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mars 2022, ble av Personskadeforbundet 
LTN døpt til «kognitivmåneden». Grunnen 
er at svært mange av våre medlemmer 

er opptatt av og etterspør informasjon om nettopp temaer 
knyttet til hjernen vår. 

Vi er ikke alene om å være opptatt av hjernen og hva som 
skjer når den blir utsatt for en skade eller blir rammet av syk-
dom. Her er noen fakta: I løpet av livet vil 1 av 3 nordmenn bli 
rammet av en eller annen form for hjernelidelse. Vi snakker 
da både nevrologiske og psykiske lidelser. I tall er dette 30 
prosent av befolkningen eller 1,6 millioner nordmenn. Vi vet 
også at svært mange sykdommer eller skader i hjernen og 
nervesystemet er kroniske lidelser som folk må leve med i 
mange år, ofte resten av livet.

Verdens Helseorganisasjon WHO peker på at hjernelidelser er 
den viktigste årsaken til uførhet, og den nest viktigste årsaken 
til død. Det rare er at til tross for volumet og hvor krevende det 
er for folk å leve med hjerneutfordringer, er hjernen fortsatt det 
organet i kroppen vi vet minst om. 

Heldigvis skjer det mye i kunnskapsproduksjonen rundt hva 
hjernen vår er og hvordan den fungerer, noe som igjen fører 
til nye former for rehabilitering. I forbundets kognitivmåned 
løftet vi frem fire temaer som vi presenterte i form av digitale 
temakvelder for medlemmer og andre. Flinke foredragsholdere 
snakket om arbeidslivet, barn med traumer, utfordringer og 
mestring. Svært mange meldte sin interesse og har deltatt. 

LEVE MEDs marsnummer er også dedikert hjernen og kog-
nitive utfordringer. Her kan du blant annet lese om hvordan 
fatigue spiller på lag, om Irene som startet podcast for å få ut 
sin frustrasjon og hvorfor Frøydis frivillig har brukt nesten ti år 
av livet sitt på å lage kurstilbud om hodet vårt. 

Jeg er stolt og glad over det vi har fått til i denne måneden og 
håper det kan bli en tradisjon at mars er vår kognitivmåned. 
I tillegg håper jeg du finner noe av interesse i denne utgaven 
av LEVE MED. Husk at det er dobbelsidepåskekryssord i denne 
utgaven av LEVE MED. Noe som også er bra for hjernen. 

God lesning, og god påske! 

Eli Eiklid

I løpet av livet vil 1 av 3 nordmenn bli rammet av en eller 
annen form for hjernelidelse. Vi snakker da både nevrologiske 
og psykiske lidelser. I tall er dette 30 prosent av befolkningen 
eller 1,6 millioner nordmenn.
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Flere år etter å ha blitt rammet av 
ervervet hjerneskade melder man-
ge pasienter at fatigue er en av de 
største utfordringene i hverdagen. 
Det merkelige er at man ennå ikke 
vet hvorfor noen rammes, mens an-
dre ikke.  

TEKST:  Gunn Kvalsvik

Først to viktige avklaringer; det er ingen 
klar sammenheng mellom alvorlighets-
grad av hjerneskade og fatigue. Det er 
også vanskelig å finne andre årsakssam-
menhenger.  

Et forskningsprosjekt ved Sunnaas syke-
hus jobber nå med en omfattende kart-
legging for finne svaret på hvilke forhold 
som fører til langvarig fatigue. 

OMFATTENDE DATAINNSAMLING 
Mannen som drar i trådene og har ansvar 

for forskningen som ser på sammenhen-
gen mellom kognitivtraumer og fatigue, 
er Daniel Løke. Han er psykolog ved Sun-
naas sykehus HF og forskningsprosjektet 
er hans doktorgradsarbeid. 
 
- De siste 3,5 årene har det blitt samlet 
inn betydelig informasjon om tilstanden 
til pasienter som er rammet av de mer 
alvorlige traumene mot hodet. Det har 
blitt gjort omfattende kognitive under-
søkelser, intervju og kvantitative spørre-
undersøkelser, samt blodprøver. Alt med 
mål om å avdekke hvilke faktorer som 
fører til fatigue, forklarer Løke. 

Ved å analysere bredt og starte ut med et 
åpent forskningsspørsmål – håper Løke 
og et forskningsteam å få bedre kunn-
skap om hvorfor noen rammes hardere 
av fatigue enn andre etter traumatisk 
hjerneskade. 

- Vi er litt forsinket av pandemien, som 
de fleste andre, men resultatene fra stu-
dien vil publiseres i løpet av det neste 
året, sier han. 
 
FATIGUE, HVA ER DET?
Før vi går inn i hvilke funn Løkes forskning 
preliminært har funnet, er det fornuftig 
å spørre psykologen om hva fatigue er. 
Finnes det for eksempel er bra definisjon? 

- Det finnes mange definisjoner på fa-
tigue, rett og slett fordi det oppleves for-
skjellig fra menneske til menneske. Men-
nesker som rammes snakker om utslitthet, 
manglende energi, utmattelse, slitenhet, 

tretthet, økt hvilebehov, blir fortere sliten, 
at de ikke klarer å hente seg inn, og at de 
opplever tankene som tåkete. Det som er 
likt, er en opplevelse av redusert kapasitet, 
både fysisk og mentalt.  

- Vi hører stadig snakk om fatigue både 
i «den skadde verden» og i forbindel-
se med andre sykdoms- eller kroniske 
tilstander, finnes det en mer norsk og 
forståelig betegnelse? 

- Hjernetrøtthet brukes mer og mer. Man-
ge opplever dette som en ganske presis 
beskrivelse, fordi et vanlig kjennetegn er 
slitenhet og trøtthet som har kommet 
til eller blitt forsterket etter skaden eller 
sykdommen.

Psykologen forklarer at fatigue er en 
subjektiv opplevelse, og ikke noe man 
medisinsk kan diagnostisere ved å vise 
til konkrete funn. Det er også vanlig å 
skille mellom objektiv fatigue og sub-
jektiv fatigue. 

- Objektiv fatigue betyr at man kan av-
dekke manglende kapasitet for fysisk 
eller mental anstrengelse over tid ved å 
sammenligne med det vi kan anta var 
kapasiteten «før», basert på alder eller 
andre forhold. Ofte er det fysiske eller 
kognitive parametere som benyttes i slike 
målinger, forklarer Daniel Løke. 

- Hva med subjektive fatigue? Kan du 
forklare hva dette er?

- Den subjektive fatiguen handler om en 

Hva er det og hvordan leve med det? 
Fatigue etter hjerneskade

PSYKOLOG DANIEL LØKE. Foto:Privat.
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DANIEL LØKE FORKLARER AT FATIGUE ER EN

SUBJEKTIV OPPLEVELSE, OG IKKE NOE MAN

MEDISINSK KAN DIAGNOSTISERE VED Å VISE

TIL KONKRETE FUNN. ILLUSTRASJONSFOTO.
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følelse av konstant å føle seg dårlig og 
å mangle energi. Denne er det vanske-
ligere å måle, men er like reell selv om 
den ikke alltid henger sammen med de 
objektive målene. Noen blir slitne av å 
snakke med folk eller å konsentrere seg. 
Andre får problemer når de må anstrenge 
seg fysisk eller mentalt over tid. Atter 
andre opplever at det å lese en bok er 
helt uoverkommelig.  

- Har problemet med manglende objek-
tive funn ført til at man har hatt utfor-
dringer med å få anerkjent sitt problem 
innenfor hjelpeapparatet? 

- Ja, iallfall tidligere. I dag er det heldigvis 
få innen rehabiliteringsfeltet som bet-
viler at fatigue er en reell tilstand, men 
dessverre er fatigue, som andre usynlige 
symptomer, ofte vanskelig å forstå og 
få forståelse for blant folk som ikke selv 
kjenner til problemet. Det å bli kjent med 
sin egen fatigue, og finne gode måter å 
snakke om fatigue med andre, vil ofte 
være nødvendig for at hverdagen skal 
mestres så godt som mulig etter hjer-
neskade.  

KORTVARIG VERSUS LANGVARIG 
FATIGUE 
Lengden på fatigue varierer. Kortvarig 
fatigue er en tilstand som gjerne utløses 
av akutt sykdom, der "logikken" er at det 
er  naturlig og sunt at hjernen og kroppen 
omprioriterer energien - når anstrengel-
sen vi legger inn ikke utbalanseres av 
belønningene. 

- Kortvarig fatigue er sånn sett en ganske 

forståelig konsekvens av skade, sykdom 
eller andre påkjenninger som «rokker 
ved» balansen og hjernens naturlige pri-
oriteringer, og som for mange går over 
etter kort tid, sier Løke.  

- Kan du forklare hva som skjer med 
hjernen når den blir rystet og skadet 
etter et traume, og hva dette har med 
fatigue å gjøre?  

- Ved hjerneskade vil det i tiden umid-
delbart etter skaden foregå en del tilhel-
ningsprosesser som gjør at hjernen blir 
sliten. Mens hjernen reparerer seg selv, 
har de aller fleste en akutt, nevrologisk 
betinget fatigue-tilstand. Hos noen blir 
den akutte fatiguen mer enn kortvarig, 
og blir et varig problem. Ved nevrolo-
gisk sykdom tror vi delvis at det skyldes 
bevegelses-og sansesvekkelser, samt 
kognitive vansker som gjør at hjernen må 
anstrenge seg mer for å kompensere – og 
at man dermed blir mer sliten av å være 
i aktivitet enn før.

- Hvor vanlig er det å oppleve fatigue 
etter ervervet hjerneskade. Finnes det 
tall på dette? 

- Tallene er svært sprikende fordi grensen 
for når man mener noe er fatigue varierer. 
Forekomsten er i enkelte studier vist å 
være opp til 73 prosent. Tilstanden be-
tegnes altså som svært vanlig, selv om 
det også her vil finnes gradsforskjeller. 
Noen får milde plager etter hjerneskade, 
mens andre har store vansker med å 
vende tilbake til hverdagen på grunn 
av fatigue. 

 FORSKNING OG 
KUNNSKAPSUTVIKLING 
Tilbake til hovedspørsmålet i denne ar-
tikkelen: Hvorfor noen som er rammet 
av moderat til sterkt traume mot hodet 
får langvarig fatigue, mens andre ikke? 

- Mange studier peker på at det ikke er 
sånn at de med alvorlig skade får alvorlig 
fatigue, mens de med milde skader får 
mindre fatigue. Enkelte med alvorlige 
skader får nemlig lite plager med fatigue, 
mens andre med relativt milde skader 
kan få store plager. I tillegg vet vi at alder, 
kjønn og utdanning ikke gir store utslag. 
Noen sammenhenger har man sett med 
samtidige psykiske plager, søvnvansker 
og smerte, blant annet, men man er usik-
ker på hvilke retninger årsaksforholdene 
går. I denne forskningen måtte vi derfor 
stille oss åpne, gå inn uten klare hypote-
ser og benytte et stort batteri av tester 
og innganger, forteller psykolog Løke.  

- Det høres ut som en omfattende jobb. 
Hvordan har du klart å samle inn så sto-
re datamengder? 

- Jeg har mange med på laget, inkludert 
fire veiledere. I tillegg jobber jeg tett med 
flere kollegaer både her ved Sunnaas 
sykehus og ved Ullevål sykehus. Nå er 
dataene samlet inn og det arbeides med 
å sette de i system for å avdekke mønster. 
Selve doktorgradsavhandlingen består av 
flere artikler som kommer til å publiseres 
nå fremover. 

- Hva har dere funnet ut, så langt?
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- Den første delen av studiet handler om 
å forstå bedre hvorfor smerte, psykiske 
plager og fatigue ofte sees sammen, 
for å finne ut av om det bare skyldes 
genetikk, eller om det ene fører 
til det andre. Her vi har tatt 
utgangspunkt i data fra Norsk 
Tvillingregister. Denne studien 
er allerede ferdig og samlet i 
en artikkel, som er til vurdering 
i et tidsskrift. 

- Hva med langvarig fatigue? 
Har dere sett noen variabler 
som kan forklare hvorfor noen 
traumepasienter får det, mens 
andre ikke? 

- Vi har ennå ikke kommet 
så langt i analysene at vi helt 
sikkert kan si noe konkret om 
årsaksammenhengene.  Vi ser 
likevel noen interessante sam-
menhenger, som at personlig-
hetstrekk som nevrotisisme, 
psykiske plager, søvnvansker, 
smerte og mange andre fak-
torer er assosiert med fatigue 
etter hjerneskade. 

- Du sier altså at personligheten har 
en effekt på hvorvidt traumepasienter 
utvikler langtidsfatigue eller ikke?  

-Personlighet er en av mange faktorer vi 
har sett på, men det er fortsatt for tidlig 
i analysene til å si noe om hvorvidt ett 
personlighetstrekk utgjør en risikofaktor 
i og for seg selv. Det kan for eksempel 
være sånn at noen personlighetstrekk 

kan utgjøre en risiko for å utvikle psykiske 
plager, som igjen kan forverre fatigue, 
mens andre personlighetstrekk kan be-
skytte mot utviklingen av fatigue. 

- Er dette overraskende og revolusjo-
nerende?  

- Vi er vel blant de første som ser på 
betydningen av personlighet og så 
mange forhold samtidig hos de mer al-
vorlige hodeskadene. Samtidig har det 
vært kjent at grad av resiliens kan ha 
betydning for fatigue. Resiliens, altså 
tilpasningsevne etter livsbelastninger,  
avhenger både av det sosiale nettverket  

man har å støtte seg på, og hvordan 
man personlig håndterer utfordringer 
psykologisk. Det er viktig å ha et godt 
lag rundt seg, samtidig som man også 

heier seg selv frem.  

- Hvordan bruke denne kunn-
skapen i rehabiliteringen? 

- Det betyr at vi må bli enda 
flinkere på å lage en behand-
lingsplan som er individuelt 
tilpasset, og ta hensyn til den 
enkelte pasientens styrker og 
utfordringer, verdier og miljø. 
Vi må altså ha en innholdsrik 
verktøykasse, slik at vi kan rus-
te våre pasienter med akkurat 
de verktøyene de trenger for 
å håndtere de konkrete pro-
blemene de står overfor etter 
hjerneskade. 

Daniel Løke avslutter med å si 
at han håper  at studien kan 
bidra til å utforme den riktige
verktøykassen, og gi noen 
føringer for hva slags nye 

verktøy som bør utvikles i senere be-
handlingsforskning. 

Daniel Løke sitt forskningsprosjekt er 
støttet av Personskadeforbundet LTN 
og Skiftelsen DAM. Løke holdt også et 
lengre digitalt foredrag for forbundet 
i begynnelsen av januar. Rekordman-
ge valgte å sette av kvelden, noe som 
forteller oss at tematikken er ytterst 
interessant. 

OPPLEVELSEN AV  FATIGUE kan være forskjellig, avhengig av varighet. 
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Dagens rehabilitering er naturligvis kunnskapsbasert. Likevel var ikke dette alltid en selvfølge. Nedenfor kan 
du følge høydepunktene, og få en kort innføring av hva dette har betydd for hvordan behandling foregår – fra 
antikken til i dag. 

TEKST:  Gunn Kvalsvik

For 2500 år siden begynte man for før-
ste gang å knytte tenking til hjernen, i 
den forstand at sansene ble ansett som 
åpne kanaler som ledet inntrykkene fra 
omverdenen inn i hjernen. Dette ser vi i 
tekstene til greske filosofer som opererte 
rundt ca 400 år før år 0. 

Før den tid var hjernen bare forstått som 
en klump av blod og vev. Ikke rart kanskje 
når man vet hvordan hjernen fysisk ser 
ut. I et forsøk på å helbrede sykdommer 

gravde steinalderfolk seg gjennom hu-
den og kraniet inn til hjernen med skarpe 
kniver av flint. 

Arkeologer antar at inngrepet – som kalles 
trepanasjon – hadde et spirituelt formål, 
eller at det skulle helbrede hodesmerter 
som for eksempel migrene. Kraniefunn fra 
Europa, Asia og Amerika viser at trepana-
sjon har vært utbredt over det meste av 
kloden. En del av kraniene som er funnet, 
har avrundete kanter i hullet – et tegn på 

at pasienten overlevde inngrepet, og at 
kraniet etter hvert grodde delvis sammen.

2000-ÅRS HJERNEHISTORIE, I EN FEI 
Om man hopper frem til år 150 etter år 
null, finnes det kilder som forteller at 
man etter hvert hadde fått en form for 
forståelse for nervene i hjernen og de-
res betydning. Det finnes blant annet 
beskrivelser av hjerneventriklene samt 
hvordan ryggmargen ble sett på som 
del av nervesystemet. 

Hva, hvorfor og hvordan – 
om hjernen
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Man blandet imidlertid sammen nervene 
med «sener» og «ligamenter», en sam-
menblanding som faktisk var akseptert 
helt fram til langt ut på 1700-tallet. 

Selv om man gjorde enorme anatomiske 
fremskritt på 1500- og 1600-tallet forble 
sentralnervesystemet ukjent. Et stort 
kvantesprang ble imidlertid gjort da en 
forsker og lege ved navn Thomas Willis 
i 1664 skrev et stort arbeid om hjernens 
oppbygning og introduserte storhjernen 
og lillehjernen som to substanser. 

Det neste sentrale kunnskapsskrittet ble 
gjort på slutten av 1700-tallet av en tysk 
lege ved navn Franz Joseph Gall. Han 
delte en påstand om at det var den grå 
substansen i både ryggmargen og hjer-
nen som inneholdt nerveceller. Et svært 
viktig funn. Påstanden ble imidlertid møtt 
med adskillig kritikk, i en tid hvor mange 
anatomer fremdeles oppfattet nervene 
som mekaniske strenger for bevegelsen 
av musklene.

Ikke uventet, grunnet kunnskapen man 
hadde rundt hjernen, var det lite man 
kunne gjøre dersom noen pådro seg et 
traume mot hjernen. Det ble selvsagt ek-
sperimentert med forskjellige innganger, 
og metoden med å blottlegge hjernen 
fortsatte helt opp i middelalderen, men 
da brukte leger et kranieborr til å åpne 
hodeskallen.

Vanlig behandling var likevel å «vente» 
på at det skulle gå over og leve med til-
standen. 

VÅR TIDS FORSTÅELSE FOR 
HJERNEN
Den rasjonelle medisinske forståelsen 

som vokste frem første halvdelen av 
1800-tallet danner grunnlaget for vår 
tids hjerneforståelse, forskning, og også 
etter hvert rehabilitering. 

Dagens forskning baserer seg nemlig 
på moderne nevroanatomiske meto-
der og utstyr. Denne inngangen har gitt 
oss mer kunnskap og mulighet for å se 
større sammenhenger. Blant annet er 
forståelsen av nervecellenes elektriske 
signaler (nerveimpulser) og signalstoffer 
(nevrotransmittere) for lengst definert 
som en selvfølge. 

En kartlegging av sentralnervesystemets 
oppbygning og funksjon i detalj er mu-
liggjort ved hjelp av elektronmikroskopet 
og histokjemiske teknikker.

På begynnelsen av 1900-tallet begynte 
man å forstå hvordan hjerneceller kom-
muniserer med kjemiske signaler fra celle 
til celle. Denne kunnskapen er essensiell 
og særlig viktig. 

Det tok imidlertid over 50 år før de skjønte 
betydningen dette hadde for hjernen og 
behandlingsmulighetene.

NY KUNNSKAP – OG NYE 
REHABILITERINGSMETODER
De siste 40-50 årene har kunnskaps-
utviklingen og hjerneforskningen gjort 
enorme kvantesprang – iallfall sett i lys 
av 2000 år med historie. Den viktigste 
forandringen er at man har flyttet seg fra 
å tenke at «hjernen må fikse seg selv», til 
å forstå at «hjernen kan behandles også 
etter en skade». 

Professor Audny Anke, som jobber ved 
Institutt for klinisk medisin ved Universi-
tetssykehuset i Nord-Norge, er helt enig 
i at det har skjedd mye på hjernefeltet 
de siste årene. 

- Ja, det har skjedd svært mye innenfor 
hjerneforskning og forståelse av hvordan 
hjernen vår fungerer, særlig de siste tiå-
rene. Dette har også endret behandling 
og rehabiliteringsfeltet, og gjør at det 
stadig kommer nye metoder for rehabili-
tering. Det er spennende og viktig for de 
det gjelder, men også for oss som jobber 
innenfor feltet. 

- Hjernerådet skriver på sine hjemme-
sider at man i løpet av noen få år har 

SLIK PRØVDE MAN å avhjelpe hodepine på 17-1800-tallet. PROFESSOR AUDNY ANKE. Foto: UNN. 
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utvidet kunnskapen om hjernen fra å 
vite 0,5 prosent til 10 prosent. De poeng-
terer også at vi fremdeles ikke forstår 90 
prosent av det som foregår i hjernen vår. 
Hva tenker du om dette?

- Det har jeg ingen måling på eller kunn-
skap om, men jeg regner med at Hjer-
nerådet har tallene fra en pålitelig kilde. 
Når det er sagt, så virker det sannsynlig. 
Hjernen er fantastisk, men også et myste-
rium. Her er det fremdeles mye kunnskap 
å grave frem. Om det er 90 prosent tørr 
jeg ikke påstå, men mye er det. Blant 
annet er det stadig flere som prøver  
å finne ut hvordan bevissthet skapes. 
Det er dette Moser-forskerne som vant 
Nobel prisen forsker på og prøver å kom-
me nærmere forståelsen for.

MR OG HJERNENS PLASTISITET 
I behandlingsøyemed er det særlig kunn-
skapen om hjernens plastisitet og utvik-
ling som har vært nyttig. En kunnskap 
som gjør at man forstår at hjernen er 
reparerbar. 

- Med denne kunnskapen vet vi at funk-
sjoner i hjernen kan overtas av andre. Det 

dannes rett og slett nye nervebaner. Disse 
har vi både sett og erfart stimuleres av å 
være i aktivitet. Både fysiske bevegelser 
og samtaler påvirker hjernen og er posi-
tivt i et rehabiliteringsperpektiv, forklarer 
professor Anke. 

MR-teknikken gjorde at vi kunne se hvilke 
områder i hjernen som er aktive. I tillegg 
har vi det som teknisk kalles for funksjo-
nell MR. Ved å bruke denne teknikken 
kan vi se hvor de store nervebanene går, 
noe som er svært nyttig når man driver 
opptrening. 

Selv interesserer professoren fra Univer-
sitetssykehuset i Nord-Norge seg særlig
for tidlig rehabilitering og hvordan dette
er avgjørende for gode resultater. 

- Det har skjedd store endringer i hvordan 
man behandler hjerneskader i aktutt-
fasen, altså rett etter at man er skadet. 
Kan du forklare hva det går i? 

- Ja, det har skjedd mye de siste årene når 
det gjelder akutt-rehabiliteringer. Sær-
lig de siste ti årene. Mens man tidligere 
ventet med å mobilisere en pasient – er 
nå ofte et helt team på plass. Disse er 
opptatt av blant annet å få vedkom-
mende fort opp i sittende eller stående 
stilling, forklarer Audny Anke. 

Det handler, forklarer hun, om å stimu-
lere sanser, men også å redusere fysiske 
komplikasjoner som liggesår, kontrakturer 
og feilstillinger i ledd. 

- Jeg kan gjerne dele et artig eksempel, 

innenfor rehabitering. Ved hjerneslag, 
der man ofte blir lam i en side, bruker vi 
nå speil på den friske siden. Bevegelsene 
som gjøres – på den friske siden - påvirker 
den «lamme» siden. Dette er veldig gøy 
og konkret rehabilitering. 

REHABILITERING – 
ET LIVSLANGT PROSJEKT 
Professor Audny Anke forklarer at ny-
ere kunnskap har visst at godt voksne 
mennesker har stort utbytte av kognitiv 
rehabilitering. I tillegg forstår man nå at 
rehabiliteringen må gjøres kontinuerlig 
og gjennom hele livet. 

- Tidligere satte man en øvre aldersgren-
se for når man trodde pasienten hadde 
utbytte av hjernerehabilitering, i dag vet 
man at alle – uavhengig av alder - får 
resultater ved å trene. Riktignok er det 
flere eldre som dør om man blir skadet 
eller får hjerneskade. Det interessante 
er at man over tid får like god funksjon 
av trening - og at det er mindre forskjell 
mellom aldersgrupper enn det man trod-
de tidligere, sier hun.

Anke presiserer at det er viktig å kom-
munisere både til pasienter, pårørende og 
fagfolk at hjernen hele tiden er i forand-
ring. Det betyr at trening og rehabilitering 
bør foregå kontinuerlig og at det alltid 
er forbedringspotensialer. 

- Kontakten mellom hjerneceller og sig-
naloverføringen dem imellom, endrer 
seg hele tiden. Når vi har fått en skade, 
må vi utnytte denne plastisiteten for å 
skape nye og bedre forbindelser mellom 

Et viktig apparat som supplerte 
CT-apparatene, og som har gjort det 
lettere å forstå og dermed behandle 
hjerneskader, er MR-undersøkelsene. 
De ble utbredt på 90-tallet og gjorde 
at vi kan se hjernen mer detaljert, blant 
annet blødninger, skader og utviklings-
forstyrrelser.

MR-REVOLUSJONEN

I behandlingsøyemed er det særlig kunnskapen om 
hjernens plastisitet og utvikling som har vært nyttig. 
Kunnskapen gjør at man forstår at hjernen er reparerbar. 
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Det var ikke bare forskning og kunn-
skap som har «dyttet på» og endret 
kognitivrehabiliteringen. Også Person-
skadeforbundet LTN har banet vei og 
tatt ansvar. Vi var blant annet aktive i 
oppstarten av KReSS (Kognitivt Reha-
biliteringsenhet ved Sunnaas sykehus 
HF), som igjen har vært en viktig aktør 
for å få et sterkere søkelys på rehabili-
teringen av hodeskader. 

Forbundet var også med på å set-
te dagsorden da man løftet frem 
Slinning-saken og det ble laget en  
dokumentar i TV2 om forskjellen mel-

lom dansk og norsk praksis innenfor 
hodeskaderehabiliteringen.  

Saken skapte mye debatt, men kunn-
skapen som ble formidlet gjorde at den 
vanlige praksisen i Norge forandret seg 
dramatisk.
 
Fra å la pasienter ligge stille og få 
mest mulig ro etter et traume, skul-
le nå pasienten aktiviseres med en 
gang. Dette er også praksisen i dag; 
rehabiliteringen skal starte allerede 
på intensivavdelingen og akuttsenge- 
posten. 

Personskadeforbundet, 1990-tallet og gullrekka

hjernecellene. Dette kan gi pasienten 
bedre funksjoner som at man kan lære 
å gå igjen, huske bedre osv., sier hun og 
fortsetter:

– Når deler av hjernen er skadet, kan 
andre deler til en viss grad overta funk-
sjonene. Ikke alltid tilbake til vanlig nivå, 
men til bedre funksjon. Vi har stadig ny-
ere og mer moderne metoder for å måle 
plastisitet. Dette har vi lært mye om de 
siste årene, og det forskes stadig videre.

- Det har gått fort og skjedd store 
endringer i rehabiliteringsfeltet de sis-
te årene. Bør vi også bremse litt opp? 

- Nei. Men det er klart vi må være lyd-
høre og bruke sunn fornuft. Vi ser nå for 
eksempel at hjerneslagpasienter får et 
bedre forløp dersom man yter litt mer 
forsiktighet de første 24 timene. Dersom 

man begynner for hardt og for tidlig kan 
man påvirke både blodtrykk og ventila-
sjon på en negativ måte. Logisk sett kan 

denne kunnskapen nok overføres også 
til traumepasienter, avslutter professor 
Audny Anke.  

SLINNING-SAKEN VAR VIKTIG for endringen i hodeskaderehabiliteringen i Norge. Bilde er hentet fra Personskadeforbundet LTNs jubileumsbok Raseri, kaos og suksess.
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Smått & Viktig

Hjerneforskning og 
Personskadeforbundet LTN

Gjennom årene har Personskade-
forbundet LTN vært delaktig i mange 
forskningsprosjekter som omhandler 
hjernen i en eller annen form. Viktig 
– fordi det er gjennom kunnskap vi 
forstår mer og dermed kan bli enda 
bedre på rehabilitering. 

Forbundet bidrar som kunnskapsprodu-
sent fordi vi stiller opp som brukerrepre-
sentanter i forskningsdesign eller som 
deltakere i forskningsprosjekter. 

Like viktig er det at Personskadeforbun-
det LTN har stått som søkeorganisasjon 
for en rekke forskningsprosjekter - sær-
lig innenfor feltet hjernerehabilitering. 
For tiden har vi syv prosjekter som er i 
prosess. Disse har sendt sine søknader 
gjennom oss og fått finansiering gjen-
nom Stiftelsen Dam. Vi vet at dette er 
forskning som vil produsere ny viten og 
derfor komme våre medlemmer og andre 
til gode fremover - sånn at rehabiliterin-
gen kan bli enda mer målrettet og nyttig.  

Når forskning på hvaler viser vei
I Norge var det anatomiprofessoren 
Gustav Adolf Guldberg (1854–1908) 
som først jobbet med hjernefors-
kning. Interessen startet faktisk i 
forbindelse med studier av hvaler, 
som var hans spesialitet. Sammen 
med Fridtjof Nansen (1861–1930), den 
berømte polarforskeren, utforsket 
de en ny fargemetode for studiet 
av nervecellene som kom via Italia. 

Først i 1939 ble det opprette et eget hjer-
neforskningslaboratorium ved Universite-
tet i Oslo. Dette er fremdeles et sentrum 
for hjerneforskning, og blant annet har 
hjerneforskerne May-Britt og Edvard 
Moser ved NTNU utgått fra dette miljøet. 
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Regionalt pasientforløp for trau-
matisk hodeskade for voksne ble 
vedtatt i Helse Vest juni 2021. Det 
betyr at pasientforløpet for voks-
ne pasienter med traumatisk ho-
deskade som oppstår i Helse Vest 
sitt opptaksområde, skal oppleves 
likeverdig og koordinert uavhengig 
av geografisk bosted.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

På hjemmesiden til NKT-traume skri-
ver seksjonsoverlege Marianne Wesnes 
følgende: 

" Vi ønsker å oppnå rask tilgang til og høy 
kvalitet på, utredning, behandling, rehabi-
litering og oppfølging. For å oppnå dette 
er det viktig med gode samarbeidsrutiner 
og klar oppgavedeling mellom sykehuse-
ne i regionen, og at hovedtiltakene for 
utredning, behandling og rehabilitering 
i forhold til skadens alvorlighetsgrad er 
de samme i alle helseforetakene. Dette 
gjelder både i akuttfasen og rehabilite-
ringsfasen av forløpet. "

Arbeidet med å få på plass et pasient-
forløp startet vinter/vår 2017 med en 
kartlegging av dagens praksis, både 
regionalt og nasjonalt, og det fremkom 
tydelig at utfordringene var de samme 
uavhengig av geografisk lokalisasjon. 
Særlig ble det, ifølge Westnes, trukket 
frem at de lette og moderate hodeska-
dene hadde en tendens til «å falle mel-

lom stolene» ved de ulike sykehusene.
I Personskadeforbundet LTN er vi glade 
for at Helse Vest er i mål med et regio-
nalt pasientforløp. 

- Det handler både om ivaretagelse og 
at man har forutsigbarhet i behand-
ling og rehabilitering, og fremfor alt at 
man sikrer at pasienter med disse skader 
får den oppfølging som er vist å være 
nødvendig for at de skal få mulighet å 

bli frisk eller så bra som mulig. Det er 
selvsagt viktig for pasientene, men også 
for behandlerne og for samfunnet. Nå 
håper vi at også de andre regionale hel-
seforetakene følger opp, sier Per Oretorp.  

Pasientforløpet starter når pasienten 
ankommer akuttmottaket og avsluttes 
når pasient er utskrevet fra sykehus og/
eller har fått avsluttet en påfølgende 
poliklinisk oppfølging.

I sin oppsummering presiserer Helse Vest, 
ved seksjonsoverlege Wesnes, dette:

«Arbeidet med pasientforløpet har vært 
faglig svært spennende. Pasientforlø-
pet involverer mange ulike avdelinger, 
spesialiteter og faggrupper; og også fire 
helseforetak med ulik lokal håndtering 
og organisering av diagnosegruppen».
I Personskadeforbundet ser vi frem mot 
å ta nytte fra erfaringene fra det nye re-
gionale pasientforløpet og arbeidet med 
å til enhver tid sikre at forløpet preges 
av oppdatert kunnskap og god kvalitet.

Helse Vest er først ute!

Fysisk trening er BEST for hjernen 

Man tenker helst på muskler, skjelett og fleksibilitet når man gyver løs på en 
treningsøkt. Det være seg en spasertur, eller en runde på et treningssenter. En 
ting de fleste ikke tenker på er at hjernen kanskje er det organet som styrkes 
mest av å trene. Det er nemlig sånn at de som er fysisk aktive, også danner 
nye nerveceller i hjernen.
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Da Irene Ahnélls 6 år gamle datter 
ble rammet av en ulykke fikk hun 
sjokk, selvsagt. Så ble hun trist, og 
skikkelig frustrert over hvordan sam-
funnet og systemet gjorde situa-
sjonen deres vanskeligere. Deretter 
ble hun sint.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

FOTO: Privat

Om noen lurer, så går det mye energi i å 
være sint. Iallfall dersom sinnet slår ned 
i et menneske som Ahnéll. Hun er nemlig 
ikke en som sitter stille og venter. Når livet 
butter eller hun føler at noe er feil, handler 
hun. Hun skriver brev, inviterer seg inn i 
møter, forklarer – og deler meningene 
sine i avisartikler. 

Eller, som hun har gjort i det siste, pod-
caster om det. 

- Det blir litt støy, men for meg er det 
en form for terapi. Kanskje ligger det i 
ryggmargen min å si fra. Jeg er tross alt 
skuespiller og jobber med kommunika-
sjon, og derfor vant med å bruke stem-
men min, forklarer Irene Ahnéll. 

Podcasten hun har utviklet og er ansvar-
lig for, handler om barn og hjerneskader. 
Den kommer vi tilbake til. For å forstå 
hvorfor hun ble en podcaster, trenger vi 
nemlig å dykke litt ned i Irene Ahnélls 
liv og hvordan det har vært de siste fire 
årene. 

VINTERFERIEN 2018
Det er fire år siden Irene og hennes fa-
milie ble rammet av en ulykke. Det var 
datteren Aminda som ble skadet og det 
skjedde mens den lille bergensfamilien 
var på vinterferie i Hakadal hos venner. 

- Jeg husker alt, men i bruddstykker. Det 
var tirsdag. Klokken 11:55 lå hun i ambu-
lansen. 14:45 lå Aminda på intensiven. 
Merkelig nok er det som om jeg ser ulyk-
kesdagen og de neste ukene gjennom et 
sugerør. Husker fra sekund til sekund, på 
samme tid som alt er i en mølje. 

Irene Ahnéll forteller villig, og med et 
intenst og høyt tempo. Hun prater i 
metaforer og deler erfaringer uten å 
holde tilbake. Sykebilen, sirenene, den 
bevisstløse kroppen – så Sunnaas sy-
kehus, beskjedene og så videre. De litt 
ullene uttalelsene fra legen når vi spurte 
om prognose og fremtiden. At de sa ting 
som; hun vil få et godt liv uansett. 

- Jeg husker de snakket om det å få ser-
tifikat, og at det kanskje ble vanskelig. 
Hallo, tenkte jeg – det er 12 år til. Etter 
hvert forstod jeg hva de snakket om. At 
dette kom til å ta tid, at det var vanskelig 
å fastslå konsekvensene av skaden og 
at ulykken kom til å bli en stor og viktig 
del av livet vårt. 

KRASJLANDING I
VIRKELIGHETEN 
Det var da familien Ahnéll kom tilbake til 

Å tørre å si fra  
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Bergen, etter to og en 
halv måned i reha-
bilitering, de møtte 
virkeligheten. Eller 
uvirkeligheten. Det 
var også da Irene 
begynte å bli sint 
og etter hvert skik-
kelig sint. 

- Den gangen ante 
jeg ikke hva skaden til 
Aminda ville bety. Vi had-
de ingen aning om hvor gjen-
nomtrengende dette kom til å 
bli – og ikke minst hvordan det kom 
til å endre livet vårt eller hennes. Heller 
ikke visste vi hvor mange kamper man 
stod fremfor og hvor mye drit man skulle 
bruke livet sitt på. 

Irene Ahnéll blir stille for første gang un-
der samtalen. Tar noen sekunder – puster. 
Så er hun tilbake. 

Hun forteller om en hverdag der hun og 
hennes partner ble mer og mer observan-
te på Amindas hode som ikke fungerte 
som før. De ble fortvilet over at det hel-
ler ikke ble særlig bedre etter hvert som 
månedene gikk. Parallelt med sorgen 
erfarte de også at de var omgitt av mye 
manglende kunnskap om kognitiv svikt. 

De følte seg alene og at kampene for å 
få hjelpetiltak på plass hopet seg opp. 

- Det var som å bli sluppet ut på 10 000 
meters høyde. Og deretter erfare at fall-

skjermen som du tror skal hjelpe deg 
ikke fungerer. Man bare vet og kjenner 
at bakken snart vil slå mot deg. Ikke bare 
Aminda, men alle fire. 

EN USYNLIG SKADD OG DET Å BLI 
TRODD 
Gjennom intervjuet går Irene Ahnélls 
stemme i bølger. Fra sårbar til rasende 
til insisterende. Det er tydelig at hun er 
vant til å bruke ord og stemmen sin. Det 
var også disse «verktøyene» hun hadde i 
skrinet sitt og valgte å bruke da Aminda 
etter hvert skulle inn i et «vanlig» liv. 

- Jeg er en sterk og tydelig person, men 
møtet med alt vi omgir oss med har li-
kevel vært ekstremt krevende. En evig 
kamp for å komme i kontakt med de 
rette instansene for å få den støtten vi 
trenger. Det handler ikke nødvendigvis 
bare om motvilje, men om kunnskaps-

løshet og innimellom 
tankeløshet. 

- Det er som å gå i 
gjørme, forstår du. 
Senest for noen 
uker siden var vi på 
ansvarsgruppemøte 

for Aminda. Der ble 
det sagt at datteren 

vår ikke hadde en hjer-
neskade fordi hun har så 

gode evner. Noe så kunn-
skapsløst og dumt!

  
Etter mange kamper, særlig med folk 

som forvalter velferden vår, bestemte 
Irene seg for at nok er nok – og at hun 
ville si fra. Sinnet uttrykte hun i form av 
artikler og kronikker – og fikk svar fra 
selveste Bernt Høie, den gang minister. 

Hun ville også skrive bok, men klarte ikke 
samle seg. Etter et rehabiliteringsopphold 
på Sunnaas dukket imidlertid en ny ide 
opp i hodet hennes. Hun ville podcaste. 
Dele kunnskap gjennom å lage episoder 
til nedlastning. 

Problemet var bare at det hadde hun 
aldri gjort. 

- Gjennom oppholdene på Sunnaas har 
jeg blitt kjent med mange. Der har jeg 
også forstått at vi ikke er alene. Jeg har 
også blitt klar over at det er et vell av 
flinke folk som kan formidle både fag-
kunnskap og erfarings basert kunnskap.  

IRENE AHNÉLLS BLE sint på et system hun 
mente ikke fungerte, derfor laget hun podcast. 
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PODCAST FOR Å NÅ MANGE 
Da tanken om podcast var plantet i Irene 
Ahnélls hode begynte ballen å rulle. Ikke 
av seg selv, men ganske fort åpnet man-
ge dører seg. 

- Jeg fikk raskt napp hos Hjernerådet 
som likte ideen, og i samarbeid laget vi 
søknader for å finansiere prosjektet. Vi 
fikk ja, og det ble laget en skisse for 12 
episoder. 

Selv om Irene Ahnéll er vant til stemme-
bruk og ord, hadde hun ingen erfaring 
med podcast. Heldigvis kjente hun Jørn 
Lavoll. 

- Han har studio, og kan alt som har med 
lyd, klipping og musikk å gjøre. En magi-
ker bak spakene. Rett og slett den beste 
jeg kunne få med på laget, forklarer hun. 

Fagpersoner har det heller ikke vært 
vanskelig å få fatt i. Alle takket ja, og er 
glade for å få bidra og å dele. 

- Misforstå meg rett. Jeg krever ikke eller 
forventer at alle skal ha spisskompetanse 
på hjerneskader. Men jeg ønsker at både 
mennesker, og ikke minst systemet som 
skal ivareta oss, er ydmyke nok til å lære 
eller spørre fagfolk dersom de ikke selv 
vet. 

- Man kan gjerne kalle podcasten for en 
slags «Hjernskadekunnskap for dum-
mies», sier Anhéll og ler. 

- Det betyr ikke at lytteren er dum alt-

så, men det henspiller på at vi ønsker å 
fortelle i en enkel og komprimert form. 

Med en slik vinkling har hun fått et stort 
publikum. Alt fra folk som tilfeldigvis har 
begynt å høre og funnet innholdet in-
teressant til sosionom- og nevrologstu-
denter som mener at podcasten burde 
blitt pensum.

FORTETTET OG KOMPRIMERT 
KUNNSKAP 
Irene Ahnéll er glad i stemmen når hun 
snakker om podcasten og det er tydelig 
at prosjektet gir henne positiv energi. 

Hun forteller om podcast som formid-
lingsform. Om fortettet og komprimert 
kunnskap som hun mener gjør Norge og 
nordmenn litt mer kunnskapsrike rundt 
fenomenet kognitive utfordringer. Hun 
er fornøyd med å ha fått med seg de 
beste fagfolkene på hjernefeltet, samt 
mennesker som har delt egen sårbarhet. 
Inkludert egen familie. 

- Jeg ville gjerne snakke om «paret» 
når man er pårørende til et skadet barn 
og utfordret min egen mann. Han pro-
testerte lenge, men til slutt laget vi et 
intervju i badekaret. Det ble både ærlig 
og fint. For det er klart at man som par 
kan oppleve oppoverbakker når man står 
i så mye støy. 

Ahnéll poengterer at selv om podcasten 
hun har produsert har søkelys på barn og 
traumatiske hjerneskader, er det mange 
som verken jobber med eller har erfaringer 

med målgruppen som har utbytte av å 
høre på den. 

- Vi løfter frem problemstillinger som er 
kjente og går igjen på tvers av diagnoser. 
En journalist sa følgende: målgruppen 
din er strengt tatt alle som har en hjerne. 

De 12 episodene i podcastserien Hjerne-
skade – en hoderystende podcast, ble til 
16. Det ble fire ekstra episoder, fordi det 
var mer å fortelle. Men nå er siste episode 
publisert. Irene Ahnéll er svært fornøyd 
og føler de har klart å levere noe som 
både er rått og ærlig. 

- Jeg synes at podcasten har blitt en 
ufiltrert sannhet om hva det betyr å 
være foreldre til et barn med kognitive 
utfordringer. Mange har bydd på seg selv 
og egne såre erfaringer – og fagfolk har 
vært flinke til å forklare. For meg selv har 
det vært en form for terapi, men jeg er 
ikke ferdig med å si fra. Jeg bare sier det. 

SJEKK UT IRENE Ahnélls podcast. Hjerne - en hode- 
rystende podcast
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Frøydis Hatland, som er frivillig i 
Personskadeforbundet LTN, sier 
at å delta som frivillig er viktig for 
samfunnet, som medmenneske og 
gir mye tilbake.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Norske frivillighetstall er høye. Iallfall i 
en verdenssammenheng. Bak tallene 
finner man et stort spekter av former 
for frivillighet. Hvor mye tid man velger 
å bruke varierer. Mens noen bruker svært 
mye tid – kanskje flere timer i uken, fore-
trekker andre skippertak og å delta på 
dugnader. Atter andre stiller opp ved 
arrangementer, og fungerer som gode 
og lyttende medmennesker. 

- Jeg tenker at frivillig innsats er svært 
viktig for samfunnet, og for Personskade-
forbundet LTN har det vært avgjørende 

for at vi har kommet dit vi er i dag. Det 
sier Frøydis Hatland. 

Hun vet hva hun snakker om fordi hun 
har vært et aktivt medlem i forbundet 
og frivillig over flere tiår.

Å GI NOE TILBAKE 
Som nesten alle medlemmer og frivillige 
i Personskadeforbundet LTN kom Frøy-
dis Hatland i kontakt med forbundet i 
forbindelse med en ulykke. 

- Det var i 1997, året etter at jeg ble ram-
met av en bilulykke, jeg meldte meg inn. 
Da var navnet Landsforeningen for Tra-
fikkskadde eller LTN. Uansett, jeg fikk god 
hjelp og følte meg ivaretatt. 

- Dette er 25 år siden, hvorfor har du 
valgt å fremdeles være medlem?

- Jeg ville gi noe tilbake. Rett og 
slett. Det at jeg fikk en god ad-
vokat og bra «guiding» inn i ret-
tighetsapparatet hjalp meg til et 
bedre liv. Også andre bør oppleve 
det. Derfor er jeg fremdeles med. 

- Du har også valgt å bruke friti-
den din på forbundet. Hvorfor det? 

- Jeg liker å bidra og ble derfor 
med i lokallaget, først som van-
lig medlem, deretter ble jeg valgt 
inn i styret som sekretær. Jeg bor 
i Ballangen, og Ofoten lokallag er 
mitt lag. Aktivitetene i laget har 

variert gjennom årene. Noen år har det 
vært mye aktivitet, mens i andre perioder 
har det vært mindre. 

Hatland mener det lokallaget hennes 
har vært mest opptatt av, er å ivareta 
medlemmene og jobbe for bedre opp-
følging lokalt etter skade. Lokallaget har 
levert i form av kurstilbud, men også ved 
å invitere til aktiviteter og fellesskap i 
ulike former. 

- Å møte andre med lignende erfaringer 
vet vi er viktig når man blir rammet av en 
skade eller er pårørende, sier hun.  

LIKEPERSON
Et annet område i organisasjonen som 
har vært viktig for Frøydis Hatland er 
likepersonarbeidet. Selv har hun tatt kurs 
og vært likeperson i mange år. 

- Jeg har i flere år vært likeperson, og 
hatt samtaler særlig i forbindelse med 
personer som sliter med hodeskader og 
kognitive utfordringer. Jeg har også hatt 
fast vakt på den landsomfattende like-
persontelefonen, forteller hun. 

- Hva er den landsomfattende likeper-
sontelefonen?

- Det er en tjeneste vi har nasjonalt. Rent 
konkret er det et telefontilbud som er noen 
timer hver tirsdag og torsdag. Da kan 
medlemmer som trenger noen å snakke 
med gjennom noen tastetrykk møte en av 
forbundets godkjente likepersoner. 

Frivillighet gjennom verv

FRØYDIS HATLAND. Foto: Privat.
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ET SENTRALT VERV 
For ti år siden ble Frøydis Hatland spurt 
om hun kunne tenke seg å bidra mer inn 
i forbundets arbeid. Som frivillig. Hun 
hadde da vært tillitsvalgt i mange år og 
kjente også godt til den større strukturen 
som lokallaget var del av. 

Dessuten var hun mer enn normalt opp-
tatt av hjernen. 

- Jeg ble spurt om å sitte i kognitivt ut-
valg for forbundet og takket ja. Både 
fordi jeg er opptatt av hjernehelse og det 
kognitive, men også fordi jeg ville bidra 
inn. At det skulle bli over flere perioder 
visste jeg selvsagt ikke da. 

- Hva er egentlig kognitivt utvalg? 

- I forbundet har vi ulike utvalg som skal 
holde ekstra søkelys på enkelttematikker 
som er viktig for organisasjonen og med-
lemmene. Disse vervene er frivillige, og man 
bistår uten betaling eller kompensasjon. 
I kognitivt utvalg har vi holdt kurs, jobbet 
politisk i forbindelse med høringer og sittet 
i brukerutvalg med erfaringskompetanse. 

- Har det vært givende for deg å bruke 
fritiden din på dette?

- Ja, absolutt. Det har vært gøy og lære-
rikt. Da jeg begynte kunne jeg lite både 
om fagfeltet og organisering av kurs, som 
er en viktig del av det kognitivt utvalg 
har levert. Heldigvis møtte jeg Ann-Karin 

Grønvold (red.anm. Grønvold var ansatt 
i sekretariatet, men har nå gått av med 
pensjon) og Martin Berg som begge var 
kunnskapsrike og erfarne. 

- Du jobber som lærer og har i tillegg en 
skade som gjør at du sliter blant annet 
med mye smerter. Hvordan har du orket 
å stå i ulike frivillighetsverv så lenge? 

- Det har vært givende fordi jeg har lært 
mye, men også fordi jeg har møtt så man-
ge nye mennesker. Jeg opplever at mange 
av deltakerne på de kognitive kursene 
har vært takknemlige over kurstilbudene 
våre og opplever at de har gitt innsikt til 
å komme seg videre i livet sitt. Dette har 
gitt meg energi og lyst til å fortsette selv 
om reising og kurshelger er krevende. 

Frøydis Hatland understreker at siden hun 
har bodd så langt unnahovedstaden, og 
dermed ikke har kunnet bidra politisk eller 
som bruker, har kursdelen vært hennes 
viktigste bidrag.  

FREMDELES MED I LOKALLAGET 
De siste årene har ikke Frøydis Hatland 
hatt tillitsverv i lokallaget. Men hun deltar 
når hun har mulighet på det som skjer. 
Å holde kontakt med andre som er i for-
bundet lokalt er hyggelig. 

Å delta når det inviteres til arrangement, 
mener hun, er også en form for frivillighet. 
Ved å delta er du med i et fellesskap som 
er støttende for andre.

- Jeg liker frivillig arbeid, rett og slett fordi 
jeg ser det trengs og det fungerer. I tillegg 
gir det og har gitt meg mye.  

- Har du fått med deg at det er frivil-
lighetens år?

- Ja, det har jeg. Jeg synes det er fint at 
det blir satt søkelys på hva det er og hva 
det betyr for samfunnet vårt.  

- Hva vil du si til de som kvier seg for å 
ta et verv eller bidra inn i frivillig arbeid?

- Jeg vil oppfordre til å prøve. Fordi det 
er hyggelig, du får energi av det og det 
gjør verden bedre. Alle kan gjøre noe. For 
enkelte handler det bare om å komme 
til et møte, kanskje steke vafler og gjøre 
det til en trivelig stund. Andre har mer 
energi og overskudd – og kan gjøre mer. 
Som for eksempel å ta større og mer tid-
krevende verv. 

Når det gjelder Personskadeforbun-
det LTN og frivillighetsarbeidet mener 
Frøydis Hatland at det bør styrkes og 
synliggjøres.

- Personskadeforbundet LTN for meg 
betyr fellesskap og mye frivillighet. Dette 
er viktig for mange av våre medlemmer. 
Jeg tenker da både nasjonalt og lokalt. 
Nå håper jeg at det kommer en ny gene-
rasjon som overtar og som bygger videre 
på en stolt frivillighetstradisjon. 
 

Frivillighetens år
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Det finnes utrolig mange ulike begre-
per knyttet til kognitive funksjoner 
og skader knyttet til hjernen. Det kan 
derfor være problematisk å vite hva 
som er hva. Her er noen få vanlige 
begreper med kort forklaring.  

KOGNITIVE FUNKSJONER OG
UTFORDRINGER  

Kognitive evner er de hjernebaserte 
ferdighetene vi trenger for å utføre 
både enkle og komplekse oppgaver, 
og betegner prosesser som persepsjon, 
tenkning, læring, problemløsning og 
oppmerksomhet. Når kognisjon blir 
vanskelig, kan det gå ut over evnen til 
å mestre vanlige utfordringer knyttet 
til jobb, skole og kontakt med andre 
mennesker.

Kognitive vansker kommer vanligvis 
til uttrykk som problemer med å ta 
inn og bearbeide informasjon om om-
verdenen.

TRAUMATISK HODESKADE/
HJERNESKADE

TBI- traumatic brain injury.  Skaden 
klassifiseres etter alvorlighetsgrad; mild, 
moderat eller alvolig hodeskade. Ho-
deskade referer til en skade på hodet 
ved ulykke, fall eller vold. Skaden kan 
ramme skallen, hjernen, hjernehinnene, 

bløtdelene utenpå kraniet, eller det 
kan være kombinasjoner av de nevnte 
skadene

HJERNERYSTELSE /
COMMOTIO

Hjernerystelse er en relativt vanlig til-
stand som oppstår ved traume mot 
hodet. Slaget fører til at hjernemas-
sen beveger seg og treffer innsiden av 
hodeskallen med en viss energi. Til-
standen kan imidlertid også skyldes en 
indirekte skade, som det å lande tungt 
på bena.  De akutte symptomene kan 
være tap av bevissthet, svimmelhet, 
redusert balanse, hodepine, kvalme og 
hukommelsestap, etter hvert kan det 
også oppstå lyd- og lysskyhet, trøtt-
het og nedsatt evne til å konsentrere 
seg. De fleste som får hjernerystelse 
blir som regel bra i løp av 7-14 dager, 
likevel er det ikke uvanlig å ha plager 
og symptomer som varer i opp til 6 
uker etter skade.  En hjernerystelse er 
en mild hjerneskade.

Nyttig ordliste knyttet til 
skader i hjernen
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POST COMMOTIO SYNDROM/
POSTKOMMOSJONELT SYNDROM/
POSTTRAUMATISK HJERNESYNDROM

Commotio betyr hjernerystelse og post 
betyr etter. Syndrom innebærer at det 
foreligger en sett av ulike symptomer. 
Post commotio syndrom ( forkortes 
ofte PCS) er da langvarige plager 
som følge av hjernerystelse.  Vanli-
ge symptomer ved PCS er hodepine, 
svimmelhet, kvalme, lyd- og lysskyhet, 
fatigue, redusert konsentrasjon og hu-
kommelse. I diagnoseverktøyet ICD-10 
omtales tilstanden Posttraumatisk 
hjernesyndrom

FATIGUE/HJERNETRØTTHET 
Fatigue er et symptom som ofte ram-
mer etter hodeskade. Det er en følelse 
av  vedvarende tretthet, Utmattelse og 
redusert energikapasitet og assosieres 
ofte med nedsatt livskvalitet.  Opptrer 
uten forutgående fysisk eller mental 
anstrengelse. 

HJERNETÅKE 
Hjernetåke er ikke et medisinsk eller 
et vitenskapelig begrep, men selve 
ordsammensetningen hjerne og tåke 
gjør at en rask får assosiasjoner til hva 
det kan dreie seg om. Man klarer ikke 
tenke klart. 

SAMSYN
Samsyn betyr at synsinntrykk fra begge 
øyne samtidig registreres i hjernens 
synssenter. Etter et traume kan man 
oppleve at samsynet svikter. Dette kan 
gjøre at man blant annet opplever dob-
beltsyn, hodepine,  svimmelhet eller 
problemer med  konsentrasjon eller å 
fokusere. Videre kan det gi motoriske 
utfordringer som utfordringer med å 
bedømme avstand. 

EKSEKUTIVE FUNKSJONER
Eksekutive funksjoner er en betegnel-
se innen psykologi og psykiatri for en 
persons evne til problemløsning, plan-
legging, gjennomføring av oppgaver 
og regulering av atferd.

AFASI
Språk- og taleforstyrrelser, afasi, er pro-
blemer med å uttrykke tankene sine i 
ord og/eller med å forstå tale.

NEVROPSYKOLOGISK 
UNDERSØKELSE

En nevropsykologisk undersøkelse 
er en omfattende utredning der en 
gjennom samtaler, observasjoner og 
testing kartlegger ulike ferdigheter og 
hjernefunksjoner. Innholdet i undersø-
kelsen varierer noe fra person til person. 
Vanligvis kartlegges det hvordan du 
fungerer på ulike områder ved å snakke 
med deg og eventuelt pårørende/andre 
instanser. Som oftest gjennomføres 
ulike tester, for eksempel evnenivå, 
hukommelse, oppmerksomhet og 
konsentrasjon, språk, visuell funksjon, 
planlegging og organiseringsevne, mo-
toriske og sensoriske ferdigheter, samt 
hvordan du fungerer adferdsmessig, 
sosial og emosjonelt.

HJERNETÅKE ER IKKE ET MEDISINSK ELLER ET 
VITENSKAPELIG BEGREP, MEN SELVE ORDSAMMEN-
SETNINGEN HJERNE OG TÅKE GJØR AT EN RASK FÅR 
ASSOSIASJONER TIL HVA DET KAN DREIE SEG OM. 
MAN KLARER IKKE TENKE KLART.
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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:
10. april 2022

Løsning på forrige kryss var:

FASTELAVN

Erik Toft, Mo i Rana

Geir Bråten, Oslo

Linn Annika Kleven, Mandal

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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Landet rundt

Den 13. februar møttes 21 medlem-
mer til årets første medlemsmiddag 
på Villa Sandvigen. Stedet ligger i 
nydelige omgivelser ved Gjersjøen. 
Denne gangen ankom «gjengen» 
under meget spesielle og alvorlige 
omstendigheter.

TEKST/FOTO: Kirsten P. Gravdal 

På formiddagen denne søndagen ble 
det funnet en død person like ved selve 
restauranten. Politiet hadde nettopp  
tatt bort sperringene av veien som  var 
stengt i begge retninger da vi ankom. Vi 
så tydelige spor etter det som var skjedd.

Innehaveren, som er ny, vurderte å avlyse 
de avtalte arrangementene, men fant ut 
at  det var like greit  å utføre dem. Det-

te for å  få tankene bort fra den vonde 
og traumatiske hendelsen. Det var ikke 
vanskelig å se at personalet  var sterkt 
preget.

De klarte likevel å servere oss en alldeles 
nydelig trerettersmeny som var bestillt 
på forhånd. En stor honør sendes til dem!

Denne søndagen falt på morsdagen. I 
den anledning leste et av medlemmene 
opp et nydelig og rørende dikt om «mor».

Diverse informasjon ble gitt mellom ser-
veringene.

Til kaffen ble det delt ut røde, små sjo-
koladehjerter med tanke på morsdag og 
valentinsdagen som var dagen etterpå. 
De tilstedeværende har etter hvert blitt 

så godt kjent og trygge på hverandre at 
praten rundt bordene var det ikke noe 
å si på.
 
Jeg vil på vegne av Follo lokallag ønske 
alle lagene i Norges land lykke til med 
årsmøter og aktiviteter!

Vil med dette avslutte med et lite dikt:

VI GÅR MOT LYSERE TIDER
VÅREN ER I VENTE
NATUREN FORBEREDER SEG PÅ NYTT 
BLADVERK
DET GJØR OGSÅ FOLLO LOKALLAG

Søndagsmiddag for 
Follolagets medlemmer!



Endelig kunne det avholdes ordi-
nært årsmøte igjen, og det var 19 
medlemmer tilstede.

Møtet ble holdt på Quality Hotel Grand 
Royal i Narvik 23. februar 2022. Etter ordi-
nære årsmøtesaker orienterte leder Kjersti 
Bergvik om div. planer og aktiviteter for 
laget fremover.

Det nye styret (som vi dessverre ikke rakk 
å få tatt bilde av) består av:

Leder: Kjersti Bergvik
Kasserer: Turid Henriksen
Sekretær: Rigmor Stjernstrøm
Styremedlemmer: Svein Magne Elverum, 
Ingeborg Hansen og Wanja Sommerseth
Vararepresentanter: Ronald Eilertsen og 
Terje Seines

Etter årsmøtet ble det servert nydelig 
3-retters middag på Linken restaurant. 
Praten gikk livlig og vi håper på mange 
trivelige fysiske treff dette året. BILDET ER TATT av en trivelig servitør.
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Årsmøte i Personskadeforbundet LTN 
Ofoten Lokallag

Tema for årets Skadefri dag er personlig an-
svar og rus. Målet er å bevisstgjøre folk om 
at skader faktisk kan forebygges.

I forbundet skal dagen markeres i hele landet 
gjennom aktiviteter i regi av lokallagene.  

Selve kampanjen starter imidlertid den 01. mai. 
Da blir det i løpet av fire uker sluppet fire filmer. 
Les mer på: Skadefridag.no. 

Alle lag og medlemmer oppfordres til å engasjere 
seg både under kampanjeperioden, ved å dele i 
sosiale medier, og selvsagt ved å markere selve 
dagen – den 01. juni. 

01. Skadefri dagJUNI  
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Selius & kidza

Løs problemer med 
Hjelpehånda
Hjelpehånda er et spill hvor du får 
nyttige råd som kan hjelpe deg eller 
dine venner. Kanskje kan du hjelpe 
en venn som sliter, eller deg selv når 
du har kjærlighetssorg?

Listen over vanlige ungdomsproblemer 
kan være lang. Enten du blir mobbet, er 
misfornøyd med måten du ser ut på eller 
strever med å finne din plass i venne-
gjengen, er tipset ofte det samme; «Det 
hjelper å snakke med noen».

For deg som synes det er vanskelig å pra-

te om tunge tanker og andre følelser, kan 
Hjelpehånda være et godt alternativ. 
Dette er et spill kvalitetssikret av Hel-
sedirektoratet.

LØS EGNE PROBLEMER VED Å 
HJELPE ANDRE
Spillet starter med en introduksjon der du 
lærer hva Hjelpehånda er. Når du har spilt 
gjennom denne biten, velger du en av 
to «verdener» - nord og sør. Hver verden 
består av flere historier. I hver historie 
møter du en venn som har et problem 
eller en utfordring.

Deretter har du samtaler med denne ven-

nen for å hjelpe han eller henne gjennom 
problemet, mens du samtidig lærer noe 
om hvordan du selv kan takle lignende 
situasjoner.

I spillet møter du for eksempel Rami, 
som sliter med å si ifra når vennene hans 
baksnakker andre. Du møter også Nora 
som ikke liker å holde presentasjoner 
foran klassen.

I tillegg tar Hjelpehånda opp tematikk 
som:

• Hvordan håndtere kritikk
• Takle å bli sosialt avvist
• Forholde seg til en foreldre som har 

psykiske vansker
• Håndtere kjærlighetssorg
• Leve godt med den kroppen/det  

utseende man har
• Takle selvmordstanker
• Håndtere rasistiske kommentarer/

mobbing
• Trening på å hevde egne meninger, 

selvhevdelse
• Takle vonde minner

Spillet kan lastes ned enten i Google Play 
butikken eller i App Store. 
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Detektiv Rev

Elektrisk 
frokostblanding
Elektrisk 
frokostblanding
Frokostgryn er så små 
og lette at det bare skal 
en liten kraft til for å 
flytte rundt på dem.

Fordi like ladninger skyver hverandre bort, 
hoppet frokostgrynene bort fra fingeren din

For det andre fikk du elektroner i frokost-
grynene til å bevege seg rund, og de positive 
endene deres klebet seg til ballongen

For det 
tredje fikk den delen av fingeren 
din som berørte ballongen en 
positiv ladning, og så …

© MCT/Bulls

Sørg for å ha 
tørre hender

Legg grynene i 
ballongen, blås 

den opp og 
knyt den 

igjen

Beveg fingeren 
under grynene  
i bunnen av 
ballongen 

Hva skjedde?

Gni bunnen av ballongen 
med ull mens du teller 
langsomt til 80

Du trenger

10-15 puffede 
ris- eller 
hvetekorn

Ballong
Et ullplagg

Gjør dette 
eksperimentet på en 
tørr dag, ikke 
en regnværsdag

Ved å gni fikk du for det første små 
elektroner i ballongen til å bevege seg 
rundt og ga den en negativ ladning

3
?

2

1

!

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ti kjappe
Hva er et kontinent?
Hvilke norsk gruppe vant Melodi 
Grand Prix i 1995 med sangen 
Nocturne?
Hva betyr romertallet V?
Hvilken verdenskjent litteraturpris 
fikk Sigrid Undset i 1928?
Hva kalles alle de småplanetene 
som vimer rundt i  
verdensrommet?
Hvilke tre betydninger kan ordet 
golf ha?
I hvilket land var Indira Gandhi 
statsminister?
Hva heter området der landsbyen 
til Asterix ligger?
Hva innførte Sverige i 1967, som 
gjorde at det ble enklere for  
nordmenn å kjøre bil der?
Hva heter de elektriske vesenene 
i bøkene om Mummitrollet?

1. Et stort, sammenhengende landområde, 
f. eks. Australia. 2. Secret Garden 3. 5 4. 
Nobels litteraturpris 5. Asteroider 6. Et spill, 
en havbukt og en bil 7. India 8. Gallia 9. 
Høyrekjøring 10. Hatifnattene

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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Nyland  
Maskin AS
6826 BYRKJELO 
Tlf. 957 06 000

Nitschke
Vollsveien 1713 
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 77 00

Bygger’n Lofot 
Entreprenør

Sjøveien 101
8370 LEKNES 
Tlf. 76 05 41 00

Austsidevegen 72
3539 FLÅ

Tlf. 32 05 38 10

Grefsen  
Eiendom AS
Henrik Bulls veg 48 

2069 JESSHEIM 
Tlf. 63 98 64 00

NorthSea  
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK 
Tlf. 35 57 37 50

4790 LILLESAND
Tlf. 905 27 054

Walther  
Kristiansen AS
Arbeidergata 26, 3050 

MJØNDALEN
Tlf. 32 27 02 40

4836 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 70

Hovedvegen 45 
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Ulefoss  
Auto AS 
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Dyrmyrgata 4
3611 KONGSBERG

Tlf. 926 30 300

DekkTeam 
Stickler 

Nordre Foksrød 21 
3241 SANDEFJORD 

Tlf. 33 47 08 10

Eie  
Eiendomsmegling 

Nedre Langgate 39 
3126 TØNSBERG 

Tlf. 33 30 70 00

Eldevik  
Bygg AS 
Korniveien 9

3157 BARKÅKER 
Tlf. 913 69 000

Fatland  
Sandefjord AS 

Klinestadmoen 13
3241 SANDEFJORD 

Tlf. 33 48 52 00

Jensen  
Transport AS 

Ajertangen 16 
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 73 74

Fjellgutta AS 
Høyfjellssenteret  

Fageråsen 
2420 TRYSIL 

Tlf. 480 44 999

Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG 
Tlf. 61 28 01 00

Edgar  
Berthelsen AS 

Elveveien 54
3262 LARVIK 

Tlf. 33 13 79 00

2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

ANONYM 
STØTTE 

Morten Berg 
Transport AS

Solbergveien 19 
3232 SANDEFJORD 

Tlf. 975 83 830

Olaf B  
Terjesen AS
Smidsrødveien 5 
3120 NØTTERØY 
Tlf. 33 34 55 50

Port-Service  
Øst AS 

Elveveien 136 
3271 LARVIK 

Tlf. 995 82 244

Lett Tak 
Systemer AS

Hegdalveien 139 
3261 LARVIK 

Tlf. 33 13 28 00

Brødr  
Rodegård AS 

Gudbrandsrudvegen 111 
3540 NESBYEN
Tlf. 959 22 408

Eiksenteret  
Ørsta 

6154 ØRSTA
Tlf. 70 04 85 50

Jan-Roger  
Birkelund AS

Tuftaveien 25 
3153 TOLVSRØD 

Tlf. 977 51 716

Helge  
Klyve AS

Bergheimveien 9 
3269 LARVIK 

Tlf. 33 11 58 44

Hellenes  
Maskin AS
Bergansløyfa 48 

3277 STEINSHOLT 
Tlf. 413 79 559

Rune’s Container 
Service AS 

Sandumveien 105 
1960 LØKEN

Tlf. 900 45 920

Nedrevei 8
3183 HORTEN 
Tlf. 33 03 54 70

 LILLEHAMMER

Norstrand  
Bil AS

Vollan
9040 NORDKJOSBOTN 

Tlf. 77 72 81 59

Jakobsen  
Rør AS 

Aurebekksveien 106
4516 MANDAL 
Tlf. 476 58 939

Høybråten  
Glasservice AS

Micheletveien 54
1053 OSLO 

Tlf. 920 23 503
4700 VENNESLA 
Tlf. 38 15 90 62

Franzefoss 
Gjenvinning AS 

Hareid
6060 HAREID 

Tlf. 70 03 94 00

Sulland  
Tromsø AS 

Alkeveien 12
9015 TROMSØ 
Tlf. 77 60 99 00

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO 
Tlf. 23 17 02 00

Takringen AS
PB 4134Gulskogen
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Sundbrei  
Transport AS 

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL 

Tlf. 481 71 721 

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Mesterbygg  
Ringerike AS 
Tyrimyrveien 2, 3515 

3515 HØNEFOSS 
Tlf. 32 12 03 20

Nordre gate 10(
8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869

Holmfossveien 12
3282 KVELDE 
Tlf. 33 15 65 00

Bygdeveien 31 
3588 DAGALI 

Tlf. 32 08 98 65

Eiksenteret  
Målselv 
Andslimoen,  

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

MTF Bil as
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 992 74 977

FLEKKEFJORD
4405 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 47 00

Telemark  
Dekksenter AS

Moen 17 
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Malermestrene 
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Risør  
Engineering AS

Caspersens vei 51 
4956 RISØR

Tlf. 37 15 34 34

Birkeland  
Bruk AS 
Fiboveien 20

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Asplund  
Transport AS
Eidsbotnvegen 49
7603 LEVANGER 

Tlf. 950 33 472

Per A. Øren 
Transport AS
6991 HØYANGER 

Tlf. 57 71 45 00

Raa  
Skogdrift AS

Voll Rokke
1763 HALDEN 
Tlf. 995 87 202

Bil- 
Spesialisten AS 

Bakkane 4 
6220 STRAUMGJERDE 

Tlf. 908 56 801

Rosten  
Bilverksted AS 

Øvre Flatås v 4 B 
7079 FLATÅSEN 
Tlf. 72 84 89 90

Pam  
Refrigeration AS

Flatebyveien 8,
1792 HALDEN 
Tlf. 69 19 05 55

3950 BREVIK 
Tlf. 35 93 10 00

Ola Flateland 
Transport 
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV 
Tlf. 957 32 118Nesbru Senter, 

Tannlegene 
Fekjan 11 A 

1394 NESBRU 
Tlf. 67 20 47 00

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND 
Tlf. 951 22 093

Sørlandets  
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 24 03 47 30
Øyaveien 25, 6524 FREI 

Tlf. 71 52 86 53

Gudbrandsdal 
Frakt AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA                                                                                                                                             

Tlf. 61 23 10 29                                                                                                                                               
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H Trans og  
Anl Power K-A Nicolaisen 
Backers gate 5, 3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949
Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA 

Tlf. 22 62 60 80

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Brødrene Henriksen Transport AS 
Lyngbakkvegen 40

3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

Bilxtra Sandefjord Autosenter AS
Hågasletta 1

3236 SANDEFJORD 
Tlf. 33 40 09 00

Strandgata 59
6150 ØRSTA

Tlf. 57 69 86 50

Bø Bil og Karosseri AS
3802 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 23 30

4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200

Optimera AS 
Monter Stormarked Forus 

Maskinveien 7 
4033 STAVANGER

Tlf. 476 03 300

Maskinentreprenør 
Arne Rød & Co AS

3236 SANDEFJORD 
Tlf. 33 48 30 90

Rana Bilservice as
Søderlundmyra 32, 8622 MO I RANA

Tlf. 75 15 33 66
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Hitra kommune
hitra.kommune.no

Eidskog kommune 
Oppvekst og Læring

eidskog.kommune.no

Ringebu kommun
ringebu.kommune.no

Molde kommune 
molde.kommune.no

Halden kommune
halden.kommune.no

Flesberg kommune
flesberg.kommune.no

Ås kommune
as.kommune.no

Våler kommune
valer-of.kommune.no 

Vestvågøy kommune
vestvagoy.kommune.no

Fitjar kommune
fitjar.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Hustadvika kommune
hustadvika.kommune.no

Farsund kommune
farsund.kommune.no 

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62
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MØRE OG ROMSDAL

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

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

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tlf. 38 04 10 70

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

ANONYM
STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Tt- Invest AS
Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00
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Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

Eidsvoll Trafikkskole A/S 
Lars Tønsagers 
Flaenbakken 2 2080 EIDSVOLL  
Tlf. 63 96 47 20

Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) 
Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA

Viken

Kristiansand Elektro AS 
Rigetjønnveien 3, 4626 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 00 28 40

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 23 00

Brække Eiendom AS 
Tollbug 115 

3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00 Tlf. 32 73 63 75

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT 
LIKEPERSONTELEFON 
Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å 
snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har 
Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere 
deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du 
nå snakke med en av våre likepersoner. 

Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del 
av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig 
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likeperson- 
telefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger 
det fritt kan ringe. 

OM LIKEPERSONTJENESTEN 
Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en 
erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles 
likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har er-
faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs 
og er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02  

 

 



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

Telefon: 776 00 210 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Vi har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal, 
og bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi er et landsdekkende advokatfirma med 
praksis innen de fleste rettsområder. Vi har lang 
erfaring med behandling av personskadesaker, 

herunder erstatning etter yrkesskader, 
trafikkulykker og pasientskader m.m.

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 

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 

Trondheim:
Kjøpmannsgata 10
7013 Trondheim
Tlf.: 23 29 90 00

Besøksadresse avdelingskontor:

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

Firmaet har 14 ansatte, hvorav 10 advokater 
og 2 advokatfullmektiger.

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!

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 
Besøksadresse: 
Universitetsgata 8, 0164 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00, Faks: 23 29 90 01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no


