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I Personskadeforbundet LTN har vi siden begynnelsen, for  
35 år siden, hatt et sterkt fokus på å jobbe frem gode juridi- 
ske rettigheter for de som er rammet av skader. Som inte-
resseorganisasjon har vi alene og sammen med nettverket 
vårt vært med på å få til store endringer i personskadeer-
statningen. 

Men altså, mye har skjedd gjennom årene, og heldigvis er 
situasjonen langt mer positiv i dag. For de fleste.   

Likevel er det fremdeles en jobb å gjøre innenfor erstatnings-
retten. Kanskje særlig når det gjelder å bevise årsakssam-
menhenger, altså at skaden og funksjonsevnen faktisk er 
resultat av en konkret hendelse. I møte med større institu-
sjoner, gjerne med mange og dyre advokater som leter etter 
svakheter eller muligheter for å vri seg unna, kan man opp-
leve å bli feid av banen.  

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese om modige 
Liss-Merethe Hermansen. Hun opplevde å falle av spinning- 
sykkelen på sitt lokale treningssenter idet en bolt løsnet på 

sykkelen hun satt på. Hun tok kampen helt til topps i retts-
vesenet, og tapte. I artikkelen deler hun sine erfaringer og 
sin prosess, men også om hvordan hun i dag – fire måneder  
etter tapet i Høyesterett – må samle seg og prøve å gå vi-
dere. 

Let’s talk about sex baby – let’s talk about you and me.  
Kanskje rødmer du litt nå? Jeg gjør iallefall det. Merkelig nok 
er sex, iallfall dersom den er litt komplisert, fortsatt tabube-
lagt i vårt samfunn. I et forsøk på å skrive om dette temaet 
i LEVE MED har vi måtte lete lenge for å finne fagkunnskap 
rundt temaet kognitiv svikt og seksualitet. Men vi klarte det. 
Jeg oppfordrer alle, både pårørende og de som er rammet av 
kognitive utfordringer, om å lese og å lære. 

Elles så gleder jeg meg over at så mange lag har sendt inn 
småsaker til denne utgaven. Det er kanskje de sidene jeg 
leser grundigst i medlemsmagasinet vårt og som gjør meg 
mest stolt. Det frivillige arbeidet vårt er gull verdt. 
 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Let’s talk about sex baby – let’s talk about me and 
you. Kanskje rødmer du litt nå? Jeg gjør det iallfall. 
Merkelig nok er sex og gjerne et mer komplisert 
seksualliv tabubelagt i vårt samfunn.
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En bolt, et fall, flere rettssaker og 
et liv som skal leves videre 
For fem år siden løsnet en bolt på 
en spinningssykkel på Spenst i Alta. 
Liss-Merethe Hermansen (49), som 
satt på sykkelen, hadde nettopp 
festet sykkelskoene og tråkket seg 
opp i høy fart. Så smalt hun i gulvet.

TEKST: Gunn Kvalsvik

FOTO: Claus Jørstad/Montana Alta 

Det har vært mye oppmerksomhet rundt 
saken til Liss-Merethe Hermansen. Kan-
skje på grunn av sakens natur og alle de 
betimelige spørsmålene den bringer på 
banen: Hvordan kan noen bli skadet i en 
spinningssal, hvem har ansvaret – tre-
ningssenteret eller de som leverer spin-
ningssyklene, og hvilke endringer vil saken 
skape for praksisen til treningssentrene 
fremover? 

At det har vært noen heftige rettsrunder, 

har ikke gjort saken mindre interessant 
og medieaktuell. 

MER OM ULYKKEN 
Men før rettskarusellen, still klokken tilba-
ke ca 1850 dager. Datoen er 27. februar. Vi 
er i Alta i Finnmark. Liss-Merethe stikker 
innom jobben og sier hun blir litt seinere 
enn vanlig fordi hun skal på en lenger 
spinningøkt.  

Hun er ivrig og glad. Har gode gode asso-
siasjoner til treningssenteret Spenst. Da 
hun begynte her drøye fem år tidligere 
meldte, hun seg på et slankeopplegg. 
Hun var da 30 kilo tyngre og dårlig trent. 
Det tok ikke lang tid før hun ble hektet, 
særlig på spinning. Etter kort tid var hun 
på matchvekt og en av de ivrigste syklis-
tene på senteret. 

Planen denne februardagen er å sykle en 
av etappene som utgjør Oslo-Trondheim 
i distanse, altså 54 mil.

Fremme på Spenst møter hun flere be-
kjente. Hun kjenner mange siden hun har 
syklet her de siste fem årene – ofte fem 
ganger per uke. 

Etter litt hyggelig småprat, er det tid for 
å spinne. Liss-Merethe, som vanligvis 
bruker å sitte på syklene på den baker-
ste rekka, klatrer opp på en sykkel midt i 
salen, fester skoene og trår seg opp i fart.

Noen sekundere senere hører man en 
smell, og Liss-Merethe braser i bakken. 

- Jeg ble nok borte noen sekunder, kan-

skje et minutt, fordi jeg husker en smell. 
Deretter våkner jeg, forslått på bakken, 
forteller hun. 

Treningsinstruktøren forstår ikke alvo-
ret. Da timen skal gjennomføres, blir hun 
bedt om å forlate salen, men hun klarer 
ikke å løfte seg opp. Hun føler seg også 
kvalm og uvel.  

Etterhvert blir hun båret ut av salen, 
og flere kommer til. Det blir ringt etter 
ambulanse, og Liss-Merethe blir fraktet 
til legevakta i Alta. Legene mistenker 
at ryggen hennes er brukket, og det blir 
bestilt helikopter til sykehuset i Tromsø. 

EN KRONISK SMERTETILSTAND 
Fremme i Tromsø ble det raskt stadfestet 
at det ikke er brudd i ryggen. 

- Jeg visste at det ikke var brudd i ryg-
gen, siden beina mine er sterke, og jeg 
hadde full følelse i dem. Problemet var 
lenger oppe, nemlig i nakken og skuldra, 
forklarer Liss-Merethe. 

Etterhvert ble det avdekket en skade mel-
lom 6. og 7. nakkevirvel, samt en skade 
på en skulder.

Hjemme i Alta gikk foreldrene til Liss-Me-
rethe innom Spenst. De hadde behov for 
å vite hva som hadde skjedd, og å snakke 
med folk på senteret. Spenst tok dem 
imot, forklarte det med bolten, innrøm-
met at det var deres skyld, og sa at de 
var ansvarlige for det som hadde skjedd.   

Tilbake fra sykehuset i Tromsø, og etter-LISS-MERETHE HERMANSEN ble skadet på 
treningsstudio. Foto: Claus Jørstad.



–  4  – –  5  –

Liss-Merethe begynte å forstå at smertene hun hadde 
pådratt seg kunne være kroniske. Hun begynte forsiktig 
å jobbe i familiebedriften som driver med håndarbeid, 
men innså at kapasiteten var begrenset.

hvert som uker ble til måneder, begynte 
Liss-Merethe å forstå at smertene hun 
hadde pådratt seg kunne være kroniske. 
Hun begynte forsiktig å jobbe i familie-
bedriften som driver med håndarbeid, 
men innså at kapasiteten var begrenset. 

Etter utredninger hos leger ble det stad-
festet 19 prosent medisinsk invaliditet. 

- Jeg har problemer med å bøye hode 
bakover, og skuldra er stadig vond. Nak-
ken er stiv og jeg har stadig dager med 
tung hodepine. Jeg jobber nå 50 prosent, 
og med svært fleksible rammer. Det hjel-
per å være knyttet til en familiebedrift, 
jeg tror andre arbeidsplasser hadde vært 
langt mindre fleksible, sier hun tørt. 

STRIDEN MED SPENST  
Spenst, som hadde vært så imøtekom-
mende da foreldrene til Liss-Merethe var 
innom rett etter hendelsen, endret tonen 
da Liss-Merethe begynte å stille spørsmål 
og vurderte å gå til til sak mot dem. 

- Jeg prøvde å snakke med Spenst, men 
de ville ikke høre. Jeg prøvde også å kom-
me innom med fagfolk for befaring, men 
ble avvist. Senere visste det seg også at 
de hadde kastet både sykkelen og bolten, 
altså bevismaterialet, forteller hun. 

Å bli avvist og behandlet så dårlig på 
treningssenteret hun både hadde brukt 
enormt mye tid og penger på var tøft. 
Hun ble usikker på seg selv og begyn-
te å bevege seg stadig mindre ute i 
Alta by.  

- JEG PRØVDE Å snakke med Spenst, men de ville ikke høre. Jeg prøvde også å komme inn med fagfolk for befaring, 
men ble avvist. Senere visste det seg også at de hadde kastet både sykkelen og bolten, altså bevismaterialet, forteller 
Liss-Merethe. Foto: Claus Jørstad.
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Liss-Merethe Hermansen bestemte seg 
for at rett skal være rett: Det var ikke 
greit at treningssenteret ikke tok ansvar. 
Spenst måtte vel ha et ansvar  for at ut-
styret var sikkert og trygt? Hun fikk fatt i 
en advokat, og stevnet saken for retten.  

- Rettsrundene har vært en svært stor 
belastning. Nedlatende dommere, løgn, 
dårlig dialog og bevis som er forsvun-
net. Særlig dårlig var det i Tingretten der 
fokuset var på hva de hadde gjort av 
standardheving etter ulykken.

Etter å ha tapt første rettsrunde gikk 
saken videre til lagmannsretten. Her 
var stemningen mer positiv. I tillegg var 
spesialisterklæringen på plass, noe som 
gjorde at det kunne dokumenteres en 
årsakssammenheng mellom hennes 

helsetilstand og det som hadde skjedd 
under fallet på Spenst.  

- Under siste rettsinstans, altså i Høy-
esterett gikk jeg igjen i kjelleren. Jeg 
følte at dialogen og fokuset var på 
hvorvidt jeg hadde ødelagt en sykkel 
hos Spenst. Det var helt surrealistisk. I 
tillegg viste de, Sparebank 1 forsikring, 
frem en sykkel som var en helt annen 
modell enn den jeg syklet på da ulyk-
ken inntraff. 

EN SISTE REISE 
Advokaten til Liss-Merethe sa til henne, 
etter domsavsigelsen i Høyesterett som 
fastslo at hun ikke vant frem mot Spenst, 
at dette er den tynneste dommen de har 
vært borte i. Det trøstet litt. 

- Jeg er både fortvilet og sint, og veldig 
lei meg. Det har vært tunge dager etter 
den siste domsavsigelsen som kom rett 
før jul.  Nå sitter jeg med en gjeld på 500 
000,-, og med en helse som er redusert 
for resten av livet. 

Neste punkt i kalenderen er i mai. Da 
skal hun i møte med NAV for å måle ufø-
regrad. Hun håper den lander på rundt 
50, hun orker ikke tanken på å bli 100 
prosent ufør. 

- Heldigvis har jeg foreldrene mine, og 
sønnen min på 16 år har også vært en 
superfin støtte. Han ble nesten like lei 
seg som meg da jeg tapte. Men du er jo 
skadet mamma, sa han. En annen vik-
tig støttespiller er Greta, som jobber på 
kontoret til min far. Hun er enestående. 

Liss-Merethes sak har blitt kjent over hele 
Norge og NRK kunne fortelle at hele 300 
000 hadde fulgt saken gjennom deres me-
dier. Kanskje det gjør at treningssentrene i 
fremtiden vil ta mer ansvar for sikkerheten. 

- Min sak er nok tapt, men jeg håper at 
den fører til at det i fremtiden vil være 
bedre avklaring rundt hvem som har 
ansvar dersom man skader seg på et 
treningssenter. I ettertid har nemlig flere 
ment at det var sykkelleverandøren, altså 
Qicraft, som burde saksøkes. Jeg ringte 
disse i januar, da kunne de bare bekrefte 
at denne saken nå var over også for dem, 
avslutter Liss-Merethe Hermansen. 

Les Personskadeforbundet LTNs 
kommentar til saken på neste side.

BILDER TATT RETT etter fallet. Foto: privat.
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Liss-Merethe sin sak er en meget 
trist sak, og etter min oppfatning 
er resultatet av Høyesterett sin dom 
ikke i trå med den alminnelige retts-
oppfatning. Saken er et nytt eksem-
pel på at den juridiske retten ikke 
er den samme som den moralske 
retten. 

TEKST: Per Oretorp

Avgjørelsen innebærer at treningssenters 
kunder i utgangspunktet selv må regne 
med å bære kostnadene og konsekven-
sene når man blir skadet som følge av 
at treningssenterets utstyr svikter. Jeg 
er ikke uenig med Høyesterett i at man 
normalt ikke løper noen større risiko enn 
ellers i hverdagen når man er på trenings-
senter. 

Derimot mener jeg at når slikt utstyr fak-
tisk svikter, så kan dette ha et meget 
stort skadepotensiale. For Hermansen 
har ulykken fått meget alvorlige konse-
kvenser. Samtidig så kunne det faktisk 
ha gått enda verre. Med det i bakhodet, 
mener jeg det er urimelig at de betalende 
kundene skal bære risikoen for dette. Det 
er et paradoks at dersom det hadde vært 
instruktøren som hadde blitt skadet så 
hadde vedkommende fått erstatning 
etter yrkesskadeansvaret. 

Den som får betalt for å være på tre-
ningssenter får erstatning mens den som 
betaler for bli trent får det ikke. Selvføl-
gelig vil det oppleves som urimelig, og 
det er viktig at treningssenters kunder 
er klare over dette. I dag må dessverre 

kunder som skades forsikre seg om at 
bevis sikres og at utstyr som svikter blir 
bevart, og dette er jo selvfølgelig ikke det 
første man tenker på når man blir alvorlig 
skadet. I denne saken er det særdeles 
beklagelig at treningssenteret ikke tok 
vare på bolten som knakk. 

Enkelte har hevdet at man burte ha krevd 
erstatning etter produktansvaret, men 
når det sviktende produktet ikke lenger 
fantes så ville et slikt søksmål ha vært 
særdeles vanskelig å vinne frem med.

Fra Personskadeforbundet LTN sin side 
mener vi det er grunn å vurdere en lovre-
gulering på dette området. Inntil videre 
vil vi oppfordre treningssenters kunder at 
de selve stiller krav om at sentrene frivillig 

forsikrer sine kunder for skader som de 
påføres som følge av at utstyr svikter.  

Trist og svært beklagelig

FRA PERSONSKADEFORBUNDET LTN sin side mener vi det er grunn å vurdere en lovregulering på dette området. 
Foto: Gunn Kvalsvik.
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Visste du at 37 erstatningssøkere 
de siste fem årene har fått utbetalt 
4,2 millioner kroner i erstatning på 
grunn av gjenglemt utstyr i kroppen 
i forbindelse med kirurgiske inngrep 
eller andre prosedyrer?

TEKST: NPE  

Det vanligste er å glemme igjen kom-
presser eller tamponger. Det er også en 
del gjenglemte metallbiter i form av klips, 
nåler og biter av instrumenter som har 
vært brukt. En tredje gruppe er sonder, 
stenter og guide-wire.

HVA HAR GJENGLEMT UTSTYR FØRT 
TIL?
Den vanligste skaden som følge av gjen-
glemt utstyr er infeksjon som igjen kan 
ha ført til antibiotikabehandling, sårre-
visjoner, flere inngrep og forlenget syk-
domsforløp. Smerter, ofte i lang tid, er en 

annen vanlig følge av gjenglemt utstyr. 
Gjenglemt utstyr har i noen tilfeller også 
ført til vevsskade i form av for eksempel 
tarmperforasjon.

HVORFOR BLE DET IKKE MEDHOLD?
24 erstatningssøkere har fått avslag på 

krav om erstatning som følge av gjen-
glemt utstyr. Disse er begrunnet med at 
det ikke er påvist gjenglemt utstyr, eller 
at gjenglemt utstyr ikke har ført til noen 
skade eller økonomisk tap.

Eksempel på sak som fikk medhold

Gjenglemt kompress - medhold
En kvinne søkte erstatning for et 
langvarig sykdomsforløp etter en 
operasjon i brystet. Det ble funnet 
en gjenglemt kompress etter opera-
sjonen. Denne medførte infeksjon. 
Vi vurderte saken, og kvinnen fikk 
medhold.

Kvinnen ble henvist til undersøkelse av 
det ene brystet på grunn av en hevelse. 
Det ble funnet en verkebyll som ble tømt. 
Et dren ble lagt inn i sårhulen, som ble 
skylt med saltvann, og det ble gjort dag-
lige sårskift. Etter en tid måtte kvinnen 
behandles på nytt, da byllen var kommet 
tilbake. I tillegg til sårskiftene fikk hun 

også langvarig antibiotikabehandling 
uten at betennelsen ville gi seg.

Et halvt års tid etter ble kvinnen innlagt 
på sykehuset av annen grunn. Da så 
man at det fortsatt væsket fra såret i 
brystet, men ultralydundersøkelse av-
dekket ingenting galt. Ett års tid etter 

Erstatningssaker 
- gjenglemt utstyr
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dette ble hun igjen henvist fra fastlegen. 
Ved ultralydundersøkelsen av sårhulen 
i brystet denne gangen fant man en 
gjenglemt kompress. Man mente det-
te var årsaken til at såret ikke ville gro, 
og den ble fjernet. Ved ny gransking av 
ultralydbildene fra året før, fant man at 
kompressen var synlig også på disse 
bildene.

  VURDERINGEN VÅR
Det var ikke nødvendig å be en sakkyndig 
spesialist vurdere saken, ettersom syke-
husets uttalelse var tilstrekkelig.

Vi mente at kompressen mest sannsynlig 
var gjenglemt ved et av sårskiftene og 
var årsaken til at betennelsen blusset 
opp igjen. Vi mente at kompressen burde 

vært oppdaget i tilknytning til ultralydun-
dersøkelsen ett år tidligere. Kvinnen fikk 
dermed en forlenget behandlingsperiode 
på rundt ett år.

Hun har derfor rett til erstatning.

   

Den vanligste skaden som følge av gjenglemt utstyr er 
infeksjon som igjen kan ha ført til antibiotikabehandling, 
sårrevisjoner, flere inngrep og forlenget sykdomsforløp.

VED NY GRANSKING av ultralydbildene fra året før, fant man at kompressen var synlig også på disse  bildene. Illustrasjonsfoto.
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Behandla 90 000 skadar etter 
ulykker i heimen i 2017 
Heimen er den vanlegaste skadesta-
den. I 2017 behandla norske sjukehus 
90 000 ulykkesskadar der heimen var 
skadestad. Det viser ein rapport frå 
Folkehelseinstituttet.

TEKST: Folkehelseinstituttet

Norske sjukehus behandla til saman 280 
000 ulykkesskadar i 2017. Folkehelsein-
stituttet har berekna at meir enn 90 000 
av ulykkesskadane skjedde i bustader 
eller bustadområde (sjå tabell).

– Ulykkene som fører til flest skadar, er 
heimeulykker, fallulykker og fritidsulykker. 
Desse ulykkene er dei vi veit minst om. 
Det er derfor behov for eit løft i registre-
ringa av skadeopplysningar, fortel Eyvind 
Ohm, forskar ved Folkehelseinstituttet.

Ei stor utfordring med helsedata er den 
mangelfulle registreringa av opplysningar 
om dei ytre omstenda rundt skaden, blant 
anna årsak, skadestad og aktivitet. Per 
i dag manglar desse opplysningane for 
alle skadar som blir behandla av legevakt 
og fastlegar, og for halvparten av alle 
skadar som blir behandla på sjukehus. 
Denne manglande halvparten har Fol-
kehelseinstituttet no berekna (sjå tabell).

Opplysningar om omstenda rundt døds-
ulykker er også mangelfullt registrert i 
Dødsårsaksregisteret, til dømes i kva grad 
dødsfallet har si årsak i ei yrkesulykke.

SAMANLIKNAR TAL FRÅ 
FLEIRE REGISTER
Rapporten «Skadebildet i Norge» viser 
skadar i Noreg fordelt på ni temaom-

råde: transport, arbeid, brann, drukning, 
forgifting, heim, fritid, utdanning og fall. 
Desse temaområda dekkjer til saman 
storparten av skadane i Noreg.

Det finst ikkje eitt felles skaderegister 
i Noreg, men det er mange kjelder til 
skadestatistikk. Rapporten samanstiller 
derfor data frå offentlege helseregister 
og skaderegister i ulike sektorar. Målet 
med samanstillinga er å få betre oversyn 
over kva for typar skadar som oppstår.

HEIMEULYKKER AUKAR KRAFTIG MED 
ALDER
Rapporten slår fast at heimeulykker 
aukar kraftig med alder, særleg blant 
kvinner. Ein stor del av heimeulykkene 
blant dei eldste skuldast fall. Bustad og 
bustadområde er den vanlegaste skade-

TABELL: Talet på ulykkesskadar som vart behandla på norske sjukehus i 2017, fordelt etter skadestad. Kolonna «Observert» viser ulykker der skadestad er registrert. «Beregnet» viser 
ulykker der skadestad ikkje er registrert. Kjelde: Norsk pasientskaderegister og Folkehelseinstituttet/Skadebildet i Norge, tabell 8.

Skadested ved ulykke Antall totalt Observert Beregnet

Vei, gate, mm, trafikkulykker 13 967 7 277 6 690

Vei, gate, mm, ikke trafikkulykker 33 513 17 897 15 616

Bolig, boligområde 91  722 42 362 49 360

Jord- skogbruk 1 814 812 1 002

Institusjon 7 721 2 852 4 869

Lekeplass 3 385 1 870 1 515

Skole, barnehage, SFO 19 670 10 669 9 001

Sport- idrettsområde 41 352 22 417 18 935

Fri natur, utmark, hav, sjø, vann 22 705 10 970 11 735

Annet skadested 33 327 17 931 15 396

Ukjent skadested 10 869 6 048 4 821

Totalt antall 280 045 141 105 138 940
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- Skadar medfører store samfunnsøkonomiske kostnader. Sam-
stundes har skadefeltet eit stort potensiale for førebygging. Å setje 
inn effektive førebyggingstiltak kan i mange tilfelle gi umiddelbar 
gevinst, seier Ohm.

staden for alle aldersgrupper, med unntak 
av dei under 20 år.

Fallskadar utgjer nesten halvparten av 
alle ulykkesdødsfall, og rundt halvparten 
av alle ulykkesskadar behandla i spe-
sialisthelsetenesta. Særleg to grupper 
toppar behandlingsstatistikken: tenår-
ingar som pådreg seg fallskadar i fritids-
aktivitetar og i trening, og eldre som fell 
i eller ved bustaden.

Fritidsulykker er også ein hyppig ulyk-
kestype. Ulykkene skjer som oftast blant 
ungdom og unge vaksne, der det er ei 
klar overvekt av menn blant dei skadde.

STORE SAMFUNNSØKONOMISKE 
KOSTNADAR
Skadar og ulykker medfører gjerne kost-
nadar i form av medisinsk og kirurgisk 
behandling, rehabilitering, tapt produk-
sjon og dessutan utbetaling av ulike tryg-
deordningar.

– Skadar medfører store samfunnsøkono-
miske kostnader. Samstundes har skade-
feltet eit stort potensiale for førebygging. 
Å setje inn effektive førebyggingstiltak 
kan i mange tilfelle gi umiddelbar gevinst, 
seier Ohm.

• 12 prosent av innbyggjarane vert  
 behandla for skadar kvart år. 
 Skadar er ei stor utfordring 
 for folkehelsa.
• Ulykkesdødelegheita har gått 
 kraftig ned dei siste tiåra, men 
 enno døyr om lag 2 000 nordmenn 
 i ulykker årleg.
• Kvart år behandlar spesialist-
 helsetenesta i overkant av 
 300 000 skadepasientar. Skadar 
 skjer oftast blant eldre, men også 
 ungdom og unge vaksne er ei 
 utsett gruppe.
• I dei yngre aldersgruppene er det 
 flest menn som skadar seg. Med 
 aukande alder skjer skadar oftare 
 blant kvinner.  

SKADER OG ULYKKER

FALLSKADAR UTGJER NESTEN halvparten av alle ulykkesdødsfall, og rundt halvparten av alle ulykkesskadar behandla i spesialisthelsetenesta. Illustrasjonfoto.
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Likeverd og/eller likestilling

I skrivende stund nærmer vi oss 
kvinnedagen 8. mars. Da lot jeg meg 
friste til å kaste et blikk over skul-
deren og se litt på kjønnsrelaterte 
forskjeller.  

Jeg må medgi at jeg aldri har stått på 
barrikadene og sloss for likestilling, der-
imot har jeg vært en ihuga forkjemper 
for likeverd. Rett og slett fordi noe annet 
er ulogisk for meg. Det være seg hvor i 
verden vi kommer fra, hvilke utfordringer 
vi har eller hvilket kjønn vi tilhører, men 
altså nå; kvinnedagen.

Likeverd er et fint ord, det klinger så godt 
i øret og har dybde. Men vi er nok ikke 
helt der enda, med hensyn til likeverd alt-
så. For oss som enda har et svakt minne 
fra tiden på 70-tallet, ser vi at noe tross 
alt har skjedd, dog om enkelte ting, i et 
imponerende langsomt tempo.

BARRIKADER, BUSSERULL OG
BH-BRENNING 
Et av mine første minner fra da kvinnebe-

vegelsen skjøt fart, var da jeg på grunn av 
mine meningers mot ble kalt rødstrømpe. 
Jeg skjønte rett og slett ikke begrepet, og 
var alt for ung og flau til å spørre hva det 
betydde. Det var ikke noe Google å lene 
seg til på den tiden gitt, så jeg ble supe-
ralert og skrudde opp «volumknappen» 
da temaet kom på bane, men til liten 
nytte. Sammen med ord som feminist 
og feminisme, sto jeg utenfor den indre 
krets av de innvidde. Da «barrikader», 
«busserull» og «brenning av BH-er» ble 
blandet inn i samtalene, skjønte jeg at 
jeg hadde ett av to valg, enten ignore-
re det hele eller faktisk begynne å stille 
spørsmål. Jeg valgte det første.

Jeg har tre søstre og dermed var vi fem 
kvinner rundt kjøkkenbordet hver dag. 
En kunne anta at disse begrepene ble 
flittig brukt. Men nei, det var nok litt for 
«blått» hjemme hos oss for slike diskusjo-
ner. Så da var det bare å fortsette å famle 
seg frem i en jungel blant nyinnvidde 
medsøstre. Jeg fortsatte å ha menin-
ger, på samme måte som jeg fortsatte 

å reagere på manglende likeverd. Tross 
begge deler til like liten nytte.

TØFFELHELTER OG «MYKE» MENN
I dette gapet mellom det vi var oppdratt 
til, og som hele livet hadde vært vår «kul-
tiverte» hverdag, til det å skulle bryte 
med denne kulturen for å få likestilling, 
var juvet dypt. «Myke» menn kom på 
moten og stakkarene beit på. Det tok et 
par tiår før de skjønte flausa og medføl-
gende fare for å bli kasta på dør, da de 
hadde blitt passelig mørnet. Da ble de 
stemplet som kjedelige og fikk det lite 
flatterende tilnavnet tøffelhelt, og hvem 
ville vel være det?

Skilsmissestatistikken skjøt i været, og 
kvinnene skulle realisere seg selv, fri 
og bevare meg for et kaos. Fremst i 8. 
marstogene gikk småbarn med egne 
plakater under paroler som: Jeg vil ha 
heldagsbarnehage! Virkelig? Og: Hvem 
skal passe meg når mamma(?) er på 
jobb? Himmel og hav, samtidig med at 
oljepengene flommet inn over landet 
vårt og vi så en gryende velstand, fikk 
vi mindre og mindre tid til barna våre, 
og ikke minst, hverandre, kan vi ane litt 
av resultatene i dag? 

FEMINISERING AV FOLKET
Selv om både barn- og unge i dag kjenner 
til begrepene som for meg var helt ukjen-
te og langt fra dagligtale, har vi kommet 
så styrket ut av det som vi håpet? Er 
likestilling et feilslått satsningsområde? 
Er det likeverdet vi er ute etter kanskje? 
Nå kan jeg sikkert risikere å få kvinne-
gruppen «Ottar» på nakken, men jeg tar 

RANDI NORDSET STILLER seg bak Ingrid Bjørnovs uttalelse: «Det er nok noen år til vi 
får se rosa røyk stige fra pipene i Vatikanet!»
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sjansen. I denne feminiseringen av folket, 
hvor jenter skulle leke med biler og gut-
ter fikk dukker i bursdagsgave, kan man 
ved å legge godviljen til, skjønne litt av 
poenget. Spørsmålet er bare om det har 
bidratt til færre såkalte kvinneyrker og 
mindre mannsdominans i lederstillinger. 
Erna ved roret eller ei, og med et økende 
antall kvinner i regjering og på storting, 
er vi der vi ønsker å være? 

Gutter (menn) bruker sin energi på en 
annen måte enn jenter (kvinner). Dette 
er et biologisk faktum. Så hva skjedde 
med gutta våre? Hvor har de sin naturlige 
plass, både i skolesystemet og i sam-
funnet for øvrig? Hva er årsaken til at 
selvmordsstatistikken er mest økende 
blant unge menn mellom 18 og 25 år? 

HOLDNINGER EN HARD NØTT
Jeg sier ja til samme rettigheter mellom 
kjønnene, jeg bejaer samme respekt for 
kvinner som for menn, jeg sier ja til lik 
lønn for likt arbeid. Jeg stiller meg fak-
tisk helt uforstående til at slike forskjeller 
råder ennå – i 2019  ikke minst med det 
kvinneteamet på Løvebakken!

Samtidig er det intet mindre enn fasci-
nerende at menn fremdeles har et større 
gehør når de har taletid, og at ordtaket 
om at: skal du bli hørt, bruk en mann, skal 
du få noe gjort, bruk en kvinne. Jeg håper 
og ber om at uttrykk som: «Bak enhver 
stor mann, står en sterk kvinne», snart 
skal gå i glemmeboken over fraser som 
er utgått på dato. Vi har oppnådd mye, 
og godt er det, men likeverdet glimrer 
med sitt fravær, aleneforeldre har fått 

aksept, men hvorfor har en alenefar så 
mye høyere status? Jeg undres.

Holdninger er en hard nøtt å knekke, jeg 
kan bare begynne med meg selv. I disse 
#metoo-tider har vi sett at likeverdet 
fremdeles har ringe kår og at likeverdet 
har langt igjen å gå. 

KVINNER I BRONSE PÅ SOKKEL
Så et lite blikk på heder og ære. Hvor 
mange veinavn har sin opprinnelse fra 
en kvinne? Hvor mange statuer i stein og 
bronse er reist? Og hvor mange kvinner 
har fått Nobelpriser? Jo, bare 5 prosent 
av nobelprismottakerne i historien er 
kvinner. Verst stelt er det innen økonomi 
og fysikk, der bare 1 prosent av prisvin-
nerne er kvinner, ifølge NTB. Og hvor 
mange kvinner ruver rundt i det ganske 
land, på solide sokler med iøynefallende 
plasseringer?  

I boken «Fast Plass» er forfatter Hilde 
Herming initiativtaker til og redaktør for 
boka om norske kvinner på sokkel. Her 
har hun nedtegnet hvor i landet det fin-
nes statuer eller monumenter av kvinner. 
Boken forteller om hvem disse kvinnene 
var, mens hun har utelatt de statuene 
der kvinner er representanter for grupper, 
eksempelvis fabrikkjenter, fiskerkoner, 
kystkvinner, og så videre. Boken «Fast 
plass» fokuserer på de kvinnene som er 
subjekter, altså de som hedres med et 
monument for personlig innsats. Hun 
meddeler at så langt hun har klart å utre-
de, har ingen av monumentene av disse 
kvinnene kommet i stand som følge av 
statlig finansiering.

 ROSA RØYK OG FN
I et tilbakeblikk på det internasjona-
le kvinneåret i 1975 ble kvinnedagen 
etablert i FN i 1977. Dagen skulle bru-
kes til å markere kvinners kampsaker 
og rettigheter. Først i 2011, 34 år senere, 
ble UN Woman opprettet, men da i en 
sammenslåing av flere organer, rasjo-
nelt, ikke sant, sammenslåingen altså? 
Dette styrker jo ordtaket: «Skal du få noe 
gjort, bruk en kvinne» Er det litt for få 
kvinner i FN, kanskje? Målet med FNs 
kvinnekonvensjon var nemlig å avskaffe 
alle former for diskriminering mot kvin-
ner og å beskytte kvinners rettigheter 
og forsterke likestillingsartiklene i de  
andre menneskerettighetskonvensjonene. 
Herunder har også Norge blitt satt under 
lupen om konvensjonen blir ivaretatt. 
Godt at FN har mål om at innen 2030, da 
skal det være slutt på all diskriminering, 
den som lever får se. 

Jeg stiller meg avslutningsvis bak Ingrid 
Bjørnovs uttalelse: «Det er nok noen år 
til vi får se rosa røyk stige fra pipene i 
Vatikanet!»

PÅ SKRÅ MED RANDI
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Smått & Viktig

Hjelper russ trygt frem
Personskadeforbundet LTN kjører i samarbeid med If Skadeforsikring også 
i år kampanjen Ticket to Ride der vi sponser sjåfør til russebiler to valgfrie 
netter i russetida.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Bakgrunnen for kampanjen er enkel. Vi 
ønsker rett og slett at russen skal få en 
tryggere russefeiring. 

- Vi vet at russ er utsatt for ulykker, og 
nesten årlig rapporteres det inn til dels 
stygge hendelser i mai-måned. Det er 
unge mennesker, god stemning, alkohol 
og trafikk, noe som kan føre til farlige 
situasjoner, sier Frank Gjelsøy, som ansvar 
for kampanjen i Personskadeforbundet 
LTN.

SAMARBEID MED IF 
Gjelsøy forteller at forbundet har hatt 
kampanjen siden 2003 og at hundrevis 
av russebiler har fått bidrag siden opp-
starten. 

- Pengene som deles ut kommer fra If 
Skadeforsikring. Vårt bidrag er å kom-
munisere og å dele ut midlene gjennom 
våre lokallag, sier han, og legger til at 
en  avtale konkret handler om å gi til-
skudd til sjåfør på bilen to valgfrie netter 
i russetida.

- Er det noen kriterier for hvem som kan 
motta ytelsen?

- Sjåføren må ha hatt sertifikat i minst 
fem år, og således være en erfaren sjåfør. 
Gjennom Ticket to Ride får vedkommen-
de betalt 1 000 kroner for to oppdrag, 
sier han.

Kampanjen har, ifølge Gjelsøy, gjennom 
årene spredd seg over hele landet og det 
er nå også stor aktivitet i nord. 

- Det bør presiseres at også de med rus-
sebiler kan søke midler, ikke bare russe-
busser. Det vet vi mange lurer på.

FACEBOOK-APP 
Avtalen om tilskuddet inngås ved at rus-
sen signerer en blankett de får via lokal- 
eller fylkeslagene og sender denne inn til 
sekretariatet. Det går også an å registrere 
seg via forbundets Facebook-side.

- Dette er en unik måte for lagene å 
vise seg frem og komme i prat med 
ungdommen i lokalmiljøet. Å ha noe 
konkret å tilby er en døråpner for en 
samtale med unge mennesker. Samt 
å sette fokus på trafikksikkerhet og 
informere om forbundets arbeid, sier 
Frank Gjelsøy.

- Får man utdelt noe materiale? 

- Ved å ta kontakt med sekretariatet 
og meg, får man tilgang på Ticket to 
Ride-verdikuponger. Dette er skjemaer 
hvor man inngår avtale om vilkårene, 
sier han.

Frank Gjelsøy sier at interessenter kan ta 
kontakt med laget sitt, eventuelt direkte 
han dersom noe er uklart. 

Ticket  

TO RIDE SAFELY
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Helsedirektoratet vil nemlig avskaffe røyking i Norge, 
mens målet for alkoholinntak er en fornuftig drikke- 
atferd for den enkelte.

Helsedirektoratet: Eldre bør drikke mindre 

Eldre og alkohol 
Folk over 50 år bør drikke mindre 
enn i dag, sier direktøren i Helsedi-
rektoratet. En undersøkelse viser at 
nordmenn flest drikker to ganger i 
uka eller mer. 

- For oss over femti så øker drikkingen 
etter hvert som vi blir eldre. Det bør vi 
endre på, for det er skadelig for helsa vår, 
sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirek-
toratet til NTB.

I en kartlegging utført av Opinion på veg-
ne av Helsedirektoratet svarer halvparten, 
49 prosent, av dem som drikker to ganger 
i uka eller mer, at de ikke er innstilt på å 
legge om vanene.

Undersøkelsen består av 2.500 intervjuer 
med et landsrepresentativt utvalg i al-
deren 30 år og eldre.

MER ALKOHOL JO ELDRE VI BLIR
Resultatene viser at de i aldersgruppen 
60 år og eldre drikker langt oftere enn 
de yngre, og det ser også ut til at denne 
gruppen er minst interessert i å endre 
sine alkoholvaner.

Generelt drikker menn mer enn kvinner.

– Men vi har ikke det samme ambisjons-
nivået når det gjelder alkohol som for 

røyk, understreker helsedirektøren.

Direktoratet vil nemlig avskaffe røyking 
i Norge, mens målet for alkoholinntak er 
en fornuftig drikkeatferd for den enkelte.

LANSERTE HJELPEVERKTØY
I kartleggingen svarer kun 10 prosent at 
de tror et lite dataprogram – en app – vil 
hjelpe til med å endre vaner, men helse-
myndigheten velger likevel å satse på 
denne løsningen.

Tirsdag lanserte Helsedirektoratet en ny 
kampanje kalt Bare Du, som blant annet 
består av to nye apper som skal gjøre det 
lettere å endre levevaner, for eksempel å 
trene mer eller å drikke mindre alkohol.

Budsjettet for kampanjen er 7,5 millioner 
kroner.

 – Vi  vet ikke om det er den rette løsnin-
gen, men vi vil prøve det. Vi ønsker at alle 
lettere får tilgang til et lavterskeltilbud, 
sier Guldvog.

UNGE ER MER DEPPA
Psykisk helse er også et av temaene for 
undersøkelsen. Svarene viser at de mel-
lom 30 og 39 år føler seg mer deprimert 
eller nedstemt enn de eldre.

De på 60 år og eldre føler seg minst de-
primert. Det er flere menn enn kvinner 
som svarer at de aldri føler seg nedstemt.

– Det er jo gledelig at livet blir bedre når 
vi blir eldre. Men for de unge som står i en 
stressende hverdag, kanskje med forplik-
telser for barn, og skal få til en karriere og 
kanskje ekteskap, så kan det bli ganske 
mye, erkjenner Guldvog.

RESULTATENE VISER AT de i aldersgruppen 60 år og eldre drikker langt oftere enn de yngre.
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Traume og seksualitet

Det finnes ikke mye forskning som 
har sett på sammenhengen mel-
lom sex og nevrologiske tilstander. 
Psykolog Stephane Vildalen mener 
pasientene i liten grad får informa-
sjon om temaet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Vildalen har i en artikkel samlet teorier 
om seksualitet og nevrologiske tilstander. 
Nedenfor får du et kort- og popularisert 
utdrag av det hun skriver. Til orientering 
er dette en tematung artikkel. På tross 
av dette er det verdt å lese den, da te-
matikken er viktig både for de som er 
rammet og for de pårørende. 

Jeg har valgt å ta med flere av de latin-
ske betegnelsene, men gir forklaring av 
hvilken funksjon de har. 

HVA VET VI?
Innen medisinsk og psykologisk vitenskap 
er det i liten grad forsket på seksualitet 
knyttet til nevrologiske tilstander, og da 

spesielt lite i forhold til kvinner. Dette er 
kanskje også en av  hovedgrunnene til at 
det er lite fagkompetanse på området. 

Resultatet er at det er tilfeldig hvilke in-
stitusjoner som har kompetanse til å gi 
pasienter adekvat hjelp. Det gjør ikke 
situasjonen bedre at seksualitet i liten 
grad har vært et tema innenfor klinisk 
psykologi i utredning og behandling. 

Når det gjelder behandling av seksuelle 
funksjonsproblemer etter hjerneskade 
er det som oftest fraværende. En rekke 
studier viser nemlig at pasienter i liten 
grad får tilbud fra helsevesenet om hjelp 
til sine seksuelle utfordringer, og at pasi-
entene vegrer seg for å ta opp temaet. 

Uansett, vi vet at det er seksuelle ut-
fordringer ved nevrologiske tilstander. 
I en studie av kvinner med kognitive 
skader, forteller 70 prosent at det opp-
levde manglende seksuell lyst. Likevel 
hadde ingen av disse søkt medisinsk 
hjelp for dette. 

HVORDAN ER DEN SEKSUELLE 
HJERNEN VÅR? 
Seksuelle dysfunksjoner er knyttet til 
mange forskjellige områder av hjer-
nen, og til samhandlingen mellom ulike 
hjerneområder. Så tidlig som i 1962 ble 
det lansert en teori om at hippocampus 
(den delen som er knyttet til hukommelse 
og romlig orientering) og andre limbiske 
strukturer (sanslighet) er involvert i sek-
suell aktivitet. 

Dype hjernestrukturer som amygda-

INNEN MEDISINSK OG psykologisk vitenskap er det i liten grad forsket på seksualitet knyttet til nevrologiske tilstander. 
Illustrasjonsfoto.
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lakjernene (amygdala er en del av hjer-
nen som er spesielt viktig for læring og 
sosial atferd), septum (veggene mellom 
hjernedelene) og hypothalamus (den 
delen av hjernen som er ansvarlig for 
kontrollen av en rekke livsnødvendige 
funksjoner som fødeinntak og veske-
balanse, seksualfunksjoner, kropps-
temperatur og emosjonelle reaksjoner) 
har alle en sentral rolle for seksuelle 
funksjoner. 

Skader i hippocampus og amygdala 

påvirker seksualiteten ved at det blir 
vanskelig å koble stimulering og seksuell 
aktivitet til tidligere erfaringer. Derfor kan 
skader i disse områdene og strukturene 
føre til det som vi oppfatter som upas-
sende seksualatferd. Amygdala (altså 
læringsdelen av hjernen) som senter for 
seksuell innlæring, septum (sammen-
koblingen) er antatt å ha betydning for 
opplevelsen og tilfredsstillelsen som kom-
mer med orgasme, og hypothalamus 
(den som regulerer) spiller en viktig rolle 
for seksualatferd. 

Sentralnervesystemet regulerer de perife-
re organene, og skader i disse områdene 
kan gi hyperseksualitet, unormal seksuell 
atferd, tap av lyst eller impotens. Fordi 
disse strukturene ligger så dypt, vil ska-
der her ofte være forbundet med skader 
andre steder i sentralnervesystemet og i 
forbindelsene mellom strukturene. Derfor 
vil skader i områder som ryggmargen, 
eller frontale ("vaktmesteren" i hjernen) 
og kortikale områder, ødelegge kommu-
nikasjonene mellom disse områdene i 
nervesystemet, og kan således føre til 
seksuelle dysfunksjoner. 

Limbisk cortex (den delen som har fokus 
på sanselighet), og deler av frontallappen 
(hjernens "vaktmester") er også involvert 
i regulering av seksuell interesse og akti-
vitet. Skader i disse delen kan derfor føre 
til både økt og senket seksuell interesse 
og aktivitet.

HJERNEN OG HORMONER  
Traumatiske skader kan endre nivåer av 
hormoner, som igjen påvirker seksuelle 
funksjoner. Symptomer som tyder på fall i 
hormonnivå er senket seksuell lyst, impo-
tens, vansker med å ejakulere hos menn, 
uregelmessig eller manglende menstrua-
sjon hos kvinner, og fertilitetsproblemer hos 
menn og kvinner. Ikke sjelden vil kvinner 
miste menstruasjonen midlertidig som følge 
av alvorlig hodetraume, men den kommer 
vanligvis tilbake etter 4–6 måneder. 

Frontale områder påvirker handling og 
regulering av seksuell atferd. Skader 
på ytre frontale (altså "vaktmesteren") 
områder kan gi mangel på initiativ og 

SKADER I «SAMME» OMRÅDER i hjernen kan også gi forskjellig seksuelle funksjonsutfall. Dette sier noe om hjernens 
sammensatte fungering og vår manglende viten om hvordan sentralnervesystemet virker. Illustrasjonsfoto.
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motivasjon, mens skade på mer orbi-
tale områder (der komplekse tanker blir 
arbeidet med) kan medføre manglende 
hemming av seksualatferd. Den delen 
som jobber med komplekse tanker er 
så viktig at selv små skader i kan føre til 
større funksjonsutfall på grunn av tap av 
kontroll over sansene. 

Frontallappen ("vaktmesteren" i hjernen 
vår) mottar mye informasjon. Problemer 
som gjerne knyttes til frontale skader kan 
altså skyldes skader i andre strukturer 
som begrenser informasjonsflyten. Dette 
er grunnen til at skader på ulike steder 
i hjernen får funksjonsutfall som ligner 
hverandre. 

Skader i «samme» områder i hjernen 
kan også gi forskjellig seksuelle funk-
sjonsutfall. Dette sier noe om hjernens 
sammensatte funksjonsevne og vår 
manglende viten om hvordan sentral-
nervesystemet virker. Samtidig sier det 
også noe om hvor komplekst seksuali-
teten fungerer.

KONKRETE SEKSUELLE 
UTFORDRINGER 
Seksuelle funksjoner er et sensitivt ba-
rometer for fysisk og psykisk helse, slik 
at endringer her kan være et signal om 
at en trenger videre undersøkelser. Det 
er derfor viktig å kartlegge dette som et 
ledd i diagnostiseringen. 

Omfanget eller type seksuell dysfunksjon 
kan være forskjellig avhengig av når i 
utviklingen den opptrer. For eksempel kan 
nevrologiske forstyrrelser som opptrer før 
puberteten, forårsake dysfunksjoner som 
resulterer i prematur, forsinket eller på 
annen måte forstyrret seksuell utvikling. 
Neurologiske lidelser hos post-pubertale 
pasienter som rammes kan resultere i for-
styrrelse av kjønnsorganer, og menstrua-
sjon og eggløsning kan forsvinne. En kan 
også se reduksjon og tap av seksuell lyst.

Traumatisk hodeskade fører oftest til 
skader i tinningen og frontalt (fremme 
i hjernen, "vaktmesterfunksjonen"), i det 
limbiske systemet (sanseligheten) og i 
hypofysen (den delen som regulerer oss). 

Vanlige og hyppige problemer etter trau-
matisk hodeskade er mindre seksuell lyst, 
erektile dysfunksjoner og orgasmeproble-
mer. Forskning viser seksuelle utfordringer 
også etter lettere hodeskader, men det 
er en sammenheng mellom grad av sek-
suell dysfunksjon og grad av kognitive 
utfordringer. 

Her er det gjort studier hvor varigheten av 
posttraumatisk periode er den viktigste 
indikatoren for hvordan personen funge-
rer seksuelt etter hodeskade. I et annet 
studie finner man derimot at grad av 
utfordringer, samt grad av fysisk uav-
hengighet og seksuelle evner, i større grad 
predikerer hvor godt personene tilpasser 
seg seksuelt. Altså varierer dette i større 
grad basert på personlighet og erfaringer. 
Forskning viser seksuelle dysfunksjoner 
også etter lettere hodeskader

TRAUMATISKE SKADER KAN endre nivåer av hormoner som igjen påvirker seksuelle funksjoner.
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Traumatiske hodeskader vil ofte påvirke 
aspekter av funksjonen til hjernen som er 
viktige i forhold til seksualitet. Dette kan 
være kognitive vansker som hukommel-
sesproblemer eller oppmerksomhetssvikt, 
motoriske vansker som problemer med 
styrke og koordinasjon, og sensoriske 
vansker som lammelser og sensibilitets-
forstyrrelser. Tap av motivasjon som følge 
av hodeskade kan også påvirke seksuell 
lyst og muligheten for å initiere seksuell 
aktivitet. Lav grad av fleksibilitet og svek-
ket evne til å se andres behov eller tolke 
sosiale signaler, gjør seksuelle forhold 
vanskeligere. 

En interessant studie av 51 hodeskadde 
gifte menn og kvinner tok for seg hyppig-
het og innhold av drømmer seks måneder 
etter utskriving fra sykehus. De finner 
samme frekvens av drømmer før og etter 
hodeskade, men med endret innhold. 
Det er flere drømmer med økt truende 
innhold og færre med seksuelt innhold. 
Størst reduksjon av seksuelt innhold i 
drømmene var det for de av hodeska-
depasientene som hadde ligget i koma.

VIKTIGHETEN AV Å INNHENTE 
INFORMASJON OM PASIENTEN
Seksuelle dysfunksjoner som følge av en 
nevrologisk skade og sykdom har ofte 
sammensatte årsaksforklaringer. Derfor 
må også utredning av disse tilstandene 
sees i et helhetlig perspektiv. Tidligere 
erfaringer og seksuelle opplevelser helt 
tilbake fra barneårene er av betydning 
for det seksuelle livet som voksen. 

Ved å kartlegge tidligere funksjonsnivå 

kan en finne ut hvilke symptomer som 
eventuelt kan ha vært der fra før. Sykdom 
og skade kan også forverre eksisterende 
problemer. For eksempel vil en kvinne 
som hadde vanskelig med å få orgasme 
før sykdom eller skade kanskje få større 
vansker med dette etterpå. I tillegg er 
det viktig å innhente opplysninger om 
kommunikasjonsproblemer eller sek-
suelle problemer i samlivet. Å innhente 
en «baseline» for seksuell funksjon før 
en administrerer medikamenter, er lurt 
med tanke på eventuelle seksuelle bi-
virkninger som kan oppstå. Innhenting 
av opplysninger om seksuell funksjon 
før intervensjon, gjør det lettere se om 
intervensjonen har effekt.

Generell redusert kognitiv funksjon eller 
manglende selvinnsikt kan også føre 
til at en ikke er klar over hvor skadet 
man egentlig er. I en studie av 44 med 
alvorlig hodeskade rapporterte 74 pro-
sent at de følte seg like mye eller mer 
attraktive enn før skade. I denne studien 
følte 83 prosent at de hadde et like bra 
eller bedre selvbilde og 80 prosent et like 
bra eller bedre humør enn før skade. En 
studie fant at pasienter med frontal-
lappskader og høyre hemisfære skader, 
rapporterte høyere seksuell funksjon enn 
de med skader andre steder i hjernen. 
Samtidig skåret pasienter med disse 
skadene lavere på seksuell aktivering 
ettersom tiden gikk, noe som kan indi-
kere den manglende innsikten initialt i 
skadeforløpet. 

Å skille mellom psykogene og organiske 
årsaker til dysfunksjoner er viktig der det-

te vil indusere ulik type behandling. Når 
problemene er psykisk betinget, ser en of-
tere at de opptrer mer plutselig, forholdet 
til partnere er oftere dårlig, symptomene 
er ikke like i alle situasjoner, det kan ha 
skjedd alvorlige livshendelser i forkant av 
problemene, og ulike laboratorieprøver er 
oftere normale.

ER DET MULIG Å BEHANDLE?
Det fines medikamentell behandling, og 
ofte er det nødvendig å eksperimentere 
med medisiner for å få minst mulig bi-
virkninger og bedre seksualfunksjonen.

Det finnes heldigvis mange ulike seksuelle 
hjelpemidler på markedet. Her bør man 
spørre sin behandler  bør hva som finnes, 
hvilken funksjon de har, og i forhold til 
hvilke problemstillinger en skal anbefale 
de ulike hjelpemidlene.

Hvilket tidspunkt en sykdom eller en ska-
de inntreffer, vil være viktig for hvordan 
behandlingen legges opp. Størst vekst 
og endring finner sted i de første årene. 
Når personer skades før de har erfart en 
seksuell relasjon, kan de få problemer 
med å lære seg akseptable holdninger 
og atferd. Det kan bli vanskelig å etablere 
seg i parforhold på grunn av kognitive 
begrensninger og sosial inkompetanse. 
Behandlingen må ta hensyn til hvor i den 
seksuelle utviklingen personen var før 
sykdom eller skade, hvor mye informa-
sjon personen hadde om seksualitet fra 
før, og hvor i sin egen identitetsutvikling 
personen var kommet. Dette vil være av 
betydning for hvordan behandlingstilta-
kene skal se ut.

En interessant studie av 51 hodeskadde gifte menn og kvinner 
tok for seg hyppighet og innhold av drømmer seks måneder etter 
utskriving fra sykehus. De finner samme frekvens av drømmer før 
og etter hodeskade, men med endret innhold.



–  20  –

Vi sier gjerne ja-takk til en større 
bit av "grasrot-kaka" til våre lag
2018 ble et jubelår for grasrotande-
len: 649 millioner kroner ble utbetalt 
til lag, organisasjoner og foreninger. 
Av dette mottok våre lokal- og fyl-
keslag i Personskadeforbundet LTN 
250 tusen kroner.

Norsk Tippings kunder kan øremerke 7 
% av summen de selv spiller for til et fri-
villig lag. Denne summen går ikke utover 
premieutbetalinga til deg som spiller! Du 
beholder hele premien selv!

Du kan enkelt gi din grasrotandel til et av 
våre lag; enten ved å registrere deg på 

hjemmesida til Grasrotandelen, eller oppgi 
lagets navn hos kommisjonær. Vipps så 
er det gjort! Du kan når som helst endre 
hvem du gir din grasrotandel til.

På vegne av våre lag i hele landet vil vi 
på forhånd si tusen takk til dere som 
velger å gi sin grasrotandel til et lag i 
vår organisasjon. 

Med mer penger til lagene får de bl.a. 
bedre muligheter til å gi medlemmene 
flere tilbud om hyggelige aktiviteter og 
arbeide enda mer med å forebygge at 
skader oppstår.

 Har du spørsmål så kontakt gjerne en 
av oss på telefon 22 35 71 00

Vennlig hilsen regionsekretærene 
Christina og Wenche

VI MESTRER EN  FERIE - FAMILIE MED EN UTFORDRING!

Familieleiren har som tidligere år avgang 
fra Oslo Lufthavn, Gardermoen. Her 
samles alle deltagerne før flyturen for 
å få billetter og bli kjent. Vi ønsker tilby 
gode rammer slik at flere familier skal 
få gleden av å oppleve ferie sammen i 
et annet land. Familier som har opplevd 
ulykker og skader kan av ulike grunner 
finne det vanskelig å reise på ferie. Det 

kan være økonomi, usikkerhet rundt 
det å reise til et nytt sted eller rett og 
slett utrygghet i selve reisesituasjonen.

Personskadeforbundet LTN tilbyr 
plasser på vår familieleir i 2019 til 
våre leiligheter i Panorama Dreams i 
Bulgaria hvor dere kan være en uke 
sammen med andre familier i forbun-

det. Egenandel er kr 1 500 per person og 
inkluderer reisen, opphold og eventuelt 
tilknytningsfly.

Familiene må være selvhjulpne siden 
reiseledere ikke skal fungere som as-
sistenter. Vi har leiligheter som er fullt 
tilrettelagt og anlegget passer godt 
for funksjonshemmede.

Familier som vil være med på dette må 
sende en enkel søknad om deltagelse 
og melde seg på til Familie- og ung-
domsutvalget gjennom Min side.  Mer 
informasjon får dere ved å henvende 
dere til Frank på post@personskade-
forbundet.no eller telefon 22 35 71 00.

6.-13.
 

AUGUST FAMILIELEIR BULGARIA
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Landet rundt

Årsmøte i Personskadeforbundet 
LTN Nordvestlandet og omegn
Årsmøte i Personskadeforbundet 
LTN Nordvestlandet og omegn 

TEKST OG FOTO: Martin Berg

Heldigvis er det både lyst og varmt i våre 
møtelokaler på Åsebøen. Vi samles først 
på kjøkkenet for en kaffekopp og sjoko-
lade før vi går til møterommet.
 
Laget har flere gode saker som skal be-
handles etter godkjenning av innkalling og 
gjennomgang av forrige år, samt regnskap. 
Nytt av året er etableringen av en LIKEPER-
SONGRUPPE, med oppstart på vårparten. 

Dette er nybrottsarbeid for oss, men 
spennende, da behovet for en slik grup-
pe kjennes. 

Det ble også avgjort av det skal startes 
opp en gruppe for foreldre med barn som 

har særlige utfordringer. Vi har startet 
opp med trening og samvær. På sikt er 
det også planlagt sommerleir.

Begge gruppene, altså likeperson og 
gruppe for foreldre med barn som har 
særlige utfordringer, er på planstadiet 
enda. Vi kommer tilbake med mer infor-
masjon og erfaringsutveksling etterhvert. 

Vi gjorde også vedtak på sommerleir i år. 
Det er satt av en god slump med penger 
til dette, og målet er å lage et opplegg 
med vekt på samhold og felles aktiviteter. 

Møtet ble som seg hør og bør avsluttet 
med god mat.

Oppmøtet var så bra i år, at det var 
skrapa fat og skåler på slutten. Noe som 
ikke er vanlig når undertegnede lager 
maten.  

HER ER STYRET I PERSONSKADE-
FORBUNDET LTN NORDVESTLANDET 
OG OMEGN
Leder Randi Nordset
Nestleder Jostein Kvalen
Sekretær Ann Lena Vonheim
Kasserer Kåre Eik
Styremedlem Martin Berg
Ungdom Stig Erik Sivertsen 
 Heggvold
Vara Turid Johnsen Albertsen

Personskadeforbundet LTN Dram-
men og omegn lokallag Inviterer 
til Påskeverksted

Vi møtes på Drammen Bibliotek 
kl: 18:00
Grønland 56
Ypsilon møterom   2 Etg
                            

Vi håper flest mulig har anledning til 
å komme på vårt påskearrangement.
Muligheter for å lage masse påskepynt 
for store og små!

Påmelding innen 4. april til Emilie  
Duane Nordskog på telefon  950 14 331.
Meld deg gjerne på arrangementet på 

«Min side» på Personskadeforbundets 
hjemmeside.
Eller:  drammenomegn@personska-
deforbundet.no 

11.
 

APRIL DRAMMENPÅSKEVERKSTED
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Landet rundt

Lysmarkering av trafikkulykkene Hedmark 2018
10.01.19 deltok Midt- og Nord-Hed-
mark lokallag under Lysmarkeringen 
over skadde og omkomne i Hedmark 
fylke i 2018.   

TEKST: Pernille Villekjær

Det blir sagt at livet og samfunnet går 
videre, og de etterlatte og pårørende blir 
stående igjen. Det kan  derfor oppleves 
godt med en slik markering da man sam-
ler seg og viser omtanke og respekt. Vi 
var glade for å kunne vise vår deltagelse 
og ønske om støtte opp om de berørte.

Markeringen fant sted i Våler kommune 
og den var noe spesiell da dette er Hed-
mark fylke sin siste markering da vi fra 
2020 «gifter oss» med Oppland og blir 
del av Innlandet fylke.

Aktiviteter i Stjør- og Verdal lokallag fylke 2018
Toralf Hjelde fra Stjør- og Verdal 
lokallag har sendt inn tekst og bil-
der av to aktiviteter laget har hatt 
i januar 2019.    

Søndag den 6. januar arrangerte Stjør- og 
Verdal lokallag nyttårstreff med mid-
dag. Etter middagen var vi på Verdal 
teaterlags forestilling “Kjendishotelle “. 
De ni deltakerne hadde en trivelig sam-
menkomst. 

Torsdag den 24. januar var lokallag igjen 
i aktivitet. Denne gangen som medar-
rangør i minnemarkeringen “Lys til et-
tertanke”, en markering for skadde og 
drepte i trafikken i Trøndelag.

Markeringen startet med fakkeltog hvor 
vi delte ut fakler, i år var det stort opp-
møte med ca 250 deltakere. Fakkeltoget 
beveger seg over en strekning på ca 1 km, 
på en gangsti, og vi endte opp på en åpen 

plass. Der bistod laget med servering av 
kaffe, gløgg, pepperkaker og twist. Det 
var også rigget en midlertidig scene der 
det ble holdt appeller samt noen mu-
sikkinnslag.

Markeringen ble avsluttet i Vinne kirke 
der navnene på alle omkomne i Trøndelag 
ble lest opp. Det blir også tent lys for hver 
enkelt og ritualet blir akkompagnert av 
vakker musikk. 
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Årsmøte i Ofoten lokallag
Vi hadde et godt oppmøte av både 
nye og "gamle" medlemmer. Og i til-
legg et hyggelig besøk av landssty-
remedlem Pernille Villekjær. 

TEKST OG FOTO: Kjersti Bergvik

Det ble et flott og godt gjennomført 
møte, med god mat og drikke etterpå. 
Litt underholdning og lodd trekning ble 
det også tid til. Selvsagt også hyggelig 
samvær og prat.

SISTE FORBEREDELSER FØR møtestart på Thon Hotell Narvik, der vi og hadde vårt første oppstartmøte for 25 år 
siden. Da het det Sportellet.

TILSTEDE VAR OG tre av de som startet Ofoten lokallag. AV DE FREMMØTTE var familien Løkås som har 35 års medlemskap i personskade-
forbundet LTN. 
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
8. april 2019

Løsning på forrige kryss var:
VINTERDVALE

Ruth Våpenstad, 
Trondheim

Elisabeth Gunneng, 
Ådalsbruk

Veronika I. Ormåsen, 
Fauske

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

Send løsningsordet, samt navn og
adresse til: 
levemed@personskadeforbundet.no 
eller pr. post til: 
Personskadeforbundet LTN, 
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no



–  26  –

Selius & kidza

Unge funksjonshemmede jobber for 
et helsevesen som tar ungdom på 
alvor. 

Ungdom er i en særskilt livssituasjon. I 
overgang fra barn til voksen skal vi bli 
selvstendige: Ta vitnemål, søke jobb, 
studere, flytte for oss selv, forholde oss 
til vennskap og kjærlighet, ta ansvar for 
egne avtaler med helsevesen, utdan-
ningsinstitusjoner, NAV og arbeidsgivere.
Samtidig endrer kroppen seg og iden-
titeten er i utvikling. Vi jobber for mer 
ungdomsvennlige helsetjenester, som 
møter ungdom der vi er i livet og legger 
til rette for reell brukermedvirkning. 

VI MENER
• Ungdomshelsestrategien må føre til faktiske prioriteringer i primær- og 
 spesialisthelsetjenesten.
• Alle må få et tilpasset habiliterings- og rehabiliteringstilbud med skole der 
 de er, uansett hvor i landet de bor.
• Nasjonale retningslinjer for overganger mellom barne- og voksenavdelinger 
 på sykehus må utvikles.
• Helsepersonell må få opplæring i å ta hensyn til ungdoms spesielle medisinske, 
 psykiske og sosiale behov.
• Skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom må bygges ut i hele landet. 
 Bemanningsnormer må forskriftsfestes.
• Personer som har diagnoser eller går gjennom behandling som gjør dem særlig 
 utsatt for dårlig tannhelse, må få utgiftene dekket gjennom folketrygden.

Ungdomshelse
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Hvis du har et bilde som 
du liker, men som er for 
lite, kan du enkelt lage 
en kopi av det som er 
mye større.

«Blås opp» 
et lite 
bilde

Et blad
Linjal

Stort papirark
Penn eller tusj

Finn et bilde du liker
i et blad

Tommestokk 
eller rett 
trestykke med 
kantete (ikke 
runde) sider

Bruk linjalen til å tegne cirka ti linjer 
med jevne mellomrom på tvers over 
bildet, fra venstre mot høyre

Lag flere linjer på arket med samme 
avstand som de første, men denne 
gangen fra øverst til nederst

Bruk tommestokken 
eller trestykket til  
å tegne et nett av 
store ruter på 
papirarket. Pass på 
å tegne like mange 
ruter som det er i 
det lille rutenettet

Nå har du tegnet 
et rutenett på 
bildet

Kopien din vil se 
ut som det lille 
originalbildet, 
bare mye større

Se på øvre venstre rute i det lille 
rutenettet. Hvilke former ser du i den?

Fortsett til du har kopiert 
alle rutene

Tegn en kopi av de formene i  øvre 
venstre rute i det store rutenettet

Med denne 
metoden kan 
du starte med et 
bitte lite bilde og 
lage en kopi like 
stort som 
et hus!

Gjør dette

Du trenger

Så kopierer 
du ruten ved 
siden av den 
første i det 
lille rutenetet 
over i det 
store

1

2

3

4

6

9

5

7

8

HVA
SKJEDDE?

© MCT/Bulls

–  27  –

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

MÅNEDENS APP
 APP:  Maily
Alder:  4-9
Pris:  Gratis
Utgiver: goodnews.is

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!
Visuelt barneaktig epost-app 
som skal stimulere små barn til 
å sende og motta meldinger. 
Det er mulig å håndskrive mel-
dingene og å ta bilder som kan 
legges inn i meldingene. Svært 
gode omtaler, for eksempel i 
mashable.com.

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Elektriske sparkesykler inntar 
landet vårt
De elektriske sparkesyklene er en 
del av bybildet i mange byer i ut-
landet. De er billige, enkle i bruk, 
kan parkeres overalt og går opptil 
20 kilometer i timen. Det negative 
er personskadeomfanget de små 
effektive syklene kan skape.    

TEKST: Gunn Kvalsvik

I Norge og Oslo dukket sparkesyklene opp 
for første gang opp tidlig i mars. Mange er 
interesserte i å levere og drifte, og ifølge 
Tek.no ville 11 ulike leverandører sette ut 
sparkesykler i hovedstaden. 

Det er Svenske Voi som er først ute, og i Os-
los gater er det allerede 100 elsparkesykler, 
et antall de planlegger å øke utover året. 

I følge en artikkel i Aftenposten som ble 
publiert i mars i år, har også flere aktører 
meldt sin interesse. Norske Zvipp har for 
eksempel planer om å plassere ut 1000 
så snart snø og grus har forsvunnet, og 
på Fornebu har Urban Sharing satt ut 
400 sparkesykler.

Det er mye positivt å si om sparkesykler 
i bysammenheng. Blant annet hvordan 
konseptet mikromobilitet påvirker by-

bildet. Mikromobilitet handler om at en 
eller to personer flytter seg enkelt over 
korte avstander. Kort oppsummert: At 
vi sykler eller går, i stedet for å bruke bil. 
Her kommer el-sparkesyklene inn som 
et praktisk alternativ.

FORT OG FARLIG
Det negative er at sparkesyklene kan 
medføre personskader. I mange av bye-
ne der sparkesyklene har lenger fartstid, 
meldes det inn både alvorlige skader og 
dødsfall. I Aftenpostens artikkel trekkes 
Austin i USA frem. 

DET NEGATIVE ER at sparkesyklene kan medføre personskader. I mange av byene der sparkesyklene har lenger fartstid, meldes det inn både alvorlige skader og dødsfall. 
Illustrasjonsfoto.
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Human Care AS
www.humananorge.no

LEVE MED 3-2019.pmd 15.03.2019, 08:543

BLI HÅRFIN OG FÅ 10 % RABATT !
 Som medlem i Personskadeforbundet LTN Follo lokallag  – både kvinner og 
menn - får du 10 % på all hårbehandling i

Else-Marie's Salong • Tlf. 22 42 67 18/91 61 48 05 • Prinsensgt. 6, Oslo

Åpningstid: tirsdag til fredag kl. 10-16 • Kontant betaling

Ring henne for bestilling og oppgi at du er medlem hos oss!  Hei sveis!

Vennlig hilsen oss i styret i Follo lokallag 

En av tilbakemeldingene fra helseper-
sonell og forskere i Austin, er at svært 
få av de skadde bruker hjelm. Dette til 
tross for at det blir anbefalt i APPen du 
må ha for å leie deg sykkel. En annen 
fare er fart, manglende erfaring og ikke 
minst volumet. 

Personskadeforbundet LTN ønsker ikke 
å være en festbrems i gleden over våren 
eller mulighetene til å sparkesykle i Oslos 
gater - og høyst sannsynlig også i flere 
andre av våre byer. 

- Vi håper at dette ikke fritt kan styres 
via kommersielle aktører, men at myndig-
hetene følger med det som skjer og drar 
veksler på andres erfaringer, for eksempel 
i Austin i USA, sier Per Oretorp i forbundet. 
Når det etterhvert kommer mange spar-

kesykler, krever det ytterligere regulering. 

- I fare for å gjenta meg selv, men altså, 
hvorfor ikke innføre en hjelmregel eller 
iallfall sterke anbefalinger om hjelmbruk 
før trenden tar skikkelig fart? Når man 
skal suse av garde på små hjul og i opp 
mot 20 km/t er hodet vårt skikkelig sår-
bart. Det skal så lite til før det smeller og 
at konsekvensene blir store, sier Oretorp, 
og legger til at trenden i verste fall også 
vil legge ytterligere beslag på helseve-
senets ressurser. 

SNUBLEFARE 
En annen fare, som Personskadeforbun-
det LTN og også andre interesseorgani-
sasjoner for folk med nedsatt funksjons-
evne peker på, er at sparkesyklene kan 
parkeres overalt. 

- I praksis kan el-sparkesyklene stå overalt 
noe som, særlig når det blir mange av 
dem, kommer til å skape utfordringer for 
folk med syns- eller andre funksjonshem-
minger. I en by tett med alskens folk, og 
fremkomstmidler kan tusentals av spar-
kesykler fort bli en snublefare, sier Oretorp. 

Hvordan man best kan løse dette, har han 
imidlertid ikke noe godt svar på. 

- Det er ikke vår oppgave å løse slike 
problemer. Heldigvis. Vårt anliggende er 
å peke på det som er og kan bli utfor-
drende, melde dette inn i ordskiftet og 
til landets myndigheter, og håpe at det 
blir ivaretatt, avslutter han. 
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Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 23 00

Ramlo
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

G. Hafnor AS
Hadelandsvn. 303
3511 HØNEFOSS

Tlf. 908 60 655

Nore Bygg AS
 3629 NORE

Tlf. 992 67 920

Vinstra
Karosseri AS

Lomovegen 2, Lomoen
2640 VINSTRA
Tlf. 61 21 60 60

Servicesenteret
Finnsnes AS
9300 FINNSNES
Tlf. 911 19 515

Lyngstrand
Camping

Flubergvegen 402
2862 FLUBERG
Tlf. 995 77 875

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Friis
Arkitekter AS

Sentrum 11
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

www.ulsteinbetong.no

Olsens Montering
og Ovnsrens
Gamlevegen 12
2355 GAUPEN
Tlf. 413 09 866

Brække
Eiendom AS

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Møller Bil Molde AS
 Verftsg. 3, 6416 MOLDE

Tlf. 24 03 38 50

Sulland Tromsø
Alkeveien 12

9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Bilsenteret
Bjugn AS

Botngård, 7160 BJUGN
Tlf. 72 52 05 30

Stensrud Musikk
Storg 19

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Solheim og Hjelleflat
Transport AS

Bjørkanveien
6854 KAUPANGER

Tlf. 916 87 383

Trygt på skoleveiene

kongsberg.kommune.no

loten.kommune.no

Hægebostad
kommune

haegebostad.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune

www.kautokeino.kommune.no holtalen.kommune.no

Namsskogan
kommune

namsskogan.kommune.no Drift og Næring
halsa.kommune.no

Høylandet
kommune

Teknisk Drift
hoylandet.kommune.no

1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.noØkernveien 147, 0580 OLSO - Tlf. 472 46 449

Sørlandets
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 30

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Lågaveien 1 A
3262 LARVIK

Tlf. 907 57 780

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no

Opplæringskontoret for
Lofoten og Vesterålen

8301 SVOLVÆR
Tlf. 907 50 660

Karma Marit Meløy AS
Kongegata 22, 3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20
Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg med

veiledning og oppfriskning av hele garderoben.

Linjeveien 31, 2344 ILSENG - Tlf. 62 58 00 00

Mer enn forventet.

PB 48 - 2831 RAUFOSS - Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

Vatnesenteret AS
Sentrum, 6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01
www.vatnesenteret.no

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85
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MØRE OG ROMSDAL

ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND....................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

OPPLAND

Fåberggata 115, 2615 LILLEHAMMER..............................Tlf. 61 25 74 36
E-post: trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no
www.dahlsveen-olsen.no

ROGALAND

SKAGEN Trafikkskole AS
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER..................................Tlf. 51 56 73 10
E-post: kontor@skagentrafikkskole.no
www.skagentrafikkskole.no

TRØNDELAG

RØDSJØ Trafikkskole AS
Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Husby
Bilverksted A/S

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Bilxtra Hitra
Bjørn Myhrens

Verksted AS
7250 MELANDSJØ

Tlf. 72 44 49 30

RPT
Production AS

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON

Tlf. 51 78 66 00

Stokkøy Taxi
Langstranda 41
7178 STOKKØY
Tlf. 473 53 653

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Furnes Anlegg og
Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Dykker
CE Pontoppidan

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Bilverksted
Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER

Tlf. 57 71 32 77

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Overhalla
Transport

Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 911 56 646

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD

Tlf. 75 19 51 45

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Fristad bil as
5848 BERGEN
Tlf. 911 50 057

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

 Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Karl Bratlie
Karlshammer
Hagelundvegen 25
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardtransport.no
www.midtgaardtransport.no

- Flytting - Termotransport
- Stykkgodstransport - Flistransport

Høybråten
Glasservice AS

Professor Birkelands vei 27
1081 OSLO

Tlf. 22 30 30 70

ANONYM
STØTTE
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

HAR DU NY ADRESSE? 

Send melding til post@personskadeforbundet.no, 
logg deg inn på min side eller ring 22 35 71 00. 

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

•	 Skadelidtes	medvirkning	
	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Universitetsgata	8,	0164	Oslo
Tlf.:	23	29	90	00,	Faks:	23	29	90	01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no

Lillestrøm:
Bjørnsonsgate	34
2003	Lillestrøm
Tlf.:	63	89	20	20

Haugesund:
Strandgata	94
5528	Haugesund
Tlf.:	52	72	30	80

Tromsø:
Seminarbakken	4
9008	Tromsø
Tlf.:	77	66	73	30

Besøksadresse avdelingskontor:

NESS LUNDIN	er	et	av	landets	ledende	
firmaer	innen	erstatnings-	og	
forsikringsrett.

Firmaet	består	av	fem	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

Vi	har	prosedert	en	rekke	prinsipielle	saker	
for	norske	og	internasjonale	domstoler	og	
bistår	skadelidte	i	hele	landet	i	saker	om	
erstatning.	I	tillegg	kan	vi	bl.a.	tilby	bistand	
innenfor	følgende	rettsområder:

Fast	eiendoms	rettsforhold,	familie-	og	
arverett,	og	strafferett,	herunder	oppdrag	
som	bistandsadvokat.

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!


