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av alle skader er rus-
relaterte? Eller at det 
daglig kjører 140 000 

biler på norske veier med en sjåfør som er ruset i en eller annen 
form? Og ja, visste du at dersom du er mann så har du ganske 
mye større sjanse for å dø av en ulykkeskade enn dersom du er 
kvinne? Dersom du har passert 50, og er kvinne, er det derimot 
større sjanse for at du havner på sykehus enn dersom du er mann.  

Skader kan være heftige, og de rammer mange av oss. Ifølge 
Folkehelseinstituttet må 12 prosent av befolkningen innom en 
lege eller helseinstans grunnet skade i løpet av året. Dersom 
skaden er alvorlig er den også svært kostbar, både for deg 
selv – og for helseøkonomien. 

Et forskningsarbeid som straks er ferdig, som også Personskade-
forbundet LTN bistår i som brukermedvirker, har avdekket flere 
fakta rundt skader og rus. Gjennom å systematisk registrere 
og å avdekke mønster prøver de å danne seg et inntrykk av 
forhold som; hvor vi helst skader oss, hvem som blir skadet og 
hvilke rusmidler som er i blodet når noen blir skadet. I denne 

utgaven kan du lese om hovedfunnene i dette arbeidet. 

Personskadeforbundet LTNs årlige kampanje setter søkelys 
nettopp på rus og det personlige ansvaret vi alle har. Målet 
er selvsagt ved å avdekke, formidle og dele informasjon om 
hvor farlig rus kan være. 

Til årets kampanje, Skadefri dag, utgjør denne informasjonen 
ikke bare et viktig kunnskapsgrunnlag. Den forteller oss også 
at vi trenger en bevisstgjøringskampanje rundt temaet.  

I denne utgaven av LEVE MED finner du flere artikler som snakker 
om ulike sider av rus og det ansvaret vi alle har. Kanskje innholdet 
kan inspirere deg og laget ditt i kampanjeprosjektet dere har? 

Det er også en lang juss-artikkel i denne utgaven, på side 20, 
som løfter frem noen nye pasientskadesaker som er interes-
sante. I tillegg kan du lese om hva som skjedde da Kari møtte 
en elg på E6 en tidlig morgen. 

God lesning og god vår!  

Eli Eiklid

I årets kampanje Skadefri dag er derfor ikke bare viktig 
kunnskapsgrunnlag, det er spot on. Det forteller oss 
at vi trenger en bevisstgjøringskampanje akkurat 
rundt dette.
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«Snubla i fylla, dagen-derpå-ulykke 
eller voldelig på fest». Det finnes 
mange historier som forteller om 
sammenhengen mellom rus og ska-
der. Et pågående forskningsprosjekt 
ser på rus- og legemidler som risiko- 
faktor for ulykker.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Studien heter IDART (Impairing Drugs 
and Alcohol as Risk factors for Traumatic 
injuries), planleggingen startet i 2017 og 
analysearbeidet i studien pågår. Den før-
ste publiseringen på datamateriale skal 
gjøres i 2022 etter at rusdata på nesten 
5000 traumepasienter er samlet inn.

Kunnskapen som studien er basert på er 

blant annet blodprøver tatt av pasienter 
fra 16 år og oppover, og som ble tatt imot 
med traumeteam ved landets traume-
sykehus. Prøvene forteller innehold av 
alkohol, vanedannende legemidler og 
illegale rusmidler. I tillegg er flere demo-
grafiske data registrerte.  

Det foreløpige hovedfunn viser at 30 pro-
sent av deltakerne i studien var påvirket 
av rus- eller legemidler i skadeøyeblikket. 
Det betyr at det er en sterk sammenheng 
mellom rus og alvorlige skader. 

FOREBYGGE ULYKKER ER VIKTIG  
Før vi ser nærere på forskningsprosjektet 
og funnene, litt fakta: Årlig dør 2500 men-
nesker i Norge som følge av skader etter 
ulykker. Det betyr at 12 % av befolkningen 

årlig får medisinsk behandling for skader.
Omtrent 8000 personer innlegges årlig 
på sykehus for behandling av alvorlige 
skader. Dette er skader som innimellom 
fører til midlertidig eller varig uførhet og 
som betyr store samfunnsøkonomiske 
kostnader i form av medisinsk behand-
ling, pasientrehabilitering, økte trygde-
utgifter og tap av produksjon. 

De store konsekvensene av skader, både 
for enkeltpersoner og for samfunnet som 
helhet gjør at mange er interesserte i 
forebygging. De siste årene har kunnskap 
ført til flere gode ulykkesforebyggings-
tiltak som igjen har ført til en betydelig 
reduksjon i både dødelighet og sykelighet. 

Vi snakker tryggere arbeidsplasser, bedre 

Illustrasjonsfoto

Klar
sammenheng 

mellom rus og skader
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kvalitet på veier og biler, men også sikring 
i hjemmet.  

Tross nedgang er likevel traumatiske 
skader en av våre fremste folkehelseut-
fordringer. Dette viser tall blant annet 
fra traumeregisteret. Ikke nok med det; 
skader er fortsatt viktigste årsak til in-
validitet og dødsfall blant unge voksne. 

SAMMENHENGEN MELLOM RUS OG 
SKADER 
Det er fremdeles store mørketall, og føl-
gelig kunnskapshull, rundt rusmisbruk 
som risikofaktor for alvorlige ulykker. 

En av forskerne i IDART, PhD stipendiat 
Camilla Bråthen, forklarer at økt kunn-
skap om sammenheng mellom rus og 
ulykker, vil gi bedre presisjon i tiltak og 
dermed effekt for ulykkesforebyggende 
arbeid. 

Bråthen er medansvarlig for koordinerin-
gen i IDART-prosjektet. Hun forteller at 
innsamlingen av dataene ble gjennom-
ført i perioden mars 2019 til februar 2020, 
og at det er gjort toksikologisk screening 
av nesten 5000 norske traumepasienter.

Blodprøvene har blitt sendt til Seksjon 
for rusmiddelforskning på Oslo Univer-
sitetssykehus. Der blir de analysert for 
alkohol, vanedannende legemidler og 
illegale rusmidler. 

- Ikke overraskende er alkohol vanligst, 
men svært mange viser seg å også ha 
medisiner som påvirker yteevnen eller 
narkotika i blodet. Dette viser de forelø-

pige resultatene etter 12 måneder med 
datainnsamling. Vi har ennå ikke gjort 
ferdig analysearbeidet med tanke på 
hvilke legemidler som er vanligst, men 
denne informasjonen er selvsagt svært 
viktig, sier Bråthen. 

Hun forklarer at verken hun eller de an-
dre forskerne er overrasket over at 1 av 
3 av de skadelidte var ruset. Heller ikke 
at menn ruser seg mer enn kvinner, og 
at den som er dårligst stilt er kategorien 
«mann 43 år». Bråthen sier at 68 prosent 
av de som har vært i en alvorlig ulykke 
er menn.

- Jeg har ingen forskningsbasert forkla-
ring på hvorfor menn er overrepresentert 
på denne statistikken, men det handler 
nok både om risikovillighet og kultur. 

DELING AV KUNNSKAP 
Prosjektmedarbeider for IDART-forsk- 
ningsprosjektet forteller at det i tillegg 
til blodprøver har blitt registrert informa-
sjon om ulykkedato, ulykkemekanisme 
(transportulykke, arbeidsulykke, volds-
ulykke, fallulykke og annen ulykke) og 
medikamenter gitt til pasienten som del 
av traumebehandlingen. 

- Vi sitter på en stor mengde data som 
kan fortelle mer om ulike risikofaktorer for 
å havne i en ulykke. En sammenstilling av 
dataene kan brukes i svært mange fora 
og gjøre det lettere å jobbe forebyggende.  
Disse dataene blir koblet sammen med 
data fra Nasjonalt Traumeregister. Dette 
for å få et enda større grunnlag for kunn-
skapsproduksjon.  

- Resultat fra analyser vil sammenstilles 
med øvrig informasjon som rutinemessig 
samles i NTR. Dette inkluderer demogra-
fisk informasjon, fysiologiske og anato-
miske følger av skade (alvorlighet), samt 
informasjon rundt skademekanikk og 
omstendigheter rundt ulykker, forklarer 
Bråthen.

Dette er informasjon, ifølge Bråthen, som 
gjør at man kan identifisere høyrisiko-
grupper for skader og ulykker. Både når 
det gjelder alder, kjønn og hvor folk bor.  

ET PÅGÅENDE PROSJEKT MED MÅL 
OM DELING 
IDART er et pågående forskningsprosjekt 
og er fremdeles ikke ferdig med sine ana-
lyser. Etter hvert som dataene blir ferdig, 
vil de deles med forskningsmiljøer både 
nasjonalt og intensjonalt. Men også med 
politikere og forvaltning, som helsedirek-
toratet og ressurser i Samferdselsdepar-
tementet og Statens vegvesen.

CAMILLA BRÅTHEN. Foto: Privat.
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- Da jeg fikk tilbud om å gå inn i dette 
prosjektet var jeg hjemme i foreldre-
permisjon. Helt ærlig, jeg kjente på et 
personlig anliggende og ønsker å bistå 
til mer kunnskap om rusbruk og ska-
dereduksjon. Nå håper jeg at funnene 
vi finner blir delt. 

For eksempel mener forskeren at legene 
trenger mer kunnskap om type medisiner 
som hyppigst er å finne i blodet til folk 
som blir hardt skadet. 

- Rusmiddel- og legemiddelbruk er kjente 
risikofaktorer for alvorlige ulykker. Men 
det er manglende kunnskap om hvilke 
rus- og legemidler som er forbundet med 
hvilken type ulykker for hvilke grupper 
traumepasienter. 

Bråthen forklarer at studien etter hvert 
vil analysere enkelte forskrevne lege-
midler. En eventuell overrepresentasjon 
av et legemiddel, eller kombinasjoner 
av legemidler, kan gi viktig informasjon 
om trygghet av både legemiddel og 

forskrivningspraksis. Noe som igjen kan 
redusere skader. 

FOREBYGGING 
Det er ikke bare politikere, forvaltning 
og leger som kan dra nytte av funne-
ne i IDART-studien. Også kunnskap om 
demografiske forhold kan brukes i fore-
byggingsøyemed. 

- Vi vet at kjønn er relevant, men også at 
alder er signifikant dersom vi kan si noe 
om hvem som oftest skader seg når de 
er ruset. En annen variabel er utdanning 
og hvor man bor. Her er vi ikke ferdig i 
sammenstillingen av funnene, men disse 
kan selvsagt brukes når man skal sette 
inn tiltak. 
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IDART-studien er en nasjonal studie med formål å bedre 
datainnsamling og kunnskap rundt rusmiddel- og lege-
middelbruk som risikofaktorer for ulykker. 

Prosjektets tidsperiode: 2017-2027.

Deltakere i studiet er personer som pådrar seg alvorlige 
skader og tas imot på sykehuset med traumeteam som 
består av kirurger, ortopeder, anestesileger, radiologer, 
sykepleiere, og bioingeniører. Det fins 38 sykehus i Nor-
ge med dedikerte traumefunksjoner, hvorav 4 sykehus er 
 regionale traumesentre.

PROSJEKTGRUPPEN
Camilla Bråthen (PhD-stipendiat, MD)
Leiv Arne Rosseland (Professor, PhD)
Thomas Kristiansen (Prosjektleder, MD, PhD)
Benedicte Jørgenrud (Prosjektkoordinator, MSc)
Hallvard Gjerde (Seniorforsker, PhD)
Stig Tore Bogstrand (Forskningsleder, PhD)

Ingeborg Dahl-Hilstad fra Personskadeforbundet LTN og 
Dagfinn Glad fra Norsk Handikapforbund har vært viktige 
støttespillere i prosjektet.

FAKTA om studien

DIAGRAMMET ER BASERT på funn i IDART-studien.
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Smått & Viktig

Illustrasjonsfoto

Skader oppsummert 

• Hvert år dør om lag 2 500 personer av 
skader, og 12 prosent av befolkningen 
blir årlig behandlet av lege for skader.

• Dødsfall er først og fremst knyttet til 
fall, forgiftningsulykker (inkludert over-
doser) og trafikkulykker.

• Ulykker og selvmord er de viktigste 
dødsårsakene for nordmenn under 
45 år.

• I alle aldersgrupper er det flere menn 
enn kvinner som dør i ulykker, men fra 
50-års alderen behandles kvinner of-
tere på sykehus for skader.

• Personer fra lavere sosioøkonomiske 
grupper er mer utsatt for skader enn 
personer fra høyere sosioøkonomiske 
grupper.

• Internasjonalt peker Norge seg ut på 

skadestatistikken med lave tall for 
trafikkulykker, men høye tall for hof-
tebrudd.

• Alkohol og andre rusmidler er en med-
virkende faktor ved mange skader, 
særlig i trafikken.

• Skader og ulykker kan forebygges. 
Strukturelle tiltak som lavere farts-
grenser eller påbud om bilbelte har vist 
seg å være særlig effektive forebyg-
gende tiltak. 

Kilde: fhi.no

Nasjonal kompetansetjeneste for 
traumatologi (NKT-Traume) støtter 
Skadefri dag, som et flott og viktig 
tiltak i arbeidet med å redusere an-
tallet alvorlige skader. 

TEKST:  Tone Slåte, Leder Nasjonal 
Kompetansetjeneste for Traumatologi:  
NKT-Traume

Årets tema for Skadefri dag er uten tvil 
relevant! Norsk forskning bekrefter dette 
tydelig:

IDART studien er en landsomfattende 
studie, med formål å redusere antall ulyk-
ker som følge av rus og legemiddelbruk. 
Funn fra studien har vist at rus- og le-
gemiddelbruk er overrepresentert blant 
traumepasienter i Norge: 

Studien setter et viktig fokus på rusmid-
del- og legemiddelbruk som risikofaktorer 
for ulykker. At Personskadeforbundet 
LTN har valgt å sette fokus på rus og 
personlige ansvar i årets kampanje, ser vi 
på som et viktig bidrag i det ulykkesfore-
byggende arbeidet! Dette er et initiativ 
vi takker for!

- Skader er et stort folkehelseproblem, og 
en av de vesentligste dødsårsak spesielt 
blant yngre. Det er flott at arbeidet for å 
redusere antall skader blir satt i fokus, sier 
forskningsleder Torben Wisborg i Nasjonal 
kompetansetjeneste for traumatologi 
(NKT-Traume) 

KILDE: IDART-STUDIEN/NKT-TRAUM

Årets tema for Skadefri dag, 
er uten tvil relevant!

TONE SLÅTE. Foto: Privat.
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Å drikke alkohol og deretter kjøre bil er både ulovlig og farlig. Likevel skjer 
det, dessverre, og innimellom med fatale konsekvenser. Det har Stig-Erik 
Sivertsen Heggvold fått erfare.

TEKST:  Gunn Kvalsvik

Denne artikkelen handler om alkohol, 
bilkjøring - og et skadeomfang som dra-
matisk endret et liv.

Vi skrur klokken tilbake til 2008. Etter en 
lang og fuktig festkveld i en liten bygd 
på Sunnmøre skjer noe som aldri skulle 
ha skjedd. En bil stjeles, to unge menn 
setter seg inn og kjører, den ene 20 år den 
andre bare 17. Begge har store mengder 
alkohol i blodet.

Det går fort, altfor fort, 180 km/t på smale 
bygdeveier. Så går det galt. Bilen skjener 
ut av veibanen, to lyktestolper knekker 
som pinneved, bilen flyr mellom 60 og 
65 meter, ruller rundt flere ganger – før 
den lander.

30 DAGER SOM FORSVANT
Stig-Erik våkner opp i baksetet. Han krab-
ber ut og blir funnet bevisstløs i gresset.

Den andre passasjeren, 17-åringen, 
blir kastet ut av bilen og lander på en 
gresslette lenger fremme. Mirakuløst nok 
nesten uskadd. Han ringer politiet, og 
snart lander et luftambulansehelikopter 
ved ulykkesstedet og Stig-Erik blir fraktet 
til St. Olavs hospital i Trondheim der han 
legges i kunstig koma.

Etter noen urolige døgn har situasjonen 
stabilisert seg, og etter 30 dager blir Stig-
Erik koblet fra maskinen og våkner.

Han husker ingenting, har et såkalt hu-
kommelseshull på den siste måneden, 
og den dag i dag vet han egentlig ikke 
hva som skjedde. Ja, bilen ble stjålet. Ja, 
det var mye alkohol og ja, de kjørte. Dette 
har han blitt fortalt.

Mye er fremdeles uklart: For eksempel er 
det gjort beregninger som viser at Stig-
Erik hadde over 2 i promille under kjøre-
turen, noe som i praksis betyr «nesten 
bevisstløs». Var han da i stand til å være 
sjåfør? Og hvordan havnet han i bak-
setet? Kanskje finner man aldri svar på 
disse spørsmålene.

De har imidlertid vært relevante i utmå-

ling av erstatning og i rettsprosessen, 
rett og slett fordi fører av bil har et større 
medansvar og dermed straffes hardere.

Å SKAPE SEG ET NYTT LIV
I journalen til Stig-Erik står det «punktert 
lunge, og knekt krageben» og deretter 
«store blødninger i hjernen». Det siste 
er grunnen til at hukommelsen og kon-
sentrasjonen hans går på lavbluss. Det 
er som hjernen ikke klarer å re-starte seg.

Jobben som snekker i Riise Bygg som 

Det bare ble sånn, – dessverre

STIG-ERIK SIVERTSEN HEGGVOLD. Foto: Privat.
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han hadde før ulykken settes på is, det 
samme gjør fremtidsplaner om utdan-
ning. Fokuset er rehabilitering.

Etter flere runder over måneder og år med 
opptrening, blant annet i form av lange
opphold på Munkvoll, Lian, Åse og Sun-
naas sykehus, får han beskjed fra lege-
ne om at hans kognitive utfordringer er 
komplekse og at dette er noe han må 
leve med.

Stig-Erik tar et valg og flytter til Bergen. 

Han har familie der, broren bor der enda, 
moren og to søstre har bosatt seg i Larvik.

Månedene og årene går, men den kog-
nitive situasjonen hans forblir dårlig og 
han blir fort sliten. Han ønsker likevel å 
komme i gang og prøver seg i noen job-
ber, men det fungerer ikke.

Så flytter han nordover til Molde der faren 
bor. Her venter en jobb i en bedrift med 
tilrettelagte oppgaver. Selv om Stig-Erik 
trives i jobben, sliter han igjen med energi 

og fatigue – noe som igjen fører til lite 
overskudd til et sosialt liv.

Han savner å omgås andre på samme 
alder, og tar igjen et flyttevalg. Neste 
stopp er Hareid på Nord-Vestlandet. Byen 
han bodde i før ulykka og i store deler av 
ungdommen sin.

14 000 KJØRER MED RUS 
Stig-Erik er ikke alene om å gjøre dumme 
valg. Hver dag kjøres det mange turer i 
ulovlig rus på norske veier.

Ifølge Ung i trafikken skjer det årlig hele 
14 000 turer med ulovlig alkoholpromil-
le, og det er disse turene som skaper de 
verste ulykkene. Ungdom er dessverre 
overrepresentert. Sammen med høy fart, 
regnes rus for å være den enkeltfaktoren 
som øker risikoen for trafikkulykker mest.

Det bør også noteres at antallet som 
kjører i ruset tilstand ikke kryper nedover 
slik for eksempel dødstallene i trafikken, 
men holder seg stabilt. Man kan derfor 
anta at mange har et lemfeldig forhold 
til rus og kjøring.

På spørsmål om han er bitter over konse-
kvensene av ulykken og de begrensninge-
ne han har måtte leve med helsemessig, 
svarer Stig-Erik nei.

- Jeg er ikke bitter fordi jeg ikke kan endre 
fortiden, men det som derimot er mest 
stressende er at skaden er usynlig, selv 
om den alltid er der. Noen minutter og 
dumme valg har ødelagt mye. Dessuten 
er jeg oppgitt av kommunene, velferds-

BILEN RULLET RUNDT flere ganger, og endte på et jorde.
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systemene og NAV. Som hjerneskadet 
blir jeg fort behandlet og gitt tilbud som 
tilbakestående, det er jeg ikke.

- Hva vil du si til ungdom og andre som 
blander rus og trafikk?

- Ikke gjør det! Det er ikke verdt det og 
dersom det går galt – kan det også gå 
skikkelig galt. Man har også et ansvar 
for andre. Jeg sliter fremdeles med en 
skyldfølelse selv om han som var i bilen 
sammen med meg kom nesten uskadet 
fra ulykken.

LOKAL HELT OG AVISKJENDIS
På Hareid har Stig-Erik, som nå er 34 
år, funnet roen. Kanskje sirklingen og 
vandringen kan ta slutt?

Han er uføretrygdet, og leier en leilighet. 
Hverdagen prøver han å fylle så godt 
han kan. Innimellom er han å finne på 
dagsenteret Sansibar der han hjelper til 
som frivillig, og så bistår han i å fikse et 
bygg som heter Donnabuda.

- Jeg liker å skape. Men jeg liker også 
mennesker, sier han.

Det han imidlertid er mest kjent for på 
Hareid er noe helt annet. Nylig var dette 
slått opp i Sunnmørsposten, lokalavisen 
som dekker regionen. Stig-Erik har nemlig 
tatt på seg rollen som byens miljøverner.

- Når jeg ikke har annet å gjøre, så går 
jeg ut og rydder. Vanligvis blir det 6-7 
ryddekilometer daglig, iallfall dersom 
det ikke regner, sier han.

- Jeg har opplevd mye fordi jeg ble rammet av en ulykke. Konkret 
tenker jeg på det jeg har lært om helsesystemet – på godt og 
vondt, og jeg sitter på mye erfaring som bruker av tjenestene. 
Derfor tenker jeg at jeg kunne ha fungert som terapeut.

RYDDING ETTER VRAKGODS.

STIG-ERIK BLE fraktet til sykehus med omfattende skader. 
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Han forteller at han gjør det fordi han 
liker å rydde, men også for å gjøre noe 
for andre. Stadig får han høre at på Ha-
reid er det ikke søppel lenger, nylig fikk 
han skryt til og med fra sekretariatet på 
kommunekontoret.

- Jeg er både stolt og litt sånn «herregud 
hva holder jeg på med». Altså litt humo-
ristisk. På en måte er ryddeprosjektet 
også en slags protest mot situasjonen 
jeg befinner meg i. Det å prøve å få seg 
en jobb er nesten umulig, og går jeg til 
NAV trekker de meg 1/3 av trygda.

FREMTIDEN
Nå tenker Stig-Erik fremover. Han drøm-
mer om et hjem som er hans, et keramikk-
bord til å dreie på og utstyr til glassblå-
sing. Hva som er mulig vet han ikke ennå. 
Kan han for eksempel blir miljøterapeut?

- Jeg har opplevd mye fordi jeg ble ram-
met av en ulykke. Konkret tenker jeg på 
det jeg har lært om helsesystemet – på 
godt og vondt, og jeg sitter på mye er-
faring som bruker av tjenestene. Derfor 
tenker jeg at jeg kunne ha fungert som 
terapeut.

Han forteller om mange brutte relasjoner 
og om folk som forsvant etter ulykken. 
Men at han har et Facebook-nettverk 
gjennom oppholdene på Sunnaas, de 
planlegger å møtes snart. Han har også 
vært med på flere treff i regi av lokallaget 
til Personskadeforbundet LTN. Nå når 
verden igjen er åpen håper han det blir 
flere slike møter.

- En person som har vært sentral og fun-
gerer som en viktig støttespiller, er George 
Fabian Stordalen. Uten han hadde det 
vært vanskelig, avslutter Stig-Erik.

Rus og bilkjøring
Ifølge politiet er rus én av hoved-
grunnene til de alvorligste trafikku-
lykkene. Deres analyser viser at det 
hver eneste dag blir kjørt cirka 140 
000 turer i trafikken av personer som 
er ruspåvirket. Det mange ikke vet 
er at det er fem ganger vanligere 
med ruskjøring med legemidler og 
narkotika enn alkohol. 

De kan enten være påvirket av alkohol, 
narkotiske stoffer eller medisiner. Disse 
utgjør, som man alle forstår, en stor fare 
i trafikken.

DU SKAL IKKE KJØRE I RUSPÅVIRKET 
TILSTAND
Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille. 
Promillekjøring eller fyllekjøring er å kjøre 
når du har mer enn 0,2 promille alkohol i 
blodet. Promillekjøring fører vanligvis til at 
du mister førerkortet ditt for en periode. 

LEGEMIDLER OG ALKOHOL
Det er fem ganger mer ruskjøring med le-
gemidler og narkotika enn alkohol. Blant 
førere som er påvirket av legemidler, er 
det vanligste sovemedisiner (zopiklon), 
beroligende midler (diazepam) og smer-
testillende medisiner (kodein). Jo mer 
av stoffet i blodet, dess mer påvirket er 
vanligvis sjåføren.

Som sjåfør er det ditt ansvar å sjekke om 
du kan kjøre mens du bruker legemidler. 
Ta kontakt med legen som har gitt deg 
medisinene dine. Spør om du er skikket til 
å kjøre. Som sjåfør må du alltid uansett 
vurdere om du er i form til å kjøre. Er du 
sliten, uopplagt eller trøtt? Da skal du 
ikke kjøre.

Kilde: Politiet.no
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Lengre og lysere dager. 
Naturen spirer og gror. 
Tid for alle lokallagene sine årsmøter. 
Året 2022 " Frivillighetens år".

TEKST/FOTO: Kirsten P. Gravdal

Den 22. mars 2022 ble årsmøtet i Follo 
lokallag avholdt på Svingen Kafe, i Ski 
utenfor Oslo.

Til stede var det 10 medlemmer.

I denne sammenheng vil jeg få takke Leif 
Gunnar Hombrekk som har sagt seg villig 
til å fortsette som styreleder i Follolaget 
– tross hans lange reisevei. 

Han er en dyktig og engasjert person som 
resten av styret og laget sine medlem-
mer er takknemlige for å ha som leder. 
Årsberetningen ble gått gjennom med 
noen innspill som styret skal arbeide 
videre med.

Møtet varte i to timer og ble avsluttet 
på Don Pablos pizzarestaurant.

Våren er her

Landet rundt

Midt- og Nord-Hedmark lokallag  
inviterer medlemmene i Innlandet til 
samtaler med kaffe/te og litt å bite 
i ved Myklegard Kro i Løten kl. 19.00. 
Tirsdag den 07. juni. 

Likeperson vil være tilstede.

Kontakt gjerne leder Lennart på  
tlf 938 46 575 om du ønsker samtale 
med likeperson alene. 

7.  juni
TEMAKAFE, SNAKK RUNDT BORDET ETTER ET NEDSTENGT 
SAMFUNN ÅPNER OPP IGJEN!  



–  13  –

Hans Haugland
Vår gode venn 
og sosiale driv-
k r a f t ,  H a n s 
Haugland, har 
gått bort. Han 
sovnet stille inn 
natt til 7. mars. 
Hans vokste opp 
på Ullern i Oslo 
sammen med 

storebroren Gunnar, tvillingsøsteren Grete 
og foreldrene Gudrun og Finn. Han gikk 
på befalsskolen på Kongsvinger fra 1959 
og begynte på aktuarstudiet ved Uni-
versitetet i Oslo i 1960. I 1963 giftet han 
seg med Siri.

Etter endt studium arbeidet Hans i 
SKAFOR - Skadeforsikringsselskapenes 
forening. Han etablerte etter hvert sitt 
eget konsulentselskap, Actuarius AS, og 
han var konsulent og rådgiver for et stort 
miljø i mange år.

Som sakkyndig i rettsaker var han en 
viktig ressurs, og han var ikke minst svært 

opptatt av og engasjert i beregning av er-
statningskrav for skadelidte. Han utviklet 
etter hvert et eget beregningsprogram for 
erstatningskrav. Dette programmet ble 
senere utviklet videre og benyttes i dag 
av både forsikringsselskaper, advokater 
og domstoler.

Hans var en pådriver til og aktiv rådgiver 
for Landsforeningen for Trafikkskadde i 
Norge (LTN), nå Personskadeforbundet 
LTN, fra oppstarten i 1984. I en alder av 
81 år kom han fremdeles med innspill 
til tema og artikler i foreningens med-
lemsblad. Han etablerte også i 1992 
medlemsbladet AKTUariELT for Aktu-
arforeningen og var redaktør i flere år. 
Hans sluttet aldri å være faglig engasjert. 
Hvis han ble spurt om råd, tok han seg 
alltid god tid til å forklare kompliserte 
matematiske utregninger.

Til tross for sitt faglige engasjement, var 
Hans ingen fagnerd, men alltid engasjert 
i de fleste samfunnsspørsmål. Uansett 
tema var han glødende interessert med 

klare og veloverveide standpunkt. Han 
var en sosial drivkraft med en stor og 
sammensatt omgangskrets. Blant an-
net var han primus motor for å samle 
Ullernrussen fra 1958 til månedlige treff. 
Det samme gjaldt for befalsskolegjengen 
fra 1959, som han hadde regelmessige 
samlinger med, og for oss fra erstatnings-
rettsmiljøet.

Som hobbypianist og musikkinteressert 
har Hans skrevet utallige tekster til kjente 
melodier for de fleste anledninger. På 
tross av svak helse de siste årene, insis-
terte han alltid på å invitere til middags-
selskaper for venner og ikke minst sin 
familie med tre barn, svigerbarn og flere
barnebarn. Vi sitter igjen med gode og 
sterke minner fra møter som alltid ga oss 
visdom og ettertanke. Disse minnene vil 
leve lenge. Hvil i fred.

Arild Ditlev-Simonsen
Jan Gunnar Ness
Robert Robertsen
Per Erik Bergsjø

Mangeårig medlem i Asker og Bærum 
lokallag, og engasjert støttespiller til 
Personskadeforbundet, Hans Haugland, 
har gått bort. Med hans bortgang har 
forbundet og jeg mistet en kunnskapsrik 
og god veileder. Han fulgte nøye med på 
forbundets rettspolitiske arbeid, og frem-
for alt på arbeidet og prosessen med  
kapitaliseringsrentetematikken. 

Bare fire uker før sin bortgang gjorde 

Hans meg oppmerksom på unøyak-
tigheter i et av mine skriv, eller som han 
selv uttrykte det «…også du kan snuble 
litt i kapitaliseringsrente og realrente»

Det er først etter Hans’ bortgang jeg vir-
kelig  har innsett hvor uendelig stor pris 
jeg har satt på hans tilbakemeldinger og 
hvor viktige disse har vært for meg og 
for forbundet. Jeg og forbundet minnes 
Hans med takknemlighet, og jeg lover 

at jeg skal gjøre mitt beste for å unngå 
å «snuble litt», i hvert fall når det gjelder 
rentebegreper.

Per Oretorp
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For tredje år på rad arrangerer Per-
sonskadeforbundet LTN Skadefri 
dag. En landsdekkende kampanje 
der målet er bevisstgjøring, forebyg-
ging og skadereduksjon. Årets tema 
er Rus og personlig ansvar.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Det har vært to bratte år for de fleste 
av lagene i Personskadeforbundet LTN. 
Regler om å ikke møtes fysisk er krevende, 
og særlig i en organisasjon der nesten 
alt er tuftet på fysiske møter – har mye 
stått stille.  

- Vi har ikke stått på stedet hvil i se-
kretariatet, men har heller prøvd å bistå 
lagene under pandemien for eksempel 
til å arrangere digitale møter. Under de 
to siste Skadefri dag har vi for eksempel 
kun kjørt en digital kampanje, sånn at la-
gene kunne delta ved å bruke sine sosiale 
medie-plattformer, sier Frank Gjelsøy. 

Som kampanjeleder for Skadefri dag har 
han i år gjort et utradisjonelt grep. Han 
har ringt rundt til ledere i lagene, spurt 

dem om status og hvilke planer de even-
tuelt har i forbindelse med Skadefri dag. 

RUS OG PERSONLIG ANSVAR 
Det er lagene selv som er med på å stem-
me frem tema for Skadefri dag, og årets 
fokus ble Rus og personlig ansvar.

Kampanjen setter søkelys på bevisstgjø-
ring og forebygging rundt det ansvaret 
vi alle må ta dersom man drikker alkohol 
eller bruker andre rusmiddel. Det handler 
også om å forholde seg til lovverket, og 
å være klar over farer man kan utsette 
seg selv og andre for dersom man ikke 
tar ansvar. 

- Rus er skummelt, og det reduserer 
bevisstheten din. I tillegg påvirker det 
gjerne folks evne til å tenke fornuftig og 
rasjonelt, sier Gjelsøy. 

Ved å løfte frem ansvaret, og det å være 
tydelig på hva rus gjør med deg håper 
han at Personskadeforbundet LTN kan 
gjøre en forskjell. 

GOD RESPONS 
Kampanjelederen forteller at responsen 
på ringerunden har vært positiv.

- Jeg er overrasket over hvor mye energi 
og pågangsmot de jeg har snakket med 
har, sier han fornøyd.  

Kanskje det ikke er så overraskende – 
etter måneder i dvale, og at man derfor 
har energi og lyst til å brette opp ermene. 
At kampanjen er landsdekkende og at 

man er del av en større «rigg» er nok også 
en god drivkraft, tror Gjelsøy. 

- Skadefri dag er allerede etablert, og 
kjent for alle. Det er en konkret dato med 
en markering, samt en kampanjemåned 
i forkant. 

Han forteller at kampanjemodellen er 
tredelt. 

- En heldigital del der vi følger oppskriften 
fra pandemiårene og lanserer budskapet 
i bolker via sosiale medier. Dette fore-
går i mai-måned, og lagene deltar ved 
å dele og kommentere noen filmer som 
er i produksjon. Neste del handler om å 
nå ut til medier med budskapet. Målet 
er at både nasjonale og lokale medier 
skal inkluderes.

Den siste delen, forklarer Frank Gjelsøy, 
er mer i tråd med sånn forbundet og la-
gene vanligvis jobber. Altså å møte folk 
der de er. 

- De fleste lagene jeg har snakket med 
sier at de ønsker å stå på kjøpesenter den 
1. juni – som er selve datoen for Skadefri 
dag. Argumentet for å stå akkurat der er 
at folk gjerne har bedre tid enn dersom 
de står ute i «gaten». I år har vi laget 
kaffekopper og sjokolade med vår logo 
på. Tanken er å kunne initiere en samtale 
der vi formidler innholdet i Skadefri dag 
over en kaffe. 

IKKE BARE «PEKEFINGER»
Vest i Norge, nærmere bestemt i Hauga-

Skadefri dag – hva skjer?

HANNE STAKSENG ER et rivjern i fylkeslaget i  
Haugalandet. Foto:Privat.
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Frivillighetens år

landet, er de i gang med planleggingen 
rundt kampanjen Skadefri dag. De skal 
faktisk ha et møte tidlig i april. 

Hanne Stakseng, som er nestleder i Ro-
galand fylkeslag, sier at de har ideer og 
planer. 

- Det blir en større stand på en av kom-
munens tomter, Steinparken. Blant annet 
skal vi låne en Veltepetter. Altså en sånn 
bil man kan bruke for å vise hva som skjer 
med deg som passasjer dersom bilen går 
rundt eller blir rammet i en ulykke. 

- Vi har også en plan om å låne alkohol-
briller og ta de med på standen, forteller 
hun, og ler litt før hun forklarer. 

- Brillene gjør at du får fokus som en 
beruset person. Man er edru i hodet, men 
oppfører seg som beruset ved at synet 
og hjernen blir påvirket. Det er en god 
tankevekker for mennesker å merke hvor 
lite kontroll man har som ruset synes 
Stakseng. Du går altså fra helt edru til 
følelsen av sterk promille. Vi planlegger å 
lage en løype som man skal gå eller sykle 
med sånne briller på. Jeg tror det kan 
være en moro og rar opplevelse for folk. 

- Ungdommen er jo en av målgruppene 
våre. Det nytter ikke å bare komme frem 
med «pekefingeren» når man ønsker 
å nå frem til dem. Så vi håper at ved 
å få vist alvor på en litt mer morsom 
måte kan det gjøre at også de ønsker 
å komme. 

Hun forteller at de mest sannsynlig kom-
mer til å legge arrangementet til lørdagen 
før 1. juni.

- Vi har vurdert frem og tilbake – og fun-
net ut at det blir vanskelig for mange å 
delta på stand siden 1. juni er på en hve-
dag samt at i helgen har ungdommene 
fri fra skolen. Uansett, temaet kommer til 
å bli delt og formidlet. Tror meg. I tillegg 
håper vi at vi får med andre aktører, som 
for eksempel politiet. 

Dessuten har laget også et medlem som 
opprinnelig har drevet kjøreskole. Han 
håper de også kan få en rolle. 

Hanne Stakseng håper også at de skal 
få til noe medieoppmerksomhet: 

- Det kan være vi er litt heldige. Du skjøn-
ner at det har vært litt søkelys på rus-
misbruk og bilkjøring i avisene i det siste. 
Da er mediene allerede «oppvarmet». 

I HAUGESUND SKAL Skadefri dag arrangeres i Steinparken, midt i byen. Foto: Wikipedia.

ALKOHOLBRILLER VELTEPETTER
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For fire år siden møtte Kari Harrydotter fra Nannestad en elg. Ikke i glaneavstand i skogen, men på E6, i solopp-
gang og i form av en front til front-kollisjon. Det gikk bra, - eller gjorde det egentlig det? 

TEKST:  Gunn Kvalsvik  //  FOTO:  Privat

Det er en tidlig og mørk januar-morgen. 
Datoen er 20. januar 2018. Vi befinner oss 
på Østlandet på E6 rett før Espa. 

I en høy folkevognpickup sitter Kari Harryd-
otter og en kompis. De har kjørt fra Nan-
nestad og er på vei til Gudbrandsdalen 
der de skal delta på isbanekjøring. På en 
nesten folketom vei beveger bilen seg raskt 
fremover og fartsmåleren viser 100 km/t.  

Plutselig kommer det et stort dyr ut i vei-
banen og i løpet av et milisekund smeller 
det. Hardt. 

- Han som kjørte er en svært erfaren 
bilfører, og navigerte bilen så godt han 
kunne. Men i løpet av millisekunder har 
man ikke en kjangs til å bremse eller kjøre 
unna, forteller Kari Harrydotter. 

KAOS OG EN FORM 
FOR KONTROLL 
Dyret viste seg å være en fullvokst elg og 
folkevognpickupen braste rett på. Sam-
mentreffet var så kraftig at kroppen til 
elgen eksploderte og ble slengt over i det 
andre kjørefeltet. Bilen ble slått skjev og 
bildeler ble trykket innover. 

- Jeg tror det hadde gått enda verre der-
som vi hadde kjørt en vanlig personbil, 
og ikke en høy bil. Frontruten på bilen ble 
knust, men vi fikk heldigvis ikke elgen inn 
i bilen, sier Kari. 

Hun forteller videre om sekunder av 
stillhet og kaos - der man ser seg rundt, 
deretter på hverandre og tenker; «det 
gikk tross alt bra». 

Det var komplisert og stress å få opp 
bildøren fordi bilen var skjev. At de stod 
midt i veibanen gjorde at de var redd 
for at noen bak dem skulle krasje inn i 
bilen deres. Det var fremdeles mørkt og 
vanskelig å se klart. 

- Etter hvert kom jeg meg ut av bilen, og 
på en eller annen forunderlig måte tok 
vi ansvar for situasjonen. Med refleks-
vesten på startet jeg å dirigere trafikken 
for å unngå ytterligere ulykker. Parallelt 
fikk vi kontakt med politi, viltnemda og 
redningsmannskap. 

En time senere var hjelpeinstanser på 
plass. 

- Dere ble altså ikke skadet i det hele 
tatt? 

- Nja. Det spurte faktisk politiet om 
også. Men du vet, det var verken blod 
eller benbrudd – og i rushet kjente jeg 
faktisk ingenting - så vi sa det som var 
det var, vi hadde klart oss bra! 

Det var først da de ble kjørt til legevakta 
på Hamar, og ble møtt av en lege – krop-
pen begynte å si fra. 

Harrydotter tror selv det var adrena-
linrushet som spilte dem et puss. At de 
handlet på instinkt, og dermed klarte å 
holde smerter på avstand. Fokuset var 
på trafikken, å redde seg selv ut av bilen 
og deretter passe på at det ikke skjedde 
flere ulykker. 

HOS LEGEN 
Da Kari Harrydotter kom inn døra på le-
gevakta kjente hun at ikke alt var som 
det skulle. Hodet var innmari tungt og 
smertefullt, og kroppen føltes mørbanka. 
Ikke rart kanskje, når man vet at den had-
de blitt fillerista i sammenstøtet mellom 
elg og bil i 100 km i timen. 

KARI HARRYSDATTER

Elg i soloppgang 



–  18  –

- Jeg kritiserer ikke politiet altså, men i 
ettertid tenker jeg at de burde vurdert 
situasjonen annerledes. Selv om vi var 
oppe på beina – kunne vi, sett i lys av 
hendelsens karakter, hatt alvorlige indre 
blødninger. Uansett, det gikk som det 
gikk. Vi ble mørbanket, han som kjørte 
brakk lillefingeren og i min journal står 
det blant annet kraftig hjernerystelse.  

Etter en natt på observasjon ved syke-
huset på Hamar skrives de ut og Kari 
Harrydotter reiser hjem til Nannestad. 
Hodet er vondt, og kroppen protesterer. 
Sett i lys av hvor galt det kunne ha gått 
føler hun seg likevel heldig. 

Det blir noen uker med sykemelding, men 
gradvis går hun tilbake til jobben som 
formannskapssekretær i Hurdal. 

-Jeg tok steget tilbake til yrkeslivet svært 
gradvis - og spilte på lag med smerter 
og et hode som var vondt. Smertene og 
utmattelsen forsvant likevel ikke. Etter 
en hel arbeidsdag var jeg helt «kake» og 
måtte hvile et par timer. 

Så ble hun utålmodig og valgte å «gun-
ne» på. Tok sats og trappet opp antall 
arbeidstimer. Den klassiske fortrengings-
strategien. 

- Jeg prøvde «å late som» og sa til meg 
selv at alt var bra. Hadde vel en tanke 
om at da ville det gå over. Det gjorde 
det imidlertid ikke. Det ble verre og verre. 
Skjerm og datamaskin er nok ikke det 
beste for min tilstand, det forstår jeg – 
men det er tross alt en stor del av jobben 
min. Etter noen uker – ga jeg opp, og gikk 
tilbake til redusert stilling. 

HVA GJØR JEG NÅ? 
Ettersom dager ble til uker, og uker til 
måneder – begynte Kari å forstå at til-
standen hun var i kom til å vare ved en 
god stund, kanskje for alltid. I stedet for 
å gå ned for telling, tok hun grep. 

- Jeg trengte noen som kunne hjelpe 
meg å rydde i tankene og alt det nye – 
og begynte å gå til en coach. Det høres 
kanskje rart ut, siden mange forbinder 
coach med et karriereløp. Men for meg 
har det vært svært viktig, forteller hun. 

Samtalene med coachen, som som star-
tet sommeren 2018, er fremdeles del av 
Karis liv. Ikke med så hyppige samtaler 
som i tidlige perioder, men det hender 
hun tar en telefon når det butter. 

- Mentalt har disse telefonen vært viktige. 
Bare å vite at det er mulig, men også 
som et konkret verktøy når tankene blir 
krøllete. 

Et annet grep Kari Harrydotter gjorde - 
da «hjelmen» som hadde satt seg rundt 
hodet ikke virket å ville slippe – var å 
google. På Facebook fant hun en gruppe 
som samlet en gruppe som alle slet med 
post commotio-tilstand. 

- Da jeg leste hva de skrev og diskuterte 
– tenkte jeg; yes, dette er meg - sånn har 
jeg det også. 

Det var medlemmer i denne gruppen som 
visste henne veien til Personskadeforbun-
det LTN og et medlemskap.

NATUREN ER VIKTIG og hun bruker den flittig, forteller Kari Harrysdatter.
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- Å bli medlem har vært viktig og har 
styrket meg. Jeg har fått nyttige juridiske 
råd samt veiledning om hvordan jeg kan 
håndtere arbeidslivet. Dessuten har jeg 
vært på seminar. Smerteseminaret var 
interessant, men også styrkende fordi 
jeg møtte mange andre som slet med 
lignende utfordringer. En fin fellesskap-
serfaring. 

STATUS OG LÆRING
Den nye hverdagen har etter hvert blitt 
den nye normalen for Kari Harrydotter. 
Fulltidsjobb har hun avskrevet og satt 
på listen «ikke mulig». Dessuten har hun 
prøvd å lage seg et liv som fungerer gitt 
hennes utfordringer. 

- Jeg har alltid vondt i hodet. Rent billed-
lig er det som om jeg har en hjelm som 
presser på. Hele tiden. Det som plager 
meg mest, er likevel fatiguen. Jeg blir 
fort sliten og må legg meg å hvile som 
en del av hverdagen. I tillegg må jeg lære 
meg å prioritere aktiviteter som gir meg 
energi og påfyll – og å velge bort de som 
suger energi. 

- Hva er det som er en positiv aktivitet 
for deg, og gir deg energi? 

- Før gikk jeg fast på treningsstudio, det 
fungerer ikke. Heller ikke bassengtrening 
eller å løpe. Da går hodet mitt i spinn. Det 
jeg har landet på som løfter hverdagen og 
hodet mitt er å gå tur i naturen. Dette gjør 
jeg fast, gjerne mellom 3 og 5 ganger pr 
uke. Dessuten har jeg noen faste øvelser 
som går på skuldre og nakke. 

Kari Harrydotter forteller at hun nylig ble 
utredet av en ny lege som mente skaden 
hennes ikke handlet om hjernerystelse, 
men om Shared Injury – som handler 
om at det er nervefibrene i hjernen som 
er skadet. Dette er det lite å gjøre med, 
og gir egentlig enda mindre håp om hel-
bredelse enn dersom det var snakk om 
en kraftig hjernerystelse. 

- Jeg har forsonet meg med at jeg må 
slite med utfordringer resten av livet og 
jobber nå for å bli 50 prosent uføretryg-
det. Heldigvis er barna mine store og jeg 
har fleksible dager til å ivareta helsen 

min. Har jeg vært på jobb, må jeg hvile 
etterpå. Skal jeg på hyttetur en helg – 
må fredagen og mandagen brukes til 
opptrapping og nedtrapping. 

- Du virker så konstruktiv og sterk, stem-
mer det?

- Ja, jeg er utstyrt med et positivt sinn. 
Tenker at livet går videre. Jeg innser også 
at dersom jeg lar dårlige dager påvirke 
valgene mine, for eksempel ved å slutte 
å gå lange turer, blir helsen min dårligere. 
Dermed kommer jeg inn i en dårlig spiral. 

KARI HARRYDOTTERS RÅD FOR Å FOREBYGGE ULYKKER  

Kari Harrydotter råder alle til å være 
på vakt og ikke tøffe seg i trafikken. 
Konsekvensene kan være brutale. 

Dessuten anbefaler hun alle til å ha 
flere refleksvester, samt en lommelykt 
liggende i bilen. 

Dersom skaden skjer, er det smart å 
bli medlem i Personskadeforbundet 
LTN. Her møter man andre i samme 
eller lignende situasjon, samt får råd 
og veiledning.

ELGEN TRAFF BILEN omtrent midt på. Siden bilen var "høy" slapp de heldigvis å få elgen gjennom frontruten. 
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Retten er satt
I denne artikkelen kan du lese om 
rettsdommer som er av interesse for 
medlemmene i Personskadeforbun-
det LTN. Domsavgjørelsene er viktig 
for dem det gjelder, men også for 
andre som er i en lignende situasjon.    

TEKST: Per Oretorp

HØYESTERETT OPPHEVET 
2. NOVEMBER 2021 LAGMANNS-
RETTENS DOM I PASIENTSKADESAK

Den aktuelle dommen fra Borgarting 
lagmannsrett ble opphevet grunnet man-
gelfull begrunnelse, og skal behandles på 
nytt i Borgarting høsten 2022.

Saken gjaldt en fødselsskade hvor det 
forelå avtale om keisersnitt hvis fødsel 
ikke skred frem som forventet. Likevel 
ble ikke lege tilkalt. Jordmor besluttet 
å la fødsel gå sin gang, og barnet fikk 
pleksusskade. Spørsmålet som ble reist 
var hvorvidt det var lagt for liten vekt på 
mors medvirkningsrett og forhåndsav-
talen om at det skulle være lav terskel 
for keisersnitt.

Høyesterett ved ankeutvalget bemerker 
at det her ikke er gitt noen tilfredsstillen-
de begrunnelse for at den vakthavende 
legen, dersom han i samråd med mor 
hadde foretatt den vurderingen han ikke 
foretok, mest sannsynlig ville besluttet 
å unnlate keisersnitt. Det som fremgår, 
er at det å la være å utføre keisersnitt 
var adekvat medisinsk behandling. Men 
sitatet fra Rt-2008-218 kan indikere at 
lagmannsretten også mente at det å 
utføre keisersnitt ville vært adekvat, når 

to sakkyndige vitner 
mente det. Riktignok 
uttaler lagmannsret-
ten at en beslutning 
om å gjøre keisersnitt 
ikke alene kan bygge 
på morens ønske. Men 
om det her også var 
andre indikasjoner, 
fremgår ikke. Lag-
mannsretten har med 
andre ord ikke uteluk-
ket at det også var 

forsvarlig å beslutte keisersnitt. Ankeut-
valget tilføyer at dersom situasjonen var 
at både keisersnitt og ikke-keisersnitt var 
forsvarlige behandlingsvalg i situasjonen, 
må vurderingen av hva den vakthavende 
legen mest sannsynlig ville valgt, måtte 
bli bredere. Blant annet må pasientens 
rett til medvirkning og informasjon trek-
kes inn, jf. pasient- og brukerrettighets-
loven kapittel 3. Det er ikke gjort. Også 
synspunkter knyttet til hvem av partene 
som har tvilsrisikoen, kan da etter om-
stendighetene få betydning.

Saken ble prosedert av advokat Janne 
Larsen, advokatfirma Roander & Co.

DOM FRA BORGARTING LAGMANNS-
RETT 24.02.22 – «KAN FRADRAGET» 
FOR PRIVATE FORSIKRINGSYTELSER
Det følger av lov om skadeserstatning 
at trygdeytelser og pensjoner som er en 
følge av skaden, skal trekkes fra ved be-
regning av erstatning. Dette er en følge 
av at erstatningen er subsidiært til vel-
ferdsytelsene, og skal dekke tapet ut over 
det man får gjennom offentlige ytelser. 

For private forsikringsytelser som utbeta-
les etter en skade, som for eksempel pri-
vate finansierte livsforsikringer eller kol-
lektive gruppelivsforsikringer, sier lov om 
skadeserstatning § 3-1 tredje ledd, at det 
«kan» gjøres fradrag i erstatningen. Det 
skal ikke være et krone-for-krone-fradrag, 
men en skjønnsmessig reduksjon. 

Det har vært kritisert at skadevolder skal 
kunne redusere sitt ansvar og dermed 
«tjene» på at skadelidt har private forsik-
ringer. Etter at forbundet (da Landsfore-
ningen for trafikkskadde) tok opp dette 
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gjorde forsikringsbransjen en bransjeav-
tale og siden 2003 har de største forsi-
kringsselskapene ikke påberopt seg dette 
fradraget. Skadelidte får derfor beholde 
sine private forsikringer og får erstatnin-
gen uavkortet. I pasientskadesakene har 
NPE og Pasientskadenemnda holdt på 
sin praksis med å gjøre fradrag. Det er 
først og fremst i forsørgertapssaker, der 
det er utbetalt livsforsikringer, at dette 
er aktuelt. De fleste ulykkesforsikringer 
har unntak for skader på sykehus, slik at 
de ikke utbetales dersom skaden er en 
følge av svikt i behandlingen. 

Ved utbetaling av livsforsikringer som 
overstiger rundt kr 900 000 til 1 milli-
on, har NPE gjort fradrag med omtrent  
20 % av forsikringssummen. 

Borgarting lagmannsrett har i en nylig 
avsagt dom, datert 24.02.22, ment at 
praksisen med en standardisert tilnær-
ming til dette fradraget, ikke er i samsvar 
med hvordan loven skal anvendes. 

I den aktuelle saken ble det utbetalt 
livsforsikringer med i overkant av kr 1,6 
millioner i 2014, da en kvinne døde som 
følge av forsinket diagnostikk av kreft, 
og etterlot seg to små barn og ektefelle. 
Lagmannsretten har påpekt at det i vur-
deringen av om det skal gjøres fradrag, 
må tas hensyn til om det er flere personer 
som får utbetalt forsikringer. I dette tilfel-
let ble det utbetalt forsikring til hver av 
de tre etterlatte med henholdsvis kr 200 
000 til hver av barna og kr 1,2 millioner til 
ektefellen. Videre påpeker lagmannsret-
ten at lovgiver har forutsatt at det må 
være en betydelig overkompensasjon 

for at det skal være grunnlag for å gjøre 
fradrag. NPEs praksis med å gjøre fra-
drag der det er utbetalt forsikringer med 
rundt 1 million, har etter lagmannsrettens 
syn ikke fulgt samfunnsutviklingen. Ved 
sammenligning av nivåer i eldre praksis 
fra Høyesterett, må nivåene oppjusteres 
med folketrygdens grunnbeløp (G), for å 
gi et realistisk grunnlag som tar høyde 
for den utvikling som har vært i lønns- 
og levestandard. Lagmannsretten har 
konkludert med at forsikringsytelsene 
i denne saken ligger på et alminnelig 
nivå, og ikke utgjør en vesentlig over-
kompensasjon. Det er da ikke anledning 
for skadevolder til å gjøre skjønnsmessig 
fradrag for utbetalte forsikringer. 

Tingretten la til grunn at det måtte vur-
deres særskilt for hver enkelt etterlatt 
om det skal gjøres fradrag for utbetalte 
forsikringer. Lagmannsretten tok ikke 
stilling til dette, da de fant at det uansett 
ikke var grunnlag for å gjøre fradrag for 
det som er utbetalt i denne saken. 

Dommen tar et oppgjør med Statens 
langvarige praksis hvor det har blitt gjort 
fradrag for forsikringsytelser som ikke er 
ekstraordinært store, men som er helt 
alminnelige livsforsikringer. Dette er et 
godt eksempel på at det er domstolens 
oppgave å gi føringer for forvaltningens 
praksis, dersom denne ikke er i samsvar 
med lovgivers forutsetninger for rettsan-
vendelsen og skjønnsutøvelsen. 

Saken ble prosedert av advokat Therese 
Lohne Boehlke i advokatfirmaet Ness 
Lundin. Dommen er anket til Høyesterett 
og ligger nå hos ankeutvalget. 

STATENS ANSVAR FOR NARKOLEP-
SISYKDOM ETTER SVINEINFLUENSA-
VAKSINASJON – ET PAR EKSEMPLER 
FRA RETTSPRAKSIS

I kjølvannet av vaksinasjon i forbin-
delse med svineinfluensapandemien i 
2009/2010 ble det registrert en statistisk 
overrepresentasjon av narkolepsi i flere 
land. Narkolepsi er en sjelden nevrologisk 
søvnsykdom med symptomer som sterk 
søvntrang med søvnanfall og anfall med 
muskelslapphet (katapleksi) mv. Nar-
kolepsi er en alvorlig sykdom som kan 
medføre arbeidsuførhet og utfordringer 
med å opprettholde et sosialt liv. 

Det følger av pasientskadeloven § 2 d) 
at Staten har et objektivt erstatnings-
ansvar for skader som kan skyldes an-
befalt vaksinasjon. Det er tilstrekkelig 
for erstatningsansvar at det kan være 
årsakssammenheng mellom vaksinasjon 
og sykdommen, uten at det må foreligge 
skyld, feil ved vaksinen el. Dette springer 
ut av et ønske om høy oppslutning om 
vaksinering ut fra et samfunnsperspektiv. 
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Staten ved Norsk Pasientskadeerstatning 
(NPE) og Pasientskadenemnda (PSN) 
praktiserer i dag et vindu på to-år i nar-
kolepsisakene, slik at ved sannsynlig-
gjort symptomdebut innenfor to-år fra 
vaksinasjon aksepterer Staten ansvar 
for narkolepsisykdommen. Ved symp-
tomdebut etter to-årsvinduet, avviser 
Staten kategorisk ansvar. 

Den 3. februar 2022 avsa Hordaland ting-
rett dom i en narkolepsisak hvor skade-
lidte vant frem og Staten ved Pasient-
skadenemnda ble ilagt ansvar. Saken 
gjaldt spørsmål om årsakssammenheng 
mellom svineinfluensavaksinasjon og 
narkolepsi. Pasientskadenemnda anførte 
sykdomsdebut 2 år og 2 måneder etter 
vaksinasjon, og avviste ansvar.  

Bevisvurderingen var sakens kjerne. Ska-
delidte var en voksen kvinne med andre 
helsemessige plager som medførte trett-
het og var egnet til å kamuflere de første 
symptomene på narkolepsisykdommen. 
Med et slikt bevisbilde ble det avgjøren-
de at skadelidte førte som sakkyndig 
en nevrolog med særlig kunnskap om 
narkolepsi og lang klinisk erfaring med 
narkolepsipasienter. Skadelidtes sakkyn-
dige vitne identifiserte symptomer på 
narkolepsi i de medisinske journalene i 
2010/2011. Til sammenligning konkluderte 
Statens sakkyndige med symptomdebut 
i januar 2012. Tingrettsdommeren la av-
gjørende vekt på skadelidtes sakkyndige 
vitne, hvis forklaring også harmonerte 
med skadelidtes egen forklaring og hen-
nes behandlende leges. 

Saken ble prosedert av advokat Tone 
Dahle Pettersen i advokatfirmaet Ness 
Lundin.

Saken illustrerer viktigheten av at sak- 
kyndige med spesialkompetanse på den 
aktuelle sykdommen benyttes i pasi-
entskadesaker. Dette kommer særlig 
på spissen i saker som gjelder sjeldne 
sykdommer, som de færreste praktise-
rende leger vil komme borti. Dette er et 
tema som forbundet ved gjentatte an-
ledninger har tatt opp med både NPE 
og PSN. Det er kritikkverdig at NPE og 
Pasientskadenemnda da ikke benytter 
seg av sakkyndige med særlig kunnskap 
om den aktuelle sykdommen. Som saken 
fra Hordaland tingrett viser, kan det bety 
forskjellen på ansvar eller ikke ansvar i 
narkolepsisaker. Igjen reises spørsmålet 
om hvor mange pasienter som aldri har 
fått den erstatning de har krav på fordi de 
ikke har ressurser til selv å gjøre det utred-
ningsarbeidet som NPE og PSN egentlig 
skulle ha gjort, og som de er forpliktet 
å gjøre i henhold til forvaltningsloven?

En lignende sak ble for øvrig prosedert 
av advokat Therese Lohne Boehlke i 
advokatfirmaet Ness Lundin for Trøn-
delag tingrett. Bevisvurderingen stod 
sentralt, og spørsmålet var primært om 
symptomdebut innenfor to-årsvinduet. 
Dom ble avsagt 27.08.2021, og Staten 
ved Pasientskadenemnda ble idømt er-
statningsansvar. 

PASIENTSKADENEMDA ANKER 
TINGRETTSDOMMER
Oslo tingrett avsa 31.01.2022 fastsettel-
sesdom i en pasientskadesak som gjaldt 
en pasient med Parkinsons sykdom og 
som ble ordinert medisiner (dopami-
nagonister) som førte til en såkalt im-
pulskontrollforstyrrelse (ICD) som igjen 
førte til at hun utviklet spillegalskap. Hun 
startet med høyrisikoinvesteringer og ble 

svindlet for 2 millioner kroner. Saksøker 
fikk medhold i at hun ikke hadde fått in-
formasjon om risiko for ICD, og at det var 
årsakssammenheng mellom medisinene 
og ICD. Staten ved pasientskadenemda 
anket som vanlig dommen til Borgarting 
og saken er berammet til høsten 2022.

Staten ved Pasientskadenemda har også 
anket Oslo tingrett sin dom av 01.12. 2021 
der tingretten ga en far medhold i krav 
om erstatning for far for såkalt tredje-
mannstap.  Saksøker sin datter hadde 
begått selvmord og faren utviklet et-
ter hvert posttraumatisk stresslidelse 
(PTSD) som følge av dette. Staten ved 
Pasientskadenemda erkjente ansvar for 
datterens dødsfall, men mente at farens 
utvikling av PTSD var en så upåregnelig 
og fjern skadefølge at den måtte falle 
utenfor statens erstatningsansvar et-
ter pasientskadeloven. En påstand som 
etter vårt skjønn kan synes drøy i lys av 
Høyesterett sin dom av 31.10.18.  

Begge sakene ble prosedert av advokat 
Janne Larsen, advokatfirma Roander 
& Co.

BUSKERUD TINGRETT LEGGER NY 
KAPITALISERINGSRENTEFORSKRIFT 
TIL GRUNN
Frem til nå har det vært vanlig praksis 
ved erstatningsutmåling å legge til grunn 
4% kapitaliseringsrente. Staten har som 
kjent foreslått å redusere rentesatsen til 
2,5 % noe som vil gi skadelidte en høy-
ere erstatning som er mer i trå med det 
overordnete prinsippet om «full erstat-
ning». Forslaget har vært på høring og 
har siden begynnelsen av året vært til 
behandling i Justisdepartementet. Det 
har ikke vært mulig å få opplysninger fra 
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Justisdepartementet om når ny rente-
sats formelt vil bli fastsatt og tre i kraft. 
I forbindelse med at Buskerud tingrett 
behandlet en straffesak ble en fornær-
met ved dom av 2. mars 2022 tilerkjent 
menerstatning, erstatning for tapt inntekt 
og tap i fremtidig inntekt, for lidte og 
fremtidige utgifter samt oppreisning. 
Buskerud tingrett la ved fastsettelse av 
erstatning departementet forsalg om 
2,5 % kapitaliseringsrente til grunn. For 
fornærmede innebar dette økt erstat-
ning med i overkant av 1. million kroner 
jamført med hva som hadde vært tilfelle 
dersom man hadde lagt til grunn «gam-
mel» rentesats. 

Fornærmede ble bistått av advokat-
fullmektig Lise Ligaard, advokatfirma 
Teigstad,

32 GANGER HØYERE ERSTATNING ENN 
OPPRINNELIG TILBUD 
Hvordan kan det ha seg at et forsikrings-
selskap tilbyr kr 50 000,- i erstatning, 
og skadelidte etter søksmål ble tilkjent  
kr 1 600 000,-? 

Personskadeforbundet LTN og dets nett-
verk av spesialiserte advokater opplever 
gjennomgående i saker, om utmåling av 
erstatning, at forsikringsselskapene tilbyr 
en for lav erstatning. Den endelige erstat-
ningen som utbetales etter forhandlinger 
eller dom er ofte vesentlig høyere enn 
selskapenes første tilbud. 

Et eksempel på dette er en dom avsagt i 
Oslo tingrett. En eldre kvinne ble påkjørt 
i et fotgjengerfelt i Oslo. Hun ble påført 
skader blant annet i hofte og ben og opp-

levde etter dette et redusert funksjons-
nivå i forhold til hverdagslivet og arbeid. 
If skadeforsikring ville ikke utrede saken 
medisinsk, og tilbød kvinnen et oppgjør 
med kr 50 000,- for å bli ferdig med sa-
ken. Den skadelidte mente dette ikke 
representerte riktig erstatning og gikk til 
søksmål mot selskapet. I tingretten ble 
hun tilkjent en samlet erstatning på ca  
kr 1 600 000,-, samt sakskostnader. 

Avgjørende for saken var at domsto-
len valgte å få hennes skader utredet 
ved hjelp av en uavhengig medisinsk 
sakkyndig og at det ble konstatert skader 
som samlet sett var betydelige. Dette 
medførte at skadelidte ble tilkjent me-
nerstatning og utbetalinger under sine 
ulykkesforsikringer. 

Videre ble det konstatert at kvinnen 
hadde behov for bistand i hjemmet for 
eksempel til husvask. Dessuten var opp-
følging av lege, behandling mv. nødven-
dig og hun fikk erstatning for dette. 

Det sentrale temaet i saken var hvorvidt 
skadelidte som var over 70 år ville fort-
satt å arbeide etter fylte 70 år, hvilket 
var hennes pensjonsalder i det offentlige. 
Kvinnen anførte at hun som jurist med 
erfaring fra det offentlige med spesial-
kompetanse kunne ta seg deltidsarbeid i 
det private næringslivet. Domstolen fant 
etter en bred bevisførsel hvor det ble lagt 
vekt på erfaring og kompetanse, gode 
skussmål og etterspørsel i markedet, at 
kvinnen som et minimum ville fortsatt 
i arbeidslivet ut det året hun fylte 73 år. 

For skadelidte prosederte Advokatfull-
mektig Kulsoom Maqsood Javaid, Ad-
vokatfirmaet Halvorsen & Co.
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Selius & kidza

Promille - hvor full blir du?
Hva er promille? Hvordan vet du 
hvor høy promille du har? Hva skjer 
i kroppen når promillen øker?

Mengden alkohol i blodet blir målt i pro-
mille, som betyr tusendel. En promille 
betyr altså at en tusendel av blodet er 
alkohol, det er et gram ren alkohol per 
liter blod. Når man drikker alkohol, kan 
det allerede etter kort tid påvises alkohol 
i blodet. Promillen kan måles ved puste-
prøve eller blodprøve. 

LIKE MANGE ØL, MEN FORSKJELLIG 
PROMILLE
Personer som drikker like mye alkohol, får 
ikke samme promille. Hvor full du blir på-
virkes blant annet av genene dine, hvilket 
kjønn du er, hva du veier, og hvor mye du 
har spist og drukket tidligere den dagen. 

SLIK PÅVIRKES KROPPEN AV ULIKE 
PROMILLENIVÅER
• 0,2: Øyets evne til å fokusere hurtig og 

omstille seg fra lys til mørke reduseres. 

• 0,5: Litt "pussa" eller brisen. Evnen til å 
oppfatte situasjonen og reagere presist 
på den begynner å reduseres. Hemnin-
ger minskes. Større problemer med å 
ta inn informasjon. Forskning viser at 
man har størst nytelse av alkohol når 
man har 0,5 i promille. 

• 0,8: Du blir høylytt og får overdrevne 
bevegelser. Langsommere reflekser. 
Nedsatt koordinasjonsevne og økt re-
aksjonstid. Overdreven selvtillit. Det 
lukter tydelig alkohol av deg.

• 1,0: Du snakker utydelig. Har problemer 
med å gå rett. Dårligere muskelkontroll. 
Oppmerksomheten og konsentrasjons-
evnen er svekket, du blir lett trøtt. Får 
problemer med å kontrollere følelser.

• 1,5: Du rangler når du går. Kan lett få 
følelsesutbrudd. Du kan bli aggressiv 

og begynne å gråte. Mange spyr. Du 
får sløret tale. 

• 2,0: Forgiftningssymptomer. Ingen 
selvkontroll. Du ser dobbelt og har 
problemer med å gå oppreist.

• Svært høy promille: Forgiftnings-
symptomer. Ingen selvkontroll. Du 
ser dobbelt og har problemer med å 
gå oppreist. Bevisstheten nedsettes, 
og du kan bli bevisstløs. Pustesente-
ret i hjernen kan hemmes. Oppkast 
er vanlig. 
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Detektiv Rev

pickles!

Super-
tunge
Super-
tunge
Vet du om noen som 
misliker mat med sterk 
smak, som eddik? Da er 
han eller hun kanskje en 
«supersmaker».

© MCT/Bulls

*Vanlig notisbokpapir 
med 7 mm hull

Drypp en dråpe konditorfarge på 
bomullen og gni den mot tungen

De fleste har 15 til 35 nupper

Folk med mer enn 35 nupper er 
supersmakere, og de misliker ofte 
matvarer som:

Færre enn 15 nupper gjør deg til en 
«ikke-smaker», som trolig ikke noe 
problem med sterke smaker

Hva skjedde?

2

1

Du trenger
Blå konditorfarge
Bomullsdott
Notisbokark med hull* 

Forstørrelsesglass

Voksen hjelper
Speil

Soyasaus
Sennep

Disse smaksløkene 
gjør deg i stand til å 
smake  forskjellig 
   mat

Se på tungen i speilet
 – ser du små rosa 
prikker eller nupper
 på den?

Hold papirert 
med hullet mot 
tungen og bruk 

forstørrelses-
glasset til å telle 

antall nupper
 i hullet

Pickles
Kål
Krydret mat
Grapefrukt
Sjokolade

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 bet øreflippen av mot-
standeren sin i en boksekamp?
Hvilket vanlig italiensk bilmerke 
har blitt produsert siden 1899?
I hvilket land er Tokyo hovedstad?
Hvem er gift med konprins 
Haakon?
Var Ola Tryggvason konge før 
eller etter Olav den hellige?
Er det lov å kaste ballen med 
bare en hånd ved innkast i 
fotball?
Hvem har en hammer som heter 
Mjøllner i norrøn mytologi?
Hva heter verdens minste fugl?
I hvilken sportsgren ble Jon 
Rønningen olympisk mester flere 
ganger?
I hvilket land ligger Toronto  
International Airport?

1. Mike Tyson 2. Fiat 3. Japan 4. Mette-Marit 
(Tjessem Høiby) 5. Før (Olav Tryggvason 
døde i år 1000 og Olav den hellige ble konge 
i 1015) 6. Nei 7. Tor 8. Kolibri 9. Bryting 10. 
Canada

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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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: 10. mai

Løsning på forrige kryss 
var:
MANGE DRAR PÅ 
HYTTA I PÅSKEFERIEN 

Oddbjørg Gunderstad,  Kopervik

Berit Stavseth, Ekne

Rune Haughom, Mandal

OPPGAVE VINNERE

FRITT HØRE DYR SLIT BEVEGE AVSKY FASITEN EKSI - 
STERER

NORRØN
GUD

ER
"HJERNE-
SKADA"

REISER HOVED - 
STAD

PAPE - 
GØYE
FISK

AGN LIKE TRAU
SEKK

PIKE - 
NAVN
DYRE - 
AVKOM

BLE
MARS
2022
DØPT

VELGER
UT

EKLE
GARN

OKSY - 
GEN

AVGIFT JEKSEL
SPØK

SLØSES GUDINNE

KAN PRO-
BLEMER
LØSES

MED

LIKE LAGER
BO

FUGLEN
PEDAN - 

TERI
ELV

SAMT - 
LIGE

SVELG
FORLIKT

MAT

HUD - 
SYKDOM

SMER - 
TER

TEMA
FOR

SKADE - 
FRI DAG

SVI ! 
OMME

BLÅØYD PIKE - 
NAVN

OFRER KRYPING
UTROP

DYR

FETT - 
KNUTE

SAK
(LATIN)
VERS

ARTIK - 
KEL
HYL

SIDE
SENIOR

UTLØP

LURE PIKE - 
NAVN

FRYSE
MORENE

NORRØN
GUD

SKINN

HYLLER GRØNN
ØY

SKOLE - 
BARN
INDISK
BRØD

ROR

KORN - 
BAND
INVI - 
TERE

ALLE - 
REDE

LIKE HERRE TEVLING

FOLKE - 
SLAG
RADI - 
KALE

PIKE REKKE
VØRER

ØM HAV - 
ØRNER

SMERTE-
ROP

VERDI - 
PAPIR
ENE

STYR - 
KES

BEST AV 
TRENING

GÅTE
PRO - 

NOMEN
LASSO

KARAK - 
TER

BREN - 
SEL

SOBER

TALL
OM - 

DØMME

LYD
FISK

TONEN
MI

LIK
FRUK - 

TEN
SKUER RUSLE

MORENE
LAGE

KAKER

MODIG KNA
BAK

DEILIG
SMELTE

SYNGE - 
SPILL

NEDBØR
PÅBUD

PLAGG
BILLØP

INSEKT MÅL
URO

FLY - 
VÅPEN
KORN

PASSE VIDDE SJEL POKAL I  DET
LUKE

BRY LITT

ARTE

PIKE - 
NAVN
RE - 

KLAME

AULAEN
IKKE

TAMP - 
ENE

KJEMME
REVNE HAST

FISK TETT PREPO - 
SISJON

KOKE

Daniel
Løke

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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Nyland  
Maskin AS
6826 BYRKJELO 
Tlf. 957 06 000

Follebu Bil AS
Volden 11 

2656 FOLLEBU
Tlf. 61 22 95 68

Søren Øvretveits veg 9
4350 KLEPPE 
Tlf. 51 78 51 00

SB Transport AS 
Stormyrveien 3

8008 BODØ 
Tlf. 468 03 523

Klevjerveien 176
3074 SANDE I VESTFOLD 

Tlf. 33 01 81 60

Vardegaten 17 
4876 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 29 50

3605 KONGSBERG
Tlf. 32 77 09 30

Nils Heglands veg 69
4735 EVJE 

Tlf. 37 92 92 00

Enter  
Kompetanse AS 

Tømmerkrana 20
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 27 61 00

  

Skarpnesveien 3,  
4823 NEDENES  
Tlf. 37 05 80 00

Årvollskogen 29 
1539 MOSS 

Tlf. 69 26 20 40

Høgskolevegen 1 
7604 LEVANGER 

Tlf. 982 94 980

Barstølveien 30 
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 04 10 70

Nonslid  
Bilservice AS 
Skjoldavikvegen 178 

5574 SKJOLD 
Tlf. 52 76 21 00

Åseral maskin  
og transport AS 

Røyland 
4540 ÅSERAL 
Tlf. 992 78 444

Bilteknikk  
Mysen AS 
Smedgata 32 
1850 MYSEN

Tlf. 482 16 627

Vigeland Brugs veg 21 
4708 VENNESLA 
Tlf. 38 15 26 00

Siffer  
Økonomi AS 

Busterudgata 11 
1776 HALDEN 
Tlf. 69 21 17 50

Glassmester1  
Arendal

Strømsbuveien 61
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 41 88

Natten gård 
3630 RØDBERG

Tlf. 48085477/91352313

Støget 74 
4760 BIRKELAND

Tlf. 37 27 61 08

Kontorbygg AS 
Kverndalsgata 10

3717 SKIEN
Tlf. 35 58 73 00 1580 RYGGE

Tlf. 69 01 30 00

Norefjell  
Hytteservice
Skinnestoppen 9 

3535 KRØDEREN 
Tlf. 901 47 300

Kallerudlia 3 
2816 GJØVIK 

Tlf. 61 18 49 47

Storgata  
Frisør AS

Storgata 85 
3674 NOTODDEN 

Tlf. 35 60 90 30

Flekkefjord  
Elektro AS
Svegeskogen 7 

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 60 00 1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

Hallingdal  
Biloppretting AS 

Heradvegen 9
3550 GOL

Tlf. 32 07 60 30

Reddalsveien 47 
4886 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 70 70

Vestlivegen 3, 3570 ÅL 
Tlf. 32 08 60 60

Frode Utsi AS 
Grendeveien 18

9845 TANA 
Tlf. 78 92 52 50

EiendomsMegler 
1 Modum

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND

Tlf. 32 78 76 65

Kvaenveien 7
1529 MOSS 

Tlf. 69 23 56 00

Rognan  
Fargehandel

Strandgata 11 
8250 ROGNAN 
Tlf. 75 69 06 50

Hansen &  
Justnæs AS 

4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 14 45 00

Austad  
Elektro AS 
Strandgata 18 

3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

Takstpartner AS 
Njorunsvei 3

1920 SØRUMSAND
Tlf. 414 40 341

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B 

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Prost Stabels vei 8 
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 404 94 992

All-tjeneste AS 
Fiolvegen 13

9016 TROMSØ 
Tlf. 77 61 50 50

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA 

Tlf. 948 34 929

1363 HØVIK
Tlf. 67 81 81 00

 
Vangsjordet 28, 1811 ASKIM

Tlf. 905 50 356

Bjørn Berge 
Bensinstasjon AS

Sam Eydesgt 55
3660 RJUKAN 
Tlf. 35 09 04 86

Lund &  
Reistad AS 

Finnerudskogen 625
3350 PRESTFOSS

Tlf. 32 71 03 91

2815 GJØVIK
Tlf. 24 03 37 70

Elite Bil AS 
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Agder  
Entreprenør AS

4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 12 20

Lastebilsenteret AS 
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

2316 HAMAR
Tlf. 951 10 387

Ekra Gartneri og 
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND 

Tlf. 72 59 42 20

Apex  
Fysioterapi
9180 SKJERVØY 

Tlf. 918 03 315
Jadarvegen 19, 4367 NÆRBØ

Tlf. 51 43 35 22
www.jarensportssenter.no

Tonstad Bakeri AS 
Tonstadveien 20A
4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Rongved  
Mekaniske AS

5286 HAUS 
Tlf. 56 19 10 85

Bertelsen &  
Garpestad AS

Hovlandveien 70 
4374 EGERSUND 

Tlf. 51 46 10 80

LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 400 05 939

Voss Auto og  
Servicesenter AS 

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

2021 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 05 50
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H Trans og Anl Power  
K-A Nicolaisen 

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

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

Optimera AS Monter  
Stormarked Forus 

Maskinveien 7 4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Bremsnes Bilverksted AS 
Averøyveien 417, 6530 AVERØY  

Tlf. 71 51 11 90

Veidekke Industri AS  
Asf Kongsvinger

Stømmervegen 7
2212 KONGSVINGER

Tlf. 62 82 88 50

Tiltaksveien 1
7300 ORKANGER 

Tlf. 72 47 11 00

Sundeveien
4993 SUNDEBRU 

Tlf. 916 55 444

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN

Tlf. 924 82 808

Lautjønnveien 16, 4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90

Åsen Servicesenter AS 
Stasjonsvegen 5, 7630 ÅSEN  

Tlf. 74 40 52 55

Haagensen  
Holding Enebakk AS

Byggveien 30
1912 ENEBAKK
Tlf. 940 01 313

Feelgood Strømmen  
Silje Vik 

Lennsmannskleivvei 14B
2019 Skedsmokorset Tlf. 473 76 223
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MØRE OG ROMSDAL

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

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

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tlf. 38 04 10 70

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

ANONYM
STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

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

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

MØRE OG ROMSDAL

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

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

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no
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Bilberging AS
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Tlf. 38 37 18 21
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Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19
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STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

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

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) 
Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA

Møre og Romsdal

Trøndelag

Vestland

Arnatveitvegen 137, 5262 ARNATVEIT
Tlf. 55 19 92 00

Gleden ved  
å dele øyeblikk

Banken med kundeutbytte

Alle opplevelser, store og små, blir bedre når de deles.

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE
Tlf. 71 25 30 15

Gumpens Auto Øst AS 
Stemmane 3, 4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 24 03 47 50

Øyvind’s Trafikkskole 
Sverres gate 4, 7800 NAMSOS 
Tlf. 911 28 430 

Byggmester  
Øyvind Bakkevold AS

4640 SØGNE
Tlf. 38 05 19 41

Hans Petter Krane  
Bygg og Tømermester

Berglibakken 14 
3484 HOLMSBU
Tlf. 970 98 482

Terje Rustand 
Transport AS

Seterv 11 
3623 LAMPELAND

Tlf. 902 09 822

Terje Markussen 
Transport 

Krokstadjordet 8
3055 KROKSTADELVA 

Tlf. 938 17 731

Fineide  
Transport AS

Nordsjøvegen 27 
8642 FINNEIDFJORD 

Tlf. 75 19 51 45

Stian Røyset 
Transport AS 
Snopenesvegen 25

6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Holand S.  
Bilverksted AS

Kampen 19
9440 EVENSKJER

Tlf. 77 08 53 30

Fjellheim Drift og Service AS 
Knottveien 346

7777 NORD-STATLAND
Tlf. 915 83 272

Sylte Maskin AS 
Fræneidet 87

6440 ELNESVÅGEN 
Tlf. 952 30 502
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Steinkjer kommune 
steinkjer.kommune.no

Austevoll kommune 
austevoll.kommune.no

Hamar kommune 
hamar.kommune.no

Gloppen kommune 
gloppen.kommune.no

Trygt på skoleveiene

For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din, mobilnummeret og 
mailadressen. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller: 
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

HAR DU NY ADRESSE?
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Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.
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Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

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

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
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Martine Rygg

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET 
LTN HAR FÅTT 
LIKEPERSONTELEFON 
Er du skadet, pårørende el-
ler etterlatt med behov for å 
snakke med noen som virke-
lig 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 like-
personer. 

Etter å ha utdannet og hatt 
likepersontjeneste som en del 
av forbundets arbeid i svært 
mange år, åpner vi nå ende-
lig 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 samta-
lepartner. Samtalepartnerne 
kalles likepersoner. Kort fortalt 
er dette er personer som har 
erfaringsbasert kunnskap, har 
gjennomgått forbundets kurs 
og er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushets-
plikt og er hjelpere på 
frivillig basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargskader 

• Nakkeskader 

• Forsørgertap 

• Skadelidtes medvirkning 
 (f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende 

• Pasientskader 

Lillestrøm:
Bjørnsonsgate 34
2003 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20

Haugesund:
Strandgata 94
5528 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80

Tromsø:
Seminarbakken 4
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30 

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

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

Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker 
for norske og internasjonale domstoler og 
bistår skadelidte i hele landet i saker om 
erstatning. I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder:

Fast eiendoms rettsforhold, familie- og 
arverett, og strafferett, herunder oppdrag 
som bistandsadvokat.

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!

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


