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Kontakt oss på 64 84 00 20 
eller post@halvorsen.no 

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

ANNONSER

TRENGER DU ADVOKAT? 

Rådfør deg med oss før du velger advokat. 
Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade  • Pasientskade  • Yrkesskade

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,  
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende 
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele  

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no
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både i Norge 
og i utlandet. 
Og for de fleste  

diagnoser og tilstander, finnes det et vell av muligheter. På  
ytterkantene av tilbudene finner vi det som gjerne omtales 
som skolemedisin - og på den andre, alternative behandlinger. 

I praksis betyr dette at de fleste med en eller annen form for 
lidelse opplever at de stadig vekk blir eksponert for behand-
lingstilbud. Utfordringen er hvordan man skal vite at det er 
god kvalitet i tilbudet. 

I denne utgaven av LEVE MED deler vi en artikkel som set-
ter fokus på et tilbud for barn med kognitive utfordringer. 
Klinikken heter Family Hope og holder til i USA. Pr i dag 
kan man søke finansiering av tilbudet gjennom norske 
myndigheter. I artikkelen kommer det frem at det er lite 
forskning og evidensbasert kunnskap som kan dokumen-
tere effekten klinikken lover; snarere tvert imot. Går man 

imidlertid inn i materien finner vi at «forskningsresultat- 
ene» er basert på noen få saker og at mange, også norske 
familier, forteller at de har hatt stort utbytte av opphold og 
treningen som de har lært gjennom klinikken. 

Aller helst burde det vært en universell standard som gjorde 
at vi med sikkerhet kunne vite om et tilbud faktisk var godt 
eller ikke. En slags guide som gjorde det lettere å finne frem 
i mangfoldet. Dessverre lar dette seg ikke gjøre. I tillegg til at 
det stadig kommer nye behandlingsmetoder som gjør at det 
vil ta for lang tid å evaluere kontinuerlig, er det ikke sjelden at 
forskningen spriker – slik som i tilfelle med Family Hope. 

Personskadeforbundet LTN vil i perioden 28. mai til 3. juni 
gjennomføre en kampanje som setter fokus på det ansvaret 
vi alle har ved en ulykke. Nemlig at det er vår plikt til å ta an-
svar og å bidra ikke å ta en Selfie! Jeg håper og tror at de 
fleste lag får tid og har overskudd til å delta!   

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

På ytterkantene av helsetilbudene finner vi det som gjerne 
omtales som skolemedisin - og på den andre, alternative 
behandlinger.

INNHOLD utgave 4 - 2018

Åtte vårlige uteleker 

Behandling av barn 
med hjerneskader

s.4

 s.26
Hodeskadedama i 

forbundet
s.8 s.16

PERSONSKADEFORBUNDET LTN REDAKSJON ANNET
Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Telefon: 22 35 71 00

E-post: post@personskadeforbundet.no

Redaktør: Gunn Kvalsvik

Telefon: 22 35 71 00

E-post: levemed@personskadeforbundet.no

Annonser: faktserv@faktserv.no 

Grafisk produksjon: Trykkpartner AS

Design: Tomorrow Creatives (www.t-c.no)

Det finnes mange 
helsetilbud  

Hjernen i fokus 
i Sandefjord

s.22
Høyere risiko i  

arbeidslivet for  
arbeidsinnvandrere

s.14

LEDER Eli Eiklid

Spesialunder-
visningen må 

styrkes



–  4  –

Uenighet om utenlands-
behandling av barn med 

hjerneskader
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I Norge har en del familier i en årrekke valgt å følge 
utenlandske programmer som driver med intensiv 
trening av barn med hjerneskade. 

Norske myndigheter brukte 31  
millioner kroner i 2015 på å sende 
barn med hjerneskade til utenland-
ske klinikker. Men disse klinikkene 
kan ikke dokumentere effekt, mener 
forskere. Foreldre er sterkt uenige . 

TEKST: Siw Ellen Jakobsen, 
journalist forskning.no

I Norge har en del familier i en årrekke 
valgt å følge utenlandske programmer 
som driver med intensiv trening av barn 
med hjerneskade, som cerebral parese. 
Dette har ikke vært et offisielt tilbud fra 
det norske helsevesenet, men et tilbud 
noen finner fram til via ryktebørsen. Men 
myndighetene har gitt økonomisk støtte 
til dette etter søknad.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har 
gjort en vurdering av fire utenlandske 
habiliteringsprogram for barn og unge 
med hjerneskade. De har systematisk 
oppsummert og vurdert effekten av de 
utenlandske programmene. De har også 
gjort en helseøkonomisk evaluering og 
drøftet noen etiske spørsmål. 

UTDATERT OG DYRT FOR NOEN FÅ
Rapporten slår fast at de utenlandske 
sentrene mangler forskning på effekten 
av behandlingen de utfører.

Det lille som er gjort av forskning, viser 
manglende forskjell i effekt sammen-
lignet med standard behandling her i 
Norge og andre land. Dette til tross for at 
programmene driver med svært intensiv 
behandling.

Teoriene og metodene disse program-
mene bygger på, er i tillegg utdaterte.

– Fra et etisk perspektiv er det utfordren-
de at det ytes ekstra økonomisk støtte 
til deltakelse og hjemmetrening for pa-
sienter som deltar på intensive habilite-
ringsprogrammer i utlandet når tiltaket 
ikke kan vise til dokumentert effekt, sier 
forsker Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas. Hun 
er hovedforskeren bak den nye rapporten.

Det er et viktig prinsipp i det norske helse-
vesenet at alle skal få et likeverdig tilbud, 
mener hun. 

FORELDRE ER VELDIG FORNØYDE
På en konferanse om cerebral parese 
(CP) i Oslo nylig snakket Ingvild Skarsem 
Jonassen, mor til en jente med CP som 
snart er 13 år, om hvordan hun opplev-
de den behandlingen de hadde fått her 
hjemme og på et av sentrene i USA.

Hun mener at det norske helsevese-
net ikke strekker til i behandlingen av 
barn med hjerneskaden. Hun er svært 
fornøyd med behandlingen ved Family 
Hope Center i USA, som er et av sentrene 
som Folkehelseinstituttet har vurdert.

– Vi har opplevd å få Selma tilbake, sier 
Ingvild Skarsem Jonassen.

Hun sier til forskning.no at hun er frustrert 
over at fagfolk kritiserer tilbudet i USA 
ut fra manglende forskning.  

– Det er generelt lite forskning på dette 
området, ikke bare på de utenlandske 

tilbudene. Forskningen mangler også på 
de norske tilbudene, mener hun.

LIVET BLE FOR VANSKELIG
 I dag er Selma, som ble født med en 
alvorlig hjerneskade og har diagnosen 
cerebral parese, snart 13 år. Siden hun var 
fem år, har familien regelmessig dratt til 
et senter i USA for å få en mer helhetlig 
behandling enn de mener de får i Norge. 
– Vi har opplevd å få henne tilbake, sier 
moren.

Da foreldrene noe senere fikk beskjed 
om at datteren hadde CP, fikk de ingen 
konkrete råd og tips fra helsevesenet 
om hva de skulle gjøre, forteller moren.

– Vi dro hjem med et barn som ikke opp-
førte seg som en normal baby. Hun hadde 
masse spasmer og gråt hele tiden. Men vi 
fikk beskjed om å behandle henne som 
et vanlig barn.

Jenta ble mer og mer spastisk og hadde 
ofte epileptiske anfall.

BLE DESPERATE
Foreldrene ble desperate.

– Vi ble sosialt isolerte og sov ikke på 
natta. Hun gråt bare mer og mer. Det 
ble flere og flere sykehusopphold. Livet 
ble vanskelig, sier Jonassen.

Da Selma var fem år, hadde familien 
prøvd det meste av tilbud her i Norge. 
Det fungerte ikke. De kom da i kontakt 
med en familie som var i samme situa-
sjon og som hadde fått et behandlings-
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tilbud til sitt barn i USA som de var godt 
fornøyd med.

– Habiliteringsteamet vårt frarådet oss 
på det sterkeste å dra til USA. Dette sen-
teret var bare ute etter pengene til folk, 
fikk vi høre.

Familien valgte likevel å dra til Family 
Hope Center i USA.

– ET MER HELHETLIG TILBUD
Siden har Selma og familien vært ved 
senteret i USA eller møtt det amerikanske 
teamet i Danmark to ganger i året. Mel-
lom møtene sender de skriftlige rapporter 
om barnets utvikling.

Opplegget har ikke bare hatt fokus på 
fysisk trening, men på at barnet har en 
hjerneskade som påvirker hele kroppen 
– også de sosiale ferdighetene. Og det 
har fokus på at hele familien skal fungere, 
ikke bare det funksjonshemmede barnet, 
forteller Jonassen.

Til tross for at den norske habiliterings-
tjenesten var negativ til Family Hope 
Center, har de fått dekket reisene, kurset 
og oppfølgingen fra sitt helseforetak.
Får dekket en halv million i snitt

Ifølge Folkehelseinstituttets beregn- 
inger var gjennomsnittkostnaden per 
familie som deltok på de utenlandske 
programmene rundt 425 000 kroner i 
2015.

Standard behandling i Norge kostet halv-
parten så mye samme år.

– SELMA HAR FÅTT FÆRRE 
SYKEHUSOPPHOLD
Selma og mange andre barn som har 
vært ved det amerikanske senteret får 
det mye bedre, mener moren.

– De kommer ikke nødvendigvis ut av 
rullestolen, men de får færre epileptiske 
anfall, bruker mye mindre medisiner og 
har færre sykehusinnleggelser.

– Samfunnsøkonomisk må det være 
fornuftig å bruke penger på å utruste 
familier til å sove bedre om natta og å 
få barn som ikke er avhengig av masse 
helsetilbud. Hvorfor er det ingen som 
forsker på det? spør Jonassen.

– Livet vårt er ikke en dans på roser. Men 
vi har det mye bedre nå, sier hun.

MÅ HA EN KONTROLLGRUPPE
Elvsaas ved Folkehelseinstituttet sier de-
res estimater av kostnadene ikke inklu-
derer kostnader knyttet til færre antatte 
sykehusopphold. Dette finnes det ikke 
forskningsdata på.  

Forskerne har bare sett på studier som 
har en kontrollgruppe når de har gjort 
metodevurderingen av programmene.

Det betyr studier hvor de sammenlik-
ner en gruppe som får et tiltak med en 
gruppe ikke får et tiltak, sistnevnte kalt 
kontrollgruppen.

– Dette er den eneste måten vi kan på-
vise om det er forskjell mellom effekt 
mellom gruppene.

STUDIE FINNER SMÅ FORSKJELLER
Den eneste studien som om Family 
Hope Center som FHI har med i sin 
vurdering er gjort av norske og danske 
forskere.

Stephen von Tetzchner, professor ved 
psykologisk institutt ved Universitetet i 
Oslo , er hovedforfatter.

Han og danske forskere har sammen-
liknet 18 barn som trente ved Family 
Hope Center og Institutes for the Achi-
evement of Human Potential i USA med 
17 barn som fikk ordinær behandling 
her i Norge.

De fant at barna hadde mye dårligere 
utvikling enn det sentrene forteller om på 
sine hjemmesider. De fant også svært få 
forskjeller i utviklingen mellom de barna 
som hadde fått behandling i utlandet 
og i Norge.

Selv om barna hadde gått gjennom en 
svært intensiv behandling i utlandet, har 
de ikke bedre effekt enn barna som har 
fått standard behandling i det ordinære 
habiliteringstilbudet i Norge.

På internett kaller The Family Hope Cen-
ter seg et evidensbasert senter «with a 
proven model of scientifically based 
program components based on each 
individual child»

NORSKE FAGFOLK HAR NOE Å LÆRE
Forskerne gjorde også intervjuer med 
foreldrene til disse barna.
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Disse viste tydelig at de foreldrene som 
valgte tilbud i USA, var mer misfornøy-
de med tilbudet de fikk i Norge. Mange 
oppfattet holdningene til fagfolkene i 
Norge som negative, både overfor dem 
selv og barnets muligheter.

De opplevde derimot å bli møtt med 
positive holdninger fra fagfolkene ved 
de to amerikanske sentrene.

Forskerne slår fast at fagfolkene i Nor-
ge kan ha noe å lære om hvordan de 
bør møte foreldrene av de amerikanske 
fagfolkene, selv om tiltakene ikke førte 
til bedre utvikling.

TILBUDET SKAL STOPPES PÅ SIKT
På grunnlag av metodevurderingen fra 

Folkehelseinstituttet konkluderte Be-
slutningsforums Nye Metoder i fjor høst 
at det skal bli slutt på at spesialisthel-
setjenesten bruker disse utenlandske 
tilbudene. De skal avvikles og erstattes 
med annen helsehjelp i Norge løpet av 
en periode på fem år.

I desember ble det besluttet at en ar-
beidsgruppe skal jobbe med å utvikle 
annen type helsehjelp for denne grup-
pen. 

NYTTIG Å LYTTE TIL BRUKERNES 
ERFARINGER
Eva Buschmann, leder for CP-foreningen 
og ny styreleder for Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon, mener det er bra at 
vi har utenlandske tilbud til barn med 

CP inntil vi får utviklet intensivtilbudet 
i Norge.

Når det nå settes i gang et arbeid med å 
utvikle nye tilbud for denne gruppen skal 
både interesseorganisasjoner og foreldre 
involveres i arbeidet, forteller hun.

Buschmann har derfor forventninger til 
at pasienter og pårørende nå lyttes til.

– Det er viktig å høre på brukerne og bli 
kjent med deres erfaringer. Deres erfa-
ringer med utenlandske tilbud er nyttige 
i vurderingen av hvilke intensivtilbud vi 
bør ha her til lands.

Denne artikkelen har tidligere vært  
publisert på forskning.no. 

INTERVJUER VISTE TYDELIG at de foreldrene som valgte tilbud i USA, var mer misfornøyde med tilbudet de fikk i Norge. Mange oppfattet holdningene til fagfolkene i Norge som 
negative, både overfor dem selv og barnets muligheter. Illustrasjonsfoto.
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Etter over 20 år i Personskadeforbun-
det LTN, går Ann-Karin Grønvold 
over i pensjonistenes rekker. I for-
bundet er hun bedre kjent som hun 
som driver med hodeskader.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er ikke uten grunn Ann-Karin har fått 
tilnavnet «hodeskadedama». Kombina-
sjonen egenerfaring som skadd, utdan-
ning, tidligere yrkeserfaring og interesse 
for hodeskaderehabilitering spesielt, har 
gjort at hun har vært en viktig ressurs for 
forbundet. Og den røde tråden hennes 
i dette virket, er nettopp hjernen, hode-
skader og rehabilitering. 

- Fokuset mitt er, og har alltid vært, ut-
vikling og vekst, og å gjøre situasjoner 
bedre. Både for enkeltpersoner, men også 
på systemnivå. Det var drivkrafta i valg 
av utdanning, deretter arbeidsliv, og det 
er vel det som til syvende og sist har gjort 

at jeg har vært en del av Personskade-
forbundet LTN i alle disse åra, sier hun. 
 
FULL FART OG FULL STOPP
Ann-Karin har to voksne barn, er Oslo-
jente, og har bodd og virket i Oslo og 
Akershus mesteparten av sitt liv. Hun 
er utdannet lærer med videreutdanning 
i spesial- og sosialpedagogikk. Å jobbe 
for at mennesker som er til behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal få det best 
mulig ved overgang til førstelinje, altså 
kommune, og dagligliv har vært et vik-
tig gjennomgangstemagjennom hele 
yrkeslivet.

Fra 1970-tallet og frem til 1993 gikk livet 
hennes i hundre. Barn, full jobb, videreut-
danninger, sosialt arbeid og politisk enga-
sjement. Så sa det stopp. På vei hjem fra 
et videreutdanningskurs ble hun påkjørt 
av en møtende bil og hardt skadd.
 
-  Det var et kraftig sammenstøt og had-
de det ikke vært for at en lege som kom 
kjørende noen biler bak gav livreddende 
førstehjelp mens jeg ble skåret ut av 
bilen og inntil helikopterambulansens 
folk tok over, hadde jeg vært død, for-
teller hun.  

- Her, sier hun og tar frem noen avisbil-
der fra ulykken. Bildene viser en ganske 
smadret og sammentrykt bil.
 
Den nybakte pensjonisten har det sølv-
grå håret oppsatt i en knute i nakken 
og ansiktet er diskret sminket. Blikket er 
sterkt, hun er tydelig i sine betraktninger 
og fysisk kan det ved første øyekast virke 

som hun beveger seg uten besværlighe-
ter. Det er rett og slett vanskelig å tenke 
seg henne som «nesten død» eller kvestet. 
 
Ann-Karin ble fraktet i helikopter til Ulle-
vål sykehus. Livet hennes hang i en tynn 
tråd og pårørende ble varslet. Etter 17 
timer på operasjonsbordet, og noen dager 
senere, kunne de puste lettet ut. 
 
- Hvordan var det å bli skadet og hvor-
dan fungerte rehabiliteringen? 

- Jeg husker ingenting fra ulykken, har et 
par tre glimt fra dagene på Ullevål, men 
kom egentlig ikke til meg selv før etter 
noen dager på overvåkingen på A-hus, 
tidligere Akershus sentralsykehus. I løpet 
av de ca tre månedene jeg lå der, ble jeg 
veldig godt ivaretatt på alle områder 
bortsett fra hodet. Jeg hadde knusninger 
både i skallen, ansikt og kjeve. Syn og 
hørsel ble sjekket og ivaretatt, men det 
var ingen som tok initiativ til å undersøke 
om det som var inni hodet var ok. Og det 
var det jo ikke. 

Siden jeg kunne litt om hodeskader og 
barna mine syntes det var mye jeg ikke 
husket, sa jeg til legen min på avdelingen, 
nevrologen, at det har skjedd noe her 
oppe, sier Ann-Karin og peker på hodet 
sitt. 

- Jeg må ha en nevropsykologisk utred-
ning. 

Og selv om det tok tid, sånn ble det . 
På den tiden hadde de ikke kommet så 
langt med hensyn til utredning av påførte 

Hodeskadedama i forbundet 

DEN RØDE TRÅDEN i Ann-Karins virke har vært hjernen, 
hodeskader og rehabilitering. Foto: Privat.



–  8  – –  9  – 

hodeskader på fys./med. rehabiliterings-
avdelingen. 
 
Fysioterapi og trening fikk henne etter-
hvert på beina og etter noen måneder 
følte hun at hun var klar for arbeidslivet. 
 
- Jeg ville så gjerne fortsette livet slik det 
var før ulykken, men oppdaget ganske 
fort at full jobb betydde null energi til å 
være mamma eller å gjøre andre ting i 
livet. Jeg jobbet og sov, ble sykemeldt 
og jobbet, for så å bli sykemeldt igjen, 
forklarer Grønvold og rister på hodet.  

- Det gikk rett og slett ikke. 

Det tok to år å få ferdigstilt den nev-
ropsykologiske utredningen. 

- Summen av kognitive og fysiske skader 
var ikke forenlig med det arbeidslivet jeg 
hadde hatt og på grunn av problemer 
med ny læring ble omskolering utelukket.  

KONTAKT MED FORBUNDET  
Ann-Karin var allerede medlem i Person-
skadeforbundet LTN da ulykken inntraff. 
Hun hadde nemlig vokst opp i blokka 
på Etterstad ved siden av Tom Eitvet 
(juridisk rådgiver i Personskadeforbundet 
LTN), og tilfeldigvis holdt den den gang 
ferske organisasjonen til i første etasje 
i den bygningen der det tidligere KUF- 
departementet Grønvold da jobbet i lå. 
Medlemskapet ble tegnet der og da.
 
Etter ulykken tok det ikke lang tid før 
hun ble aktiv i Personskadeforbundet 
LTN, Nedre Romerike.  

- Første aktivitet i forbundet var som 
styremedlem i lokallaget og så dannet 
jeg sammen med tre andre damer en 
selvhjelpsgruppe for oss med hodeskade 
på Lillestrøm. Dette fordi det var så lite 
hjelp å få i helsevesenet når det gjaldt 
det å leve med hodeskader. Det var også 
tre av oss fra denne gruppen som på 
frivillig basis startet den første likeper-
sontelefonen for medlemmer med hode-
skade i foreningen, dette var på midten 
av 1990-tallet. Da Marit Andresen ble 
tilsatt som generalsekretær, ble jeg etter 
hvert ansatt i en 20 prosent stilling for 
å bistå medlemmer med hodeskade i 

sin rehabilitering og ellers jobbe med 
H&R-prosjekter, hodeskadefeltet og 
rehabilitering.
 
- Tilbake til starten. Altså, hvorfor ble 
du mer involvert i hodeskadearbeidet 
til foreningen?

-En dag jeg var innom kontoret for å 
snakke om saken min med Tom, spurte de 
meg om jeg ville representere foreningen 
og delta på et møte vedrørende oppret-
telsen av et forprosjekt for hodeskadde 
på Sunnas, nemlig KRESS. Jeg sa ja, og 
det ble begynnelsen på det jeg skulle 

FOKUSET MITT ER, og har alltid vært, ut- vikling og vekst, og å gjøre situasjoner bedre. Både for enkeltpersoner, men 
også på systemnivå, sier Ann-Karin Grønvold. Foto: Privat.
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drive med resten av mitt arbeidsliv. Det 
var også i forlengelsen av dette at det 
første Kognitive Utvalget ble oppnevnt, 
med skadde fagpersoner som deltake-
re, for å bistå foreningen i arbeidet med 
hodeskader.

 - Litt tilfeldig altså?

- Ja, på en måte kanskje. Da jeg begynte i 
foreningen hadde de fleste Whiplash. Det 
var ingen som hadde hodeskade.  Det tok 
tid å få medlemmer til å forstå forskjel-
len på å ha vært utsatt for en Whiplash 
og det å ha blitt påført en hodeskade.  
H&R-prosjekter tok både tid og krefter og 
vi kom etter hvert i kontakt med fagper-
soner både på Sunnaas/KRESS, Øverby 
spesialpedagogiske kompetansesenter 
og Ullevål sykehus.

Da helsereformen kom, ønsket foreningen 
at alle lokallag skulle ha egne kontakter 
eller likepersoner på hodeskadeområdet 
og vi begynte derfor å lage hodeskade-
kurs for disse kontaktpersonene. 

- Senere har de årlige hodeskadekur-
sene vært åpne for alle. Nettopp for å 
øke kunnskapen om og forståelsen av 
hvordan det kan være å leve med en ho-
deskade og hva som finns av hjelp der ute 
i de forskjellige ”vesenene”. Sammen med 
de forskjellige personene som har vært 
med i det Kognitive utvalget, gjennom 
tidene, har vi klart å få til kurs som har 
gitt våre medlemmer informasjon både 
om hva det vil si å få en hodeskade og 
hvordan man i Norge i dag driver reha-
bilitering, forteller hun.

- Jeg var heldig som hadde min fag- og 
yrkesbakgrunn i det arbeidet jeg har gjort 
for foreningen. Det har gjort det lettere 
både å forholde seg til helsevesenet og 
andre vesener, og ikke minst bidra som 
brukermedvirker på forskjellig arenaer, 
både systemisk, i forskning og utviklings-
arbeid.   

- Brukermedvirkning er utrolig viktig. Jeg 
vet jeg gjentar meg selv, sier Ann-Karin 
og ler.

- Men brukermedvirkning er så viktig 
at jeg rett og slett ikke klarer å la være. 
Brukere må ha medvirkning. Logikken er 
klar: Hvordan utforme forskning uten å 
involvere brukere, eller hva er vitsen med å 
lage rehabiliteringsopplegg dersom man 
ikke spør de som skal bruke tilbudene hva 
de trenger? Vi er på riktig vei, men det er 
et godt stykke igjen. 

Brukermedvirkning kom først på indi-
vid og systemnivå, først i våre dager 
har det fått en viktig plass i forskning 
og utviklingsarbeid. Nå må forskere be-
grunne hvorfor de ikke skal ha brukere inn 
i prosjektene. Det er altså ikke bare lenger 
et ønske, men et krav. Det er Ann-Karin 
svært glad for. 

- Du har selv vært brukermedvirker både 
individuelt, systemisk og i forsknings- og 
utviklingsarbeid. Hva er dine erfaringer?  

- Jeg har stort sett blitt svært godt mot-
tatt. Dersom brukerstemmen skal nå inn 
må det nemlig jobbes både med kultur, 
språk og samspill. Det er ikke nok å ha 

brukere, de må også brukes, høres og det 
må «ryddes plass» til deres stemmer. Her 
har forbundet en viktig jobb å gjøre ved 
å motivere og få tak i medlemmer som 
vil kurses og ønsker å være brukermed-
virkere, sier hun engasjert.  

ARBEIDSHVERDAGEN
Ann-Karin Grønvold fikk altså en fast 
stilling i forbundet. Arbeidsfokus var pri-
mært likepersonarbeid, hodeskader og 
rehabilitering. 

- De første årene bestod jobben i hoved-
sak av telefontid som likeperson, rådgiver, 
brukermedvirkning på KRESS og Øverby 
spesialpedagogiske kompetansesenter. 
I tillegg jobbet jeg med H&R prosjekter, 
opp mot kontaktnett med fagmiljøer og 
etterhvert av å reise rundt til lokallag for 
å snakke med medlemmer og for å holde 
foredrag om hodeskader. Noen ganger 
med Tom, av og til med Marit (red.anm. 
Andresen), men oftest alene. Jeg jobbet 
også tett på aktuelle etater og fagmiljøer 
både på Ullevål, Sunnaas og diverse re-
habiliteringsklinikker, forklarer hun. 

Ann-Karin mener at pedagogutdannin-
gen hennes har preget måten hun har 
jobbet på. Hun vil helst møte folk ansikt 
til ansikt, bruke alle sansene, høre hva de 
forteller og i fellesskap med de berørte, 
finne gode løsninger. Noen har hun hatt 
kontakt med over flere år. 

- Det som har motivert meg til å jobbe 
på, er alle menneskene jeg har møtt og 
alt jeg har lært av dem. Personer har delt 
sine vanskeligste historier, invitert meg 

- Jeg var heldig som hadde min fag- og yrkesbakgrunn 
i det arbeidet jeg har gjort for foreningen.

Ann-Karin Grønvold
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inn og latt meg hjelpe til. For meg er 
dette vært drivkraften, sier hun. 
 
Tverrfaglighet er også noe som har 
ligget Ann-Karins hjerte nært. Både i 
rehabilitering av enkeltmennesker, og 
faglig og mellom de ulike helsenivåene. 
Tverrfaglighet må til for at rehabilitering 
skal bli best mulig, fordi de fleste som 
er skadet har utfordringer som er sam-
mensatte. Hun forstår rett og slett ikke 
hvorfor profesjonsutdanningene er så 
lite overlappende, ei heller hvorfor helse-
personell er så lite flinke å tenke helhet. 
 
- Jeg har snakket om tverrfaglig sam-
arbeid i mange år. Jeg har pekt på be-
hovet i de fleste sammenhenger og til 
og med brukt meg selv som eksempel. 
Det har heldigvis blitt en større aksept 
og forståelse for viktigheten av at flere 
faggrupper ser på situasjonen samti-
dig. Tverrfaglighet er et must for god 
rehabilitering. 

- Hvordan da?

- Jeg pleide å tegne en sirkel med meg 
i sentrum, denne visste de 27 fagper-
soner jeg selv måtte forholde meg til i 
min rehabilitering. Det var min måte å 
lage et system på, men også for å vise 
hvordan alt henger sammen med alt. 
For å vise hvor nødvendig tverrfaglig 
rehabilitering er, brukte jeg min egen 
rehabiliteringssirkel for å synliggjøre 
alle de fagpersonene som må til for å 
få til en god rehabilitering når man har 
vært utsatt for et traume. Jeg hadde  
en fantastisk nevrolog som tok imot  

rapporter fra fagpersonene og brukte  
disse til å lage en plan for min rehabi-
litering.  

Enkelt fortalt handler det om, i følge 
Grønvold, at alt virker sammen med alt. 
Altså om synergier som gjør at det er 
helt nødvendig at fagmiljøer og nivåer 
snakker sammen. 
 
En viktig medspiller og tilrettelegger for å 
få dette opp og frem har vært professor 
ved Ullevål sykehus, Erik Baust Holter. 
 
- Baust Holter var, og ja han er vel det 
fortsatt, en kunnskapsrik lege og god 
pedagog. Jeg ble kjent med ham fordi 
han ledet et H&R-prosjekt som gikk ut på 
å få etablert et nettverk av fagpersoner 
fra alle helseregioner som jobbet med 
hodeskaderehabilitering. Vi brant for 
tverrfaglighet og sammen klarte vi å få 
samlet fagpersoner og miljøene i landets 
helseregioner, sier Ann-Karin Grønvold. 

Gjennom prosjektmidler fra ExtraStiftel-
sen var de to aktive og fikk interessen 
for det kognitive feltet opp på et nytt 
nivå. Samarbeidet dannet også bak-
grunnen for det som i dag har resultert 
i den nasjonale hodeskadekonferansen 
som fremdeles arrangeres. 
 
- Har Helse-Norge utviklet seg til det 
bedre for traumepasienter de siste 25 
årene? 

- Det har selvsagt utviklet seg i positiv 
retning. Da tenker jeg særlig på at det 
har blitt forsket mye og dermed kommet 

mer kunnskap inn på feltet. Nå jobbes 
det konkret med å få kunnskapen inn i 
behandlingen. Dessverre varierer kvalite-
ten og innholdet i tilbudene fra landsdel 
til landsdel. Det gjelder både i tidlig fase 
og senfase. Sånn kan det ikke være. Det-
te mener jeg er viktig at foreningen velger 
å bruke ressurser på fremover. 
 
- Hvordan blir livet ditt som pensjonist? 

- Frihet til å disponere tid og krefter etter 
eget forgodtbefinnende blir fint. Etter 
mange år med jobb, trening, undersø-
kelser og behandling, gleder jeg meg 
til mer egentid. Jeg har også barn og 
barnebarn som krever sitt. Hjem, hage 
og hytteliv og kanskje reise mer til var-
mere strøk vinterstid. Målet er å leve et 
langsommere liv, og være mer tilstede i 
hverdagen med familie og venner. Kan-
skje nye interesser dukker opp, avslutter 
Ann-Karin Grønvold og ler. 

FLERE HUNDRE, kanskje tusen, medlemmer har gjennom 
årene fått delta på Ann-Karins kurs.
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Smått & Viktig

Ta ansvar - ikke Selfie!
Personskadeforbundet LTN vil i  
perioden 28. mai til 3. juni gjennom-
føre en kampanje som setter fokus 
på det ansvaret vi alle har ved en 
ulykke. Nemlig at det er vår plikt til 
å ta ansvar og å bidra – ikke å ta 
en Selfie!  

Kampanjen er landsdekkende. Det vil 
være lokale arrangement med stands 
der forbipasserende inviteres til å lære 
mer om og å diskutere vårt felles ansvar 
ved ulykker. Det vil også deles ut første-
hjelpspakker som inneholder viktige og 
enkle hjelpemidler.  
 

- Motivasjonen bak kampanjen er et øn-
ske om å flytte noe av fokuset over til 
de menneskelige sidene etter en ulykke. 
Trafikkuhell er ikke tivoli, glanekøer og 
show, det handler enkeltmennesker og 
det ansvaret vi som samfunnsborgere 
har, sier kampanjeansvarlig Steen Linde, 
og legger til: 

- Personskadeforbundet LTN er en inte-
resseorganisasjon som i over 30 år har 
jobbet for de som blir skadet i ulykker. Vi 
har den senere tiden sett en skremmende 
utvikling der personer i forbindelse med 
en ulykke er mer opptatt av å ta bilder 
av det som har skjedd enn å ta ansvar.  

Kampanjeparolen er: Jeg tar ansvar - der-
for støtter jeg Personskadeforbundet LTN. 
 
Kampansjeansvarlig Steen Linde invi-
terer alle til å besøke en av våre stands 
for å motta vår førstehjelpspakke og å 
slå av en prat. Du finner informasjon om 
kampanjen, forbundet eller ditt nærmeste 
lokallag på våre hjemmesider personska-
deforbundet.no.  
 
KONTAKTPERSON FOR PRESSE:  
Kampanjeansvarlig Steen Linde, 
tlf.: 917 58 793. 
E-post: steenal@online.no.   
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Flere midlertidige stillinger, men ikke 
flere i jobb
Vi var sterkt imot å åpne for økt bruk 
av midlertidighet i arbeidslivet. Ny 
forskning viser at oppmykningen 
ikke har virket etter intensjonen. Nå 
må partiene sørge for å reversere 
arbeidsmiljøloven.

TEKST: FFO

Rapporten publisert av forsker Marte 
Strøm ved Institutt for samfunnsfors-
kning (ISF), viser at det har blitt lettere 
å få midlertidig jobb, og vanskeligere å 
få fast.

- Vi fryktet at mer midlertidighet ikke 
ville hjelpe våre grupper, men føre til mer 
usikkerhet for den enkelte. Dessverre fikk 
vi rett, sier Lilly Ann Elvestad, generalse-
kretær i FFO.

Vi var imot forslaget når det først ble 
lansert i 2014. Årsaken er at det ikke var 
godt dokumentert om flere midlertidige 
stillinger ville føre til flere personer med 
nedsatt funksjonsevne i jobb. Elvestad 
mener rapporten er tydelig på at tiltaket 
ikke har virket, og at det nå er opp til 
politikerne å reversere endringen.

- Arbeiderpartiet ønsker å tilbakeføre 
lovendringen. Vi mener de andre partiene 
må komme på banen og sørge for sikrere 
arbeidsforhold for flere. Skal vi inkludere 
personer med nedsatt funksjonsevne i 

arbeidslivet må vi bruke tiltak som vir-
ker, for eksempel varig lønnstilskudd, sier 
Elvestad.

Et av argumentene regjeringen brukte 
for å åpne for mer midlertidighet, var 
at flere med nedsatt arbeidsevne eller 
funksjonsevne, skulle få mulighet til å 
prøve seg i arbeidslivet.

- Tallene for personer med nedsatt funk-
sjonsevne utenfor arbeidslivet har ikke 
gått ned, men holdt seg høyt stabile i 
svært mange år. Denne gruppen trenger 

som alle andre, forutsigbarhet i arbeidsli-
vet sitt. Mange trenger tilrettelegging og 
stabilitet for å fungere godt, sier Elvestad.

Rapporten viser også at antallet mid-
lertidige stillinger økt, til tross for at det 
samlede antallet jobber står på stedet 
hvil. Det har altså blitt flere midlertidige 
stillinger totalt sett.

- Dette er urovekkende og midlertidig-
heten er med på å forsterke forskjeller, 
sier Elvestad.

RAPPORT VISER AT det har blitt lettere å få midlertidig jobb, og vanskeligere å få fast.
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I en artikkel på NRK.no fortelles det 
at østeuropeere har størst risiko for å 
dø på jobb i Norge. Tallene er hentet 
fra en ny rapport fra Arbeidstilsy-
net som viser at de har mer enn tre 
ganger så høy risiko for å dø på jobb 
enn nordmenn.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Rapporten fra Arbeidstilsynet sammen-
likner risiko for norske og utenlandske ar-
beidstakere i perioden 2011 til 2016. Man-
ge av de utenlandske jobber i bransjer 
som bygg- og anlegg, skogbruk og fiske.

Direktøren i Arbeidstilsynet sier til NRK 
at de ser svært alvorlig på resultatet av 
undersøkelsen.

– Jeg synes det er veldig leit at utenland-
ske arbeidstakere har høyere risiko for å 
dø på jobb i Norge, sier Trude Vollheim, 
direktør i Arbeidstilsynet.

I rapporten fra Arbeidstilsynet kommer 
det også frem at samlet sett har uten-
landske arbeidstakere 1,4 ganger høyere 
risiko for å omkomme i arbeidsulykker 
enn norske. Men mest risikoutsatt er ar-
beidstakere fra Øst-Europa. De har 3,2 
ganger høyere risiko for å dø på jobb enn 
norske arbeidstakere.

I tall betyr det 234 registrert arbeidsska-
dedødsfall over en fem års periode. Av 
disse var 55 av de omkomne utenlandske 
arbeidstakere.

HVORFOR ER DET SÅNN
Rugile Lapinskaite, som jobber som 
rådgiver i Personskadeforbundet LTN, 
mottar ofte telefoner fra personer av 
utenlandsk opprinnelse som har blitt 
skadet i forbindelse med jobb. Hun er 
ikke sjokkert over funnene i Arbeidstil-
synets rapport.

- Nei, jeg er ikke særlig overrasket, selv om 
jeg ikke var klar over de eksakte tallene. 
Dette samsvarer med det jeg opplever i 
møte med medlemmer som ikke er norske 
statsborgere, sier hun.

Hun mener at hovedgrunnen til ulykker 
er den type arbeid som østeuropeere gjør 
i Norge. Gjerne fysisk tunge og krevende 
jobber innen bygg og anlegg, og ofte med 
dårlige kontrakter og ikke sjelden uten 
krav om formell kompetanse.

– En viktig forklaring bak de høye tal-
lene, i tillegg til type arbeidsoppgaver, 
er at de fleste som kommer til Norge er 
unge og uerfarne. Motivasjonen deres 
ligger i å få en hvilken som helst jobb 
der man kan tjene gode penger. Det er 
derfor god grunn til å tro at mange ofrer 
sikkerhet og er villige til å gjøre nesten 
hvilken som helst arbeidsoppgave de 
tilbys, sier hun.

I tillegg, understreker Rugile, er opplæring 
og oppfølging til dels fraværende.

- Jeg hører stadig at ansatte blir satt 
til arbeidsoppgaver de ikke har verken 
erfaring i eller er kompetente til å gjøre. 
De besitter heller ikke nødvendig kunn-
skap om rutiner ved skade og ulykker. 
Det er også et fellestrekk at de fleste 
stoler blindt på arbeidsgiver, og at de 
også er avhengig av arbeidsgiveren når 
det gjelder bolig, sier hun.

Det er en ekstra sårbarhetsfaktor at man 
lever på et vis på siden av det norske 
samfunnet. Kombinasjonen ung, liten 
erfaring, manglende forståelse for det 
som står i arbeidskontrakten og gjerne 
med liten eller dårlig språkforståelse gjør 
dem sårbare.

Høyere risiko i arbeidslivet for 
arbeidsinnvandrere
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- Mange tør ikke si fra dersom de ikke 
forstår hva som sies, eller å si fra dersom 
de er skadet eller syke. De er rett og slett 
redde for å miste jobben. Husk at mange 
trenger penger og at det også er flere 
i familien som er avhengig av midlene 
de skaffer til veie, sier hun.

-Hva med arbeidsgiverrollen?

- Siden det oftest er snakk om midler-
tidige stillinger, gjerne prosjektbaserte, 
virker det som om arbeidsgivere er mindre 
«på» enn ved andre forhold. Det handler 
om dårlig kontroll med arbeidstakers 
kompetanse.

Rugile Lapinskaite mener det også er 
uheldig at kontrakter ofte går gjennom 
flere ledd. Det kan være eksterne firmaer 
som leier ut arbeidere. For arbeidere, og 
kanskje også arbeidsgiver, betyr det at 
det er uklart hvem som faktisk har ansvar. 
Samtidig prøver gjerne arbeidsgivere i 
Norge å spare penger for eksempel på 
opplæring og sikkerhetsutstyr. Dette me-
ner hun kan være en medvirkende årsak 
til at de utenlandske arbeidstakerne er 
mer utsatt for ulykker og har høyere risiko 
for å dø på jobb enn de norske.

- Vi har også sett at arbeidsutstyret i 
disse bransjene generelt er dårlig. Enten 
tar de det med selv, eller så er det som 

tilbys gammelt og ikke alltid i god stand. 
Vi ser også at mange praktiserer mye 
overtidsarbeid der det ikke gis nok tid 
til å hvile. Når folk er slitne gjøres dårlige 
eller feil vurderinger, sier hun.

LØSNINGEN ER FASTE ANSETTELSER
I følge rapporten til Arbeidstilsynet er 
tallene for 2017 bedre enn tidligere år. 
Likevel er det for tidlig å fastslå at vi er 
inne i en endring.

– For å få bukt med problemet må ar-
beidsgivere og de som leier inn utenland-
ske arbeidstakere bli bedre til å forebygge 
risiko og være bevisst på hvilke farer de 
utenlandske arbeidstakerne utsettes for 
på arbeidsplassen. I tillegg bør flere uten-
landske arbeidstakere få faste jobber, 
det vil minske risikoen for å dø på jobb 
betydelig, sier rådgiveren i Personskade-
forbundet LTN.

All erfaring viser nemlig at å være fast 
ansatt bygger opp om en arbeids- og 
sikkerhetskultur, noe som igjen gjør 
at du både leverer god kvalitet, men 
også skaper et miljø som forebygger 
skader.

- Jeg håper og tror at i fremtiden så  
skal også utenlandske arbeidstakere ha 
det like trygt på jobben som en nord-
mann, avslutter Rugile Lapinskaite.

- Vi vet at ansettelsesforhold er viktigere 
enn nasjonalitet når det kommer til sik-
kerhetskultur. Derfor vil vi at bedriftene 
skal ansette dem fast. For da tar de vare 
på dem.

I RAPPORTEN FRA Arbeidstilsynet kommer det frem at samlet sett har utenlandske arbeidstakere 1,4 ganger høyere 
risiko for å omkomme i arbeidsulykker enn norske. Ilustrasjonsfoto.
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Spesialundervisningen 
må styrkes, ikke fjernes
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En ekspertgruppe har levert en rapport til kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner. Rapporten 
konkluderer med at den individuelle retten til spesialundervisning bør fjernes.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Kritikken rapporten peker på, og som 
ligger til grunn for å legge ned dagens 
ordning, er blant annet følgende fakta:

Ett av to barn som mottar spesialun-
dervisning, får det av ufaglærte. Dette 
gjelder også mange av dem som får 
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

En av tre som får spesialundervisning, blir 
tatt ut av klasserommet. Dagens system 
virker derfor ekskluderende.

Bare et mindretall av barn og unge med 
behov for et tilrettelagt pedagogisk opp-
legg, får det. Og det tar også altfor lang 
tid før de får den hjelpen de trenger.

ENIG I ANALYSEN, MEN UENIGE I 
VIRKEMIDLENE
Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær 
i Personskadeforbundet LTN, er enig i at 
det er store mangler i hvordan dagens 
spesialundervisningsordning fungerer. 
Det er heller ikke store faktafeil i kritik-
ken ekspertutvalget fremlegger. Å fjerne 
løsningen er hun likevel uenig i.

- Vi kjenner igjen mange av de kritiske 
punktene som ekspertutvalget peker på, 
dette er forhold vi i en årrekke har meldt 
inn til både myndigheter og fagfolk. Å ta 
bort ordningen er imidlertid dramatisk og 
noe vi er svært uenige i, sier hun.

Dahl-Hilstad understreker at å fjerne en 
rett fordi systemet ikke fungerer optimalt, 
er en merkelig konklusjon og en løsning 
som hun er helt uenig i. Særlig når det 
ikke samtidig blir presentert en alternativ 
løsning som er realistisk, og som faktisk 
vil ivareta de det gjelder; nemlig brukerne 
av ordningen.

- Å fjerne retten til spesialundervisning er 
et eksperiment som vil ramme mellom 15 
og 25 prosent av elevene i grunnskolen. 
Dersom utvalget får det som de vil, skal 
ansvaret for undervisning og tilretteleg-
ging overføres til hver enkelt skole og 
lærer. Når vi vet hvilke ressurser som er i 
dagens skoler vet vi at dette vil ramme 
hardt og vi frykter at mange vil ende opp 
med en langt dårligere løsning, fastslår 
hun, og legger til:

- Vi mener at kartleggingen som er gjort 
heller bør brukes til å styrke spesialun-
dervisningen, heller enn å ta den bort.

EKSPERTUTVALG UTEN 
EKSPERTER
Personskadeforbundet LTN står ikke  
alene i kritikken av forslaget om å legge 
ned den individuelle retten til spesial- 
undervisning. Et samlet brukermiljø står 
bak, blant annet representert ved FFO, 
Unge Funksjonshemmede og Barneom-
budet.

Brukerne og brukermiljøene spør blant 
annet om hvordan de kan produsere en 
slik rapport, under tittelen ekspertutvalg, 
uten å faktisk ha eksperter i utvalget. 
Altså de som er brukere av tjenesten.

- Det som altså skjer igjen, er at pro-
fessorer og fagpersoner uten erfarings-
kompetanse, definerer og gir føringer på 
hvordan en ordning bør utformes. Hvorfor 
er ikke brukernes stemme endel av ek-
spertgruppen? Rett og slett en ovenfra 
og ned holdning. Vi lurer også på hvem 
som skal bestemme hva tilpasset under-
visning skal innebære, sier hun

– Hva kan du trekke frem som positivt 
av rapportens innhold?

– Det er positivt at dagens situasjon blir 
belyst, og også at det finnes vilje til end-
ring. Men vi må ha endring til det bedre, 
og ikke bare for endringens skyld.
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Frisk start for 
personskadeerstatning
Rettsåret 2018 har startet friskt på personskadeerstatningsrettens område. I mars ble hele tre personskade- 
saker, som jeg her kort vil gjøre rede for, avgjort i Høyesterett. Videre har Hålogaland lagmannsrett behandlet 
en erstatningssak av interesse for dem som trener på treningssenter.

TEKST: Per Oretorp

DOM FRA HØYESTERETT 21. MARS 
2018 - ERSTATNING ETTER NAKKE-
SLENGSKADE 
I 2002 var en tolv år gammel jente pas-
sasjer i en bil som kolliderte med en an-
nen bil. Hun er i dag helt arbeidsufør på 
grunn av kroniske smerter og utmattelse. 
Spørsmålet for Høyesterett var om jen-
tas plager og uførhet i dag kunne føres 
tilbake til ulykken i 2002, og om hennes 
smertebilde kunne forklares med at hun 
i ulykken hadde fått en bløtdelsskade og 
deretter utviklet en overfølsomhet for 
smerte, gjennom såkalt sentral sensiti-
visering. Saken ble omtalt i LEVE MED 
nr 2/2017. Så vel Oslo tingrett som Bor-

garting lagmannsrett hadde tidligere 
gitt jenta medhold og pålagt If Skade-
forsikring erstatningsansvar.

Tre sakkyndige spesialister var retts-
oppnevnt i saken. Den ene sakkyndige, 
professor Tjølsen, mente at ulykken var 
årsak til at skadelidte utviklet smerter 
og andre plager og endte opp med å bli 
uføretrygdet. Han mente at symptom-
utviklingen var forenlig med det man 
vet om av plager etter nakkeslengulyk-
ken, selv om plagene hadde et uvanlig 
stort omfang. Professor Tjølsen mente 
at sentral sensitivisering var den mest 
sannsynlige forklaringen på smerteut-

viklingen. Følgelig konkluderte han også 
med at det såkalte forenlighetsvilkåret 
var oppfylt. 

De to andre sakkyndige, professor Stov-
ner og professor Jørum, mente at ulykken 
kun var en indirekte årsak til symptom-
utviklingen. Stovner forklarte utviklingen 
med at det angivelig hadde vært stort 
fokus på at skadelidte hadde en alvorlig 
skade, og at skadelidte i følgelig strid med 
det som var anerkjent behandling, hadde 
forholdt seg passiv slik at det forklarte 
utviklingen av smertene.  Samtidig men-
te han at skadelidte på grunn av dette 
hadde utviklet sentral sensitivisering som 
forklarte de kroniske smerteplagene. 

Professor Jørum mente at de omfattende 
plagene skadelidte hadde med en rekke 
motoriske problemer i tillegg til smertene, 
ikke passet med den moderate skaden 
hun fikk ved ulykken. Heller ikke sensitivi-
sering kunne forklare disse symptomene, 
mente Jørum. Høyesterett sluttet seg til 
professor Jørums vurdering og konkluder-
te med at skadelidtes symptomutvikling 
ikke var forenlig med at den var utslag av 
en nakketraumeskade. Dette på tross av 
at Jørum i Høyesterett uttalte at hun ikke 
var spesialist på nakkeskader (!). 

Det er altså i hovedsak det såkalte for-
enlighetskriteriet, eller fjerde vilkåret, som 

I 2002 VAR en tolv år gammel jente passasjer i en bil som kolliderte med en annen bil. Illustrasjonsfoto.
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Høyesterett lener seg mot, når de konklu-
derer med manglende årsakssammen-
heng. I domspremissene (29 og 36) gjør 
dog Høyesterett en viktig tydeliggjøring 
som er i tråd med det forbundet og dets 
medlemmer i lang tid har hevdet; at også 
atypisk sykdomsutvikling kan være for-
enlig med skade etter nakkeslengtraume. 

Vi forventer at sakkyndige som vurderer 
denne type skader merker seg dette og 
fokuserer på å legge kliniske vurderinger 
til grunn og overlater de juridiske bevi-
svurderingene til juristene. At man ut 
fra et generelt statistisk grunnlag om 
symptomutvikling etter nakkeslengska-
der legger til grunn at det ikke foreligger 
årsakssammenheng, er som vårt forbund 
alltid har hevdet en feilaktig tilnærming. 
Hver skadesak skal vurderes individuelt 
og utgangspunktet for sakkyndigvur-
dering skal være å vurdere hvorvidt det 
er sannsynlig at skadelidte hadde fått 
de plagene den enkelte skadelidte har, 
dersom ulykken ikke hadde skjedd.

Høyesterett uttalte forøvrig at dersom 
skadelidtes helsesituasjon i dag kunne 
tilbakeføres til en kvalifisert feilbehand-
ling i strid med helsevesenets råd, vil en 
eventuell skade som følge av nakkesleng 
ved ulykken uansett ha vært en så uve-
sentlig årsak i skadeforløpet at det ikke er 
rimelig å knytte ansvar til den. Med an-
dre ord, at symptomutviklingen ikke ville 
vært en adekvat følge av ulykken.  Høy-
esterett tok imidlertid ikke standpunkt 
til om dette hadde vært situasjonen og 
lagmannsretten hadde da også avvist If 
sine anførsler om at slik feilbehandling 

kunne forklare symptomutviklingen. 

Det er trist å konstatere at en ung jente 

som skades ved 12 års alder og som se-

nere, helt uten egen skyld, blir invalidisert 

og varig ufør, ikke får noen erstatning for 

sine tap. Dette på tross av at det synes 

å foreligge enighet om at hun dersom 

ulykken ikke hadde inntruffet henne, 

ikke ville ha utviklet den helsetilstand 

hun har i dag. 

For skadelidte prosederte advokat Sven 

Knagenhjelm, Advokatforum.

DOM FRA HØYESTERETT 7. MARS 
- OM STANDARDERSTATNING FOR 
BARN OG ERSTATNING FOR ARBEID 
I HJEMMET
Som kjent ble barns erstatningsrettslige 

vern vesentlig styrket gjennom lovend-

ringen som trådde i kraft 1. mars i år. Lov-

endringen gjelder dog kun de barn som 

skades etter 1. mars 2018. For barn som 

skades etter dette utmåles erstatning 

for men, inntektstap og for nedsatt evne 

til arbeid i hjemmet som selvstendige 

erstatningsposter. Barn som allerede er 

skadet og som får utmålt erstatning vil 

få det etter den gamle lovteksten i ska-

deserstatningsloven § 3-2a.

Det har i lang tid vært omdiskutert hvor-

vidt «tapt hjemmearbeidsevne» skal li-

kestilles med ordinært inntektstap og da 

omfattes av standardisert erstatning der 

også menerstatning er inkludert. Person-

skadeforbundet LTN har ment at hjem-

mearbeidstapet skal komme i tillegg. Vi 

har ikke kunnet se at lovgiver har hatt 

i mente å jamstille dette tap med ordi-

nært inntektstap. Når det dessuten er på 

det rene at skadde barn som får utmålt 

erstatning etter den gamle lovregelen, 

systematisk blir underkompensert, vil 

inkludering av denne tapspost ytterligere 

øke underkompensasjonen og forster-

ke uretten. Dette har vært et prinsipielt 

spørsmål som Høyesterett nylig har tatt 

stilling til.

Saken for Høyesterett omhandlet er-

statning for en gutt som hadde utviklet 

narkolepsi etter vaksinasjon mot «svine-

influensa» i 2009. Han er hardt rammet 

av sykdommen og har en medisinsk in-

validitet på 58 %. Han har fått utmålt 

standardisert barneerstatning, i tillegg til 

erstatning for utgifter. Den standardiserte 

erstatningen for barn som er under 16 år 

når de blir skadet, skal dekke inntektstap 

og menerstatning (erstatning for nedsatt 

livsutfoldelse). 

For voksne som blir skadet etter fylte 16 

år, utmåles erstatning for både vanlig 

inntektstap og for tapt evne til arbeid i 

hjemmet. I loven er dette formulert som 

at «tapt evne til arbeid i hjemmet like-

stilles med inntekt». 

I dom fra Høyesterett av 07.03.18, ble det 

avklart at inntektstapet i den standardi-

serte barneerstatningen også omfatter 

erstatning for nedsatt evne til arbeid i 

hjemmet. Dette innebærer at barn som 

er skadet før 1. mars 2018 (da nye regler 

trådte i kraft), ikke har rett til selvstendig 

utmålt erstatning for bistand til arbeid i 

hjemmet, vedlikeholdsarbeid osv. 
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Vi konstaterer at Høyesterett har lagt 

til grunn en streng tolkning av lov-

teksten. Etter min oppfatning er det 

et paradoks at Høyesterett som selv i 

tidligere dommer har kommentert de 

negative konsekvensene for barns er-

statningsrettslige vern, legger en slik 

streng tolkning til grunn. Avgjørelsen 

får store konsekvenser for de hardest 

skadde barna og det er trist å konsta-

tere at prisen for lovgivers somling med 

implementering av den nye loven vil 

betales av hardt skadde barn. 

For skadelidte prosederte advokat Th-

erese Lohne Boehlke, Advokatfirma 

NessLundin. Personskadeforbundet LTNs 

Rettssikkerhetsfond har gitt garanti for 

deler av saksomkostninger i saken. 

DOM FRA HØYESTERETT 1. MARS 2018 
VEDRØRENDE ERSTATNING ETTER 
RIDEULYKKE OG AKSEPT AV RISIKO
Saken gjaldt krav om erstatning etter 

en rideulykke og hvorvidt rytteren måtte 

anses å ha akseptert risikoen ved riding, 

slik at eieren av hesten ikke var erstat-

ningsansvarlig.

Skadelidte hadde leid en hest ved et he-

stesenter for å ta en søndagstur. Ska-

delidte var en nokså erfaren rytter og 

hadde ridd den aktuelle hesten ved et 

par anledninger tidligere.

Under galopp bukket hesten og skade-

lidte ble kastet av og pådro seg brudd i 

nakke-, bryst- og ryggvirvler. Som følge av 

skade ble skadelidte vurdert til å være 21 

% medisinsk invalid og er i dag 50% ufør.

Hesten var forsikret i Gjensidige forsik-

ring, som mente at skadelidte hadde 

akseptert risikoen ved riding og at det 

ikke forelå ansvarsgrunnlag. Finanskla-

genemnda var ikke enig med Gjensidige 

og ga skadelidte medhold. Gjensidige 

aksepterte ikke nemndas avgjørelse, 

og den skadelidte måtte bringe sa-

ken inn for domstol. Gjøvik tingrett ga 

skadelidte medhold mens Eidsivating 

lagmannsrett mente at den som driver 

med riding må anses å ha akseptert den 

risiko som ordinært følger med hestes-

tell og ridning.

Høyesterett uttaler at risikoen for per-

sonskader som fører til økonomisk tap, 

normalt ikke anses for akseptert fra ryt-

terens side, og at det enn mer må gjelde 

for skader som skyldes at rytteren bukkes 

av en rideskolehest. 

Et ridesenter er ifølge Høyesterett dog 

ikke fullt ansvarlig for enhver skade en 

rytter pådrar seg ved utleie av hester til 

aktiviteter som innebærer en særskilt 

risiko med hensyn til farefrekvens og ska-

deomfang, men dette var ikke tilfelle i 

denne saken. 

Høyesterett konkluderer med at ska-

delidte i denne saken ikke kunne anses 

å ha akseptert risikoen for å bli bukket 

av hesten.

Følgelig ble Gjensidige forsikring holdt 

erstatningsansvarlig for de skader og tap 

som rideulykke har påført, og vil påføre, 

skadelidte.

For skadelidte ble saken i Høyesterett 

prosedert av advokat Tom Eivind Haug, 

Advokatfirmaet Sverdrup.

HESTEN VAR FORSIKRET i Gjensidige forsikring, som mente at skadelidte hadde akseptert risikoen ved riding, og at det 
ikke forelå ansvarsgrunnlag. Illustrasjonsfoto.  
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LAGMANNSRETTSDOM 13. MARS 2018 
VEDRØRENDE TRENINGSSENTERS 
ANSVAR NÅR KUNDER SKADES
Skadelidte ble skadet under en spinning-

time på treningssenteret Spenst Alta, 

27. februar 2014. Skaden skjedde som 

følge av at bolten som forbinder setet 

med resten av sykkelen plutselig brakk. 

Antagelig av slitasje etter lengre tids 

bruk. Hun falt da bakover og traff den 

sykkelen som stod bak med nakke og 

ryggparti. Etter hendelsen ble hun først 

bragt til legevakten i Alta, og så videre 

til Universitetssykehuset i Nord-Norge 

med ambulansefly.

En spesialist ved Universitetssykehuset har 

konkludert med at skadelidte ved ulykken 

ble påført en varig medisinsk invaliditet på 

19 %. Hun har som følge av varige nakke 

og skulderplager falt delvis ut av arbeid, 

og har nå søkt om 50 % uføretrygd.

Det ble fremmet krav om erstatning mot 

Spenst Alta og treningssenterets forsi-

kringsselskap Sparebank 1. Kravet ble 

avvist med den begrunnelse at Spenst 

Alta ikke er ansvarlige for ulykken. Spenst 

hevder at skaden er en følge av et hen-

delig uhell som skadelidte selv må bære 

ansvaret for.

Skadelidte brakte saken inn for Alta ting-

rett og hevdet at det forelå ansvar både 

på subjektivt grunnlag (Spenst Alta har 

vært uaktsomme og kan klandres for 

skaden), og objektivt grunnlag (Spenst 

Alta er ansvarlig for skader som skyldes 

feil på treningsutstyret selv om senteret 

ikke direkte kan klandres). Alta tingrett 

kom til at det ikke foreligger noe grunn-

lag for ansvar og frifant Spenst Alta og 

Sparebank 1.

Saken ble anket til Hålogaland lag-

mannsrett som avsa dom 13. mars 

2018, hvor Spenst Alta/Sparebank1 på 

objektivt grunnlag ble pålagt å betale 

erstatning. Lagmannsretten la vekt på 

at risikoen for en skade på et trenings-

senter er stor når det tekniske utstyret 

svikter, og mente at treningssenteret 

er nærmere til å bære det økonomiske 

ansvaret en slik feil fører til – enn den 

som tilfeldigvis er på trening den dagen 

skaderisikoen realiserer seg.

Dersom Lagmannsrettens dom, som i 

skrivende dom ikke er rettskraftig, blir stå-

ende innebærer det at alle treningssentre 

er ansvarlige for skader som oppstår som 

en følge av teknisk svikt på treningsut-

styret. Det antas at sentrene vil løse dette 

ved å tegne en forsikring som dekker et 

slikt ansvar. Spenst Alta opplyste i lag-

mannsretten at det er svært sjeldent at 

noen blir skadet på et treningssenter. 

Kostnaden ved å tegne en slik forsikring 

blir derfor liten.

Dette vil være en naturlig utvidelse av 

grunnlaget for det objektive ansvaret 

(som opprinnelig gjaldt farlige bedrifter), 

som blir utvidet til å dekke treningssen-

terbransjen. Bransjen selv opplyser at 

30 % av befolkningen er medlem av et 

senter. Det er derfor et svært stort antall 

mennesker som vil kunne trene i trygghet 

under et erstatningsrettslig vern.

For skadelidte prosederte advokat Ei-

nar Lohne, Langseth Advokatfirma og 

Personskadeforbundet LTNs rettsikker-

hetsfond har gitt garanti for deler av 

saksomkostninger.

SKADELIDTE BLE SKADET under en spinning- time på treningssenteret Spenst Alta, 27. februar 2014. Illustrasjonsfoto. 
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Hjernen i fokus i Sandefjord
I midten av mars, og i strålende sol-
skinn, møttes nesten 40 medlemmer 
for å lære mer om hvordan man best 
kan leve med konsentrasjonsvansker 
og redusert hukommelse etter skade 
eller sykdom.  

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

- Det er svært hyggelig at så mange har 
meldt seg på og kan komme, sier styre-
medlem i Søndre Vestfold fylkeslag, Ola 
Akre, når han plukker opp foredragsholder 
Martin Berg, regionssekretær Wenche 
Solløst og undertegnede på togstasjonen 
i Sandefjord. 

Det er Akre, som sammen med resten 

av styret i fylkeslaget står bak arrange-
mentet og har invitert Martin Berg til å 
holde foredrag. 

Fire kilometer senere parkerer vi utenfor 
Sandefjord motorhotell. Selv om det er 
nesten en time til foredraget skal begyn-
ne, møter vi noen som venter utenfor det 
reserverte konferanserommet. De forkla-
rer at busstider og avstander i regionen 
gjør at de har måtte komme tidlig.

Etterhvert kommer flere til. Noen kjenner 
hverandre fra før, andre kommer alene 
og forteller at dette er deres første «for-
bundsmøte». Flere sier de er pårørende, 
og aldersmessig snakker vi om en flokk 
fra rundt 16-17 til 80 år. 

NÅR HJERNEN SVIKTER 
Etter en kort introduksjon starter Martin 
Berg foredraget med å avklare de van-
ligste begrepene rundt ervervet kognitiv 
svikt. 

- For de fleste som blir skadet, eller er 
pårørende til noen som blir skadet, møter 
en verden av nye begreper og erfaringer, 
sier han. - Det handler om hukommel-
sessvikt, utmattelsesopplevelser, følel-
sessvingninger, manglende impulsstyring 
og mestringsstrategier.  

Hva som ligger i disse begrepene er greit 
å vite, og forholde seg til, både praktisk 
og emosjonelt etter en skade. Det er rett 
og slett en måte å ramme inn det som 
skjer etter et traume mot hodet. 

- Jeg kjenner meg igjen i alle disse begre-

MARTIN BERG ER etterhvert blitt en erfaren foredragsholder.
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pene og innholdet i dem. Denne kunn-
skapen har gjort at jeg lettere forstår 
både det som skjer og har skjedd med 
meg; den «nye» meg. Dette har også 
gjort at det har vært lettere for meg å 
legge forventningene der de er mulig å 
nå, fastslår Berg.  

Martin Berg snakker videre om realistis-
ke forventninger. Et punkt han kommer 
tilbake til mange ganger gjennom det 
to timers lange foredraget. 

- Det handler rett og slett om å legge 
listen der det er mulig å nå den, sier han. 

REDUSERT KAPASITET 
Martin Berg, som ble påført kognitive 
skader etter en ulykke for 14 år siden, vet 
hva han snakker om. Han er en engasjert 
foredragsholder og er god på å blande 
erfaringsbasert kunnskap og fagkunn-
skap. Anekdoter og latter smitter, og til-

hørerne ler med og nikker gjenkjennende. 

Med eleganse klarer Berg å bevege seg 
mellom kognitive utfordringer på et teore-
tisk og generelt plan, til å dele personlige 
erfaringer. Åpent forteller han om sorgen, 
men også om nettverket og relasjonene 
som har vært så viktige for han. 

Innspillene han deler er i hovedsak prak-
tiske. Det handler om å komme seg opp 
av sofaen, kanskje ikke klatre på de høy-
este toppene – men å gå den ekstra run-
den rundt huset. Finne glede i det man 
mestrer heller enn å fokusere på det man 
ikke kan gjøre lenger. 

Han er også opptatt av hvordan man 
med enkle grep kan redusere støy som 
stresser hjernen: 

- Det er så mange konkrete og tidels 
enkle grep man kan gjøre for å få lettere 

hverdager. Rutiner som gjør at kaoset 
ikke sluker deg. Lag lister, systemer som 
organiserer ting man er avhengig av. Når 
man vet hvor nøklene er slipper man å 
stresse rundt å lete og dermed er det 
lettere å komme seg ut av døren. En 
annen viktig teknikk er å repetere. Gå 
igjennom rutinene – gjerne på kvelden 
før du legger deg eller mens du drikker 
morgenkaffen. Jeg lover deg: det hjelper, 
sier han. 

RESSURSER OG PRIORITERINGER 
Livet etter en ulykke, som innbefatter 
kognitiv svikt, betyr redusert kapasitet i 
større eller mindre grad. Det som tidligere 
kunne gjøres i en fei, tar plutselig tid fordi 
hjernen ikke husker, eller fordi informasjon 
blir stokket om.  

- Du trenger rett og slett mer tid enn du 
gjorde tidligere. Særlig på begynnelsen 
når du ikke er vant til det, sier han. 

Innspillene han deler er i hovedsak praktiske. Det handler 
om å komme seg opp av sofaen, kanskje ikke klatre 
på de høyeste toppene – men å gå den ekstra runden 
rundt huset. 

I MIDTEN AV MARS, og i strålende sol- skinn, møttes nesten 40 medlemmer for å lære mer om hvordan man best kan leve med konsentrasjonsvansker 
og redusert hukommelse etter skade eller sykdom.
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Den begrensede kapasiteten kan være 
vanskelig å tilpasse seg til. Men det er 
bedre å tilpasse seg enn å stresse seg opp 
over alt man ikke klarer. Det kan faktisk 
føre til ekstra stress. I følge Marin Berg 
kan det være nok å ha noen få «to do»-
ting på listen pr dag, for deretter å utvide 
dersom man ser det går fint. 

- Lister er uansett motiverende, det er min 
erfaring. Det reduserer stress og gjør at 
man i større grad klarer å gjennomføre 
det man har satt seg fore. Om du sliter 
med korttidshukommelsesutfordringer, 
noe de fleste gjør, er listen kanskje enda 
viktigere. Alle muntlige beskjeder, må 
også noteres eller leveres skriftlig. Lag 
systemer, råder han.  
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- Men, altså, tiltakslysten varierer med 
dagsformen. Jeg har selv dager der det 
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det jeg har satt meg fore. Mitt viktigste 
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HJERNEN MÅ PLEIES 
Neste bolk i Bergs foredrag handler om 
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ring, trening og gode livsvaner. 

- Jeg er ingen moralist, men jeg vet at 
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gjelder sosiale aktiviteter – som kan 
oppleves som krevende – er mitt råd å 
tenke gjennom hvordan det kommer til 
å bli. Se for deg situasjoner og gjør dem 
ufarlige, sier han, og legger til: 

- Uansett, målet er ikke å få med seg alt. 
Men å tilpasse aktiviteter og hendelser 
til ditt potensiale.   

Et spill som kan lastes ned via App- 
store og som ifølge Berg fungerer bra er  
MEMORADO. Dette er enkle og gjenta-
kende øvelser som hjernen din liker. Om 
dette ikke fungerer for deg finnes det 
også flere hjelpemidler. 

MARTIN TAKKES AV
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Landet rundt

TEKST:  Ola Akre

Mandag 27. november hadde lokal- 
lagene i Vestfold juleavslutning 
på Skjeestua i Stokke. I snøværet 
var det 28 medlemmer som hadde  
funnet veien, noe vi synes var bra. 

Medlemmer av styret i Søndre Vestfold 

lokallag hadde vært på Skjeestua i god 
tid før møtestart for å gjøre alt i stand 
før folket kom, traktet kaffe og dekket 
og pyntet bordene med juleservietter 
og lys.

Til å underholde på juleavslutningen 
hadde vi fått GT-Sara til å komme 
helt fra Eidsvold. Hun var i utrolig god 
form til å være 93 år, og underholdt 
med sang og gitarspill og et vell av 
gode historier til stor munterhet fra 
forsamlingen.

Etter en halvtime med underholdning, 
var det tid for å servere smørbrød, kaffe 
og mineralvann. Det smakte veldig godt, 
og praten gikk livlig. 

Etter nok en runde med underholdning fra 
GT-Sara, var turen kommet til bløtkaka 
med mer kaffe. Folket koste seg og det 
var ingen som egentlig hadde lyst til å 
gå hjem, men det er en tid for alt. 

Leder Grethe Nilsen takket for frammøte 
og ønsket alle vel hjem.

Årsmøte i Vest-Agder Fylkeslag 
TEKST:  Marianne Trydal Skeie 

Vi har avholdt årsmøte den 28. feb- 
ruar 2018 for medlemmer i Vest 
Agder Fylkeslag på Gunders Kafe 
i Søgne.  Til tross for trafikkaos på 
veiene i Agder denne kvelden, kom 
alle som var påmeldte.

Vi hadde et godt valg, som  gikk som en 
drøm. Vi hadde knallgod mat og en sosial 
kveld med loddsalg. En veldig trivelig 
kveld som gikk så altfor fort. Betjenin-
gen på Gunders Kafe ved Gunnar Sagen, 
leverte god service for oss.

Juleavslutning 
i Vestfold 
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Åtte uteleker som kanskje er i 
ferd med å gå i glemmeboken

Selius & kidza

BOKSEN GÅR:
De fleste kjenner vel konseptet med 
denne klassiske uteleken, som også de 
voksne kan bli med på. En deltaker skal 
stå ved en avtalt boks og telle, mens de 
andre gjemmer seg. Når den som teller 
er ferdig, skal han eller hun finne de an-
dre, og si personens navn på boksen når 
de blir funnet. Kommer man raskere til 
boksen enn den som teller, så blir man 
ikke tatt. Men er man tatt så må man stå 
ved boksen til en annen eventuelt rekker 
å sparke til boksen før den som teller. Da 
er man fri og leken starter på nytt. Klarer 
telleren å ta alle, er leken slutt.

SISTEN (ELLER HAR’N):
En av deltakerne «har’n» og skal prøve 
å røre ved en av de andre som er med i 
leken. Alle skal prøve å unngå den som 
«har’n». Når han eller hun klarer å ta en 
annen deltaker, så er det personen som 
«har’n».

COWBOY OG INDIANER: 
En typisk rollebasert lek hvor det er fan-
tasien som brukes, men som ordet sier, 
man leker cowboy og indianer. Annen 
variant er politi og røver.

RØDT LYS:
En person velges til å være rødt lys og 
står med ansiktet mot en vegg. Resten av 

deltakerne stiller seg bak en strek noen 
meter bak. Når den som er det røde ly-
set sier «grønt», kan de andre begynne å 
bevege seg mot veggen/trafikklyset. Når 
det sies «rødt lys», snur vedkommende 
seg. Hvis han eller hun ser noen i beve-
gelse, må de gå tilbake til streken. Alle 
må stå stille når det «røde lyset» snur seg 
og ser på deltakerne. Målet er å komme 
helt bort til «det røde lyset» og veggen, 
uten å bli sett i bevegelse.

PRIKKEN:
Går ut på å sparke en fotball mot veggen 
på omgang (uten pauser – altså ta ballen 
på «volley»). Hvis man bommet på ballen, 
er man ute. Til slutt sto det én igjen, og 
da skal alle de andre stille seg på rekke 
med rumpa ut, og vinneren får sparke 
ballen mot taperne.

TITTEN PÅ HJØRNET:
Som boksen går. Èn skulle telle og finne 
de andre, og når de ble funnet, sto de 
på et bestemt sted. Så kunne de andre 

lure seg til et hjørne ved fangestedet og 
vinke til de som var tatt, og da kunne de 
rømme. Så den som telte måtte både 
lete, men også passe på de som allerede 
var tatt.

SLÅBALL:
Her varierer reglene fra skole til skole, 
men hovedpoenget er å dele inn i to lag, 
et «ute»-lag og et «inne»-lag. Innelaget 
skal slå en tennisball med et balltre, og 
hvis slaget er bra, løpe gjennom en bane 
med frisoner. Helst gjennom hele banen. 
Er det ikke bra nok kan man vente til 
neste deltaker slå, og prøve å komme 
seg gjennom banen da. Man har ofte 1-3 
sjanser til å klare og slå ballen. Målet til 
utelaget er å komme seg inn. Det kan 
de klare ved å ta «enhåndspol» - altså 
fange tennisballen som er slått i lufta 
med en hånd. Utelaget kan også komme 
inn om de klarer å ta imot ballen med to 
hender, to ganger. De kan også komme 
seg inn hvis de kaster ballen på en av 
innelagets spillere som ikke er på frisone. 
Hvis en spiller blir truffet må utelaget 
forte seg inn.

STIV HEKS:
En deltaker er heks. De som blir berørt av 
heksa må stå stille med beina fra hver-
andre. Man blir fri hvis en annen deltaker 
kryper mellom beina dine.
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PULVERFå brød til 

å heve seg
Få brød til 
å heve seg
Slik lager du et godt brød som 
hever seg raskt – og et dårlig.

© MCT/Bulls

Hva skjedde?

To asjetter
Målebeger som kan 
måle 1/2 kopp (125 ml)

Mel Vann

Målebeger som kan 
måle 1/4 kopp (60 ml)

Bakepulver
Ovnspanne

Håndkle
Skje

Voksen hjelper

Ovn

Deigen med 
bakepulver 
hevet seg 
til et lett 
rundstykke

Bakepulveret frigir gassen 
karbondioksid og gjør brødet 

lett og mykt

Den andre deigen 
ble tung og hard

Lag to deigkuler og legg 
dem på ovnspannen

Varm ovnen til 
175° C, vent i 10 

minutter og legg så pannen 
i ovnen i 20 minutter

Bruk håndkleet til å ta pannen ut 
av ovnen og undersøk kulene

3

2

Hell 1/2 kopp mel på hver asjett
Bland 1 teskje bakepulver inn i en av melhaugene

Hell 1/4 kopp vann over hver av melhaugene og bland det ut med 
en skje (bland i mer mel om nødvendig for å lage myk deig)

1
Du trenger
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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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Kryss meg på krykka

Sett sammen bokstave-
ne i de fargede 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: xx. mai

Løsning på forrige kryss 
var:
I PÅSKEN REISER MANGE 
TIL FJELLS

Ketil Olavssøn, Saupstad

Oddbjørg Harkjær, Drammen

Randulf Elsås Stürtzel, Oslo

OPPGAVE VINNERE

FINT
EKSI - 

STERER
PRO - 

NOMEN
SØKER GRAVE ÅND UDELT

BRETT - 
SPILL

GYS

KORN DYR

NAKNE SMART

SPED - 
BARNET

BOL
SOLID

STOFF
MOTE

VISNE
GUTTE - 

NAVN

NY
FESTE

I  BULGA- 
RIA UKE 
20 OG 21

GUDINNE

SVIR BEILER
MUSIKK - 
STYKKE

VAR
HELLIG

HOVED - 
STAD

LIKE

LØPER TEGNE

FÅR EN - 
DELIG

BARN OG 
UNGE

DYR I  UKE 22

DYR LITT TALL

IKKE
PULS - 
ÅRER

TOPP - 
KORT

ATOM
PRE - 

STERER
RETNING

PIPLE
EROBRE
FARGE

STRID
TITTEL

DEILIG
I  ORDEN 
HANN - 
FUGL

ODDEN
BE - 

LÆRTE

GRUNN
AMO - 
RINER

FOR - 
STYRRE

REKKE - 
FØLGE

DANSK
ØY

PLAS - 
SER

VINNE

PIKE - 
NAVN
AVE - 

NYENE

SMÅ - 
VARME

ANTAR
URO

GLO - 
RETE
TONE

TEINE UTBYGG

GUTTE - 
NAVN

MØBEL FRITIDEN HYLLE UTROP

STAND ALV
RØYS
KAMI - 
NEN

KLISTER

JORD - 
ART

SNÅLE
DANS

TEVLING

SÆR - 
PREG
BYTTE

UT

SENK - 
NING

PARTI

ØVER
DEMPE

SVAR
GUTTE - 

NAVN

VÅPEN IRLAND

KRYD - 
DER
KALD

VÆSKE

STÅKE PLEIE

PERSON-
LIGHET

KOM - 
MUNE

BE - 
STILLE

ØYNE
GUDINNE

ØYBO - 
ERNE

MÅLTID
REDSEL

FISK ÆRE

TONE - 
TEGN
KAR - 

TONGEN

FLY - 
TYPE

SLEKT MUSIKAL STUND INTRIGE
MYNT - 
ENHET

BIBEL - 
NAVN

PIKE - 
NAVN

STATER
STRØM

VERN
BAKKE

FOLDE
LE - 

SELSE
TRANG SMELTE

TITU - 
LERE

FASE NOBEL
AGUR - 

KEN

Pernille
Villekjær

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 

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

FLK BIL AS GLESVÆR
BILSKADER TAKSTMANN EU KONTROLL.

SALG OG OMLEGGING
 AV DEKK. TLF 56 33 77 40

Autoassistance AS
Gråterudv 27

3036 DRAMMEN
Tlf. 958 58 858

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Bøgata 69, 3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 00 90  -  www.mtregnskap.no

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03 - www.logistikkfag.no

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.

Åssiden Bilvask og bilpleie no.1 Saeed
Ingeniør Rybergs gate 101

3027 DRAMMEN
Tlf. 912 52 311

Guri Kunna
videregående skole

Skolegata 14, 7240 HITRA
Tlf. 74 17 43 00 - www.gurikunna.vgs.no

Maxbo Vestby
64 98 66 90

vestby@maxbo.no

Levanger videregående skole
Kirkegata 1, 7600 LEVANGER

Tlf. 74 11 40 00 - www.levanger.vgs.no

A-K maskiner AS
avd Gjøvik

Thomasdalen 9, 2818 GJØVIK
Tlf. 61 13 86 30 - www.akmaskiner.no

Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI

Tlf. 08 555

Valter Jensen & Sønn A/S
Valter Jensen Eiendom ANS

 0207 OSLO
Tlf. 22 12 46 60 - www.vje.no

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollv 69, 9010 TROMSØ

Tlf. 77 65 56 40

Hvervenmoveien 29, 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 64 44 - www.brynbk.no
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Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

 Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Bilskadesenteret
Sortland AS
Vesterålsgata 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 45

Ørsvågvær
Drift AS
 Ørsvågvær

8310 KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Trygt på skoleveiene

odda.kommune.no

drangedal.kommune.no

Bø
kommune

boe.kommune.no

lunner.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

gildeskal.kommune.no

ralingen.kommune.no

Permanenten
Laminering AS
Buskerudveien 124
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 81 30 08

Skadesenteret
Buskerud AS

Syretårnet 41
3048 DRAMMEN
Tlf. 950 08 020

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

AS Snertingdal Auto
Snertingdalsv 1741

2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Andøy
Installasjon A/S

Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Askestad-Aas
elektro AS

Spikkestadveien 143
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 31 29 07 99

Sitla Hotel A/S
Tyinv 3

6884 ØVRE ÅRDAL
Tlf. 57 66 58 80

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Nan Salong
& Massasje

Jeeranun Jittabut
Skistredet 7
3724 SKIEN

Tlf. 968 76 880

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Plantax AS
Skedsmogata 3 a

2000 LILLESTRØM
Tlf. 905 91 132

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Eiker Tak &
Membran AS
Hellebekkveien 4

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 918 65 715

Kiwi Hånes
Hånesveien 61

4635 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 37 05

Joker Vallset
Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Automek AS
Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Bardølsgård
Installasjon ANS

Jokstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 952 53 877

Stenbaks AS
Tingnesvegen 7

2900 FAGERNES
Tlf. 901 55 625

Bulkfix.no AS
Svend Haugs gate 9

3013 DRAMMEN
Tlf. 909 65 642

Sundlandveien 3
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 80 84 00

Krog Transport
Moserudveien 8

1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Toyota
Hønefoss AS avd

Hadeland
Garverivegen 3

2740 ROA
Tlf. 61 32 47 70

Utdanningsforbundet Lier
Vestsideveien 2

3403 LIER
Tlf. 32 22 01 43

Stian Røyset
Transport AS
Snopenesvegen 25

6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Anleggsgartner
Jon Øivind Røed

Rødsveien 94
1540 VESTBY
Tlf. 976 71 949

Follummoveien 64
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 01 60

Circle K E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Vik
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 22 16 88 00

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

avd. Kragerø
Frydensborgveien 4

Tlf. 35 98 25 24

City Pizza
Drammen

Konnerudgata 18 A
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 82 00 00

ANONYM
STØTTE

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Dream of Norway
Caravan AS

Bratthammarvegen 26
5541 KOLNES
Tlf. 957 58 698

Yri Sand AS
6789 LOEN

Tlf. 57 87 60 40

Gullbringvegen 10, 3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50 - www.ldsp.no

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER

Tlf. 57 71 32 77

Øraveien 15 B
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 39 50 00 - www.denofa.no
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Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,

Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.

Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:
post@hammerfesttaxi.no

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
LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

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

SØR-TRØNDELAG
RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS...............................................................Tlf. 72 41 12 64
E-post: trafikk@roros.net

ØSTFOLD
ØSTFOLD Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 DRAMMEN
Tlf. 918 86 700

Sandeidsjøen 10
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00
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Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har  
betydd mye for deg og dine da du trengte det.  

Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen som 
alltid henter posten for deg eller hva med en god venn 

som inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige  
støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt. 

VI oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din  
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.  

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har siden 1980-tallet 
bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og er blant 
de fremste fagmiljøer på området.  

Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00 
personskade@svw.no  

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.svw.no/personskade 

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri vurdering.

ER DU PÅ 
FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00


