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fremdeles skal være 
medlem av Person-

skadeforbundet LTN? Kanskje er saken din ferdig, og livet 
har gått videre. Her skal jeg gi deg en viktig grunn for hvorfor 
vi trenger akkurat deg og ditt medlemskap. 

Gjennom forbundets 35-årige historie har det skjedd mye 
innenfor rehabilitering. Heldigvis. Utviklingen har skjedd både 
gjennom nyervervet kunnskap og erfaringer hentet fra utlan-
det, men også gjennom forskning og utvikling her til lands. 

Personskadetforbundet LTN har siden oppstarten hatt en 
særlig interesse for, og derfor jobbet for, å bedre rehabilite-
ringsfeltet. Dette har vi gjort politisk og gjennom mediesaker, 
men primært ved å initiere og å støtte forskningsprosjekter 
for å øke kunnskapsnivået. 

En viktig medspiller har vært ExtraStiftelsen som siden slutten 
av 1990-tallet har bistått med midler til både helseutviklings-
prosjekter og forskning. Forbundet har kanalisert midler til 58 
prosjekter. Noen mindre og andre større forskningsprosjekter. 

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese om Sveinung Tornå-
sen som fikk doktorgradsprosjektet sitt finansiert gjennom 
oss og med midler fra ExtraStiftelsen. Metoden han forsket på 
er nå i ferd med å bli endel av rehabiliteringen ved Sunnaas 
sykehus, og også St Olav og Haukeland er interesserte. 

Han sier at forbundets pengestøtte gav han en mulighet til 
å fordype seg og å forske, og at i kampen mot helsekroner 
der store diagnosegrupper har en tendens til å vinne, er re-
habiliteringsfeltet i større grad avhengig av slike muligheter. 

Nå tenker du muligens følgende; hva har dette med meg å gjøre? 
Sammenhengen er at jo flere vi er - jo mer gjennomslagskraft 
har vi. Større grupper av mennesker får til mer, sånn er det. 
Derfor vil vi gjerne ha deg med på laget. Og når det gjelder 
produksjon av kunnskap rundt rehabilitering og hjernehelse, 
har vi fått til noe som har gjort en forskjell. 

En vårlig hilsen fra et stolt medlem av Personskadeforbundet LTN.

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Personskadetforbundet LTN har siden oppstarten 
hatt en særlig interesse for, og derfor jobbet for å 
bedre rehabiliteringsfeltet. Dette har vi gjort politisk 
og gjennom mediesaker, men primært gjennom å 
initiere og å støtte forskningsprosjekter for å øke 
kunnskapsnivået.
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Kunnskap gir 
bedre hjernerehabilitering    
Siden Personskadeforbundet LTN så dagens lys for mer enn 35 år siden 
har mye skjedd innfor rehabiliteringsfeltet. Felles for forbedringene skriver 
seg tilbake til en én variabel – kunnskap.  

TEKST: Gunn Kvalsvik  

Et av rehabiliteringsområdene som har 
høstet frukter av ny kunnskap er skader 
på hjernen. Kunnskapen gjør at de man-
ge tusen som blir rammet, får stadig 
bedre behandling og derfor livskvalitet.  

Et nylig kunnskapstilskudd er doktor-
gradsavhandlingen til Sveinung Tornås. 
Den handler om hvordan kognitiv stra-
tegitrening kan bidra til bedre mestring 
og kontroll av aktiviteter i hverdagen.

LEVE MED har snakket med Sveinung 
Tornås om hvordan resultatene av hans 
doktorgrad blir brukt i behandling, og om 
hvordan midler kanalisert via Person- 
skadeforbundet LTN og EkstraStiftelsen 
muliggjør forskning. 

Det var også naturlig å spørre han, 
som sjef for innovasjon ved Sunnaas, 
hvilke utfordringer og muligheter han 

ser for seg når det gjelder fremtidens 
helsevesen. 

STRATEGITRENING 
I doktorgraden sin har Tornås undersøkt 
effekten av Goal Management Trai-
ning (GMT), en strategitrening hvor 
siktemålet er å bedre evnen til å holde 
oppmerksomhet på oppgaver over tid, 
og til å finne tilbake til målet hvis man 
har mistet det av syne.

- Hovedmålet i mitt studie var å under-
søke mulig effekt av GMTs treningsme-
toder for mennesker med kroniske, er-
vervede hjerneskader. Studiet ble gjort 
ved å sammenligne en gruppe med en 
kontrollgruppe som fikk en mer ikke 
spesifikk trening. Bortsett fra innhol-
det - så var rammene for treningene 
identiske, forklarer Tornås. 

Resultatet av hans forskningsprosjekt er 
at deltagere som trente GMT opplevde 
en bedring i evnen til overordnet kontroll 
av oppmerksomhet og regulering av 
følelser, samt bedre mestring av dag-
ligdagse aktiviteter. 

- De største forskjellene mellom grup-
pene fant vi seks måneder etter av-
sluttet trening, noe som kan tyde på 

SVEINUNG TORNÅS står bak en doktorgrad der han har testet ut en metode. Resultatet er positivt og skal 
implementeres i rehabiliteringen. Foto: Sunnaas sykehus.
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Sveinung Tornås sier at midler i EkstraStiftelsen har en særlig 
viktig funksjon når det gjelder rehabiliteringsforskning siden 
det er så stor rift om penger til helseforskning.

at GMT-deltagerne fortsetter å bruke 
teknikkene på en måte som hjelper 
dem i hverdagen, understreker Svei-
nung Tornås.

KONKRET ANVENDBAR KUNNSKAP 
Doktorgraden til Tornås er finansiert 
gjennom ExtraStiftelsen, og søknaden 
er altså sendt gjennom Personskade-
forbundet LTN. Forbundet har også 

bidratt inn med brukermedvirkere. 
Innovasjonssjefen har kjent forbundet 
i en årrekke. 

- Jeg har samarbeidet med Person-
skadeforbundet LTN siden 1990-tallet. 
Gjennom årene har det også blitt fi-
nansiert flere kurs som jeg har holdt for 
medlemmer i forbundet. Det var derfor 
naturlig å søke midler til doktorgraden 

min via forbundet og EkstraStiftelsen. 
Samarbeidet har fungert forbilledlig 
og knirkefritt, også da jeg måtte utvi-
de tidsbruken grunnet full stilling som 
leder for innovasjonsavdelingen, sier 
Tornås fornøyd. 

Han mener at midler i EkstraStiftelsen 
har en særlig viktig funksjon siden det er 
så stor rift om penger til helseforskning. 

- Rehabiliteringsforskning taper dessver-
re ofte i kampen om helsekroner siden 
det ikke har så høy status, forklarer han.  

- Du disputerte for ca 1 år siden og 
funnene dine var tydelige. Betyr det 
at metoden nå er tatt i bruk ved norske 
sykehus?   

- Vi er i en prosess på Sunnaas der 
metoden skal inn som endel av pasi-
enttilbudet. Første del er en ny runde 
med kontrollgruppen, deretter utvider 
vi gruppen. Parallelt jobbes det med 
en implementering ved St Olavs reha-
biliteringsenhet i Trondheim, ved Kyst-
hospitalet og ved Haukeland sykehus i 
Bergen. Så ja, det er i prosess.

- Hva er egentlig metoden du har 
forsket på og hvordan utføres den i 
praksis?

- GMT er en oppskriftsbasert metode. 
Den består av en opplæringspakke 
som består av ni runder. Alle rundene 
følger et konkret, fastlagt og detaljert 
program. Det er manus, flippovers og 
gruppeoppgaver.    

MÅLET MED STUDIET var å undersøke mulig effekt av GMTs treningsmetoder for mennesker med kroniske, 
ervervede hjerneskader. Illustrasjonfoto.



–  6  –

Han forklarer at de også laget også en 
liten vri der man prøvde metoden for å 
luke bort negative tanker og følelser. 
Altså emosjonsregulering. 

- Her har vi imidlertid ikke kommet helt 
i mål, men vi fant ut at metoden også 
ser ut til å kunne bidra innenfor dette 
området. 

FREMTIDENS HELSEVESEN 
Sveinung Tornås forteller at han aldri 
blir lei av å lære og å undre seg over 
rehabilitering og effekten man kan 
oppnå. Han kunne også tenke seg å 
forske videre. 

- Jeg har vært innovasjonssjef i åtte år. 
Det har vært veldig spennende. Om jeg 
skulle gjort noe videre rent forsknings-
messig måtte det være innenfor helseø-
konomi. Fordi det interesserer meg. Det 
hadde vært interessant å se nærme-
re på hvordan vi bruker helsekronene 
innenfor rehabiliteringsfeltet. Om vi gjør 
det rett eller om vi er for lite innovative, 
sier han.  

Han forteller entusiastisk om gruppen 
med slagpasienter som etter et opphold 
på spesialistsykehus blir plassert på 
ulike enheter. Noen kommer til Sunnaas, 
andre til private sykehus, mens andre 
igjen havner i kommunen. Likheten er 
at alle skal rehabiliteres videre. 

- Dette er en stor gruppe som det hadde 
vært interessant å følge med hensyn til 
både utbytte, kostnader og effekt av 
behandling. I bunnen ligger premisset 

om at vi har en begrenset helsepott og 
at det blir stadig flere som skal dele på 
disse pengene. 

- Hva med teknologi? Tror du ikke 
helse-Norge vil «spare» penger her? 

- Det skjer mye på dette feltet og mye er 
pengebesparende. Kikkhulloperasjoner, 
for eksempel,  gjør at pasienten kan 
skrives ut på dagen. Diabetikere som 
selv regulerer insulinet. Eller innføring 
av velferdsteknologi som gjør at mange 
greier mye mer hjemme på egen hånd. 
Likevel henger vi etter. Se på bank- og 
oljenæringen, sier Tornås og trekker 
pusten, før han fortsetter: 

Dette opptar meg virkelig. Helsenærin-
gen må tørre å være mer offensive. Jeg 
opplever for eksempel at det oppstår 
et større og større gap mellom tekno-
logien som er tilgjengelig for meg som 
privatperson og den som sykehuset har 
tilgang til. Dette gapet øker mer og mer. 

- Her tror jeg du må forklare. 

-Jeg skal prøve. Nylig gikk jeg inn på 
den digitale portalen Helsenorge.no for 
å se på hvilke opplysninger som finnes 
der om meg. Her fant jeg egentlig in-
gen helseopplysninger om meg.  Det 
handler nok også om at jeg er frisk. Går 
jeg imidlertid til min telefon, finner jeg 
mange opplysninger om helsen min. 
For eksempel har jeg en pulsklokke som 
inneholder mye kunnskap om min helse, 
mitt aktivitetsnivå, hvor mye jeg sover 
og mye annet. Disse er det ikke mulig 

å synke opp mot helseopplysningene 
mine, noe som kunne være svært hen-
siktsmessig. 

- Er det informasjonssikkerhetshensyn 
som stopper opp en slik flyt? 

- Jeg tror vi er for forsiktige og at vi 
etterhvert tvinges til å gjøre ting anner-
ledes. Fordi det er effektivt og ja, fordi 
det gir helsegevinster. Igjen – her må 
vi lære av andre bransjer, for eksem-
pel banknæringens Vipps. Tenk hvor 
nyttig det er dersom vi kunne synke for 
eksempel fysioterapitreningen du gjør 
hjemme opp mot behandler?  
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Søk midler fra ExtraStiftelsen via 
Personskadeforbundet LTN
Alle som har en idé til et forsknings- 
eller helsefremmende prosjekt kan 
søke om midler gjennom ExtraStif-
telsen. Det eneste kravet er at man 
må søke gjennom en brukerorgani-
sasjon som er godkjent av Stiftelsen. 
Personskadeforbundet LTN er en slik 
organisasjon.

TEKST: Gunn Kvalsvik  

På en måte er organisasjonene brobyg-
gerne mellom søkere og ExtraStiftelsen. 
Grunnen er at Stiftelsen ønsker at støtten 
skal gå til de som trenger det mest, og 
i praksis er det få som vet bedre hvem 
dette er enn brukerorganisasjonene. 

Søknadsfristene inn til Personskade-
forbundet LTN er 1. april for forsknings-
prosjekter og 15. januar og 15. juli for hel-
seprosjekter. Da har vi en måned å jobbe 
ferdig søknadene og sende de videre til 
ExtraStiftelsen. 

Gjennom årene har Personskade-
forbundet LTN vært søkerorganisasjon 
og stått bak 58 prosjekter som har fått 
penger fra ExtraStiftelsen. 20 av disse er 
forskningsprosjekter, resten er helse- og 
leve med-relaterte. 

Prosjektene spenner fra små, lokale aktivi-
teter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjek-
ter i verdensklassen. Uansett størrelse og 
volum har prosjektene én ting felles; de gjør 
livet bedre for de som sliter med nedsatt 
funksjonsevne eller er pårørende til disse. 

Prosjektporteføljen viser stor variasjon, 

også i hvor mye penger man får. Mens 
noen har en kostnadsramme på 10 000, 
for eksempel et lokalt tiltak for lagets 
medlemmer, har et doktorgradsprosjekt 
utbetalinger som går over flere år og til-
sammen en prislapp som er langt over én 
million kroner, forklarer Christina Thanger. 
Hun jobber med dette i sekretariatet hos 
Personskadeforbundet LTN.

HVORDAN SØKER MAN? 
Prosessen starter ved at potensielle søkere 
tar kontakt med Personskadeforbundet LTN 
og presenterer et konkret prosjekt. Dersom 
forslaget er godt og innenfor vårt mandat, 
som egentlig er det meste som fremmer en 
bedre hverdag for folk som er rammet av 
skader, stiller vi oss bak søknaden. 

Det kan være større eller mindre pro-
sjekter; doktorgradsprosjekter, kurs eller 
sosiale tiltak i et lag.  

- Vi er selvsagt stolte av de 58 prosjektene 
vi har stått bak hittil, og rapporter forteller 
at mange har fått nytte av ny kunnskap 
gjennom forskning eller ved å delta på 
kurs eller arrangement, sier Thanger.

I følge Thanger og forbundet er det li-
kevel rom for flere søknader. Det deles 
nemlig ut svært mange penger gjennom 
ExtraStiftelsen; i rekordåret 2017 ble det 
delt ut 277,5 million kroner.

Først og fremst ønsker vi oss flere søk-
nader på helsefremmende tiltak. Erfa-
ringsmessig ser vi at lokallag som søker i 
samarbeid med for eksempel kommuner 
stiller sterkt. Det er også flere som har fått 

støtte for å gjennomføre informasjons-
tiltak som for eksempel å lage brosjyrer 
og profileringsutstyr. 

- Har du noen gode råd til de som kan 
tenke seg å søke midler gjennom ExtraS-
tiftelsen via Personskadeforbundet LTN?

- Poenget er å ikke alltid tenke stort, men 
å være konkret. Hvor mye en søker på 
varierer selvsagt utfra prosjektet, og kan 
derfor variere fra 10 000 og oppover. Det 
kan også søkes om midler som går over 
flere år, sier hun. 

EXTRASTIFTELSEN
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stif-
telse. Som en sentral aktør innen frivillig-
het og helse bidrar vi til å realisere pro-
sjekter og forskning som fremmer fysisk 
og psykisk helse, mestring og livskvalitet. 
Stiftelsen består av medlemsorganisasjo-
ner, blant annet de tre stifterorganisasjo-
nene Kreftforeningen, Blindeforbundet , 
Personskadeforbundet LTN og Nasjonal-
foreningen for folkehelsen. 

Frivillige organisasjoner med helse- og/eller 
rehabiliteringsrelaterte formål og funk-
sjonshemmedes interesseorganisasjoner 
kan søke om midler til definerte prosjekter. 

Søknadene kan innenfor virksomhets-
områdene rette seg mot:
* Somatisk helse
* Psykisk helse
* Tiltak for funksjonshemmede, kronisk 
syke og pårørende
* Tiltak for bedrede levekår
* Andre helseområder
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HVA ER Ung Face IT?  
 
Ung Face IT er et nettbasert 
program 
for ungdom mellom 12 og 17 år.  
 

 
Ung Face IT inneholder  
informasjon og tips til deg som 
trenger støtte og råd om  
hvordan du kan mestre det  
å leve med en diagnose som  
er synlig for andre, og som  
gjør at du skiller deg ut. 
 
Ung Face IT er designet av  
eksperter i England, ungdommer  
og støtteorganisasjoner. 
 
Målet er å bidra til at du skal  
føle deg tryggere og finne mer 
positive løsninger på eventuelle 
utfordringer.  
 

HVA MÅ JEG GJØRE? 
 
Du vil få oppgaver i programmet  
Ung Face IT å jobbe med på din egen 
PC.  
Utvalgte deltakere vil også få  
muligheten til å bli intervjuet  
av en forsker.  
 
Hver deltaker blir belønnet  
med et gavekort. 
 
Send en SMS til 48 03 95 51 
og skriv: «Jeg vil delta»  
så kontakter vi deg. 
 
Spørsmål? 
Kontakt Deniz Zelihić 
Tlf. 48 03 95 51 
Mail: denzel@ous-hf.no 
 
Eller prosjektleder og psykolog 
Kristin Billaud Feragen: 
Mail: krifer@ous-hf.no  
 

Nettbasert støtte for ungdom som føler seg synlig annerledes 
  

Sliter du med dårlig selvbilde? 
Opplever du at folk reagerer på utseendet ditt? 
Noen har en medisinsk diagnose som påvirker utseendet. Utseendet kan også bli 
påvirket av andre ting, slik som ulykker. Vi vet at dette kan påvirke selvbildet og 
selvtilliten hos noen. Derfor forskes det i flere land på hva som kan være til hjelp. 
Kunne du tenke deg å delta i denne internasjonale forskningen?  

 
 
 

Bli med? Send 
en SMS, skriv 
«Jeg vil delta» 
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Ønsker du å delta i et 
forskningsprosjekt?
Ung Face IT er et nettbasert inter-
vensjonsprogram som har som for-
mål å bedre selvbildet og livskvalitet 
hos ungdom som har utfordringer 
knyttet til det å ha et annerledes 
utseende. Senter for sjeldne diag-
noser har mottatt midler fra Norges 
forskningsråd til å gjennomføre en 
studie som skal teste effekten av 
dette intervensjonsprogrammet.

TEKST: Senter for sjeldne diagnoser

I denne forbindelse trenger vi hjelp til å 
rekruttere et stort antall ungdommer 
til studien, og håper at dere vil bidra. Vi 
ønsker at dere kan informere aktuelle 
deltakere om studien, og sette ungdom-
mene i kontakt med oss. Informasjonen 
kan formidles via nettsider, eller i direkte 
kontakt med ungdommer gjennom deres 
daglige arbeid.

Målgruppen for studien er ungdom mel-
lom 12 og 17 år som gjennom medisinsk 
tilstand, ervervet skade, følgetilstand 
av medisinsk behandling eller annen 
medisinsk diagnose, opplever at de ser 
annerledes ut i ansikt og/eller kropp. I et 
samfunn med mye fokus på utseende 
kan det være vanskelig å oppleve at man 
skiller seg ut. Forskning viser at utseende 
kan ha betydning for psykososial funge-
ring i tenårene, og kan påvirke livskvalitet. 

Intervensjonsprogrammet kan være et 
godt tilbud til ungdommer som av ulike 
årsaker ikke blir henvist til spesialisthel-
setjenesten, eller som ikke får et tilstrek-
kelig helsetilbud. Ettersom programmet 

er nettbasert vil tilbudet være tilgjengelig 
for alle ungdommer i Norge, uavhen-
gig av bosted. Eksempler på relevante 
tilstander kan være overvektsproble-
matikk, hudproblemer, arr, skade etter 
stråling, føflekker eller leppe-, kjeve/- og/
eller ganespalte. Det viktigste kriteriet er 

at ungdommen selv opplever sitt eget 

utseende som problematisk.

Ung Face IT er utviklet ved Centre for 
Appearance Research i England, der pro-
grammet har vist lovende resultater. For 
å kunne gjennomføre studien i Norge, er 
vi avhengige av å få nok deltakere. 

✔ Ung Face IT er et online program 
som er utviklet av ungdommer og 
eksperter. Det skal hjelpe tenåringer å
takle bekymringer eller problemer 
de kan ha på grunn av at de har en  
diagnose som påvirker hvordan de ser
ut.

✔ Du vil delta i en undersøkelse 
sammen med 160 andre ungdommer

✔ Undersøkelsen varer i 6 måneder

✔ Gjennom perioden vil du få prøve ut 
7 kapitler på din PC eller på et nettbrett 
hjemme, et kapittel hver uke. Hvert 
kapittel tar 40-50 minutter. Mellom 

alle kapitlene vil du bli bedt om å øve 
på nye ferdigheter.

✔ I begynnelsen, på midten og på slut-
ten av studien skal du fylle ut noen 
spørreskjemaer om hvordan du har det
og hva du liker å holde på med.

✔ Du vil få et gavekort til en verdi av 
150 kroner når du har fylt ut disse skje-
maene både ved midten og slutten
av studien.

✔ Etter 3 og 6 måneder kommer noen 
ungdommer (ikke alle) til å bli intervjuet 
av en forsker om hvordan de synes det 
var å delta i studien.

FAKTA
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Vekst i liggedager for 
utskrivningsklare pasienter 
Fra 2017 til 2018 var det en økning 
i liggedager for utskrivningsklare 
pasienter, med størst vekst i de store 
bykommunene. Økningen skyldes i 
hovedsak en vekst i antall pasienter 
og opphold, mens gjennomsnittlig 
liggetid holdt seg relativt stabil. Per-
sonskadeforbundet LTN liker ikke 
fokuset på antall liggedager, vi vil 
heller snakke om kvalitet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Dette kommer fram i en ny rapport fra 

Helsedirektoratet om "Utvikling og vari-

asjon i opphold, liggetid og andel reinn-

leggelser for utskrivningsklare pasienter".

Etter innføringen av Samhandlingsre-

formen fra 2012 har antall registrerte 

utskrivningsklare pasienter økt, flere opp-

gaver har blitt overført til kommunene og 

liggetiden på sykehus har blitt redusert. 

Utskrivningsklare pasienter er en sårbar 

pasientgruppe som ofte har et komplekst 

sykdomsbilde. Det er derfor viktig å følge 

med på utvikling og variasjon i antall 

opphold, liggetid og reinnleggelser for 

disse pasientene.

SAMHANDLINGSREFORMENS 
BAKSIDE 
Å telle antall liggedager har vært et viktig 

fokus siden innføringen av Samhand-

lingsreformen. Logisk nok, siden ett av 

kriteriene når reformen ble innført var å 

redusere antall liggedager i spesialisthel-

setjenesten. Dette for å kutte kostnader. 

Siden det blant annet kan føre til utskriv-

ningspress, har Personskadeforbundet 

LTN har flere ganger varslet ulike instan-

ser om problemet ved dette fokuset siden 

det blant annet kan føre til et utskriv-

ningspress. Vi vil ikke ha en kultur der 

helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 

skriver ut pasienter så fort som råd for 

å sende de hjem til hjemkommunen. 

Det gjør ikke situasjonen bedre at det 

er innført bøter dersom antall liggedager 

overskrider det som er estimert. 

Vår bekymring handler i hovedsak om at 

å bruke tellekanter i en slik prosess kan 

føre til at pasientens situasjon ikke blir 

grundig nok ivaretatt. Et annet og viktig 

argument er at kommunene i ulik grad 

har kompetanse til å ta imot de sykeste 

pasientene. Særlig gjelder det de med 

sjeldne og/eller komplekse skader. 

Utskrivningspresset fører også til flere 

reinnleggelser. Noe som er svært uhel-

dig, siden det kan føre til at pasientens 

rehabiliteringsforløp blir brutt og i verste 

fall at rehabiliteringspotensialet ikke blir 

maksimalt.    

BEST ELLER VERST?
Helsedirektorat skriver at det er regionale 

forskjeller. Utskrivningsklare pasienter 

tilhørende Helse Midt-Norge og Helse 

Nord lå lengre på sykehus enn utskriv-

ningsklare pasienter tilhørende Helse 

Sør-Øst og Helse Vest i 2018. 

De geografiske forskjellene var størst 

for liggetid etter at pasienten var meldt 

utskrivningsklar. I foretaksområdet med 

lengst gjennomsnittlig liggetid etter 

meldt utskrivningsklar, lå pasientene 

nesten tre ganger så lenge som i fore-

taksområdet med kortest liggetid. 

Videre peker direktoratet på at én av fem 

utskrivningsklare pasienter ble reinnlagt 

etter døgnopphold på sykehus i 2018. 

Andelen reinnleggelser har vært stabilt 

de fem siste årene. Helse Vest og Helse 

Sør-Øst har i hele perioden høyere andel 

reinnleggelser enn Helse Midt-Norge og 

Helse Nord. Det er et sammenfall mellom 

andel reinnleggelser og gjennomsnitt-

lig liggetid etter meldt utskrivningsklar. 

Mange foretaksområder med en relativt 

lav andel reinnleggelser, har samtidig 

lengre gjennomsnittlig liggetid enn om-

råder med høy andel reinnleggelser. Vi 

kan likevel ikke konkludere med at det 

er en direkte sammenheng mellom disse 

størrelsene på pasientnivå.

Syv år siden Samhandlingsreformen tråd-

te i kraft er mye fremdeles ikke på plass. 

Dette bekymrer Personskadeforbundet 

LTN. Vi er heller ikke overbeviste om at re-

formens baksider er grundig nok evaluert 

og at det skjer endringer basert på dette. 

Uansett, vi håper og tror at helsemyn-

dighetene ikke «føler» seg ferdig med 

reformen, og at lovnadene om kvalitet 

i alle ledd fremdeles står ved lag. Som 

interesseorganisasjon og vaktbikkje hol-

der forbundet et øye med det som skjer 

og lover å si ifra dersom vi er bekymret. 
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Få barn dør av moderate og alvorlige 
hodeskader i Norge. Trafikkulykker 
er fortsatt hyppigste årsak, selv om 
barnedødsfall i trafikken har sunket 
kraftig siden 1970.  

TEKST: Anne Lise Stranden/forskning.no

Syv barn blir årlig rammet av moderate og 
alvorlige hodeskader i snitt i Midt-Norge. 
Det viser en kartlegging som forskere ved 
NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim 
har gjort av antall barn som fikk moderate 
og alvorlige hodeskader i løpet av ti år.

- Forekomsten av moderate og alvorlige 
hodeskader er mye lavere i Norge enn 
studier fra andre land tyder på. Veldig 
få barn dør av hodeskader i Norge, sier 
forsker og lege Mari Olsen ved NTNU.
Forskerne regner med at tallene er re-
presentative for hele landet. Norge har 
dermed verdens laveste registrerte fore-
komst av moderate og alvorlige hode-
skader hos barn.

Nasjonale forebyggende tiltak har æren, 
mener forskerne. Barnedødsfall i trafikken 
er for eksempel redusert med 95 prosent 
siden 1970.

FLEST GUTTER SKADES
Hodeskader kan deles i tre grader etter 
hvor alvorlige de er: Lette, moderate og 
alvorlige.

I denne studien innhentet forskerne opp-
lysninger om moderate og alvorlige ho-
deskader blant barn opp til 16 år mellom 
2004 til 2014.

Syv av ti som ble rammet var gutter, og 
guttene var mer overrepresentert desto 
mer alvorlig skadene var. Totalt i regionen 
ble 71 barn registrert med moderate, al-
vorlige eller dødelige hodeskader i løpet 
av perioden.

De fleste hodeskadene skyldtes fallu-
lykker og trafikkulykker, med omtrent 
40 prosent av hver. Skiulykker utgjor-

de 20 prosent av alvorlige hodeskader. 
Gutter mellom 15 og 16 år var mest ut-
satt både for moderate og alvorlige 
hodeskader generelt samt de med 
dødelig utgang.

Tre av barna hadde skader som kunne 
skyldes fysisk mishandling.

TRAFIKK GIR FLEST DØDELIGE 
HODESKADER
17 av hodeskadene var dødelige, noe 
som utgjør en firedel av alle modera-
te og alvorlige hodeskader. Hele 13 av 
dødsulykkene rammet gutter.

Ni av dødsfallene skyldtes trafikkulykker, 
som dermed utgjør hyppigste dødsårsak.
De fleste av barna som døde i trafikken, 
satt i bil. To var fotgjengere. I tillegg 
skyldtes to av dødsfallene fallulykker 
og to skyldtes bruk av skytevåpen. De 
fleste av barna som døde omkom før de 
kom til sykehus.

Alvorlige hodeskader hos barn: 
Norge har verdens laveste 
forekomst
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HØYERE DØDELIGHET I LANDLIGE 
STRØK
Ifølge retningslinjer skal alle barn i 
Midt-Norge med alvorlige hodeskader 
sendes til St. Olavs Hospital i Trondheim, 
som er eneste sykehus i regionen som 
opererer hodeskader.

- Kan det at så mange døde før de kom 
til sykehus skyldes at det var lang vei 
til St. Olavs Hospital for noen av dem?

- Hele 88 prosent av dødsfallene skjed-
de før ankomst til sykehuset. Om dette 
tallet kunne vært redusert med bedre be-
handling før ankomst sykehuset eller om 
avstand til sykehuset spilte en rolle, kan 
ikke denne studien svare på, sier Olsen.

Med stor sannsynlighet var mange av 
disse barna så hardt skadet at de døde 
momentant på skadestedet, og at ingen-
ting dermed kunne vært gjort annerledes 
for å redde dem. Dette viser også i så fall 
hvor viktig det er å forebygge ulykker, 
sier Olsen.

SJELDEN, MEN ALVORLIG
Ni av ti barn som får hodeskader får 
bare en lett hodeskade. Men moderate 
og alvorlige hodeskader gir økt risiko for 
uførhet og død. Det er økende, global be-
kymring for alvorlige hodeskader hos barn.

- Derfor er det viktig å kartlegge årsaker 
til hodeskader blant barn, for bedre å 
kunne forebygge dem, sier Olsen.
Hittil har det vært for dårlig kartlagt hvor 
utbredt slike hodeskader er, og hvor man-
ge som dør av det.

– Veldig få barn dør av hodeskader i 
Norge, sier forsker og lege Mari Olsen. 
De fleste studier på temaet blander i 
for stor grad sammen lette, moderate 
og alvorlige hodeskader. Dessuten har 

mange studier ikke tatt med dødsfall som 
følge av hodeskader før barna havner på 
sykehus, påpeker forskeren.

DREPTE BARN I TRAFIKKEN KRAFTIG 
REDUSERT
- Forklaringen på at vi har verdens laves-
te forekomst av moderate og alvorlige 
hodeskader hos barn, tror vi handler om 
nasjonale skadeforebyggende tiltak, sier 
forskeren.

Dette gjelder både forebygging av skader 
fra trafikkulykker og skader fra fall.

I Norge har vi de siste tiårene hatt et 
sterkt fokus på å forebygge skader hos 
barn, særlig i trafikken.

Norge har en av de laveste forekomstene 
av dødsfall i trafikken i verden. Antallet 
barnedødsfall i trafikken har sunket fra 
94 dødsfall i 1970, til bare fem i 2014.

BARNEBILSETER OG HJELM
Streng bruk av barnebilseter og bruk av bil-
belte i alle biler er to av grunnene til dette.

I tillegg har vi strengt regelverk for å for-
hindre kjøring i alkoholpåvirket tilstand, 
lave fartsgrenser, pålagt bruk av hjelm 
på motorsykler og mopeder.

Undersøkelser har vist at 77 prosent av 
barn under 12 år bruker hjelm når de sy-
kler. Vi har også byggeregler for rekkverk 
på hus, barnesikring på vinduer og mykt 
underlag på utendørs lekeplasser.

- Alt dette bidrar til at vi har et høyt nivå 
av sikkerhet for norske barn, sier forskeren.

STORE VARIASJONER MELLOM LAND
Forekomsten av moderate og alvorlige 
hodeskader blant barn varierer mye fra 
land til land. Det er også store forskjeller 

mellom høyinntektsland.

- Men de studiene som rapporterer lavest 
forekomst, har typisk ikke med hodeska-
der med dødelig utfall før barnet kommer 
til sykehus, påpeker Olsen.

I denne studien fant forskerne ut at alvor-
lige hodeskader forekommer på 2,5 barn 
årlig per 100 000 innbyggere. I andre land 
varierer tilfeller av alvorlige hodeskader 
med under ett til 36 per år per 100 000 
innbyggere.

Moderate hodeskader skjer hos mellom 6 
og 159 barn årlig per 100 000 innbyggere, 
ifølge studier fra andre land.

I den norske studien fant forskerne en 
forekomst av moderate hodeskader på 
2,4 barn årlig per 100 000 innbyggere.

GANSKE REPRESENTATIVE FORHOLD
Studien er utført i Midt-Norge, men for-
skerne antar at tallene også gjelder for 
hele Norge. Forskerne brukte registrerte 
moderate og alvorlige hodeskader på St. 
Olavs Hospital i Trondheim.

I tillegg hentet forskeren inn opplysninger 
fra syv akuttsykehus i området, samt fra 
Dødsårsaksregisteret.

Forskerne fant ingen forskjeller i antallet 
moderate og alvorlige hodeskader mel-
lom de to femårsperiodene.

Nesten en av fire registrerte hodeska-
der var dødelige. Men forekomsten pr 
innbygger var likevel lav, med 1,2 per  
100 000 innbyggere.

- Studien bekrefter at dødeligheten av 
hodeskader har falt dramatisk i løpet 
av de siste tiårene i høyinntekts-land, 
sier Olsen.
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Smått & Viktig

NAV utbetalte 1,2 milliarder kroner 
hver dag i 2018
I 2018 betalte NAV ut 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Alderspensjon utgjør halvparten av be-
løpet. 49 prosent av befolkningen mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året. 

Her kan du se hvordan pengene fordeles: 



–  14  – –  15  –

Kunnskap om hjernen tas på alvor 
To og en halv million europeere er 
rammet av traumatiske hjerneskader 
(TBI). Det anslås at 1 av hver 200 
dollar blir brukt på omsorg eller 
konsekvensene av slike skader på 
verdensbasis. Nylig møttes leger 
fra hele Europa i et felles europeisk 
prosjekt kalt Center-TBI. Målet er å 
forbedre pasientbehandlingen.

STUDIER AV PATOLOGIEN
Tilfeller som Barts blir studert av spesi-
alister fra hele Europa som forener seg 
under EU-støttet Center-TBI-prosjekt.

Eksperter som møter ved Universitetet i 
Antwerpen er enige om at det er behov 
for snarlig handling.

"Vi har ikke hatt nye behandlinger for 
traumatisk hjerneskade de siste 40 årene. 
Så vi trengte virkelig å komme sammen 
som forskere på tvers av kontinentet for å 
studere denne patologien og virkelig få en 
bedre forståelse av hva som driver denne 
store byrden av død og funksjonshem-

ning for våre pasienter, "sier Fiona Lecky, 
en akuttlege fra University of Sheffield.

Senter-TBI-prosjektgruppen studerer 
4.500 traumatiske hjerneskadepasienter 
i 19 land. Omfanget er bredt, ettersom 

ekspertene undersøker pasienter i ulike 
aldre, kontrast i urbane og landlige hel-
setjenester, sammenligner beredskapsre-
sponser og vurderer hvordan pasientene 
følges måneder etter skade.

Gå inn på helsedirektoratet.no. 
Der finner du blant annet 
mer informasjon om om hvilke 
apper som kan hjelpe deg 
i din prosess.
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Gevinster av kurs i helse-
pedagogikk
 

På Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus hevder de at kom-
petanseheving innen helsepedagogikk og brukermedvirkning har gjort 
deres tjenester bedre. Her forteller klinikkdirektøren hvorfor.

TEKST: Lisbeth Rustad, Anne-Karin Rolland, Torild Hille Lokøen og 

Hilde Blindheim Børve

FOTO: Katrine Sunde

Etter helseforetaksreformen i 2002 har vi 

hatt de fire hovedoppgavene pasientbe-

handling, forskning, utdanning og opplæ-

ring som overskrift for avdelingsdriften. 

Begrepet opplæring har imidlertid for 

mange helseprofesjoner, også leger og 

sykepleiere på Hudavdelingen, vært sy-

nonymt med at vi skulle fortelle, ja, gjerne 

forelese, for pasienter og pårørende. Da 

blir hovedmålet å formidle viktige fakta 

om sykdommen og hva de må gjøre for å 

bli bedre, det vil si hvordan utføre korrekt 

medisinsk egenbehandling.

Gjennom en modningsprosess de siste 10 

årene, har Hudavdelingen gradvis erkjent 

at dette er langt fra tilstrekkelig. I verste 

fall kan opplæringen hemme god pasi-

entbehandling, da pasienten kan oppleve 

seg umyndiggjort og miste muligheten til 

å mobilisere egne ressurser for mestring 

av et liv med kronisk sykdom.

Begrepene pasientens helsetjeneste og 

brukermedvirkning som politiske føringer 

og overordnede bestillinger til helsefore-

takene de siste årene, har også bidratt til 

at tenkningen vår har endret seg.

KOMPETANSEHEVING HOS 
PERSONALET
Kompetanseutvikling blant flere av sy-

kepleierne gjennom kurs i helsepedago-

gikk har gjort at pasientperspektivet har 

fått gjennomsyre svært mange av de 

tilbudene som pasienter og pårørende 

på Hudavdelingen får i dag.

Fra Hudavdelingens poliklinikk har 10 av 

16 sykepleiere gjennomgått et femdager-

skurs i helsepedagogikk ved Lærings- og 

mestringssenteret (LMS). Innledningsvis 

deltok også leder ved avdelingen på kur-

set. Ved at flere ansatte fra samme av-

deling deltok på samme kurs, har vi erfart 

at kompetansehevingen kom avdelingen 

til gode på en mer helhetlig måte. Nye 

ideer og tiltak får lettere gjennomslag 

når kollegaer kan inspirere hverandre. 

Kompetansetilbudet har gitt personalet 

gode verktøy til både å lede grupper og å 

gi individuell veiledning og undervisning.

Fagsykepleier ved Hudavdelingen An-

ne-Karin Rolland fremhever spesielt den 

praktiske tilnærmingen i kurset:

– Ferdighets- og mengdetrening har vært 

en viktig faktor for opplevelse av trygghet 

i rollen som veileder, enten det foregår en-

til-en eller i gruppe. Samtaleferdigheter 

ANNE-KARIN ROLLAND, fagsykepleier



–  17  –

hadde stor plass på kurset i helsepedago-

gikk og en innføring i Motiverende intervju 

(MI) var en del av opplegget. Vi fikk prøve 

ut elementer av denne samtalestilen og 

ble oppmerksomme på verdien av å lytte 

til den enkelte pasients perspektiv. Denne 

innføringen i MI har også medført videre 

studier for enkelte av oss, sier Rolland.

VIDEREUTVIKLING AV GRUPPETILBUD 
TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE
Satsingen på kompetanseheving av 

pleiepersonellet ved avdelingen har, et-

ter vår mening, ført til kvalitativt bedre 

pasientmøter. Hudavdelingen har lenge 

hatt et etablert tilbud for pasienter med 

eksem, og dette har vært gjennomført 

årlig. På kurset i helsepedagogikk ved 

LMS ble vi underveis utfordret på hva vi 

kunne forbedre eller hva nytt vi kunne 

igangsette på egen arbeidsplass. 

Kurset har etterhvert skiftet navn til  

Å leve med hudsykdom, for å inkludere 

flere diagnosesgrupper med ulike hudut-

fordringer. Vi erfarte at pasienter med uli-

ke huddiagnoser hadde nytte av å sam-

les, få informasjon og å dele erfaringer. 

De diagnosespesifikke utfordringene kan 

imøtekommes individuelt eller ved å dele 

gruppen under deler av kursdagen. Etter 

hvert har vi valgt å kalle tilbudet for tem-

adager eller temakvelder, for å ta fokuset 

bort fra kursbegrepet, som lett kan opp-

fattes som et tradisjonelt skoleopplegg. 

Tilbakemeldinger fra deltakerne på det 

nye tilbudet er utelukkende positive, noe 

sitatene fra evalueringene viser.

Veldig greit at hudlege var der og kunne 

kommentere, utfylle spørsmål. Fin stør-

relse på gruppen.

Brukermedvirker sin historie om livet 

som bruker er bare fantastisk å høyre. 

Det er ein inspirasjon og eit forbilde at 

ho står fram. Dette har vært det beste 

kurset eg har vært på.

Etter hvert har kunnskapen og erfarin-

gene blitt tatt i bruk i våre andre tilbud 

til pasienter, og det foregår nå en disku-

sjon i faggruppene om videreutvikling og 

forbedring av tilbudene våre. For tiden 

arbeides det mer aktivt med å forbedre 

gruppetilbudet til pasienter med atopisk 

eksem, der vi tror det finnes et udekket 

behov, særlig hos unge voksne med al-

vorlig eksem. Her er nå hovedfokuset å 

få med aktive brukere i planlegging og 

gjennomføring av tilbud.

FAG- OG ERFARINGSKOMPETANSE 
I SAMSPILL
«Jeg tror at Hudavdelingen har blitt 

en bedre avdeling etter at brukermed-

Etterhvert har vi valgt å kalle tilbudet for temadager
eller temakvelder, for å ta fokuset bort fra kurs- 
begrepet, som lett kan oppfattes som et tradisjonelt 
skoleopplegg.
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virkning ble en del av det hele.» (sitat fra 

erfaren bruker)

Avdelingen hadde i utgangspunktet 

etablert et samarbeid med en erfaren 

hudpasient. Dette samarbeidet ble vi-

dereutviklet ved at brukerrepresentanten 

også deltok på de kompetanseheven-

de kursene i helsepedagogikk ved LMS. 

Fagsykepleier og brukerrepresentanten 

opplevde det derfor som trygt å si ja til 

rollene som kursledere da de ble forespurt 

om dette av rådgiver ved LMS. Viktige 

momenter for å oppleve trygghet i de 

nye rollene og i samarbeidet er, i følge 

kurslederne, å sette av tid til forberedelse, 

ha respekt for hverandres perspektiv og 

å vise hverandre tillit.

Brukerrepresentant og sykepleier hadde 

kjent hverandre i flere år i en setting som 

pasient og sykepleier. Nå skulle de etable-

re et likestilt samarbeid i en ny kontekst, 

der både fag- og erfaringskompetanse 

skulle få like mye plass.

Terskelen var lav for å kontakte rådgiver 

ved LMS underveis i planleggingsperioden. 

Rådgiver har lang erfaring i å samarbeide 

med brukerrepresentanter. Dette resulterte 

i at brukerrepresentanten fikk en sentral 

rolle i kurstilbudet. Både i planlegging, 

gjennomføring og evaluering var vi imid-

lertid bevisste på at brukermedvirkning 

ikke innebærer overtaking. Ved et likestilt 

samarbeid er tanken at brukerrepresen-

tant og fagperson har ulik kompetanse 

og ulike perspektiv. Brukerrepresentanten 

var involvert i flere oppgaver på selve kurs-

dagen og var trygg i sine ulike roller. Hun 

hadde rollen som med-kursleder, holdt et 

erfaringsinnlegg og representerte også 

Psoriasis- og eksemforbundet. Utover det 

besvarte hun spørsmål fra kursdeltakere. 

Vi opplevde at terskelen for å stille spørs-

mål var lavere med en brukerrepresentant 

tilstede på kurset. Fagpersoner som var 

involvert i kurstilbudet fikk henvendelser 

om sykdom og behandling, mens bru-

kerrepresentanten i stor grad fikk direkte 

henvendelser og spørsmål som handlet 

om å leve med sykdommen. Dette ble 

svært tydelig i pausene og mot slutten 

av kurset. Vi fikk bekreftet at en som har 

«levd med skoen på» oppleves troverdig, 

og at denne erfaringskunnskapen er ve-

sentlig å dele med pasienter og pårørende 

som skal møte hverdagens utfordringer 

med en huddiagnose.

BRUKERMEDVIRKERS OPPLEVELSE 
AV SAMARBEIDET
Våren 2014 ble Torild Hille Lokøen spurt 

om å fortelle sin pasienthistorie på et se-

minar for sykepleiere i dermatologi (hud) 

og venerologi i Bergen. Dette ble starten 

på et langt og spennende samarbeid med 

Hudavdelingen på Haukeland sykehus:

– Jeg fikk mulighet til å delta på et kom-

petansekurs for erfarne og nye bruker-

representanter som deltar i arbeidet 

med pasient- og pårørendeopplæring. 

Dette kurset arrangeres ved Lærings- og 

mestringssenteret (LMS), og nå i ettertid 

er jeg blitt en av kurslederne der. Som 

brukerrepresentant har jeg også deltatt 

på kurs i helsepedagogikk, etterfulgt av 

modulene i endring og mestring, arran-

gert av LMS. Dette har vært lærerike og 

viktige kurs som har gjort meg tryggere 

som brukerrepresentant. I ettertid kjennes 

oppgavene enda mer interessante.

Jeg har fortalt min erfaringshistorie, i 

form av et brukerinnlegg, til alle yrkes-

grupper på Hudavdelingen. I tillegg har 

jeg vært med på å planlegge og lede flere 

kurs for pasienter med hudsykdommer 

og deres pårørende. Utover det har jeg 

deltatt på undervisning for sykepleiere, 

og jeg er nå medlem i kvalitets- og pa-

sientsikkerhetsutvalget ved Hudavde-

lingen. I disse funksjonene, der jeg skal 

ha en på vegne av rolle, er det viktig at 

form, innhold og språk er tilrettelagt slik 

at brukermedvirkning faktisk er mulig.

I mine første møter med Hudavdelingen, 

i en ny rolle som brukermedvirker, var jeg 

litt nervøs og usikker. Det kjentes rart å 

skulle fortelle leger og annet fagpersona-

le, som har vært og er mine behandlere, 

om hvordan jeg hadde opplevd behand-

lingen og alle møtene med dem gjennom 

flere år. Imidlertid oppleves det spen-

nende og veldig motiverende at mine 

erfaringer som pasient anerkjennes og 

kan brukes til noe. Her blir jeg møtt med 

TORILD HILLE LOKØEN, pasient og brukerrepresentant
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respekt og et ønske om å være ærlig, noe 

som gjør det lett for meg å dele mine 

erfaringer. Det å få lov å gi noe tilbake 

til avdelingen, som har gjort så mye for 

meg som pasient i så mange år, oppleves 

veldig godt og meningsfylt!

Slik jeg ser det har aktiv brukermed-

virkning bidratt til at personalet på 

Hudavdelingen i større grad enn tidli-

gere møter pasienten der pasienten til 

enhver tid er, både i felles språk og i økt 

forståelse for hvordan det er å leve med 

hudsykdommer.

Ønsket mitt er at Hudavdelingen får 

flere brukermedvirkere i tiden fremover, 

ettersom brukermedvirkere har en viktig 

funksjon. Avdelingen har mye aktivitet 

og kunne ha nytte av flere brukerben å 

stå på og flere personer å spille på.

UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE
Som spesialavdeling på universitetskli-

nikken, står vi i dag med et mer kom-

plett tjenestetilbud enn for fem år siden. 

Likevel er det ingen grunn til å hvile på 

våre laurbær. Forbedringsarbeid er en 

kontinuerlig prosess, der vi aldri må lene 

oss tilbake og si at vi er ferdige. Det medi-

sinskfaglige tilbudet til pasienter vil alltid 

være i endring; nye behandlingstilbud 

kommer i bruk og andre fases ut. Kon-

tinuerlig tilrettelegging for pasient- og 

brukermedvirkning må skje parallelt med 

disse endringene.

For tiden jobbes det med å inkludere 

flere brukere med ulik erfaring, forskjel-

lige diagnoser og sykdomsforløp, på alle 

seksjonene våre. Det er også en utfordring 

at det hovedsakelig er sykepleierne våre 

som «eier» den formelle helsepedagogis-

ke kompetansen og i sin yrkesutøvelse 

bruker den aktivt og målbevisst. Vi ar-

beider nå for blant annet å involvere flere 

leger i arbeidet med kurs og temadager, 

sammen med pleiere og pasienter. Lange 

ventelister og krav om effektivitet i po-

liklinikken kan fort bli en fiende i dette 

arbeidet da tverrfaglig samarbeid og 

møter med brukerrepresentanter ikke 

utløser penger. Men ikke desto mindre 

ser vi at dette er den veien vi må gå for å 

kunne gi gode helsetjenester til pasienter 

og pårørende ved avdelingen.

Teksten er tidligere publisert på NKLMHs 
hjemmesider. For «å få plass» i LEVE MED 
har vi tatt ut deler av den opprinnelige 
teksten.

LISBETH RUSTAD, lege og klinikkdirektør

For tiden jobbes det med å inkludere flere brukere 
med ulik erfaring, forskjellige diagnoser og sykdoms-
forløp, på seksjonene ved Haukeland.

Helsepedagogikk – bedre dialog og 
behandling 
Personskadeforbundet LTN synes 
det er et spennende og viktig pe-
dagogikk-prosjekt som ble gjen-
nomført ved Haukeland sykehus. 
Det handler både om å følge en 
lovbestemmelse, og om å gjøre 
behandling mer effektiv. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

I lov om pasient- og brukerrettigheter, § 
3-1, tydeliggjøres retten til medvirkning. 
Brukere og pasienter har rett til å delta 
aktivt i valg som gjelder egen helse og 
behandling, og de har rett til å medvirke 
i utforming av helse- og omsorgstje-
nester. 

Begrepet bruker det sammensatte ordet 
brukermedvirkning og refererer til bru-
kere, pasienter og pårørende slik de er 
definert i pasient- og brukerrettighets-
loven, §1-3. Helsepersonell på sin side 
har plikt til å legge til rette for at med-
virkning skjer. Tjenestetilbudene skal, så 
langt som mulig, utformes i samarbeid 
med de som mottar tjenestene. 

Å lære mer om hvordan man kom-
muniserer og møter pasienter er ikke 
bare nyttig, det er også helt logisk. Det 
handler om hvordan man ved å få en 
forståelse av hvilke spørsmål og på hvil-
ken måte møtet påvirker pasienten kan 
justere adferd.  
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PÅ SKRÅ MED RANDI

Noen tåler litt frost    
Enten det gjelder et gryende venn-
skap, en ny kjærlighet, eller kanskje 
et nyfødt arbeidsforhold er det som 
med enkelte vårblomster, noen tåler 
litt frost.

TEKST: Randi Nordset  

Jeg fikk nylig arve en gammel, stor og 
ærverdig klatrerose. Den hadde gjennom 
årene snodd seg godt inn i espalieret den 
hadde fått tildelt som klatrestativ. Dette 
måtte derfor følge med på flyttingen. 
Nye skudd vibrerte allerede på noen av 
grenene, og flyttingen var lagt til vårens 
hittil varmeste dag.

Jeg hadde gravd ut plass i bedet der den 
skulle stå, men hadde feilberegnet tiden 
mellom min ankomst og hjelpen jeg skul-
le få til å få det i jorden. Jeg hadde ikke 
tatt med særlig med jord rundt røttene 
heller, så tiden var kostbar. Dermed var 
det bare å gyve løs på oppgaven alene. 
Det ble litt av et basketak å få den på 
plass. Fra rot til topp målte den to og en 

halv meter. Det hele minnet meg på kam-
pen mellom Goliat og David, taktikken 
ble avgjørende. Det aldrende treet klam-
ret seg fast i espalieret, som i årrekker 
hadde vært dets eneste støtte og faste 
holdepunkt. Det slynget sine tornefulle 
grener mot meg fra der det kom til, torner 
du helst ikke vil bli utsatt for. 

Noen liter svette og dype tornerifter se-
nere, kunne jeg stolt skue det fantastiske 
treet. Jeg gjødslet og vannet og snakket 
med det daglig. I håp om å mildne den 
hardhendte operasjonen ved å bli revet 
opp med røttene. Og sannelig, etter et 
par uker kom det bittesmå nye skudd. Og 
en intens glede. Jeg hadde klart det. Jeg 
har selv flyttet en del ganger i mitt liv og 
vet derfor at det tar litt tid å slå skikkelig 
rot i ny jord, for å si det slik.

En tidlig morgen et par uker senere dro 
jeg som vanlig opp rullegardinen på so-
verommet mitt og på terrassene mine lå 
det tjue centimeter nysnø. Glosene jeg 
sendte mot det lukkede vinduet mitt 
egner seg ikke på trykk. Det var ikke 
hallelujastemning, akkurat. Alle mine 
krukker som var fylt med vårblomster 
lå gjemt under snøen. Den lå også tungt 
over min nye stolthet og de sårbare, ny-
klippede grenene. Glassene rundt ter-
rassene var islagte etter frostnattens 
uvelkomne besøk. Paviljongen som 
hadde kommet på plass på den øvre 
verandaen, bøyde seg nå faretruende 
under snømassene. 

Jeg gikk litt rundt meg selv og grublet 
på hva jeg kunne gjøre, men kom til at 

ingenting var den beste løsningen. De 
plantene som tålte denne overraskende 
værforandringen ville klare seg. Så med 
unntak av behovet for å fjerne snøen fra 
paviljongen, toet jeg mine hender.

«Denne snøen blir ikke liggende», trøstet 
jeg meg selv. Og så tenkte jeg på natu-
rens egen intelligens og ikke minst dens 
styrke. Tenkte på alle vintrene rosetreet 
hadde mestret, all tørke det hadde tålt 
og de gangene manglende gjødsel hadde 
gitt skrinne kår. 

Jeg falt litt i tanker i en sammenlikning 
med oss mennesker. Alt vi står i og har 
stått i, alt våre vennskap har tålt og tå-
ler, alt en gryende kjærlighet ofte må 
gjennomgå av kalde dager. Den vokser 
likevel, tross manglende næring. Usikker-
heter og motstand som oppleves i nye 
arbeidsforhold, men som i bunn og grunn 
er naturlige prosesser og dermed kan gi 
vekst. Alt dette er naturens små undere 
og mangfoldige bevis for dens stamina.

Balanse mellom næring, vann, lys og var-
me er den største utfordringen for alle 
vekster, men spesielt i tropiske og sub-
tropiske soner, hvor inndelingen i årstider 
er annerledes enn slik vi kjenner den. Her 
er nedbøren mer avgjørende for endringer 
i naturen enn temperaturen. Da er det 
ekstra imponerende å se den trassige 
villigheten naturen har til likevel å gi av 
markens grøde. Når tilstrømmingen mel-
lom energikildene kommer i ubalanse, 
fører det til tørke eller flom. Men underlig 
nok dukker gjenstridige vekster frem igjen 
her også, år etter år. 



–  20  – –  21  –

Jeg falt litt i tanker i en sammenlikning med oss mennesker. Alt 
vi står i og har stått i, alt våre vennskap har tålt og tåler, alt en 
gryende kjærlighet ofte må gjennomgå av kalde dager.

Om vi ser på lys som kjærlighet, altså det 
som skaper sterke røtter og gir styrke til 
nye skudd, er vann det som gir frodige 
planter og nye knopper. La oss tenke oss 
at anerkjennelse er næringen og gjød-
selen, det som gir gode vekstgrunnlag. 
Gjennom disse metaforene blir planter 
nesten akkurat som oss mennesker. 
Ugress må fjernes for å gi rom for det vi 
vil skal vokse. Noe må klippes ned for å gi 
gode vekstvilkår. Vi trenger kjærlig stell, 
og balanse mellom næring og vann. Og 
flere av oss har vel tenkt at en og annen 
torn har vært litt i skarpeste laget.

Lys er kjærlighet, vann gir grobunn, og er 
avgjørende for alle organismer, og gjødsel 
er den nødvendige næringen som skaper 

sunne vekster. For mye sollys skaper tørke, 
for mye vann får røtter til å råtne, og for 
mye gjødsel gir usunn vekst, eller bren-
ner røttene. Balansen er viktig. Det hjalp 
faktisk også med tillit til at alle plantene 
og de nye skuddene kunne overleve tjue 
centimeter nysnø som ble liggende be-
kymringsfullt lenge. Det er ikke så dumt 
å ha tro på naturens egen kraft og vilje 
til å overleve. 

Men noen vekster tåler ikke frost, noen kan 
bare overleve med passelige mengder av 
lys, vann, gjødsel og varme, noe en lunefull 
natur ikke alltid byr på. Dette gjelder som 
oftest disse flyktige, men vakre, blomstene. 
De gleder deg denne ene sommerseson-
gen, men kommer aldri tilbake. 

Ettårige blomster er som forbigående be-
kjentskaper. Små fargeklatter som setter 
ulike spor etter seg. De hadde sine plasser 
i bedet ditt, men når de er avblomstret 
er de lette å erstatte med nye planter. 
Kanskje vil vi ha flere ettårige i bedet i år, 
de er jo så fargerike og eksotiske der de 
står. Eller kanskje vil vi fylle tomromme-
ne med noe mer varig, som stauder for 
eksempel. Gled deg over at mulighetene 
er mange og at valget er ditt. 

Ha en deilig vår!

Vårhilsen fra Randi

Vi ønsker lagene lykke til  med 
gjennomføringen av #TaAnsvar- 
IkkeSelfie-kampanjen 2019 som skjer  
over hele landet i uke 22 og 23.  

Dette er et viktig budskap som trenger 
fokus fra oss. 

Kampanjedager i Personskadeforbundet LTN!
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Landet rundt

Sommeravslutning på Søre Sunnmøre  
Personskadeforbundet LTN, Søre Sunn-
møre, inviterer til sommeravslutning den 
12. juni klokken 1800. 

Arrangementet skal foregå på Frivillig-
hetssentralen i Fosnavåg og begynner 
klokken 1800.  

Du melder deg på ved å ringe eller sende 
en sms til nummer 95912726,

Null-visjonens far er død 
Veidirektør i Statens vegvesen og 
tidligere samferdselsminister for Ap, 
Terje Moe Gustavsen, døde nylig. Han 
ble 64 år gammel. Vi i Personskade-
forbundet LTN vil huske han som en 
nøkkelperson og sentral medspiller i 
arbeidet for å redusere antall drepte 
og skadde i veitrafikken. 

I forbindelse med hans bortgang har 
svært mange uttalt seg om betydningen 
av Terje Moe Gustavsens arbeid og som 
har vektlagt hans imponerende innsats 
og engasjement, ikke minst når det gjel-
der trafikksikkerhet.

Personskadeforbundet LTN stiller seg 
gjerne bak lovordene. 

Det var særdeles trist å høre om 
Moe-Gustavsen sin bortgang. 

- Som samferdselsminister fremmet han 
nullvisjonen for Stortinget – en visjon om 
ingen drepte og hardt skadde i trafikken. 
Nullvisjonen ble vedtatt i 2001, og har 
siden da vært helt sentral i et målrettet 
trafikksikkerhetsarbeid som har ledet 
til at antall drepte og hardt skadde har 

gått dramatisk ned og at Norge nå er i 
absolutte verdenstoppen når det gjelder 
trafikksikkerhet, sier Per Oretorp i Per-
sonskadeforbundet LTN. 

Oretorp mener vi har mye å takke 
Gustavsen for: 

- Terje Moe Gustavsen har gjort mye når 
det gjelder ulykkesforebyggende arbeid, 
et område som forbundet og dets med-
lemmer er særdeles opptatt av.

- Vi skal hedre hans arbeid og innsats 
gjennom å fortsette å bidra aktivt i et 
målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Terje 
Moe-Gustavsen sin ånd og lyser fred over 
hans minne, avslutter han.
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Nye medlemmer kan fra 1. mai sende en SMS med ordet 
«medlem» til 452 28 448 så ringer vi i sekretariatet tilbake 
for innmelding i løpet av 3 arbeidsdager. 

Flere har ønsket en forenkling av 
innmeldingsmåten vår slik at det 
kan være lettere å få nye medlem-
mer på arrangement og tilstelnin-
ger. Her er en løsning som jeg håper 
gjør det enda lettere og raskere å 
rekruttere nye medlemmer for la-
get ditt.

TEKST: Frank Gjeldsøy

Nye medlemmer kan nå sende en SMS 
med ordet «medlem» til 452 28 448 så 
ringer vi i sekretariatet tilbake for innmel-
ding i løpet av tre arbeidsdager.

SMS ‘en vil komme til en telefon på kon-
toret, vi sjekker nummeret mot 1881 og 
innhenter det vi kan av opplysninger. 
Deretter kontaktes det nye medlemmet 
for korrekt medlemskap og lagstilhørig-
het. Alt foregår manuelt og det er mu-
lighet for tilpasninger, men nummeret 
skal kun benyttes i forbindelse med 
innmelding.

En ekstra tjeneste som vi ønsker å tilby 
nå er tilpasning for lokallagene ved at 
avsenderen skriver noe annet enn «med-
lem». Dette kan benyttes ved kampanjer 
lokalt, avsenderen sender f.eks. «Lofoten» 
eller «Høstmartnan» og vi vet at personen 

har blitt rekruttert på et lokalt arrange-
ment og vi har en tilpasset dialog når vi 
ringer opp. Ta kontakt med meg for å 
finne et tilpasset budskap som passer 
ditt lag eller hvis du lurer på noe annet 
angående innmelding.

Vi oppfordrer lagene til å informere om 
denne nye muligheten.

For de som fortsatt ønsker å benytte 
penn og papir, er det fremdeles mulig å 
benytte  innmeldingsskjemaet som kan 
printes ut og tas med på stands.

Innmelding på SMS og tjenester til kampanjer

FLERE HAR ØNSKET en forenkling av innmeldingsmåten vår slik at det kan være lettere å få nye medlemmer på arrangement og tilstelninger.
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Selius & kidza

Føler du deg unik, spesiell eller anner-
ledes? Kanskje har du lyst til å skille 
deg litt ut fra de andre og vise frem 
DIN egenart? Her er noen tanker om 
det som kan være til nytte for deg.

Å VÆRE UNIK
I en verden av individer av forskjellige 
etnisiteter, religioner, seksuelle legninger 
og meninger, så er det kanskje vanskelig 
å vite hva som gjør at du skiller deg ut fra 
de andre. Det kan også hende du synes 
det er vanskelig å være annerledes, og 
at du da heller vil være lik de andre. Å 
være unik er å være annerledes, spesiell 
og den eneste av sitt slag. 

VI ER ALLE UNIKE
Alle mennesker er unike. Alle har noe 
som gjør de annerledes fra de andre, 
det handler bare om å finne ut hva det 
er. Hvis du liker eller ikke liker noe som 
de fleste andre liker, da har du en unik 
mening. Om du føler noe i en situasjon 
andre kanskje ikke føler på, da er du an-
nerledes i den situasjonen. Du kan være 
unik via utseendet ditt, meningene dine 
og tankene dine. Det er utrolig mange 
måter man kan være spesiell på, og jeg 
kan love deg at du har det i deg. 

UNGDOMSÅRENE
Ungdomsårene handler om å finne ut av 
hvem du er. Det skal sies at man finner 
ut av hvem man er hele livet sitt, men 
man føler som regel ekstra sterkt på ak-
kurat dette i ungdomstiden. Når man er 
i puberteten endrer kroppen din seg, og 
personligheten din og opplevelsen din av 
deg selv endrer seg også. Derfor kan man 
føle på at ungdomstiden er den tiden der 
du ordentlig blir til den du er. 

VANSKELIG Å VÆRE ANNERLEDES?
Det kan også hende du synes det er van-
skelig å være annerledes enn de andre, 
og at konsekvensene av å skille seg ut 
er for store. Dette er forståelig, fordi det 
er mange mennesker som har fordom-
mer mot dem som skiller seg ut. Det er 
helt greit å ville være lik de andre også, 
så lenge det ikke er fordi du føler at ditt 
unike selv ikke er kult nok eller bra nok. 

Det er lov å ville være lik de andre fordi 
du liker hvordan de er eller fordi du synes 
det er vanskelig å være spesiell, men du 
burde aldri tro at å være din versjon av 
unik ikke er kult. 

VIL DU VÆRE UNIK?
Om du derimot føler en påtrengende, 
uunngåelig følelse av at du har lyst til å 
være annerledes, så er det også flott. Om 
du har lyst til å være spesiell så handler 
det om å finne ut hvem du virkelig er, og 
også da tørre å vise dette til andre. Hvis 
du ønsker å være sjelden og annerledes 
så burde du finne ut hva det er som gjør 
deg sjelden og annerledes, og hvem du 
generelt er som person. Du er allerede 
egenartet og spesiell, og du har garantert 
masse å komme med, så du er allerede 
på god vei. Du er tross alt den eneste 
som er som deg! 

UANSETT SÅ ER DU BRA NOK!
Om du vil være annerledes enn de andre, 
så er det strålende. Om du ikke vil være 
det, så er det også helt lov. Men husk at 
det viktigste er at du trives med deg selv, 
og at du gjør det som er best for deg. 
Det som gjør at du skiller deg ut fra de 
andre er nok utrolig flott, og om du vil 
dele det eller holde det for deg selv er 
opp til deg. Uansett hva du velger, så er 
du god nok!

Ung.no

Unik eller ikke? 
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Den stigende 
luften får 

papirspiralen 
til å dreie 

sakte 
rundt

Når lyspæren 
blir varm, 

varmer den 
opp luften 

rundt seg, 
og denne 

varme 
luften 

stiger opp 
gjennom den 

kjøligere luften 
omkring

Du trenger?

En varme-
motor
En varme-
motor
Denne enkle innretningen 
er drevet av oppvarmet luft.

Lag to hull med 
tegnestiften like ved 
hverandre i midten

© MCT/Bulls

Tegn en sirkel på 
papiret, og så en 
spiral i sirkelen slik 
du ser her

Klipp ut først 
sirkelen, så 

spiralen langs 
den stiplede 

linjen

Fest
den andre 

enden av tråden 
til kleshengeren

Hva skjedde

Papir og blyant

Saks

Tegnestift

Bordlampe

Skru på lampen, 
hold papirspiralen 

over den og se 
hva som skjer

Kleshenger

Stikk tråden 
gjennom hullene 
og slå en knute på 
den

Tråd eller 
tynn hyssing

2
3

1
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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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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.
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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: 10. juni

Løsning på forrige kryss 
var:
POLLENALLERGI 

Elin Karlsen, Silsand

Helga Orvedal, Seim

Karin Molversmyr, Stavanger

OPPGAVE VINNERE

TALL STREIK TEMAER
SLETTE

NY - 
NORSK
PRO - 

NOMEN

FRI FOR ALLE - 
REDE

FJERN - 
SYN

SKAPER
MYE

DEBATT
KRAFT

SEL - 
SKAP

FUGL VINNER TEMPO

FORT - 
SETTER
Å ØKE

BAK - 
VERK

DYR NAKEN
MÅNED

STAD
HAGL

OMFOR - 
MERNE

TEPPER

SKRYT
TRE - 
SORT

HAKE SÅNN

MUS - 
LINGEN

PREG
TARIFF

HYLLER SMELTE ANLØPE VOKA - 
LER

SENIOR

GUMMI - 
SKYVER

SMITTE - 
STOF - 

FER
LIKE

EVAN - 
GELIST
DASKET

JENTER

BESTÅ ÅTE PLAGG  ARVE - 
ANLEGG

SPØK

GJEN - 
LYD

PIKE - 
NAVN

KLAGE - 
SANG
SAL

PRO - 
NOMEN

MELKE DRIKKER STRØM
FISKEN

VÅPE - 
NET
FETT

UKE - 
BLAD

BIBEL - 
DEL

TONE - 
ART

LAPP

ØDE - 
LAGT

TRANG
STOFF

SIDE
ENDE - 
PUNKT

AMERI - 
KANSK
STAT

OST
TEKKE

MYNTEN KOM - 
MUNE

KORT - 
FARGE

GRØNN - 
SAK

KJERRE
SANG - 

ERE
DÅRLIG

TÅPER

TALL - 
ORD

FLOKK ARTIK - 
KEL

DRETT KRAFTIG
YTRET

NABO ANGÅ - 
ENDE

SOMME HOL - 
LAND

FASE DYR
UTROP

SKUE
VAL - 

BJØRK
REKKE

SOLGUD
LIKE -
VEL

LIKE DRO
FOTTØY

HELLAS

FOR - 
BILDE

CAMP
VASSE

RED - 
SKAP

FANTA - 
SERE

VASE
GUDINNE

PIKE - 
NAVN

VAKKER 1000
AKSEL

TEGNE - 
SERIE

RE - 
KLAME
FOR - 
TELLE

FOTTØY
BREN - 

SEL

FRUKT
GOD

TEGNE

SKY UKJENT PUND
SELV

ORDNE
GAVE

GNISTER
HUMRER

TRENDY
HÆR

TALENT

OMTALE
BABY - 
LEKE
AVIS

PARTI EKSI - 
STERER

RUSLE

HERMER
LEVER
1 AV 3 
MED

BINDE - 
ORD

SMER - 
TER

PIKE - 
NAVN

KOM - 
MUNE

Svein
Henriksen

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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Velkommen til

- spesialist på personskader
Kirkeveien 61, 0364 Oslo - e-mail: post@asboll.no - www.asboll.no

Advokat Edmund Asbøll bistår klienter i saker som dreier seg om helserett,
pasientrettigheter og erstatningsrett.

Vi har en voksende portefølje av klienter med pasientskader og
personskadesaker som når frem med sine krav.

For nye klienter som ønsker kontakt, vennligst ring 22 51 41 80
for en gratis første konsultasjon med advokat Edmund Asbøll.

Ring for avtale mellom 09 og 16.

Økernveien 147, 0580 OLSO - Tlf. 472 46 449 Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Øvre Torggate 12, 3017 DRAMMEN - Tlf. 32 83 01 60

Holmestrand Regnskapssentral AS
Autorisert regnskapsbyrå
Langgt 23, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 14 30
E-post: trude@regnskapssentral.no

4064 STAVANGER - Tlf. 51 44 41 00
cranenorway.com/crane-norway-group/nordic-crane-vest-as/

Åsen Servicesenter AS
Stasjonsvegen 5, 7630 ÅSEN

Tlf. 74 40 52 55 - www.mekonomen.no

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

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

www.terminalservice.no

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Midt i Veien
Transportservice AS

Tyrihjellveien 92
1960 LØKEN

Tlf. 456 70 390

J. L. Transport AS
Gjelstadveien 40

3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370

Solheim og Hjelleflat
Transport AS

Bjørkanveien
6854 KAUPANGER

Tlf. 916 87 383

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Opplæringskontoret
for Lofoten og

Vesterålen
8301 SVOLVÆR
Tlf. 907 50 660

Jonsten AS
Jonstengata 4
1640 RÅDE

Tlf. 476 86 963
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Sulland Tromsø
Alkeveien 12

9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603

3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Stalsbergveien 1
1328 NØTTERØY
Tlf. 33 33 06 99

T Fjeld
Biltransport AS

Engaveien 6
3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126

Kongsberg
Betongsaging as

Jondalsveien 524
3614 KONGSBERG

Tlf. 958 63 223

Arild Vedvik
Kran & Transport AS

Gauterødveien 39c
3154 TOLVSRØD
Tlf. 909 10 127

Harrys Transport
Maurtangen 7

4848 ARENDAL
Tlf. 909 63 359

Elverum
Anleggservice AS

Knippegrenda 43
2410 HERNES
Tlf. 926 55 030

Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Sørlandets
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 30

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Kurt Syversen
Transport og

Eiendomsservice AS
Munkerudveien 27 A

1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

Åseral maskin
og transport AS

Røyland
4540 ÅSERAL
Tlf. 992 78 444

Erstad
Transport A/S

Øksendalsøra 40
6610 ØKSENDAL
Tlf. 918 11 951

Krog Transport
Moserudveien 8

1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

H. Kristiansen
& Sønner AS

Osloveien 53
1534 MOSS

Tlf. 69 20 44 60

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Osm Crew
Management AS

Svinoddveien 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 07 38 00

Granhøi
Alderspensjonat

Ringdalslinna 63
2750 GRAN

Tlf. 61 31 30 10

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Linneruds
Biltransport AS

Løkenvangen
2072 DAL

Tlf. 905 45 735

Gas Trans
Hemne AS
Industriveien 16

7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 72 45 43 00

Indre Agder
Transport AS
Hornes Næringspark

4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

HK Container AS
Lønningsflaten 23

5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 99 11 10

8314 GIMSØYSAND
Tlf. 76 07 07 00

Tonerud
Transport AS

Brueng
1912 ENEBAKK
Tlf. 901 06 175

Nordicgsa AS
 Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 93 06 90

Stensvold
Anlegg AS
Kongegata 30
3256 LARVIK

Tlf. 922 12 107
Hvervenmov 47

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Auto 8-8 Sildnes
& Halaas AS

Vika 6, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99

Biristrand
Camping

Biristrandvegen 937
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

Wiik
Fjellsprenging

Kjerran 15
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Vidvei
Eiendom AS

Skareveien 100
3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Sjølundvegen 2
9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

Oseberg
Mekaniske AS

Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Molde AS
Verftsg. 3, 6416 MOLDE

Tlf. 24 03 38 50

AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

TROMS

HENRIKSEN Sjåførskole AS
Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN...............................Tlf. 77 76 70 05
E-post: gunnarhenriksen@online.no
www.henriksensjaforskole.com

TRØNDELAG

Eggen Trafikkskole AS
Kirkegaten 75 A, 7600 LEVANGER.................................Tlf. 74 08 20 10
E-post: info@eggen-trafikkskole.no
eggentrafikkskole.tabs.no

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

Innherredsveien 72, 7503 STJØRDAL.............................Tlf. 74 82 19 30
E-post: personbil@ta-lappen.com
www.ta-lappen.com

Aker Brygge
Marina AS

0614 OSLO
Tlf. 930 50 655

Nettbuss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 920 99 995

Bilskade & Lakk AS
Verkseier Furulunds vei 17

 0668 OSLO
Tlf. 22 90 51 80

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00
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Human Care AS
www.humananorge.no

Trygt på skoleveiene

kongsberg.kommune.no
valle.kommune.no

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

Våler
kommune

valer-of.kommune.no

Målselv
kommune

malselv.kommune.no

Ørland
kommune

 orland.kommune.no

Høylandet
kommune

Teknisk Drift
hoylandet.kommune.no

rade.kommune.no

verdal.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune

www.kautokeino.kommune.no

loten.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
vinje.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Vardø
kommune

vardo.kommune.no Drift og Næring
halsa.kommune.no

meraker.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no kristiansand.kommune.no

fet.kommune.no

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,

Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.

Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:
post@hammerfesttaxi.no

Langgaten 48
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

Flovegen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 55 90
www.comfort.no

C. Sundts gate 17/19
5004 BERGEN
Tlf. 55 57 66 00

www.griegseafood.com

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK

Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Test oss på
service og kompetanse.
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Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

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

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00

hansenprotection.no

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

S. Holand
Bilverksted AS

Kampen 19
9440 EVENSKJER

Tlf. 77 08 53 30

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Bilforum Follo AS
Nygårdsveien 49

1400 SKI
Tlf. 64 97 69 69

Storhamar AS
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Basbergveien 169
3114 TØNSBERG

Tlf. 905 23 232

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54
3262 LARVIK

Tlf. 33 13 79 00

Eia
Hageservice AS

Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Finn’s
Vareekspress AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Voss Auto og
Servicesenter AS

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10
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HVEM ER DIN HVERDAGSHELT?

Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem 
en som har betydd mye for deg og 
dine da du trengte det.  

Kanskje er det sykepleieren som så 
deg, naboen som alltid henter posten 
for deg eller hva med en god venn 
som inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot 
de viktige støttespillerne som finnes 
overalt i samfunnet vårt. 

VI oppfordrer derfor deg til å fortelle 
oss om din hverdagshelt og hva han 
eller hun har betydd for deg.  

Send inn til 
levemed@personskadeforbundet.no. 
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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!

For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,  
mobilnummeret og mailadressen. 

Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system  
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no, 
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller: 
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

Takk for at du holder oss oppdatert, slik at vi kan 
holde deg orientert!

HAR DU NY ADRESSE?


