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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

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

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

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 
0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00
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• Andre ulykker
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Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:
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ditt går konkurs, og 
hovedkontoret ligger 
i Danmark? Dette var 

spørsmål som ble aktualisert da Alpha Insurance gikk kon-
kurs i fjor. Personskadeforbundet LTN har vært tett på i pro-
sessen, og engasjert seg både i å bistå i enkeltsaker, politisk 
og gjennom medier. En som er rammet er vårt medlem Svein 
Henriksen. Hans prosess kan du lese om i denne utgaven av 
LEVE MED. 

En annen interessant artikkel i denne utgaven forteller at 1 
av 3 av oss lever med kroniske og langvarige smerter. Det er 
enormt mange. Tenk det – hver dag erfarer 1,8 millioner nord-
menn at smerter reduserer livsutfoldelse og kvalitet.

Artikkelen, som er basert på tall fra Folkehelseinstituttets 
oppsummeringer, viser flere interessante fenomen som om-
handler smerte. Det første er at Norge er på smertetoppen i 
Europa. Konkret betyr det at av de 15 landene som er med i 

undersøkelsen, er det ingen som rapporterer høyere smerte-
tetthet enn oss her til lands. En annen interessant tallsam-
mensetting viser at vi slår våre naboer «ned i sko´an», og at 
vi har nesten dobbelt så mange med langvarig smertepro-
blematikk her til lands. Ser vi på tall i regioner er det også 
store forskjeller.

Folkehelseinstituttet kan ikke gi fullstendige forklaringer på 
hvorfor vi har slike forskjeller, det kan heller ikke jeg. Men 
det er interessant at opplevelse av smerte tilsynelatende i 
så stor grad varierer geografisk. Det forteller meg også at vi 
trenger mer kunnskap om temaet.

Jeg noterer meg også at flere av forbundets lag inviterer eller 
forteller om aktiviteter. Om du sitter der ute, ett eller annet 
sted i landet vårt, og har lyst til å delta – ikke nøl, bruk sjan-
sen til å bli kjent med ditt lag. Kanskje det vil gjøre våren din 
lysere og solrik!  
 

Eli Eiklid

En artikkel i denne utgaven av LEVE MED forteller 
at 1 av  3 av oss lever med kroniske og langvarige 
smerter. Det er enormt mange. Tenk det – hver dag 
erfarer 1,8 millioner nordmenn at smerter reduserer 
livsutfoldelse og kvalitet.
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Når sikringen forsvinner  
I fjor ble det danske skadeforsi-
kringsselskapet Alpha Insurance 
slått konkurs. Spørsmålet nå er hva 
som vil skje med de som har pågå-
ende erstatningssaker, og som ikke 
kan flytte sin forsikring. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   FOTO: Privat

Når du tegner en forsikring, eller får opp-
lyst om at du er forsikret gjennom arbeid, 
er det naturlig at du føler deg trygg på 
at du får bistand dersom noe skulle skje 
og at du faktisk får erstatning dersom du 
skulle bli skadet. Dette er også tilfelle, 
nesten alltid. 

- Det er heldigvis veldig sjeldent at for-
sikringsselskaper går konkurs. Dette er 
første gang vi som forbund har vært vitne 
til det. I tilfellet med Alpha forsikring er 
situasjonen meget komplisert. Det er 
fordi det er et utenlandsk selskap som 

har solgt forsikringer til norske forsikrings-
takere, både gjennom norsk filial, men 
også gjennom såkalt grensekryssende 
virksomhet, forklarer Per Oretorp, assis-
terende generalsekretær i Personskade-
forbundet LTN. 

Fordi det er et utenlandsk selskap, om-
fattes ikke norske forsikringstakeres er-
statningskrav av de norske garantiord-
ningene. Isteden må man rette krav til 
konkursboet, som i dette tilfelle befinner 
seg i Danmark. Konkursboet har informert 
om at man ikke vil kunne utbetale full 
erstatning til de enkelte norske skadelidte 
som er rammet. Videre har de informert 
om at det kan gå 5 til 8 år før de kan 
utbetale noe som helst.

Dersom skadelidte ikke har fått medhold 
i årsakssammenhengen, eller er uenig 
i erstatningsutmålingen, så kan heller 
ikke den norske forsikringstakeren ta 

ut stevning her i Norge, men man må 
stevne det danske konkursboet for dansk 
domstol.

En som bokstavelig talt har havnet midt 
i stormen på grunn av konkursen, er tid-
ligere snekker Svein Henriksen.  

STRØMSKADD KROPP  
Skaden og saken til Svein Henriksen skri-
ver seg tilbake til den 29. juli 2011. Han 
hjalp en kamerat med vask av veggen 
da den fatale ulykken rammet han.
 
- Jeg tok en stige og satte den opp mot 
veggen, så langt opp mot mønet som 
mulig. Stigen møtte uisolerte kobber-
strømledninger, strøm ble ført gjennom 
stigen og videre gjennom kroppen min. 
Jeg ble «frosset» fast så lenge strømmen 
var på, og slapp først da den ene lednin-
gen brente over. 

Svein forteller at han ikke husker noe av 
det som skjedde. Han var alene og det 
eneste vitnet var naboen som så hen-
delsen fra huset sitt. 

- På ett eller annet vis kom jeg meg inn 
i bilen og kjørte hjem til samboeren min. 
Hun registrerte at jeg var grå i ansiktet, 
så at noe var skikkelig galt og ringte 
ambulanse.  

På sykehuset ble han undersøkt, legen 
meinte han hadde et sterkt hjerte og 
var heldig som hadde overlevd. Flere 
omstendigheter, blant annet en annen 
ulykke som gjorde at legene ble opptatt, 
førte til at han ble sendt hjem.  

SVEIN, SAMMEN MED kona Kirsten, som har vært en enorm støtte etter ulykken.
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Symptomene var tydelige. Søvnkvaliteten var dårlig, balansen 
svikta, jeg utviklet sensitivitet for sol og varme, tålte ikke varm 
mat og jeg slet med hodepine og utmattelse. Å jobbe var 
ingen mulighet, snarere tvert imot.

- Jeg tenkte at det ville gå over, men 
det gjorde det ikke. Dagene gikk og ble 
til uker, og ukene ble til måneder. Jeg 
var fremdeles dårlig og flere symptomer 
ble tydelige.  

HVEM HAR SKYLDEN?
Ledningene som stigen støtte borti er 
eid av Skagerak nett. Da Henriksen så at 
dette kom til å ta tid og kanskje også bli 
permanent, startet han en dialog med 
nettleverandøren. 

- Jeg var i villrede. Symptomene var tyde-

lige. Søvnkvaliteten var dårlig, balansen 
svikta, jeg utviklet sensitivitet for sol og 
varme, tålte ikke varm mat og jeg slet 
med hodepine og utmattelse. Å jobbe 
var ingen mulighet, snarere tvert imot. 
Jeg hadde nok med å få hverdagen til 
å fungere. 

Fastlegen avviste imidlertid Henriksen 
og mente skadene hans ikke kunne til-
skrives strøm. 

- Jeg var desperat, tok kontakt med nev-
ropsykologer, ringte hundrevis av instan-

ser i hovedstaden, og endte etterhvert 
opp hos Statens arbeidsmiljøinstitutt, 
STAMI, som jeg fikk anbefalt gjennom 
Skageraks egne leger. Årsakssammen-
heng ble fastslått. I denne perioden fikk 
jeg også ny fastlege, Ole Petter Hjelle, 
som har stått ved min side som en påle. 
Han var også med i Nav-prosessen som 
i 2014 konkluderte med 100 prosent ufø-
retrygd.   

Da Svein Henriksen forstod at han kom 
til å bli varig uføretrygda, tok han kontakt 
med en advokat, og etterhvert ble det 

DA SVEIN HENRIKSEN forstod at han kom til å bli varig uføretrygda, tok han kontakt med en advokat. 
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rettsak med Skagerak som motstander. 
Selv om det ble påvist en klar årsakssam-
menheng mellom skadene og ulykken, 
tapte han saken. 

- Jeg mener Skagerak holdt tilbake infor-
masjon her, og at dette er hovedgrunnen 
til at de vant frem. Blant annet at kob-
berledningene var gamle og ikke skifta 
ut forskriftsmessig. Og at de var plassert 
feil i henhold til reglene. Dessuten visste 
deg seg at tilsynsmyndighetene, som jeg 
kontaktet, også er lønnet av Skagerak. 
Hvordan drive tilsyn når man blir lønnet 
av de du skal gå etter i sømmene? 

En skokk med advokater, samt et vitne 
som følte seg truet og derfor tiet, gjorde 
at saken, i følge Henriksen, gikk fra å være 
en god til en «dårlig» sak. 

Da advokaten som Henriksen brukte i 
første runde etterhvert så at saken ikke 
ville nå frem, foreslo han at de måtte gå 
videre og se hvilke forsikringer tidligere 
arbeidsgiver hadde hatt. Horten Hus 
hadde personalforsikring i forsikrings-
selskapet Nemi. De tok derfor kontakt 
med selskapet og fremmet krav om 
erstatning. Det skulle dog vise seg at 
forsikringen som Horten Hus hadde kjøpt 
gjennom en forsikringsmegler slett ikke 

var plassert i norske Nemi, men i danske 
Alpha Insurance. Nemi var kun såkalt 
claimhandler.

RUNDE TO; KONKURSEN  
For Svein Henriksen betydde det nye 
runder. Han skiftet advokat. Nemi for-
sikring som på vegne av Alpha Insurance 
behandlet saken mente først kravet var 
fremmet for sent, men godtok etterhvert 
at det ble sak. 

Rundene er tyngre enn sist og han kjenner 
at han er mer sliten. Kampene mot og 
med NAV har tatt på, det samme har 
rundene med advokater og fagfolk. Han 
kjenner at han tåler mindre. Kroppen er 
preget av år med slitasje. Men han tar 
sats og kaster seg over saken, tar de 
nødvendige telefonene og gjør seg på 
nytt kampklar. 

- Når jeg skal fortelle om det nå, går alt 
i ball. Årene og hvilken rekkefølge alt 
skjedde. Det jeg vet er at alt tar tid. Le-
ger blir sykemeldte, forsikringsselskapet 
trenerer og rapporter skal produseres. 
Dessuten har jeg ikke penger. 

Den nye advokaten til Henriksen var Erik 
Johnsrud fra advokatfirmaet NessLundin. 
Han er mer erfaren, og sier at han har 

tro på saken. Igjen er det innhenting av 
ytterligere dokumentasjon og ekspertut-
talelser. Nemi mener sakkyndiguttalelse-
ne fra STAMI ikke er tilstrekkelige, men 
krever ytterligere en sakkyndigvurdering. 
De oppnevner Ole Jørgen Kirkeby, som 
er spesialist i nevrokirurgi. 

- Jeg hadde hørt at Kirkeby var berykta 
for å være på parti med forsikringsselska-
pa så jeg ble ganske psyka ut da Nemi sa 
at han skulle komme med en ekspertut-
talelse. Det tok imidlertid seks måneder 
før han hadde tid til å ta imot meg. 

Svein Henriksen var hos Kirkeby i ca 40 
minutter som i forbindelse med dette 
gjorde det klart at han ikke kunne noe 
om strømskader. Han stilte noen spørs-
mål og ba Henriksen om å gjøre noen 
enkle øvelser. 

Rett etter konsultasjonen får Henriksen 
beskjed om at Alpha Insurance har gått 
konkurs og at Dr. Kirkeby sin sakkyn-
digerklæring ikke vil bli ferdigstilt. Man 
innhenter dog noen korte setninger fra Dr. 
Kirkeby, som uten begrunnelse mener at 
det ikke er årsakssammenheng mellom 
ulykken og Henriksen sine skader.  Nemi 
vektlegger heller noen ubegrunnede set-
ninger fra en lege som ikke arbeider med 

ALPHA INSURANCE GIKK konkurs før Henriksens sak var ferdigbehandlet. Nemi forvaltet forsikringene i Norge for norske forsikringstakere. 
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Alpha Insurance har solgt blant 
annet yrkesskadeforsikringer og 
personalforsikringer til norske ar-
beidsgivere i mange år. De kundene 
som påvirkes av konkursen er enten 
de som har en pågående ansvarssak, 
samt de som har utestående krav i 
forbindelse med godkjente skader 
og krav. 

Danske myndigheter anbefaler at 
alle kunder i Alpha tegner ny forsik-
ring i et annet forsikringsforetak så 
fort som mulig, da «Garantifonden 
for skadesforsikringsselskaber» kun 
dekker visse skader oppstått frem til 
5. juni 2018. Så langt har Det norske 
garantifondet for skadeforskings-
selskaper sagt de ikke kommer til 
å bidra unntatt i de saker der for-
sikringen er tegnet i norsk filial av 
utenlandsk selskap.

Dersom du har tegnet forsikringer 
i Alpha og sitter med ubesvarte 
spørsmål, kan du kontakte for-
sikringsformidlingsforetaket som 
har distribuert forsikringene i Nor-
ge. Alphas norske filial (Alpha NUF) 
administreres av Insr Insurance 
Group ASA (Nemi Forsikring), ifølge 
det norske Finanstilsynet.

FAKTA

strømskader, enn uttalelser fra statens 
spesialister på området.

KONTAKT MED FORBUNDET 
Beskjeden om at Alpha Insurance had-
de gått konkurs og at Nemi benektet 
årsakssammenheng slo Henriksen i bak-
ken, men han klarte å karre seg på beina. 
Tenkte at dette er for drøyt, det må være 
noen som tar i denne saken. 

Igjen begynte han å ringe. Helsedirekto-
ratet, departementer, advokat og helse-
buss. Ingen kunne hjelpe ham. Til slutt 
ringte han Norsk pasientskadeforening 
som sa; du må ringe til Per Oretorp i Per-
sonskadeforbundet LTN.  

- Etter den første telefonen til forbundet 
kjente jeg en viss ro. Det hadde vært 
en evig runddans med nedturer og en 
følelse av å ikke bli hørt, trodd og en 
opplevelse av å være uten rettigheter. 
Endelig var det en som forstod hvil-
ken situasjon jeg stod i og som hadde 
erfaring med forsikringsselskaper og 
advokater. 

Henriksen hadde da fått beskjed om at 
Nemi hadde overlatt saken til eksternt 
advokatfirma. Dialogen skal heretter gå 
gjennom dem. 

- Det virker merkelig. Nemi fikk nye eiere 
i mars, altså noen måneder før Alpha 
Insurance gikk konkurs. Likevel hevder 
de at de ikke har penger til å dekke de 
som har havnet i en slik situasjon som 
meg. Jeg kan nemlig ikke tegne en ny 
forsikring og er prisgitt deres tilstand. 

FREMTIDEN 
Etter skaden har livet til Svein Henriksen 
gått i bølger. Uten Kirsten, hans samboer 
gjennom over 20 år, og resten familien, 
hadde han gitt opp. Han har vært sint, 
bitter, fortvilet, blitt slått i bakken. Nå er 
han kampklar. Han sier han selvsagt er 
opptatt av egen sak og fremtid, men at 
han også ønsker å sette lys på hvordan 
et råttent selskap kan sno seg unna sine 
forpliktelser. 

- Jeg er villig til å gå til media, Stortin-
get eller hva som helst. Målet er å knu-
se Nemi ved å si at folk ikke må kjøpe 
forsikringer gjennom disse. Jeg kan al-
dri få tilbake livet mitt, men jeg ønsker 
meg verdighet, og det Nemi driver med 
nå er ikke fair play. Det er skittent, sier 
Henriksen. 

Per Oretorp sier at han er interessert i 
Henriksens sak av flere grunner. Selvsagt 
fordi forbundets mandat er å hjelpe med-
lemmer, men siden saken har prinsipiell 
betydning blir den ekstra viktig. Henrik-
sen er nemlig ikke alene i å befinne seg i 
denne situasjonen. 

- Siden dette er en ny situasjon også 
for myndighetene, håper jeg at staten 
etter hvert vil ta ansvar for at de som 
er skadet ytes rettferdighet, og ikke må 
betale prisen for forsikringsselskapers 
spekulative virksomhet. Jeg er bekymret 
for at dette vil bli mer vanlig i fremtiden 
ved at flere og flere utenlandske aktører 
vil komme inn i det norske markedet. 
Det er også trist at Nemi synes å fra-
skrive seg sitt ansvar i slike saker. Jeg 

sitter absolutt med en følelse av at man 
i Henriksen sin sak har latt konkursen 
til Alpha påvirke saksbehandlingen, sier 
Oretorp. 
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Trygghet eller falsk sikkerhet? 
Forrige vår ble det danske skade-
forsikringsselskapet Alpha Insurance 
slått konkurs. Forsikringsselskapet 
har solgt yrkesskadeforsikringer og 
arbeidsgiverforsikringer på det nor-
ske markedet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Kundene deres har nå måttet tegne nye 
forsikringer. De som allerede er skadet og 
har en personskadesak mot Alpha Insu-
rance, har derimot ingen mulighet til å få 
flyttet sine saker, og befinner seg nå i en 
meget usikker og uoversiktlig situasjon.  

Hadde konkursen rammet et norsk forsi-
kringsselskap, ville rettigheter blitt regu-
lert gjennom norske lover. De rammede 
ville ha vært sikret gjennom garantifond. 
Problemet er altså at dette ikke er et 
norsk selskap. Saken ble omtalt i NRK den 
2. oktober der blant annet assisterende 
generalsekretær i Personskadeforbundet 
LTN, Per Oretorp, ble intervjuet.  

Spørsmålet er hva som nå vil skje med 
de som allerede er skadet og har kom-
met i en situasjon der de ikke har fått 
utbetalt sin erstatning, eller som har en 
pågående erstatningssak mot Alpha In-
surance. Ifølge konkursboet hadde 388 
skadde fremsatt krav mot konkursboet 
ved årsskiftet. 

UNIKT I NORSK 
FORSIKRINGSHISTORIE
Per Oretorp forteller at forbundet i sam-
arbeid med sin juridiske faggruppe og LO 
følger rundt 70 personer som er rammet. 

Noen av dem er medlemmer i Person-
skadeforbundet LTN. 

– Det har aldri skjedd tidligere at et forsi-
kringsselskap går konkurs og at arbeids-
takere blir så til de grader overlatt til seg 
selv. Som interesseorganisasjon for flere 
av de rammede, tar vi dette på ytterste 
alvor. Det er urimelig og uholdbart dersom 
skadde mennesker skal betale prisen for 
at et forsikringsselskap ikke har orden i 
økonomien sin, sier han.

I følge Oretorp er historiene og prosesse-
ne til «de som står på vent» forskjellige. 
Personer som har fått gjennomslag for å 
få erstatning går en lang prosess i møte 
for å få utbetalt pengene, andre er satt 
på vent. 

-Flere opplever at saksbehandlingen 
har stoppet opp, og at de ikke kommer 
seg videre på grunn av at selskapet gikk 
konkurs. Dette skaper frustrasjon og usik-
kerhet, forklarer Oretorp.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR brukt til å ressurser på Alpha Insurance-saken. Her en faksimile fra Aftenposten. 
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Han sier at Personskadeforbundet LTN 
har fulgt saken tett helt siden konkursen 
ble et faktum i forrige vår. Den har ram-
met flere av våre medlemmer, og den er 
prinsipielt viktig. 

- Vi har ikke oversikt over hvor mange 
arbeidstakere som omfattes av denne 
type yrkesskadeforsikringer, men vi har 
grunn å tro at det gjelder flerfoldige tusen 
som per i dag altså synes å ha et høyst 
begrenset erstatningsrettslig vern dersom 
det utenlandske yrkesskadeforsikrings-
selskapet skulle gå i konkurs, fastslår han.

MÅ HA REGELVERK SOM SIKRER 
SKADDE ARBEIDSTAKERE 
Når arbeidsgiver tegner yrkesskade-
forsikring eller personforsikring for sine 
ansatte må både arbeidsgiver og ansatte 
kunne være trygge på at forsikringene 
faktisk inneholder det som fremgår av 
avtalen. 

- Det må tas høyde for at vi vil oppleve 
flere slike konkurser i fremtiden. Derfor 
er det uhyre viktig at rettighetene ikke 
bare formelt er på plass, men også sikret 
i praksis for de rammes. De som nå sitter 
på vent opplever en enorm frustrasjon og 
utrygghet, og de «mister» flere år av livet 
sitt i påvente av en avklaring, sier Oretorp.

Flere, inkludert Personskadeforbundet 
LTN, har bedt Finansdepartementet om 
en snarlig lovendring. Geir Olsen, som 
er statssekretær i departementet, sier 
til NRK at dette ikke er planen i første 
omgang. Han forteller at de har bistått 
med juridisk hjelp i Danmark, i et forsøk 

på å få den danske garantiordningen til 
å dekke norske yrkesskader. 

Den norske garantiordningen garanterer 
for erstatningen for dem som omfattes 
av yrkesskadeforsikring som er tegnet 
i norsk filial til et utenlands selskap. 
Dette utgjør om lag en tredjedel av den 
totale saksmengden. De resterende to 
tredjedeler omfattes ikke av den norske 
garantiordningen, da deres forsikringer er 
tegnet direkte i utenlandsk selskap eller 
gjennom norsk meglerfirma.

REGJERINGEN FRASKRIVER SEG 
ANSVAR
Tidligere i vinter fremmet Arbeiderparti-
et et representantforslag om endringer 
som ville innebære de skadde arbeids-
takere som helt uskyldig er rammet av 
konkursen ville være sikret forsvarlig 
saksbehandling og utbetaling gjennom 
at staten gikk inn og tok ansvar. Dette 
forslag ble dog nedstemt av regjerings-
partiene i begynnelsen av mars i år. Blant 
annet mente regjeringens representanter 
man «må trå varsomt for ikke å gjøre 
endringer i regelverket som får som kon-
sekvens at utenlandske selskaper nyter 
godt av den norske garantiordningen når 
de ikke har bidratt økonomisk til denne». 
Eller som regjeringspartienes represen-
tanter uttrykker det; «Vi ønsker ikke en 
situasjon der utenlandske selskaper får 
et «sugerør» ned i innbetalinger til den 
norske garantiordningen fra norske be-
drifter.» 

Personskadeforbundet LTN tillater i den 
anledning å bemerke at regjeringen gjen-

nom dette legger til rette for at utenland-
ske selskaper plasserer dette «sugerøret» 
i erstatningene til skadde arbeidstakere i 
Norge, noe som selvfølgelig er fullstendig 
urimelig. 

Også forslaget om å sikre at alle yr-
kesskadde skal kunne bruke rettshjelps-
dekninger i sine forsikringer i forbindelse 
med rettslig tvist ble nedstemt av regje-
ringspartienes representanter. Man sy-
nes ikke å ha forstått at spørsmålet ikke 
gjaldt å innføre et lovfestet obligatorisk 
krav til rettshjelpsdekning som en del av 
yrkesskadeforsikringen, men å tilse at 
unntaksregelen om rettshjelpsdekning 
i saker som gjelder yrke og erverv skulle 
fjernes.

Konsekvensen etter Stortingets innstilling 
i saken er at yrkesskadde arbeidstakere 
fortsatt ikke vil ha samme muligheter 
å bringe saken sin inn for domstol som 
andre skadde.

OPPFORDRER ARBEIDSGIVERE OM Å 
SJEKKE SINE FORSIKRINGSAVTALER 
Ettersom regjeringen nå synes å velge å 
fraskrive seg ansvaret, er det sterk grunn 
til å anbefale alle arbeidsgivere om å 
gjennomgå sine personal- og yrkesska-
deforsikringsavtaler ettersom forsikringer 
som er tegnet i utenlandske selskaper 
uten filial i Norge, ikke er dekket av norske 
garantiordninger. Når regjeringen ikke 
tar ansvar, håper vi at arbeidsgiverne 
i hvert fall gjør det. Det vil ikke hjelpe 
dem som allerede er skadet, men det vil 
hjelpe dem som blir skadet i fremtiden, 
avslutter Oretorp.
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Vi er mer, mye mer enn 
prosenter 
En ny doktorgradsavhandling viser at møtet med rehabilitering, samfunn 
og kultur er med på å definere opplevelsen av det å leve med nedsatt funk-
sjonsevne. Det handler om prosentmåling, fordommer og diskriminering.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Studien viser hvordan det kulturelle 
«rammeverket» rundt oss er viktig for 
hvordan vi definerer oss og har det etter 
en skade, forklarer Rannveig Svendby. 

Hun er medisinsk antropolog, og står bak 
doktorgraden som heter: Becoming the 
‘Other’: A qualitative study of power, mas-
culinities and disabilities in the lives of 
young drivers after road traffic accidents. 

Studien er basert på dybdeintervjuer med 
14 unge voksne, som har vært sjåfører i 
alvorlige bilulykker. Alle var mellom 16 
og 24 år da ulykken inntraff. Intervjuene 
foregikk 2 til 15 år etter ulykken. 

MØTET MED REHABILITERING OG 
ARBEIDSLIV 
Rannveig Svendby forteller at det var 

møtet med Thomas, en av de hun in-
tervjuet, og hans såkalte 100 prosent-
definering som gjorde at hun ble bevisst 
på et element hun ikke tidligere var klar 
over; opplevelsen av å bli målt og gitt 
verdi etter prosentsatser. 

- Thomas fikk omfattende skader i tra-
fikkulykken. I lang tid etter hendelsen 
måtte han jobbe beinhardt for å lære seg 
basale ting som å snakke og å gå igjen. 
Da han hilste på meg for første gang, sa 
han: Jeg heter Thomas og er 100 prosent. 

Doktoren sier hun begynte å undre seg 
over «prosent-begrepet» og hva det 
egentlig betydde. Hun ble oppmerksom 
på at andre studiedeltagere også snakket 
mye om prosenter. 

- De var blant annet veldig opptatt av 
invaliditetsgraden de hadde fått på Sun-
naas sykehus. 

Dette fenomenet ble etterhvert så frem-
tredende at hun ga det et navn – pro-
sentspråket. Studiet av prosentspråket 
og effekter det har i pasientenes sosiale 
liv ble en viktig del av avhandlingen.

- Har du tenkt på hva invaliditet betyr 
– begrepet altså? På engelsk betyr det 
ugyldig. Tenk på det! Når en lege sier at 
du er en viss prosentandel «ugyldig», mens 

den uoppnåelige 100 prosenten betyr at 
du har en normal verdi og er komplett, 
så er det brutalt, sier hun, og legger til:  

- Ingen ønsker å ha redusert verdi. Eller 
for å bruke ordene til Lars, en annen stu-
diedeltager; en lege har dømt meg til 36 
prosent invaliditet, men det er ikke sånn 
jeg har dømt meg selv, jeg skal bli 100 
prosent igjen!

Å BLI PLASSERT
De som er rammet av skader vet at re-

RANNVEIG SVENDBY.  Foto: Privat.
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Svendby understreker at hun ikke tror at hensikten til dem som 
jobber i helseinstansene er å redusere personer som er skadet og 
mottar hjelp eller ytelser, men at det er lite bevissthet blant fagfolk 
om at å bli målt kan oppleves som vanskelig.

habilitering og velferdstiltak blir målt og 
veid. Du er en viss prosent invalid, noe 
som er viktig for blant annet erstatnings-
størrelsen, deretter kommer uføre- og 
restarbeidsprosenten. 

- Prosenter og tall er gode verktøy for fag-
folk, men det er viktig å være klar over 
at det betyr noe mer for pasienter. For 
studiedeltagerne var det ikke bare et tall 
som viste hvor mye de kunne regne med å 
jobbe eller hva slags skade de hadde. Det 
var også med på å definere deres identitet. 

Det er kanskje ikke så rart at det oppleves 
sterkt å få et eksakt nummer som viser 
hvor langt unna normalen du ligger, hvor 
fjernt du er fra det ideelle og velfungerende. 

- Hva mener du med det? 

- Livet og hverdagen etter en skade, for 
disse unge menneskene, handlet i stor 
grad om å komme tilbake til slik de var 
før. De handlet om å gjenskape norma-
litet. En viktig indikator for å «være» 
normal var å kunne jobbe fulltid – altså 

i en 100 prosentstilling, og det ble viktig 
for dem, sier hun, og legger til: 

- Kanskje som et slags bevis på at du 
igjen er blitt et komplett menneske.  

Svendby understreker at hun ikke tror at 
hensikten til dem som jobber i helsein-
stansene er å redusere personer som er 
skadet og mottar hjelp eller ytelser, men 
at det er lite bevissthet blant fagfolk om 
at å bli målt kan oppleves som vanskelig. 

Hun bruker en historie for å underbygge 
dette. 

- En av studiedeltagerne jobbet som 
håndverker, og trivdes godt, så han ville 
tilbake til dette yrket etter ulykken. Etter 
ulykken slet han med kognitive utfordrin-
ger som gjorde at han ofte måtte hvile 
hodet og at han jobbet tregere. Yrket 
hans bestod av mye støy og krav til raske 
bevegelser. Likevel presset han seg til 
å jobbe 100 prosent, noe som fungerte 
dårlig. Etter en stund ble han sagt opp. 
Da søkte han jobb et annet sted. Det 
samme gjentok seg flere ganger. Men i 
stedet for å jobbe redusert, så omskolerte 
han seg og startet eget firma. Målet og 
motivasjonen hans var, sa han, å jobbe 
100 prosent, og med eget firma kunne 
han legge opp arbeidsdagen slik at han 
fikk det til. Prisen var at all hans tid og 
krefter gikk med til å jobbe. For ham var 
det verdt det, for da ble han assosiert 
med 100 prosenten, forteller hun. 

- Det handler vel også om at vår kultur og 
identitet i stor grad er knyttet til arbeid? 

MENN RAMMES KANSKJE særlig hardt, siden idealet om økonomisk uavhengighet tradisjonelt har vært knyttet
til vellykket maskulinitet. Illustrasjonsfoto.
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- Ja. Ingen lever i et vakuum. Arbeidslinja 
er nedfelt i kulturen vår: alle skal bidra. 
Man kan bli sett på som en belastning 
hvis man ikke bidrar 100 prosent. 

Doktoren sier dette idealet særlig rammer 
unge funksjonshemmede, fordi man som 
ung er forventet å bidra 100 prosent i ar-
beidslivet. Menn rammes kanskje særlig 
hardt, siden idealet om økonomisk uav-
hengighet tradisjonelt har vært knyttet 
til vellykket maskulinitet. 

- Etter ulykken var alle opptatt av jobb, 
og temaet kom derfor ofte opp i samta-
lene. Målet var, uten unntak, å jobbe 100 
prosent, i hvert fall i begynnelsen. Dette til 
tross for at manges helsetilstand gjorde 
dette nærmest umulig, forklarer hun.   

DISKRIMINERING OG FORDOMMER 
Den neste artikkelen i studiet omhandlet 
fordommer og diskriminering. Her valgte 
Rannveig Svendby å bruke egne erfarin-
ger i møtet med studiedeltagerne. 

- Metoden som kalles autoetnografi er 
litt utradisjonell, men det handler om at 
jeg bruker mine egne tanker, følelser og 
opplevelser i møte med studiedeltager-
ne som data. Grunnen til at jeg valgte 
denne inngangen er at jeg til min skrekk 
oppdaget at jeg hadde en rekke fordom-
mer om funksjonshemmede. I møte med 
studiedeltagerne både sa, tenkte, følte 
og gjorde jeg diskriminerende ting, og det 
ville jeg utforske nærmere, forklarer hun. 

Det var da hun gikk gjennom sine notater 
at hun ble bevisst på fenomenet. 

- I avhandlingen tar jeg opp noen situ-
asjoner der jeg har tenkt, følt eller opp-
ført meg fordomsfullt. Disse prøver jeg 
å analysere så ærlig som mulig. 

- Har du eksempel på en slik sekvens? 

- Ja, jeg hadde en samtale med en ung 
mann som er rullestolbruker. Han er lam 
fra livet og ned. Jeg spurte ham hvordan 
det var for ham at han ikke kunne ha sex 
lenger. Underforstått gikk jeg ut fra at han 
ikke hadde et sexliv siden han var lam. 
Først ble han helt satt ut av spørsmålet 
mitt. Deretter valgte han å konfrontere 
meg med min uvitenhet. Han fortalte 
meg at han hadde et sexliv, og ikke bare 
det, med et godt sexliv også. Han opplev-
de begjær og tilfredsstillelse gjennom det 
visuelle, gjennom kroppskontakt, sexle-
ketøy, og andre deler av sex enn det som 
går på akkurat den biten som handler 
om å føle en orgasme. 

Doktoren forklarer at historien avslører en 
type uvitenhet som dessverre er vanlig 
blant ikke-funksjonshemmede i møte med 
folk med nedsatt funksjonsevne. Nemlig 
ideen om at rullestolbruker eller folk med 
nedsatt funksjonsevne ikke har sex. De 
av-seksualiseres av folk som ikke vet bedre. 

- Denne og flere andre situasjoner gjorde 
meg bevisst på at jeg hadde fordom-
mer og oppførte meg diskriminerende. 
Jeg trakk på en veldig begrenset – og 
dessverre utbredt – forståelse om funk-
sjonshemming som er problematisk fordi 
den fører til at kropper som er uvanlige 
blir stigmatisert. 

- Hvorfor tror du dette skjer? 

- Fordi ideen om at funksjonshemmede 
kropper er syke og mindre funksjonel-
le enn «vanlige» kropper står så utrolig 
sterkt i kulturen vår. Vi mangler alterna-
tive forståelser; ideer og kunnskap som 
viser at kropper kan være både uvanlige 
og komplette, fungerende og seksuelle.  

TRAFIKKATFERD ETTER EN ULYKKE 
Den siste delen av doktorgradsarbeidet 
handler om unge menns adferd i trafik-
ken etter en ulykke. Unge menn er både 
nasjonalt og internasjonalt definert som 
en gruppe med spesielt problematisk ad-
ferd i trafikken. De mest ekstreme kalles 
Young problem drivers. 

- De fleste mennene i studien hadde kjørt 
risikofullt før ulykken. Det handlet blant 
annet om sladding, råkjøring, om å kjøre 
uten førerkort og å kjøre i ruspåvirket 
tilstand. Spørsmålet jeg ønsket svar på 
var hvordan ulykken hadde påvirket og 
eventuelt endret deres trafikkatferd, for-
teller Rannveig Svendby. 

Hun forteller at ulykken hadde med-
ført store endringer i studiedeltagernes 
livssituasjon fordi de hadde fått varige 
skader, og alle snakket om ulykken som 
et vendepunkt i livet. Endringene i måten 
de kjørte på var derimot ikke så store; de 
fortsatte å kjøre fort, sladde og ta risiko. 
Iallfall på overflaten. 

- Ofte snakker man om unge menns 
ville bilkjøring som noe rent patolo-
gisk. Altså at det er naturgitt – noe 
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biologisk og sykelig hos visse menn 
som gjør at de tar ekstrem risiko i tra-
fikken. Dette utgangspunktet kan føre 
til at man gir opp denne gruppen, for 
det er ikke mulig å endre egenskaper 
som er genetisk programmert i oss, 
forklarer hun.  

- Betyr det at risiko på et vis blir definert 
som endel av naturen til unge gutter? 

- Ja, det blir sett som naturlig på grunn 
av menns biologi. Men jeg opplever dis-
kusjonen om unge menns valg i trafik-
ken som for lite nyansert. Når jeg boret 
dypere i måten studiedeltagerne forsto 
risiko på, så kom det frem to ting. De er 
opptatt av trafikksikkerhet, men bruker 
en annen og mer ekstrem standard for 
hva som er trygt enn det folk flest gjør. 
Og de har gjort endringer i måten de 
kjører på etter ulykken selv om det ikke 
ser slik ut ved første øyekast. De kjører 

fremdeles fort, men gjerne om natta når 
risikoen er lavere. Og sladding gjøres i 
tryggere omgivelser enn før. Og selv 
om de råkjører, så skjer det oftere på 
veier som de kjenner godt, for å unngå 
ulykker. 

Forskerens poeng er at vi må unngå 
å definere unge menn som «patolog- 
iske» ut fra hvordan de forholder seg 
til bilkjøring. 

- Vi må ikke gå i fella og tenke «sånn 
er de bare, så da er det ikke noe å gjø-
re». Min studie avdekker at det foregår 
en sikkerhetsevaluering også blant 
sjåfører som lett blir avfeid som «helt 
sprø». Deres kjøreadferd er ikke genetisk 
forhåndsprogrammert – men påvirket 
av kulturen som omgir dem og ting de 
opplever. Kulturell påvirkning kan endres, 
og dermed kan også mennenes kjørestil 
det, sier hun.  

BRUK AV KUNNSKAP 
Rannveig Svendby poengterer at hun 
håper at funnene kan være til nytte på 
flere nivåer. Særlig at behandlerne og 
de som forvalter våre velferdsgoder blir 
bevisste på hvordan og hva de kommuni-
serer. For eksempel ved å tenke gjennom 
hvor vondt det kan oppleves å bli tildelt 
en prosent.  

- Kanskje små justeringer i hvilke ord man 
bruker eller hvordan man kommuniserer 
skade til pasientene kan gjøre det lettere 
for dem, sier Svendby. 

Hun mener også at trafikale myndigheter 
bør løsrive seg fra den patologiske defi-
nering av unge mannlige sjåfører. 

- Ved å ta inn det kulturelle rammeverket, 
ikke bare det biologiske, blir det mulig å 
se nye  måter vi kan jobbe med trafikk-
sikkerhet på, avslutter hun.  

OFTE SNAKKER MAN om unge menns ville bilkjøring som noe rent patologisk. Altså at det er naturgitt – 
noe biologisk og sykelig hos visse menn som gjør at de tar ekstrem risiko i trafikken.



–  14  –

Smått & Viktig

Omkamp om arbeidsavklarings-
penger på Stortinget 
I 2010 ble ordningen med arbeids-
avklaringspenger innført. 1. januar 
2018 ble ordningen strammet inn på 
en måte som har rammet enkelte av 
våre medlemmer hardt.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Den justerte versjonen av arbeidsavkla-
ringspenger har skapt mye debatt. Både 
brukere, NAV-ansatte og helsepersonell 
har kritisert effekten av innholdet i den 
nye ordningen. Regelendringen satte den 
maksimale tiden man kunne motta AAP 
til 3 år i stedet for fire, samt strammet 
inn på muligheten for en forlengelse av 
ordningen.

Også Personskadeforbundet LTN har 
engasjert seg. Ingeborg Dahl-Hilstad, 
generalsekretær i forbundet, var sammen 
med rådgiver Birte Sand Rismyhr i åpen 
høring på Stortinget 02. april. SV og AP 
har lagt fram forslag som vil gjøre det 
enklere for de som mottar AAP.

- Vi mener ikke at den gamle ordnin-
gen var perfekt, men utgangspunktet var 
bedre enn den nye vi har fått nå. Det var 
problemer med praksisen, skal arbeids-
avklaringspenger være en reell ordning 
på vei tilbake til arbeid må det være in-
dividuell tilpasning og oppfølging, sier 
generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

- Hva var deres budskap til politikerne?

– En innstramming av reglene lager 
ikke en bedre praksis for brukerne. Vi 
var opptatt av å dele våre medlemmers 
erfaringer med de nye retningslinjene. 
Nemlig at flere har falt ut av ordningen 
med arbeidsavklaringspenger, og at usik-
kerhet rundt inntekt gjør det vanskelig 
å fokusere på rehabilitering og å bli så 
frisk som mulig.

- Hvilke konkrete ønsker formidlet dere 
på vegne av forbundet? 

- Vi støttet forslaget om å forlenge peri-
oden du kan få stønad til fire år, samt at 
vi trenger en ordning som lar seg tilpasse 
brukerne i stedet for å tilpasse brukerne 
til ordningene som finnes. Vår erfaring er 
at personer med kompliserte forløp, som 
gjerne er den kategorien medlemmene 
befinner seg i, ikke «er klare» etter tre år. 
I tillegg ønsker vi oss bedre og tettere 
individuell oppfølging mens folk er under 
arbeidsavklaring.

- Tror du regjeringen er villige til å snu?

- Ja, jeg tror og håper det. Så lenge det 
er så mange som protesterer, også op-
posisjonen på Stortinget, tror jeg vi blir 
umulige å overse, avslutter Dahl-Hilstad.

Den justerte versjonen av arbeidsavklaringspenger har skapt mye debatt.
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Dette skjer

NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE 
  
Ved sykdom eller skade dukker det 
ofte opp bekymringer om egen øko-
nomi. Mange vil ha krav på erstat-
ning fra private og lovpålagte for-
sikringer. Hvilke rettigheter en har og 
hvordan de påvirker hverandre kan 
være utfordrende å vite. Å få kunn-
skap om dette er viktig og nødvendig 
for å oppnå riktig erstatning, samti-
dig som det bidrar til økt mestring og 
kontroll i egen rehabiliteringsprosess. 
Personskadeforbundet LTN har i de 
siste tre tiårene bidratt til å endre 
norsk erstatningsrett, og har i mange 
tilfeller oppnådd større erstatning for 
sine medlemmer enn opprinnelig til-
bud fra forsikringsselskapene. En av 
forbundets fanesaker er at alle skal 
ha riktig erstatning.

   

8. MAI INVITASJON TIL GRATIS, ÅPENT FOREDRAG I NARVIK

Tid/sted:  Onsdag 8. mai 2019 fra kl 18 til ca. 21, 
 Quality Hotel Grand Royal, Narvik 

Arrangør: Personskadeforbundet LTN Ofoten lokallag

Foredragsholder:  Seniorrådgiver/ass. generalsekretær Per Oretorp, 
 Personskadeforbundet LTN   

Påmelding: Begrenset deltagerantall. Pga. servering ønsker vi 
 påmelding til: Kjersti Bergvik, tlf. 952 29 806, 
 ofoten@personskadeforbundet.no 
   

KUNNSKAP BIDRAR TIL ØKT MESTRING OG KONTROLL.

VELKOMMEN TIL NYTTIG FOREDRAG!
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Sorg og glede, og en ny vår 

Iskald vind borer seg inn i oss, vinte-
ren holder stand mot tidlige spirer. 
Krokus, hvitveis og gryende museører 
nekter å gjøre retrett, helt uavhengig 
av vår indre årstid. 

TEKST: Randi Nordset

Når traumatiske, bråe og brutale opple-

velser kaster oss inn i et hav av sorg og 

fortvilelse, står vi der plutselig foran en 

følelse av surrealisme. Sorg viser seg å 

være et sted ingen av oss kjenner før vi 

selv møter den.  

SORG ER OGSÅ KJÆRLIGHET
Sorgen er sannsynligvis den følelsen vi 

frykter mest, og i møte med den legger 

vår indre vinter et teppe over det som 

hadde vært aller best å snakke om. På ett 

eller annet tidspunkt i livet får alle nær-

kontakt med sorg. En nær, kjær, bekjent 

eller venn går bort eller blir kvestet for 

livet, og ettertiden kommer med mange 

tanker. Sorg er vanskelig, kanskje mest 

av alt fordi den gjør oss så hudløse og 

sårbare.  

Midt oppi alt dette er latteren også en 

kjærkommen gjest. Vi kan komme på 

situasjoner og få bilder som kan få oss 

til å slå latteren på vidt gap. Som da min 

far døde. Han sov lett og brukte derfor 

øreproppene som den gang het Sov i 

Ro. De første kom i små metallbokser 

og var en fast gjest på hans nattbord. Vi 

søstrene satt og skulle bli enige om hva 

vi skulle skrive på sløyfa til kransen. Da 

detter ut av min eldste søster, Sov I Ro. 

Vi hylte av latter, midt oppi sorgen, så 

herlig befriende. Eller som min sønn sa, 

da han mistet sin far for litt siden. Han 

satt der med rødkantede øyne og var 

helt uforberedt på dødsfallet, hans far 

hadde trent hele livet. I den forbindelse 

ser han på meg og sier: «Ja, ja mamma, 

nå er det vel best jeg kommer i gang 

med treningen igjen, for nå har jeg en 

personlig trener på «andre» siden, det 

nytter ikke sluntre unna lenger nå».

I følelsesløpet som følger et dødsfall, 

er det mange fasetter og elementer. 

Døden er så definitiv. Alt vi så gjerne 

ville sagt til den som gikk bort, men 
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PÅ SKRÅ MED RANDI

ikke gjorde, blir en del av sorgen. Men 

sorg er også kjærlighet fordi noe kjært 

er tapt. Sorg og tap forandrer oss som 

mennesker og min erfaring er at bilde 

av den avdøde også endrer seg, oftest 

til noe positivt. 

DET FINNES INGEN OPPSKRIFT
Tilnærmingen er ofte like vanskelig begge 

veier, både for den sørgende og for om-

givelsene. Vi føler oss usikker på hvordan 

vi både kan snakke om hendelsen selv 

og hvordan vi skal kunne si noe om hen-

delsen til den sørgende. I oss har vi alle 

ønsker om å vise støtte, men i og med 

at sorg og sorgarbeid er så individuelt 

kan dette vanskeliggjøre tilnærmingen 

til den berørte. Men det skal ikke så store 

gesten til, før en sørgende føler seg sett 

og forstått. Det viktigste er å respektere 

at sorg tar tid.

NÅR ULYKKER RAMMER
Det finnes mange eksempler på hva som 

er den spontane og naturlige måten for 

oss å reagere på i forhold til traumatiske 

og bråe ulykker, dette er 22. juli et godt 

eksempel på. Alt annet blir veldig uve-

sentlig og vi blir nære og ønsker både å 

gi og å få trøst. Vi slår gjerne ring rundt 

hverandre på en naturlig måte, for å verne 

og beskytte den utsatte.

For mange av våre medlemmer har livet 

tatt en brå og brutal endring i løpet av et 

tidels sekund. Fra å være et fullt funge-

rende menneske til i løpet av et sekund 

å bli kvestet for livet – hvem kan klare å 

skjønne omfanget av en slik type sorg, 

uten selv å ha opplevd den? 

SOSIALE KONSEKVENSER
Sorgen kan også påvirke relasjoner til 

familie og venner. Ikke sjelden får den 

sørgende mindre kapasitet enn før til å 

være sosiale. Vanligvis vil de sterkeste 

sorgreaksjonene dempes over tid, og man 

retter blikket fremover. Men noen erfarer 

imidlertid at sorgen kan være langvarig 

og at omgivelsene ikke har forståelse 

for dette. Ved dødsfall er det ofte slik at 

omgivelsene etter hvert gir mindre opp-

merksomhet til den som er i sorg. Mange 

sørgende kan da føle seg ensomme med 

sine tanker, og kan velge å isolere seg. 

Merkedager som bursdager og høytider 

kan kjennes spesielt vanskelige.

SORGEN SYV FASER
Det snakkes om sorgens ulike stadier 

hvor fornektelse, sinne, skyldfordeling, 

depresjon og aksept er de mest omta-

le fasene. Det skjer også at følelser og 

tanker om den avdøde kan komme med 

overraskende tanker og følelser en ikke 

hadde før. Vi kan reflektere over sider ved 

den avdøde som ikke har tenkt på, men 

som har lagt i underbevisstheten vår. 

MAN KAN BLI SYK AV SORG 
Sorgen skyller inn over oss som bølger, 

og hver syvende bølge slår helt inn. Nå 

har sorgens alvorlige konsekvenser for 

liv og helse blitt anerkjent av Verdens 

helseorganisasjon (WHO) gjennom en 

offisiell diagnose i diagnosesystemet 

ICD-11: forlenget sorgforstyrrelse, også 

kalt komplisert sorgforstyrrelse.

Forlenget sorgforstyrrelse, kan gis etter 

seks måneder og er et viktig redskap for 

å skille normal sorg fra en fastlåst og 

komplisert sorg, som gir betydelige hel-

seproblemer. Noe som også kan reduserer 

sosial fungering. Disse sorgreaksjonene 

vil ofte kreve behandling. Med en offisiell 

diagnose følger rettigheter og krav på 

behandling.

Selv om denne diagnosen ikke favner 

alle typer komplisert sorg, og barn ikke 

er nevnt, er dette et viktig skritt på veien i 

økt anerkjennelse av sorgens ringvirkning. 

Dette omfatter også de betydelige psy-

kiske og fysiske helseproblemer, sterk 

sorg kan føre til, dersom den sørgende 

ikke mottar riktig og tilpasset hjelp og 

behandling. Komplisert sorg forekom-

mer hos syv prosent av alle som opple-

ver tap av nære personer. Foreldre som 

mister barn og etterlatte etter plutselig 

og voldsom død har betydelig økt risiko 

for å utvikle komplisert sorg. 
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Smertemysteriet – lag på lag 

Det rammer svært mange av oss, 
hele én av tre. Kostnadene er enorme 
for samfunnet, og selvsagt for de 
som rammes. Vi snakker om kroniske 
og langvarige smerter. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Selv om vi vet en del om smerte, hva det 
kan skyldes og hvordan det kan oppleves., 
er det likevel mye vi ikke forstår 

I denne artikkelen har vi tatt utgangs-
punkt i Folkehelseinstituttets kunnskaps-
oppsummering om langvarig smerte. Vi 
viser til tekst og grafer som viser hvem 
som er berørt - fordelt på alder, kjønn, 
sosioøkonomiske forhold og geografi. 

Det er overraskende store variasjoner.    

HVA ER LANGVARIGE SMERTER?
Folkehelseinstituttet definerer langvarig 
smerte som vedvarende eller stadig til-
bakevendende smerter med varighet på 
tre måneder eller mer. Vanligst er smerte 
i muskel- og skjelettsystemet, men smer-
ter fra andre vevstyper er også hyppig 
forekommende, blant annet smerter fra 
indre organer. 

I forskningen er det vanlig å skille mel-
lom to hovedtyper langvarig smerte. 
Den ene er smerte som skyldes skade 
i nervesystemet. Vanlige årsaker er fy-
siske traumer (altså ulykker), kirurgi og 
amputasjoner, hjerneslag, sykdommer 
som rammer nervesystemet og senska-
der etter cellegiftbehandling. Den andre 
årsaken er smerte som skyldes skader 

eller sykdom i vev, som for eksempel be-
tennelsesreaksjoner i muskulatur, artrose 
eller leddgikt.

Det finnes selvsagt flere hundre smerte-
tilstander, basert på anatomisk plasse-
ring, antatte årsaksforhold og/eller totalt 
symptombilde. 

STADIG FLERE SLITER MED 
LANGVARIG SMERTE 
Etter en del forskning på området, har det 
blitt utviklet nye behandlingstilbud til folk 
som sliter med kroniske smertetilstander, 
særlig for diagnosegruppene leddgikt og 
migrene. Likevel viser det seg at det ikke 
nødvendigvis fører til lavere forekomst 
av langvarig smerte generelt. Tverti-
mot fortelles det om en svak økning de  
senere årene. 

FLERE KVINNER ENN 
MENN RAMMES
Et annet interessant fenomen rundt 
smerter, er at langvarig smerte er mer 
utbredt blant kvinner enn menn. Mens 
kjønnsforskjellene er moderate når det 
gjelder smerte generelt, er de betydelig 
større for smerter som er utbredt flere 
steder i kroppen. 

Forskjellen mellom kjønnene gjenspei-
les også i uførestatistikken, der mer enn 
dobbelt så mange kvinner som menn har 
muskel- eller skjelettsykdom som hoved-
diagnose (NAV.no). Kjønnsforskjellene er 
også vist når smertefølsomhet måles i 
laboratorieforsøk og sees også hos dyr. 
Økt smertefølsomhet antas å være en 
viktig faktor for utvikling av langvarig 
smerte.

FIGUREN VISER OPPLEVELSEN av langvarig smerte i ulike aldersgrupper i perioden 2007-2008 og 2015-2016.  
Kilde: Folkehelseinstituttet.



–  18  – –  19  –

En forklaringsgrunn for denne kjønnsfor-
skjellen er at immunforsvaret vårt faktisk 
er «kjønnet», og påvirkes derfor både når 
det gjelder akutt og langvarig smerte.

FOREKOMST I ULIKE 
ALDERSGRUPPER
Forekomsten av mange smerterelaterte 
lidelser øker jevnt gjennom hele livsløpet. 
Det samme gjelder bruken av smertestil-
lende medisiner. Den største økningen 
er frem til 40-50-årsalderen. For noen 
tilstander ser en imidlertid en nedgang 
ved høyere alder. 

Det gjelder for eksempel forekomsten 
av migrene hos kvinner som avtar fra 
50 årene og utover. Uansett, totalt sett 
viser de fleste befolkningsundersøkelser 
at forekomsten av langvarig smerte flater 
ut ved høyere alder.

Hos de eldste og de yngste er det imid-
lertid stor usikkerhet knyttet til fore-
komsten av langvarig smerte, fordi 
disse aldersgruppene i liten grad deltar 
i befolkningsundersøkelser, og fordi lege-
middelbruk på sykehus og sykehjem ikke 
registreres på individnivå. Det er også 
underrapportering og feildiagnostisering 
av langvarige smerter hos sykehjemspa-
sienter med demens.
 
GEOGRAFISKE FORSKJELLER I NORGE
Det er til dels store forskjeller mellom 
fylker når det gjelder bruken av sterke 
smertestillende legemidler. Hvorvidt dette 
skyldes forskjeller i sykelighet, kulturfor-
skjeller, forskrivningspraksis eller andre 
faktorer vet man ikke. 

FIGUREN VISER PROSENT kvinner og menn med langvarig smerte og smertefølsomhet. Utbredt langvarig smerte er 
definert som smerte på 5 eller flere steder på kroppen av totalt 15. Sterk langvarig smerte er definert som smerte med 
styrke på 6 eller mer på en skala fra 0-10. 

PROSENTANDELEN MENN OG kvinner i ulike aldersgrupper som fikk utlevert smertestillende på resept i 2016. 
Smertestillende legemidler deles gjerne inn i ikke-opioider og opioider (morfinliknende stoffer). Kilde: Reseptregisteret.
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Tallene og tabellene er uansett svært 
interessante. Bor du i for eksempel 
Østfold er bruken av opioider, som re-
flekterer smerteproblematikk, svært 
mye høyere enn om du bor i Sogn- og 
Fjordane.  
 
SOSIOØKONOMISKE FORHOLD 
OG LAND 
Norge ligger på toppen av «den langva-
rige smertestatistikken» i en studie som 
sammenlikner 15 europeiske land. 

Om vi går litt dypere inn i disse tallene 
viser de at forekomsten av moderate 
til sterkere langvarige smerter, som i 
Norge lå på rundt 30 prosent, i de andre 
skandinaviske landene er mellom 16 og 
19 prosent. 

Andre variabler som er tydelige og viser 
forskjeller, er sammenhengen mellom 
langvarig smerte og sosioøkonomiske 
faktorer som utdanning, inntekt, og 
yrkesstatus. Det rapporteres om mer 
smerte hos de svakerestilte gruppene. 
Dette reflekteres også i bruken av sterke 
smertestillende midler (opioider) som 
ses hyppigere hos personer med lavere 
inntekt og utdanningsnivå.

Det er lite kunnskap om årsakene og me-
kanismene bak denne sammenhengen. 
På den ene siden kan yrkesbelastninger 
og livsstil hos dem med lav inntekt og 
utdanning bidra til smerte. For eksempel 
er ryggsmerter vanligere blant personer 
med tungt fysisk arbeid, mens nakkes-
merter er vanligere blant personer med 
stillesittende arbeid. På den andre siden 

ALDERSJUSTERT ANDEL (‰) AV befolkningen i de ulike fylkene som fikk utlevert opioider (morfinliknende stoffer) i 
2016: Kilde: Reseptregisteret. Kartgrunnlag: Kartverket.

FIGUR 5. ANDEL av befolkningen som oppgir å ha hatt moderat til sterk smerte i 6 måneder eller mer i Danmark, Sverige, 
Finland og Norge. Kilde: Breivik et al 2006.
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kan langvarig smerte føre til frafall fra 
utdanning og arbeidsliv.

SYKDOMSBYRDE, SYKEFRAVÆR OG 
UFØRETRYGD
Det finnes ingen tall som beskriver syk-
domsbyrde for langvarig smerte. Det vi 
vet fra statistikkene er at kroniske smerter 
er den klart største årsaken til ikke-døde-
lig helsetap i Norge. I tillegg er langvarig 
smerte forbundet med økt dødelighet. 
Forskningsgrunnlaget for dette er særlig 
sterkt når det gjelder utbredt smerte.

Langvarig smerte er forbundet med bety-
delig økt selvmordsfare, og analyser viser 
at denne økte risikoen opptrer uavhengig 
av psykisk helse, sosioøkonomiske fak-
torer og rusmisbruk.

De som sliter med langvarige smerter 
påvirker selvsagt også sykefraværs- og 
uførestatistikken. Her viser tall at rundt 50 
prosent av uførhetstilfellene kan tilskrives 
langvarig smerte 

Undersøkelser om hva kronisk smerte 
koster oss i kroner og øre er ikke gjennom-
ført i Norge. Her kan vi imidlertid hente 

noen tall fra USA. Om vi gjør om dette 
til norske kroner, befolkningsstørrelse og 
andel av BNP mener Folkehelseinstitut-
tet av det koster oss minst 135 milliarder 
kroner årlig (tall fra 2015). 

OPPSUMMERT
Rundt 30 prosent av den norske befolk-
ningen oppgir at de har langvarig smerte, 
og det ser ut til at det er en svak økning 
i forekomsten av langvarig smerte de 

senere årene. Tall viser at flere kvinner 
enn menn rammes, og at smerter i mus-
kel- og skjelettsystemet er den vanligste 
typen langvarig smerte. Det er relativt 
store regionale og nasjonale forskjeller. 

Det er også en sterk sammenheng mel-
lom sykemeldinger, uføretilfeller og lang-
varig smerte, så mye som halvparten 
tilskrives langvarig smerte.

De som sliter med langvarige smerter påvirker selvsagt også syke-
fraværs- og uførestatistikken. Her viser tall at rundt 50 prosent av 
uførhetstilfellene kan tilskrives langvarig smerte.

Akutt smerte er et varsel om sykdom 
eller skade, og gjør at vi treffer tiltak 
for å beskytte kroppen, for eksempel 
at vi trekker hånden vekk fra en varm 
kokeplate eller skifter stilling når vi 
overbelaster ledd. For de fleste akutte 
smerter finnes det effektiv medika-

mentell behandling.

Langvarig smerte er smerte som varer 
utover den akutte sykdomsfasen og er 
normalt lite formålstjenlig. Behandling 
er langt mer krevende, og årsaksmeka-
nismene er sammensatte.

Smertefølsomhet varierer betydelig 
fra person til person. En og samme 
skade kan fremkalle sterk smerte hos 
en person, mens en annen ikke føler 
smerte i det hele tatt. De fleste lang-
varige smertetilstander er forbundet 
med økt smertefølsomhet.

AKUTT SMERTE, LANGVARIG SMERTE OG SMERTEFØLSOMHET

DET FINNES INGEN tall som beskriver sykdomsbyrde for langvarig smerte.
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Landet rundt

Brobygging på Nordvestlandet 
Vellykket treff med Nordvestlandet 
lokallag sine nordligste medlemmer. 
På deres hjemmebane i Kristiansund 
møttes vi på den velrennomerte fis-
kerestauranten Smia.

TEKST: Randi Nordseth

Vi ble godt mottatt på Smia, av «fins-
meden» Olav, en av stedets innehavere. 
At så mange hadde sagt ja til å komme, 
betydde mye for oss som hadde lagt hjer-
tet vårt i planleggingen. Vi benket oss 
rundt bordet i det rustikke lokalet, og 
praten gikk livlig og meningsutveksling 
var i gang før vi hadde kommet i gang 
med hovedretten. 

VIKTIG ISBRYTING
Vi hadde vært både spente og forvent-
ningsfulle før treffet i Kristiansund, dit vi 
hadde besluttet at to stykker fra styret 
skulle reise, Ann-Lena Vonheim (sekretær) 
og Randi Nordset, (leder). Før vi kom til 
desserten satt latteren løst og erfaringer 
ble utvekslet. Isen var brutt og en drøm 
hadde gått i oppfyllelse. Turen til Kris-
tiansund etter at de kom inn under vår 
paraply har lenge vært et ønske for oss.

Det å få et læringsutbytte samtidig med 
et hyggelig samvær, er et av målene i 
lokallaget vårt. Da var det ekstra hyggelig 
at vi fikk en ønskeliste fra medlemmene 
over temaer og foredrag de ønsket seg. 
Gledelig var det også da våre medlems-
feller på Nordmøre gav uttrykk for at det 

ville bli lettere å ta kontakt og faktisk 
også ta turen til Ålesund nå, når kurs, 
foredrag og seminar skal holdes der. 

SPENNENDE FORSLAG
En av deltakeren kom med en spon-
taninvitasjon til gården sin i Surnadal. 
Samtidig understreket han smilende, 
behov for å styrke geografikunnskapen 

over denne delen av fylket vårt. Han kan 
romme 100 personer på den ombygde 
låven sin, og vi takket selvfølgelig ja. Til 
neste år for eksempel, eller hvem vet, et 
julebord kan også være aktuelt. Gledelig 
er det i hvert fall, både over den rause 
invitasjonen og over at flere muligheter 
for en storsamling dukket opp, for våre 
140 medlemmer.



–  23  –

Hull i CV-en 
Tromsø og omegn lokallag inviterte 
i februar, sammen med flere samar-
beidspartnere, medlemmer til kurs i 
hvordan man kan skrive CVer som 
har «hull».  

Leder fra lokallaget Elin Gjikaj skriver at 
det var et prosjekt der tre lag tilhørende 
FFO samarbeidet. 

Kanskje flere lag kan bli inspirert og sam-
arbeide på tvers av lag? 

Da er nok et årsmøte gjennomført, 
også denne gang i fine omgivelser 
på Waldemarhøy og med god stem-
ning.  Nå var vi faktisk 10 stykker, 
som er ny rekord, så trenden fra våre 
andre aktiviteter med stadig flere 
deltakere fortsetter.  

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

Siden det heller ikke denne gang var 
kommet noen forslag fra medlem-
mene og ingen prøvde å kuppe møtet 
med benkeforslag, ble vi raskt ferdige. 
Men det kom noen interessante inn-
spill utenom agendaen som styret vil 
vurdere. Til årsmøtet neste år er det  
fint om slikt sendes i forkant. 

Siden det var var fullt på vårt faste spi-
sested, spiste vi denne gang på Peppes.

Årsmøte i Follo

STORSATSNINGEN TIL PINSE
I skrivende stund sitter vi på «Eventyr-
lig Skaret», utenfor Molde, for å gjøre en 
befaring før den store sommersamlingen 
skal gå av stabelen i pinsa. Du finner an-
nonse om dette i denne utgaven av Leve 
Med. Det har allerede begynt å komme 
påmeldinger og vi håper og tror at vi i 
løpet av denne samlingen skal gi opp-
levelser, som vil skape minner for livet. 

At pasient- og brukerombudet (POB) v/
Runar Finvåg, har takket ja til vår invita-

sjon om å komme på selveste pinseaften, 
er også stort for oss. Pasientrettigheter 
er som kjent et ulendt terreng å bevege 
seg i, og da er dette den beste instansen 
å lene seg til. Her får du informasjon om 
hvordan de kan følge og hjelpe deg steg 
for steg gjennom den vanskelige veien 
etter at ulykken har rammet. Hvordan du 
kommer i mål med vurdering av sak, råd 
og veiledning om hvor veien går videre, og 
ikke minst nye lover og regler. Det finnes 
et slikt ombud i hvert fylke. 

Vi er også glad for å kunne skilte med 
besøk fra redaktør for Leve Med Gunn 
Kvalsvik fra lørdag til søndag.

Det er gøy å drive lokallag med så mange 
positive og engasjerte mennesker rundt 
seg. Både medlemmene våre som har 
tatt på seg verv i styret vårt og ikke minst 
medlemmene våre rundt i vårt langstrak-
te fylke. Vi gleder oss stort til pinsehelg 
fra 8. – 10. juni. 

Beste hilsen Ann-Lena og Randi
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Dette skjer

MED FAMILIEN I FOKUS – MANGE ATTRAKTIVE AKTIVITETER FOR STORE Å SMÅ 

Pinsehelga 2019 inviterer Person-
skadeforbundet LTN Norvestlan-
det lokallag til sommersamling på 
vakre Skarstua.

Målet for samlingen
1. Gi kunnskap om lokallaget ditt 
 og om medlemsfordeler
2. Skape kontakter
3. Gi gode opplevelser 

Tilrettelagte aktiviteter
• Tryllekunstner Tito kommer!
• Sauna og badestamp
• Hest og kjerretur til Sætra,  
• Ponniridning (kr. 50,-)
• Roing, kanotur, fisking
• Felleslunsj ute, grilling
• Grillkveld

Program lørdag 8. juni
• 11:00 Innkvartering
• 12:00 Felles lunsj, buffet
• 14:00 - 16:00 Kurs pasient- og 
 brukerombudet, Likepersonkurs
• 14:00 – 16:30 Tryllekunstner Tito,  
 ponniridning (50), lysstøing (50),   
 fisking, tursti m.m. aktivitets-
 ledere for barna
• 18:00 Grillkveld med sosialt 
 samvær

Program søndag 9. juni
• Individuell frokost
• 12:00 Grillen fyres opp, ta med 
 mat  selv
• 15:00 Hest og kjerretur til setra
• 17:00 Felles middag, buffet

Program mandag 10. juni
• 10:00 Felles frokost, buffet
• Fritid m/egne aktiviterer og 
 hjemreise  

Praktiske opplysninger:
Påmelding v/betalt egenandel til 
kontonummer: 3900 35 04607. 
Husk å notere navn på deltakerne. 

Medlemspris 8. – 10.6
• kr. 400,- per voksen 
• kr. 100,- barn 0-14 år
• kr. 200,- p.p. v/ank. 7. juni

Ikke medlemmer 
• 700,- per voksen
• 300,- barn 0-14 år

Prisen inkluderer:
• 1 felles frokost, buffet
• 1 felles lunsj, buffet
• 1 felles middag, buffet
• Grillmat til grillkveld
(Øvrige måltider besørges individuelt)
• Overnatting i hytte eller på  
 motell, i oppredde senger  
• Vi sponser ulike aktiviteter for 
 store og små, inklusive tur 
 m/hest og kjerre
• Kurs m/ pasient- og brukerom-
 budet og info om likeperson-
 tjenesten

8.-10. JUNI LOKALLAGSTREFF PÅ NORDVESTLANDET 

For mer 
informasjon:  

412 69 529.
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Kjære medlemmer i Personskadeforbundet LTNs lokal-/fylkeslag i Asker og Bærum, Drammen, 
Oslo og Romerike 

INVITASJON MED BÅTEN RIGMOR PÅ OSLOFJORDEN TIRSDAG 11.JUNI 2019

Endelig er det tid for vår herlige rund-
tur på Oslofjorden igjen med den fine 
båten Rigmor, og vi gleder oss til å se 
akkurat DEG denne ettermiddagen. 

Du betaler 170 kroner - resten sponses 
av ditt lag - for både seiling rundt i Os-
lofjorden og for de deiligste tapasretter. 
«Fingermaten er et syn for øyet, med 
alle sine små enheter og fargeprakt». 
Noe for enhver smak! Drikke kan du 
kjøpe på båten.

Vi reiser fra Rigmorbrygga ved Kadett-
angen 18 B i Sandvika , kl.17.30. Husk 
å vær ute i god tid. Det er begrenset 
tilgang for rullestolbrukere. Ta kontakt 
før påmelding!

Meld deg på til Kristin Levinsen; kris-
tinlevinsen@gmail.com, evt. 92 23 11 
23 så fort som mulig og innen 30.mai, 
betal inn på kontonr: 9680 36 38 583 
og merk innbetalinga: Båttur. 

Påmeldinga blir registrert når innbe-
talinga er mottatt. Vær rask med på-
meldingen, for det er begrenset med 
plasser! 

Vi seiler først mellom de idylliske øyene 
i Asker og Bærum. Vi seiler i «kriker og 
kroker» som mange fartøyer ikke kom-
mer til. Vi krysser etterhvert Oslofjorden 
og seiler på innsiden av øya Ildjernet, 
nordover langs Nesoddlandet og over 
Bunnefjorden. Deretter returnerer vi 
på vestsiden av fjorden og så innom 
Snarøykilen før vi ankommer Sandvika 
- etter en hyggelig 4 timers tur. 

Dette er en flott opplevelse å få med seg!

Varm hilsen fra alle oss i Personska-
deforbundet LTN v/arrangør Asker og 
Bærum lokallag

11. JUNI OSLO
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Selius & kidza

Ungdommen bruker mindre tid med hverandre og mer tid foran ulike 
skjermer. Over halvparten bruker skjerm mer enn tre timer daglig – uten-
om skoletiden. 

Siden forskerne i 2015 begynte å under-
søke hvor mye fritid unge bruker foran 
skjermen, har de registrert en markant 
økning, skriver Klassekampen.

På tre år har andelen jenter i ungdoms-
skolen med «høy skjermbruk» økt med 
nesten 10 prosentpoeng til 55 prosent. 

Disse bruker skjerm over tre timer hver 
dag utenom skoletid. For guttene er vek-
sten på nesten 7 prosentpoeng til 60 pro-
sent, viser årets Ungdataundersøkelse.

For elever i videregående skole har vek-
sten i skjermbruken vært mindre, men 
andelen som bruker mye tid foran skjer-

men, er større enn på ungdomsskolen. 
64,4 prosent av guttene og 58,8 prosent 
av jentene bruker mer enn tre timer av 
daglig fritid på skjermbruk.

Omtrent en tredel på både ungdomssko-
len og i videregående skole bruker mer 
enn fire timer foran en skjerm utenom 
skoletiden.

– Det er få andre områder i undersøkel-
sen hvor vi ser så tydelige økninger, sier 
Anders Bakken, forskningsleder ved Nova, 
og en av forskerne bak undersøkelsen.

Han sier det er sosiale medier som driver 
veksten, mens dataspillbruken ser ut til 
å ha stagnert.

Samtidig blir det mindre tid til møter i den 
virkelige verden. Omtrent 30 prosent av 
ungdomsskoleelevene har brukt to kvel-
der den siste uka med venner. Det er en 
nedgang på 10 prosentpoeng siden 2011.

Årets Ungdataundersøkelse baserer 
seg på svar fra 249 000 respondenter i 
ungdomsskolen og videregående skole 
samlet inn mellom 2016 og 2018

Skjermbruk blant unge 
fortsetter å øke
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Du trenger

Gjør dette

• Mykt tau på 
ca. 4 m  
• Glatt gulv
• Teip
• Linjal
• En hjelper

Hva skjedde?
AM eller 

FM?
Legg teipbitene på 

gulvet slik:20 cm
avstand

40 cm
avstand

sa
ktefo

rt

å laget du AM-bølger

Du endret bølgenes 
størrelse, ikke frekvens

Du endret bølgenes 
«frekvens» – sakte og fort

Du laget FM-bølger

«Frekvensmodulasjon»

sakte

fort
Tau

De fleste radioer har 
en bryter der du kan 
velge mellom «AM» 
og «FM». Dette 
eksperimentet viser 
deg hva dette betyr.

Sett deg ned grip den ene enden av tauet og 
få hjelperen din til å holde den andre, løst

Beveg tauenden frem og tilbake mellom 
teipbitene som er nærmest hverandre, 
så vil bølger bevege seg nedover tauet

Beveg tauet FORT mellom bitene. Hva skjer?

Beveg tauet SAKTE mellom bitene og se hva 
som skjer.

Nå beveger du tauet først SAKTE, så FORT, 
så SAKTE, så FORT…

Beveg tauet mellom teipbitene som er 
lengst fra hverandre. Endrer bølgene 
seg?

Beveg tauet først tre ganger mellom 
teipbitene med størst avstand, så tre 
ganger mellom bitene med minst 
avstand, og så omvendt igjen

Se på 
bølgene

Tre brede, tre tett, 
tre brede, tre tette…

Radiobølger er usynlige, 
noen er AM og noen er FM. 
Mønsteret er en slags kode 
som radioen din fanger opp 

og gjør om til lyd

DEL 2

DEL 1

Tre ganger 
tett

Tre ganger bredt

«Amplitudemodulasjon»

Neste skritt er litt vanskeligere

© Bulls
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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: 10. mai

Løsning på forrige kryss 
var:
APRILSNARR ER EN 
GAMMEL SKIKK 

Torill S. Torgrimsen, Sundebru

Tore Mo, Oslo

Anne Kristin Grønning, Mo i Rana

OPPGAVE VINNERE

ERKLÆ - 
RINGER

FOR - 
STER - 

KET
PISTRET VULKAN

MYNTER BLOMST GRIS FJERN - 
SYN

INNTAR
LANDET STENKE

BREN - 
SEL

SLEM

AMERI - 
KANSK
STAT

VERN

AKSJON
SKÅL

INNTEKT
STOP - 

PER

ARTIK - 
KEL

FUGLEN

SKRAT - 
TE

SKRED
PULVER HYLET

SKIPS - 
ETASJE

TILBAKE-
TOG

PLAGG - 
DEL

OLJE - 
SELSK.

FORHØY-
NINGER GUDINNE

REDE DYR SMEL - 
LET KNA DANSEN YTRET KLOK - 

KER

NEDRIG
UKE - 
BLAD

DIREKTE GARN LANG

BIBEL - 
NAVN KIKKE

ER
HJEM - 

MET

SKAKER
TALL

STÅKE
I  DET

RANSEL
FIKSE
OPP - 
TRINN

GUDINNE HAVN VEKT
BÅND

HAST BIOGRAF GIFT
FINNES

VESE - 
NET

STIVNE
AKTU - 

ELL KAM-
PANJE

BYRÅ SMERTE-
FULLT

KLIS - 
SENT

TIPI HØRE CAMP ØYBOER

DEN
ELDRE
BIBEL - 
NAVN

GUTTE - 
NAVN SIKKER

UKJENT
ØSER OM URO VÅKEN

OM - 
DØMME

DYR
DRIVER KIRKEN

UTROP
VANN - 
HULL

SVIR
TALL MØBEL

ELV
GUTTE - 

NAVN

JEG
DASKET

FISKE - 
RED - 
SKAP

HAVDYR FARTØY

ARTIK - 
KEL

TOPP - 
KORT

RYTME

ELE - 
VATOR

RO - 
MERSK
DIKTER

HUMRER
VENDE

SERVE - 
RINGS - 

STED

TITTE
PIKER MYNT

SIDE
DYR

YRKE
MAMMA

NØD - 
SIGNAL

GUD

GODBIT
BARN

INVI - 
TERE

FLOTTE
FLUKT NEDBØR

GRET - 
TEN

MÅL
VEKST ELV

SKREM - 
ME

MÅNED

EDEL - 
GASS
TOMT

PIKE - 
NAVN SPISE

ALV

SHAKE - 
SPEARE-

FIGUR
PARTI

USANN - 
HET
DYR

PREKEN

IRETTE - 
SETT - 
ELSE

SIVBÅT

LOFT TÅKE FORENT SNÅLE

Liss - Merethe 
Hermansen

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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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Vinstra
Karosseri AS

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

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Lørdalsv 19 A
3092 SUNDBYFOSS

Tlf. 977 70 798

Hegna.rep
Nensethveien 733
3960 STATHELLE

Tlf. 992 30 017

Vesterålen
Caravan AS
Vesterålsgata 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Bil og
Anleggssupport AS

Sjåheiveien 34
8209 FAUSKE
Tlf. 906 73 779

Asker og Bærum
Billingstadsletta 2

1396 ASKER
Tlf. 24 03 25 00

Os Auto AS
Jordmorsvingen 4

5200 OS
Tlf. 56 30 81 00

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Bertelsen &
Garpestad AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Jan M. Dale
Transport AS

Isdal 69
5916 ISDALSTØ
Tlf. 977 79 005

Molde AS
Verftsg. 3, 6416 MOLDE

Tlf. 24 03 38 50

Lakk-Spesialisten AS
Råbekksvingen 4

1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 30 10 43

Asker Elektro
Diesel AS
Bleikerveien 8
1387 ASKER

Tlf. 977 97 097

Lunner Auto AS
Hadelandsvegen 2397

2730 LUNNER
Tlf. 61 32 13 03

Kviteseid
Motorservice AS

Dalenvegen 23
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 31 58

Automobilhallen AS
Nedre Hagaveg 724

2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 68 89

S. Holand
Bilverksted AS

Kampen 19
9440 EVENSKJER

Tlf. 77 08 53 30

AB Maskin
Bjerkhogltunet 1
7802 NAMSOS
Tlf. 74 27 61 05

Bilskadesenteret
Namsos AS
Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

www.bilskadesenteret.no

VIC Kjemprud
Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S

Tlf. 815 00 194

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Bekom AS
 Borgenvegen 311

1923 SØRUM
Tlf. 934 03 414

Steinsholt
Entreprenør AS

Vindfjellbakken
3277 STEINSHOLT

Tlf. 976 66 000

Overhalla
Transport

Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 911 56 646

Wear Maskin AS
Hurumveien 19
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

Tannlege
Rolf i G Enersen

Nedre Torggate 18
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 77 88

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Bilform AS
Bråteveien 175

2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Bertel O. Steen
Ringerike AS
Hensmoveien 1

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 905 05 704

Fjellhus AS
Olavsgate 26

3612 KONGSBERG
Tlf. 909 40 747

Drammen AS
Bj. Bjørnsons gate 78

3044 DRAMMEN
Tlf. 32 21 00 00

Abilia AS
Tevlingveien 15

1081 OSLO
Tlf. 23 28 94 00

Gamle Kragerøv. 24
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 59

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Framo Flatøy AS
Flatøyvegen 24

5918 FREKHAUG
Tlf. 55 99 94 00

Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS
Kirkeveien 390

3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Bavaria Oslo AS
 Økernveien 99

0579 OSLO
Tlf. 23 37 72 20

Bilforum Follo AS
Nygårdsveien 49

1400 SKI
Tlf. 64 97 69 69

Elbilmek AS
Drengsrudbekken 8

1383 ASKER
Tlf. 968 01 716

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Cool Trans AS
Vikavegen 1

9023 KROKELVDALEN
Tlf. 488 68 000

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Norsk
Protein AS
Smiuhagan 25

2323 INGEBERG
Tlf. 62 55 00 40

Norvald Jørgensen AS
Lysnesveien 89
9372 GIBOSTAD
Tlf. 476 38 000

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Transport-Service AS
 Åsbieveien 25
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 57 20

Eggen Gartneri
Storgt 42

1850 MYSEN
Tlf. 922 05 082

Kjøp direkte fra produsent
- det lønner seg!

Bertel O. Steen
Møre og Romsdal AS

Lerstadvegen 525
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 17 64 00

Sunnfjord
Betong A/S

Hornnes Næringspark
 6803 FØRDE

Tlf. 57 82 25 00

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

RPT
Production AS

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON

Tlf. 51 78 66 00

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Måløy Smie &
Mek Verksted AS

Gate 1 nr 92
6700 MÅLØY

Tlf. 57 85 15 40

Din Bilhjelp
Fjellvangvegen 4

2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

Enebakk
Maskinstasjon

Brevigveien 224
1912 ENEBAKK
Tlf. 905 72 015

Telepizza AS
Gudbrandsdalsvegen 199

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 99 51

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

Stiftelsen Våler Bo og servicesenter
Vålertunet 1, 2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 908 24 512

Knapphus
Dekk - Bilverksted AS

Haukelivegen 497, 5576 ØVRE VATS
Tlf. 52 76 73 12
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Human Care AS
www.humananorge.no

2019 SKEDSMOKORSET - Tlf. 64 83 62 62
www.honsen.no

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,

trivsel og kvalitet settes i sentrum
for våre trafikkskoler.

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

Weidemanns gate 8
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com

Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS
Vika 6, 6490 EIDE

Tlf. 71 29 99 99 - www.auto8-8.noSømsveien 183, 4870 FEVIK
Tlf. 921 15 001 - www.suzukisenter.no

Øvre Torggate 12, 3017 DRAMMEN - Tlf. 32 83 01 60

AKERSHUS

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

HORDALAND

ÅSANE Trafikkskole AS
Arnatveitvegen 137, 5262 ARNATVEIT...........................Tlf. 55 19 92 00
E-post: kontoret@asane-trafikkskole.no
www.asane-trafikkskole.no

ROGALAND

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

TROMS

HENRIKSEN Sjåførskole AS
Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN..............................Tlf. 77 76 70 05
E-post: gunnarhenriksen@online.no
www.henriksensjaforskole.com

TRØNDELAG

BJØRGS Trafikkskole
Innherredsvegen 63 B, 7503 STJØRDAL..........................Tlf. 909 52 222
E.post: post@bjorgs.no
www.bjorgs.no

Innherredsveien 72, 7503 STJØRDAL.............................Tlf. 74 82 19 30
E-post: personbil@ta-lappen.com
www.ta-lappen.com
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Trygt på skoleveiene

kongsberg.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

haram.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
vinje.kommune.no

Kommunalteknisk
 nes-ak.kommune.no

eidfjord.kommune.no

sel.kommune.no

steinkjer.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.nosund.kommune.no
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Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,  
mobilnummeret og mailadressen. 

Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system  
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no, 
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller: 
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

Takk for at du holder oss oppdatert, slik at vi kan 
holde deg orientert!

HAR DU NY ADRESSE?

Ticket  

TO RIDE SAFELY

TICKET TO RIDE 
Vi ønsker at russen skal få en tryggere russefeiring.

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

Gjelsøy forteller at forbundet har hatt kampanjen siden 2003 og at 
hundrevis av russebiler har fått bidrag siden oppstarten.

- Pengene som deles ut kommer fra If Skadeforsikring. Vårt bidrag er å 
kommunisere ut midlene gjennom våre lokallag, sier han, og legger til at 
en avtale gir tilskudd til sjåfør på bilen to valgfrie netter i russetida.

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

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

Ticket to Ride-verdikupongene distribueres via laget man tilhører. Om 
noe er uklart ta kontakt med sekretariatet.  


