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som et lands møteår. Lands-
møtet er vårt øverste organ, 
det avholdes hvert annet år og 

det er her de viktigste beslut ningene tas. Det er rett og slett 
under dette forumet vi staker ut kursen videre. I tillegg velger vi 
hovedstyret som får et overordnet ansvar for organisasjonens 
drift de neste to årene. 

Vi vet ikke hvorvidt det kommer til å bli et fysisk møte eller 
ikke. Selvsagt håper vi, og satser vi på at vi kan møtes  
fysisk.  Det er mange grunner til dette – men særlig vet vi  
at det som skjer mellom postene på det offisielle programmet 
er viktig. 

I fjor, før pandemien endret landet vårt, avgjorde Person-
skade forbundet LTN at 01. juni hvert år skulle være dedikert 
til en kampanje under temaet Skadefri dag. Målet var, og er, å  
ha én dag der vi reflekterer, kommuniserer og agerer for å skape 

bevissthet - som igjen skal redusere skader. Det handler altså 
om forebygging og bevisstgjøring for å endre adferd.   

Grunnet koronasituasjonen ble Skadefri dag 2020 gjennomført 
digitalt, noe som selvsagt var litt utfordrende for en organisa-
sjon som er kjent for å stå på stand og å møte folk ute i det 
offentlige rom. Men vi leverte, og det ble kampanje.  

Nå skriver vi 2021 og om en måneds tid skal vi igjen ha Skade   fri 
dag. Årets tema er Vis hensyn - Vis hensyn i trafikken, og gjør 
hverandre gode med litt medmenneskelighet.  Vi viderefører 
temaet fra i fjor, og fortsetter med å gi bort gode holdninger 
for å gi hverandre plass. Kan vi vise hensyn slik at ingen blir 
skadet i unødvendige ulykker i kampen om å vinne plassen 
i trafikken på SKADEFRI DAG. Temaet er bestemt i en pro-
sess der alle deler av organisasjonen er involvert. Landsstyret, 
sekretariatet og lagene. 

Eli Eiklid

I fjor, før pandemien endret landet vårt, avgjorde  
Personskadeforbundet LTN at 1. juni hvert år 
skulle være dedikert til en kampanje under 
temaet Skadefri dag.
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Et nytt begrep har dukket opp når man snakker om pårørendes rolle i 
politikk, forvaltning og forskning. Samskaping. Hva betyr det, hvilke kon-
sekvenser kan det gi og hvordan gagner det de pårørende? 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Dette er noen av spørsmålene Line Jen-
haug, som jobber som forsker ved Inn-
landet Høgskole på Lillehammer, søker 
svar på i sin doktorgradsavhandling. 

- Hos beslutningstakere og i forsknings-
litteraturen brukes ofte begrepene på 
en måte som legger til grunn at sam-
skapning og brukerdrevet innovasjon 
implisitt tilfører verdi til alle parter. Jeg 
prøver å finne ut hvorvidt begrepene er 
del av et paradigme, rett og slett et sam-
skapingsparadigme. Videre prøver jeg 
å se hvilke konsekvenser dette har for 
pårørenderollen, forklarer hun.

PÅRØRENDE SOM VIKTIGE 
DIALOGPARTNERE 
Line Jenhaug forteller at pårørenderollen 
har interessert henne siden hun i 2013 
skrev en master om familier med barn 
med nedsatt funksjonsevne og bruker-

styrt personlig assistanse. Nå tar hun 
temaet videre og ser på pårørenderol-
len mer generelt, blant annet i et makt-
perspektiv.  

- Min doktorgrad bygger videre på te-
maet i masteroppgaven, og består blant 
annet av intervjuer med foreldre som har 
barn med nedsatt funksjonsevne. Jeg 
fikk innsikt i deres hverdag som blant 
annet handlet om å få på plass et til-
rettelagt offentlig tilbud, men også om 
en konstant redsel. 

- Hva var de redde for? 

- For at kommunen skulle trekke tilbake 
tilbud, og for å gi etter for presset om 
å plassere barnet på institusjon. At det 
ligger en sårbarhet i relasjonen. 

Forskeren forklarer at hennes funn om 
at pårørendes situasjon er sårbar i møte 
med forvaltere av velferdsgoder ikke er 
unik, og at den stemmer med mange 
andre forskningsarbeider. 

- Pårørende bruker mye tid og ressur-
ser på interaksjon med forvaltere av 
tjeneste tilbud. Selv tjenester de har rett 
på og som er lovpålagt opplever de å 
måtte kjempe for. Situasjonen blir ikke 
lettere ved at flere av landets kommunale 
budsjettposter krymper samt en aldrende 

befolkning som stadig trenger flere goder. 
Dette setter de som står for tildelingene i 
et økt krysspress og fører til at de stadig 
må gjøre vanskelige prioriteringer.  

- Snakket eller intervjuet du også de som 
satt på den andre siden, altså forvalterne 
av tilbudene? 

- Ja, jeg intervjuet også de som jobbet 
med tildeling i en liten kommune. De 
fortalte at en viktig del av deres arbeid 
var å anerkjenne de pårørende, noe de 
blant annet gjorde ved å bruke ord og for-
muleringer som skaper tillit. Det handlet 

Fra brukermedvirkning til sam-
skaping – en ny pårørenderolle? 

LINE JENHAUG jobber som forsker ved Innlandet Høgskole 
på Lillehammer.
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om å få de pårørende på lag. For å lære 
kunsten gikk de på kurs for å få til gode 
samtaler samt å tilegne seg andre tek-
nikker for å få til et fruktbart samarbeid. 

HVILKEN RETNING ØNSKER VI OSS? 
Et av målene i Jenhaugs avhandling var 
å stille kritiske spørsmål ved retningen 
samskaping og brukerdrevet innova-
sjon i offentlig sektor har fra pårørendes 
perspektiv. Altså ønsket hun å skissere 
konsekvenser av en endring i måten det 
offentlige snakker om samarbeid på. 

- Jeg mener å se konturene til en form 

for nyliberalisering av velferdsstaten. Det 
betyr en større grad av individualisering 
og ansvarliggjøring, også når det gjelder 
pårørende. 

- Er det en uunngåelig dreining, og et 
tappert forsøk fra politisk hold på å hol-
de   helse-og velferdsbudsjettene nede? 

- Jeg vet ikke hvorvidt det er politisk vilje, 
mitt mål er å si noe om konsekvensene av 
å legge mer ansvar på de pårørende ved 
å blant annet snakke om samskaping. 
Men ja, jeg forstår politikernes utfordring 
med en befolkning som stadig blir eldre 

noe som igjen fører til økt behov for vel-
ferdstjeneste. 

Jenhaug mener at den gjentakende 
bruken av begreper som samskaping 
harmoniserer arbeidet som gjøres av 
pårørende, og usynliggjør at samarbei-
det med tjenestene også er konfliktfylt 
og ressurskrevende for pårørende. Dette 
kan igjen gjøre at pårørende krever mer 
av seg selv.  

- En annen viktig ting som ikke pårø-
rendestrategien tar opp er hvordan tje-
nestene skal rustes opp i takt med økt 
omsorgsbehov, og hvor mye de egentlig 
forventer av de pårørende. 

EN PÅRØRENDESTRATEGI SOM 
VELGER Å «IKKE SNAKKE OM DET 
VIKTIGSTE»
Nylig ble det utarbeidet en strategi og 
handlingsplan fra regjeringen som gjelder 
de pårørende. Det ble hentet inn hørings-
forslag fra mange ulike organisasjoner 
og enkeltpersoner som sa noe om hva 
pårørende sier at er problemet. 

Det de ikke har tatt med, sier forskeren, 
er viktigheten av brukerens offentlige 
tilbud og pårørendes innflytelse på 
dette for at pårørende skal ha det bra. 
De har tatt med noe om dialog med 
kommunen.

- Argumentasjonen, for å ikke skrive 
om brukerens offentlige tilbud i en på-
rørendestrategi, er at det blir definert 
som «brukernes felt». Dette til tross for 
at pårørende har mange synspunkter på 

– En annen viktig ting som ikke pårørendestrategien
tar opp er hvordan tjenestene skal rustes opp i takt 
med økt omsorgsbehov, og hvor mye de egentlig
forventer av de pårørende. 

Line Jenhaug, forsker ved Innlandet
Høgskole på Lillehammer,

FORSKEREN FORKLARER at hennes funn om at pårørendes situasjon er sårbar i møte med 
forvaltere av velferdsgoder ikke er unik, og at den stemmer med mange andre forskningsarbeider.
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hva som er bra for brukerne og at disse 
tilbudene er viktig for pårørende. 

- Hva er konsekvensen av at dette ikke 
blir tatt med?

- Det handler om reell medvirkning. Re-
gjeringen nevner reell medvirkning i den 
delen som handler om høringssvarene, 
men tar det ikke eksplisitt opp i hand-
lingsplanen. Her sitter myndighetene i 
en maktposisjon som de må være seg 
bevisste på. Å ikke vektlegge pårøren-
de som eksperter på hva et stort antall 
brukere har behov for kan gi merarbeid 
på sikt for tjenestene.  

EN NY RETNING I VELFERDSSTATEN 
- Tror du ulike styringsdokumenter be-
visst bruker «samskaping» for å få de 

pårørende til å føle mer ansvar og å ta 
en enda mer aktiv rolle? 

- Hvorvidt det er bevisst politikk kan jeg 
ikke uttale meg om. Det jeg vet er at både 
hos beslutningstakere og i forskningslit-
teraturen brukes ofte begrepene på en 
måte som legger til grunn at samska-
ping og brukerdrevet innovasjon impli-
sitt tilfører verdi til alle parter. Også for 
de pårørende. Det blir underforstått at 
pårørende skal se det som et ansvar å 
drive omsorgsarbeid.

- Hvilke konsekvenser har dette for de 
pårørende tenker du?

- Jeg er redd for at mer omsorgsarbeid 
går tilbake til familien, at flere må kutte 
ned i lønnet arbeid for å drive pårøren-

dearbeid. Dette kan gå ut over de mest 
vanskeligstilte familiene som ikke kan 
kjøpe private tjenester. Jeg er også be-
kymret for at det skaper en større uba-
lanse mellom kjønnene, at det igjen blir 
kvinnene som tar seg av mer familieba-
sert omsorg. Forskning viser at det stilles 
ulike forventninger til kvinner og menn i 
pårørendesamarbeid, avslutter forskeren 
fra Innlandet Høyskole Line Jenhaug.

– JEG ER REDD FOR AT MER OMSORGSARBEID går tilbake til familien, at 
flere må kutte ned i lønnet arbeid for å drive pårørendearbeid, sier Jenhaug. 
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KAMPANJEPERIODE 01. MAI TIL 01. JUNI 

Personskadeforbundet LTN har reservert 01. juni til SKADEFRI DAG. Vi ønsker nemlig å ha en fast dag i 
året der vi reflekterer og agerer for å endre adferd som igjen kan redusere antall skader.

Målet er altså bevisstgjøring. I 2020 var fokuset hvordan 
vi oppfører oss i trafikken og tittelen var VIL DU DELE 
MED MEG. 

I år viderefører vi temaet fra i fjor, og fortsetter arbeidet med 
å reflektere og å gi bort gode holdninger for å gi hverandre 
plass i trafikken.

Tema for kampanjen i 2021 er VIS HENSYN. Vis hensyn i 
trafikken, og gjør hverandre gode med litt medmenneske-
lighet. 

Gjennom kampanjeperioden vil familien Rulle, som vi ble 
kjent med i fjor, vise gode eksempler på hvordan vi best 
kan agere i trafikken. Dette gjøres i form av historier og 
små filmsnutter. 

Vi har også en web-kampanjeside der vi deler informa-
sjon og innspill i kampanjeperioden, og på Skadefri dag. 
Adressen er: www.skadefridag.no.

Gjennom kampanjeperioden oppfordrer vi lagene og med-
lemmene til å dele budskapet slik at vi kan få flest mulig 
til å skape en bevisstgjøringsbølge gjennom landet vårt. 
Kanalene dere kan bruke er facebook, instagram eller web-
sider. Målet er å nå ut til flest mulig! 

Kanskje vi sammen kan klare å motivere hverandre og 
andre til å vise hensyn, slik at få eller ingen blir skadet i 
unødvendige ulykker i kampanjeperioden - og særlig på 
selve Skadefri dag den 01. juni?

01.  juni SKADEFRI DAG
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TEKST: Gunn Kvalsvik 

I prosjektet "Bilder fra en pandemi" 
har FFO portrettert fire personer fra 
ulike steder i Norge med ulike funk-
sjonshemminger, og spurt hvordan 
livene deres har endret seg med pan-
demien. Vi har møtt Kenth Frelsøy 
Brelin (MS), Line Albertsen og sønnen 

Oscar (barneautisme og utviklings-
hemming), Sigrun Bjerke Fosse (CP), 
og Randi Bergersen med sønnen Lars 
Petter (Downs syndrom).

Intervjuene ble gjort i september 2020, 
før smittebølge nummer to tok tak.

Fra 12. mars 2021, på ettårsdagen for 
den første koronanedstengningen av 
Norge, vil du kunne se bildene utstilt på 
Rådhusplassen i Oslo.

VI har fått tillatelse fra FFO til å trykke 
noen av bildene i LEVE MED. 

Hva har usikkerhet, smittefrykt 
og nedstengning av samfunnet 
gjort med livene til funksjons- 
hemmede? 
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Oscar Albertsen

Jeg ønsker at myndighetene skal ha 
en plan for dem i spesielle situasjo-
ner. Det må ligge krisepakker klare! 
Mitt største mareritt er at det skal bli 
total lockdown, sier Line Albertsen.

Line er mor til Odin, som går på 1. trinn, 
og Oscar på 7 år på 2. trinn. Oscar har 
barneautisme og uspesifisert utviklings-
hemming. Han får oppfølging av spe-
sialpedagoger og tilrettelegging som 
gjør at han kan gå på sin nærskole. Om 
ettermiddagen har han assistenter, mens 
Line tar nattskiftet alene.

DA KORONAEN KOM, 
FIKK LINE PANIKK.
- Skolen er en del av min «avlastnings-
pakke». Jeg er selv ufør og avhengig av 
alenetid på dagen for å kunne trene og 
hvile. Da alt stengte ned, hvem kunne 
jeg ringe? Det var tre dager i vill panikk.

På grunn av smittefaren bestemte skolen 
at Oscar og de fire andre elevene med 
tilretteleggingsbehov, skulle samles for 
seg og isoleres fra klassene sine. Det sy-
nes Line var hardt å akseptere.

- Ledelsen skyldte på smittevern. De 
mente det ville være hyggelig for Oscar 
å få være sammen med «likesinnede». 
Likesinnede? Da kjente jeg at jeg ble uvel. 
Sånne begreper tåler jeg veldig dårlig! 
Det er to andre elever med autisme på 
skolen, men de er veldig forskjellige fra 

Oscar. Det er ikke noen større grunn til 
at han skal henge med dem enn å være 
sammen med klassen sin.

Kommunen ordnet etter hvert ekstra ti-
mer assistanse til Line og familien. Line 
er vant til å ha planer for det meste, 
men med koronapandemien kan hun 
ikke planlegge på samme måte som før. 
Det stresser henne.

- Jeg er ordentlig redd. Ikke for selve koro-
naen, men for hvordan den kan ramme 

oss. Hva hvis vi blir syke? Hvilke rettigheter 
har vi? Jeg kan ikke tvinge Oscars assis-
tenter til å komme på jobb og utsette seg 
for smitte, selv om de er helsepersonell. 
Det kunne jeg tenkt meg å ha en plan på, 
slik at jeg kunne slappe av. Det er faktisk 
kjempe stressende. Det er det siste jeg 
tenker på før jeg sovner om kvelden, og 
det første jeg tenker på når jeg våkner 
om morgenen. Hvis jeg blir sittende her 
med mine to alene som trenger så mye 
ekstra, da vet jeg faktisk ikke hvordan det 
skal gå. Og det er skummelt å tenke på.

BILDETEKST
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Kenth Frelsøy Brelin

Familien betyr alt for Kenth. Med 
mye assistanse og hjelpemidler kjøpt 
på kronerulling gjør det det mulig for 
han å bo hjemme i Oppdal med kona 
Maria og de to barna. Da koronaen 
kom, og barnehagen og skolen der 
Maria underviser stengte ned, ble 
ting vanskelig.

- Alle måtte være hjemme, og jeg fikk 
avslag på flere timer med assistent. Kona, 
som vanligvis også jobber som assistent 
for meg, måtte først og fremst ta seg av 
barna. Hun kunne jo ikke prioritere meg. 
Hvis ungene trengte henne, måtte jeg 
vente med å spise eller gå på do, sier 
Kenth.

Kenth Frelsøy Brelin har Multippel Sklero-
se (MS). Han er gift med Maria, og pappa 
til to barn på 2 og 4 år. Familien flyttet 
fra Trondheim til Oppdal, for at fami-
liemedlemmer skulle kunne jobbe som 
BPA (brukerstyrte personlige assistenter) 
for Kenth. 

Kommunens tilbud til Kenth var syke-
hjemsplass. Kenth var ikke klar for sy-
kehjem, han ønsket for alt i verden å bo 
med familien sin. Men situasjonen ble 
til slutt uutholdelig. Ved to anledninger 
forsøkte han å ta livet sitt.

- Den ene gangen sendte jeg kone og 
barn til svigerfamilien. Så drakk jeg så 
mye alkohol jeg orket, og tok med meg 

piller og en singlet som jeg skulle ha rundt 
halsen, inn på soverommet. Jeg forsøkte 
10 ganger, men fikk det ikke til. Finmo-
torikken min er dårlig.

- Poenget med å fortelle dette er at det 
fikk det enorme konsekvenser for meg 
personlig og for familien min, når jeg ikke 
fikk den hjelpen jeg trengte i en krisesi-
tuasjon. Så på spørsmålet om hvordan 
koronaen har påvirket meg, så vil jeg si 
«i ekstremt stor grad».

Jeg er et eksempel på at det er de med 
minst ressurser det går fortest utover, og 
som får de alvorligste følgene.

Kenths diagnose gir han mageproblemer. 

Han kan ikke vente når han må på do. 
Mangel på hjelp under koronapandemi-
en gjorde at han måtte gjennomføre en 
stomioperasjon (utlagt tarm, red.anm,) 
for å kunne fortsette å bo hjemme. Ope-
rasjonen ville kommet uansett, men ble 
fremskyndet mot Kenths vilje.

- Jeg var ikke i psykisk form til å flytte 
på sykehjem. Hvis jeg måtte skilles fra 
familien min er jeg redd jeg suicidaliteten 
hadde blitt verre.

- Dersom vi må stenge ned samfunnet 
på nytt, håper jeg at de med størst behov 
for hjelp blir prioritert først. Alt koker ned 
til budsjett. Gi kommunene ressurser til 
å ta hånd om de som trenger det mest.

BILDETEKST
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Sigrun Bjerke Fosse

Sigrun er uføretrygdet. Hun har Ce-
rebral Parese (CP), og bruker dagene 
til å trene. Svømming på mandag, 
styrke og balanse på tirsdag, per-
sonlig trener på onsdag, styrketre-
ning på torsdag og yoga på fredag. 
Treningen er også viktig for at hun 
skal komme seg ut av leiligheten og 
møte andre mennesker.

Men så kom koronapandemien. Sigrun 
mistet tre uker i Spania, samtidig stengte 
SATS og fysioterapeuten dørene. Hver-
dagsrutinene ble ødelagt. Det skulle gå 

tre måneder før Sigrun fikk treningstil-
budet tilbake.

- Det var tre lange måneder. CP arter seg 
forskjellig fra person til person. For meg 
er trening det viktigste i livet. Det har 
blitt min form for «jobb». Hvis jeg ikke 
får trent blir jeg veldig spastisk. Jeg får 
skikkelig vondt i hofta, så vondt at jeg 
ikke kan ligge i sengen å sove. Når jeg 
ikke sover, får jeg vondt i resten av krop-
pen. Trening hjemme er ikke det samme. 
Jeg sov dårlig, spiste lite og var generelt 
redd og engstelig. Jeg måtte til legen for 

å få cortison-injeksjoner i triggerpunkter. 
Da slipper smertene litt.

Sigrun håper at ikke samfunnet må sten-
ge ned igjen. Hun ber alle ta litt hensyn. 
Vaske hender, tenke på de rundt seg.

- Hvis vi må stenge ned på nytt må fy-
sioterapeutene få holde åpent. Det får 
store konsekvenser for veldig mange hvis 
de stenger.

BILDETEKST
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Smått & Viktig

EUs webdirektiv stiller krav til at 
nettsteder, ekstranett, intranett, 
dokumenter og apper skal være 
tilgjengelige for alle. Alle som om-
fattes av den digitale offentlige 
tjeneste tilgjengelighetsloven, eller 
DOS-loven, som den svenske imple-
menteringen av direktivet kalles, har 
frem til 23. juni på seg til å sørge for 
at nettopp apper er tilgjengelige for 
alle.

Om et par måneder blir app-verden, iall-
fall den europeiske, annerledes. Det betyr 
at mange må tenke litt annerledes. Her er 
tre enkle råd fra Funka til app-utviklere 
og bestillere:  

GJENKJENNING
Gjenbruk elementer og funksjonalitet som 
brukeren gjenkjenner. Både Google og 
Apple deler sine tilgjengelighets ressurser, 
fordi visse elementer ofte dukker opp 
igjen. Mange av standardelementene 
som finnes i iOS og Android, er tilgjen-
gelige fra starten av og fungerer med 
innebygde skjermleserverktøy som Voice-
Over og TalkBack. Gjenbruk kan høres 
ut som juks, men tvert imot betyr det at 
brukeren kjenner seg igjen, noe som gjør 
det betydelig enklere å komme i gang og 
bruke en ny app. Det å være konsekvent 
er en viktig del av tilgjengeligheten.

MOTORIKK
Mange apper benytter seg av gestiku-
lering, noe som kan være både effek-
tivt og bra. Men sørg alltid for at det er 
en annen måte å utføre den samme 
kommandoen på, for eksempel ved å 
trykke på en knapp, for ikke alle brukere 
kan utføre alle gestene. Brukere med 
ulike typer hjelpemidler, eller brukere 
med redusert mobilitet, kan ha behov 
for en alternativ måte å administrere 
grensesnittet på som ikke er basert på 
gestikulering.

TEST
Slå på de innebygde hjelpemidlene på 
telefonen, og prøv å navigere gjennom 

grensesnittet. Klarer du å nå all funk-
sjonalitet med hjelp av den innebygde 
skjermleseren? Leser den opp funksjonene 
på en måte som gjør at du forstår hva 
det handler om, selv om du har øynene 
lukket? Hva skjer når du endrer størrelsen 
på teksten – og når du bytter fra «stå-
ende» til «liggende» visning på telefonen?
Det finnes mye mer å tenke på, men 
kanskje dette hjelper deg til å tenke mer 
på universell utforming. Tenk inklude-
ring, ikke ekskludering, i hvert steg når 
du utvikler appen din og ikke vær redd 
for å be om hjelp. Vi er de første som vil 
hjelpe deg.

Kilde: Funkis

App, app, app  
– 23. juni må apper være tilgjengelige!
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VI må dessverre bytte til nytt med-
lemssystem. Irriterende? Enig. Men 
det er heldigvis noen oppsider i 
byttet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

En av de viktigste fordelene i det nye 
systemet er at det er enkelt å bruke og 
mer logisk oppbygd enn det gamle var. 
Det er også positivt at systemene ikke 
er så forskjellige, noe som betyr at 
opp læringen dere har fått i det gamle 
systemet vil komme til nytte, siden flere 
av funksjonene er ganske like. Vi har 
også laget en plan, og lover å sørge for 
at dere blir trygge i det nye systemet 
ved å tilby opplæring og tett oppfølging 
fra lagene. 

Det vil også bli enda enklere å opprette 
arrangementer og invitere medlemmer 
når vi bytter, og vi håper enda flere vil 
bruke det nye systemet. Det nye systemet 

innebærer også en stor arbeidsbesparelse 
siden man kan sende SMS og brev direkte 
fra systemet. Konkret betyr det at bre-
vene vil bli lagt i konvolutter og frankert, 
for deretter å bli sendt til mottaker. 

Vi håper og tror dette vil lette på kommu-
nikasjonen med medlemmene noe som 
igjen gjør det enklere å dele informasjon 

eller å få med flere på aktiviteter laget 
arrangerer. 

Det er også en stor mulighet for at feil 
og irritasjoner flere har opplevd i det 
gamle systemet vil forsvinne, og det 
hjelper selvsagt også at vår nye leve-
randør fysisk holder til nær kontoret vårt 
i Hausmannsgate. 

En av de viktigste fordelene i det nye
systemet er at det er enkelt å bruke og
mer logisk oppbygd enn det gamle var.

Bytte av medlemssystem 

Hjernen er et helt  
fantastisk organ! 
Den kan lagre opp mot 2,5 millioner (!) gigabyte; altså har 
hjernen like mye minne som hele 78125 Iphoner med 32 GB.

FUN 
FACT
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Mens noen få sliter og får varige 
mén etter en hjernerystelse, altså 
et mildt traume mot hjernen, blir 
andre 100 prosent friske. Hvorfor 
er det sånn? 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Én som prøver å få svar på dette – og 
flere andre spørsmål knyttet til funksjons-
nivå etter en hjernerystelse eller et mildt 
traume  mot hjernen, er Jonas Stenberg.  

I midten av mars disputerte han ved 
Fakul tet for medisin og helsevitenskap, 
ved NTNU i Trondheim. Tema, og tittel for 
avhandlingen hans, var Prognose etter 
lett hodeskade – Hjerneavbildning og 
premorbide risikofaktorer. 

NYTT OG BANEBRYTENDE 
DATAMATERIALE 
Jonas Stenberg, som er utdannet nevro-
psykolog, er del av et større NTNU-miljø 
som går under navnet Trondheim Trau-
matic Brain Injury Group. Gruppen be-
står av en rekke forskere som ser på ulike 
tema tikker knyttet til konsekvenser av å 
bli påført en hodeskade. 

– I prosjektet Lette hodeskader er målet å 
bygge ny kunnskap om hvordan hjernen 
vår responderer når den blir eksponert 
for en lettere hjerneskade, sier Stenberg.  

Han forteller at datamaterialet som ligger 
til grunn i hans forskning er samlet inn 
i perioden 2014 til 2018, og inneholder 
informasjon om personer som har blitt 
utsatt for et mildt traume mot hodet. 

Aldersspennet er mellom 16 til 60 år og 
deltakerne hadde blitt behandlet ved 
akuttavdelingen ved St. Olavs hospital 
eller ved Trondheim kommunale legevakt. 

Datamaterialet Stenberg og resten av 
gruppen bruker er unikt både fordi det 
har et relativt stort volum, samt at del-
takerne har blitt systematisk scannet 
med avanserte MR-metoder. Første gang 
innen tre dager etter at traumet fant 
sted, deretter etter henholdsvis tre og 
tolv måneder.

Den ferske doktoren forklarer at det ikke 
er vanlig å bli skannet med MR etter en 
mild hjernerystelse. Da er det CT som 
eventuelt benyttes.  

– Dersom man etter et traume mot hodet 

Livet etter 
et mildt traume

 mot hjernen 
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Stenberg mener at det er ekstra utfordrende
å forske på konsekvenser etter en hjernerystelse 
siden symptomene er vanlige blant folk flest.  
Som for eksempel hodepine, trøtthet, oppmerk-
somhet etc. 

mistenker blødninger ser man det gjen-
nom en CT scanning. MR gir mer detaljer, 
og de MR-metodene som er benyttet i 
denne datainnsamlingen leverer enda 
mer detaljerte bilder.  

MER KUNNSKAP OM KONSEKVENSER 
AV HJERNERYSTELSER 
Nevropsykologen forklarer at symptom-
bildet etter hjernerystelse er komplekst. 
Både det som kommer frem på skanning, 
og hvordan personer responderer etter 
et traume.  

– Det har blitt forsket mye på hjernen, 
hva som skjer ved en hjernerystelse og 
hvordan prognosen er etterpå. Dette har 
gitt oss mye ny og interessant kunnskap. 
Særlig har ny teknologi samt nye me-
toder økt kunnskapstilfanget, sier han. 

– Mange er, som deg, opptatt av hvorfor 
noen får langvarige utfordringer etter en 
skade, mens andre går videre uten noen 
form for mén. Eksisterer det en felles 
forklaring på hvorfor? 

– Ja, til en viss grad. Man mener at prog-
nosene avhenger både av faktiske skader 
på hjernen, men også av hvordan perso-
nen fungerte før skaden, f.eks. det som 
omtales som kognitiv reserve. Detaljene 
er derimot mer komplekse. 

– Hva er premorbide risikofaktorer? 

– Det referer til utgangspunktet man har 
når man blir skadet. Har man utdanning, 
høy IQ og er aktivt kognitivt har man 
større sjanse for å klare seg godt etter en 
hjernerystelse. Det handler om resiliens, 
altså oppdrift og kraft for å håndtere en 
skade. I klinikken ser vi dette hele tiden, 
to pasienter med identiske skader – og 
likevel med svært ulike prognoser. 

Stenberg mener at det er ekstra utfor-
drende å forske på konsekvenser etter 
en hjernerystelse siden symptomene er 
vanlige blant folk flest. Som for eksempel 
hodepine, trøtthet, oppmerksomhet etc. 

– I mange tilfeller kan det rett og slett 
være vanskelig å si hva som er hva, sier 
han. 

HVA VISER BILDENE?
Et av forskningsspørsmålene Jonas 

Stenberg stilte seg var følgende; hvilken 
betydning har funn fra hjerneavbildning, 
og premorbide faktorer, for prognose? 

– Jeg prøver altså å undersøke hvorvidt 
det jeg ser på MR bildene forteller noe 
om hvorvidt man kommer til å slite med 
senskader eller ikke, forklarer han. 

Fordi de avanserte MR-metodene gir så 
detaljerte bilder, kan selv det minste avvik 
bli oppdaget og registrert. 

– Om vi sammenligner bildene til del-
takerne, som er tatt på samme tid etter 
ulykken, samt forandringer/mønster over 
tid - har man en mulighet til å se både 
likheter og forskjeller.  

– Hva fant du ut ved å studere de de-
taljerte  MR-bildene?

– Et av mine viktigste funn er at de som 
rapporterer om symptomer ved 3 måne-
der, også hadde små forandringer i hjer-
nens hvite substans. Dette er funn som 
ikke kunne blitt oppdaget ved CT eller 
kliniske undersøkelser. Dette er interes-
sante funn i seg selv, men ikke noe vi pr 
i dag har behandling for.  

Stenberg forklarer at et annet viktig funn 
i hans studie er knyttet til pre mobide 
risiko faktorer. Altså en årsakssammen-
heng mellom hvilket utgangspunkt pa-
sienten hadde før traumet og hvordan 
prognosene var. 

JONAS STENBERG
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- Her var dataene i stor grad basert på 
selvrapportering og resultat av kogniti-
ve tester. Det jeg fant var at pasienter 
som slet med «ting» før skaden som søvn, 
smerter og kanskje heller ikke var i arbeid 
hadde større risiko for å få langvarige 
symptomer enn de som ikke slet, sier han. 

- Det er også, merkelig nok, en større grad 
av senplager blant kvinner. 

HVA ER HVA? 
Det at symptomene på hjernerystelse 
er så like «vanlige» utfordringer, gjør at 
forskeren har valgt å bruke to kontroll-
grupper i prosjektet. Den ene gruppen 
var 82 traumekontroller med ortopediske 

skader, men ikke hodeskader, mens den 
andre var 83 friske kontroller uten skader. 

- Begge kontrollgruppene hadde mindre 
symptomer, enn pasientene med hode-
skader. Noe som indikerer at symptome-
ne er knyttet til lette hodeskader, og ikke 
kun «traume» generelt, sier han. 

- Vi vet mye mer i dag enn vi gjorde for 
noen år tilbake i tid. Tror du vi vil vite 
mer om 10 år? 

-  Om 10 år vil vi nok fremdeles si at det 
er komplekst og vanskelig. Men mye 
kunnskapsutvikling vil skje ved hjelp av 
teknologiske fremskritt og når vi vet mer 

vil vi også være flinkere på å behandle 
og rehabilitere. 

- Hva er ditt viktigste bidrag til kunn-
skapsutviklingen? 

- Min avhandling har vist at både hjerne-
avbildningsfunn og en rekke premorbide 
faktorer kan forklare hvorfor noen får 
dårligere prognose etter lette hodeska-
der. Pasienter med slike risikofaktorer, 
som lav kognitiv reserve og smerter før 
skaden, ser ut til å være ekstra sårbare 
for senfølger hvis de rammes av en lett 
hodeskade, avslutter forskeren.

DET HAR BLITT FORSKET MYE PÅ HJERNEN, HVA 
SOM SKJER VED EN HJERNERYSTELSE OG HVOR-
DAN PROGNOSEN ER ETTERPÅ. DETTE HAR GITT 

OSS MYE NY OG INTERESSANT KUNNSKAP.
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De tre første månedene i år har 14 
personer mistet livet i trafikken. Det 
er 10 personer færre enn i samme 
periode i fjor da 24 personer om-
kom.

TEKST: Gunn Kvalsvik

14 omkomne er et historisk lavt antall 
omkomne, og følger en trend vi har sett 
over tid.
 
Det mest interessante med 2021-tallene 
er likevel at det er langt færre menn som 
har mistet livet i trafikken enn tidligere.
 
LIKE MANGE KVINNER SOM MENN 
HAR OMKOMMET
Syv kvinner og syv menn har mistet livet 
i år. Vanligvis utgjør menn mellom 70 og 
80 prosent av de omkomne på veiene. 
Tre av de fem som har mistet livet i mars, 
er kvinner.
 
– Det er vanskelig å si om vi nå er inne i 
en ny trend, eller om det bare er tilfeldig 
at kjønn har mindre relevans, sier Per 
Oretorp i Personskadeforbundet LTN.
 
Han mener det er for tidlig å trekke slut-
ninger selv om 12 færre menn har mistet 
livet sammenlignet med fjorårets tall.

 – Vi kan selvsagt håpe at denne utviklin-
gen vil fortsette ut året og inn i frem tiden, 
altså at menn har endret trafikkatfer-
den sin og at det ikke bare for eksempel 
kan relateres til redusert reisevirksomhet 
grunnet Covid-19.
 
BARN OMKOM I TRAFIKKEN
I 2019 mistet for første gang ingen barn 
livet i trafikken. Dessverre omkom det 
to barn i trafikken i 2020, og i mars i år 
omkom det ei ung jente i trafikken.
 
– Jeg må innrømme at når barn om-
kommer i trafikken er det ekstra tungt 
og meningsløst. I 2021 er det særlig én 
ulykke jeg tenker på, nemlig den som 
rammet en familie i Troms og Finnmark. 
Vi som er opptatt av trafikksikkerhet og 
alle foreldre føler med disse akkurat nå, 
sier Oretorp og legger til:
 
– I tillegg må vi alltid huske på at også 
bak reduserte dødstall så finner vi svært 
mange som skades for livet og noen som 
faktisk også senere dør av sine skader, 
men som da ikke blir registrert som tra-
fikkdrept.
 
TROMS OG FINNMARK
Et annet kjennetegn i statistikken for 
de tre første månedene i 2021 er at det 

nordligste fylket, altså Troms og Finnmark 
tross det laveste innbyggertallet, har flest 
drepte i trafikken.
 
– Siden tallene er så lave har de to alvor-
lige møteulykkene, hvor begge har kostet 
to personer livet i hver av ulykkene, vært 
utslagsgivende. Møteulykker er skumle 
og de kjennetegnes ofte av høy energi 
som igjen får enorme konsekvenser for 
de involverte.
 
Oretorp håper den positive utviklingen 
i dødstallene vil fortsette gjennom hele 
2021, men også at vi ser tilsvarende ut-
vikling i skadestatistikken.
 
– Vi har i mange år opplevd positive tall i 
forbindelse med trafikkdøden, tenk om vi 
dette året ikke bare opplevde en nedgang 
– men et skikkelig «fall». Dessverre har 
vi likevel allerede sett de første alvorlige 
motorsykkelulykkene med dødelig utfall 
dette året. Skal vi lykkes få ned døds-
tallene og skadetilfellene ytterligere så 
må vi alle ta ansvar for å bidra til økt 
trafikk sikkerhet gjennom å vise hensyn 
og opptrå aktsomt. Vi må ha inn filoso-
fien til Nils-Arne Eggen i trafikken:
 
– Vi skal gjøre hverandre go', avslutter 
han.

Et ordentlig «fall»
i antall trafikkdøde
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Min mann er min hverdagshelt 
En hverdagshelt jeg ønsker å løfte frem, er en som står meg nær. 
Svært nær. Han betyr også mye for alle de rundt seg.

TEKST: Unni T. Kvisler

UNNI OG HENNING KVISLER 
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Mannen som er «min helt» er han som 
jeg har lært å kjenne gjennom vårt lange 
samliv. Jeg tenker jeg er svært heldig som 
har hatt og har en slik støttespiller i livet.

Henning kommer fra en annen bygd enn 
meg, og vi ble kjent i unge dager. Alle-
rede som 17-åring fikk han erfare hva 
en ulykke gjør med livet. Jeg tenker på 
dagen som skulle snu et blomstrende 
ungdomsliv om til et langt opphold på 
Sunnaas  sykehus med opptrening, som 
resulterte i å måtte lære en annen måte 
å leve på.

Motorsykkelulykken, den fatale søn-
dagen senhøsten 1975, ga varige skader 
i begge beina og mindre skader i arm. 

Altså skulle det bli en annen livsform 
å leve i enn det snekkerarbeidet han 
utdannet seg til. 

Med lammelser i begge beina handlet det 
i første omgang om å komme seg opp av 
rullestolen, og å lære seg å bruke krykker 
som hjelpemiddel. I tillegg snakker vi mye 
trening, fantomsmerter og åpne sår. 

Et familieliv hadde han kanskje ikke 
beregnet. Som 25-åring og med alle-
rede god livserfaring hadde han mere 
i bagasjen enn mange andre i sin alder. 
Det var merkbart da vi møttes på en 
ungdomsfest med «full rulle». 

Det han ikke visste var at han ble min 

store helt fra første stund. Han, med 
sin glede over livet og hans utstråling, 
varmet langt over til vår bygd - så derfor 
ble han raskt en ny god venn i vår familie 
og vennegjeng.

Etter hvert startet vårt familieliv. Hen-
ning jobbet på ulike kontorer og med 
forskjellige tiltak. Med seg på jobben 
hadde han ikke bare matpakken, men 
også med en god porsjon utstråling, 
humør og hjelpsomhet - hvor alle andre  
ble første prioritet. Smertene ble ingen 
belastning for andre - men han tok sine 
forhåndsregler.

Som min store helt, hverdagsmenneske, 
mann og far til de tre barna vi etter hvert 

Å REISE PÅ turer har vært viktig for både Henning og Unni Kvisler. 
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fikk – hadde jeg fått en start som man 
bare kunne drømme om.

Henning oppmuntret alle rundt seg.  
Som småbarnsfar hadde han en ro 
rundt seg som barn elsket, de ville sitte 
på fanget og ha mest mulig tid i hans 
nærhet. Til å lese eventyr, lytte og leke. 
Fokuset var ikke på stress for å få til alt, 
men de enkle nære tingene som å sitte 
rolig.  

Flere i vår nære familier fikk merke 
Hennings oppofrende godhet. Han var 
alltid på tilbudsiden og sparte seg ikke. 
Hjelpsomheten merket mange – han 
kunne kjøre, hente, bringe - til fly plasser, 
sykehus og annet. Tross vonde bein, 
bærer han bagger, og byr på seg selv. 
Humøret er alltid på topp – og han spør 
alltid – hvordan har du det? 

Barna flyttet ut med bagasjen full av 
hans godhet. Vi to blir alene, men Hen-
ning er fortsatt på tilbudssiden om de 

trenger en hånd. Alltid klar til å bistå med 
det han kan, eller bare ved å gi positive 
råd og å spre glede.

Selv da jeg brakk lårhalsen tenkte jeg at 
jeg var heldig. Henning bar meg på en 
gullstol, ikke i ett år – men hele perioden 
på 2,5 år.  Både praktisk, sykehjelp, god 

oppmuntring samt alt annet jeg kunne 
trenge i den vanskelige perioden. 

Det må nevnes at Henning også har 
startet et lite rammeverksted i bygda 
vår, men også at han er den beste hjel-
peren i smådyrverden fordi han blåser 
liv i smådyr som nesten har dødd og der 
alle andre har gitt opp håpet. 

For ikke å glemme den fine helte-beste-
faren han er for sine barnebarn. 

Så Henning, min mann, er min store helt. 
Han løfter alltid blikket fremover og sier 
«detta går så fint, så – bare å prøve»! 
Han har lært meg å ikke være bitter på 
det jeg har tapt, men til heller å tenke 
på nye muligheter.  

Jeg har et lite vers på et kort, som passer 
deg:  
– De virkelig store menneskene - er de 
som får andre at føle seg store!

DET ER ALLTID LATTER og gode samtaler når Henning er tilstede. 

HENNING OG «GUTTA» for ganske mange år siden. 
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VARSEL OM LANDSMØTE
Personskadeforbundet LTN avholder ordinært landsmøte 
08.–10. september 2021. Sted: Quality Airport Hotel Værnes.

I henhold til § 5.4 skal saker til lands-
møtet være innsendt skriftlig til 
Landsstyret senest 3 - tre - måneder 
før landsmøtet finner sted. 

Forslag fra enkeltmedlemmer eller 
lagsstyret fremmes for lagets årsmøte, 
som uttaler seg om forslaget før det 

sendes LTNs landsstyre. I fylker med 
både lokal- og fylkeslag skal sakene 
behandles i lokal laget. Saker be  hand-
let i lokallaget skal ikke behandles på 
nytt i fylkeslaget. Fylkeslag som ikke 
har direkte medlemmer kan ikke sende 
inn saker til landsmøtet.

Enkeltmedlemmer kan sende forslag 
til kandidater til valgkomiteen. 

Med usikkerheten i smittevern og 
pandemi, ser landsstyret at det kan bli 
endringer i avholdelsen av landsmøtet. 

TEMAKVELD - FAMILIERELASJONER

Sted:  Digitalt på Zoom

Dato:  05.05.2021

Tid:  19:00 -20:00

Foreleser: Anne Geard, fagansvarlig for lærings- 
 og mestringssenteret på Sunnaas sykehus.

Familierelasjoner der mor eller far er skadet. 
Temaet blir tatt opp fra de voksnes ståsted.  Mer informasjon kommer snart! 
Har du spørsmål, kontakt sekretariatet v/Christina på christina@personskadeforbundet.no

8.–10.  september

5.  mai
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Husk setebelte i 
traktoren i våronna!
Det som for mange er vårens vak-
reste  eventyr, våronna, er i gang. 
Det er også starten på en sesong 
som ofte har blitt preget av traktor-
ulykker med både døden og alvorlige 
skader som følge. Vi håper 2021 blir 
annerledes. 

TEKST: Arbeidstilsynet 

Jordbruksnæringen er en av næringene 
med flest dødsulykker i Norge i forhold til 
antall sysselsatte. En gjennomgang gjort 
av Arbeidstilsynet viser at ulykker med 
traktor og andre kjøretøy utgjør rundt 
fire av ti av disse dødsulykkene. Selv om 
arbeid med helse, miljø og sikkerhet har 
gitt en bedre utvikling, er bondegården 
fremdeles en av de farligste arbeids-
plassene i landet.

Da er det ekstra trist å vite at i nesten 
hver fjerde dødsulykke med traktor har 
manglende bruk av setebelte vært en 
medvirkende årsak. Dessverre er ikke 
dette så rart: Så mange som fire av ti 
bønder oppga i 2020 at de aldri bruker 
setebelte i traktor når de kjører utenfor 
offentlig vei. Kun to av ti oppga at de 
alltid bruker setebelte. 

Enkelte anser ikke setebeltet som  
nød  vendig. Noen sier det er dårlig vane. 
Andre mener det er snakk om kjøring 
på så korte avstander at det ikke be-
høves. Uavhengig av årsak, og særlig 
tatt i betraktning hvor store konsekven-
ser manglende sete beltebruk kan få, er 

dette holdninger og atferd vi er nødt til 
å endre på. 

BEHOV FOR KRAFTTAK I NÆRINGEN
1. juli 2020 ble det innført et generelt 
påbud om å bruke setebelte i traktor. Med 
noen få – og helt spesielle – unntak skal 
setebeltet brukes hver gang traktoren 
benyttes, uavhengig av hvilken tur man 
skal ut på. Tiltaket har som formål å bidra 
til å redde liv og hindre alvorlige ulykker. 

I forbindelse med dette påbudet, ble det 
i fjor høst igangsatt en informasjons-
kampanje i samarbeid mellom organi-
sasjoner i landbruket og Arbeidstilsynet. 

Kampanjen "Det skjedde her" ble rullet 
ut for å skape en større bevissthet om 
viktigheten av å bruke setebelte i traktor. 
Samtidig var kampanjen ment som en 
påminnelse om at ulykker med potensielt 
katastrofalt utfall kan skje hvem som 

REDDER LIV: I fjor ble det innført et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Tiltaket har som formål å bidra til 
å redde liv og hindre alvorlige ulykker. Dette bildet er fra ei traktorulykke på Jæren hvor styringen låste seg og sendte 
traktoren utfor en bratt kant. Her ble setebeltet brukt, og sjåføren kom fra ulykken med livet i behold. Les mer om traktor-
ulykken på arbeidstilsynet.no. FOTO: Tor Gudmestad.
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Bruk av setebelte i traktor skal bidra til at den enkelte bonde 
er tryggere på jobb. I situasjoner med velt, påkjøring og steiling 
vil setebeltet kunne ha stor betydning for sikkerheten. Det kan 
til syvende og sist utgjøre forskjellen på liv og død.

Arbeidstilsynet

helst, hvor som helst og når som helst. 
De sterke historiene til bøndene og de 
pårørende som stilte opp i kampanjen 
minnet oss om nettopp det. 

Informasjonskampanjen er kun én bit av 
et veldig stort puslespill. Det er behov 
for et krafttak i den norske jordbruks-
næringen. Vi må sammen sette søkelyset 
på utfordringen vi står overfor, påvirke 
hverandre i positiv retning og sørge for 
at setebeltebruk blir en helt naturlig del 
av traktorkjøring for alle i næringen vår. 

DETTE HANDLER OM MER ENN DEN 
ENKELTE BONDE
«Jeg skulle bare ta en tur på jordet før 
frokost», «Jeg skulle bare flytte noe bak 
fjøset», «Jeg skulle bare kjøre en siste 
tur før det ble for mørkt». Når vi «bare 
skulle» er det lett å tenke at beltet ikke 
nødvendigvis er så viktig. Men jordbruks-
næringen har de siste årene sett alt for 
mange eksempler på hvor essensiell 
setebeltet kan være. 

Bruk av setebelte i traktor skal bidra til at 
den enkelte bonde er tryggere på jobb. I 
situasjoner med velt, påkjøring og steiling 
vil setebeltet kunne ha stor betydning for 
sikkerheten. Det kan til syvende og sist 
utgjøre forskjellen på liv og død.

Ulykker i jordbruksnæringen får ofte 
konse kvenser langt utover enkeltindi-
videt. Bondens hverdag er gjerne slik 

at hjem, familie og arbeid henger tett 
sammen. Hvis en bonde blir ufør eller dør, 
blir bondens ansvar videreført til familien 
og de nærmeste. 

NULLVISJON FOR VÅRONNA 2021
Jordbruksnæringen har et forbedrings-
potensial innenfor helse, miljø og sikker-
het. Setebeltebruk i traktor er én del av 
denne utfordringen, men en særs viktig 
en, tatt i betraktning hvilke konsekvenser 
vi vet at ulykker kan få når beltet ikke 
benyttes. Vi håper 2021 blir året hvor vi 
slipper unna alvorlige skader eller døds-
fall med traktor. Den norske bonden er 
viktig for familie, venner og lokalsam-
funn. Jordbruks næringen trenger bonden 
– på samme måte som Norge trenger 
jordbruks næringen.  Nullvisjonen for ulyk-
ker og dødsfall i våronna starter med en 
enkel handling: Klikk på deg beltet!

 FOTO: Tor Gudmestad.
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Et av forbundets hovedoppgaver 
er ivareta interessene til personer 
med alle typer av skader overfor 
myndigheter, forsikringsselskaper, 
organisasjoner og andre. Dette er 
nedfelt i formålsparagrafen i for-
bundets vedtekter.

TEKST: Per Oretorp 

Gjennom forbundets 37 år lange historie 
har vi tatt dette på alvor og gjennom 
årene har vi bidratt til å styrke skaddes 
erstatningsrettslige vern gjennom å få 
på plass viktige lovendringer. Dette har 
bidratt til at trafikk-, yrkes-, volds- og 
ikke minst pasientskadde i dag får en 
langt mer rettferdig erstatning enn hva 
som tidligere har vært tilfellet. 

Det er et omfattende og resurskrevende 
arbeid som skal til for å påvirke politiske 

prosesser i forbindelse med lovendrings-
arbeid - og vi hadde ikke fått dette til 
uten forbundets medlemmer.

For mange år siden fikk forbundet hen-
vendelser fra politiansatte og politi-
studenter som hadde blitt alvorlig skadet 
i forbindelse med politioperativ trening. 
Dette var trening som var nødvendig i 
rollen som ansatt eller for å bli uteksa-
minert fra Politihøgskolen. Disse hadde 
til felles at ingen av dem fikk sine skader 
godkjent som yrkesskade og derved ikke 
heller fikk yrkesskade erstatning fordi det 
ikke kunne anses som følger av plutselig 
uventet ytre hending. Dette mente vi i 
forbundet var fullstendig urimelig. 

Etter at forholdet ble omtalt i media 
landet tematikken etter hvert hos justis-
departementet, som etter å ha hatt saken 
på høring nå har fremlagt lovforslag om 

endringer i politiloven i form av stortings-
proposisjon 152 L (2020-2021). 18 organi-
sasjoner leverte høringsinnspill i forbin-
delse, deriblant Personskadeforbundet 
LTN som eneste organisasjon for skadde. 
Det er nå tilfredsstillende å konstatere at 
våre kommentarer er vurdert og omtalt 
i lovforslaget.

Vi forventer at lovforslaget vil vedtas av 
Stortinget, og at politiansatte som pådrar 
seg skader som skyldes pålagt trening i 
fremtiden vil være sikret er statning som 
om skaden skulle ha vært en yrkesskade 
i yrkesskadeerstatnings lovens forstand. 
Fra forbundet sin side hadde vi forhåp-
ninger om at departementet skulle etter-
komme vårt krav om at politi studenter 
som skades i forbindelse med trening 
- som er obligatorisk for utdanningen - 
også skulle omfattes av en lovendring. 
Dessverre har man valgt å holde disse 
utenfor så fremt skaden ikke skjer un-
der   trening mens studenten er i praksis-
tjeneste. I slike tilfeller omfattes også 
studenten av lovforslaget.

Vårt råd til politistudenter må derfor bli 
å se over sine private ulykkes- og uføre-
forsikringer slik at man har økonomisk 
trygghet dersom man er så uheldig at 
man blir skadet f. eks i forbindelse med 
øvelser i arrestasjonsteknikk.

Personskadeforbundet LTN forventer at 
man fra departementet sin side også vil 
vurdere andre særlovsendringer slik at 
også andre yrkesgrupper med tilsvarende 
krav om pålagt trening gis tilsvarende 
erstatningsrettigheter.

Vi forventer at lovforslaget vil vedtas av seg skader 
som skyldes pålagt trening i fremtiden vil være 
sikret erstatning som om skaden skulle ha vært en 
yrkesskade i yrkesskadeerstatningslovens forstand.

Fra retten
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Kryss meg på krykka

Sett sammen boksta-
vene i de fargede rutene 
(i rekke følge ovenfra og 
ned). Dette blir løsningen 
som du kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 15. mai

Løsning på forrige kryss 
var:
DET BLIR NORGES-
PÅSKE I ÅR OGSÅ

Jan Fredrik Bukholm, Halden

Roger Odden, Reinsvoll

Astrid Skjerpen, Gravdal

OPPGAVE VINNERE

VIRKE OFTE
HAR

STATPED
FÅTT

ELV
KJØRE - 

TØY
TILLATE

DYR HØYDE BÅT LARV - 
ENE

TALL - 
ORD

NEDER - 
LAGET
TEMA

HAVDYR

AVDRAG PLATE
FERSK

ÅRE
TALL

BØNN
DREIE

GRIND
RUS - 

MIDDEL

ELV GREP
GUTTE - 

NAVN
STÅK

VER - 
DENS - 

DEL

MÅLET UNDER - 
LAG

PLAGG SANN
PASS - 
ENDE
ARTE

ANGÅ - 
ENDE
STIGE

ORAKEL
ROBÅT

SKIKKE - 
LIGE

ASIAT
PRO - 

NOMEN
URO

KLAR

SPORT

FÅR OSS 
TIL Å 

PUBLISE-
RE MER

PREPO - 
SISJON

MAKTER TONE

HAR
PRO - 

NOMEN
SPØK

SKILLE - 
TEGN
YNDIG

FOR - 
LANGE

TONEN
MI

VÆSKE
PLAG - 
GENE

HUMRER
STEN - 
GER
MAN

FOTDEL

HASTE
FJERN - 

SYN

BIBEL - 
NAVN

HAR - 
PIKS

FARTØY

SANGER
FISKENE

GUTTE - 
NAVN
HA TIL 

HENSIKT

ROM
DOTT

DYR

VET SMERTE
SPISE

HAR HEL-
SEDIR.

GJENNOM-
FØRT

KOM - 
MUNE

SLETTE

SOVE - 
BENK

SPRENG-
STOFF

HAMP GAL VARE TÅR
UNION

ORGA - 
NET

HVILTE OM - 
DØMME

VINKET
AN - 

STREN - 
GE

MÅNE

HASE GUD
TISKET

RYTME
BINDE - 

ORD
LEKK URO

BEILE

BEVEGE
FASE

GRØNN - 
SAK

LIKE
AMERI - 
KANSK
INNSJØ

VASKE
HALTE

HULE 950
STETT

SVENSK
SKANSE

PRESEN-
TERES  I
BLADET

VØRES

STOKK LYD - 
PINNER

VIFTE KRIBLER INVI - 
TERE

TALL
PIKE - 
NAVN

MALER - 
FARGE

ORDNER LIK STJELE TRAU
SKRÅL

KILE
SALGS - 

STED
PUND

VINNERE
GROV

TRE
KIKKE

EKSI - 
STERER

DANSK
NAVN

OE PLAGG - 
DEL

FOLDE

Peder
Kjøs

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside: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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Selius & kidza

Mamma het kanskje mamma 
i steinalderen også

Folk i verden snakker helt ulike språk. Likevel finnes det noen ord som er de 
samme på mange språk. Kanskje er dette de ordene forfedrene våre brukte?

Forskere ser at det disse ordene har til 
felles, er at de er enkle å uttale for små 
barn. Ordene inneholder ofte lydene m 
og n, som for eksempel «mamma» og 
«nese».

30-40 ORD
Mange ord er helt forskjellige på ulike 
språk. Og det er vanlig at ord forandrer 
seg. Men noen ord ligner altså på hver-
andre mange steder i verden. Forskere 
mener at det er snakk om mellom 30 
og 40 ord. Forskerne kaller disse ordene 
for «urord». 

Altså ord mennesket har brukt fryktelig 
lenge. 

DE ORDENE BARNA LÆRER FØRST
Ordene som går igjen i mange språk, har 
de samme lydene i seg som barn lærer 
å si først. Pappa. Jeg. Du. Vi. Kne. Øre. 
Ben. Stor. Liten. 

Dette er eksempler på slike ord, mener 
forskere ved Lunds universitet i Sverige. 
De tror at hemmeligheten ligger i hvordan 
barn lærer språk. De viktige ordene som 
barn lærer først, fordi de er så lette å si, 
kan være de eldste ordene vi har.

SAMMENLIKNET ORD FRA MANGE 
SPRÅK
Forskerne sammenlignet 344 vanlige 
ord på 274 ulike språk som folk snakker 
i Europa og Asia. Slik fant de fram til at 
de ordene barn lærer seg først, er et lite 
antall viktige ord som ofte har de samme 
enkle lydene i seg på ulike språk. 

LYDER DE KLARER Å SI
Norske forskere har funnet ut hvilke ord 
som er de første ordene norske barn 
bruker. De har samlet inn svar fra 4000 
foreldre.

De mener at de første ordene ligner 
på barnas første babling, for eksempel 
«mamma» og «pappa». Det betyr at når 
de sier sine første ord, velger de dem de 
klarer å uttale.

Denne topp-ti lista ser sånn ut:
1. Mamma
2. Hei
3. Brr
4. Nam-nam
5. Pappa
6. Nei
7. Ha det
8. Takk
9. Bæ
10. Voff voff
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Detektiv Rev

Ballong-
kraft
Ballong-
kraft
En vanlig 
gummiballong og 
luften i den er mye 
sterkere enn du tror.

© MCT/Bulls

Blås fire ballonger halvfulle 
og knyt dem igjen

Pass på at det ikke ligger noen 
skarpe gjenstander på gulvet

Se hvor 
mange 

mennesker 
ballongene 

kan holde

Snu bordet på hodet 
og legg en ballong 
under hvert hjørne

Få noen til å holde bordet 
støtt, og be en voksen stille 
seg forsiktig på bordet

3

2

1

Du trenger
Gulv med teppe

Lite ord, benk eller en 
kryssfinerplate sterk 
nok til å stå på 

Bord, stang eller vegg

Ballonger
Om nødvendig, hold i 
bordet, en stang eller 
veggen for å holde 
balansen

Noen venner

Voksen hjelper

!
Ikke stikk 
fingrene 
under 
bordet

Ballongene 
holder personen 
oppe uten å 
sprekke

De 
klemmes 
ut slik at 
mer av overflaten holder vekten av 
bordet og lufttrykk presser inn fra alle 
kanter

Hva skjedde?

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

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Ti kjappe
Hvem ble, i følge Bibelen, drept 
av sin bror Kain?
Hvem var Arve Oppsahl?
Hva er et annet ord for omkved?
Hvilken farge bruker man ofte 
på adventslys?
Hva er den første bokstaven i 
det greske alfabetet?
Hvor på kroppen sitter adams-
eplet?
Hva heter Norges høyeste 
domstol?
Hvem er kong Harald gift med?
Hva er hovedingrediensen i 
ketchup?
Hva heter de tre baltiske  
landene?

1. Abel 2. Skuespiller (han spilte bl.a i Olsen-
banden) 3. Refreng 4. Fiolett 5. Alfa 6. På 
halsen 7. Høyesterett 8. Dronning Sonja
9. Tomater 10. Estland, Latvia og Litauen

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls



–  28  –

Trygt på skoleveiene

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Boots Apotek
Kvaløysletta

Manetv 2
9100KVALØYSLETTA

Tlf. 77 75 89 90

Lierstranda
Lierstranda 93

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Kolltjernvegen 12
2316 HAMAR

Tlf. 951 10 387

Hertz Kongsberg -
Kongsberg Bilutleie

 Sportsveien 13
3615 KONGSBERG

Tlf. 32 28 93 10

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Tollebakkveien 89
4595 TINGVATN
Tlf. 900 48 511

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Taxi Sør AS
Kartheia 5

4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

3629 NORE
Tlf. 992 67 920

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 47 60

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Storgata 4
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 950 08 020

Aurland Bil
og Maskin AS

Onstadvegen 5
5745 AURLAND
Tlf. 57 63 35 10

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 10 70

Eiksenteret Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN

Tlf. 400 05 939

Bremsnes
Bilverksted AS

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Christensen & Jensen
Transport AS
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Elektro - Sør A/S
Mikkeslmyrveien 4

4515 MANDAL
Tlf. 38 27 13 90

Åsgreina
Byggassistanse AS

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

lillestrom.kommune.no

Tlf. 63 87 05 50 -
www.bilopphogging.no

stange.kommune.no

austrheim.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

holtalen.kommune.no

kongsberg.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Saltdal
kommune

saltdal.kommune.no

Målselv
kommune

malselv.kommune.no

meraker.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no as.kommune.no
valle.kommune.no flesberg.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no
askvoll.kommune.no

Fitjar
kommune

fitjar.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no
valer-of.kommune.no

bamble.kommune.no

Hustadvika
kommune

hustadvika.kommune.no

Indre Agder
Transport AS
Kjetsåvegen 14
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

Per Reboli AS
Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Byggmester
Øyvind Bakkevold AS

 Birkedalsveien 57
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 19 41

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Gudbrandsdal
Frakt AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

Hydroclean AS
Osloveien 147

1536 MOSS
Tlf. 920 53 055

Fjellheim
Brønnboring AS
Lausgardsvegen 40

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26
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Hensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80

www.atl.no

6445 MALMEFJORDEN
Tlf. 71 26 88 00 E-post: firma@samuelsenmaskin.no
Fax. 71 26 88 01 www.samuelsenmaskin.no Rådhusvegen 8, 8410 LØDINGEN

Tlf. 76 93 34 90 - www.laoss.no

T:  64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Tlf. 56 33 62 40  Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

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

Løxaveien 13, 1351 RUD
Tlf. 67 17 77 00 - www.ostberg.no

www.vikorsta.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

Østfold Olje
Ragnar Larsen & Sønner AS

Engelsvikenv 158
1628 ENGALSVIK
Tlf. 69 33 91 80

www.ragnar-larsen.no
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Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Rustad
Transport AS

Storfjellveien 16
8530 BJERKVIK
Tlf. 76 96 38 80

Refsland
Transport AS

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG

Tlf. 918 30 961

Teglveien 16
1400 SKI

Tlf. 64 97 69 69

Stiftelsen
Våler Bo og

servicesenter
Vålertunet 1

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 908 24 512

Sulland
Tromsø AS

Alkeveien 12
9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Stil Frisør og
Velvære AS

Parkvegen 13 - 1. etg.
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 10 10

Bilxtra Hitra
7250 MELANDSJØ

Tlf. 72 44 49 30

INNLANDET
Team Trafikkskolene Bo & Anga's Trafikkskole
Glommen gata 41, 2211 KONGSVINGER........................Tlf: 62 83 62 33
E-post: anga-s@online.no
www.tbats.no

TRØNDELAG

Innherredsveien 72, 7503 STJØRDAL..............................Tlf. 74821930
E-post: personbil@ta-lappen.com
www.ta-lappen.com

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Bygg og
Tømermester

Krane Hans Petter
Falkeveien 19
3475  SÆTRE
Tlf. 970 98 482

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

Vidvei
Eiendom AS

Skareveien 100
3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Lars Tore Hulinder
Johannessen

Jørstad
7760 SNÅSA

Tlf. 908 83 358

Vinstra
Karosseri AS

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

Vy Buss AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Alfa kurs- og
behandlingssenter

Dalsroa
3158 ANDEBU
Tlf. 33 30 67 50

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Lundedalslia 19
3940 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Rua bygg & Takst
Nordre Ruavei 7

3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669

www.ruabyggogtakst.no

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER

Tlf. 57 71 32 77

3322 FISKUM
Tlf. 907 82 676

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

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

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Enter
Kompetanse AS

Tømmerkrana 20
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 27 61 00

Heum
Skogservice
Lyngrothveien 1
4820 FROLAND
Tlf. 412 62 779

Autobjørn A/S
Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Norvest
trafikkskole AS
Spjelkavikvegen 9
6011  ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Malermestrene
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Sand Gård
Storengene 2/4

3483 KANA
Tlf. 924 88 904

Sanderplassen 4
6813 FØRDE

Tlf. 916 45 340

Framo Flatøy AS
Flatøyvegen 24

5918 FREKHAUG
Tlf. 55 99 94 00

LEVE MED 4-2021.pmd 14.04.2021, 09:162



–  30  – –  31  –

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

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

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

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

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

Nord-Norges ledende advokatfirma 
innenfor behandling av personskader, 

med kontorer i Tromsø og Oslo.  
Vi bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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?


