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Nedstengingen av Norge har en stor bakside.
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Personskadeforbundet LTN på flere måter enn
mange andre.
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LEDER Eli Eiklid

Nedstengingen av
Norge
har en stor bakside. Dessverre

• Et annet område vi er rammet på er nedstengingen av

rammes mange av medlemmene i

skoler og barnehager. Barn som sliter med kognitive eller

Personskadeforbundet LTN på flere måter enn mange andre.

andre plager får ikke den ekstra oppfølgingen de trenger.

Denne erkjennelsen gjør at jeg tørr påstå at organisasjonen

Det samme gjelder barn som pårørende av foreldre som

vår, i den tiden vi er inne i, er viktigere enn på lenge.

har utfordringer, der «skole og barnehagetiden» var tiden
foreldrene hvilte seg.

Her er noen av feltene jeg ser vi rammes spesielt på:
• Helsevesen er avstengt for å redusere smittefaren, men

• Å få konsultasjon for å snakke med en lege for å få nød-

også for å rydde plass til de som blir syke av viruset.

vendig dokumentasjon for å søke arbeidsavklaringspen-

Noen uker etter at pandemien var et faktum meldte alle

ger eller annen tilrettelegging er også vanskelig.

landets helseregioner om stor pasientnedgang. Totalt
hadde 100 000 pasienter fått sine behandlinger satt på
vent. Her rammes både de som trenger spesialisert rehabilitering for å holde seg gående, og de som i hurten
og sturten ble utskrevne av landets spesialisthelsetjeneste – og plassert hjemme eller på et kommunalt tilbud.
• Tilgangen til fastleger, fysioterapeuter og andre instanser
er også komplisert å nå. En digital løsning har kommet,

Som forbund skal vi jobbe for å minne myndighetene på de
uheldige konsekvensene slik at de om mulig kan gjøre justeringer. Det er viktig i situasjonen vi står i nå, men særlig
når landet vårt etterhvert skal åpnes opp og normaliteten igjen skal på plass. For at etterslepet, senvirkningene
og systemene skal fungere vil vi, med vår erfaringsbaserte
kunnskap, solide organisasjon og nettverk, gjøre alt vi kan
for å passe på at våre rettigheter og tilbud ikke forsvinner.

men selvsagt kan det være uvant å få hjelp til den vonde
skuldra eller de stive beina gjennom skjerminstruksjoner.
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Hva vil skje
med etterslepet
i helsevesenet
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Ulykker og personskader skjer nemlig også i disse
tider, og rehabilitering er like viktig som før. Da må
Personskadeforbundet LTN passe på at HelseNorge ikke glemmer oss.

Midt opp i kaoset vi er inne i slår
det meg: Nå trenger vi Personskadeforbundet LTN mer enn noen gang.

barbert ned til et minimum. Akutt- og

ulike helseinstanser. Samtlige melder om

traumemottak opprettholdt sin funksjon.

stenging og/eller svært redusert kapasitet,

Hardt skadde skulle fortsatt reddes, men

og sier at de frykter det store etterslepet.

oppfølging etter skader ble nedprioritert.
TEKST: Gunn Kvalsvik

I tillegg ble retningslinjer som var nedfelt

- Senest i påsken fikk vi en melding fra

i Nasjonal traumeplan satt til side.

UNN, der seksjonsleder Christoph Schäfer

Mens myndighetene jobber på høygir

skriver at han er bekymret for at totalka-

for å redusere smittefrekvensen av Co-

Myndighetenes «pause- og ryddeknapp»

pasiteten i regionen er for lav og faktisk

vid-19-pandemien, næringslivet kaver for

har allerede ført til et stort etterslep. Blant

nå ligger under det som er vanlig som-

å overleve – så har forbundet en viktig

annet melder flere avdelinger ved Oslo

merdrift, forteller Oretorp, og legger til at

rolle: Vi skal være vaktbikkja som pas-

universitetssykehus (OUS) om nedgang

forbundet tidlig meldte fra til stortings-

ser på og kjemper for rettighetene til de

i antall operasjoner og liggedager. Inter-

representanter og media om at vi var

som er eller blir rammet av skader. Ikke

mediærposten for behandling av pa-

bekymret for konsekvensene. Særlig er vi

en ny rolle, men kanskje viktigere enn

sienter med alvorlige hjerneskader har

bekymret for pasienter som, på grunn av

noen gang.

midlertidig blitt stengt i forbindelse med

stengte rehabiliteringsavdelinger, nå ikke

omgjøring til en såkalt kohortsengepost

får den oppfølgingen og behandlingen

Ulykker og personskader skjer nemlig

for Covid-19 pasienter. Den 7. april skriver

som de har behov for og krav på etter

også i disse tider, og rehabilitering er

Aftenposten at sykehuset melder om at

alvorlige skader.

like viktig som før. Da må Personskade-

rundt halvparten av alle sykehussenger

forbundet LTN passe på at Helse-Norge

står tomme. Grunnen er rydding i påvente

Han håper at myndighetene tar dette

ikke glemmer oss.

av koronapasienter.

på alvor.

HELSEVESENET UNDER COVID-19

- Alarmerende, fordi vi vet at vanlige

- Vi ser at dette kommer til å bli et stort

- Etter at viruset kom til landet vårt, tok

sykdommer og behandlingskrevende

problem og har derfor oppfordret våre

det ikke lang tid før vi så konturene av

tilstander ikke har forsvunnet – bare at

folkevalgte om å starte planleggingen

et nytt helsevesen. En forvandling som –

behandlingen er satt på vent, sier Oretorp.

fremover. Det vil mest sannsynlig ikke

naturlig nok - i hovedsak handlet om å gi

være tilstrekkelig at helseforetakene

plass til, lage gode smittevernrutiner og

Situasjonen ved OUS er ikke unik. Det er

gjenopptar ordinær drift. For at de pa-

å ivareta syke koronapasienter, sier Per

nedgang i ikke-Koronarelaterte innleg-

sienter som nå må vente på nødven-

Oretorp, assisterende generalsekretær i

gelser ved alle landets sykehus. I Bergen

dig behandling og rehabilitering skal få

Personskadeforbundet LTN.

rapporterte helsemyndighetene fire uker

mulighet til å bli så bra som mulig, må

etter omprioriteringene grunnet Covid-19

kapasiteten i helsevesenet etter hvert

Covid-19 forskjøv og endret det helsevese-

om at hele 30 000 planlagte polikliniske

økes til et nivå som overstiger det som

net vi kjenner til, og som blant annet Per-

avtaler, behandlinger og operasjoner er

var tilfelle før pandemien.

sonskadeforbundet LTN møysommelig har

avlyste. Det betyr at Haukeland sykehus

bidratt til å bygge opp, forteller Oretorp.

har redusert sin kapasitet med 40 prosent.

I løpet av kort tid ble sykehusavdelinger

VI SAMLER KUNNSKAP OG SIER I FRA

bindelse med revidert nasjonalbudsjett

ryddet, pasienter sendt hjem til sine hjem-

Personskadeforbundet LTN har siden pan-

2020, og ikke minst til høsten i forbindelse

kommuner og rehabiliteringstilbudene

demiens utbrudd hatt jevnlig kontakt med

med arbeidet med statsbudsjett for 2021.

Han sier at forbundet vil følge opp og
være en aktiv «vaktbikkje». Særlig i for-
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En annen helsetjeneste som delvis er

se med bekymring på etterslepet vi har

enn det selve covid-19 epidemien har skapt.

på frys er hjerneskaderehabiliteringen.

i helsevesenet grunnet pandemien. I en

Helsedepartementet opplyser at re-

Her har forbundet vært i kontakt med

artikkel publisert på NRK i påsken fortelles

gjeringen vil komme med forslag om

hjerneskadeforskningsmiljøet.

det at tallet på utsatte eller avlyste avtaler

økte bevilgninger til helseforetakene i

på operasjoner eller polikliniske avtaler,

forbindelse med Revidert nasjonalbud-

på landsbasis, har oversteget 100 000.

sjett 2020. Personskadeforbundet LTN

- Vi er særlig bekymret for gruppen av
pasienter med hjerneskader, som nå ikke

håper det blir raust.

får oppfølging i henhold til nasjonale ret-

Legeforeningen advarer mot etterslepet

ningslinjer. Vi håper at de blir behørig

vi allerede har og som vi må ivareta når vi

- Det har i flere omganger blitt pekt på

registrert slik at de kan følges opp når

etterhvert skal åpne opp landet vårt. I et

hvor mye Korona-epidemien og ned-

ting igjen normaliseres, sier Oretorp, og

brev til helsedirektør Guldvåg skriver de at

stengingen av Norge har kostet oss i

legger til:

nedgangen delvis skyldes behovet for å

næringslivkroner. I Personskadeforbundet

ha ledig kapasitet i påvente av smittede

LTN er vi mer opptatt av et annet regn-

- Vi har også mottatt meldinger om at

korona-pasienter, men de mener også at

skap, nemlig hvor mye nedstengingen og

begrensninger i helsevesenet påvirker

det handler om manglende planlegging,

omprioriteringene i helsevesenet har kos-

gjennomføring av arbeidsevnevurderin-

mangel på utstyr, smitteverntiltak og

tet og vil koste,i helsekroner, sier Oretorp.

ger. Det vil i sin tur kunne skape utfordrin-

selve organiseringen.

ger i forhold til arbeidsavklaringspenger
og uføretrygd.

- Vi vet med sikkerhet at resultatet av
I det samme brevet peker Legeforeningen

at manges behandlinger og rehabilite-

på det forventede etterslepet og helsekø-

ringsforløp blir satt på vent har enorme

LEGEFORENINGEN ROPER OGSÅ

ene som vil komme etterpå. De mener at

kostnader på individplan, men også på

VARSKO

kaoset i dette, om det ikke blir håndtert

samfunnsøkonomisk nivå, avslutter han.

Heldigvis er ikke forbundet alene om å

skikkelig, kan ha større helsekonsekvenser

LEGEFORENINGEN MENER AT kaoset i pandemien og prioriteringene myndighetene har gitt, om det ikke blir håndtert skikkelig, kan ha større helsekonsekvenser
enn det selve covid-19 epidemien har skapt.
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Hvorfor være mer aktiv?
Vi går inn i en årstid med lysere dager og for de fleste også en tid der lyset gir mer energi. Er du smart bruker du
noe av overskuddet til å trene eller holde deg fysisk aktiv.
TEKST: Gunn Kvalsvik

I tillegg til at du får større muskler og

den langsomt. Særlig hos kvinner

bedre utholdenhet, er det nemlig mange

reduseres den raskt etter overgangs-

gode effekter av trening:

alderen. Trening motvirker dette, og

•

Du blir mindre stresset.

•

Det kan bedre hukommelsen og

det kan dermed forebygge beinskjør•

•

•

•

Lavere verdier av det dårlige kole-

het. Bygge opp et sterkt skjelett i

sterolet i blodet, noe som reduserer

ungdomsårene som kan beskytte

risikoen for hjerte- og karsykdommer.

mot brudd senere i livet.

Lavere blodtrykk både i etterkant

•

Påvirkninger i nervesystemet: Du

av treningsøkten og på lang sikt,

får bedre koordinasjon, balanse og

ved regelmessig trening.

reaksjonsevne. men det kan også

læringsevnen.
•

Trening kan lindre symptomer ved
angst og depresjon.

•

Minsker smerter, både under og etter
treningen.

bidra til en følelse av velvære. Det

Det er selvsagt en forutsetning at du

Bedre immunsystem: Regelmessig

øker frigjøring av signalstoffer i hjer-

legger opp treningen etter hvilken utfor-

fysisk aktivitet bedrer immunsys-

ne. Mange kognitive funksjoner som

dring eller skade du sliter med. Husk at

temet og kan redusere risikoen for

planlegging og koordinasjon av opp-

litt alltid er bedre enn ingenting. Lykke til.

infeksjoner.

gaver opprettholdes, søvnkvaliteten

Sterkere skjelett: Menn og kvinner

blir bedre, depresjonssymptomer re-

Kilder: Punktene over er hente fra for-

duseres og selvfølelsen øker.

skjellige websider der treningseksperter
og medisinere forteller hvorfor aktivitet

når maksimal beinmasse i 20-30
årsalderen, og deretter reduseres

•

Læringsevnen kan øke.
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er bra.

Yrkesskadeerstatning ved
obligatorisk treningsøvelse
Personskadeforbundet LTN har sammen med flere andre organisasjoner formidlet at yrkesskadeerstatningsordningen ikke godt nok dekker personskader som oppstår i forbindelse med obligatoriske treningsøvelser. De
som er rammet er for eksempel politiansatte, fengselsbetjenter og brannmenn.
TEKST: Per Oretorp

Vårt engasjement handler om at vi har

deerstatningsordningene og mener en

stå i forbindelse med aktivitet som ikke

sett flere tilfeller der ansatte og studenter

lovendring er påkrevd.

avvek fra fengselsbetjenten sine normale

har blitt varig skadet ved slike obligato-

arbeidsoppgaver.

riske øvelser. Fordi det her er snakk om

Eidsivating lagmannsrett stadfester i

øvelser som er en del av arbeidsinstruks

en dom av 19. mars 2020, som gjaldt en

Etter en vurdering av de faktiske om-

eller obligatorisk kurs, så har skader, som

fengselsbetjent som under obligatorisk

stendigheter rundt skadetilfellet, konklu-

følge av slik virksomhet ikke falt inn under

maktutøvelsestrening ble påført en al-

derer dog retten med at betjenten i dette

ulykkesbegrepet - fordi de skaden ikke

bueskade med varig svekket stabilitet

tilfelle hadde blitt skadet som følge av en

har oppstått som følge av en uforutsett

og nevrologisk skade, at slike skader ikke

«tidsbegrenset ytre hendelse» ….. «som

hendelse.

faller inn under det så kalte markerte

medfører en påkjenning og belastning

ulykkesbegrepet. Det vi sil si at det ikke

som er usedvanlig i forhold til det som er

Personskadeforbundet LTN mener at

var tale om en plutselig og uventet ytre

normalt under slike øvelser», og at dette

slike skader må omfattes av yrkesska-

hending og at skaden i dette tilfelle opp-

var en usedvanlig påkjenning «som han
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ikke var forberedt på eller kunne unngått,

Personskadeforbundet LTN er glad for at

og skaden var upåregnelig».

denne arbeidstakeren har fått medhold
i at skaden skyldes en yrkesskade, men

Dette mente lagmannsretten lå langt

understreker at løsningen lå i det faktiske

utenfor det fengselsbetjenten måtte

omstendighetene rundt denne konkrete

akseptere og regne med som en del av

hendelsen og skaden. Som forhenværen-

den normale yrkesutøvelsen. Som følge

de fengselsbetjent er jeg vel kjent med

av dette måtte da skaden anses som en

denne type øvelser og jeg mener at det

arbeidsulykke i henhold til det avdempete

burte være en selvfølge at politiansatte,

ulykkesbegrepet i folketrygdloven § 13-3

fengselsbetjenter, brannmenn, ansatte

andre ledd andre punktum.

i psykiatrien med flere som blir påført
skader og økonomiske tap i forbindelse

For skadelidte prosederte LO-advokat

med slike øvelser skal være yrkesskade-

Imran Haider.

dekket på generelt grunnlag.

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.
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Sorgdiagnosen
Der er ikke lenge siden sorg ble definert av WHO som en egen diagnose.
Hvordan brukes en slik diagnose?
TEKST: Gunn Kvalsvik

- Vi som jobber med barn, er opptatt av

emosjonell smerte. Det behøver ikke bare

at dette dreier seg om det som før kaltes

være tristhet, men også skyld, sinne og

kronisk sorg. Når sorg ikke går over, og

det å klandre andre, eller vansker med å

den er vedvarende og sterk. Men barn

akseptere døden. Som for andre diagno-

og ungdommer som blokkerer for sorgen

ser skal problemene medføre funksjonss-

og ikke forholder seg til den og kanskje

vikt på viktige livsområder, for eksempel

I en artikkel publisert i psykologitidsskrif-

faller ut av skolen, de fanges ikke opp av

på skole, i jobb eller sosialt liv. Måten du

tet.no sier krisepsykolog Atle Dyregrov at

denne diagnosen. Det er synd. På lengre

reagerer på, må gå ut over forventede

sorgdiagnosen skal ikke brukes til å ta et

sikt håper jeg på anerkjennelse av også

kulturelle, sosiale og religiøse normer.

jafs inn i det normale livet, men sørge for

andre typer komplisert sorg. Men den

at de som sliter får adekvat hjelp.

forlengede sorgen vi snakker om her, er

Dyregrov mener at barn ikke har samme

kjennetegnet ved at du i minimum seks

kapasitet for emosjonsregulering som

Ifølge psykologen er diagnosen knyttet

måneder har en vedvarende lengsel og

voksne, og kan derfor reagere annerle-

til komplisert sorg, men han understreker

savn etter den døde, at du er overopptatt

des. For eksempel ved å regulere sorgen

at det finnes flere typer.

av den døde. Det skal være en intens

vekk, skyve den bort. De kan gå rett ut
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for å leke etter beskjed om et dødsfall.

som gir senket stemningsleie, mens ved

kan snakke om dette. Det er klientens

Det kan misforstås, og tolkes som at de

depresjon er det vedvarende depressiv

behov som må avgjøre her.

ikke sørger, og om de gjør dette mye, kan

tenkning, ofte fulgt av håpløshet, for-

det være vanskelig å vite når det er ledd

klarer Dyregrov.

NATURLIG AT LIVET SVINGER

i en naturlig og god tilpasningsprosess,

Enkelte vil hevde at en sorgdiagnose kan

og når det dreier seg om en komplisert

– Finnes det behandling som er spisset

frata mennesker muligheter til å erfare at

sorgprosess. Mange barn håndterer sor-

inn på sorgdiagnosen?

de tåler livet. Det ser ikke krisepsykogen

gen bra gjennom i perioder å holde en

på som noe store problem.

viss avstand. Det er synd at vi har lite

– Det finnes. Både studier og kliniske er-

forskning på nettopp dette. Ved Senter

faringer viser at det fungerer godt å ta

– Ja, noen sier at dette skulle jeg klart

for krisepsykologi ønsker vi nå å forske

for seg traumeaspekter først. Fokusere

selv. Da kan det være bra å lære dem

på dette ved å følge barn over tid, og

på for eksempel måten personen fikk

selvhjelpsmetoder og gi konkrete opp-

håper å få midler til det.

vite om dødsfallet på. I behandlingen for

gaver som gjør at de kan bevare opple-

sorgen bruker man en variant av ekspo-

velsen av å ha kontroll og erfare at de

HVOR, OG HVORDAN

neringsterapi. Det handler om å ta inn

med litt drahjelp selv kan oppnå mest-

Anslaget over hvor mange som faller un-

over seg at den døde er borte, slippe fra

ring. Dette handler om terapeutisk hold-

der sorgdiagnosen i Norge er mellom 10

seg den døde. Kanskje ved å gå sjeldnere

ning. Du skal være motivator og gi folk

og 20 prosent. Det betyr, ifølge psykolog

til graven, eller å ikke se så ofte på bilder

en dytt, men også anerkjenne det de får

Dyregrov ikke at bare 10 prosent trenger

av den døde. Det er en knallhard metode

til. For noen som er fastlåst i sorg, kan en

oppfølging.

for sørgende, de skal gjøre det omvendte

reduksjon av gravbesøk fra hver til annen

av det de ønsker. Terapien er en kom-

hver dag være et stort skritt når de endrer

- Vi må ikke ha et behandlingsapparat

binasjon av konkrete råd, det å snakke

på vanene som opprettholder sorgen.

som stirrer seg blind på diagnoser. Noen

om forholdet til den døde, ta hverdagen

får plager som forringer deres liv, og de

tilbake og komme i gang med jobb og

– Innebærer diagnosen en fare for å di-

bør få hjelp selv om de ikke oppfyller alle

vanlige aktiviteter. Den døde skal få en

agnostisere normale følelser?

kriteriene på en diagnose, sier han.

plass som er naturlig når vedkommende
ikke lever lenger. Det å ta farvel i fantasi-

– Vi skal ikke behandle normal sorg, og

For fastleger kan diagnose gi en mulighet

en, gå til dødsøyeblikket, og for eksempel

derfor er diagnosekriteriene strenge. Det

til å henvise videre. Det fine med sor-

skrive til den døde, er blant virkemidlene

er viktig for å unngå sykeliggjøring av

gdiagnosen er nemlig at man ikke får

som benyttes.

normale reaksjoner. Vi må ha rom for et

depresjonsdiagnose når man egentlig
sliter med sorg. En depresjonsdiagnose

stort spenn i sorgreaksjoner. Men det er
– Hva er et rimelig antall terapitimer?

kan lukke dører, eksempelvis ved at man
får problemer med å få forsikring.

ikke normalt når du hvert minutt savner
den døde mange måneder etter dødsfal-

– Det vil variere sterkt. To-tre måneder

let, eller du er konstant redd for at andre

med intensiv jobbing er ganske vanlig.

skal dø. Eller når skyldfølelse fordi du ikke

- Dessuten responderer folk med kom-

Men det går ikke å fastsette et bestemt

fikk ektefellen til å gå til legen, ødelegger

plisert sorg dårlig på antidepressiva. Økt

antall timer. Noen ganger avtaler vi å

livet ditt. Sorgdiagnosen bygger ikke på

fokus på sorg som følge av diagnosen

møtes for eksempel tre måneder etter

et ønske om å ta et jafs inn i det nor-

vil hindre feilbehandling. Ved kompli-

avsluttet terapi, eller om ett år. For noen

male livet, men at de som sliter, skal få

sert sorg er det atskillelsen fra den døde

er terapirommet det eneste stedet de

adekvat hjelp.

– 11 –

Smått & Viktig
Når det unormale blir det normale
Da vi stengte kontoret den 12. mars,
så jeg ikke for meg at stuebordet
hjemme skulle bli min faste arbeidsplass for lenger enn et par uker. Men
påsken er nå over, vi driver organisasjonen via videomøter og e-post,
og jeg har fortsatt lunsjpause med
barna mine som stedfortredende
kolleger.
TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

Selv når vi går en annerledes vår i møte,

litt for lange dager på hjemmekontor

alle lokal- og fylkeslag får også oftere

har blitt hektisk aktivitet.

informasjon, slik at dere er best mulig
rustet for medlemmene deres.

VÅR NYE HVERDAG
Sentralbordet fungerer som før, om

I påsken gjorde vi noen helt nytt, da

du ringer mellom 9 og 11.30 eller 12 og

åpnet vi et sentralt likepersonnummer

15 får du et hyggelig svar og møter et

som ble bemannet av frivillige rundt

menneske i den andre enden. Trenger

hele landet. Vi må ta med oss erfarin-

medlemmer råd og veiledning, skal

gene herfra og se om dette er noe vi

dere fortsatt få det. Men fordi vi har

skal fortsette med.

litt forskjellige hjemmesituasjoner kan
det være at du må vente litt før vi kan

VEIEN VIDERE

ringe deg opp igjen.

Hva høsten bringer er fortsatt uklart, det

jobber både frivillige og ansatte hardt for

eneste som er sikkert er at vi fortsatt er

å være til stede for de som trenger det.

E-posten fungerer som før, send oss mail

her og jobber for medlemmene våre. Vi

Jeg har vært generalsekretær i noen år,

og vi sender deg et svar!

ser at stengningen av samfunnet har

men så hyppige styremøter har vi aldri

gitt medlemmene våre nye utfordringer,

hatt før. Vi møtes via videolink for å fin-

Vi har i perioden valgt å sende hyppigere

disse må vi følge opp. Og kan vi ikke

ne ut hva som skal til for å fungere. Alle

nyhetsbrev slik at medlemmene skal

møtes fysisk, må vi jobbe videre med

ansatte møtes hver morgen klokka ni på

få informasjon som er viktig for nett-

andre måter å være sammen på.

samme sted, og det jeg trodde skulle bli

opp oss. Alle som er styremedlemmer i

SEKRETARIATET MØTES DAGLIG, ikke fysisk, men ved bruk av digitale hjelpemidler.
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Likepersontelefonen var åpen i påsken
Personskadeforbundet LTN ønsket å
bidra i den nasjonale dugnaden og
åpnet derfor for likepersontelefonsamtaler i påsken.

himmel, andre blir nyhetsavhengige og
klarer ikke å slappe av.
For å strekke ut en hånd til de som trenger det – besluttet derfor forbundet å

Nedstengingen av landet, frykten for å

tilby likepersonsamtaler via telefon noen

bli smittet og uroen for hvordan verden

timer hver dag i påsken.

skal bli etterpå gjør noe med oss. Reaksjonene på «annerledestiden» varierer,

På kort varsel fikk vi en ordning på plass,

det samme gjør måten vi håndterer

og heldigvis var det mange likepersoner

situasjonen på. Noen baker hundrevis

som sa seg villig til å stille. Takk til dere!

av boller eller legger puslespill med blå

HAR DU SPØRSMÅL OM KORONA, søk vår paraplyorganisasjon ffo.no.
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Viktig at plager blir
dokumentert
En dom fra Borgarting lagmannsrett av 14. februar 2020 stadfester
vekten av at plager etter erstatningsbetingende skader jevnlig blir
dokumentert.
TEKST: Per Oretorp

sykemeldt før han igjen ble sykmeldt i

Forsikringsselskapet akseptert ikke er-

begynnelsen av 2011, altså en periode

statningsansvar på grunnlag av man-

på 3 og et halvt år uten sykemeldinger.

glende årsakssammenheng.

NAV innvilget i foreløpig vedtak 16. juli
2012, 60 % uførepensjon fra 01.september

Lagmannsretten fant at det ikke var

2012. NAV anså også at det var årsaks-

sannsynliggjort brosymptomer og at

sammenheng mellom trafikkulykken og

symptomutviklingen ikke var forenlig

As reduserte arbeidsevne.

med akseptert medisinsk viten.

Saken gjaldt en lege som ble pådro seg
nakketraume i en bilulykke. Skadelidte
kjørte av veien etter en unnamanøver
for en elg som sto i veibanen. Bilen rullet
rundt flere ganger og ble kondemnert
etter ulykken. Det var enighet mellom
partene at ulykken hadde betydelig skadeevne og at akuttsymptomvilkåret var
oppfylt.
Den aktuelle ulykken skjedde så langt
tilbake som i 2004. I perioden etter fikk
skadelidte fysikalsk behandling, men
klarte å arbeide uten sykemeldinger. Fra
desember 2004 og frem til august 2005
var det ikke dokumentert noen form for
symptomer eller medisinsk oppfølging.
Det som derimot fantes i denne periode
var selvrapporterte symptomer. I perioden
august 2005 til februar 2006 fikk skadelidte jevnlig behandling av fysioterapeut
for sine nakkeplager. Bildediagnostiske
undersøkelser høsten 2006 viste «normale funn» og kun minimale degenerative
forandringer.
Skadelidte var sykemeldt som følge av
sine nakkeplager 100 % sykemeldt fra 16.
desember 2006 til 1. januar 2007. Deretter
var han 25 % sykmeldt (for 1 måned av
gangen) hele første halvår 2007 til og
med 31. juli 2007. Deretter var han ikke
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Lagmannsretten la til grunn at det ikke

det er tidsnære spor av at skadelidte

Lagmannsretten vurderte også det så

forelå tidsnær dokumentasjon på at

hadde nakkeplager. Videre tilla retten

kalte «4. vilkår»» også kjent som «foren-

skadelidte hadde smerter og plager fra

vekt ved at det også er perioder etter

lighetstesten» og la til grunn at skadelidte

nakken i tidsrommet fra 16. desember

august 2005 hvor det ikke forelå tidsnær

mest sannsynlig har hatt et sykdoms-

2004 da han avsluttet behandlingen hos

dokumentasjon på nakkeplager, og at det

forløp hvor plagene i mange år har gått

manuellterapeut og frem til 4. august

gikk 1 år og 4 måneder etter ulykken før

litt i bølger før plagene etter en periode

2005 da han ble henvist til fysioterapi.

skadelidte for første gang ble sykmeldt

på over 6 år ble markant verre. Videre

Det gikk altså ca. 7,5 måneder uten at

som følge av nakkeplager.

mente retten at det ikke fremkom noe
under bevisføringen i lagmannsretten
som kunne tilsi at en slik atypisk utvikling
kunne forklares med basis i anerkjent
medisinsk viten. Lagmannsretten kom
derfor til at heller ikke forenlighetsvilkåret
var oppfylt.
Dommen understreker hvor viktig det er
at symptomer blir jevnlig dokumentert i
lang tid etter skaden. Tidligere har man
lagt til grunn at brosymptomkravet er
oppfylt etter at plagene kunne anses
som kroniske om lag 1 ½ år etter skaden.
Dersom man på tross av sine plager klarer
å stå i arbeid så er det ekstra viktig at
plagene likevel jevnlig dokumenteres i
helsejournal. I annet tilfelle vil det faktum at man klarer å stå i arbeid faktisk
kunne bli brukt mot skadelidte og så tvil
om symptomers tilstedeværelse eller
alvorlighet.
Mitt generelle råd må derfor bli at så lenge det ikke foreligger ansvarserkjennelse
fra forsikringsselskapet sin side så må
du jevnlig gå til lege eller annen helsepersonell for å få plagene dokumentert.

SKADELIDTE KJØRTE AV veien etter en unnamanøver for
en elg som sto i veibanen. Bilen rullet rundt flere ganger og
ble kondemnert etter ulykken.

– 15 –

Nå trenger vi å se at det
spirer og gror
Etter en merkelig og til dels skummel koronavinter – og vår, er det desto
viktigere å glede seg over livet. Også det grønne.
TEKST: Gunn Kvalsvik

For første gang i mitt liv har jeg bestemt

Ekstrabonusen er kosen du eller dere får

meg for å dyrke urter. Derfor har jeg lest

med å følge med på at det spirer og gror.

bøker, fulgt blogger og løftet min kom-

Vi snakker kvalitetstid: Litt jord under

petanse på området. Målet er å så, lage

neglene, praktisk læring om planters liv

spirer – for så å sette plantene ut i mini-

pluss gleden ved å dyrke noe dere kan

hagen min når de er store nok. I denne

spise.

artikkelen ønsker jeg å inspirere flere til
å gjøre det sammen med meg. Om du

Det er to veier for å lykkes. Den ene er via

ikke har en hage, kan du kose deg med

ferdigkjøpte planer, den andre er – den

å sette potter på balkongen eller bare

harde veien – via frø og såing.

fortsette å ha planene i vinduet eller på
kjøkkenbenken.

FERDIGKJØPTE PLANTER
Om du er utålmodig er det lov å kjøpe

Om du nå tenker, nei, det orker jeg ikke så

urteplanter fra butikken. Ofte kollapser

kommer jeg raskt med et motargument:

dessverre urteplantene vi kjøper i butikken få dager etter at vi har fått dem

Dyrker du urter i vinduskarmen har du

i hus. For å lykkes, trenger de litt ekstra

en fristende urtehage lett tilgjengelig.

stell, spesielt i starten.

Her er forklaringen og guiden som du
skal følge for å lykkes:
På grunn av hurtig vekst i gartneriene er
celleveggene til urter vi kjøper i butikken
svake og plantene trenger også litt tid
for å akklimatisere seg til vårt inneklima,
samt bygge opp styrke i stilker og blader.
Kjøper du en potte med for eksempel basilikum i butikken, vil du se at hver enkelt
plante står tett i tett og kjemper om den
lille næringen de klarer å karre til seg i
en altfor liten potte. Basilikum trenger
varme, lys, næring og jevn fuktighet. For å
gi dem bedre vilkår og lenger levetid kan
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URTER SER VAKRE UT, og de lukter godt.

En frodig urtehage i vinduskarmen ser
pent ut, men skal jo også brukes. Når
vi klipper av skudd og deler av urtene
trenger planten mye næring med nye
byggesteiner for å vokse videre.
En flytende og organisk gjødselblanding
inneholder nettopp de byggesteinene
urtene trenger og er derfor lurt å bruke
ved hver vanning. Uten å tilføre næring vil jorda ganske raskt bli utarmet
og plantene får dårlig eller ingen ny
vekst. En godt merket organisk gjødsel
skal være helt naturlig og fin til bruk
på urter.
DE 10-STEGENE FOR OMPLANTING
AV KJØPEURTER
1.

Sett planten i vann slik at rotklumpen er gjennomvåt

2.

Trekk av plastpotten

3.

Dra rotklumpen forsiktig fra hverandre hvis planten skal deles i mindre deler

4.
rotklumpen deles forsiktig i flere mindre

skje bare én plante i hver potte. Også

deler og plantes i en større potte med

disse urtesortene kan gjerne få en større

næringsrik jord. Etter planting vannes

potte og litt ny jord for en bedre vekst

den og settes lyst.

og lengre levetid.

Samme fremgangsmåte anbefales for

PRAKTISKE TIPS OG RÅD FOR

de fleste urter hvor plantene i utgangs-

KJØPEPLANTER

punktet står tett i tett i potta.

Merk at de fleste planter innendørs ikke

røttene ikke tørker
5.

Det samme gjelder når vi skal plante urter

etter omplanting slik at røttene får tid

i større krukker. Finn en ny potte hvor det

på seg til å etablere nye smårøtter.

er plass til ca 3 cm. med ny jord rundt alle

Sett i ny jord og trykk forsiktig, men
fast rundt planten så røttene får god
kontakt med jorda

6.

Vann så jorda er lett fuktig

7.

Unngå sol de første dagene til nye
smårøtter har etablert seg

8.

liker å få for mye plass ved omplanting.
NB! Unngå sterk sol de første dagene

Ha ny potte med jord klar slik at

Dusj med dusjeflaske innimellom
for å unngå for mye fordamping fra
planten

9.

Pass på at den nye krukken har hull
i bunnen

kanter. Pass også på at den nye potten

10. Har du et lite minidrivhus til vin-

Urter som rosmarin, timian, salvie og

har hull i bunnen slik at overskytende

duskarmen kan de godt få et lite

estragon har ofte kun noen få, eller kan-

vann kan renne unna.

opphold der
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DYRKE URTER FRA FRØ

på skåla eller potteskjuleren. På den

grillen har du urtene lett tilgjengelig når

For å få mer hardføre og robuste planter

måten trekker plantene opp vannet

de skal brukes.

kan du kjøpe frø og dyrke dem selv helt

de har behov foruten å måtte stå med

fra start. Det finnes som regel et stort

bena i vann.

Flere av urtene på listen under kan fak-

utvalg av frø til spennende urter i hage-

tisk overvintre i en krukke eller et bed

sentre, blomsterbutikker eller frøkataloger

UTPLANTING AV URTER

utendørs og kan derfor glede oss med

på nett.

De fleste urteplantene liker å komme ut

smak og blomster år etter år.

når det blir sommer og varmt.
Urteplanter som dyrkes frem fra frø er

Blomstene fra urtene kan også spises og

vant med forholdene der de vokser opp,

Tidspunktet for utplanting kan variere,

og ikke minst stellet de får hjemme hos

men er vanligvis greit å gjøre i måneds-

akkurat deg. Bak på frøpakkene står

skiftet mai/juni når nattetemperaturen

det som regel en god beskrivelse for å

holder seg over 10 grader.

gi frøene en best mulig start.

er derfor fine til bruk i lekre sommersalater.
5 TIPS FOR Å LYKKES MED Å DYRKE
URTER I VINDUSKARMEN
1.

Å plante urter sammen i en større krukke

Plant urter i større potter enn de
kommer i fra butikken

SLIK FORENKLER DU VANNING

ute gjør det enklere å holde jevn fuktighet

2.

Nok lys

AV URTER

selv på varme dager med sol og vind.

3.

Unngå undervarme fra panelovn

Når du dyrker urter inne kan det være

Krukken plasseres gjerne lunt av hen-

4.

Vann jevnt så urtene ikke tørker ut

lurt å sette potten på en liten blokk

syn til de varmekjære urtene. Plasserer

5.

Ha på flytende gjødsel en gang

med grønn oasis og ha vann i bunnen

du dem i nærhet av spiseplassen eller

iblant (helst organisk)

10 URTER SOM ER FINE Å DYRKE I VINDUSKARMEN
Basilikum rød / grønn - Rosmarin - Melisse - Salvie - Oregano
Timian - Mynte - Estragon - Koriander - Karse
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Vi må ikke i solidaritetens tid
glemme egen helse

På en pressekonferanse for noen uker
siden hadde helseminister Bernt Høie
på seg et litt annet jakkemerke enn
han vanligvis har. Der stod det "Alle
trenger fastlegen".
TEKST: Gunn Kvalsvik

lar være å ta kontakt og bestille time.

ned på grunn av Koronaviruset, slutter

Det er viktig at pasienter med kroniske

vi dessverre ikke å ha «normale» helse-

lidelser og helseplager opprettholder den

plager. Å stoppe å ivareta egen helse er

faste kontakten med legen som kjenner

ikke nødvendigvis solidaritet, tvert imot.

dem. Så ta kontakt med fastlegen slik du

Vi må ivareta helsen vår, så godt vi kan,

pleier – om tingene du pleier. Så finner

uavhengig av krise eller ikke.

du og fastlegen ut om dere skal treffes
ansikt til ansikt eller på andre måter. Det

Sand-Rismyhr forteller at oppfordringen

På Facebook-siden sin like etterpå skrev

er viktig at vi forsøker å leve så normalt

fra helseministeren kommer etter at fle-

han følgende:

som mulig i en unormal situasjon.»

re fastleger har meldt inn en nedgang i

«Det (jakkemerket) er en liten påmin-

VIKTIG BUDSKAP FRA VÅR

rapportert om mer ledig kapasitet enn

nelse til dem som nå har sluttet å ringe

HELSEMINISTER

vanlig på flere sengeposter.

fastlegen sin.

Rådgiver Birte Sand Rismyhr i Person-

henvendelser. I tillegg har også sykehus

skadeforbundet LTN mener budskapet til

- Jeg vil altså oppfordre medlemmene

Det er bra at folk tenker over at de ikke

Høie er svært viktig. Og at det er en grunn

våre til å ta kontakt med sin fastlege,

skal belaste legene med for mye i en kre-

til at han igjen har gjentatt budskapet.

om det er behov. Gjerne digitalt. Basert

vende tid. Men mange fastleger opplever
nå at pasienter som trenger oppfølging,

på dialog kan dere sammen vurdere vi- Selv om verden på et vis er snudd opp
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dere tiltak.

Diskriminering av studenter med
nedsatt funksjonsevne
Levekårsundersøkelser forteller at
studenter med nedsatt funksjonsevne har ekstra mye å vinne på høyere
utdanning. Problemet er at mange
utdanningsinstitusjoner ikke legger
til rette for de som har ekstra behov,
noe som blant annet fører til at færre
fullfører.

denter, ble praksisveiledere og forelesere

tens liv ikke kommuniserte eller hadde

også involvert.

en helhetlig plan.

- Jeg var primært opptatt av å kartlegge

Universitetslektoren forteller at studen-

hvordan studentene opplevde student-

tene hun intervjuet, som i utgangspunk-

hverdagen sin – altså deres unike historie,

tet var ressurssterke, sa at de opplevde

dermed var det naturlig å gå i dybden.

tilværelsen som kaotisk og dårlig ko-

Veiledere og forelesere snakket jeg med

ordinert. Selv om de var vant til å leve

i fokusgrupper der det ble diskutert kon-

med utfordringer og var motiverte for

TEKST: Gunn Kvalsvik

krete temaer og emner, sier hun.

studiet, strevde de med å finne informa-

I en fersk doktorgradsavhandling kom-

STUDENTTILVÆRELSE MED MANGE

og finne ut hvem de kunne snakke med

mer det frem at ungdom med nedsatt

HINDRINGER

om sine utfordringer og behov. Når de

funksjonsevne opplever at studiehverda-

Langørgen sier at avhandlingen hennes

endelig fikk vedtak på hjelp, opplevde

gen består av mange hindringer. Infor-

viser at studenttilværelsen for ungdom

de likevel at de måtte passe og følge

mantene var rekruttert fra profesjonsut-

med nedsatt funksjonsevne, i tillegg til

opp, fordi utstyr (eks. mikrofoner) ikke

danninger innen pedagogiske, helse- og

å være «vanlig» student, handler om å

fungerte eller ble brukt, at de ikke fikk

sosialfaglige fag.

takle mange praktiske oppgaver.

powepointer tilstendt i forkant som av-

LEVE MED har snakket med universi-

- Da jeg begynte å systematisere da-

tetslektor Eli Langørgen som står bak

tamaterialet ble jeg overrasket over

studien. Hun forteller at datagrunnlaget

interaksjonen og dynamikken mellom

- Hvordan håndterte og snakket fore-

hennes består både av dybdeintervjuer

aktørene. Eller mangelen på sådan. Altså

lesere og veilederne om studenter med

og fokusgrupper, og at i tillegg til stu-

hvordan de som var involverte i studen-

funksjonsnedsettelser?

sjon om sine rettigheter og muligheter

talt, at informasjon om deres behov ikke
ble videreformidlet eller ble feiltolket.

- Jeg opplevde at foreleserne gjennomgående var opptatt av flinke studenter.
Ikke bare de karakterflinke, men selvgående. Å be om tilrettelegging var derfor
en risiko for studentene, siden man da
kunne havne i kategorien «krevende»
og ikke flink.
Dette var noe studentene var klar over,
mener Langørgen. Hun peker på eget
materiale og analyser som tydelig viser
at de fleste var villige til å strekke seg
langt for å ikke bli definert som en byrde.
- Mange sa at de opplevde mye stress
UNIVERSITETSLEKTOR ELI LANGØRGEN. Foto: NTNU
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KJERSTI RISHOVD, som ble ferdig utdannet sykepleier i 2018, vet hvor krevende studietilv.relsen kan være dersom man
har nedsatt funksjonsevne. Foto: Privat

rundt å selv måtte si fra, for eksempel
dersom foreleserne glemte å koble på
lydsystemer eller andre nødvendige hjelpemidler, sier hun.
- Var det noen studenter som synes at
situasjonen ble uholdbar og valgte å
avslutte studiene?
- To av 14 av de som deltok i studien
valgte å avslutte, men langt flere vurderte
det kontinuerlig. Grunnen var blant annet
helseutfordringer. Mange sa at de ville
klart seg bedre dersom studiet var på
deltid, men at dette ikke var mulig. De
ulike emnemodulene bygger på hverandre, slik at man er avhengig av å ta
dem i en viss rekkefølge. Falt man ut, tok
det fort et helt år før man kunne fortsette
studieprogresjonen med neste kull.
TRE BRATTE ÅR
Kjersti Rishovd, som ble ferdig utdannet
sykepleier i 2018, vet hvor krevende studietilværelsen kan være dersom man
har nedsatt funksjonsevne.

Rishovd fikk beskjed om at hun hadde

som å fikse mat og å vaske klær.

kommet inn på sykepleierstudiet i BerVILLE VÆRE NORMAL, IKKE EN SOM

Hennes historie er som følger: I februar

gen. Etter anbefalinger fra helsepersonell

2014 ble hun alvorlig skadet i en bilulykke.

valgte hun å utsette studiene til neste

SKAPTE PROBLEM

Den ulykksalige hendelsen skjedde mens

høst samt å søke på en skole nærmere

Rishovd drømte om å bli sykepleier og

hun var på tur i Kenya sammen med en

familien. De hadde erfart at det var viktig

var derfor supermotivert, men hennes

gjeng fra folkehøyskolen hun gikk på.

å begrense antall ukjente momenter når

kognitive utfordringer og smerteproble-

en skal begynne på et nytt og krevende

matikk gjorde studieårene til tre tunge

utdanningsløp.

år. All energien hennes gikk til studiene.

- Skadene jeg fikk var ikke nødvendigvis
så synlige, men det påvirket i stor grad

Hun valgte likevel å ikke trekke «sykdom-

hvordan jeg fungerte, slikt som kan skje

- Halvannet år etter ulykken startet jeg å

når man får en hodeskade. Resten av

studere. Første året bodde jeg i kollektiv

folkehøyskoleåret ble med andre ord

i Drammen, men de to siste flyttet jeg

- Jeg ville ikke være «hun syke», og siden

ganske amputert.

hjem fordi det ble utmattende å kom-

jeg ser frisk ut var det heller ingen som

binere studier med hverdagslige sysler

spurte. Det er ikke gøy å hele tiden bli
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skortet», som hun selv kaller det.

MANGE OPPLEVER AT studenttiden er svært sosial. Kjersti Rishovd hadde nok med studiene og måtte redusere det sosiale til et minimum.

oppfattet som treig, krevende og be-

å snakket med noen om hvorvidt jeg vil-

dato. For mange var det en for kort frist,

grensende. Jeg ville bare være en normal

le klare å jobbe som sykepleier med de

siden man egentlig ikke helt vet hva man

student.

jobbkravene som yrket krever. Jobb og

trenger før man har studert en periode.

studier er begge krevende, men stiller

Dessuten tok det tid å få funksjonene

Hun forteller om tre år der hun klatret fra

tross alt veldig forskjellige krav. Kanskje

på plass. I tillegg opplevde mange at det

skanse til skanse, nektet å gi opp selv om

burde jeg studert noe helt annet, blitt

var når de fikk kontakt med tjenesten

hun svært ofte kjente at det ikke gikk len-

noe jeg bedre kunne håndtere med mine

så var det vanskelig å finne informsjon

ger. Hele livet handlet om å gjennomføre.

utfordringer, avslutter Kjersti Rishovd.

om hvilke personer/tjenester som kunne

Levere. På sidelinjen heiet foreldre, slekt

hjelpe dem.

og andre. De som visste om ulykken og

ET SYSTEM SOM IKKE FUNGERER

begrensningene hennes.

På landets utdanningsinstitusjoner er det

Den dårlige tilretteleggingen førte til, sier

en tilretteleggingstjeneste som skal iva-

Langørgen, at studentene ble frustrerte

- I ettertid ser jeg at jeg kanskje burde

reta og guide studenter med utfordringer.

fordi de måtte bruke tid og krefter på

bremset ned. Mer optimalt hadde vært

Ifølge Eli Langørgens studiefunn fungerer

praktiske problemer. Det handlet om å

å ta studiet på deltid, men ettersom

dessverre tjenesten bare delvis.

kartlegge hvilke rettigheter de hadde,

dette ikke var mulig, opplevde jeg det

søknadsprosesser, samt mulighetene for

som umulig å bremse ned for å klare å

- For eksempel var søknadsfristen for

henge med. Kanskje hadde det vært lurt

å søke om hjelpemidler satt til en fast
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tilrettelegging og hjelp.

- Hvordan opplevde foreleserne og prak-

satt funksjonsevne lavt. Mens 45 prosent

slett en åpen dør. I tillegg var de opptatt

sisveilederne situasjonen med studenter

av ungdom uten funksjonsproblemer

av god informasjonsflyt, å bli involverte i

som trengte tilrettelegging. Var de gode

har minst ett år med høyere utdanning,

beslutninger og at tilretteleggingen burde

hjelpere?

er tallet kun 21 prosent for de som har

starte tidligere. Dessuten ønsket flere seg

nedsatt funksjon.

et studietilbud som kunne gjennomføres

- I utgangspunktet var de fleste positive

på deltid, som også tilsvarer at de i en

til at personer med funksjonsnedsettelse

Langørgens mener at tallene viser at en

fremtidig jobbsituasjon ønsket å jobbe

kom inn i studiene, men sa de følte at

stor ungdomsgruppe utestenges - og at

deltid, fordi de ikke hadde kapasitet til

de hadde for lite kunnskap om hvordan

diskrimineringen og problemet ligger på

fulltid.

de kunne hjelpe samt at de opplevde å

systemnivå.
- Hadde de tro på at de ville få seg jobb

stå alene. Flere sa også at det ikke var
tid i deres timeplan for ekstraarbeid og

-Selv om studiestedene tilrettelegger er

tilrettelegging, og at det ble stressende.

de fleste prosedyrene gjerne basert på

etter endt studie?

samme standard for alle. Det blir feil, da

- Tvilen dukket opp med jevne mellom-

- De synes også det var vanskelig å vur-

behovene er forskjellige og unike, også

rom, men de fleste mente de hadde noe

dere hvorvidt funksjonsnedsettelsen ville

innenfor samme diagnosegruppe, sier

å bidra med og at de derfor var ekstra

påvirke studentens evne til å gjøre en

hun.

motiverte for å fullføre studiet. Dette

jobb i tråd med utdanningsvalget studenten hadde tatt, sier Langørgen.

samsvarer også med tall fra I Barne-,
- Fikk du et inntrykk av hva studentene

familie- og ungdomsdirektoratet (Bufdir),

ønsket seg, konkret?

som sier at høyere utdanning gir 4,5 gan-

MYE Å VINNE

ger større sjanse for å få jobb, avslutter

Sammenlignet med befolkningen elles er

- Det alle pekte på var en synlig og til-

utdanningsnivået til personer med ned-

gjengelig tilretteleggingstjeneste. Rett og

UNIVERSITETET I SØRØST NORGE I DRAMMEN.
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forskeren.

Landet rundt
Skadefri dag 1. juni 2020
lagd 10 animasjonsfilmer med en artig
familie som skal vise ønsket og uønsket
adferd i trafikken.
Alle medlemmer oppfordres til å bli med
oss på kampanjen og dele postene fra
Facebook og Instagram når vi setter i
gang. Kampanjen starter 22. april og det
kommer nye filmer to ganger i uken frem
til selve dagen 1. juni - dagen vi drømmer
om blir en skadefri dag. Filmene blir lagt
ut på sidene våre, og vi håper dere «liker» og sprer de så vi treffer flest mulig
mennesker med det viktige budskapet.

Personskadeforbundet LTN ønsker
å reservere en av årets 365 dager til
en dag der vi alle reflekterer ekstra
rundt hvordan vi kan redusere antall
skadde. Etter avstemming i lokallagene vant forslaget «vil du dele
med meg» hvor fokuset er å gi bort
gode holdninger i trafikken.

Det er vårt største ønske at vi skulle kun-

Vi har også en egen kampanjeside

ne gått ute og truffet mennesker, delt

www.skadefridag.no hvor det står mer

ut materiell og fortalt om forbundet og

om kampanjen og forbundet. Vi håper

kampanjen. Men i år må vi på grunn av

kampanjen vil gi oss mange nye og enga-

situasjonen arrangere kampanjen digitalt,

sjerte medlemmer og takker på forhånd

og vi har valgt Facebook og Instagram

for hjelpen til dette.

som plattformer for kampanjen. Vi har

TEKST: Frank Gjelsøy

Kjører du bil, jogger, sykler, ferdes på motorsykkel, spaserer langs med veien, ruller
i en rullestol, triller barnevogn eller fyker
rundt på en sparkesykkel? Er svaret ja, da
kan du delta i vår kampanje. Målet er at
alle "trafikanter" én dag skal vise ekstra
toleranse og være rause. På den måten
blir det en annerledes dag, hyggeligere å
ferdes ute og det vil garantert redusere
faren for skader.
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
TITT

DYRET

PAPE GØYE

VENE

SIST
TONE

TAK STEN

HØYDE

BEVEGE

ÅNDE

MO DERNE

Jorun
Gaarder

SKUE PLASS
ODDE

GRIPE

ELE VATOR

INN RØMT

TROLL

NEDBØR

FISK
KODDER

PLATE

YTRE
OM TRENT

UTROP

HOVED STAD

SERVI TØR

VEKST EN

SIDE

PLAGG

FRUKT

HAR
BLITT
LEGI TIMT?
BE DRIVER

ELITEN

KLOKKE
GUDINNE

STEIL

BLANDE
UT

HITTER
DRIKK

AVDRA GENE
TINE
VESE NET
SLURV

HAR
BLITT
UTSATT

VEMME LIGE

FESTE

TYR

HOVED STAD
MAKTET

FUGL

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

VRED
ER SEL SKAPETS SKIKKE MELKE LIG
KU?

FJÆR BUSK

TUTE

TIL LATER
TELE

OMGI

BLOMST
HASTER

FNYSER

SANK
SKY

SKRED

FYLKE
TE

BIL

TREL LENE

UTROP
ENERGI

DUM
VARIGE

GEN STOFF

VASE
PIKE NAVN

AUR
TREFFE

ESSE

FATTIGE

SÅRT
BELEGG

SLITE
IRRI TERE

SANGER
SANN

ANTA

FORD RING

MÅLET

PASSER

STOLER

KARAK TER

REPTIL

DRIVE

STREV DE
KIKKE

SHOW
DYR

LIKE

ÅPNING

TONE ART

SET NING

OPPGAVE
Sett sammen bokstavene i de fargede rutene (i
rekkefølge fra toppen og
ned). Dette blir løsningen
som du kan sende inn.

STRØM
STIRR

FORMGI
KAN

ORDNER

ANGÅ ENDE

VINNERE

TO
SENGE UTSTYR

TITTEL
AGN

AU
TONE

JEVNE

ELTER

AMERI KANSK
BY

RETNING
TIDL.
KOMM UNE
SKRYT

HOL LAND
NEVNER

FOTTØY
RETNING

BAK VERK

SINT

OM SETTE
TOPP KORT

PIKE NAVN
ORDET

SPIRE
ARTIK KEL

FORFEDRENE

ALPE LUE
FINNES

AVTA

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.
Svarfrist: 10. mai

Løsning på forrige kryss
var:

MANGE DRAR PÅ
HYTTETUR I PÅSKEN

Vivian Longva Heide, Harstad
Nils Bang-Johansen, Sætre
Toril Alvsåker, Vestnes

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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Selius & kidza
Vennskap, både verdifullt
og sårbart
Hvordan skal man få en god venn, hva er en god venn
og hvordan holde på en god venn? Vennskap er viktig,
og noen ganger litt vanskelig.

HVA ER EN GOD VENN?
Det ungdom ofte forteller er viktig med en god venn:
en som er til å stole på/ærlig
en å dele hemmeligheter med

For noen er det å ha en eller flere gode venner en selvfølge,

en å prate med

mens for andre er det noe helt uoppnåelig. Noen har gode

en å ha det gøy sammen med/

venner og setter stor pris på det. Mange tenker ikke over det

gjøre morsomme ting sammen med

verdifulle ved at de er en del av et vennefellesskap, og kan

en som er der/støtter meg når jeg trenger ham/henne

lett ta det som en selvfølge, mens andre er ulykkelige over å

en som jeg kan betro nesten alt til

ikke være inkludert i et slikt fellesskap, og savner det kanskje

en å dele interesser med

veldig, men vet ikke hvordan de skal få det til.

en som har samme verdier
hyggelig, snill, grei

Vennskap innebærer i stor grad å gi av seg selv, blottlegge seg,

en man kan være seg selv sammen med

gjøre seg sårbar, men så får man mye igjen i form av støtte,
fellesskap og glede.

HVORDAN FÅ GODE VENNER
For å få gode venner er det beste utgangspunktet å være en
god venn selv, og første bud og det beste rådet er nok å være
hyggelig. Så er det viktig å være seg selv, tørre å vise hvem man
er, slik at man begynner et vennskap på rette premisser. Noen
kan være veldig sjenerte eller føle seg utrygge (gjelder nok
ganske mange) og da kan det gjøre at man ikke tør å ta
kontakt, trekker seg unna, eller tøffer seg og viser frem
en side av seg selv som ikke er helt ekte i starten.
Men uansett må man tørre å prøve å ta kontakt
og være åpen for at andre tar kontakt med deg.
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Tundra
Tiger

Kryssord

Soduko

Gjør dette

Treffer hardt
En nederlandsk forsker gjorde
dette berømte eksperimentet
på 1700-tallet og bidro til å
endre folks oppfatning
av hva «energi» er.

2

Du trenger

1

Jevn ut leiren øverst
til den er helt flat

2

Hold kulen 30 cm
(over leiren og slipp
den

3

Trekk FORSIKTIG
kulen ut av leiren og
bruk tannpirkeren og
linjalen til å måle hvor
mange millimeter dypt
hullet er. Skriv ned
dette tallet

Klump modelleire på størrelse
med en appelsin
En jevn, tung
kule, som f.eks.:

1

Biljardkule
Krokketkule
Stor kule fra kulelager
Bocciakule
Linjal med
millimeterstreker
Tannpirker
Tommestokk

3

4

Jevn ut leiren, slipp
kulen fra 60 cm og
mål igjen

5

Gjenta, denne
gangen med
kulen fra 90 cm

© MCT/Bulls
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4

Du doblet
kulehøyden
først fra
30 cm til
60 cm, og
tredoblet
den så fra
30 cm til
90 cm
Ble hullet
først
dobbelt,
så tre
ganger
så stort?

HVA SKJEDDE?
Nei, hullet ble først cirka
fire, så ni ganger så dypt

4

Dobles høyden på kulen,
får den fire ganger så mye
energi, ikke to
To «i andre»
(ganget med seg
selv) er lik 4

2x2=4

Tredobles høyden, lander
kule ni ganger så hardt
Tre «i andre»
er lik 9

5

9

3x3=9

På 1700-tallet trodde
man at når man økte
farten på noe, økte
man «energien»
like mye
Dette eksperimentet viser at
energi er lik kvadratet av fart

HAR DU NY ADRESSE?
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!

Vi holder åpent
Personskadeforbundet LTN holder åpent selv om
Norge er stengt ned.
Sentralbordet fungerer som før, om du ringer mellom
9 og 11.30 eller 12 og 15 får du et hyggelig svar og
møter et menneske i den andre enden. Trenger medlemmer råd og veiledning, skal dere fortsatt få det.
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Nyland Maskin AS

Helgeland
Bilskade AS

Ørland Bil AS
Toyota

Hære Sveis og
Vedlikehold

Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 55 24 88 00

Ranenget 5
8626 MO I RANA
Tlf. 975 18 000

Skoleveien 16
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 911 01 897

Marianne Feydt
Haugesgate 3-7
3019 DRAMMEN
Tlf. 957 35 753

Apotek 1 Bømlo
Bømlo Storsenter
Bankbrekko 6
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Aven
Holmestrand AS
avd Thingstad

Bil og Mekaniske
Vigra

EiendomsMegler 1
Modum

Bilskadesenteret
Østfold AS

Floodmyrveien 17
3946 HOLMESTRAND
Tlf. 35 55 55 76

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 76 65

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen
Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Geo Drilling AS
7801 NAMSOS
Tlf. 74 28 73 60

Vinterroveien 34 B
3517 HØNEFOSS
Tlf. 918 24 649

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Rosholt, 4885 GRIMSTAD

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA
Tlf. 70 18 36 35

Hellvik Hus Søgne
Eiendomsutvikling AS

Trysil Bil AS

6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Jensen
Transport AS

Breistøl & Falkgjerdet
Maskin AS

Heum
Skogservice

Langøen
Bilverksted

Lantz Auto AS

Kanalgata 3, 3263 LARVIK

Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

Per A. Øren
Transport AS

Optiker Wøllo AS

Rana Bilservice as

6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Auto 8-8 Sildnes
& Halaas AS
Vika 6, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Sannidalsveien 164
3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 65 00

Industriveien 3
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 53 33

Lyngrothveien 1
4820 FROLAND
Tlf. 412 62 779

Verksveien 13
4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Norvest
trafikkskole AS

ANONYM
STØTTE
Ryensvingen 15, 0680 OSLO
Tlf. 22 62 60 80 - www.atl.no

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064
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6146 ÅHEIM
Tlf. 957 80 250

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Oslo Bilsenter

Storaneset Indre Område
5660 INDRE ARNA
Tlf. 55 24 03 40

Maskinservice
Bøhnsdalen

Stømnervegen 80
2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Sirdal Betong AS

Bjørn Tøraasen AS

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Sirdalsveien 4021
4440 TONSTAD
Tlf. 950 34 615

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Doktor Sjursensveg 8
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 900 74 122

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Simonsen
Begravelsesbyrå as

Bil og
Anleggssupport AS

Avd. Stavanger

MB Kran &
transport AS

S. Holand
Bilverksted AS

Telemark
Dekksenter AS

Motorsenteret
Heidal AS

Bavaria Vest AS

Angedalen, 6800 FØRDE
Tlf. 980 94 274

Løvold
Transport AS

Vrådal Bilsenter

Sundretunet
Sundrejordet 4
3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

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

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Birkeland
Elektro A/S

Blomdals
Opelhøgg AS

Bunadstua

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Rongved
Mekaniske AS

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

Reddalsveien 47
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Dykker

CE Pontoppidan

Moksnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

SKL Energi til utvikling

www.hoelvvs.no
ARENDAL

Olberg
3536 NORESUND
Tlf. 413 39 033

Tlf. 478 09 060

Vestmovegen 26
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Auto E-14 AS

Ragnhild Bye

Sveindalsvegen 15
4737 HORNNES
Tlf. 909 85 553

Knotten
7777 NORD-STATLAND
Tlf. 915 83 272

Braute Maskin AS
Tlf. 37 25 25 50

Lohneveien 308
4642 SØGNE
Tlf. 38 05 40 40

Ajertangen 16
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 73 74

Fjellheim
Drift og Service

Storgata 35
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 39 00

Hagens
Karosseriverksted
Krøderfjordveien 425
3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 75 49

Bjørkanveien 59
6854 KAUPANGER
Tlf. 916 87 383

Moreneveien 20
1859 SLITU
Tlf. 69 89 00 13

Heimevask

Krags gate 12 B
3616 KONGSBERG
Tlf. 32 76 97 29

Solheim og Hjelleflat
Transport AS

Fabrikkveien 38
4033 STAVANGER
Tlf. 51 96 50 00

Moen 17
3948 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

J.M.Johansens vei 203
8340 STAMSUND
Tlf. 401 02 828

Skattøravegen 77
9018 TROMSØ
Tlf. 469 20 450

Sjåheiveien 34
8209 FAUSKE
Tlf. 906 73 779

Kampen 19
9440 EVENSKJER
Tlf. 77 08 53 30

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Russervegen 10 Ørin
7650 VERDAL
Tlf. 74 02 88 40

Rana
Industriterminal A/S

Grøtting
Dyretransport AS

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 69 20

Sørskogbygdvegen 153
2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Bil & Maskinservice Nøtterøy AS

Holmfossveien 12, 3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00

Kirkeveien 390, 3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Janki
Transport AS
Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84
Mobil 951 99 446

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21
2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Ramsøy AS

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Anleggsgartnermester

Svein Erik Johansen AS
Garnveien 38, 8013 BODØ
Tlf. 75 56 24 80

Sundrevegen 81
3570 ÅL
Tlf. 32 08 21 33
www.hyttavaar.no

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

Test oss på service
og kompetanse.

Kurt Syversen
Transport og Eiendomsservice AS
Munkerudveien 27 A, 1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

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

Jevnaker Bilverksted AS
Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Kranor AS
Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

Eternitveien 10, 3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 29 78 00

post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Trygt på skoleveiene

sel.kommune.no

Halden
kommune

Eidskog
kommune

halden.kommune.no

eidskog.kommune.no

askvoll.kommune.no

Båtsfjord
kommune
batsfjord.kommune.no

Kviteseid
kommune
kviteseid.kommune.no

Sveio
kommune
as kommune.no

Herøy
kommune
heroy.kommue.no

gjovik.kommune.no

– 30 –

2

Aure
kommune
aure.kommune.no

time.kommune.no

hammerfest.kommune.no
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www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no

Er du påført personskade ved
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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.
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

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.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD
Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på
• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade

Personskade
Personskade

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
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Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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