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Trenger du hjelp med
skadeerstatning?
Få en kostnadsfri
vurdering.

Vi har lang og bred erfaring med behandling av
personskadesaker, forsikringssaker,
erstatningssaker og trygdesaker.
Kontaktpersoner:
Adv. Bjørn M. Brauti

Adv. Ivar Chr. Andersskog

e-post: brauti@nidarosda.no

Adv. Mads Midelfart

Adv. Hasse Benberg

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

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

e-post: benberg@nidarosda.no

Adv. Sigve Seime Stokka

Adv. T. Haslestad

Adv.flm. Snorre Kristiansen

e-post: haslestad@nidarosda.no

Advokatfirmaet Nidaros DA
Kjøpmannsgt. 19
7013 Trondheim
Norway

Adv.flm. Robin Brauti

Telefon: +47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no
www.nidarosda.no

Har jeg krav
på erstatning?
Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade
Trafikkskade
Forsikringsrett

Send melding til
post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00.

A D V O K AT F I R MA E T

M E D L E M M E R AV D E N N O R S K E A D V O K AT F O R E N I N G

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.preto.no

Strandgaten 18 – Bergen
Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

Å lese intervjuet med Synnøve Hansen er sterkt
og det berører meg. Hennes målrettede kamp
har ført frem, og 15 år etter ulykken har sønnen
Vegard et innholdsrikt og verdig liv.
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Når et barn blir
skadet,
opplever mange familier at

Kognitivt utvalg er aktive! Martin Berg, fra landsstyret og

de må kjempe for den beste

kognitivt utvalg, har vært hos Sør-Trøndelag fylkeslag og holdt

behandlingen og rehabilite-

foredrag. Det annonseres også om kurs i Ålesund i juni. Se infor-

ringen. Dette har Synnøve Hansen erfart. Å lese intervjuet med

masjon om kurset og påmelding i denne utgaven av LEVE MED.

henne er sterkt og det berører meg. Hansens målrettede kamp
har ført frem, og 15 år etter ulykken har sønnen Vegard et inn-

Sekretariatet melder at et nytt medlemsregister vil være oppe

holdsrikt og verdig liv. Det forteller oss at jobben som pårørende

å gå om kort tid. Dette vil blant annet gi medlemmer en egen

er veldig viktig og innimellom helt avgjørende for hvordan livet

side, «min side». På siden gis det tilgang til informasjon, e-post,

skal bli for barn som blir skadet. I tillegg minner det oss på at vi

aktuelle kurstilbud og aktiviteter for deg. Christina Thanger gir

som forbund har en jobb å gjøre for å endre et system som gjør

oss en kort innføring i hva vi kan forvente oss på side 12.

foreldrerollen til et skadd barn sårbar og utfordrende.
Etter noen måneder med permisjon, på grunn av sykdom, er jeg
Nasjonal hjernekonferanse 2017 ble nylig arrangert i Trondheim.

tilbake som leder. Jeg ser nå frem til å fortsette i ledervervet til

Personskadeforbundet LTN var som vanlig med som initiativ-

landsmøtet i september der nytt landsstyre skal velges. Frem til

tager. Dette er en stor konferanse hvor det legges til rette for å

det ønsker jeg dere alle en fin sommer, kjør forsiktig og kos dere!

skape en arena der brukere, fagfolk og utøvere av hjernehelse
Hilde S. Valberg

møtes og deler kunnskap om feltet.
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VEGARD PÅ FERIETUR. Her sammen med kameler og en assistent.

En mors verdighetsprosjekt
For femten år siden ble Synnøve
Hansens ni år gamle sønn alvorlig
skadet. I dag er hun mer opptatt av
kampen hun og familien har kjempet
etter bilulykken, enn selve hendelsen.
Selv kaller hun det et verdighetsprosjekt.

“Dette gjelder informasjon angående

skrive en lengre artikkel; ikke så mye om

avlaster-dommen nummer to. Jeg er

avlastningsdommen og konsekvensene

opptatt av å finne løsninger som fungerer,

av denne, mer om en mors kamp for å

og det handler blant annet om at det

gi sønnen og familien rundt et verdig liv.

settes av møte med hovedmedlem, verge,
pårørende osv. Dette er en vanskelig sak,

- Avlastning er ikke luksusgreier, men helt

men viktig, og man må ikke la det gå ut-

nødvendig dersom familier med barn

over hovedperson eller føre til at familiene

med nedsatt funksjonsevne skal fungere.

TEKST: Gunn Kvalsvik BILDER: Private.

blir slitt ut. Del med andre.”

Noen har privat avlastning eller støt-

Pling sier det – og et vindu på PC-skjer-

DE GODE HJELPERNE

avlastningssteder. Poenget er at familien

men forteller at det har kommet en ny

Dagen etter ringer jeg Synnøve og ber

trenger hjelp, forklarer hun.

e-post. Et tastetrykk og navnet Synnøve

om en kommentar til dommen, basert

Hansen, forbundets mangeårige med-

på hennes egne erfaringer som mor til

- Selv om dommen stiller spørsmål ved

lem, kommer til syne. I e-posten står det

Vegard. En drøy time senere avsluttes

ansettelsespremissene, kommuniserer

følgende:

telefonsamtalen. Jeg har notert tre

vel alle parter og instanser at tilbudet

sider med stikkord og bestemt meg for å

må fortsette?

tekontakt og noen bruker kommunens
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- Jeg hadde min første ”Vegard-krangel” da vi etter
sykehusoppholdet kom til rehabiliteringssykehuset
Sunnaas. Alle mente at vi burde være overlykkelige.
Synnøve Hansen

- Tja, alle vil vel det. Men kommunene

minst for sønnen Vegard, som nå er 24 år.

barneavdeling, jeg fikk faktisk støtte i

kaster ikke rundt seg med informasjon

- Jeg hadde min første ”Vegard-kran-

at tilbudet ikke lå til rette for barn av

om rettigheter. Dessverre. Min erfaring

gel” da vi etter sykehusoppholdet kom

interne personer.

er at alt som koster ”kommunepenger”

til rehabiliteringssykehuset Sunnaas.

sitter langt inne bakerst i et mørkt skap.

Alle mente at vi burde være overlykke-

OPP- OG NEDTURER

Sånn kan det ikke være, sier hun.

lige. Norges beste! Jeg opplevde ikke at

Da hverdagen etter hvert kom tilbake

Vegard, som da var ni år gammel, var

til sandefjordsfamilien, startet Synnøve

Synnøve Hansen forteller om hvordan

kommet til rett sted. Han var et barn og

Hansen en omfattende kartlegging. Hun

hun etter avlaster-dom nummer én, tok

sykehuset var ikke laget for barn, for-

lette på internett, leste sakspapirer og

resultatet med på møte med forvalterne

teller hun.

tok kontakt med kommunale instanser.

og endte opp med å få en bedre kom-

Målet var å se hvilke muligheter de som

pensasjon for storebror, som den gan-

Enden på den første konfrontasjonen

familie hadde for å få til en god hverdag.

gen hadde jobben som støttekontakt

var at gutten og familien ”flyttet” til sitt

for lillebroren.

nærsykehus i Tønsberg etter kun ett

- Jeg møtte en jungel av informasjon og

døgn på Sunnaas. Her fikk de et tilbud

en verden som var kronglete og vanskelig

- Det er et merkelig paradoks at betal-

som i ettertid er omtalt som den danske

tilgjengelig. Møtene med kommunen

ingen til en avlaster kun er på 1 500,- for

modellen. Dette var en ny modell som

opplevde jeg som negativ og vanskelig.

en helg. Hvilken timebetaling er dette?

et knippe fagpersoner ønsket at Norge

Svært få var på tilbudssiden, og ofte var

Det er klart at denne ordningen må

skulle starte opp med.

det heller motsatt, forklarer hun.

også må beskyttes av vanlige anset-

- Jeg var ikke klar over det da, men den

- Hadde du jobb på den tiden?

telsesregler.

oppfølgingen vi fikk på Vestfold sykehus

endres og at folk som gjør en slik jobb

var basert på den beste modellen! Vi fikk

- Før ulykken var jeg ansatt på Vinmono-

EN HELT VANLIG UVANLIG FAMILIE

en fantastisk dialog med legen vi hadde

polet. Etter tre års permisjon forstod jeg

Synnøve Hansen bor i Sandefjord kom-

mest med å gjøre, og rehabiliteringen

at jeg ikke ville klare å komme tilbake.

mune, snakker som en politiker og byrå-

gjorde at progresjonen til Vegard var god,

Hodet mitt og livet mitt var dedikert til

krat og slår om seg med begreper som er

forklarer Synnøve og legger til:

Vegard. I tillegg var jeg opptatt av å

preget av 13-års fulltidsjobb for å få til et
tilbud som fungerer for familien og ikke

skjerme storebror og gi han en ”normal”
- Husk at dette var før Sunnaas fikk

oppvekst. Jeg ville ikke at han skulle

SYNNØVE HAR VUNNET mange kamper på vegne

VEGARD FOR 15 ÅR SIDEN. Rett etter ulykken.

av sønnen.
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vokse opp i skyggen av en skadet bror.

år. Det var det verste, absolutt. Det var

løftet av endringen i storpolitikken. For

Den engasjerte mammaen har fått man-

så mye støy at både min mann og jeg

eksempel Erna Solbergs nyttårstale som

ge fiender gjennom årene og det har vært

nesten gav opp. På ordentlig, altså, sier

omhandlet rettighetsfesting av BPA. En

mange opp- og nedturer. Men, sier hun,

hun stille.

annen ressurs, slik jeg ser det, er FrPs Kari

hun har fått til svært mye for sønnen og

Kjos som gjennom en årrekke har jobbet

familien, og etter hvert har hun også blitt

Den tapre mammaen forteller at hun

en ressurs for andre.

blant annet ble fratatt vergerollen for

for et riktig innhold i BPAen.

Vegard, og at kommunen argumenterte

BRA-ordningen kom på plass for familien

- Da Vegard gikk i 9. klasse var tilret-

sterkt for at han skulle plasseres på dag-

Hansen for to år siden og den har ført til

teleggingen på skolen så dårlig at jeg

senter og senere i omsorgsbolig. Dette

et godt samarbeid med Sandefjord kom-

tok en telefon til kommunen og satte

støttet den nye vergen fullt ut.

mune. Endelig er hun ikke lenger stemplet

hardt mot hardt. Jeg pekte på en rekke

som den vanskelige moren, men som en

lovbrudd og truet med å gå rettens vei

- Det var skremmende og uvirkelig. Ver-

ressurs og en person som informerer og

for å få bedre tilrettelegging. Resultatet

gen hilste ikke på gutten, var ikke inter-

hjelper kommunen.

var at Vegard fikk full pakke det siste

essert i hvem han var, og samarbeidet

året på ungdomskolen, noe som i praksis

heller ikke med oss pårørende som kjente

betydde at det ble satt inn fagpersoner

og bodde sammen med Vegard.

i skoletimene. Dette førte til at han fikk

- Er advokater nødvendige?
- Både når det gjelder erstatning og

fremgang både faglig, sosialt og atferds-

GODE HJELPERE ER UNDERVURDERT

andre forhold er gode advokater helt

messig, forteller hun.

Hjelp og smarte strategier snudde, ifølge

nødvendige. Da vi gikk til retten for å få

Synnøve Hansen, en vanskelig periode

en rettferdig erstatningssum brukte vi

til noe positivt.

et advokatkontor som vi visste hadde

I denne perioden leide familien inn en
sosionom. Han var alvorlig bekymret for
familien og for hvordan det skulle gå.

vunnet frem i tunge saker tidligere; ad- Hadde det ikke vært for advokat Pet-

vokatfirmaet Næss Lundin. Det førte til

ter Kramås, så vet jeg ikke hvor familien

at gutten vår fikk en erstatning som gir

- Den vanskeligste perioden var da

hadde vært i dag. Blant annet hjalp han

han muligheter til et etablere et verdig

sønnen min gikk fjerde og femte året

oss med å bli kvitt vergen og sette meg

liv, understreker Synnøve Hansen.

på videregående. Det var noen bratte

tilbake i den posisjonen. Jeg ble også
- Hvordan har dere brukt Personskadeforbundet LTN?
- Forbundet har opp gjennom årene gitt
oss forskjellige tilbud. For eksempel tilhører vi en foreldregruppe der vi ble kjent
med andre i samme situasjon. I tillegg har
vi deltatt på kurs, konferanser, likepersonutdanning, ungdomstur til Bulgaria og
Eidene på Tjøme. I en periode satt jeg
også som bruker for forbundet i utdanningsdirektoratet.

Å DISPONERE EGEN BIL har gjort at Vegard kan bevege seg i en større radius.
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Sykefraværet til de som jobber for Vegard er bare tre prosent. Dette
stemmer også overens med tall fra JAG som melder om sykefravær
mellom tre og fire prosent. Dette til forskjell fra kommunefraværet
på rundt 10 prosent.

Synnøve Hansen

15 ÅR ETTER ULYKKEN

og utvalg, og med mye erfaring har hun

svært mye lavere. Det handler om trivsel

I dag er Vegards liv godt. Han bor frem-

mye å by på.

og medbestemmelse, sier hun engasjert.

skal bo i et eget hus. Han er tross alt

- Den nye fritiden bruker jeg på å kjempe

- Hva er det som motiverer deg som

24 år. De har i over to år hatt det priva-

for forhold jeg mener er urettferdigheter.

pårørende?

te selskapet JAG-assistanse, som har

Akkurat nå brenner jeg for, i tillegg til av-

kunnskap om kognitive skader og andre

laster-ordningen, å belyse Norges brudd

- At Vegard har fremgang og har det

store vansker som leverandører for BPA.

på menneskerettighetene og FN-kon-

godt. Det har vært motivasjonen, og det

Mamma Synnøve har en stilling i firmaet

vensjonen for mennesker med nedsatt

er fremdeles det som driver meg. Selv om

og Vegard disponerer egen bil som gjør

funksjonsevne. En relativt fersk NOU har

vi økonomisk har slitt og det innimellom

at han kan delta på mange aktiviteter.

belyst at her er det mange punkt vi ikke

har vært helt svart, har det vært verdt

leverer på, forklarer hun.

det. Hadde jeg ikke stått på ville Vegard

deles hjemme, men det jobbes for at han

- Som mor ser jeg at han er inkludert i

i dag bodd i omsorgsbolig. Jeg vet, utfra

samfunnet på lik linje med alle borge-

I tillegg brenner hun for at de som job-

hans vansker, at han ville fått store pro-

re. Han kan gjøre det han vil, reise på

ber rundt Vegard skal være kompetente.

blemer, vært utagerende og ville hatt et

turer og gjøre fritidsaktiviteter. De som

Derfor sendes de på kurs for å holde seg

liv med tvang og makt. Også samfunn-

jobber som assistenter er mellom 25 og

oppdaterte, ha tilstrekkelig kunnskap om

søkonomisk ville det vært mer kostbart;

30 år. De gjør ”greier” som ungdommen

guttens utfordringer og diagnoser. Vegard

altså to personer på én istedenfor én til

gjør, og Vegard omgås derfor folk på

opplever kontinuitet og få personer å

én, sier hun og tenker seg litt om:

egen alder.

forholde seg til.

Synnøve Hansen forteller om to gode

- Sykefraværet til de som jobber for

kunne ikke levd et liv og sett at gutten

år. Ting har fungert, og for første gang

Vegard er bare tre prosent. Dette stem-

vår ble ødelagt. For meg koker alt ned

føler hun at hun kan hvile seg litt. Eller,

mer også overens med tall fra JAG som

til en ting; alle mennesker er verdifulle

det vil si, nå bruker hun i større og større

melder om sykefravær mellom tre og

og skal derfor ha et verdig liv, avslutter

grad egne erfaringer for å hjelpe andre.

fire prosent. Dette til forskjell fra kom-

Synnøve Hansen.

Dette gjør hun som aktiv bruker i råd

munefraværet på rundt 10 prosent. Altså

- Jeg ser ikke at jeg har hatt et valg. Vi

MØT EN AV VEGARDS ASSISTENTER
Hvem er du og hvor gammel er du?
-Ståle Solberg heter jeg, og har nå blitt
30 år.
Hvor lenge har du jobbet som assistent?
-Jeg startet opp da Vegard fikk BPA
februar 2015.
-Hvordan er en helt vanlig arbeidsdag
for deg?
- En helt ordinær arbeidsdag er gjerne
både ute og inne. Dagen starter hjem-

me hos Vegard før vi drar på voksenopplæringen, deretter går turen som
regel til biblioteket der Vegard elsker
å bruke youtube og søke på bilder.
Vi jobber også med litt skolestoffrepetisjoner fra skoletimen. Så er det
lunsj, der vi noen ganger spiser ferdigmat, mens vi andre ganger lager mat
sammen hjemme.
- Vegard liker mange fysiske aktiviteter som fotball, bowling osv. Og han
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liker filmer og spill, så
ut over dagen pleier
vi å gjøre noe av det.
- Er dette et yrke du
vil anbefale andre?
- Jeg vil absolutt anbefale et slikt givende yrke. Etter åtte år
i servicebransjen stortrives jeg med å
hjelpe en gutt til å gjøre det han ønsker!

Nasjonal hjernekonferanse 2017
Den 3. og 4. mai var hjernen stjernen i Trondheim. En konferanse med et program som strakk seg over to dager
gav flere hundre deltakere faglig påfyll og tilgang til det siste innen forskning på og erfaring med hjernehelse.
TEKST OG BILDER: Gunn Kvalsvik

DE STORE LINJENE OG DE SMÅ

Morten Engstrøm og Håvard Kallestad

og hjernehelse har nærmest eksplodert

HISTORIENE

delte sine funn, rehabiliteringsmetoder

de senere årene. Parallelt med ny inn-

Brandt, som også er medlem av Person-

og systematiske analyser som er gjort

sikt har det blitt utviklet nye rehabili-

skadeforbundet LTN, satt agendaen for

ved Østmarka sykehus. De kunne vise

teringsmetoder innen både tidlig- og

konferansen og deltakerne; det er det-

til særs gode resultater i behandlingen

senrehabilitering.

te, mennesker som blir påført skader,

av de som sliter med søvnplager.

Kunnskap om og interessen for hjernen

forskning og rehabilitering til syvende
- Årets konferanse bar rett og slett preg

og sist handler om!

Siste del av dag én bestod av en kort

av at hjernen som fagfelt er i utvikling,

presentasjon av Nasjonal Traumeplan,

noe som manifesterte seg i et variert og

Etter det erfaringsnære startinnlegget

som også Personskadeforbundet LTN har

bredt innhold, forteller Per Oretorp.

fulgte flere fagtunge foredrag. Mark She-

hatt en aktiv rolle i, samt parallellsesjo-

rer, en av de internasjonalt største innen

ner der man gikk dypere inn i temaene

Thorbjørn Brandt åpnet konferansen med

forskning på TBI, snakket om posttrau-

posttraumatisk forvirring, hodepine og

et foredrag der han delte sine livs- og

matisk forvirring. Hans anliggende var

velferdsteknologi.

mestringserfaringer etter at han i 2010 ble

blant annet nødvendigheten av å rydde

påført en traumatisk hjerneskade (TBI)

i diagnosegruppene for å gi tilpasset og

Før middagen underholdt KOR SPRØTT,

etter et fall i hoppbakken. Fra å være

adekvat rehabilitering til de som blir på-

et kor som består av medlemmer fra Per-

ett nasjonalt hopptalent, ble livet hans

ført traumatisk hjerneskade.

sonskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag

bokstavelig talt snudd opp ned og han

fylkeslag. KOR SPRØTT sang lokale

måtte tenke nytt da han våknet hardt

Et annet spennende foredrag hand-

sanger, hadde masse energi og løftet

skadd i en sykeseng på St. Olav sykehus.

let om søvnforstyrrelser. Psykologene

stemningen.
NY KUNNSKAP PÅ VEI
Dag to startet med ett innlegg av professor Grant Iverson. Iverson er anerkjent
på feltet milde og moderate hodeskader,
og han guidet deltakerne gjennom sine
siste forskningsfunn. Særlig pekte han
på studier som innbefatter rehabilitering
og rekonvalesens av barn og unge som
har blitt påført skader på hjernen under
sportsaktiviteter.

ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp
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- Alt som løfter kunnskapsnivået vil på sikt komme våre medlemmer
til gode. Det å legge til rette for og skape en arena der fagfolk og
utøvere av hjernehelse møtes vet vi også at er fruktbart.
Per Oretorp

PARALLELLSESJONENE OG

koma over lang tid. Av prosjektene har

- Alt som løfter kunnskapsnivået vil på

FORDYPNINGENE

forbundet bidratt inn i tre av dem via

sikt komme våre medlemmer til gode.

denne dagen gjaldt milde og moderate

midler fra Ekstrastiftelsen.

Det å legge til rette for og skape en arena

hodeskader samt livskvalitet. Sesjonene

der fagfolk og utøvere av hjernehelse

fungerte godt og mange erfaringer ble

KUNNSKAPSARENA

møtes vet vi også at er fruktbart. Årets

formidlet og delt.

Personskadeforbundet LTN er en av ini-

konferanse har absolutt vært et løft

tiativtakerne og er også med i program-

og gir inspirasjon til å planlegge en ny

Siste del av konferansen hadde tittelen

komiteen i til den Nasjonale hjernekonfe-

konferanse om to år, sier Per Oretorp,

ny norsk forskning. Under denne bolken

ransen. Som bakgrunn for engasjementet

assisterende generalsekretær i Person-

fikk vi blant annet en kort innføring i

ligger en forståelse om at forskning

skadeforbundet LTN.

et forskningsprosjekt om barn og TBI

skaper ny kunnskap, som igjen fører til

og forskning på pasienter som ligger i

endring og forbedret rehabilitering.

THORBJØRN BRANDT ÅPNET KONFERANSEN med et foredrag der han delte sine livs- og mestringserfaringer etter at han i 2010 ble påført en traumatisk hjerneskade (TBI) etter et
fall i hoppbakken.

KOR SPRØTT, et kor som består av medlemmer fra Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fylkeslag, underholdt før festmiddagen på dag én.
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Hjernekonferansen er viktig for
Personskadeforbundet LTN
For 12 år ble den første nasjonale
hjernekonferansen arrangert i Norge. Forbundet har vært aktivt med
siden starten.

ge gir pasienter den til enhver tid beste

og viktig fagnettverk. Vi ser dette som

hjernerehabiliteringen. Dette har vi gjort

en god arena og prioriterer derfor å bruke

på flere måter, og en arena har vært å

ressurser på det, sier Dahl-Hilstad.

være aktive i å arrangere den nasjonale
hjernekonferansen, sier generalsekretær

Temaene som blir tatt opp på den enkelte

TEKST: Gunn Kvalsvik

Ingeborg Dahl-Hilstad.

konferanse avhenger av hva som rører

Motivasjonen bak den første hjernekon-

DEN BESTE REHABILITERING

feransen, i 2005, var et behov for å ha

Gjennom årene har det i snitt blitt arran-

en arena der hjernerehabilitering kunne

gert hjernekonferanser hvert annet år. I

- Målet er at konferansen skal presentere

debatteres og der nyvinninger på fag-

programkomiteen sitter representanter

det som er dagsaktuelt og innovativt.

feltet kunne deles.

fra helseregionene, forskere og forbundet.

Derfor inviteres det hvert år foredrags-

seg i faget og hvilke prioriteringer som
komiteen mener bør gjøres.

holdere fra utlandet som deler det siste
- Etter Therese Slinning-saken, som skulle

- Vår rolle i programkomiteen er å repre-

innenfor forsking. Til syvende og sist

endre rehabiliteringsprosedyrene her til

sentere brukerperspektivet, altså de som

handler det om å holde trøkket for å få

lands, har Personskadeforbundet LTN

faktisk blir rammet. Gjennom konferan-

til en stadig fornying og forbedring på

jobbet aktivt for å passe på at Helse-Nor-

sen får vi også tilgang til et spennende

rehabiliteringsfeltet, sier hun, og legger til:
- I tillegg prøver vi å tilby et program
med bredde, som inneholder spennende
temaer både for brukere og fagfolk.
De to siste hjernekonferansene var i henholdsvis Tromsø og Trondheim. Vertene
har tradisjonen tro vært lokale, Universitetssykehuset i Tromsø og St.Olavs
hospital. Om to år, altså i 2019, kommer
konferansen til Oslo.
- Hvem som blir vertskap vet vi ikke, men
høyst sannsynlig kommer Oslo Universitetssykehus til å bli involvert, avslutter
Ingeborg Dahl-Hilstad.

DET FOREGÅR MYE i hodene våre. Denne ordskyen
inneholder et lite knippe.
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Pårørendeinvolvering og støtte –
ny veileder viser god praksis
- Pårørende med omsorgsoppgaver
og belastninger skal møtes av helsepersonell som involverer, støtter og
avlaster dem. Barn som pårørende
skal ivaretas og følges opp, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet,
Svein Lie.

Den nye veilederen om pårørende i
helse- og omsorgstjenesten beskriver
pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger
for en god praksis. Det er også linker til
praktiske og nyttige verktøy, metoder og

Helsepersonell har plikt til å bidra til at

i kommuner og helseforetak har ansvar

publikasjoner hos andre aktører.

barn av foreldre med psykisk sykdom,

for at anbefalingene i veilederen følges

rusmiddelavhengighet eller alvorlig so-

opp, sier divisjonsdirektør Svein Lie.

Veilederen omfatter alle pårørendegrup-

matisk sykdom eller skade får informa-

per, uavhengig av diagnose, og inkluderer

sjon og nødvendig oppfølging. Veilederen

– Hvis det er nødvendig må ledelsen sette

eldre, voksne og barn som pårørende.

beskriver helse- og omsorgstjenestens

i gang tiltak for å endre praksis. Det kan

Man finner veilederen ved å gå inn på

oppgaver og samhandlingen internt og

f.eks. handle om opplæring av ansatte,

helsedirektoratet.no, deretter klikker du

med andre sektorer.

endring av rutiner og organisering eller

på linken for retningslinjer, og til slutt
velger du pårørendeveileder.

utvikling av tjenestene og nye tilbud til
TIDLIG STØTTE OG AVLASTNING

pårørende.

- Pårørende ønsker som regel å være en
DIALOG MED PÅRØRENDE

ressurs for sine nærmeste, men kan være

Veilederen er utviklet i samarbeid med

- Dialog og medvirkning er viktige tema i

utsatt for isolasjon, stress, belastning

mange organisasjoner, helse- og om-

veilederen, sier divisjonsdirektør Svein Lie.

og egen helsesvikt, sier divisjonsdirektør

sorgspersonell, fag- og forskningsmiljøer,

Pårørende er en sentral samarbeidspart-

Svein Lie.

m.fl. Disse vil også være viktige sam-

ner; de kjenner den omsorgstrengende

arbeidspartnere i arbeidet med å gjøre

best og har ofte erfaring med hvordan

- Gjennom den nye veilederen ønsker vi

tjenestene bør innrettes.

å stimulere helse- og omsorgstjenesten

veilederen kjent.

til å utvikle støttetiltak for pårørende,

SE OGSÅ ARTIKLER PÅ

- Barn og unge har stor evne til å mestre

som opplæring, veiledning og fleksible

HELSENORGE.NO:

belastninger hvis de blir møtt med inn-

avlastningstjenester.

https://helsenorge.no/parorende/

sikt og forståelse, sier divisjonsdirektør
Svein Lie.

parorendes-rettigheter
LEDELSENS ANSVAR
- Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene
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https://helsenorge.no/parorende/rad

Ny web-plattform for
Personskadeforbundet LTN
I løpet av mai kommer Personskadeforbundet LTN i ny teknologisk drakt.
Det betyr at vi får nye websider og
et nytt medlemssystem.

fremstå som mer tidsriktige. På samme

om man ikke selv er hjelpetrengende eller

tid var det på tide å lage sider som er

pårørende.

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

- Har det vært en stor jobb?

Det siste halve året har forbundet brukt

- Det har vært relativt mye jobb, ja. Hel-

er først og fremst å få på plass et skall

ressurser på teknologi. Ifølge Christina

digvis har vi kunne flytte over mye stoff

der vi har flyttet over innhold samt laget

Thanger har det vært en spennende, men

fra de gamle sidene, men vi har måttet

innhold på nye sider. Nytt og mer innhold

også krevende prosess, med mange ele-

tenke ny struktur og dermed også pro-

kommer på neste trinn. Vi har ikke hatt

menter og detaljer. Nå gleder hun seg til

dusert en del nye element.

tid eller ressurser til å gjøre det samtidig.

hun vanligvis jobber med. LEVE MED har

- Hva er nyhetene som ligger i den nye

- Hva betyr det at vi skal få et nytt med-

fått skviset inn en halvtime med henne,

webstrukturen?

lemssystem?

- På de nye sidene har vi egne ”rom”,

- Det betyr at både vi i sekretariatet og

altså sider, som kun er tilgjengelige for

styrene i lagene skal få en bedre over-

medlemmer. Vi har også prøvd å gjøre

sikt og kunne kommunisere lettere med

det lettere for ”utenforstående” å se at vi

medlemmene.

lettere å navigere i både for medlemmer
og andre. Vi har rett og slett ryddet.

- Kommer det noen redaksjonelle
endringer?
- Det kommer mer etter hvert. Trinn én

publisering og til å jobbe mer med det

sånn i innspurten, og bedt henne dele
litt om det som skal komme.
- Hvorfor skal forbundet få nye websider?
- Det handler selvsagt om at vi ønsker å

er en organisasjon man kan støtte selv
- Den store nyheten for medlemmene, er
at de fra nettsidene kan logge seg inn
på ”min side”, altså sin egen side, og få
tilgang til informasjon på medlemsprofilen. På profilen kan de motta e-post,
enten fra sekretariatet eller laget sitt. I
tillegg vil de se hvilke kurs og aktiviteter
som er aktuelle for dem, få tilgang til hele
LEVE MED digitalt, pluss brosjyrer og
annen informasjon som blir eksklusiv
for medlemmene.
- Har medlemssystemet noen fordeler
for lagene?
- Ja! Lagene kan også logge seg inn på
en egen side. De vil kunne se hvilke medlemmer som er knyttet opp mot laget,
sende beskjeder og annonsere lokale kurs.

CHRISTINA THANGER har vært aktiv i prosessen som snart materialiserer seg i nye websider og et nytt medlemssystem.
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På kurssidene vil man kunne booke seg

hvordan man legger ut kurs, en som sier

gamle systemet, som vi opplevde som

på direkte. Det gjør det ryddigere og

noe om hvordan man kommuniserer

mer og mer utdatert. Det nye systemet er

tidsbesparende.

til medlemmene etc. Vi tror det blir

både moderne og nettbasert, og vi håper

mer håndterlig med flere manualer. Vi

og tror at det i uoverskuelig fremtid vil gi

- Vil det lages en brukermanual for la-

vil lage manualene både skriftlig og i

oss alt av muligheter.

gene?

videoform.

- Det vil komme flere manualer. Det

- Er du fornøyd?

dette i sekretariatet?

funnet ut at det er best å dele den opp.

- Absolutt. Dette blir bra. Nå åpner vi opp

- Det er generalsekretæren vår, Ingeborg

Altså blir det en oppskrift som forteller

for mange muligheter som ikke lå i det

Dahl-Hilstad, samt Frank Gjelsøy.

- Hvem, i tillegg til deg, har jobbet med
er så pass mye informasjon, så vi har

En rettferdig fordeling
Fornuften seiret til slutt, og Stortinget stoppet ordningen som skulle
fordele midlene fra Norsk tipping
til 10 store organisasjoner. 
TEKST: Gunn Kvalsvik

SPLITTER IKKE ORGANISASJONENE

MISTER INNTEKTER, MEN KAN SØKE

Personskadeforbundet LNT har, gjennom

Generalsekretæren forteller at Person-

blant annet medlemskap i FFO, under-

skadeforbundet LTN, sammen med andre

streket overfor politiske myndigheter at

organisasjoner som hadde inntekter fra

grensen på 20 millioner i driftskostnader

spilleautomater, har mottatt kompen-

hos sentralleddet utelukker størsteparten

sasjon for inntektene som ble borte da

av organisasjoner for funksjonshemme-

Norsk Tipping fikk monopol.

- Dette er viktig for frivilligheten. Vi er

de og kronisk syke. Forbundet har også

glade for at flertallet på Stortinget ser

jobbet med en sammenslutning av orga-

- Vi visste alltid at ordningen var mid-

viktigheten av arbeidet som legges ned

nisasjoner for at Stortinget og politikerne

lertidig og har jobbet for en rettferdig

i organisasjonene, sier en fornøyd gene-

skulle se viktigheten av at midlene ble

ordning der vi fortsatt kan søke midler

ralsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

tilgjengelige for flere.

fra Norsk Tipping. Den nye ordningen
fra Stortinget forteller oss at organisa-

Opprinnelig lå det to forslag på bordet,

- Det er nesten komisk at Arbeider-

sjonenes arbeid har båret frukter, men

ett der midlene skulle gå til de såkalte

partiet drar frem argumentet om at

også at fornuft har seiret. Samfunnet

10H, og ett der en gitt andel skulle gå til

dette setter organisasjoner opp i mot

vårt trenger brukerorganisasjoner, også

de tre som har beredskapsoppgaver og

hverandre, sier generalsekretæren.

de mindre, avslutter Dahl-Hilstad.

alle frivillige organisasjoner som oppfylte

Dette vedtaket

noen krav kunne søke om resten. I det

er et resultat av

opprinnelige forslaget lå det til grunn at

godt samarbeid

organisasjonene skulle ha en omsetning

mellom flere, og

på minimum 20 millioner for å være sø-

vi er takknemlige

keberettiget. Stortinget valgte å halvere

for de som gjorde

inntakskravet, hvilket åpner for en god

drajobben.

del flere organisasjoner.
DEN NYE ORDNINGEN fra Stortinget forteller oss at organisasjonenes arbeid har båret
frukter, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.
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Smått & Viktig
Jobb for alle!
Jobbforalle.no er et stillingsmarked
opprettet for å fremme et inkluderende arbeidsliv.

ARBEIDSSØKERE MØTER

JOBBFORALLE.NO – EN MØTEPLASS

UTFORDRINGER

Bedrifter og foretak som ønsker å ta sitt

Mange arbeidssøkere møter utfordrin-

sosiale samfunnsansvar vil gjennom å

ger når de skal søke jobb. Det kan for

annonsere på Jobbforalle.no gi et klart

Jobbforalle skal være en møteplass mel-

eksempel gjelde personer med nedsatt

signal til jobbsøkere og omverdenen om

lom personer som støter på utfordringer

funksjonsevne, personer som av ulike

at de tar sin del av ansvaret for et mer

med å få jobb gjennom vanlige rekrutte-

grunner har hull i CV-en, eller personer

inkluderende arbeidsliv og er villige til å

ringskanaler og bedrifter som ønsker å

med minoritetsbakgrunn.

åpne og tilrettelegge for ulike jobbsøkere.

Den største utfordringen for mange er

Jobbsøkere vil på sin side vite at de på

å få sjansen til å vise hva de kan bidra

jobbforalle.no finner stillingsannonser

med i arbeidslivet.

fra arbeidsgivere som har en åpen og

ta et samfunnsansvar gjennom en åpen
og inkluderende rekruttering.
Etter avtale med Unge Funksjonshemmede er organisasjonens jobbportal

inkluderende holdning når de søker etter

Jobbressurs.no slått sammen med Job-

nye medarbeidere.

bforalle.no.
ARBEIDSGIVERE TAR ANSVAR
Stadig flere arbeidsgivere har en strategi for samfunnsansvar. Mange har
signalisert sin vilje til å bidra til et mer
inkluderende arbeidsliv gjennom å bli
IA-bedrifter, gjennom samarbeid med
ideelle aktører eller gjennom andre tiltak
for en inkluderende rekruttering.

HVEM ER DIN HVERDAGSHELT?
Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har betydd mye for deg og dine da du trengte det.
Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen som alltid henter posten for deg, eller hva med en
god venn som inspirerte deg.
Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt.
Vi oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.
Send inn til levemed@personskadeforbundet.no.
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Landsmøte 2017
I september skal Personskadeforbundet LTNs Landsmøte avholdes. Det
som blir bestemt under møtet avgjør
kursen og prioriteringene fremover.

- Hva er de viktigste punktene som står
på agendaen for årets landsmøte?
- Vedtekter og handlingsplan skal gjennomgås, justeres og eventuelt endres.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Dette gjøres ved at lagene sender inn
forslag eller deltar i debattene. I tillegg

Landsmøtene er forbundets viktigste og

skal vi rulle ut nytt medlemsregister og

øverste organ, derfor blir den andre hel-

nye hjemmesider som vi håper skal gi

gen i september viktig. Generalsekretær

lokal- og fylkeslagene et godt verktøy.

Ingeborg Dahl-Hilstad forteller at hun
både gleder seg og er spent før møtet.

- Skal det ikke også velges inn
representanter til landsstyret?

- Det er mange følelser og forventninger
før Landsmøtet. Det kjenner jeg alltid

- Ja, og det er også svært

på, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-

spennende. Landsstyret

Hilstad.

som velges skal styre forbundet de neste to årene

- Hva gleder du deg til?

etter handlingsplan og
vedtekter Landsmøtet

- Det er alltid givende å treffe represen-

vedtar. Jeg holder

tanter fra hele landet og fra alle lagene.

alltid pusten når

Å høre hvordan de har det, hva det job-

votering og valg

ber med for tiden og rett og slett møte

foregår. Frem til

mange bra mennesker gjør meg glad og

2019 er nemlig

fornøyd, sier hun.

et nyvalgt styre min øverste

- Er det noe du gruer deg til?

leder, og handlingsplanen er

- Jeg kan ikke si at jeg gruer meg i for-

styret og sekre-

bindelse med neste Landsmøte, men

tariatets verk-

generelt så er vedtakene som gjøres der

tøy. Dette blir

mitt viktigste arbeidsverktøy for de nes-

spennende.

te to årene. Det er alltid litt skummelt!
Søndag den 10. september vet jeg hvordan planen blir.
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Vondt og helt vanlig smerter hos ungdom
Langvarig smerte er et av våre store helseproblemer, både når det gjelder
voksne og barn. Norge er faktisk et av de landene i Europa hvor man finner
høyest forekomst av kronisk smerte, og studier viser at 25–30 prosent av
den voksne befolkningen (ca. 1,1 millioner personer) rapporterer at de har
moderat til sterk smerte som har vart seks måneder eller mer. Smerte er
en av de vanligste årsakene til at vi oppsøker helsevesenet, og en stor del
av trygdeutgiftene, cirka 40 prosent, kan relateres til smerteproblematikk.
TEKST: Førsteamanuensis Kristin Haraldstad, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, UiA

BEGYNNER OFTE I BARNE- OG

For mange ungdommer vil smertene gå

UNGDOMSÅRENE

over etter en stund, men en del vil også ta

Selv om de fleste ungdommene er godt

med seg disse smertene inn i voksenlivet.

fornøyde med helsen sin, er det mange

Det er godt dokumentert at smerter i

som har ulike helseplager i hverdagen,

ungdomstiden har sammenheng med

slik som smerter og vondt i kroppen, og

blant annet kroniske smerter, sykefravær,

forekomsten av slike hverdagssmerter

søvnproblemer og psykiske problemer i

har økt de siste årene. De vanligste smer-

voksen alder.

teplagene er hodepine, magesmerter og
muskel- og skjelettsmerter, og mange
har vondt flere steder samtidig.

VIKTIG MED EN HELHETLIG
TILNÆRMING
Selv om vi vet at mange ungdommer

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag,

sliter med slike smerter, vet vi fremdeles

HUNT-studien, viste at mer enn 40 pro-

ikke nok om årsaker og konsekvenser, og

sent av ungdommene hadde langvarige

vi trenger mer kunnskap om hvilke tiltak

eller kroniske smerter. Jenter mellom 16-18

som virker. Det diskuteres hva disse smer-

år er de som oftest er plaget av smerter.

tene er uttrykk for. I mange tilfeller kan
man ikke finne noen medisinsk forklaring

Det å ha slike smerter påvirker ungdom-

på smertene, og dette blir derfor ofte sett

mers liv på mange ulike måter og kan føre

på som et symptom eller et tegn på at

til dårlig søvn, fravær fra fritidsaktiviteter

ungdommen sliter og har problemer i

og ikke minst til fravær fra skolen. I tillegg

livet sitt. Smerter relateres ofte til stress

ser man at mange ungdommer bruker

og press både på skolen og ellers i livet.

reseptfrie smertestillende medisiner ofte,
og bruk av dette har økt dramatisk de

Den økte forekomsten av smerter kan

siste årene.

også ses i sammenheng med at ungdommers livsstil har endret seg; mange

SELV OM VI VET at mange ungdommer sliter med slike smerter, vet vi fremdeles ikke nok om årsaker og konsekvenser, og
vi trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som virker. Illustrasjonfoto.
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sitter mye i ro, bruker mye tid på ulike

å leve med smerte og hvilke områder i

skjermaktiviteter og er lite fysisk aktive. I

livet som er mest påvirket.

nyere smerteforskning understrekes det

en god løsning på lang sikt.
Men hva kan bidra til mestring av smerte

i økende grad at smerte er komplekst

I en nylig publisert studie fra Agder hvor

hos ungdom? Vi vet at det er positivt å

og sammensatt, og det er behov for en

man intervjuet lærere i ungdomsskolen

bevege seg og være fysisk aktiv. Fysisk

biopsykososial tilnærming, både i kart-

om ungdommers smerte, fant man at

aktive ungdommer har mindre smerter

legging av relevante årsaksfaktorer og

lærerne oppfatter det slik at det er psy-

enn de som er lite fysisk aktive. Det er

i behandlingen.

kologiske og sosiale aspekter som er mest

også viktig å få nok søvn.

fremtredende i elevenes beskrivelser av
PÅVIRKER LIVSKVALITETEN

smerteårsaker. Fysiske årsaker ble min-

Man har også sett at psykologiske inter-

Det å ha smerter går utover livet til ung-

dre vektlagt. Intervjuer med ungdommer

vensjoner med kognitiv atferdsterapi kan

dommene på mange ulike måter, og det

som bruker smertestillende ofte, har vist

bidra til bedre mestring av smerter. De

påvirker trivsel og livskvalitet. Barne- og

at de selv knytter smerte i stor grad til

siste årene har man også vært opptatt

ungdomsår er særlig viktige perioder,

psykologiske og sosiale aspekter, slik som

av å forske på hvordan man kan bruke

fordi god livskvalitet i denne perioden

stress, press på skolen og for lite søvn.

helseteknologi i mestring av smerter.

er viktig i seg selv, og fordi man her leg-

Flere studier har vist at bruk av web- og

ger grunnlaget for et voksenliv med god

FOKUS PÅ MESTRING

smarttelefon-baserte intervensjoner som

livskvalitet og helse.

Fordi smerter har alvorlige konsekvenser

har fokus på mestring, kan være effektive.

for ungdommene, både på kort og lang

Dette er et forholdsvis nytt forsknings-

I en norsk studie, Kidscreen-studien, fant

sikt, er det viktig at vi er opptatt av å

felt og et viktig og spennende område

man at ungdommer som har smerte,

forebygge og bidra til mestring slik at

å forske mer på framover. Smerte er et

har dårligere livskvalitet enn andre ung-

smertene ikke blir langvarige og kro-

komplekst og sammensatt fenomen,

dommer. Både fysiske, psykologiske og

niske. Smerte er et subjektivt fenomen,

og det er viktig at vi har en helhetlig og

sosiale områder ble påvirket. Ved å kart-

og det er viktig at vi tar ungdommene

tverrfaglig tilnærming, slik at vi kan bi-

legge livskvalitet, får man informasjon

alvorlig når de forteller om plagene sine.

dra til kunnskap som kan hjelpe disse

om hvordan ungdommen selv opplever

Det å bruke mye smertestillende er ikke

ungdommene bedre enn vi gjør i dag.

24.

JUNI

SOMMERAVSLUTNING

DRAMMEN

Personskadeforbundet LTN Drammen og omegn, Oslo
og Asker og Bærum lokallag inviterer sine medlemmer
til Sommeravslutning lørdag 24. juni.

Vi håper at flest mulig har anledning til å komme på dette
sosiale samværet.

Vi møtes på Sota fjordpark i Drammen klokken 14:00 (Følg
skilting fra Drammen mot Svelvik. Sota fjordpark ligger ca.
3 km fra Rundtom i Drammen).

Påmelding innen 15. juni til
Anne Hauan på telefon
915 73 381 eller
drammenomegn@
personskadeforbundet.no.

Vi varmer grillene og serverer pølser og hamburgere. Etterpå
blir det kaker og kaffe. Vi organiserer leker og morsomme
aktiviteter.

Arrangementet er gratis for medlemmer.

P.S.: Et lite forbehold om været.
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Dette skjer

18.

TUSENFRYD , VINTERBRO

JUNI

VELKOMMEN TIL TUSENFRYD, EN DAG MED MASSE KICK
Vi ønsker velkommen til en dag
med masse karuseller og kick! Det
er ingen aldersgrense; alle fra 0 til
100 år kan delta!
Bak arrangementet står Personskadeforbundet LTNs lag Oslo, Asker og
Bærum, Drammen og Romerriket. Vi
har positive erfaringer med å møtes på
Tusenfryd og mener at det er en god
arena å møte andre medlemmer på
for å være sosiale. Blant annet har vi
felles lunsj på Vertshuset klokken 1500,
der vi allerede har reservert plasser. Du
kan ta med deg egen matpakke eller
kjøpe mat inne på Vertshuset. Det bør
også nevnes at de siste seks årene har
vi hatt kjempefint vær, og det satser
vi på i år også!

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: Søndag 18. juni kl. 12.00
Oppmøte: Ved gjesteservice. Tusenfryd,
Mosseveien, 1407 Vinterbro
Påmeldingsfrist: Søndag 4. juni på
sms eller telefon til 920 15 574 (Andre
Berg) eller e-post til: oslo@personskadeforbundet.no. Husk å sett på
medlemsnummer og mobil-nummer!
Påmeldingen er bindende.
Pris: Egenandel er på kr 150,- pr. person,
lagene dekker 250,- kr. pr. person. Har
du behov for ledsager, så går han/hun
inn gratis. Hvis du ønsker å være med
og ikke er medlem, så kan innmelding
skje ved påmelding.
Slik kommer du deg dit:
- Buss. Tusenfrydbussen fra Bussterminalen eller buss 541 til Drøbak
(den finner du like uten for Oslo S:
Fred Olsens gate nord)
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- Bil. Avstanden fra Oslo sentrum og
ut til parken er ca. 20 km. Fra Moss
er det ca. 30 km. Følg for øvrig skilting for avkjøring fra E6/E18 ved 		
Vinterbro.
I år må vi ha forhåndsbetaling for
inngang. Det betyr at du må betale inn kr. 150,- (egenandel) til konto:
1602.58.32101. Husk å noter navnet
ditt i kommentarfeltet.
Med vennlig hilsen Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag v/styret.
NB! Er du enkeltmedlem (kr. 300,- pr.
år ) og ønsker å ha med flere personer
til ovenstående pris må medlemskapet endres til familiemedlemskap (kr.
400,- pr. år)! Ungdomsmedlemskap,
15-25 år, er kr 100 pr. år og gir adgang
til Tusenfryd for 150 kroner for 1 person.

8.

GRATIS KURS - ÅPENT FOR ALLE

JUNI

ÅLESUND

Å LEVE MED KONSENTRASJONSVANSKER OG REDUSERT HUKOMMELSE I
HVERDAGEN ETTER SKADE, SYKDOM ELLER DEMENS
PERSONSKADEFORBUNDET LTN I ÅLESUND
ØNSKER VELKOMMEN TIL KURS
Foredragsholder Martin Berg
deler sine erfaringer og sin kunnskap. Berg sitter i Personskadeforbundets kognitive utvalg og
vil gjennom foredraget gi innsikt
og gode ideer for veien tilbake
til det gode liv.

kognitive kapasitet kan utvikles både generelt og spesielt etter en skade på eller sykdom i hjernen. Med god
rehabilitering og tilpasning går livet videre.
Kurset er åpent både for de som lever med konsentrasjons- og hukommelsesproblemer og for pårørende.

•

Stikkord for foredraget er: Symptomer, utfordringer og mulige
følgeskader ved kognitiv svikt,
samt praktiske råd og tips til en
bedre hverdag. Det gis anledning til å stille spørsmål under
foredraget.
Hjernen er vårt mest fascinerende og komplekse organ,
ansvarlig for personlighet og
selvbevissthet og alt det som
kjennetegner mennesket. Vår

1. 2.
OG

SEPTEMBER

•
•
•

Sted: Lærings og Mestringssenterets lokaler,
Åsebøen 11, 8. etasje (Etasjeblokken nærmest
Spar-butikken, rett ved Ålesund sykehus)
Tid: Torsdag 8. juni kl. 19:00
Påmelding e-post:
http://ltn-alesund.webnode.com
Eller sms til: 908 66 079 – 412 69 529

Påmelding innen 5. juni, kurset er gratis og tilbyr enkel
servering til kr. 50,-. Mange har allerede meldt sin interesse!
Velkommen til et nyttig foredrag, som gir kunnskap og
bidrar til økt mestring og kontroll!

HODESKADEKURS

Kognitivt utvalg skal ha sitt årlige kurs
for medlemmer med hode-/nakkeskade og deres pårørende.

nitive utfall. På dag én vil vi fokusere på
temaer som hodeskade og livsmestring,
og på dag to ønsker vi å sette syn på
agendaen via spørsmålet: "Hvorfor
ser jeg ikke som før", sier Ann-Karin
Grønvold, leder for kognitivt utvalg i
Personskadeforbundet LTN.

- Vi vil også i år sette søkelyset på
hvordan vi best mulig kan leve etter
påførte hode-/nakkeskader med kog-

Det vil, ifølge utvalget, bli muligheter
til samsnakk og meningsutveksling
blant kursdeltakerne. En mer utfyl-

Den 1. og 2. september inviterer
Personskadeforbundet LTN til
hodeskadekurs på Gardermoen.
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GARDERMOEN
lende annonse med presentasjon av
foredragsholdere og påmeldingsfrist
kommer i neste nummer av LEVE MED.

Landet rundt
Foredrag ved St. Olavs hospital,
avdeling fysikalsk medisinsk Lian
Stor oppslutning da Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fylkeslag inviterte til hodeskadeseminar.

Det var et lærerikt foredrag, for både de

Martin var en god foredragsholder og

som selv har vært utsatt for en skade og

delte villig av sine erfaringer om å leve

for pårørende. Mange kjente seg igjen i

et best mulig liv etter en hodeskade. For

det Martin fortalte. Han snakket blant

eksempel pekte han på viktigheten av

Tirsdag 14. mars inviterte Sør-Trøndelag

annet om hvordan det er å leve med en

å lage notater når hukommelsen ikke

fylkeslag til foredrag på Fys/med Lian.

hodeskade og hvilke hensyn en må ta

er på topp. De fleste sliter også med at

Martin Berg, som selv har kognitiv svikt,

med de utfordringene det innebærer. Det

de fortere blir slitne og derfor må lære

var foredragsholder og han snakket under

å dele erfaringer med andre er viktig for

seg at ting tar lenger tid og å ta kortere

tittelen ”Hvordan leve med konsentra-

de som har en skade. Det samme gjelder

arbeidsøkter og gode pauser. I tillegg bør

sjonsvansker og redusert hukommelse

for det å høre andre snakke om det du

man prioritere søvn og et regelmessig og

etter skade eller sykdom”. Berg sitter også

trodde var unikt og spesielt for bare deg

sunt kosthold - det fører nemlig til best

i Personskadeforbundet LTNs hovedsty-

og ditt liv.

mulig fungering.

Etter en skade blir livet forandret. Det er

De fremmøtte var svært fornøyde og

re samt er aktivt medlem i Sunnmøre
lokallag.

ikke til å unngå. Det å høre at flere har

vi, arrangørene, håper at flere rundt om

Nesten 30 personer hadde meldt seg på,

opplevd det samme reduserer sårheten

i landet får gleden av å høre det Marin

så det var tydeligvis et populært tema

og ensomheten mange opplever.

Berg har å fortelle.

som mange ønsker mer kunnskap om.

FOREDRAGSHOLDEREN MARTIN BERG byr på innsikt, egne erfaringer og på seg selv.
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Rehabilitering og svimmelhet
Fall eller slag mot hodet kan medføre
svimmelhet og/eller balanseutfordringer. Ny forskning ser på effekten
av rehabilitering.

fysikalsk medisin og rehabilitering og
som vurderer behovet for videre oppfølging. Deretter settes teamet, som består
av nevropsykolog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut samt en teamkoor-

TEKST: Gunn Kvalsvik

dinator, inn, sier hun.

En som vet mer enn de fleste om svim-

Fysioterapeuten forklarer at en bred

melhet og balanseutfordringer etter et

tverrfaglig kompetanse er ekstra

fall eller slag mot hodet, er fysioterapeut

viktig i hoderehabiliteringen, siden

Ingerid Kleffelgaard. Hun er stipendiat

hjernen vår er kompleks og symp-

ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og

tombildet ofte er sammensatt.

har i nesten 20 år jobbet ved hodeska-

Det som kan være vanskelig for

deavdelingen på Oslo Universitetssyke-

noen fagprofesjoner å forstå,

hus avdeling Ullevål. Først med alvorlig

kan i samtale med andre bli

traumepasienter, før hun de senere årene

oppklart.

har jobbet poliklinisk og med pasienter
som har milde og moderate hodeskader.

- Når det gjelder svimmelhet og balansepro-

- Henger svimmelhet og balanseutfor-

blemer, er det en vanlig

dringer sammen?

plage etter et traume
mot hodet. Svimmelhet

- Ofte er det overlappende fenomener.

er svært plagsomt for dem

Altså, sliter man med svimmelhet får man

som rammes. Heldigvis er

ofte også problemer med balansen. På

tilstanden forbigående og

den andre side, balanseutfordringer kan

de fleste blir bedre etter re-

oppstå uten svimmelhet, for eksempel

lativt kort tid. Bare noen få av

som et resultat av en skade i ben eller

de som får et mildt eller mode-

lignende, forklarer forskeren.

rat hodetraume, ender opp med
en tilstand de må leve videre med,

VIKTIG FOR DE SOM BLIR RAMMET

forklarer hun.

Ifølge Kleffelgaard har det vært og er
spennende å være tilknyttet fagmiljøet

- Hvorfor blir vi svimle etter et traume?

på Ullevål. Særlig trekker hun frem fordelene ved å jobbe tverrfaglig.

- Årsakssammenhengen er sammensatt, men i hovedsak handler det om at

- Pasienter som blir henvist til oss, en-

et traume mot hodet også kan påvirke

ten via andre avdelinger ved sykehuset,

balanseorganet i det indre øret, synet

legevakten eller fastleger, blir først un-

og sanseorganene i nakken.

dersøkt av en lege som er spesialist i

– 22 –

- Alle disse sansene er viktige for ba-

- I min doktorgradsavhandling er jeg opp-

lansen, og for at vi ikke blir svimle når vi

tatt av fenomenet svimmelhet og ikke

beveger oss og skal utføre dagligdagse

hvor skaden er. Både sentrale og perifere

oppgaver, sier hun.

skader av balanseorganet inkluderes.
Konkret ser jeg på effekten av gruppe-

- Når blir svimmelhet en kronisk tilstand?

treningsprogram innenfor det som kalles vestibulær rehabilitering av milde til

- Det er vanlig å kalle tilstanden kronisk

moderate hodeskader, sier Kleffelgaard.

dersom den har en varighet på over tre
måneder. Det vi ser i slike tilfeller er

Forskeren forklarer at vestibulær reha-

at svimmelheten ofte er en del av

bilitering er en øvelsesbasert behand-

en større pakke der kropp, kog-

lingsform for pasienter med skade i

nisjon, psykiske og emosjonel-

balanseorganet og/eller ved andre år-

le deler er involvert, forklarer

saker til svimmelhet og nedsatt balanse.

fysioterapeuten og legger til

Vestibulær rehabilitering ble opprinnelig

at det heldigvis er mange

utviklet for personer med skade i balan-

som også blir bedre blant

seorganet etter hjerneskade. Målet med

de som har vært svimle i

rehabiliteringen er å redusere opplevelsen

mer enn tre måneder.

av svimmelhet og balanseproblemer,
reetablere effektiv øye-hode-koordina-

R E H A B I L I T E R I N G S-

sjon, bedre funksjonell balanse, skape

FORSKNING

trygghet og eventuelt lære å leve med

Medisinsk klassifiseres ho-

svimmelhet, for å bedre livskvaliteten til

deskader i milde, modera-

den som blir rammet

te eller alvorlige traumer. I
sin avhandling har Ingerid
Kleffelgaard forsket på de

- Er det like mange menn som kvinner
som blir rammet?

to første; milde og moderate
traumer.

- Menn blir oftere rammet av hodeskader enn kvinner, men det kan se ut som

- De vanligste årsakene til hode-

flere kvinner blir svimle etter en hode-

skader er fall i trapp, på isen, i dusjen

skade. Hvorfor noen ikke blir friske, vet

eller i forbindelse med sykling. Traumet

vi egentlig ikke nok om. Men stress eller

kan også oppstå av andre grunner som

andre ytre faktorer ser ut til å påvirke

at man får en gjenstand i hodet eller blir

både hvor lenge tilstanden vedvarer og

rammet av en trafikkulykke eller vold,

grad av helbredelse.

sier hun.
Fysioterapeuten forklarer at svimmelhet
- Hva fokuserer du på i doktorgraden

er vanskeligere å måle og diagnostise-

din, sentrale eller perifere skader?

re fordi det er en subjektiv opplevelse.
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I diagnostisering av svimmelhet skiller

- Vi er i ferd med å gjøre analyser av

man gjerne mellom en perifer skade på

resultatene nå. Det vi kan si er at vesti-

toleransen etter noen få ganger.

balanseorganet og sentral skade, som

bulær rehabilitering tolereres og bidrar i

KRYSTALLSYKE OG KRONISKE

forteller at det er skade på selve hjernen.

riktig retning. Foreløpige resultater tyder

TILSTANDER

på at den gruppen som fikk vestibulær

Fysioterapeuten forklarer at krystallsy-

- Hva er det lettest å blir frisk av; perifer-

rehabilitering, ble raskere bedre, men at

ke er vanlig etter traume mot hodet. Vi

eller sentral skade?

kontrollgruppen også ble bedre over tid.

har sett at ca. 30 prosent av de som får
traume mot hodet kan få krystallsyke.

- Perifere skader, blant annet krystall-

Kleffelgaard mener at funnene under-

syke, tar oftest kortest tid å behandle.

bygger behovet for behandling og videre

Ingerid Kleffelgaard mener at økende

Flere fysioterapeuter og leger og øre-,

forskning.

fokus på rehabilitering etter traumatisk

nese- og halsspesialister kan behandle
krystallsyke.

hjerneskade har ført til økt kunnskap og
- Å bli frisk så fort som råd er selvsagt

et bedre tilbud til de som rammes. Det er

viktig for den enkelte som rammes av

imidlertid fortsatt manglende kunnskap

TRENING HJELPER!

svimmelhet, både fordi det påvirker livs-

om svimmelhet og balanseproblemer blant

I forskningsprosjektet følger fysioterapeu-

kvaliteten og mange svimle bruker lengre

de milde og moderate hjernetraumene.

ten to grupper. Deltakerne i begge grup-

tid på å komme tilbake til arbeid.

pene sliter med svimmelhet etter mild til

- Jeg er faktisk den første i Norge som

moderat traume mot hodet, men kun den

- Er det sentralt å komme tidlig i gang

skriver en doktorgrad om svimmelhet og

ene får et tilpasset treningsprogram som

etter en skade?

balanseproblemer blant milde og mo-

inneholder balanse-, bildestabiliserings-,
habiliterings- og substitusjonsøvelser.

derate hodetraumer. Dette til tross for
- Vi har ikke klare funn her, men generelt

at det rammer så mange, sier hun, og

ser vi det som en fordel å komme i gang

legger til at målet hennes er, i tillegg til

- Treningsopplegget fokuserer på å til-

med rehabilitering tidlig. Vi ser at også de

å ha bedre forståelse i egen behandling,

venne, erstatte og trene opp funksjoner,

som kommer senere inn i behandlingen

å dele kunnskapen med flere fysiotera-

men også på å tilføre kompetanse om

kan ha effekt.

peuter og fagmiljøer:

- Er behandlingen ubehagelig?

- Ofte havner de med lettere skader

hvordan man kan leve med svimmelhet.
Den andre gruppen, altså kontrollgruppen, får vanlig behandling.
- Hvilken effekt har rehabiliteringen?

mellom to stoler, ikke på grunn av vond
- Noen blir forbigående mer svimle av

vilje, men fordi det mangler kunnskap

behandlingen. Behandlingen tilpasses

om relevant behandling, avslutter Ingerid

slik at den tolereres, og de fleste øker

Kleffelgaard.

REHABILITERING OG HABILITERING
Rehabilitering og habilitering betegner et sett av tiltak som

ser. Faglig er (re)habiliteringsfeltet i en omformingsprosess

bistår individer som opplever, eller kan komme til å oppleve,

som er preget av endringer i synet på brukerens autonomi,

funksjonshemming til å oppnå best mulig funksjon i sam-

fagprofesjonenes kunnskapsgrunnlag og omgivelsenes be-

spill med sine omgivelser. Denne prosessen har både et fo-

tydning. Disse endringene og (re)habiliteringsfeltets sam-

kus på individets muligheter og på mulighetene som ligger

funnsmessige betydning skaper et stort behov for tverrfag-

i endring og tilrettelegging av sosiale og fysiske omgivel-

lig forskningsinnsats.
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten
STED

e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
FJERN SYN

HA

SVIMMEL

ANGST

VIA

ER DET
NYE
REGLER
FOR

SNAKK

FOR ENTE

DRETT

Siv
Tunold

KAM PANJE
1.-17. MAI

UTROP

INVI TERER

TREGET

KÅL PLANTE

FOR GUDE

SPOTT

SÅRT

OPP TRINN
NEDBØR

STAD
GRUS

FRUKT

SMERTE
BAKKE

FRUKT

BYRDER

SKJULT

PRYD PLAN TER

BE HØVER

TEKKE
FRANSK
ELV

DRIKK

VIS
EVNE

VRI

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

FJÆR BUSK

MO DERNE

SMART

AVIS

UT AV

AKTUELL
RAP PORT

GARN

FARGE

KORN

PIKE NAVN
UTØY

ALDER

HVILTE
STENG TE

KRYPE

NOE

ER BLITT
10 ÅR

HÅND

VEKT
RÅTTEN

TALL

LISTIG
MYNT ENHET

FØDE
SLEM

GRESK
BOK STAV

SLETTE

FINNES
TRÆR

VRINSK
BÅRER

SMUL
HOL LAND

DRIKK

SJEL

RUSLE

LIKE

BESTANDIGE

REKKE
SIVBÅT

MAMMA
MOBBER

VEIDE MENN
MANN

HELLIG
KVISE

TEVLING

SPØK
SENESTE

RAMLET
FARTØY

LÆR STROPP

UKJENT

PLAGG

KJENT
MUS
UTROP
OBLAT
ARTIK KEL

SERA FER

SLUMP

STRØM

PIKE NAVN

VASE

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

SPOR

SKANDI NAVER
GÅRDS BYG NINGER

MÅL

ÅTE

BINDE ORD

SLIT

LEVER
ÅPNING

SOLO

JEPPES
KONE
FUGL

KNAR

TALL
ETTER APER

SELGER

MORENE
BIBEL NAVN

GLI

PREPO SISJON

FUGLEN

RASE RIET
GRIPER

EURO PEISK
ELV

RISTER

ZERO
ROT

DEMPET
PLAGG

TALL
GLORIE

TILLATE

KLO

SEIL
SPISE

FASE
GUDINNE

OMME

DRIKKER
SIDE

ORDNE

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.

Løsning på forrige kryss
var:
LØVSPRETT

Synne Fougner, Nesøya
Martin Solberg, Molde
Per M. Grue, Oslo

Svarfrist: 12. juni

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

Bruk bilbelte – alltid!
Har du nettopp tatt sertifikat? Her
er litt fakta om hvorfor du alltid bør
bruke bilbelte. Uten bilbelte har du
nemlig ingenting som fanger deg
opp og holder deg på plass hvis
uhellet skulle være ute. Mer enn 35
prosent av de drepte i bilulykker
brukte ikke bilbelte.

Bilbeltet er det enkleste og mest effektive

STORE KREFTER I SVING

hjelpemiddelet for å redusere tallet på

I en kollisjon er det store krefter i sving,

drepte og hardt skadde i trafikken. Beltet

og selv det de fleste anser som liten fart

skal være festet tett inntil kroppen og

kan føre til store personskader og i verste

ikke være vridd. Det skal ligge stramt

fall dødsfall.

nede på hoftene og alltid over skulderen.
Etter at bilbeltet er klikket på, er det lurt

•

å stramme til.

Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte
tilsvarer et fall på 10 meter.

•

Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte
tilsvarer et fall på 19 meter.

•

Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte
tilsvarer et fall på 32 meter.

TA PAUSER!
Søvnige bilister prøver mange knep for
å holde seg våkne bak rattet. De holder
hodet ut av vinduet, kjører fortere, spiller
høy musikk eller bruker andre triks som
ikke virker fordi man fort blir like trøtt
igjen. Det eneste som hjelper er å stoppe
og sove! En 15 minutters "powernap" er
nok til at kroppen henter seg inn igjen
slik at du kan kjøre videre en stund til
før neste hvil.
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Finn seks feil

RINGEREN I OPERAEN!

Sudoku

En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du
se hvem det er.

MÅNEDENS APP
APP: Maily
Alder: 4-9
Pris:
Gratis
Utgiver: goodnews.is

Kryssord

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!

Visuelt barneaktig epost-app
som skal stimulere små barn til
å sende og motta meldinger.
Det er mulig å håndskrive meldingene og å ta bilder som kan
legges inn i meldingene. Svært
gode omtaler, for eksempel i
mashable.com.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

Versjoner: Apple Ipad

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE.
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer
i hverdagen som gjør livet
Hva skjedde?
Legg et egg i plastglasset og
Hva skjedde?
Ta
en
stein
og
et
beger
og
gi
hjelperen
din
resten
vanskeligere. Et grunnprinsipp
for universell utforming
fyll på 1eddik til det dekker egget
Da du holdt det opp
Først hørte du ikke
kunne
duen utforming
er at
og produkter
habankingen
som
deg igodt
den på
eneog
enden
av omgivelser
muren med hjelperen
din mot
i denlyset,skal
særlig godt
fordi
lokket
2SkruStill
se
plommen
i
det
rå
andre
lydbølgene
måtte
bevege
la det
stå enden
på bordet
gjør dem tilgjengelige for
flest mulig.seg
Målet
er
å
forenkle
egget
gjennom luften for å
nk
Se etter endringer i
ba ank k
nå fram til ørene dine
b an
b
glasset flere ganger livet og øke livskvaliteten for alle.

Egg
uten
1
Snakk
gjennom
skall
muren
En tett mur ser ut som den kan
stoppe lydbølger, men dette
eksperimentet viser at den
faktisk kan bære lyd.

om dagen

2

• Lang
mur av tegl
betong
Vet
du hvordan
du eller
kan få
et
egg ut av skallet uten å
knuse skallet? Du løser
det opp. Slik gjør du det:

3

Du trenger
Best:
Frittstående mur
Ikke så bra: Siden på en bygning
•avHardkokt
teglsteinegg
eller betong
•Verst:
Rått Vegg
egg med jord bak

Legg øret
mot muren
og lytt etter
bankingen

4

• Eddik
• To steiner på størrelse med egg
• Plastglass
• To plastbeger med
med tett lokk
bunnen klippet ut
• En hjelper
MCT/Bulls
© MCT/Bulls

Etter to dager tar du egget forsiktig
Still degut
ved
lytti kaldt
mens vann
hjelperen din banker i muren
ogmuren
skyllerogdet
med steinen

3

Hold egget opp mot
lyset og se påSett
det den største

5

enden av begeret
mot muren og øret
ditt mot den andre
enden av begeret
og lytt igjen

Hold egget ca. 5 cm
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

4

Gjenta trinn 1-3
med hardkokt egg

Gjenta trinnene mens du banker og hjelperen lytter
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Du hørte bankingen bedre
da bølgene
måtte
gå
Begge
eggene
gjennom spretter
muren når du

slipper dem
ned på bordet

Du hørte enda bedre da du
brukte begeret til å samle
lydbølgene
Eddik er en svak syre
som kanog føre dem
mot
øret ditt
løse opp mange ting
som

inneholder kalsium

Eddiken løste opp eggeskallet,
Dette
eksperimentet virker
slik at bare den myke
hinnen
innenfor skallet varspesielt
tilbake godt hvis du bruker
et langt metallrør eller et
rekkverk i stedet for en mur

– 28 –

LEVE MED 5-2017.pmd

1

12.05.2017, 09:25

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Brugata 9, 2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 96 00

Haga
Autosalg AS
Forbergvegen 118, 3803 BØ I TELEMARK
Tlf. 400 20 017

Nedre Nøttveit 64
5238 RÅDAL
Tlf. 55 13 46 33

AutolakkserviceAS
Malerhaugveien 15
0661 OSLO
Tlf. 21 50 77 26

S B Minigraver
Ole Vigs gate 18
0366 OSLO
Brydalen 23 A
2500 TYNSET
Tlf. 406 31 270

Bekkeseth AS
3632 UVDAL
Tlf. 951 37 873

Tlf. 61 17 11 71
GJØVIK

Utne
Transport AS

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Mohagalia 2
2770 JAREN
Tlf. 24 03 37 50

Trygt på skoleveiene
Sandnes
kommune

Hvaler
kommune
hvaler.kommune.no

frana.kommune.no

sandnes.kommune.no

Vardø
kommune
bjerkreim.kommune.no

Ringerike
kommune
ringerike.kommune.no

sauda.kommune.no

fet.kommune.no

Lister barnevern
farsund.kommune.no

eidfjord.kommune.no

sor-varanger.kommune.no

vindafjord.kommune.no

rodoy.kommune.no

stryn.kommune.no

v/Kommunalteknikk

Barneverntjenesten

sorum.kommune.no

Eidskog
kommune

rissa.kommune.no

meraker.kommune.no

Sørum
kommune

molde.kommune.no

time.kommune.no

Sektorkommunalutvikling

gjovik.kommune.no

Skolekontoret

Høylandet
kommune

Kommunalteknikk

Sør-Varanger
kommune

Rødøy
kommune

verdal.kommune.no

Teknisk Drift

somna.kommune.no

Fet
kommune

ANONYM
STØTTE

Vakt tlf. 907 78 182
hoylandet.kommune.no

vardo.kommune.no

Sømna
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no
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elverum.kommune.no

tysver.kommune.no

Oslo
kommune

Fri Rettshjelp

oslo.kommune.no

Helge R. Olsen
& Sønn AS
Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Wist Last & Buss AS

Trafikksikring

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

P.O. Box 4070 Dreggen, 5835 Bergen
Tlf. 55 21 63 00, Fax: 55 21 63 05, e-mail: mailbox@jlmr.no

Øyaveien 25
6524 FREI
Tlf. 71 52 86 53

Vr Maskin AS

Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00 - www.borgestadklinikken.no

Grovfjordveien 2003
9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Tunejordet
Bilverksted AS
Lilletuneveien 4
1711 SARPSBORG
Tlf. 69 10 18 80

AKERSHUS
EIDSVOLLS trafikkskole

Eidsvolls eldste trafikkskole
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Tonstad Bakeri AS
Tlf. 63 96 47 20

4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

KNUDSEN REGNSKAP

FINNMARK

Hilde Knudsen
Autorisert regnskapsfører NARF
hilde@krregnskap.no
Mobil 905 42 652

Harald
Tømmerbakk
Haugevegen 49
6133 LAUVSTAD
Tlf. 928 22 706

Bjørn Nilssen
Serviceverksted
Sletnes
6639 TORVIKBUKT
Tlf. 975 64 804

Niitonjárgeaidnu 108, 9730 KARASJOK...........................Tlf. 917 20 663
E-post: post@karasjokkjoreskole.no
www.karasjokkjoreskole.no

MØRE og ROMSDAL
BONDHUS Trafikkskule

Ivar Aasengate 4, 6150 ØRSTA.....................................Tlf. 70 06 82 82
E-post: bond-tra@online.no

NORVEST Trafikkskole

Betong - Mur - Flisarbeid

Terje Lund

Spjelkavikvegen 9, 6011 ÅLESUND................................Tlf. 930 64 064
E-post:kontakt@norvest.no
www.norvest.no

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

NORDLAND

Båt & Motor
Senteret AS

LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S

Sjøveien 7, 8370 LEKNES.............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30 - www.mtf.no

OPPLAND
LENA & CENTRUM Trafikkskole AS

Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

SØR-TRØNDELAG
RØROS Aut. Trafikkskole

Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS...............................................................Tlf. 72 41 12 64
E-post: trafikk@roros.net
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Rue
Transport AS
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Langgrunn
3186 HORTEN
Tlf. 33 08 30 80

Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Kiwi Semsmoen
Semsmoveien
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 11 30

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Bertel O. Steen
Vestfold AS
avd. Larvik

Tlf. 33 11 35 10

H Trans og Anl Power

City Bil AS

Malergaten 1
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 50 47 50

6789 LOEN
Tlf. 57 87 50 00

Skedsmogata 24
0665 OSLO
Tlf. 22 67 64 53

Nonslid
Bilservice AS

NLP Nor

Nygård
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Kjerran 15
8050 TVERLANDET
Tlf. 916 37 536

Taxisjåfør

Gunnar Aasen
7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Vallset

Tor Ivar Martinsen
Transport AS

Solheimv. 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Bilform AS

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 00 12 32

Førerkortsenteret

Søren R. Thornæs veg 6
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Pilaro AS

Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Rødven
Transport AS
Rødven
6350 EIDSBYGDA
Tlf. 908 25 006

Naurstad
8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Leikong
6080 GURSKØY
Tlf. 913 58 710

Norstrand
Bilservice DA

Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Eidsberg
Regnskapslag

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Vårveien 51
1182 OSLO
Tlf. 414 14 105

Caravan &
Bilskadesenteret AS

Sollia Fjellstyre

Svene
Lakkering AS

2477 SOLLIA
Tlf. 474 62 881

Moen Industriområdet
3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

Østlandsk
Auto AS

Lillehammer
Bilskadesenter AS

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Prosjektform AS

Automester
Karosseri
Spesialisten AS

Rogaland
Bilverksted AS

Herbergveien 15
1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 89 89

Nørstegard 21
3656 ATRÅ
Tlf. 971 10 535

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 10 00

Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 56 60

Malerhaugveien 15
0661 OSLO
Tlf. 23 21 09 90

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Midtsida 56
2133 GARDVIK
Tlf. 414 27 789

T. Høyland
Bilverksted AS

Vikersundgata 27
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

4

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

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Gjerluvegen 1 A
2320 FURNES
Tlf. 24 03 44 00

Toril
Transport AS
Heggstadmoen 14
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 91 15 30

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Moss
Bilsenter A/S

Rørleggerfirmaet
Lien & Co

Kvaenveien 3
1529 MOSS
Tlf. 69 23 57 57

Storgata 52
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Industriveien 7
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 76 18 80

TS Bygg

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Solhøyveien 14
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

A W Karlsen AS

Våleveien 29
3083 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 18 31

Vikerv 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 900 41 113
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Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Eia
Hageservice AS
Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

8283 LEINESFJORD
Tlf. 75 77 81 31

Rørlegger

Vik
Transport AS

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Maskinsentralen A/S

Trygve Myrer AS

Østli
Servicesenter AS

Cargotron
Transport AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Fjordveien 3
1363 HØVIK
Tlf. 67 59 10 09

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Eidebakken Industriområdet
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Vollan
9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 81 59

Scan Tank
Auto AS

Terminalservice AS

Østhellinga 31
3370 VIKERSUND
Tlf. 971 25 054

Sverre Wiken
Transport

Borgeskogen 3
3160 STOKKE
Tlf. 33 36 01 00

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Circle K E6 Berger
Bølerveien
2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Mekonomen
Bilverksted
Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS

Møre og Romsdal
avd. Molde

Sjøveien 101
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Borgeskogen
dekksenter AS

Stabburveien 1
1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 64 40

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Bygger’n Lofot
Entreprenør

Skade og Lakk AS

Wiik
Fjellsprenging

K-A Nicolaisen

12.05.2017, 09:25

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Levanger
videregåendeskole
Kirkegata 1
7600 LEVANGER
Tlf. 74 11 40 00

Sortland
Entreprenør AS
Markveien 18
8402 SORTLAND
Tlf. 951 94 950
www.s-ent.no

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Spesialområder:

dret navn til:

atning,
at slik

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

NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningserstatnings- og forsikringsrett.
forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet
består
av Erik
5 partnere:
Jan Gunnar
Ness,
Johnsrud,
Jan
Gunnar
Ness,
Christian Lundin ogErik
TomJohnsrud,
Sørum. Christian
Lundin, Tom Sørum og Anders Hauge.
Vi har prosedert en rekke
Vi
har prosedert
prinsipielle sakprinsipielle
sakeren
forrekke
norske
er
norske og internasjonale
ogfor
internasjonale
domstoler, og domstoler,
og
bistår
skadelidte
i hele
landet, i saker
bistår
skadelidte
i hele
landet,
etter
ulykker.
I tillegg kan vi bl.a. tilby
i saker
etter ulykker.
bistand innenfor følgende rettsområder:
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
Fast
eiendoms
rettsforhold,
familie- og
innenfor
følgende
rettsområder:
arverett,
og
strafferett,
herunder
oppdrag
fast eiendoms rettsforhold,
som
bistandsadvokat.
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som
bistandsadvokat.
HOVEDKONTOR
OSLO

Postadresse for alle kontorer:
UniversitetsgataTromsø:
8, 0164 Oslo
Haugesund:
Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
Faks: 23 29 90 01
Haraldsgt.
4
5527firmapost@nesslundin.no
Haugesund
9008 Tromsø
Tlf.: www.nesslundin.no
52 72 30 80
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01 Faks: 23 29 90 01

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader
Ta gjerne kontakt for en
uforpliktende samtale

Besøksadresse avdelingskontor:
Trondheim:
Lillestrøm:
Fjordgata 43
Bjørnsonsgate 34
7010 Trondheim
2003 Lillestrøm
Tlf.: 73 87 02 50
Tlf.: 52 72 30 80

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele
landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

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

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker
ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår
skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader Yrkesskader Pasientskader

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD
Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse.
Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade
Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.
Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Telefon: 02364 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

ER DU PÅ FLYTTEFOT?

trafikkskadde. ann.indd 2

2/13/09 12:44 AM

Send melding til post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00

