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i Personskadeforbundet LTN 
at en skadd person betyr en 
skadd familie. Vi nikker gjer-

ne både gjenkjennende og anerkjennende, fordi det er sant og 
rett. Men vi vet også at det ikke finnes et mønsterark som for-
teller hvordan man skal organisere seg og finne flyten etter at 
man utsettes for noe som snur verden opp ned. Et annet ele-
ment er den styrken man må fremskaffe, samt den ensomhe-
ten mange pårørende opplever når en nærstående rammes. I 
denne utgaven av LEVE MED har Robin Gjessing valgt å dele 
sin historie. Etter et svært dramatisk år med stadige tilbake-
slag, samt møte med et hjelpeapparat som de opplevde som 
lite sammenkoblet og fragmentert, har Robin og Mette i dag, 
to år senere, funnet en slags flyt i sin nye hverdag. 

En av grunnene til at de har valgt å dele sine erfaringer, er at 
de ønsker en forandring, sier Robin Gjessing. Han ønsker seg et  
behandlingsapparat som åpner opp for erfaringsbasert kritikk 
og at familier som rammes i fremtiden møter mindre motstand 
og mer medgang. 

En annen og viktig reportasje i denne utgaven handler om Ina 
Karlsens møte med NPE i rettssystemet. Hun endte opp som 
100 prosent ufør etter en operasjon ved Haukeland sykehus. 
Som hun sier selv; man skal både være sterk og kampklar om 
man skal stå gjennom et løp der motstanderen er selveste 
staten. For å se saken fra flere sider har vi også snakket med 
hennes sakkyndiglege professor Jan Brøgger, samt advoka-
ten som førte saken hennes i Borgarting lagmannsrett, Kjetil 
Sandnes. 

For Personskadeforbundet LTN er det viktig å løfte frem en-
keltsaker fordi de gir innsikt og lærdom. Derfor er vi svært 
takknemlige for at Ina Karlsen og Robin Gjessing deler sine 
erfaringer og velger å stå frem. 

Når denne utgaven av LEVE MED er ute i de tusen hjem er 
Personskadeforbundet LTNs vårkampanje nettopp ferdig. Vi 
håper at lagene har hatt positive og lærerike erfaringer i for-
bindelse med denne.

Eli Eiklid  

Eli Eiklid
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Robin Gjessing skrev én A4-side hver 
dag de 200 første dagene etter at 
hans kjære Mette ble alvorlig skadet. 
Han beskriver pårørenderollen som 
svært krevende og utfordrende, og 
mener systemet hadde profitert på 
en sterkere involvering av pårørende.  

TEKST: Gunn Kvalsvik  FOTO: privat

Den 04. juni 2016 fylte Robin Gjessings 
kone, Mette, 55 år. De startet dagen med 
kaffe og gaver på sengekanten, snakket 
om 15 gode år. De gledet seg til de neste 
 15. Kanskje de skulle realisere drøm-
men om å drive et lite vertshus i alpene 
sammen?  

-Det var den siste ordentlige samtalen 
jeg hadde med Mette, - før ulykken, for-
teller Robin. 

Sent den samme kvelden, ved midnatt 
fikk Robin en telefon. Han hadde syklet 
gjennom Nordmarka til Hadeland, og 
kona feiret dagen hjemme i Horten med 
venninner. Jentebursdag. Stemmen i den 
andre enden var alvorlig, fortalte at Mette 
hadde falt ned en trapp og at hun var på 
vei til Ullevål sykehus i helikopter.

ULLEVÅL  
Jeg møtte Robin Gjessing første gang på 
et foredrag om hjernen i Sandefjord. Han 
kom alene siden kona Mette er for dårlig 
til å ha utbytte av foredraget.

I pausen fortalte han i stikkordsform 
om Mette, hans store kjærlighet, som 

har fått påført et alvorlig traume mot 
hodet. Hvordan døden gang på gang 
har pustet dem i nakken, om redselen og 
kjærligheten, ensomheten, håpet og all 
ventingen. Hvordan han har opplevd - og 
opplever fortsatt,  rollen som pårørende 
i møte med helse- og velferdstjenester. 
Han forteller også om skuffelsen over 
et helsevesen som er dårlig koordinert 
og som flytter en pasient med lav be-
vissthet og store kognitive utfordringer 
så mange ganger. Om uro og kaos, og 
et eget liv på vent. Det å være pårø-
rende og utenfor, samtidig som han er 
helt inne. 

- Jeg har til tider følt meg så ufattelig 
alene. Som en David som kjempet mot 
et ugjennomtrengelig system. Jeg er 
ingen vanskelig mann, helt ærlig, men 
jeg ville det beste for Mette og det ble 
derfor en kamp for meg, sa han. 

ET FULLSTENDIG KAOS 
Fire uker senere møter jeg Robin i Oslo. 
Etter noen korte høflighetsfraser er han 
rett på, spoler tilbake, og fører meg med 
seg til pårørenderommet på Ullevål. Ven-
tende på at operasjonen skulle bli ferdig. 

- Det var kaos i hodet mitt. Da legen 
endelig kom klokka halv fem om natta, 
forklarte han nøkternt at operasjonen 
var over, men at han ikke kunne love 
noe. Døden var en mulig utgang. Et 
budskap presentert uten følelser, for-
teller Robin. 

Dette var starten på fire uker på Ullevål 
sykehus sine intensivavdelinger. 

- Jeg har senere fått fortalt at det i lege-
teamet var uenighet om prognosen for 
Mette, men heldigvis finnes det ukuelige 
optimister også blant leger. Vår rednings-
mann gikk mot flokken, fikk med seg et 
team, opererte og fjernet skallebenet 
på den mest skadde siden for å bedre 
trykkforholdene i hjernen. Denne legen 
reddet livet til kona mi. 

I ettertid har Robin forstått at 55 år  
regnes som gammel i denne sammen-
hengen, men siden Mette var i svært god 
fysisk form før skaden ble dette tillagt 
avgjørende vekt. 

- Uker gikk, mens leger kom og gikk. Jeg 
og Mettes eneste datter byttet på å sitte 
ved sykehussengen, og jeg pendlet 
mellom gjesterommet hos min søster 
på Løren og Ullevål i fire uker. Jobben 
min fikk vente.

Første kontakt med Mette skjedde et 
godt stykke ut i august, 10 uker etter 
ulykken. 

- På Ullevål fikk vi være med på Mettes 
oppvåkning fra koma, og jeg husker med 
gru første gang hun åpnet øyene etter 
ulykken. Jeg forsøkte å få kontakt med 
henne, men blikket hennes og mimikken 
var helt tom. Det var en skikkelig nedtur, 
og jeg kjente at noe av håpet brast.

Fysioterapeutteamet trente med Mette 
for å begrense skadene av langtids im-
mobilitet, og drev det de kalte for «tid-
lig rehabilitering». Øvelsene lærte Robin 
seg fort, og det skulle vise seg nyttig når 

Pårørendelivet – 
livet ved siden av 
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Jeg ble etterhvert mer og mer sikker på at jeg måtte 
være ”på”. Ikke bare som mann og kjæreste, men også 
som vakthund. 

Robin Gjessing
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helsevesenet senere skulle flytte Mette 
rundt mellom landets sykehus, som ikke 
hadde særlig kunnskap om rehabilitering 
av traumatiske hodeskader.

FRA PASSASJER- TIL FØRERSETET 
På Ullevål sykehus var det sommer og 
ferieavvikling. Robin og Mette måtte for-
holde seg til uklare beskjeder grunnet 
skiftende personell.  

- Det var krevende å analysere hva som 
egentlig ble sagt og jeg hadde innimel-
lom en følelse av at de ikke hadde over-
sikt over situasjonen. Når det ikke var en 
rød tråd i kommunikasjonen skapte det 

en voksende uro hos meg og datteren til 
Mette, forteller Robin, og tenker seg litt 
om før han fortsetter: 

- Jeg ble etterhvert mer og mer sikker 
på at jeg måtte være ”på”. Ikke bare 
som mann og kjæreste, men også som 
vakthund. Det var ingen som hadde 
en helhetlig plan eller en totaloversikt 
over situasjonen. Det var snakk om Sun-
naas sykehus og rehabilitering, så kom 
plutselig en lege og ga beskjed om at 
Mette skulle flyttes til Sørlandet sykehus 
for rehablitering på Kongsgård. Vi ble 
fortalt at det var plass til Mette den 
påfølgende mandagen. Dette til tross 

for at overlegen dagen før fortalte at vi 
skulle få bli på Ullevål til det ble plass 
på Sunnaas. 

Verden raste på nytt sammen. Hvordan 
skulle de forholde seg til et lengre opp-
hold i Kristiansand, så langt hjemmefra? 
Hva med alt det praktiske? Livet var van-
skelig nok i Oslo, hvordan blir det nå? Og 
ikke minst, hvordan ville oppfølgingen av 
Mette bli på et helt nytt sykehus, som 
overhodet ikke kjent henne?

Dagen etter fraktet et ambulansefly 
Mette sørover. På veien ringte Robin 
Kongsgård rehabiliteringssenter, som 

LIVET ETTER ULYKKEN. Små øyeblikk av lykke.
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formidlet at de ikke aldri hadde hørt om 
Mette. Dessuten, sa de, ville de alltid møte 
pasienten før innleggelse for å vurdere om 
tilbudet deres hadde noe for seg. 

Situasjonen ble ikke bedre av at overle-
gen på intensivavdelingen på Sørlandet 
sykehus ikke forsto hvorfor Mette var på 
vei nettopp dit.
 
- Sakte men sikkert gikk det opp for 
meg at ullevållegen bare ville bli kvitt 

oss. De hadde rett og slett ikke plass. 
Det var altså ikke min kjæres ve og vel 
som stod høyst på prioriteringslisten, 
forteller han. 

På Sørlandet sykehus fikk Robin bruk for 
kunnskapen han hadde lært om «tidlig 
rehabilitering». Dette er jo ikke noe de 
driver med på landets intensivavdelinger, 
men for Mette var hver dag i sengen uten 
trening, tapt tid. Han tok derfor rollen 
som pleier og koordinator!

NESTEN HJEMME 
For å komme nærmere Horten, Mettes 
dødssyke mor som holdt til i Oslo, og 
i påvente av utfallet av kampen om å 
få plass ved Sunnaas, ble neste stopp 
Tønsberg og intensivavdelingen på  
Sentralsykehuset i Vestfold. 

- Disse flyttingene betyr alltid unødven-
dig tap av verdifull tid, siden legene og 
sykepleierne må bli kjent med sin nye 
pasient, de starter jo forfra hver gang, 

METTE OG ROBIN før ulykken.
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og stoler ikke på de vurderinger og erfa-
ringer som er allerede er gjort. Jeg følte 
det som min jobb å sørge for informa-
sjonsflyt og kontinuitet i den pleien som 
var etablert. Det er også faktisk slik at 
datasystemene ikke snakker sammen 
mellom sykehusene. Jeg følte derfor at 
jeg alltid måtte være på alerten, under-
streker han.  

Robin berømmer sykepleierne. Ikke bare ved 
sykehuset i Tønsberg, men over hele linjen. 

- Det må jeg si, jeg har møtt så mange 
fantastiske sykepleiere. De strekker 
seg, møter oss, ler og gråter med oss. 
Er på samme lag. Jeg er imponert. 

Et team fra Sunnaas kom etterhvert til 
Tønsberg. De foreslo en medisin som ak-
tiviserer hjernen og som de mente Mette 
kunne dra nytte av.
 
- Effekten på Mette var eventyrlig. Etter 
3 dager ble Mette mye mer våken, fulgte 
blikk og kunne tydelig tilkjennegi at hun 
forsto det som skjedde rundt henne. En 
dag begynte hun plutselig å si noen ord. 
Usammenhengende, men hun snakket. 
Endelig var hun på en måte tilbake. Jeg 
kunne nesten ikke tro det var sant. 

SKUFFELSEN SUNNAAS  
Noen uker senere, den 1. september sjek-
ket de endelig inn på Sunnaas. De hadde 
store forventninger, selv om de hadde 
hørt litt forskjellig om sykehusets reha-
biliteringsopplegg underveis.

Det første møtet var positivt. Robin fikk 

en innføring i sykehusets arbeidsfilosofi, i 
teamene og i hvordan disse skulle arbeide 
opp mot tilstanden.

- Etterhvert vokste det frem en fornem-
melse av at jeg var i veien og stilte for 
mange spørsmål. Alt som var utenfor det 
vanlige ble oppfattet som masing. Jeg 
påpekte manglende trening, et ønske om 
et kosttilskudd som Mette alltid hadde 
brukt og etterspurte stadig informasjon. 
Egentlig vanlige greier, sier han. 

De testet også ut en ny medisinering 
på Mette. 

- Det hele var litt surrealistisk, sier Robin 
og rister betenkt på hodet. 

- Jeg opplevde at kona mi, for medisi-
nerne, var et prøveprosjekt mer enn et 
menneske. Uroen satt som en klo i meg. 
Hele tiden. Jeg ringte innimellom mens 
jeg var på jobb, ville vite hvordan hun 
hadde det, ble koblet hit og dit og ofte 
fikk jeg ikke noen fornuftige svar.

Etter å ha brukt mye av de første fire 
ukene til å eksperimentere med medi-
sinering ble fremgangen vurdert som 
ikke tilfredsstillende. Det ble imidlertid 
satt lit til at når benlappen i hodet ble 
lagt tilbake så ville dette bedre seg. 
Operasjon ble planlagt og igjen flyttet 
de over til Ullevål sykehus. 

- Jeg ble med Mette til Ullevål for å 
hindre mer forvirring og usikkerhet hos 
henne. Hun forsto jo ingenting av hva 
hun gjorde der og hvorfor. Hadde det 

bare vært mulig å formidle situasjonen 
til henne, men når hodet ikke fungerer 
blir det meste vanskelig. Da er det ikke 
lett å gå fra henne om kvelden. 

TRYKKET ØKER 
Mette ble øyeblikkelig mye bedre etter 
operasjonen og Robin fikk nytt håp. 
Men etter nye to-tre uker ser Robin igjen 
endringer hos Mette, denne gangen til det 
verre. Han sa fra til personalet én gang, 
så én til. Ingenting skjedde, til tross for at 
legen bekreftet at ny time til skanning 
var bestilt på Ullevål. 

- Det var for mange folk som gikk ut og 
inn hos Mette. Jeg tror det er grunnen 
til at de ikke så forandringen. Uansett, 
den tredje gangen jeg sa ifra – fikk jeg 
viljen min og vi dro til Ullevål for skanning. 
Dagen etter lå Mette på operasjonsbor-
det. Det hastet, sa legene.  Da drenet var 
på plass ble hun raskt bedre.

Allerede i begynnelsen av desember – 
bare tre måneder etter innskrivingen ble 
Mette skrevet ut av Sunnaas. Den siste 
måneden var det lite program på grunn 
av operasjoner og trykket i hodet som 
måtte stabiliseres. En måned gikk også 
bort med eksperimentering med medisi-
nering. Robin er skuffet over at oppholdet 
var så kort, med mange komplikasjoner 
og avbrytelser. 

I tillegg var han skuffet over organi-
seringen og programmene. Men mest 
var han sint fordi han opplevde at for 
Sunnaas var Mette ikke viktig nok, og at 
han innimellom fikk en følelse av at hun 

Hverdagen er ikke som før, men Robin og Mette har 
funnet sin nye rytme. Robin jobber. Mette som alltid 
har trent, trener flere ganger i uka.
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mest av alt ble vurdert som et interessant 
medisinsk case.  

HØYENHALL, HORTEN OG 
STAVERN 
Etter Sunnaas ble Mette sendt videre til 
rehabiliteringsenhet Høyenhall. Robin 
beskriver enheten som hyggelig, men 
med ujevnt kunnskapsnivå om trauma-
tiske hodeskader, ulikt engasjement blant 
personalet, og med utdaterte trenings-
fasiliteter.  I frustrasjon hentet han Mette 
hjem nesten hver helg. 

- Mens min kjære var på Høyenhall star-
tet jeg samtalen med hjemkommunen 
vår. Etter endel formelle stopp, fikk han 
”go” for 59 timer brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) pr uke. Annonse ble satt 
inn i avisen og av de 75 svarene ble to 
plukket ut.  

Våren 2017 ble det igjen kritisk. Under 
en operasjon på Ullevål fant de farlige 
bakterier i hjernen. Det hele kulminerte 
med at Mette fikk et kraftig epilepsian-
fall rett etter hun kom hjem, og det bar i 
ambulanse tilbake til sentralsykehuset 
i Vestfold.

- Etter operasjonene foreslo overlegen 
et opphold på Kysthospitalet i Stavern. 
Stedet var som en åpenbaring. Endelig 
opplevde jeg å kunne senke skuldrene. 
Opplegget fungerte, Mette ble ivaretatt 
og de gjorde det som de lovte. I tillegg var 
de opptatt av meg, hvordan jeg kunne 
bidra, hva jeg mente og synes, forteller 
Robin.    

HVERDAGEN 
Etter oppholdet på Kysthospitalet kom 
Mette endelig tilbake til huset deres i 
Horten. De to assistentene begynte 1. juli. 

Hverdagen er langt fra slik den var tid-
ligere, men de har funnet sin nye rytme. 
Robin jobber. Mette som alltid har trent, 
trener flere ganger i uka med egen PT. I 
tillegg fylles dagene med logoped, syk-
ling, refleksolog og svømming. Full rulle 
og med verdens beste assistenter. 

- Fysisk er Mette et mirakel. Og det er 
det ikke bare jeg som sier. Vet du, i pås-
ken gikk hun en hel mil på ski hver dag! 
I alpinbakken var vi også, forteller Robin 
tydelig stolt.

Det er hodet som utgjør den største for-
skjellen. Hun har flere hodeskader, også 
en frontallappskade. 

- Det betyr ikke at hun er en totalt for-
skjellig person, men mye er annerledes. 
Skaden påvirker blant annet forståelse 
og hukommelse, og hun blir også tidli-

TRENING OG FRILUFTSLIV er noe Mette og Robin fremdeles kan glede seg om sammen.
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Spesialisthelsetjenesten skal tilby 
pasienter og pårørende nødvendig 
opplæring. Den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten skal sørge for 
opplærings-, veilednings- og støtte-
tilbud til pårørende med særlig tyn-
gende omsorgsoppgaver, sammen 
med eller uten pasienter og brukere.  

Kommunen bør også vurdere å gi pårø-
rendestøtte i situasjoner der omsorgs-
arbeidet ikke ennå har utviklet seg til 
å bli særlig tyngende, med formål om 
å forebygge.

Opplæringstilbud kan være individuelle 
eller gruppebaserte, arrangeres for spe-
sifikke sykdommer eller være et tilbud 
til pårørende der sykdommen eller funk-
sjonsnedsettelsen ikke er hovedfokus. 
Opplæringstilbudene bør utvikles i et 
samarbeid mellom fagpersoner og pa-
sienter/ brukere og pårørende. Helse- og 
omsorgstjenestene kan også samarbeide 
med frivillige organisasjoner om opp-
læringstilbud for pårørende.
Pårørende som opplever språkbarrie-
rer bør også kunne nyttiggjøre seg av 

disse tilbudene. Opplæringstilbudet bør 
evalueres regelmessig i samarbeid med 
relevante pasient-, bruker- og pårøren-
deorganisasjoner.

For å koordinere og fremme støtten til 
pårørende i den enkelte sykehusavdeling 
eller kommunale virksomhet kan være 
hensiktsmessig å opprette pårørende-
ansvarlig personell eller en pårørendeko-
ordinator. Pårørendeansvarlig personell 
bør ha oversikt over aktuelle tilbud og 
hjelpeinstanser internt og eksternt.

Der pårørende med særlig tyngende 
omsorgsarbeid har et nødvendig behov 
for opplæring eller veiledning er det ikke 
adgang til å kreve egenbetaling. Kom-
munen skal fatte vedtak om slike tjenes-
ter til pårørende med særlig tyngende 
omsorgsarbeid når de har et nødvendig 
behov for veiledning og opplæring utover 
14 dager.   

Helse- og omsorgstjenester skal sørge 
for opplæring, veiledning og støttetilbud 
til pårørende

INSTANSER SOM KAN HA EN ROLLE I OPPLÆRING, VEILEDNING OG 
STØTTE TIL PÅRØRENDE KAN VÆRE:

–> Lærings- og mestringssentre (LMS) i spesialisthelsetjenesten
–> Habilitering- og rehabiliteringsenheter
–> Koordinerende enhet i kommunen
–> Fastlegesentre, primærteam, og andre kommunale ressurser som   
 kreftsykepleier, psykiske helsetjenester, mfl.
–> Helsestasjon og skolehelsetjeneste
–> Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)
–> Familievernkontorene
–> Læring og mestringstilbud i kommune, frisklivssentralen, helsehus, osv.
–> Pårørendesentre og -skoler innenfor helse- og omsorgstjenesten
–> Likepersoner, bruker- og pårørendeorganisasjoner og selvhjelpsgrupper

gere sliten enn før. Når klokken er ni om 
kvelden er hodet hennes kjørt. Men altså, 
vi har også mye kvalitet. Reiser på hytta 
sammen, lager mat og ler. Mette ler mye 
og møter meg alltid med et smil når jeg 
kommer hjem, forteller Robin. 

Robin fungerer som en slags koordinator 
for det hele, samt at han har ansvaret for 

Mette utenom de 59 timene i uka hun 
har assistenter. 

Selv om det er nedfelt i loven at alle har 
rett på en individuell plan funker det ikke 
optimalt. Derfor ender jeg opp med å 
koordinere alle instanser som skal bidra 
inn i planen. Det er også jeg som holder 
kontakt med kommunen, og har arbeids-

lederansvar for assistentene. Heldigvis 
har vi også gode venner som bidrar langt 
utover det en kan forvente, avslutter  
Robin Gjessing.  
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Fastlegen setter heller nyttige 
enn riktige diagnoser
Mens vi som pasienter tror det finnes en riktig diagnose, er fastlegene 
opptatt av å finne diagnoser som gir heldige utfall.

TEKST: Elise Koppang Frøjd, OsloMET

Nesten en tredjedel av fastlegenes  
pasienter har tilstander medisinen ikke 
har noen forklaring på. Slike tilstander 
omtales gjerne som diffuse lidelser.

Når fastlegen ikke vet hva det er pasi-
entene har, hvordan bestemmer de seg 
da for en diagnose?

Dette var sosiolog Erik Børve Rasmussen 
interessert i å finne ut av. Han intervjuet 
derfor grupper av fastleger om hvordan 
de forholder seg til disse lidelsene, som 
også kalles medisinsk uforklarte plager 
og sykdommer (MUPS). MUPS er en sam-
lebetegnelse for tilstander legene ikke 
har noen formelt anerkjent forklaring på.

ROTESKUFF FOR DIAGNOSENE
Felles for disse tilstandene er at pasi-
entene opplever plager og symptomer, 
uten at legen finner såkalte objektive 
sykdomstegn ved hjelp av blodprøver, 
røntgen og MR. 

– Pasientene er ofte slitne, utmattede, 
eller har vondt i muskler eller ledd, men 
legen har ingen sterke medisinske grun-
ner for å velge en diagnose fremfor en 
annen, forteller Rasmussen, som for tiden 
er stipendiat ved OsloMet.

– Du kan si at dette er en roteskuff, der 
de tilstandene som ikke passer inn ellers 
i systemet blir plassert, sier Rasmussen.

Eksempler på disse uforklarte plagene 
eller sykdommene er fibromyalgi, irritabel 
tarmsyndrom, ME og kronisk utmattelses- 
syndrom. Men forskeren understreker at 
det er stor uenighet om hvilke tilstander 
som faktisk bør regnes som medisinsk 
uforklarte.

LEGENE VEKTLEGGER 
KONSEKVENSENE DIAGNOSENE GIR
Rasmussen fant ut at fastlegene bruker 
diagnosene for å få ting til å skje, enten 
for å få pasienten til å føle seg vel eller 
for å få Nav til å gi visse ytelser.

– Med andre ord er ikke diagnosen et svar 
på hva som feiler pasienten, men et red-
skap legen bruker for å hjelpe pasienten, 
understreker Rasmussen.

Legene er opptatt av hvilke konsekvenser 
de tror diagnosene får og velger diagnose 
basert på dette. De er gjerne uenige om 
hvilke diagnoser som fungerer til hva. De 
er alle opptatt av hva det å velge den 
ene eller den andre diagnosen fører til.

– Denne praksisen er stikk i strid med 
hvordan vi normalt tenker at diagno-
ser brukes innen medisin, konkluderer 
Rasmussen.

DIAGNOSER SOM DØRÅPNER I NAV-
SYSTEMET
Rasmussen forteller at denne måten 

å bruke diagnoser på er på kant med 
den formelle arbeidsdelingen mellom 
Nav og helsevesenet. Fastlegen skal i 
utgangspunktet stille diagnosen ut ifra 
hva pasienten har, ikke ut ifra hvilken 
ytelse det skal utgjøre.

– Man kan argumentere for at det legene 
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gjør, er problematisk og et brudd på den 
rollen de har i den norske velferdsstaten.

– På den andre siden er denne praksisen 
et uttrykk for omsorg for pasienter som 
faller mellom stolene i et byråkrati, på-
peker Rasmussen.

Han tror at mange nok vil reagere på 
dette og mene at det legene gjør, er 
galt.

– Men det går også an å tenke at det 
er noe galt med våre forventningene til 
medisinfaget i praksis, sier forskeren.

Han understreker at legene han har in-
tervjuet, var opptatt av ikke å lyve.

– De setter ikke diagnoser som åpen-
bart er gale. Det er heller sånn at ingen 
diagnoser er åpenbart riktige, og derfor 
velger fastlegene den de tror gir best 
utfall, forteller Rasmussen.

SJOKK FOR NYUTDANNEDE 
LEGER
Som pasienter har vi nok litt andre for-
ventninger til hvordan leger bør opptre 
og hvordan diagnoser bør settes. Vi har 
en ide om medisin som objektiv, teknisk 
og vitenskapelig.

– Dette gjelder ikke bare oss pasienter. 
Mange fastleger får også et stort sjokk 
når de kommer rett fra medisinstudiet 
til stillingen som fastlege, forteller Ras-
mussen.

– En fastlege jeg snakket med kalte 
overgangen fra skolebenk til praksis for 
et sjokk. Som nyutdannede leger forven-
ter de en mer ordnet verden enn den de 
faktisk møter.

Mange fastleger slutter etter kort tid, 
og en grunn til dette kan være at den 
biomedisinsk orienterte utdanningen de 
har tatt ikke på gode nok måter forbe-
reder dem på den rotete virkeligheten 
de skal ut i, som fastleger, avslutter 
Ramussen

RASMUSSEN FANT UT at fastlegene bruker diagnosene for å få ting til å skje, enten for å få pasienten til å føle seg vel 
eller for å få Nav til å gi visse ytelser.
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Snakker du deg bort eller mister tråden i samtalen? 
Vi søker deltakere til et forskningsprosjekt
Ved Universitetet i Oslo (UIO) og 
Sunnaas Sykehus HF pågår det nå 
et forskningsprosjekt om gruppe-
behandling av kognitive vansker 
etter en ervervet hjerneskade med 
fokus på sosiale kommunikasjons-
ferdigheter.

TEKST: Silje Merethe Hansen ved Institutt for 

Spesialpedagogikk, UIO.

Etter et hjerneslag eller annen ervervet 
hjerneskade kan man oppleve at ulike 
kognitive vansker kan påvirke kom-
munikasjonen man har med andre. For 
eksempel:

• Glemmer du fort det som er blitt  
 sagt?
• Snakker du deg bort eller mister
 tråden i samtalen?
• Tolker du ting bokstavelig?
• Snakker du før du tenker? 
• Sier du upassende ting? 

I denne studien er vi er interessert i 
deltakere som opplever kommunika-
sjonsvansker som skyldes for eksempel 
hukommelsesvansker, oppmerksomhets-
vansker eller vansker med impulskon-
troll. Deltakerne i denne studien har ikke 
kommunikasjonsvansker som skyldes 
språkvansker (afasi), men andre kogni-
tive vansker. 

Hvis du kjenner deg igjen kan det være 
at du oppfyller de kriteriene som vi stiller 
for deltakere i studien. 

OM STUDIEN
I Norge har vi ingen forskningsbaserte 
behandlingsprogram spesifikt rettet 
mot de sosiale utfordringene i kommu-
nikasjon som personer med kognitive 
vansker kan oppleve. Internasjonalt ser 
vi at det utvikles flere gruppebaserte 
behandlingsprogram som viser loven-
de resultater. Vi vil derfor prøve ut et av 
disse behandlingsprogrammene her i 
Norge. Vi bruker en gruppebasert be-
handling som heter Group Interactive 
Structured Treatment som forkortes til 
GIST. GIST fokuserer på trening av sosiale 
ferdigheter i gruppe.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?
Dersom du ønsker å delta i studien og 
du blir inkludert, vil du få tilbud om GIST.  
Selve behandlingen gis i grupper som be-
står av seks deltakere og to gruppeledere. 

I studien ønsker vi å undersøke om be-
handlingen har positiv effekt på de so-
siale kommunikasjonsferdighetene til 
personer med kognitive vansker etter 
en ervervet hjerneskade. Vi ønsker også 
å undersøke om GIST-behandling som 
gis på to ulike måter har samme effekt 
på sosiale ferdigheter. 

De 60 deltakerne som ønsker å være 
med i studien vil først bli kalt inn til en 
kartleggingssamtale sammen med en 
nær pårørende. Deltakerne som blir in-
kludert i prosjektet vil bli delt i to forskjel-
lige grupper ved tilfeldig loddtrekking. 
Den ene gruppen vil få GIST-behand-
ling poliklinisk en gang per uke over en  

periode på 12 uker. Den andre gruppen 
vil få intensiv GIST-behandling gjennom 
et 4 ukers opphold som inneliggende pa-
sient ved Sunnaas sykehus HF. Under 
begge behandlingene vil det være fokus 
på hjemmeoppgaver som gjøres i sam-
arbeid med en nær pårørende. Dette er 
viktig for å fremme overføringsverdien 
til hverdagen.

HVEM STÅR BAK STUDIEN?
Studien gjennomføres som et samarbeid 
mellom Institutt for Spesialpedagogikk 
ved Universitetet i Oslo og Sunnaas Syke-
hus HF. Studien er del av doktorgradspro-
sjektet til stipendiat Silje Merethe Hansen, 
og ledes av hovedveileder Melanie Kir-
mess som arbeider som førsteamanuen-
sis ved Institutt for Spesialpedagogikk 
og forsker ved Sunnaas Sykehus HF. 
Medveileder er Jan Stubberud, førstea-
manuensis II og psykologspesialist ved 
Psykologisk Institutt, UIO og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus. 

HVORFOR ER STUDIEN VIKTIG?
Resultater fra gruppebehandlingen vil 
kunne bidra til at personer som opplever 
disse vanskene kan få et forskningsbasert 
behandlingstilbud i Norge. Dette i sin 
tur vil kunne bidra til at personer med 
kognitive vansker oppnår bedre mulig-
het for sosial deltakelse i hverdagen og 
i arbeidslivet. Fagpersoner som arbeider 
med kognitiv rehabilitering vil også kunne 
få opplæring og ta i bruk behandlings-
programmet. Dette betyr at vi vil kunne 
kvalitetssikre behandlingen som gis til 
denne brukergruppen i Norge. 
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HVEM DELTAR I STUDIEN?
Vi ønsker å inkludere personer som opp-
fyller følgende krav:

• Er over 18 år 
• Opplever kognitive vansker etter en 
 ervervet hjerneskade som påvirker 
 ham/henne i sosiale kommunika- 
 sjonssituasjoner 
• Har nær pårørende/venn som kan 
 bistå i arbeid med kartlegging og 
 hjemmeoppgaver under behandlingen.

 

Den ene gruppen vil få poliklinisk  
behandling i Oslo, derfor er det viktig 
at deltakere bor i områder hvor man 
kan komme seg til Oslo ukentlig for 
behandling.
 
INTERESSERT?
Dersom du ønsker mer informasjon, eller 
er interessert i å delta i studien, ta gjerne 
kontakt med: Silje Merethe Hansen ved 
Institutt for Spesialpedagogikk, UIO, på 
telefon 22 85 53 04 eller på e-post: s.m.
hansen@isp.uio.no

SILJE MERETHE HANSEN.

DELTAKERNE I DENNE STUDIEN har kommunikasjons-
vansker som ikke skyldes språkvansker(afasi), men andre 
kognitive vansker. Illustrasjonsfoto.
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Kognitivt utvalg

Målsettingen til det nye kognitive 
utvalget er å spre mer informasjon 
om hva kognitive utfordringer betyr, 
og hvordan man best kan leve med 
den typen funksjonsnedsettelse.

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

- Vi skal vel egentlig gjøre det kogni-
tivt utvalg alltid har gjort. Holde oss 
informerte om hva som skjer på feltet 
for deretter så godt som råd dele dette 
med landsstyret og medlemmene våre, 
forteller Frøydis Hatland. Hun er et av 
utvalgets medlemmer, og har allerede 
noen års erfaring som medlem i kog-
nitivt utvalg. 

I tillegg til Frøydis, sitter Martin Berg som 
også har noen års fartstid, samt Lise 
Anette Mikkelsen i utvalget. Sistnevnte 
er ny og tilhører Tromsø lokallag. 

- Jeg er helt fersk i utvalget, men har vært 
medlem i forbundet noen år. Blant annet 
skrev jeg en artikkel om egen ulykke og 
mestring i LEVE MED for noen år siden, 
sier Lise Anette. 

Hun mener at hennes viktigste bidrag 
inn i utvalget er egen erfaring, og mest-
ring. 

- Jeg brenner veldig for prosjektet som 
handler om å være sjef i eget liv. Altså 
å holde blikket på det som skal til for 
at du selv opplever at du har styringen. 
Det har vært svært viktig for meg og 
har styrket meg selv, sier hun. 

DIGITALE VERDEN 
De tre medlemmene i utvalget er også 
opptatt av hvordan de kan hjelpe med-
lemmer til å best mulig navigere i den 
tida vi er inne i. Det som gjerne omtales 
som den «digitale tidsalderen». 

- Det skjer for tiden store forandringer 
i samfunnet og det må selvsagt også 
utvalget forholde seg til. Jeg tenker både 
på forventningene folk har til samfunnet, 
men også hvordan man som enkeltmen-
neske skal holde seg oppdatert når det 
gjelder nye tekniske og digitale hjelpe-
midler, forteller Martin Berg. 

I periodeplanen står det videre at det 
årlige kognitive kurset, som er svært 
populært, skal videreføres. 

- Vi har god erfaring med kurs, og de 
er alltid fullbooka. Så det vil vi fortsette 
med, sier Frøydis.

Martin nikker og legger til: 
- Ja, og så lover vi å fortsette informa-
sjonsflyten, blant annet gjennom artikler 
i LEVE MED. Med det mener jeg temaer 
som forskning, rehabiliteringsmetoder, 
hjelpemidler og rettigheter. 

F.V. FRØYDIS HATLAND, Martin Berg og Lise Anette Mikkelsen.
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Rådspør alltid ungdom

Ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus 
arbeider for de unge pasientene og 
deres pårørende. Leder for rådet er 
Emilie Duane Nordskog. 

Hvem er du og hva er din (skade)
historie? 
Jeg heter Emilie Duane Nordskog er fra 
Drammen og 23 år. For snart 4 år siden 
var jeg i en rideulykke med hesten min, 
Dream. Da ulykken skjedde, skulle vi bare 
ut på en liten formiddagstur i sola. Hesten 
snublet og rullet over meg, og jeg ble hen-
gene etter henne opp en bakke og inn 
i skogen. Følgene fra ulykken var brudd 
i venstre skulder, knusning i muskula- 
turen i venstre lår og to hjerneblødninger 
i venstre frontallapp. Hesten kom nesten 
helt uskadet fra ulykken, men hun fikk 
problemer med balansen og kan først i 
dag stå på henger uten å falle.

Hvorfor er du medlem i Personskade-
forbundet LTN? 
Jeg ble medlem etter anbefaling fra Pernil-
le, som sitter som leder i brukerutvalget ute 
på Sunnaas. Hun anbefalte meg å melde 
meg inn for å bidra, møte andre i samme 
situasjon og for å råd i min situasjon. 

Du er leder i ungdomsrådet ved Sunnaas. 
Hva er rådet og hvorfor sitter du her?
Ungdomsrådet arbeider for de unge pa-
sientene og deres pårørende. Målet er  å 
bedre deres hverdag her på sykehuset. 
Ungdomsrådet til Sunnaas startet opp 
februar i 2017, så jeg var så heldig å bli 
forspurt av sykehuset om dette var noe 
jeg kunne tenkt meg. Ettersom jeg har 
mange meninger og ønsker å bidra, pas-
set dette veldig fint for meg. I tillegg så 
jeg på det som en mulighet for å bruke 
mine erfaringer for å bedre tilbudet for 
barn og unge ved sykehuset.

Hvilken rolle har ungdomsrådet ved 
sykehuset?
Ungdomsrådets rolle er å representere de 
unge pasientene i behandling på syke-
hus samt å støtte pasientens pårørende. 
Lytte til pasienten og den pårørende, 
samt fremme synspunkter og saker som 
kan bidra til å forbedre pasienttilbudet 
til unge brukere. 

Ungdom kan være ekstra sårbare. 
Det forventes at vi skal klare mye 
selv, samtidig som vi mangler den liv-
serfaringen mange voksne pasienter 
har. Dette kan gjøre det vanskelige-
re å si fra om egne erfaringer og hva 
man har behov for når man er på sy-
kehus. Vi ønsker å bidra til at andre 
som er, og har vært, i lignende situa- 
sjoner som oss, blir hørt. Ungdomsrådet 
skal være et slags talerør for ungdom 
som er innlagt på sykehus.»

Emilie Duane Nordskog (t.v) sammen med resten av ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus.
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Landet rundt

Oslolaget fortsetter med kaffetreff  
TEKST:  Perpetua Azavedo

Det var et meget vellykket treff på 
Expresso House den 19. april. Ekstra 
stas var det at fem nye deltagere kom. 
Vi utvekslet erfaringer som var hjelpsomt 
for deltagerne. Alle hadde stort utbytte 
av kaffetreffet. Totalt var vi ti personer 
som hygget oss med en liten matbit og 
god kaffe. Vi håper at flere medlemmer 
vil komme på vårt neste kaffetreff på 
Eufemia, Thon Hotel Opera. 

Hvilke målsettinger har dere i rådet?
Generelt så er det at de unge pasientene 
skal bli hørt, trives bedre og få en litt mere 
morsom hverdag. Men et av våre mer 
spesifikke mål er å få til ett ungdomsrom 
her på sykehuset

Føler du sykehuset tar dere på alvor? 
Ja, de lytter til oss, og gir oss mulig- 
heten til å påvirke. Vi har allerede  
arrangert en spillekveld og skal den 14. 
juni ha et heldagsarrangement, med 
opplegg og fokus på de unge. Det blir 
konsert, mat, lek og muligheten til å 

dele erfaringer, men det viktigste er at 
folk har det gøy. 

Hvordan mener du ungdom blir tatt vare 
på i Personskadeforbundet LTN? 
Jeg har ikke vært medlem så lenge 
enda, siden juni, men har allerede 
vært med på camp for unge. Det var 
en utrolig givende camp med nyttig 
informasjon om nettvett, og ikke minst 
at jeg fikk møtt andre unge fra rundt 
om i landet og bli kjent med dem. 

Hvor finner vi deg om 10 år? 
Om 10 år finner du meg ett eller annet 
sted i landet, hvor jeg jobber med det å 
dele min erfaring og hjelpe andre i å bli 
hørt. Forhåpentligvis så har jeg fått brukt 
all min erfaring til å påvirke dagens helse-
vesen til å bedre pasientenes hverdag og 
dynamikken mellom pasient, pårøren-
de og ansatt. Om jeg ikke jobber med 
å bedre pasienters og sykes hverdag, vil 
du finne meg i en svømmehall hvor jeg 
holder kurs for å få folk i alle aldre til å 
bli trygge i vannet. 
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Søndagsmiddag for Follo-lagets 
medlemmer
TEKST OG FOTO:  Leif Gunnar

Da har vi spist oss gjennom nok et for-
treffelig måltid på Villa Sandvigen.  En 
trivelig gjeng samlet seg til middag på 
dette flotte stedet ved Gjersjøen og vi 
ble ikke skuffet.  Konseptet vårt med 
vekt på det sosiale ser ut til å fungere 
bra, folk ønsker å prate med andre uten 
å måtte forklare noe som helst.  Helse 
er vel ikke det som det blir pratet mest 
om, heller hva man har gjort og ønsker 
å gjøre. 

Denne gangen var vi hele 19 stykker, hvor 
7 nye fjes.  Rekord både i antall deltakere 
og nye ansikter.  Det er slike ting som gir 
styret ny glød og lyst til å arrangere ting 
for lagets medlemmer.

Vi hadde også denne gang bestilt en 
5-retters meny som kokken setter 
sammen etter tilgjengelig råvarer, så 
det er like spennende hver gang hva vi 
får.  To ting vet vi:  Den ene er at det blir 

en kombinasjon av sjømat og kjøtt.  Det 
andre vi vet er at det blir godt!

Så da håper jeg at denne positive trenden 
fortsetter neste gang Follo-laget inviterer 
til middag.  Sjekk e-posten og meld deg 
på våre arrangementer, du er hjertelig 
velkommen.  

PS! Mange arrangementer i år.

VILLA SANDVIGEN ligger til ved idylliske Gjersjøen.
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Du er i en rettsak, taper og anker. Så 
ny runde, og du taper igjen. Mange 
gir opp. Orker ikke mer. Ina H. Karlsen 
forstår følelsen. Likevel valgte hun å 
fortsette og satset store pengebeløp, 
helt til lagmannsretten. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Vi kan stille klokken tilbake ti år. Året 
2008. Ina Karlsen, 36 år gammel og fire-
barnsmor pluss tre bonusbarn, opplever 
smerter nederst i ryggen med ilinger ut 
i det ene beinet. De gir seg ikke. Til slutt 
oppsøker hun fastlegen, får en korti-
sonsprøyte, går hjem og venter på at 
det vonde skal gi seg. 

- Det gikk dessverre ikke over og etter 
nytt legebesøk ble jeg henvist til en spesi-
alist som etter en MR-skanning anbefaler 
operasjon. Altså en prolapsoperasjon, 
forteller hun. 

Operasjonen var definert som vellykket. 
Og i tre – fire uker var livet til Ina Karlsen 
en dans på roser, bokstavelig talt. 

OPERASJON NUMMER 
TO OG TRE 
Noen uker senere «hogger det til» i Ina 
Karlsens rygg. På samme side som sist, 
og der inngrepet var gjennomført. 

- Jeg gjorde ikke noe feil; ikke trening eller 
overbelastning, snarere tvert imot. Det 
skjedde da jeg skulle reise meg fra stolen 
på verandaen. Smertene kom tilbake for 
fullt – faktisk verre enn tidligere, og ny 
operasjon ble anbefalt. 

I følge nevrofysiologer er det ikke uvan-
lig at nervetråder som er skadet er mer 
sårbare, og at operasjoner må gjentas. 

- Da ble det ble fastslått at operasjonen 
ikke var vellykket, og at smertene var 
uutholdelige. Jeg ble undersøkt av en 
kirurg på Kysthospitalet Hagevik og kon-
klusjonen var at det eneste som kunne 
hjelpe meg videre var en ny operasjon. 
En TLIF-operasjon, altså en avstivelse 
av ryggen, sier hun. 

Ina var skeptisk. Inngrepet var dramatisk 
og hun visste det blant annet var en fare 
for lammelse og rullestol. På den andre 
siden var smertene uutholdelige. Hun sov 
dårlig. Slet med konsentrasjon, balanse 
og hadde generelt mange dårlige dager. 

- Da jeg landet på å si ja til operasjonen 
var jeg helt nedslitt og uten evne verken 
til å forstå noe eller sette meg inn i kon-
sekvensene av en operasjon. Legen som 
skulle gjennomføre inngrepet snakket 
positivt og det jeg oppfattet som over-
talende, og etter en helgs betenkningstid 
takket jeg ja. 

Den 12. april 2012 ble Ina lagt på opera-
sjonsbordet og 5 ½ time senere våknet 
hun opp. Hun ligger på overvåkningen. 
Ingen vet om operasjonen er vellykket, 
men det var ingen komplikasjoner un-
der selve inngrepet. Fire timer etterpå 
fikk Ina en følelse av at noe krabbet inn 
i beinet hennes. Ikke det venstre som var 
der prolapsen satt, men det høyre. 

Nevrofysiolog Jan Brøgger som hadde 

fulgt Ina via skjerm, fastslår at det er en 
nerveskade. Ikke uvanlig etter slike store 
operasjoner. Vanligvis er nerveskader 
imidlertid små og vil gå over etter en tid. 

I Ina Karlsens tilfelle går det imidlertid 
ikke over, men er begynnelsen på et smer-
tehelvete som er verre enn noe hun har 
opplevd tidligere. 

KAMPEN OM RETTFERDIGHET 
Noen måneder senere starter Ina de 
første skrittene for rettferdighet. Hun 
mener hun ikke fikk den nødvendige in-
formasjonen om konsekvensene av TLIF- 
operasjonen. I 2013 sendte hun derfor en 
skademelding via pasientombudet, fikk 
seg advokat og startet prosessen.

- Jeg fikk avslag i pasientskadenemda, 
anket og saken ble så flyttet videre til 
Norsk pasientskade erstatning (NPE). 
Her fikk jeg advokat gjennom Normann 
& Co. 

Saken ble ført i Tingretten, der professor 
i ryggkirurgi overlege Helge Rønningen 
og nevrofysiolog overlege Jan Brøgger 
var oppnevnt som sakkyndige. Begge 
var grundige og dyktige, men Ina tapte 
saken med begrunnelse i at utfallet var 
noe man kunne forvente. 

- Heldigvis slapp jeg å betale saksom-
kostninger grunnet at dommeren mente 
at invalidiseringsgraden var satt for lavt 
og måtte justeres opp. 

Ina Karlsen gav seg ikke. Hun tenkte at 
dette ikke var rettferdig. Hentet energi 

Kampen mot systemet 
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hun ikke trodde hun hadde - og anket 
dommen videre til lagmannsretten. Pro-
fessor, tidligere overlege i nevrokirurgi, 
Trygve Lundar ble rettsoppnevnt som 
en tredje sakkyndig. 

LAGMANNSRETTEN  
Rettsaken i lagmannsretten tok tid, blant 
annet fordi juleferien kom i veien. Ad-
vokaten bad Ina om slappe av og kose 
meg, men hun gikk på høygir. Var spent 
på dommen. 

Den 15. januar kom endelig domsav- 
sigelsen.  
 
- Det tøffe med å være i en rettsak er at 
alt du sier blir stilt spørsmål ved. Som om 

jeg lyver eller ikke snakker sant. For meg 
handlet dette ikke bare om penger, selv 
om jeg etterhvert forstod at jeg kom til 
å måtte leve på trygd resten av livet, det 
handlet mer om rettferdighet, sier Ina. 

Dagen før domsavsigelse jobber Ina med 
forklaringen sin. Lager punkter og tekst, 
men det går i surr. Hun vil ikke fremstå 
som stakkarslig og bitter. Ina vil snakke 
om saken sin. Om det som har gått feil. 
Og så ønsker hun at praksis skal endre 
seg i fremtiden slik at det blir endrede 
rutiner rundt slike operasjoner. Rett og 
slett en lovendring der mer informasjon 
er endel av premisset. 

- Jeg måtte forsvare at jeg sa ja til en 

operasjon jeg ikke forstod konsekvensene 
av. Det håper jeg ingen andre får oppleve, 
fastslår hun. 

FREMTIDEN 
Ina Karlsen vant frem i Borgarting Lag-
mannsrett. Dommen var enstemmig. 
Det er fremdeles litt uvirkelig.

- Jeg klarer bare å at det glimtvis inno-
ver meg. At jeg faktisk vant. Men jeg har 
begynt. For noen uker siden kjente jeg til 
og med en slags lykkefølelse. Jeg gikk 
en kort tur. Regnet slo meg i ansiktet, 
vinden rusket meg i håret og jeg så utover 
landskapet. Jeg både lo og gråt, men 
kjente at jeg levde. Og at jeg mestret og 
at livet går videre, forteller hun. 

DEN 12. APRIL 2012 ble Ina Karlsen lagt på operasjonsbordet og 5 1⁄2 time senere våknet hun opp. Operasjonen gjorde at smertene hennes utviklet seg fra vondt til verre. Foto: privat.
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Nerver er komplekse saker
I følge nevrofysiolog ved Haukeland sykehus, Jan Brøgger, har vi gjort medisinske kvantesprang som gjør at vi kan 
skifte ut hjertet og medisinere bort leddgiktplager. Nervene og nervetrådene derimot, er noe vi vet altfor lite om. 

- Nervetråder er som internettkabler, 
forklarer Brøgger. - De er sårbare. Elasti- 
siteten er på 10 til 15 prosent, og hvis du 
strekker de lenger brister de. Den redu-
serte fleksibiliteten gjør at når man gjen-
nomfører operasjoner er nervetrådene 
utsatt. Nesten alltid. 

Jan Brøgger har vært Ina Karlsens un-
dersøkende lege etter at hun ble operert 
den andre gangen. Han er en av 40 nev-
rofysiologer i Norge. 

- Vi har i dag muligheten til å overvåke 
nervene under operasjon, såkalt IONM. 
Det gir tryggere kirurgi. Det er mulig at 

Ina’s skade kunne vært unngått med 
nerveovervåkning under operasjonen. 

Norske kirurger bør, i følge Brøgger, bruke 
IONM på operasjoner med økt risiko for 
nerveskader.

- Konsistensen i nervetråder er som våt 
spagetti, får du en rift så revner de lett. 
Brister er vanlige, og som oftest går de 
også over etter kort tid. I praksis kan vi 
ikke reparere nerveskader, derfor har jeg 
et mantra til mine pasienter; den beste 
medisinen er å unngå flere skader. Har 
man først fått en skade er det nemlig 
lettere å få det igjen, sier han. 

- Hvordan merker man at nervetråder 
er skadet?

- De fleste som får nerveskader opplever 
nummenhet, følelser av lammelse og 
redusert funksjon. Har du kabelbrudd, 
altså at nervetråder er revet helt over, tar 
det opp til et år å bli bedre. Men de fleste 
kommer seg uten operasjon.   

Nevrofysiologen forteller at i motsetning 
til muskler, kan man ikke trene opp ner-
vetråder. Det tar rett og slett den tiden 
det tar før kroppen selv rydder opp. Når 
den ikke klarer å fikse skaden, må man 
ty til operasjoner.  

Smertene er der fremdeles. De forsvinner 
ikke, og de er invalidiserende, i tillegg til 
at hun faller mye. Balansen forstyrres av 
nerveskadene. Ina bruker et tense-appe-
rat tre fire-timer om dagen, som forstyr-
rer nervebanene og justerer toppene av 
smertene hennes. 

- Legene har sagt jeg kan få en sprøyte 
som kunstig lammer meg noen uker, slik 
at jeg kan få hvile fra smertene. Jeg tørr 
ikke, og vil ikke. Tenker jeg må finne mitt 
egen dopamin. Bruke mine indre krefter. 
Men altså, når tiden kommer kan det 
være jeg må krype til korset, sier hun.  

Hvordan livet blir fremover vet Ina ikke 
helt. Når erstatningspengene kommer 
ønsker hun å tilrettelegge slik at hun kan 
gjøre sin egen rehabilitering bedre. Varmt 
vann hjelper. Uansett, sier hun, barna er 
det viktigste! 

- Jeg jobber med å justere forventinge-
ne og vet jeg er varig invalid. Jeg faller 
innimellom, sist gang ned trappen her 
hjemme der skulderen min gikk ut av 
ledd. På en god dag har jeg «bare» vondt 
fra hoften og ned, andre dager er det 
smertehelvete i hele kroppen, sier hun, 
og legger til: 

- Innimellom har jeg så sterke smerter 
at jeg skulle ønske jeg ikke hadde ben. 

Uansett er hun glad rettsaken er over. 

- Jeg har kjempet og har måttet krangle 
med mange. Men, jeg har alltid blitt ven-
ner med folk etterpå. Det er ikke folk jeg 
mener det er noe feil på, det er systemet, 
og det er det jeg har hatt mine juridiske 
kamper mot. 
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INA KARLSENS SAK 
-Hvordan vurderte du Ina Karlsens til-
stand første gang du møtte henne? 

- Grunnen til at Karlsen kom til meg, og 
oss, er at jeg stort sett befatter meg med 
alvorlige nerveskader og nervesykdom. 
Hennes tilfelle var uvanlig, fordi hun had-
de fått en svært plagsom skade på nerver 
til motsatt fot. Hun hadde da gjennom-
gått operasjoner og prolapsene hadde 
ikke gått over. Sånt skjer, dessverre. Det 
eneste alternativet på det tidspunktet, 
særlig på grunn av smerteproblematik-
ken, var å stive av. Altså det vi kaller en 
TLIFoperasjon. 

- Det ble operasjon og du overvåket 
henne etterpå. Hva skjedde?

- Ina Karlsen opplevde etter operasjonen, 
i tillegg til smerter nedover venstrebeinet 
som hun var operert for, også endringer i 
høyrebeinet. En tilstand som i utgangs-
punktet var ukjent for oss. I ettertid har vi 
forstått av internasjonale publikasjoner 
at det ikke er så sjelden at nerveroten på 
motsatt side kan bli påvirket, sier han. 

Den erfarne nevrofysiologen forklarer at 
nerveskader i seg selv ikke gir smerter. 
Smertene sitter i hodet. 

- Utfordringen vår er at vi ikke vet hvor-
for noen får smerter, mens andre ikke. 
Det handler om signaler fra nervene til 
hjernen. Det eneste hjelpemiddelet vi 
har er å behandle med kjemikalier som 
ikke tar smertene, men får hjernen vår 
til å slappe av. 

Det gjør det heller ikke bedre at hjer-
nen er repetitiv og aldri slutter å mase 
om smertene, sier han.

ØNSKER MER KUNNSKAP OM 
NERVEPROBLEMATIKK ETTER 
OPERASJONER 
I Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 
fremkommer det at det blir gjennomført 
6000 inngrep på rygg og nakke i året. De 
aller fleste klarer seg med enkle opera-
sjoner, for eksempel prolapsoperasjoner 
og de aller fleste blir «friske».

Få ender opp som Ina Karlsen, med en 
TLIF-operasjon. Det er et stort inngrep 
der statistikken forteller at 1 prosent av 
pasientene havner i rullestol etter inn-
grepet. Overvåkningen de driver med 
ved Haukeland sykehus reduserer dette 
fordi man kan reversere dersom man ser 
at det blir feil underveis.  

Det er ifølge Brøgger for lite og dårlig 
kunnskap om nerveproblematikk etter 
kirurgiske inngrep. Fokuset må være å 
se på hvordan vi skal unngå slike skader 
i fremtiden. 

- Jeg håper vi klarer å etablere et re-
gister der nerveskader etter kirurgiske 
inngrep blir registrert. Da snakker jeg 
om alle former for nerveskader. Fra 
nummenhet  og lammelser. Nesten alle 
plager går heldigvis over, men ved å 
kartlegge årsakssammenhenger kan 
vi komme til bunns i hva som faktisk 
skaper konsekvenser som i Karlsens 
tilfelle. 

- Er ikke det dramatisk å gå så syste-
matisk til verks?

- La meg si det sånn: dersom man skal si 
noe om hvorfor fly krasjer, hjelper det ikke 
å analysere hendinger rundt styrtede fly. 
Vi må også se på alle nestenulykkene.  
Se på konteksten som gjorde at de ikke 
styrtet. Det samme gjelder her. Vi må 
finne ut hvorfor det ikke rammer alle.  Det 
handler om å eliminere årsakssammen-
hengene. 
 
-Hva tenker du om dommen til Ina  
Karsen?

- Ina var svært modig. Jeg er glad for 
at hun vant saken til slutt. Hun hadde 
maksimal uflaks, og saken skaper et nød-
vendig rom for at noen svært få med 
alvorlige nerveskader får rettslig støtte 
når helsevesenet ikke klarer å hjelpe, av-
slutter Jan Brøgger.  

PROFESSOR JAN BRØGGER. Foto: UiB.
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Pasienters rettssikkerhet i møte med NPE
Kjetil Svensen, advokaten Ina Karlsen brukte i lagmannsretten og i møte med NPE, mener at det er flere svak-
heter i norsk rettsvesen som reduserer pasienters rettssikkerhet. 

- Det er i utgangspunktet problematisk 
å fronte en sak der det ikke er noen 
klare journalførte indikatorer på at 
noe galt har skjedd, selv om utfallet 
av inngrepet er uheldig, understreker 
Svensen, som jobber for advokatfirmaet 
Norman & co. 

- Karlsens sak er ikke unik, og er et 
godt eksempel på at det er vanskelig, 
og innimellom umulig, å peke på hva 
som faktisk gikk galt. Erstatningsloven 
fanger ikke tydelig nok opp saker der alt 
er gjort etter boka, men at det likevel 
gikk galt. Grunnen til dette, slik jeg ser 
det, er at rettsvesenet forholder seg for 
mye i skyldspørsmålet og hvorvidt en 
skade er noe man er skyldig i eller ikke, 
fastslår han. 
 
- Hva tenkte du om Karlsens sak da du 
overtok den og tok den videre til lag-
mannsretten?  

- Jeg så at det var en utfordrende sak, 

men mente det var riktig å prøve den 
igjen. Det var helt åpenbart at Ina Karl-
sens tilstand var ytterligere forverret 
etter inngrepene, i tillegg var det dårlig 
informasjon og kommunikasjon om et 
slikt utfall. Hennes posisjon var også 
sterk, siden de sakkyndige var så sam-
stemte i at utfallet var svært uheldig, 
forklarer han. 

Et annet element, i følge Svensen, var at 
skadelidte opplevde å ha blitt overtalt inn 
i en operasjon, uten å forstå omfanget 
og de mulige farene. Det siste la også 
retten vekt på i dommen; kommunikasjon 
og informasjonsplikten var mangelfull. 

- Hvilke andre juridiske områder utfor-
dret saken? 

- I personskaderetten er sviktkravet sen-
tralt. Altså at det skal påvises at helse-
vesenet har sviktet. I rettspraksis ser vi 
ofte at sviktbegrepet knyttes opp mot 
skyldspørsmålet. Dette har ført til at det 
er problematisk å fremme en skade som 
ikke har en klar skyldner. Dette til tross for 
at det er tydelig at det har skjedd en svikt 
som har pådratt skadelidte ytterligere 
helseutfordringer, sier han og legger til:  

- Slik jeg ser det, er innholdet i sviktbegre-
pet annerledes i forarbeidende til loven, 
altså der lovens begrunnelse ligger. 

- I Ina Karlsens tilfelle ble det unntaks-
regelen brukt, hvorfor det? 

- Unntaksregelen ble brukt fordi det var 
så tydelig at skadelidte har blitt betrak-
telig dårligere etter inngrepet og fordi 
det ikke var klart hvorfor det gikk galt. 
Det ble også pekt på den manglende 
informasjonsplikten. Det er interessant at 
regelen ble brukt fordi det i praksis ligger 
langt inne å benytte den, selv om det var 
meningen da regelen ble utformet. Et 
annet litt kompliserende element var at 
det rett før Ina Karlsens domsavsigelsen, 
falt en høyesterettsdom som med sitt 
ordelag innskrenket regelens omfang.

- Norman & Co fører en rekke NPE-sa-
ker. Er din erfaring at NPE fungerer som 
organ, slik det skal og bør? 

- Det kan være problematisk at skade-
volderen selv skal bestemme om et annet 
statlig organ fører til skade. Det sier seg 
selv. I tillegg mener jeg at det burde vært 
insitament som gjør at den økonomiske 
belastningen og risikoen ikke er så høy, 
dersom man ønsker å etterprøve organets 
beslutning. Det er alltid en risiko og selv 
om mange har en rettshjelpsforsikring på 
100 000 kroner, er dette på langt nær nok 
til å dekke et eventuelt tap. Dette er med 
på å svekke et grunnleggende prinsipp 
om likhet for loven, avslutter han. 

BORGARTING LAGMANNSRETT gav Ina Karlsen medhold. 
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Fungerer demokratiet 
for alle?
En undersøkelse FFO har gjennom-
ført viser at mange funksjonshem-
mede ikke får stemt eller deltatt i 
politikken på lik linje med andre.

TEKST: FFO

Undersøkelsen er gjennomført blant 
medlemsorganisasjonene i FFO. Den 
viser at mange opplever feil og mangler 
når de ønsker å delta i det politiske liv. 

Mange forteller om dårlig tilrettelagte 
lokaler og møtesituasjoner som gjør at 
det er vanskelig for personer med funk-
sjonsnedsettelse å følge sakene. 

- Dette er reelle problemstillinger i våre 
organisasjoner, og mange oppfatter ut-
fordringer knyttet til å delta i demokra-
tiet som svært viktig, sier fagpolitisk 
leder Berit Therese Larsen.

Nesten alle svarene vi fikk omhandler 
manglende tilrettelegging. Det kan 

være lokaler som ikke har nødvendig 
teknisk utstyr eller lange møter uten 
pauser som gjør at det er vanskelig for 
personer med funksjonsnedsettelse å 
følge med i møtene. 

- At man ikke tilrettelegger, eller kjenner 
til hvordan man skal tilrettelegge, fører 
til at en stor gruppe mennesker blir ute-
stengt, mer eller mindre systematisk, 
sier Larsen. 

Fra Hørselshemmedes Landsforbund 
(HLF) kommer det frem at i overkant av 
80 kommunestyresaler ikke har høytta-
lere og 150 mangler teleslynge. Dette 
gjør det svært problematisk for personer 
med nedsatt hørsel å kunne følge møtet. 

- Da blir det svært vanskelig for hør-
selshemmede å henge med, både for 
vedkommende selv, men også for skri-
vetolkene, sier Hildegunn Fallang i HLF. 

 

- Nesten alle organisasjoner som 
svarte har erfart at medlemmer 
opplever manglende tilrettelegging 
for å kunne ta på seg verv eller sitte 
i råd og utvalg (80 prosent)

- 5 enkeltpersoner forteller egne 
historier om manglende tilretteleg-
ging (100 prosent av enkeltpersoner 
som svarte)

I UNDERSØKELSEN 
KOMMER DET FREM AT:

FAGPOLITISK LEDER I FFO, Berit Therese Larsen. Foto: FFO.
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Kryss meg på krykka

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 12. juni

Løsning på forrige kryss 
var:
SNØSMELTING

Bjørg T. Isaksen, Tromsø

Solveig Svang, Hemsedal

Liv Marie Pedersen, Harstad

OPPGAVE VINNERE

HAND - 
LET ARVER

LIKEVEL
STEDS - 

NAVN
PLASS TRØB - 

BEL DYR FINE BLANDE
UT VANE

URAN

EGGE - 
FORMET RAKK MENN

GUTTE - 
NAVN
FOR - 
DELE

TILLATE
BAKKER HULE

FJES KOSEN
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PLATE

GNÅLER DRESS - 
INGER LIK

SETTER
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JE FO - 
KUS PÅ

MÅL
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TALL
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SEGL
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MERKE
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BRØD
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PLANTE
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JORD - 
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BINDE - 
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HODE - 
PYNT

FISK
TREG

PLAGG
STEMME

GRØNN - 
SAK
TALL

BELET
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PENGER

TEGNE - 
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FIGUR
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FOR
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FINNES
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FOLDE DANSK
NAVN

FARGE
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SKRIFT - 
GRAD ORDNE EN

CAPRINO AVGIFT VRINSK
DRIKK

OPP - 
MERK - 

SOMHET
INSEKT

DANSK
BY

OPP - 
FORD - 
RING

KJELKE

PLATE - 
PRATER
DYRE - 

LÅT

SVIMMEL BIL - 
MERKE SANGER

JEGET
BRILLE - 

TYPE

SHAKE - 
SPEARE-

FIGUR

LEDD MIRA - 
KELET

ORGANI - 
SASJON DYR

FARGE
AV - 

TREDE

FEIL MÅLE - 
ENHET

BY OG 
ELV

FORSØK
PLASS LEVER

KUTTET
LAKKE

USTYR - 
LIG

AULA
GREP
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ARTIK - 

KEL
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STYR - 

KES

PIKE - 
NAVN

GRØNN
ØY

DEILIG
FRI  FOR

LITT
AVIS

VEKST
GLØD

KRIBLE

FRØ

BLANK - 
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OM - 

DØMME

PØSE LEVERE

SMER - 
TER

GUTTE - 
NAVN

BIBEL - 
NAVN IKKE SVI EKSI - 

STERER

SPRENG-
STOFF BRÅTT SKRIFT - 

TEGN

Ann - Karin
Grønvold

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

Send løsningsordet, samt navn og adresse til: levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Hvordan få bedre selvfølelse og 
passe god selvtillit?

Selius & kidza

SI TIL DEG SELV: Gjør ditt beste, og stol på at du er god 
nok! Her er noen enkle tips til hvordan du kan få bedre 
selvfølelse og passe god selvtillit.

Det er bra å ha god selvfølelse, men ikke bra med alt for mye 
selvtillit.

Tips for å få bedre selvfølelse og passe god selvtillit:

  Gjør ditt beste, og stol på at du er god nok.
 Ikke si noe om noen som du ikke kunne sagt 
 rett til personen.
 Ikke sammenlign deg selv med alle andre.
 Hold fokus på INNSATS, og sett deg oppnåelige mål.
 Si fra hvis du opplever noe som urettferdig 
 eller hvis du føler deg misforstått.
 Prøv å ikke tolke det andre sier, 
 men heller å finne ut hva folk egentlig mener.
 Vær til å stole på - hold avtaler.
 Vært ærlig med deg selv og andre.
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venstre

1

2

3

4

«Høyre 
over 
venstre, 
så…»

«… venstre 
over høyre»

Hva skjedde?

3

4

5

6

7

2

1

Du trenger

venstre

høyre
høyre

        Løsne
        tauene 
og spleis dem 
igjen, men 
denne gangen 
på denne 
måten:

Legg 
venstre tau 
over høyre

Legg den løse 
enden rundt tauet 
en gang med 
høyre hånd

Før den løse enden 
gjennom løkken midt i 
knuten med høyre hånd

Dra i alle 
fire ender, 
så har du 
en båtmanns-
knop

Ekte 
og falsk 
båtmanns-
knop
Den beste måten å spleise to  
lengder med hyssing eller tau 
av noenlunde lik tykkelse på, 
er med en båtmannsknop.

Dette 
eksperimentet er 
enklere om tauene 
er i forskjellig farge

     To tau-
lengder av 
omtrent samme 
tykkelse

Hold et tau i hver hånd 
og legg det høyre over 
det venstre Andre gangen laget 

du det som kalles for 
en kjerringknute, en 
gal båtmannsknop

Dra i 
alle fire 
ender, 
og se 
på 
knuten 
din

Er det noen forskjell på 
de to knutene?

Ja! Hvis du spleiser to 
harde, glatte tau med 
en båtmannsknop og 
drar hardt i dem, bir 
båtmannsknopen 
strammere

En kjerringknute kan gli 
opp hvis den holder to 
glatte tau sammen

«… høyre 
over 
venstre 
igjen»

«Høyre over 
venstre, så…»

© MCT/Bulls
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Snap Drive Lørenskog
Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG

Tlf. 03 010 / 977 03 010
tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

MØRE OG ROMSDAL
ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND....................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

OPPLAND

Fåberggata 115, 2615 LILLEHAMMER............................Tlf. 61 25 74 36
E-post: trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no
www.dahlsveen-olsen.no

SØR-TRØNDELAG
RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS...............................................................Tlf. 72 41 12 64
E-post: trafikk@roros.net

 Bojavegen 191, 5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 77 52 00

www.olenbetong.no

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

Lister Ferdigbetong AS
Opofte, 4480 KVINESDAL

Tlf. 953 00 480

057 SOLBERGELVA  -  Tlf. 32 23 60 60

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardt ranspor t .no -  www.midtgaardt ranspor t .no

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Glassmester
Christoffersen AS

Rosenkrantzgata 11
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 86 00 00

Sandstuveien 70
0680 OSLO

Tlf. 22 78 28 00

Isnes
Varmepumper

Kjennshaugveien 6 B
1710 SARPSBORG

Tlf. 415 75 015

Jonsten AS
Jonstengata 4
1640 RÅDE

Tlf. 476 86 963

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Nore Bygg AS
 3629 NORE

Tlf. 992 67 920

Halden Fysikalske
Institutt DA
Oscars gate 11
1776 HALDEN
Tlf. 69 18 11 04

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Circle K E6
Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Helle og
Jonsson AS
Navarhaugen 3
3475 SÆTRE

Tlf. 917 29 735

Sitla Hotel A/S
Tyinv 3

6884 ØVRE ÅRDAL
Tlf. 57 66 58 80

Vik
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD

Tlf. 979 63 883
www.madlabil.no

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

ole.moen@gmail.com
Ole Kristian Moen

415 42 220
Liss Forsberg

415 04 647

MIX
Go'biten Kiosk

Lilleåsgata 1
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

P G Rodems veg 6
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Parkv. 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 28 88
www.orkide.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

www.arbor.no

Hålandsvegen 24
4344 BRYNE

Tlf. 452 73 779

www.viva-iks.no

www.lier.kommune.no
3412 LIERSTRANDA

Tlf. 32 22 58 00
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Trygt på skoleveiene

Aurskog-Høland
kommune

aurskog-holand.kommune.novoss.kommune.no

sel.kommune.no

fet.kommune.nonord-aurdal.kommune.no

Marker
kommune

marker.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no

meraker.kommune.no

odda.kommune.nolunner.kommune.no
Kommunalteknisk

nes-ak.kommun.no

gjovik.kommune.no

molde.kommune.nosund.kommune.no steinkjer.kommune.no

Tlf. 38 34 50 90
Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN

Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no
Nygårdsveien 79, 3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00 - www.bilservice.no

LEVE MED 5-2018.pmd 11.05.2018, 09:102
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Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

 Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

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

Ørsvågvær
Drift AS
 Ørsvågvær

8310 KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Joker Vallset
Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Nils Bjørkens
Bjørknes 45
1870 ØRJE

Tlf. 900 12 555

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Buss og
Reiseservice AS
Hadelandsveien 835

1482 NITTEDAL
Tlf. 32 84 88 02

Mimir Holding AS
Likollveien 14
1781 HALDEN
Tlf. 415 23 090

Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Geiranger Taxi
Gjøvahaugane 49

6216 GEIRANGER
Tlf. 400 03 741

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Røn VVS AS
2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

Star Bildeler
Stig Myrmo

Tordenskjolds gate 48
8656 MOSJØEN
Tlf. 997 91 704

Veggli Bil
og Maskin AS

3628 VEGGLI
Tlf. 922 93 142

Fuji Sushi
Drammen AS

Blichs gate 4
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 82 55 68

Lierbyen
Bruveien 2, 3403 LIER

Tlf. 32 84 71 88

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Fiskum Bygg A/S
Kongsbergveien 736

3322 FISKUM
Tlf. 32 75 04 00

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Reinholdtsen
Maskin AS

8430  MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Rennesøy
Bilsenter AS
Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Real Bil AS
Røykenveien 283
1389 HEGGEDAL
Tlf. 66 90 30 51

5591 ETNE
Tlf. 911 26 872

3520 JEVNAKER
Tlf. 907 21 945

Dombås
Bilberging AS

2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Bogøy
Dagligvare

 8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Møller Bil Rud
Skoda

Olav Ingstads vei 8
1351 RUD

Tlf. 24 03 22 70

Lambertseter
Bilverksted AS

Cecilie Thoresens vei 7
1153 OSLO

Tlf. 22 74 04 33

Slemmestad
Optikk AS

Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Geo Drilling AS
 7801 NAMSOS
Tlf. 74 28 73 60

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

Simonsen
Begravelsesbyrå as

Storgata 21
8370 LEKNES
Tlf. 401 02 828

Mirawa
Restaurant
Lin Hu Zhang
Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Hydroclean AS
Osloveien 147

1536 MOSS
Tlf. 920 53 055

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Maskinservice
Bøhnsdalen
Stømnervegen 80

2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Strandgata 16
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 31 00

Tømra
Bilverksted AS

7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

Rongved
Mekaniske AS

 5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Frank Kjosbakken AS
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Minibusstransportør
Egil Lindbo

Prestfoss
3350 PRESTFOSS

Tlf. 992 76 707

Vrådal
Bilsenter

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL

Tlf. 35 05 61 16

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Fjordveien 3
1363 HØVIK

Tlf. 67 59 10 09

Eidebakken Industriområdet
 9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

Anders Transport
Strømsveien 267 B

0668 OSLO
Tlf. 454 68 122

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

Bjørndalsvollen 1
2651 ØSTRE GAUSDAL

Tlf. 958 35 848

Abc Trafikkskole
Lise Skauge

Hagegata 36
0653 OSLO

Tlf. 22 19 56 34

Steglet Auto AS
Sandsværveien 221
3615 KONGSBERG

Tlf. 32 72 50 40

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

Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS
Kirkeveien 390

3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Trucknor
Kristiansand AS

Mjåvannsvegen 3
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 18 50 00

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Elegant
transport AS

Gamle Leirdals vei 16
1081 OSLO

Tlf. 450 44 735

Trosvikstranda 46/48
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 30 00

Lillehammer
Elektro AS

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 00

Oslo Bygg
Teknikk AS

Professor Birkelands vei 37 A
 1081 OSLO

Tlf. 454 17 355

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

www.finnas-kraftlag.no

Bulkfix.no AS
Svend Haugs gate 9

3013 DRAMMEN
Tlf. 909 65 642

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50
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Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollv 69, 9010 TROMSØ

Tlf. 77 65 56 40
www.herbjorn-nilssen.no

Jan Kjønnås
Ålbotsjordveien 94, 8659 MOSJØEN

Tlf. 994 68 501
Vi utfører:

- Rørinspeksjon - Kosting
- Høytrykksspyling - Slamsuging

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Guri Kunna
videregående skole

Skolegata 14, 7240 HITRA
Tlf. 74 17 43 00 - www.gurikunna.vgs.no

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

Levanger
videregående skole
Kirkegata 1, 7600 LEVANGER

Tlf. 74 11 40 00  - www.levanger.vgs.no

Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI

Tlf. 08 555
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Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

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
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
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PASIENTERSTATNING
ERSTATNINGSRETT

YRKESSKADE
FORSIKRINGSRETT

Avtaler Oslo/Trondheim

Kirkeveien 61,  0364 OSLO
email: post@asboll.no - www.asbill.no

Henvendelse tlf. 22 55 41 80 - fax. 22 51 41 88

Ring for avtale melleom 09 og 16
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ER DU PÅ 
FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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. 

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	

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

Trondheim:
Fjordgata	43
7010	Trondheim
Tlf.:	73	87	02	50

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

Firmaet	består	av	fem	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

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!


