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Nå ønsker jeg å trekke frem to andre «grupper»
som bør klappes for på grunn av deres innsats
under pandemien. De stille og solidariske heltene,
kaller jeg dem.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Etterhvert som koronapandemien
har satt spor i

Den andre gruppen som har fått ekstra belastning er de på-

livene og landet

rørende. Når avlastning og ekstrahjelpere forsvinner, står man

vårt har mange

alene med et skadd familiemedlem. Kanskje kommer ikke

fått tittelen og blitt omtalt som helter. Vi snakker om blant

nattevakten eller så blir treningen man er avhengig av satt

annet sykepleiere, leger, lærere, butikkansatte, renholdsar-

på hold. På grunn av Covid-19s karakter har det også betydd

beidere og de som kjører offentlig transport. Jeg er selvsagt

ekstra isolering, siden personer med nedsatt funksjonsevne er

helt enig i at dette er grupper som har gjort en ekstra innsats.

mer utsatt for å bli mer syke enn andre.

Dette er mennesker som utøver yrker som innebærer at man
er særlig utsatt for smittefare.

Det er også mange som har slitt fordi skolene har vært stengt
i ukesvis. Som pårørendebarn får du ikke den ekstraundervis-

Nå ønsker jeg å trekke frem to andre «grupper» som bør klap-

ningen av en foresatt som er skadet. Og den skadde får ikke

pes for på grunn av deres innsats under pandemien. De stille

den «pausen» på dagen som er nødvending for å hvile kropp

og solidariske heltene, kaller jeg dem. Den ene er alle brukere

og/eller hode.

av helsetjenester som har fått satt sine helsetilbud på vent.
Dette er svært mange – og den siste oppdateringen fortalte

Heldigvis har vi gått inn i en ny smittefase og både helseve-

at det bare i spesialisthelsetjenesten var 400 000 pasienter

senet og skolene har begynt å åpne opp. Dermed reduseres

som stod på «hold». Jeg snakker altså om de som har måtte

byrden som pårørende opplever, og forhåpentligvis begynner

fryse sine behandlinger og sette rehabiliteringsløp på vent,

helsevesenet også å fungere for andre enn covid-19 pasienter.

de som har unnlatt å kontakte fastlegen sin eller som har

Som leder for hovedstyret i Personskadeforbundet LTN vil jeg

godtatt at den nødvendige operasjonen er utsatt. For flere

uansett klappe og takke de av våre medlemmer som har bå-

har situasjonen og «pauseknappen» ført til økt smerte, stive

ret denne stille delen av solidaritetspakken – dere er virkelig

muskler og for andre kanskje dårligere prognoser eller forlen-

helter!

gelse av opptreningen.
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Post commotio syndrom –
langvarig hjernerystelse
Post commotio syndrom (PCS) er en betegnelse for langvarige plager som
følge av hjernerystelse. Mens noen blir kronikere, blir andre symptomfrie
etter en uke eller to.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Hjernerystelse er en relativt vanlig til-

på mer alvorlig hjernerystelse er oppkast

stand som oppstår ved slag mot hodet,

og tap av bevissthet, spesielt dersom

eller at man får en sleng der hodet kastes

bevissthetstapet varer over lengre tid.

frem og tilbake. Konkret handler det om
at hjernemassen beveger seg og treffer

De aller fleste som får hjernerystelse blir

innsiden av hodeskallen. Energien som

som regel bra i løp av 7-14 dager (gitt

utløses er avhengig av skademekanisme,

at man får informasjon om viktigheten

men kan også føre til mikrobevegelser

av å ta det med ro og faktisk gjør det),

mellom de ulike substansene i hjernen.

likevel er det ikke uvanlig å ha plager
og symptomer som varer i opp til 6 uker

Vanlige akutte symptom er tap av be-

etter skade. Plager og symptomer som er

vissthet, svimmelhet, redusert balanse,

vedvarende i flere måneder indikerer PCS.

hodepine, kvalme og hukommelsestap.
Etter en tid kan det også forekomme

KOMPLISERT OG LANGVARIG

lyd- og lysskyhet, trøtthet og nedsatt

PCS (post commotio syndrom) er en kom-

evne til å konsentrere seg.

plisert tilstand som krever nøye utredelse,
kartlegging og oppfølging for å skape de

IKKE ALLTID TAP AV BEVISSTHET

beste forutsetningene for å komme tilba-

Tap av bevissthet er ikke et krav for å

ke til normal funksjon. Hos pasienter med

diagnostisere hjernerystelse, og milde/

PCS er ofte funksjonsnivå og livskvalitet

moderate hjernerystelser forekommer

redusert. Vanlige symptomer ved PCS er

ofte uten bevissthetstap. Symptomer

hodepine, svimmelhet, kvalme, lyd- og
lysskyhet, fatigue, redusert konsentrasjon
og hukommelsestap.
I mange tilfeller er også emosjonelle
symptomer tilstede, som nedstemthet,
irritabilitet og personlighetsendringer.
Den totale kapasiteten er ofte redusert,
og pasientene opplever forverring ved
fysisk og/eller mental overanstrengelse.

I NOEN TILFELLER kan det være vanskelig å skille migrene fra andre typer PCS, men symptomene fremtrer ofte litt
annerledes, nemlig som kraftige anfall av ensidig hodepine ledsaget av kvalme og lysskyhet.
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DET ER VIKTIG å notere seg at de ulike former for PCS kan overlappe hverandre og man ha flere av de ulike formene.
Foto: Unsplash.com

primære problematikker, og innebærer
som regel opptrening av øyets bevegelser
og funksjoner.
Cervikogen PCS er som regel et utfall dersom det i tillegg til hjernerystelse foreligger
nakkesleng. Denne type PCS karakteriseres ved cervikogen hodepine, altså
hodepine som stammer fra bløtevevs- og
leddstrukturer i nakke. Hos pasienter med
cervikogen PCS foreligger det ofte smerter
og redusert bevegelse i nakke, samt anspent nakke- og kraniemuskulatur. Ved
denne type PCS blir pasientene ofte bedre
ved lett/moderat fysisk aktivitet. Behandlingen individualiseres og innebærer som
regel opptrening av nakkens muskulatur og bevegelser, samt avspenning og
bløtvevsbehandling ved behov.
Migrene som følge av PCS. Den siste
gruppen utvikler migrene. Migrenepasientene har som regel tidligere hatt
episoder med migrene, eller migrene i
familiær historikk. I noen tilfeller kan det
være vanskelig å skille migrene fra andre
typer PCS, men symptomene fremtrer
ofte litt annerledes og som kraftige
anfall av ensidig hodepine ledsaget av
Fysiologisk PCS karakteriseres ved

TRE SÆRTYPER

kvalme og lysskyhet. Behandling må

de typiske symptomene hodepine,

Vestibulær-okulær PCS karakteriseres

individualiseres, og det kan være effek-

svimmelhet og lyd- og lysskyhet. An-

ved forstyrrelse i det vestibulære og

tivt med gradert eksponering for aerob

dre symptomer kan også forekomme.

okulære systemet som har med syn og

fysisk aktivitet.

Ofte blir de forverret ved fysisk akti-

balanse å gjøre. Hos disse pasientene er

vitet, og i noen tilfeller ved kognitiv

ofte øyets normale bevegelser, funksjoner

Det er viktig å notere seg at de ulike for-

aktivitet. Det er ikke uvanlig at denne

og reflekser påvirket, noe som bør nøye

mer for PCS kan overlappe hverandre og

sub-gruppen av PCS har forhøyet hvi-

undersøkes og kartlegges. I noen tilfeller

man kan ha flere av de ulike formene.

lepuls. Behandling individualiseres og

utvikler pasienter med denne type PCS

innebærer gradvis tilnærming til daglig

også krystallsyke. Behandlingen indi-

AKSEPT OG FORSTÅELSE

og fysisk aktivitet.

vidualiseres og rettes mot pasientens

Når en person rammes av skade og syk-
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dom som krever lang rehabilitering og

faste rehabiliteringstiltak som både er

Kilder:

store endringer i det daglige liv, blir det

gjennomførbare og bedrer den daglige

Regine Bjarnoll, fysioterapeut (www.

ofte en mental utfordring å akseptere

kvaliteten i pasientens liv.

fysioterapeuten.no)
Michael J. Ellis, John Leddy, Barry Wil-

situasjonen. Et godt rehabiliteringsforløp
og god daglig livskvalitet krever aksept,

- PCS er, sier hun, en komplisert diagnose

ler, “Multi-Dispilinary Managementof

og for å akseptere en uønsket situasjon

som krever individualisert behandling

Athletes with Post-Concussion Synd-

er det viktig å forstå den.

og oppfølging. Det er en diagnose som

rome: An evolving Pathophysiological

i mange tilfeller tar lang tid å bli frisk

Approach”, 2016. https://www.ncbi.nlm.

I følge blant annet fysioterapeut Regine

fra, og det kan være vanskelig å forutse

nih.gov/pmc/articles/PMC4995355/

Bjarnholl er det viktig at helsepersonell

tidsperspektivet. Noen blir friske etter 6

forklarer situasjonen og gjøre den forstå-

måneder, andre plages i flere år. Tidlig og

elig. Det handler om å bygge sikkerhet

riktig diagnostisering og rehabilitering gir

rundt prosessen og bidra med hånd-

god prognose og kortere behandlingstid.

- PCS er, sier fysioterapeut Regine Bjarnholl, en komplisert diagnose som krever individualisert behandling og oppfølging. Det er en diagnose som i mange tilfeller tar lang tid å bli frisk
fra, og det kan være vanskelig å forutse tidsperspektivet.
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Interessant lagmannsrettsdom
om post commotio syndrom
Den 15. april avsa Borgarting lagmannsrett en interessant dom i en
sak som omhandlet hvorvidt skadelidte hadde fått post commotio
syndrom etter en alvorlig trafikkulykke eller ikke.
TEKST: Per Oretorp

Hovedspørsmålet for lagmannsrettsbehandlingen var å svare på hvorvidt
skadelidte hadde fått post commotio
som følge av ulykken. Det var ikke tvil om
at skadelidte hadde fått symptomer som
kunne være forenlig med post commotio.
Slike symptomer kan dog være resultat
av andre skader og faktorer, og derfor var
det også et tema hvorvidt det var rettslig

- Dokumentasjon av bevisstløshet er ikke alltid pålitelig og kan derfor ikke brukes som eneste kriterium på alvorlighetsgrad, sier Per Oretorp. Foto: Gunn Kvalsvik

årsakssammenheng mellom symptomer
eventuelle skader ervervet i ulykken.

hans ektefelle og sønn ble alvorlig skadet.

så stiller jeg meg undrende til hva som

Det er verdt å bemerke seg at Protector

egentlig er fremlagt for retten.

BEVISBYRDE OG BEVISVURDERING

sin prosessfullmektige, ifølge dommen,

Jeg vil i denne artikkel begrense meg til

synes å ha prøvd å anføre at de fire ku-

Man viser til rettslig oppnevnt sakkyn-

å kommentere de deler av lagmanns-

mulative vilkår for vurdering av nakke-

dig Iver Langmoens redegjørelse, som

rettens dom hva gjelder post commotio.

slengskader skal brukes på tilsvarende

blant annet referer til retningslinjer for

Her er det nemlig mye interessant man

måte i en post commotiosak som denne.

diagnostisering av hodeskader satt opp

må være klar over. Dommen kan, etter

av Skandinavisk nevrokirurgisk forening

mitt skjønn, ikke legges til grunn som

Lagmannsretten synes dog ikke å være

der Glasgow Coma scale score er sen-

generelt veiledende for post commotio

enig i dette da man viser til at denne

tral.

tilfeller. Dette er en dom som primært

saken handler om en annen skademe-

handler om bevisbyrde og bevisvurdering.

kanisme enn i nakkeslengskade var på

Denne skalaen brukes av helsepersonell

man velger ikke å ta stilling til hvorvidt

for vurdering av pasientens bevissthets-

Skadelidte tapte saken fordi det ikke var

de fire vilkårene kommer til anvendelse

nivå på undersøkelsestidspunktet. Siden

sannsynliggjort at han hadde fått en

i denne sak.

retningslinjene ble utformet på begyn-

hjernerystelse i ulykken og at som følge

nelsen av 2000-tallet har man fått en

av dette heller ikke kunne ha fått en post

DIAGNOSEKOMPLEKSITET

vesentlig bedre kunnskap om milde og

commotio. Lagmannsretten mente at

Når så lagmannsretten i dommen foretar

moderate hodeskader som det her er

skadelidtes symptomer var et resultat

en vurdering om hvorvidt trafikkulykken

snakk om. Så vel commotio (hjernerys-

av den samlede belastningen av konse-

forårsaket en hjernerystelse, som igjen

telse) og post commotio er skader som

kvensene etter ulykken - i hvilken både

har gitt de helseplagene skadelidte i dag,

faller inn under disse begrepene. Også
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tilfeller med GCS 15, det vil si ingen be-

oppmerksomt og vurdert i denne saken

kutert om lette hodeskader faktisk gir

vissthetstap klassifiseres som hodeska-

fremgår ikke av dommen.

varige plager. I noen miljøer er det sikkert

de, riktig nok som en minimal slik. Det er

slik, men i de medisinske fagmiljøer som

dog vel kjent at også pasienter med GCS

SYSTEMUTVIKLING OG SYMPTOMER

er spesialisert på milde og moderate hjer-

15 på undersøkelsestidspunktet, likevel

Lagmannsretten legger også til grunn at

neskader synes det å være bred enighet

kan ha blitt påført en varig hjerneskade.

det ved hodeskader er lik symptomutvik-

om at også lette hodeskader definitivt

ling som ved vevsskader. Det vil si at det

kan gi varige plager.

Dokumentasjon av bevisstløshet er ikke

normalt foreligger akuttsymptomer som

alltid pålitelig og kan derfor ikke brukes

er sterkere jo kraftigere traumet er, og jo

Lagmannsretten uttalelse her er også

som eneste kriterium på alvorlighets-

verre akuttsymptomer jo større risiko for

merkelig tatt i betraktning at de i et tid-

grad. Alkohol- eller annen ruspåvirkning

varig skade. Videre sier lagmannsretten

ligere avsnitt i samme dom gir uttrykk

er dessuten en viktig risikofaktor for

at det finnes et biologisk normalforløp

for at man i sjeldne tilfeller kan se mer

hodeskade og vil påvirke bevissthets-

som består i gradvis forbedring.

atypiske forløp som likevel er forenlige

nivået. En revisjon av Verdens Helse-

med det man vet om hodeskader.

organisasjons «Standards for the Sur-

Her må man merke seg at man taler om

veillance of Neurotrauma» foreslår bruk

statistiske normalforløp som er basert

INTERNASJONALT

av «Glasgow Coma Scale-Extended»

på erfaringer fra et stort antall liknende

Man viser så til at man i WHO og i USA

(GCS-E), som inkluderer amnesi i defi-

skader. At et skadetilfelle ikke følger et

opererer med forskjellige definisjoner på

nisjonen av alvorlighetsgrad. Retrograd

slikt normalforløp, er ikke det samme

lette hodeskader sammenlignet med

amnesi betegner hukommelsestapet

som at symptomutviklingen faktisk er

hva som er tilfelle i Skandinavia. Det

forut for traumet. Ved lette skader

unormal. Det er for eksempel vel kjent

er interessant å merke seg at, ifølge

som omfatter minnetap typisk noen

at symptomer etter hodeskader ofte blir

dommen, har en arbeidsgruppe innen-

minutter av tiden før skaden, mens det

gradvis mindre dersom skadelidte tar det

for WHO konkludert med at de aller

ved alvorlige skader kan være amnesi

helt med ro. Når symptomene blir min-

fleste med lette hodeskader er friske

for uker, måneder og år (Solbakk m. fl,

dre er det naturlig at man gradvis prøver

igjen etter 3-2 måneder og at i tilfelle

Psykologitidsskriftet 2008)

å komme tilbake til arbeid og det livet

symptomene vedvarer så er økonomisk

man hadde før ulykken. Dette medfør en

erstatning og lovverk en påvirkende

Man vet også at tidligere hodetraumer

økt belastning på hjernen og det er slett

faktor.

kan gjøre at man er særlig sårbar ved

ikke uvanlig og heller ikke uforklarlig at

nye hodetraumer. Hvorvidt dette har blitt

symptomer etterhvert kommer tilbake

Den siste uttalelsen er en påstand som

eller forsterkes.

må klargjøres og nyanseres. Erstatningssystemet i USA er helt forskjellig enn det

Slike faktorer er viktig å ha med når man

det skandinaviske. Mens man i USA har

skal vurdere hvorvidt symptomutviklin-

ordninger av såkalt pønal karakter der er-

gen i en enkelt sak kan forklares ut fra

statningsnivået påvirkes av skadevolders

anerkjent medisinsk viten for den aktuelle

betalingsevne, jo rikere skadevolder jo mer i

skadetypen.

erstatning enkelt fortalt. I Norge og Skandinavia har man en kompensatorisk ordning.

BRED MEDISINSK ENIGHET

Det betyr at det er den enkelte skadelidte

Lagmannsretten skriver at det er omdis-

sitt individuelle tap som skal erstattes.

BORGERTING LAGMANNSRETT.
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Lagmannsretten uttalelse her er også merkelig tatt i
betraktning at de i et tidligere avsnitt i samme dom
gir uttrykk for at man i sjeldne tilfeller kan se mer
atypiske forløp som likevel er forenlige med det man
vet om hodeskader.

I en metaanalyse foretatt av Spearing &

Derimot er det heller slik at tapt inn-

Ved lette og moderate hodeskader er det

Connelly publisert i International Jour-

tektsgrunnlag, bekymring for fremtidig

av særdeles stor vekt at skadelidte får

nal of the care of the injured - Injury i

økonomisk situasjon og lange erstat-

god nok informasjon om skadene, deres

2011, konstateres det at det meste av

ningsrettslige kamper - kan ha innvirk-

symptomatologi - og at det er viktig å

forskning på dette område ikke opp-

ning på enkeltpersoners behandlings- og

ta kontakt med lege dersom man erfarer

fyller vitenskapelige kriterier. Den ene

rehabiliteringsprosess samt fremtidig

slike symptomer.

forskningsrapporten som faktisk oppfylte

prognose og funksjonsnivå.

disse strenge kravene, konkluderte med

For å forstå milde og moderate hjerne-

at man ikke fant noen sammenheng

OPPSUMMERING

skader, som for eksempel hjernerystelser

mellom dårligere helse og erstatning.

Det viktigste ved denne dommen er at

og post commotio syndrom, mener jeg

man ved vurdering av hodeskader ikke

dommen har liten verdi. For å forstå slike

I etterkant av dette har det dog blitt ut-

legger til grunn de fire såkalt kumulative

kompliserte skader vil jeg heller henvi-

talt at det kan finnes grunn til å tro at

vilkårene, men heller velger å ta utgangs-

se til de spesialiserte og klinikknære

mulighet for økonomisk erstatning i land

punkt i en traumatologisk forståelse av

fagmiljøene, samt nyere og relevant

med erstatningsordninger som i USA - kan

den aktuelle skaden. Dommen viser

forskning.

påvirke den den enkeltes rapportere hel-

igjen vekten av at man, dersom man har

sesituasjon. I land med kompensatoriske

symptomer på skade, oppsøker lege så

erstatningsordninger, som i Norge, finnes

raskt som mulig og sikrer at dette blir

det per i dag ikke et slikt grunnlag.

nedfelt i journal.
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Når verden stenger ned må de
pårørende ta over
Dessverre er det ingen krisepakke så
langt som har kommet pårørendearbeiderne til gode. I beste fall får
de høre at de er en ressurs. Det er
bra, men er det nok?
TEKST: Gunn Kvalsvik

IKKE BARE FYSISK, MEN PSYKISK

slett viktig å ha nære og kjære rundt seg,

BELASTNING

sier hun, og legger til:

Når skoler stenger, sykehjem og sykehus
innfører besøksforbud og psykisk syke

- Når denne delen av helserehabilite-

skrives ut, er det ikke sjeldent de pårø-

ringen brytes opp og foretakene har

rende som sitter igjen med ansvaret og

besøksforbud, sier det seg selv at det

den jobben dette måtte medføre.

er en enorm påkjenning for de som blir
tvunget til å stå på utsiden.

I Personskadeforbundet LTN er det flere

- Jeg snakket nylig med en ansatt ved

pårørende som, i tillegg til forandringene

et landets større sykehus som fortalte

MANGE ER SLITNE – SVÆRT SLITNE

vi alle opplever, har fått en annerledes

at det har vært noen svært utfordrende

Å ivareta egne behov, dersom man har

hverdag etter at covid-19 rammet og

uker. Å ha pasienter som ikke får ta imot

den hjelpetrengende nær seg, kan mange

lammet landet vårt.

besøk av pårørende er belastende. Ikke

pårørende se langt etter. Det sårt til-

bare for pasienten, men også for de som

trengte behandlings- og avlastningstil-

Rådgiver Birte Sand Rismyhr, som de

står rundt. Det handler blant annet om in-

budet den syke har, er nemlig delvis og

siste ukene har hatt flere pårørende på

formasjon og omsorg, sier Sand Rismyhr.

midlertidig satt ut av drift. I flere tilfeller

telefonen, gir oss følgende innsikt:

er det ikke lenger den profesjonelle som
Den manglende fysiske tilstedeværelsen

skal ivareta den utagerende kognitivt

- Vi legger merke til at det er en stor og

av pårørende ved landets sykehus og

syke sønnen – det er mor, far og søs-

viktig gruppe som ikke blir nevnt i for-

helseinstitusjoner er også helsemessig

ken som, i tillegg til usikkerheten rundt

bindelse med korona-utbruddet. Nemlig

utfordrende:

koronasituasjonen, får flere utfordringer

pårørende. Eller, de blir nevnt, men ikke

i fanget.

for den jobben de gjør. I disse dager er

- Pårørende har og er faktisk en sentral

det mange som permitteres med de

del av rehabiliteringen. Dette er det for-

Det er også pårørende til eldre eller andre

rettighetene dette medfører. Pårørende

sket på, og man har konkludert med at

som har sine på institusjon som er i en

permitteres ikke, snarere tvert imot. De

det gir grunnleggende positiv helseeffekt

vanskelig posisjon. Nå får de ikke len-

går nå ofte dobbelvakt, uten spesielle

å ha pårørende tett på, og negativ om

ger besøke sine kjære, som kanskje også

rettigheter og til liten eller ingen betaling

de ikke er tilstede. Derfor har de fleste

befinner seg i en sårbar fase i livet og

for den innsatsen de gjør.

helseforetak gode pårørenderutiner som

trenger trygge ansikter rundt seg. Dette

endel av behandlingen. Det er rett og

medfører følelsesmessig arbeid.
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En annen pårørendegruppe er foreldre med

eller kognitivt skadde foreldre. Dette er

isolere seg mer enn andre på grunn av

barn som trenger ekstraundervisning. De

barn som nå i tillegg mangler fellesska-

redsel for å utvikle sykdommen. For noen

er ikke lærere, men står nå for en viktig del

pet og normaliteten skolehverdagen gir.

kan det selvsagt være gode grunner bak

av hjemmeundervisningen. Ikke bare skal

Heldigvis åpner skolene sakte, men sikker

en slik avgjørelse, mens det for andre er

de hjelpe med lekser, de tar også på seg

opp igjen, sier sosionomen.

mer psykisk befestet, sier hun. Anbefaler

helsehatten for å på best mulig vis trygge

å ta kontakte med fastlege eller andre

ekstra sårbare barn for den usikkerheten

DET Å IKKE VITE

som følger opp slik at en får god og riktig

som koronasituasjonen har ført til.

Et annet aspekt ved pandemien som har

informasjon.

rammet oss, og som medfører sårbarhet
- Barn med nedsatt funksjonsevne, enten

både for de som er skadet og de pårø-

Birte Sand Rismyhr venter som alle andre

fysisk eller kognitivt, er en av gruppene

rende, er at vi ikke vet hvor lenge denne

på at vi skal komme til enden av denne

som omtales som tapere nå når skolen

unntakssituasjonen skal vedvare.

rare og skumle tiden. At alle helsetilbud

har vært stengt ned. Disse har kanskje ut-

skal fungere som normalt, og at alle hel-

fordringer som krever spesialpedagogisk

- Rutiner er viktige for alle mennesker.

setilbu igjen skal fungere som normalt.

oppfølging eller en form for kompetanse

For de med nedsatt funksjonsevne, og

Nå står mye på vent.

som foreldrene ikke besitter, fastslår Birte

særlig de med kognitive utfordringer, er

Sand Rismyhr.

rutiner og forutsigbarhet ofte ekstra vik-

- Det ser dessverre ut til at vi må leve

tig. Når både pårørende og den skadde

med ulike former for smittetiltak i lengre

Hun peker også på at det er utfordrende

går i uvisshet kan dette over tid bli en

tid fremover, selv om vi fra uke til uke

å være pårørendebarn i familier der en

tilleggsbelastning, forklarer Sand Rismyhr.

opplever at det åpnes opp og at tall går

forelder er skadet:

i rett retning. Om noen pårørende blir toHun mener at det også er krevende at

talt utmattet anbefaler jeg å ta kontakt

- Å ha foreldre som er syke eller skadde

man på grunn av skader opplever å være

med noen i din kommune. Eller så kan

og som i denne perioden har blitt verre,

mer eksponert for smitte, og at sykdom-

du ringe Pårørendetelefonen. De er åpne

kan være vanskelig for barn å se. I tillegg

men blir kraftigere.

mellom 1000-1900 mandag, onsdag og

blir en del foreldre pålagt ekstra ansvar

fredag. Og mellom 1000-1500 tirsdag og

knyttet til oppfølging av undervisning.

- Det er grunn til å tro at flere, både på-

torsdag. Telefonnummeret er 90 90 48 48,

Mange har ikke kapasitet til dette. De

rørende og de som er skadet, velger å

avslutter Birte Sand Rismyhr.

får ikke den behandlingen de trenger for
å klare hverdagen. Mer stimuli fører til
mer smerte, som igjen fordrer mer hvile.
På skolen får elevene fellesskap, pause,
normalitet. Mange barn må hjelpe foreldrene sine, i tillegg til at de føler på ekstra
frykt og usikkerhet grunnet situasjonen.
De kjenner kanskje på at de ikke vil være
til bry, og har ikke skolen å gå til som en
pause fra hjemmesituasjonen.
- Vi vet også om familier der ektemannen
ikke lenger får avlastning til sin skadde
kone og det er barn som bor med fysisk
TRENGER DU NOEN å snakke med? Ring Pårørendelinjen.
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Smått & Viktig
Ny NAV-direktør
Hans Christian Holte (55) er i statsråd utnevnt til ny arbeids- og velferdsdirektør.

– Som skattedirektør har Hans Christian
Holte solid erfaring fra ledelse av en stor,
landsdekkende etat med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg er overbevist om at
han er rett person til å lede NAV i en krevende tid, sier arbeids- og sosialminister
Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding
fra regjeringen.no.

NY ARBEID OG VELFERDSDIREKTØR Hans Christian Holte, samen med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe
Isaksen. Foto: Regjeringen.

TILTRER I AUGUST

ratet og Sosial- og helsedepartementet,

– Jeg vil jobbe for et Nav som i møte

Holte har vært skattedirektør siden 2013.

prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og

med brukerne sine er ydmyke, åpne og

Han har tidligere vært direktør for Di-

administrasjonsdepartementet og kon-

imøtekommende. Nav er i en kritisk

rektoratet for forvaltning og IKT (Difi),

sulent i Andersen Consulting.

fase med mange utfordringer, og jeg

og ledet etableringen og utviklingen av

vil gjerne bidra til å løse de utfordringene

direktoratet. Han har også vært ekspedi-

Holte tiltrer stillingen i august. Stillingen

best mulig, sier Hans Christian Holte i

sjonssjef i Kunnskapsdepartementet, av-

er et åremål på seks år med mulighet for

en pressemelding.

delingsdirektør i Sosial- og helsedirekto-

forlengelse én periode.

Bulgaria kansellert
Som mange vet eier Personskadeforbundet LTN flere leiligheter i
Bulgaria. Dette er leiligheter som
medlemmer kan disponere mot et
vederlag. De er dessuten blitt benyttet av flere lag som opp gjennom
årene har organisert fellesturer samt
at de har vært del av pakken i både
familieturene og seniorreisene.
PERSONSKADEFORBUNDET LTN EIER flere leiligheter
i dette anlegget i Sveti Vlas.
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På grunn av Covid-19 pandemien har vi
dessverre blitt tvunget til å avlyse utleie
av leilighetene for 2020-sesongen. Vi
håper og tror at alle har forståelse for
denne avgjørelsen.
Om noen har spørsmål ta gjerne kontakt med Frank på frank@personskadeforbundet.no.

Personskadeforbundet LTNs Ingeborg Dahl-Hilstad
er brukerrepresentant i Norsk intensiv- og pandemiregisters fagråd.

Utvidelse av NIR – Norsk intensivog pandemiregister
Helsedirektoratet gav 23.mars i år
Helse-Vest og Norsk Intensivregister
(NIR) i oppdrag å utvide til også å
registrere alle pasienter med COVID19 i spesialisthelsetjenesten i Norge,
i et pandemiregister.

Løsningen ble til i et tett samarbeid med

jobbe lange dager. I et Nyhetsbrev tak-

Senter for Klinisk Dokumentasjon og

ker de sine samarbeidspartnere, blant

Evaluering som har nasjonalt ansvar

annet ansatte i Smerteregisteret som

for registreringsfeltet, samtidig som en

har bidratt med arbeidskraft og register-

fikk etablert en forankring på helsefore-

kunnskap. Samtidig har det vært tunge

taksnivå.

bidrag fra mange andre aktører, ikke
minst IT-kompetanse fra helseregione-

Personskadeforbundet LTNs Ingeborg

ne, fagsenteret , Folkehelseinstituttet,

Dahl-Hilstad er brukerrepresentant i

Helsedirektoratet, med fler.

Det er NIRs gode erfaringer med be-

fagrådet. Hun sier det har vært spen-

redskapsregistrering som ligger bak og

nende å følge prosessen og at det er

Etter at registerets oppstart 31. mars,

er forklaringen på at nettopp de fikk

nødvendig med et register for å regis-

har det blitt etablert registeransvarlige

oppdraget. I et nyhetsbrev skriver det

trere Covid-19 tilfellene slik at man også

og en stab av registrerer i alle landets

som nå forkortes NIPaR at en helt ny

får et bilde av belastningen dette har

helseforetak. Det har også blitt laget en

registerløsning for pandemipasientene

vært på helsevesenet.

egen nettside: https://helse-bergen.no/

ble etablert i løpet av en hektisk uke. Den

norsk-pandemiregister

tekniske løsningen ble levert at HEMIT

Til tross for at det ligger mye kompe-

(Helse Midt-Norge IT).

tanse i NIR har den faste staben måtte

Personskadeforbundet LTN Troms og omegn lokallag

Innkalling til ekstra ordinært årsmøte 2020
Dato: 15.06.20 - Kl: 18.00 - Sted: Stakkevollvegen 55
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Hjernehelse og søvn
Vi kjenner vel alle den gode følelsen
av å stå opp etter å ha sovet nok
gjennom natten, eller motsatt - hvordan det føles etter for lite søvn. Det
er utrolig hvor mye ei god natts søvn
har å si for dagsformen, men det er
ikke bare hvordan vi føler oss etter ei
god natts søvn som har betydning,
også hjernen vår trenger søvn.
TEKST: Frøydis Hatland

FØRST LITT OM BETYDNINGEN

langtidshukommelsen.

AV SØVN
Søvn er et spennende fenomen med

Det er individuelt hvor mye søvn man

stor betydning både for hjernehelsen

trenger for å føle seg uthvilt, men gjen-

og resten av kroppens organer.

nomsnittet er et sted mellom 6-9 timer.
Dersom du føler deg opplagt gjennom

Søvn er viktig for å føle seg uthvilt, men

dagen, er det et tegn på at du har fått

også for hukommelse og konsentrasjon.

nok søvn. Imidlertid er kvaliteten på søv-

Etter en natt med dårlig søvn føler man

nen viktigere enn antall timer. Søvnen

seg trøtt, sliten, uopplagt, og ofte både

deles inn i ulike stadier. Den dype søvnen,

irritabel, sur og grinete. Lunta blir kort!

som kan vare i 3-4 timer, er den viktigste
for å bli uthvilt. Mot slutten av natten

Husker du hjernerådets 30 dagers ut-

Noen synes kanskje det er mer spen-

har man lettere søvn (rem stadiet), det

fordringer for bedre hjernehelse? Der

nende å være våken, og tror kanskje at

er da man drømmer, hjernen er mer aktiv

inngår søvn og stressmestring som en

ved å sove lite får man gjort mye mer. I

og løser problemstillinger. Det sies også

del av utfordringene. Derfor har jeg valgt

virkeligheten er det motsatt: Søvn fører

at under denne søvnen stimuleres vår

å skrive litt om hvordan søvn kan påvirke

til mer produktivitet. Det er derfor viktig å

kreativitet.

hjernehelsen. Temaet er kanskje ekstra

prioritere søvn, rett og slett fordi hjernen

aktuelt i denne rare og vanskelige tiden

vår trenger søvn.

Nå er det jo dessverre ikke slik at bare

vi er inne i nå, hvor mange lever i uvisshet

man kommer seg tidsnok i seng om

med flere bekymringer. Bekymringer

For at vi skal mestre "våre daglige gjøre-

kveldene kommer søvnen til oss. Det er

fører, som vi alle vet, ofte til søvnvansker.

mål " må vi være uthvilt og konsentrert.

veldig mange som har søvnutfordringer.

Bilkjøring og jobb er to eksempler på slike

Selv skulle jeg gjerne ønske å ha en «on/

oppgaver som krever god konsentrasjon.

off» knapp når det gjelder søvn.

Søvn er avgjørende for å kunne fungere

Frøydis Hatland er medlem i kognitivt

i hverdagen.

Vanlige årsaker til søvnvansker kan være

utvalg i Personskadeforbundet LTN.

stress, bekymringer, smerter eller andre

Dette er et organ som skal bistå orga-

TID OG KVALITET

nisasjonen og styret rundt forskning,

Forskning har funnet ut at det foregår

rehabilitering og poltikk rundt det

mange prosesser i hjernen mens man

TA KONTAKT MED LEGE

hjernefeltet.

sover som ikke skjer i våken tilstand. Hjer-

En undersøkelse har vist at veldig man-

nebølgene blir annerledes, og en teori

ge som oppsøkte lege for andre lidelser,

er at det foregår en innvendig "vask" av

i tillegg hadde utfordringer rundt søvn.

hjernen når vi sover i vår dypeste søvn.

Dersom man har søvnvansker som har

lidelser.

vart lenge og blitt kroniske skal man alltid
Under «hjernevasken» fjernes det av-

kontakte lege. Legen kan finne ut årsa-

fallsstoffer som dannes i hjernen i våken

kende til søvnvanskene, eller kartlegge om

tilstand. Tenk så fantastisk! Forskning

det er snakk om en søvnlidelse. Det finnes

har også funnet ut at under søvnen flyt-

behandlinger både for lidelser og søvnvan-

tes minner fra korttidshukommelsen til

sker som har vist seg å gi gode resultater.
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EN ANBEFALING FRA hjernerådet, for å redusere de negative effektene av kronisk stress, er å lage dagsplaner hvor en
legger inn dagens aktiviteter, måltider, hvile og nattesøvn.

Akutt eller mildt stress har ikke hjernen
vondt av, men kronisk negativt stress
kan redusere både læring og hukommelse. Noen kroniske stressfaktorer kan
det være vanskelig å fjerne, men det kan
være mulig å håndtere dem bedre.
Som et tiltak for å redusere de negative
effektene av kronisk stress er i følge hjernerådet å lage dagsplaner hvor en legger
inn dagens aktiviteter, måltider, hvile og
nattesøvn. Et annet råd er å gå en tur i
naturen eller skogen. Mange opplever
en indre ro av å være ute i naturen, og i
tillegg er det viktig å få dagslys i løpet
av dagen. Dagslys påvirker nemlig søvnbalansen positivt.
Her er noen tips som kan hjelpe til en
bedre nattesøvn:
• Legge seg og stå opp til faste tidspunkt, spesielt å stå opp til fast tidspunkt selv om man har sovet dårlig,
er lurt. Utfordringen kan være å holde
seg våken hele dagen. Da kan det være
smart å ha planlagt korte hvilepauser

• «Tøm» hjernen før du legger deg på

sikk eller en guidet avspenning. For

i løpet av dagen, hvor en bare hviler

kvelden, ha en liten notisbok på natt-

de som liker yoga, finnes det mange

kroppen og hjernen uten å sovne. Jeg

bordet hvor du skriver ned tanker, be-

gode pusteøvelser som hjelper med

bruker alltid å ha alarm på når jeg tar

kymringer eller andre ting du må huske

å slappe av. Det kan være så enkelt

slike hvilepauser.

til dagen etter. På den måten kan du

som å fokusere på pusten ved å telle

få tankene som ligger og kverner ut

inn og utpust.

• Unngå skjermbruk (pc, nettbrett, mobiltelefon, tv) 1-2 timer før du skal legge

av systemet.

deg. Det blå lyset fra skjermene kan

• Unngå koffein på kvelden. Drikk heller

Dette er bare noen få tips av hva som kan

påvirke søvnen negativt. Jeg har for-

en beroligende te, for eksempel kamo-

hjelpe til bedre søvn, husk viktigheten av

resten lest at det skal finnes briller som

millete som skal ha en beroligende

individuelle tilpasninger, og test ut hva

effekt.

som passer for akkurat deg.

gjør det blå lyset gult. Det er en slags
solbrille som heter «blue block» som

• Ro ned kroppen før du legger deg.

skal hemme det blå lyset. Kanskje verdt

Det kan for eksempel være å lese i

Kilder: Hjernerådets podkast og div

å teste ut?

en bok, høre på avslappende mu-

forskningsartikler om søvn
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Digital kampanje –
Skadefri dag

De siste ukene har Personskadeforbundet LTN gjennomført kampanjen Skadefri dag. På grunn av
pandemien har den utelukkende
foregått på digitale flater.
TEKST: Gunn Kvalsvik

kampanje bare digital, hadde oppstart

lage og å gjennomføre en digital kam-

22. april og ble avsluttet den 1. juni.

panje. Flere i styret og Frank Gjelsøy i
sekretariatet har vært aktive i prosessen.

I løpet av perioden har vi delt informasjon
om skadeforebygging, samt 10 unike fil-

- Personskadeforbundet LTN har bre og

mer der familien Rulle i Rulleby har pekt

lang erfaring i å lage og å gjennomføre

på ulike utfordringer vi kan oppleve i tra-

kampanjer, men det er første gangen vi

fikken. Enten som bilist, gående, syklen-

gjør dette digitalt. Det har vært noen

Før Covid-19 pandemien rammet had-

de eller på rulleski. Plattformene vi har

utfordringer underveis og vi har hatt en

de forbundets hovedstyre bestemt at vi

benyttet en landingsside skadefridag.no,

bratt læringskurve, sier Frank Gjelsøy.

skulle starte opp og gjennomføre en årlig

Instagram, Facebook, samt forbundets

kampanje under tittelen Skadefri dag.

egen hjemmeside. I tillegg har vi hatt

Han er uansett ganske fornøyd med

annonser i sosiale medier.

resultatet og synes at budskapet har

Målet med kampanjen er å ha en dag

kommet frem.

hvert år som er dedikert skadereduksjon,

Kanskje er du en av mange som har fulgt

samt å gjøre folk oppmerksom på for-

kampanjen og delt den videre. Om ikke er

- Vi har hatt mange eksponeringer på

bundet og den jobben vi gjør. I tillegg

det fremdeles mulig å se filmene og å lese

sosiale medier - og svært mange har

tror vi at det er produktivt å ha en årlig

om kampanjen på www.skadefridag.no.

sett filmene og besøkt landingssiden

kampanje og noe konkret som lagene

skadefridag.no. Likevel håper vi at vi nes-

kan jobbe målrettet med, og på den

Vi håper at du tok ekstra hensyn denne

te år igjen kan innta gater og torg for å

måten spre budskapet vårt til folk over

dagen og reflekterte over hva du kan

fremme vårt budskap. Kanskje blir det

hele landet.

gjøre for å bidra til en tryggere dag.

en kombinasjon – altså at vi både kjører

Personskadeforbundet LTNs drøm er at

digitalt og fysisk? Det har vi heldigvis et

dagen skal synes på statistikken.

helt år på å avgjøre, avslutter Gjelsøy.

VIL DU DELE MED MEG
I år var fokuset hvordan vi oppfører oss
i trafikken, og tittelen var VIL DU DELE

NESTE ÅR – 1. JUNI

MED MEG. På grunn av covid-19 var årets

Det har vært spennende og lærerikt å
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To gladnyheter for forbundet
Selv om mye har stoppet opp i disse dager er det fremdeles bevegelse i den politiske verdenen. Dette har ført til
minst to gladnyheter for forbundet og forbundets medlemmer, nemlig enighet om etablering av NAV – ombud
og rett til brukerstyrt personlig assistanse etter en fyller 67 år.
TEKST: Birte Sand Rismyhr

OPPRETTELSE AV NAV-OMBUD

Personskadeforbundet LTN ser dette

Rett etter kom forslag om endring av

Forbundet har i mange år etterlyst et

som en seier. Vi er enda ikke helt i mål,

regelverket som innebar at en ikke lenger

NAV-ombud som kan opptre som en

men er ett steg nærmere et ombud som

vil miste retten til brukerstyrt personlig

nøytral tredjepart og kan gripe inn når

kan bistå alle de som sliter i møtet med

assistanse selv om en passerte 67 år.

problemer oppstår. Håpet var derfor stort

NAV. Et ombud vil også kunne spille en

Forbundet leverte høringsuttalelse der

da FRP fikk arbeidsministerposten og

vesentlig rolle i kvalitetssikringen i NAV

vi støttet forslaget, men foreslo også at

lenge hadde løftet dette som en av sine

og sikre at utfordringene i regelverk og

det skulle omfatte de som får behov og

fanesaker. Men lite skjedde, selv om vi

praksis blir løftet politisk.

oppfyller kriteriene etter fylte 67 år.

RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG

I starten av april ble lovforslaget be-

eneste synlige var at det ble tatt inn et

ASSISTANSE OGSÅ ETTER 67 ÅR

handlet i statsråd før det ble oversendt

punkt i regjeringens politiske plattform,

Ved forrige landsmøte vedtok Person-

til Stortinget for endelig behandling.

der det sto at «Regjeringen vil utrede

skadeforbundet LTN å arbeide for at man

etablering av et Nav-ombud».

også skulle ha rett til BPA etter fylte 67 år.

Heller ikke her er vi helt i mål, men tar

Vi opplevde det urimelig at en skulle mis-

med oss de små seierne på veien!

og flere andre organisasjoner viste til at
behovet bare ble større og større. Det

I mars var det åpen høring i Stortingets

te denne rettigheten på grunn av alder.

arbeid- og sosialkomite hvor forbundet,
gjennom FFO, deltok. Tidlig i mai avga
arbeids- og sosialkomiteen sin innstilling
og her ba Høyre, Frp og KRF det såkalte
Harberg-utvalget, som utreder Stortingets kontrollfunksjoner, om å vurdere og
komme tilbake med et forslag til etable
ring av et ombud for NAV. De ser for seg
at det nye ombudet skal legges under
sivilombudsmannen, som allerede har
behandlet en del NAV-saker. Forslaget
fikk flertall i Stortinget.

VED FORRIGE LANDSMØTE vedtok Personskadeforbundet LTN å arbeide for at man også skulle ha rett til BPA
etter fylte 67 år.
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Covid-19 er kategorisert som
yrkessykdom
Kort tid etter at covid-19 rammet oss
ble sykdommen ført inn i lovverket
under Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske
sykdommer som skal likestilles med
yrkesskade.
TEKST: Gunn Kvalsvik

- Det har ikke særlig praktisk betydning

Folketrygdloven § 13-6 samt i Yrkesska-

om den forbigående virussykdommen

deforsikringsloven § 10.

i seg selv kan godkjennes som yrkessykdom. Men muligheten for sjeldne

- Begrensningen avskjærer dekning i de

komplikasjoner med medisinsk mén og i

fleste tilfeller, fordi den betydelige risikoen

ytterste konsekvens død, gjør spørsmål

for å bli smittet utenfor arbeidssituasjo-

om yrkessykdomsgodkjenning og er-

nen gjør det svært vanskelig og nesten

statningsordninger aktuelt, sier Oretorp.

umulig å bevise at smitten skyldes arbeidet, sier han.

- Bakgrunnen for å tilføre covid-19 inn i

- Gjelder forskriften bare for helsear-

loven og under «sykdommer som skyl-

beidere?

Personskadeforbundets «jussmann» sier

des smitte» handlet i hovedsak om å gi

at lovtekst og praksis rundt yrkesskade

helsepersonell en viss yrkessykdomsdek-

- Nei, slik den er nevnt i loven gjør at den

forutsagt av «smitte» er behandlet og

ning, forklarer Per Oretorp, assisterende

i teorien gjelder alle yrkesgrupper. For

har egne detaljerte regler i forskriften.

generalsekretær i Personskadeforbundet

eksempel taxisjåfører, butikkansatte eller

Dette gjør at påføring av smitte vanligvis

LTN.

andre som eksponeres for smitten. Uten

ikke omfattes av arbeidsulykkebegrepet.

å forskuttere, så vil nok endel yrkesgrupHan jobber opp mot det juridiske feltet

per ha problemer med å tydelig påvise

- Når det er sagt vil jeg gjerne tilføye at

i forbundets arbeid og er derfor særlig

årsakssammenhengen.

Høyesterett har lagt til grunn at smitte i

interessert i konsekvensene av denne
tilførelsen i lovverket.

enkelte tilfeller kan påføres ved en ulykOretorp forklarer at det er noen viktige

kesartet hendelse. Det kan nok derfor

bedriftsvilkår som må være oppfylt. Blant

tenkes tilfeller der coronavirus påføres

- Vi var faktisk på den «ballen» før den

annet kan godkjenning som yrkessykdom

ved en ulykkesartet hendelse. For eksem-

ble nedfelt, i form av en kronikk som vi

bare oppnås om sykdommen bevises å

pel om en person som har testet positivt

signerte sammen med en advokat. Bare

være oppstått i arbeid, på arbeidsstedet

hoster på noen med vilje for å påføre

to dager senere kom tilføringen.

i arbeidstiden. Dette er utførlig skildret i

han/henne viruset, sier Oretorp.

DET MÅ VÆRE KLARE

FAKTA

ÅRSAKSSAMMENHENGER
Forskningen på skadefølger av coro-

Forskriften om godkjente yrkes-

na-viruset er foreløpig ufullstendig og

sykdommer har en bestemmelse

anekdotisk, men det er beskrevet mulige

om sykdommer som skyldes smitte

alvorlige komplikasjoner ved covid-19.

(FOR-1997-07-28-902 § 1 H). Etter §1

Blant annet snakkes det om muligheter

H nr. 1 dekkes arbeid i laboratorier

for lungeskader (ARDS), hjertearytmi

hvor en arbeider med vedkommen-

og annen hjertesvikt, myalgier og ut-

de smittestoff.Det gjelder uansett

mattelse, samt annen organsvikt som

diagnose (NAVs rundskriv til folke-

nyresvikt.

trygdloven kapittel 13).
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Forskningen på skadefølger av coronaviruset er
foreløpig ufullstendig og anekdotisk, men det er
beskrevet mulige alvorlige komplikasjoner ved
covid-19
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Sikkerhet på sjøen
Så godt som alle nordmenn har et forhold til sjø og vann. Det er kanskje ikke
til å unngå med vår lange kyst. Det hender likevel at vi glemmer å ta våre
forholdsregler når vi skal nyte livet ved elver, innsjøer eller ute på fjorden.
TEKST: Gunn Kvalsvik

På grunn av pandemien som har rammet

beholder. Den kan være god å ha hvis vil

oss er det ekstra mange som planlegger

melde fra om at du har endret planene

en Norgesferie. Kanskje det også er en

dine, eller hvis du trenger å tilkalle hjelp.

av forklaringene bak økningen i salg av
fritidsbåter? Uansett, her er noen for-

Skulle det oppstå en akutt nødsituasjon,

håndsregler du bør ta, for å unngå ska-

er det viktig at du har utstyr som nød-

der eller dødsfall – om du er en ny eller

bluss, nødraketter eller signalflagg om

gammel båteier. Eller om du ikke skal ut

bord. Om båten er leid, sjekk hvor dette

i båt, men ønsker ferdes ved innsjøer, på

utstyret befinner seg.

stranden eller ved vannet.
Og glem ikke å ta med nok drivstoff.
1. PLANLEGG OG UNDERSØK
Før du drar, bør du planlegge godt og ten-

3. SJEKK VÆRMELDINGEN

ke båtsikkerhet. Kunnskap og planlegging

Sjekk alltid værforholdene før du drar ut

reduserer risikoen og øker trivselen. Fortell

med båt. Været til sjøs kan endre seg

alltid noen hvor du skal (dette gjelder

raskt i løpet av få minutter, så du bør ha

altså ikke bare på fjellet), når du kommer

respekt for vær og farvann. Båten må

hjem og hvordan båten din ser ut.

kun brukes under egnede forhold. Blir
været plutselig dårligere, er det viktig

Hvis du skal leie båt, bør du gi båtut-

at du ikke venter for lenge før du setter

leieren denne informasjonen. Det kan

kursen hjemover.

dessuten være smart å spørre lokalkjente
om farvannet er trygt og om det er noe

4. FØLG SJØVEISREGLENE

spesielt du bør vite.

Akkurat som vi har trafikkregler for biler
på veien, finnes det regler for båter som

2. TA MED NØDVENDIG UTSTYR

ferdes på sjøen. Det er viktig å lære seg

Alt utstyr om bord må holdes i orden og

sjøveisreglene for å unngå ulykker og

lengde, eller som har motor på mer enn

være lett tilgjengelig. Gjør deg kjent med

ivareta din egen og andres sikkerhet. Sik-

25 hestekrefter. Båtførerprøven er ikke

navigasjonssystem og annet teknisk ut-

kerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar,

obligatorisk for dem som er født tidligere

styr i båten. Kunnskap om utstyret øker

så vis hensyn.

enn dette, men alle oppfordres sterkt til

sikkerheten betraktelig.

å ta båtførerprøven likevel.
Hvis du er født 1. januar 1980 eller senere,

Husk å ta med deg mobiltelefon, og

må du ha bestått båtførerprøven dersom

5. BRUK ALLTID REDNINGSVEST

oppbevar den helst i en vanntett plast-

du skal føre en båt på over åtte meter i

Flytevest eller redningsvest er påbudt i
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AKKURAT SOM VI har trafikkregler for biler på veien, finnes det regler for båter som ferdes på sjøen.

Norge i alle båter under åtte meter, og du

legrensen er 0,8 når du fører båt. Husk

mindre du absolutt må. Sørg for å holde

må alltid ha på deg godkjent flyteutstyr

at alkohol påvirker dømmekraften din,

tyngdepunktet lavt og sette foten så nær

når båten er i fart. Sørg også for at alle

og da øker risikoen for ulykker.

midtlinjen som mulig når du går om bord

andre som er om bord, bruker flyteutstyr.

i en liten båt eller kano.
7. HOLD BÅTEN PÅ RETT KJØL

6. IKKE DRIKK ALKOHOL PÅ SJØEN

Tenk sikkerhet på sjøen uansett hvor mye

8. MANN OVER BORD

Alkohol og båtliv bør ikke blandes, så

moro du har det. Ikke overbelast båten,

Hvis du eller noen andre faller over bord,

sørg for å være edru og uthvilt. Promil-

og ikke reis deg opp i små båter med

er det viktig å få personen ut av vannet
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så raskt som mulig. Selv om sommeren

Vurder vannstrømmene nøye før du va-

1.

kan man raskt bli farlig nedkjølt, så bli

der i en elv eller annet rennende vann.

2. Bad aldri alene eller la andre gjøre det.

kvitt våte klær og få på vedkommende

Vann i fart har overraskende mye kraft

3. Bad ikke når du er sulten, like etter at

noe tørt så fort som mulig. Kast ut en

og kan feie beina under deg før du vet

du har spist eller når du er påvirket

redningsbøye eller annet flyteutstyr til

ordet av det. En vandrestav eller kjepp

personen i vannet så snart som mulig,

kan gjøre det enklere å holde balansen

4. Stup ikke uten å vite hvor dypt det er.

men hopp ikke uti selv for å hjelpe. Et

i vannet.

5. Svøm langs land. Svøm ikke under

tau eller en lykt bør være festet til flyteutstyret – aller helst begge deler.

Lær å svømme.

av rusmidler.

brygge eller foran stupebrett.
Hvis du blir feid nedover en elv, forsøk å

6. Dytt ikke andre ut i vannet.

«sitte» i vannet med beina foran deg i

7. Dukk aldri noen under vann!

9. VÆR FORSIKTIG VED REDNING

fartsretningen. Bruk dem til å ta imot hvis

8. Gå på land hvis du føler deg kald

Vær forsiktig så båten ikke kantrer når

du møter steiner eller andre hindringer du

du redder noen om bord i den, spesielt

kan slå deg på. Hold beina høyt i vannet.

hvis du er i en liten robåt eller kano. Når

Hvis du setter foten fast i noe på bunnen,

noen løftes ut av vannet, vil de miste

kan strømmen, hvis den er sterk nok, dra

oppdriften og plutselig virke mye tyngre,

resten av deg under vann. Hold retningen

noe som kan presse ripa ned under vann. I

ved å «svømme» med armene.

små båter eller kanoer er det derfor bedre

eller uvel.
9. Rop på hjelp bare hvis du er i fare,
aldri ellers!
10. Bruk godkjent redningsvest.
Barn skal aldri være uten tilsyn i nærheten av vann. Ikke overlat barnas sikkerhet

å løfte personer om bord over baugen

11. SIKKERHET PÅ STRANDA

til et annet barn. Lær barna at de alltid

eller akterenden.

Vi krysser fingrene for en varm sommer

skal be om lov før de går ned til vannet,

og dermed også mye strandliv, dog med

og fortell dem at de kan drukne hvis de

Prøv ikke å svømme til land hvis båten

mer avstand enn vi er vant til. Her er noen

overvurderer egne svømmeferdigheter

har kantret, men fremdeles flyter. Bli ved

strandregler:

eller undervurderer hvor dypt vannet er.

båten og vent på redning. Kom deg ut
av vannet ved å klatre opp på båten om
du kan, men vær forsiktig så den ikke
blir ustabil.
10. SVABERG, ELVER OG INNSJØER
Å bli våt og kald er ikke bare en risiko på
sjøen, du kan like lett falle i vannet hvis
du er ved en elv eller en innsjø.
Mye av Norge er både bratt og vått, noe
som sammen gir gode muligheter for
fantastisk rafting – men ikke dra på rafting på egen hånd. En kvalifisert guide
bør alltid være med; de har ofte både
utstyret og kunnskapen som skal til for
å ivareta sikkerheten til enhver tid.
BARN SKAL ALDRI være uten tilsyn i nærheten av vann. Ikke overlat barnas sikkerhet til et annet barn.
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Om årsmøter
Noen av lagene rakk ikke avholde
årsmøte før smittevernrestriksjonene kom i forbindelse med covid-19.
Landsstyret ber om at lagene forsøker å avholde årsmøte innen 1. juli.
For de lagene der denne fristen av
ulike grunner blir vanskelig, ber vi de
kontakte Ingeborg eller Christina i
sekretariatet for å legge en plan for å
avvikle årsmøtet så snart som mulig.

Årsmøtepapirer må være tilgjengelige i

• Det gjelder bare arrangementer på of-

forkant. Fordi dette møtet vil følge ved-

fentlig sted med en ansvarlig arrangør

tektene for ekstraordinært årsmøte vil

som har oversikt over hvem som er til

kun sakene i årsmøtepapirene kunne

stede.

behandles. Dette er også viktig i tilfelle

• En ansvarlig arrangør er viktig for å

medlemmer skal kunne delta på telefon

sikre rask smittesporing hvis det skulle

eller over internett.

bli nødvendig, og for at noen skal være
ansvarlig for at rådene om avstand og

Om dere tenker å ha servering på møtet,

smittevern kan følges.

kan dere ikke ha buffet og kakebord. Ta

• Arrangøren skal iverksette tiltak som

gjerne kontakt med kommunelegen lokalt

bidrar til at syke ikke deltar på arran-

TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

for å finne en trygg måte å gjøre dette på.

gementet og gjøre det mulig å ivareta

Det blir ikke mulig å avholde ordinære

Det åpnes ikke for benkeforslag slik at

• Ansatte eller oppdragstakere som står

årsmøter, da tidsfristen i følge vedtektene

man kan avgi stemme uten å være fysisk

for gjennomføringen av arrangement

er ute, lagene oppfordres allikevel til å

i rommet.

på offentlig sted skal ikke regnes som

hygiene.

varsle årsmøtet i god tid.

en del av arrangementet.
Det må være påmelding for å sikre god

Har du symptomer på sykdom er det

DELTAGELSE PER TELEFON ELLER

organisering.

INTERNETT

viktig at du holder deg hjemme slik at
DAGENS ANBEFALINGER FRA FOLKE-

Selv om dere har egnet lokale til å arran-

HELSEINSTITUTTET LYDER:

gere møte, må dere allikevel tilrettelegge

Det er også viktig å legge til rette for god

Det er tillatt med arrangementer på of-

for de som ikke kan delta fordi de er i

håndhygiene i møtet, og gjerne kjøpe inn

fentlig sted for inntil 50 personer.

risikogruppen. Ta kontakt med Ingeborg

håndsprit eller lignende som alle kan

• Dette gjelder der det er mulig å holde

eller Christina for å finne en god løsning

avstand på minst 1 meter mellom per-

på dette eller om dere har andre generelle

soner som ikke er i samme husstand.

spørsmål om årsmøtet.

du ikke smitter andre.

bruke når de går inn i møtet.

Hyggelig gjensyn
Med covid-19-pandemien og strenge regler for smittevern måtte vi i
Personskadeforbundet LTN avlyse
alle våre arrangementer framover,
men for at det ikke skulle gå alt for
lang tid før vi så hverandre inviterte
vi styremedlemmer fra midt, vest
og nord til et hyggelig videomøte.

verden der vi møtes digitalt. Fordi vi ikke
vet når vi kan arrangere vanlige samlinger
igjen, forsøkte å vi å møtes gjennom en

Nå har vi forsøkt dette, og vet at det funge-

videoløsning som heter Zoom. Det gikk

rer inntil vi får møtt hverandre igjen. Og som

over all forventning, og ga en hyggelig

en deltager kommenterte mot slutten av

times gjensyn med kjente.

et møte: «Så godt å møte så mange igjen».

HVA NÅ
Både tillitsvalgte og ansatte hadde tan-

TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

i sør og øst til møte.

ker og spørsmål som kretset rundt videre
drift, noe som munnet ut i enkelte kon-

Med smittevernregler og hjemmekontor

krete forslag og noen tanker å ta med

har mange av oss blitt kastet inn i en

videre. I neste omgang inviterer vi lagene
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
FORFEDRENE

FRITID

SYSTEM
ARTER

DYR

EKSI STERER
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LE DELSE
SVIMMEL
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BEVE GER
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UNDER TRYKKE
SNUING

TRE

ELV
SYDER

ALV

EMNE

FRUKT

I DET

ORDNE
FUGLER

INVI TERE

KOPPEN
TELE

SIDE
FUGLEN

AVTAR

INDISK
BRØD

SVINGOM
SMERTE

ER
VIKTIG
FOR
ALLE

TILLATE
FLOTT

IRLAND

PIKE NAVN

FRUKT

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

DYRE AVKOM

AFFÆRE

BY OG
ELV
DASKET

INSTRU MENT

KALK KREPS
DRAKT

VAG

PAVE NAVN
FAR TØYET

ER VIK TIG Å DOKUMEN TERE

BANN ORDENE

KRIBLE

KON JUNK SJON

KVINNE

DYR
BARE

UTBYGG

NORGE

PAPE GØYE

LIKE

ELV
PASS ENDE

SKUET

MERKE
FRØ

GRET TEN

1000

BESKYTTES

PIKE NAVN

OFF ERTE

MERKET
REPORTASJE

DYRET

FINNES

SKÅTE
TALL

PLAGG
TRE
EN
THUN BERG

SLAPP

TALL
STILLHET

LIKE

STELL

TALL
RISSER

HOVED STAD

TEMPEL

TRYGLE
EVEN TYR

YNDIG
PIKE NAVN

VULKAN

STRØM
EIE

ER SORG
DEFI NERT
SOM

SPISE
SIFRE

TALE MÅTE

VEKST

ARTIK KEL

ARBEIDE

UTETTE
RETNING

PUSSE
RYTME

FROS TEN
GUDINNE

MUNTER
RØYS

PIKE NAVN

DRIKK
TIPI

DYR

TITTEL

ØY

ANNEN RANGS

UTROP

LIKE

MUNN

NØD SIGNAL
VARM

OMFOR MEREN

GLOSE

TRANG

FUGL

MUSIKK STYKKE

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

LANG

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

Løsning på forrige kryss
var:

PANDEMI

Bjarne Johansen, Gravdal
Elisabeth Huitfeldt Øygard, Ski
Martin Solberg, Molde

Svarfrist: 10. juni

Send løsningsordet, samt navn og adresse til: levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Selius & kidza

Vær stolt av den kroppen du har!
Tenårene er en tid der kroppen forandrer seg mye. I løpet av noen
få år utvikles kroppen fra barn til
voksen, og det er normalt å føle på
usikkerhet og å sammenligne seg
med andre.
Endringene som skjer i kroppen under
puberteten kan lett føre til at du kjenner
på utrygghet og usikkerhet. Mange lurer
på om de er for tynne, for tykke, om de
har nok muskler eller om de er normale.
Hvis du tenker slik er det viktig å huske
at alle er forskjellige, og at det er fint.
DET ER MANGE SOM VIL
PÅVIRKE DEG
De som reklamerer for og selger produkter
og tjenester, ønsker å påvirke ungdom
som føler på usikkerhet. Noen ganger
føles det som om kropp er tema og i fo-

med andre. Når du gjør det er det lett å

og se på den flotte personen du er iferd

kus over alt. Den sterke fokuseringen på

føle at du ikke er bra nok. Noen kan også

med å utvikle deg til. Vær stolt!

kropp kan føre til at noen tøyer grensene

føle seg litt bedre når de sammenligner

for å forandre kroppen. Andre kan føle

seg med andre.

Det er helt greit å trene og spise sunt

at de mistrives med kroppen sin og får

for å ha energi, overskudd og føle seg
VÆR FORNØYD MED DEN KROPPEN

vel. Men hvor går grensen mellom det

DU HAR!

sunne og friske og det syke og skadelige?

SAMMENLIGNER DU DEG MED

Husk at kroppen må få tid til alle

Vær bevisst på disse grensene og tenk

ANDRE?

endringer. Ha litt tålmodighet og prøv

gjennom hvordan du kan ta godt vare

Det er helt vanlig å sammenligne seg

å ikke vær så selvkritisk. Ta en titt i speilet

på deg selv og DIN kropp.

ulike psykiske reaksjoner på grunn av det.
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Tundra
Tiger

Kryssord

Soduko

Hva skjedde?

Luft mot
vann

Når korken er fjernet, renner
vannet fort ut gjennom hullene

1

Lufttrykk omgir oss
på alle kanter, og
vi kan lett glemme
hvor sterktt det er
– sterkt nok til å
stoppe rennende
vann.

Bruk hammer og spiker til å lage tre hull i
bunnen av plastflasken
Hullene bør være mindre
enn 6 mm

2

Du trenger
Stor flaske i
klarplast med
skrukork
Kjøkkenvask
Hammer
Spiker

3

Sett flasken i vasken.
Fyll den med vann,
men ikke skru
på korken. Hold
flasken over
vasken og
følg med
Skru korken
godt på
flasken og
følg med
igjen

© MCT/Bulls
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Luften trykker hardt på
gjennom flaskeåningen og
mot vannet

Den trykker også
svakere mot
hullene i bunnen
av flasken
Skru på
korken, så
stopper
vannstrømmen
Luften trykker
fremdeles mot
de små
hullene og
stopper
vannet

Viktig plan for
fastlegeordningen på plass
«Pasientene har behov for en god,
fast, lege. En som trives i jobben
og som opplever å kunne gi den
behandling og oppfølging pasienten trenger. Handlingsplanen
for fastlegeordningen adresserer
viktige anliggender for funksjonshemmede og kronisk syke, som ofte
er storforbrukere av ordningen», sier
generalsekretær i FFO, Lilly Ann
Elvestad.

«Vi er godt fornøyd med at mange av

endringer og forbedringer på sikt», sier

våre innspill er å se blant de 17 tiltakene

Elvestad.

planen innebærer», sier Elvestad, og peker
blant annet på at regjeringen vil skape

FASTLEGEN ER VIKTIG FOR ALLE

en teambasert fastlegeordning.

«Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre

«FFO har i lang tid etterlyst mer teamar-

livet der de bor. Fastlegeordningen har

beid på legekontorene. Vi er svært glade

vært en suksess, men vi ser at ordningen

for at handlingsplanen så tydelig adres-

nå er under press og flere kommuner sliter

serer nødvendigheten av dette – både for

med å rekruttere. Vi tar derfor grep for å

å frigjøre fastlegens tid, men ikke minst

beholde leger som arbeider som fastleger

for å øke kvaliteten», sier Elvestad.

i dag, og sørge for at flere ønsker å jobbe

Tekst: FFO

som fastlege og at de får brukt kompe«Fastlegeordningen har store utfordrin-

tansen og kreftene sine på pasientene»,

Handlingsplanen er et resultat av et

ger overfor de pasientene og brukerne

sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

trepartssamarbeid mellom Legefore-

med sammensatte tilstander. Fast-

ningen, Kommunenes sentralforbund

legeordningen er nok best organisert

VIKTIGE TILTAK I HANDLINGSPLANEN:

(KS) og Oslo kommune. Flere organisa-

rundt den friskeste delen av befolknin-

• Grunntilskudd i to år for de som be-

sjoner, blant andre FFO, har gitt innspill

gen. Handlingsplanen erkjenner dette,

gynner som fastleger og skal bygge

i planarbeidet.

og adresserer tiltak som vi tror kan gi

opp sin praksis.
• Knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for
eksisterende praksiser.
• Øke antall avtaler for spesialisering i
allmennmedisin og øke veiledningen
• Avlaste fastlegene for oppgaver
• Innføre en ordning med introduksjonsavtaler
• Bedre kvaliteten på legetjenester til
brukere med omfattende behov
• Styrke Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)
• Utvikle kvalitetssystem i allmennlegetjenesten
• Gi flere leger mulighet for lederutdanning
• Legge til rette for en mer teambasert
tjeneste
• Legge til rette for nye arbeidsverktøy
og øke bruken av e-konsultasjon

GENERALSEKTRETÆR I FFO Lilly Ann Elvestad sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: FFO.
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Ikke nok i potten for
frivilligheten
De frivillige organisasjonene lider
store økonomiske tap på grunn av
smitteverntiltakene og blir ikke tilstrekkelig kompensert i Regjeringens
forslag i revidert nasjonalbudsjett.
Nå ber Frivillighet Norge Stortinget
sikre store nok bevilgninger og støtte
til mindre lag og foreninger.
For å hjelpe frivillige organisasjoner gjennom krisesituasjonen, øker regjeringen
arrangementsstøtten til frivillige organisasjoner med rundt 300 millioner kroner
og utvider denne til å gjelde flere tapte
inntekter som loppemarkeder og basarer,
utleie av bygg og anlegg og delvis avlyste

FRIVILLIGHET NORGES GENERALSEKRETÆR Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Frivillighet Norge

arrangement.
25 000 kroner i løpet av tre måneder.
– Det er bra at ordningen utvides, men da

på 25 000 kroner fjernes, understreker
Slotterøy Johnsen.

må også pengene følge med. Når Rosen-

Tall fra første søknadsrunde i ordningen

borg Ballklub alene kan søke om nesten

viser også at hovedvekten av de organi-

MÅ FINNE LØSNINGER FOR ALLE

10 millioner kroner i tapte billettinntekter,

sasjonene som får kompensasjon, er fra

Frivillighet Norge forventer at kulturmi-

så viser det at behovet er større enn re-

det sentrale østlandsområdet.

nister Abid Raja husker at han er minister

gjeringen har satt av penger til. Frivillige

for hele frivilligheten og at Stortinget

organisasjoners kompensasjonsordninger

– Regjeringen er i fare for å skape store

bidrar til å finne løsninger også for de

må få samme behandling som nærings-

geografiske forskjeller. De små lokalla-

som ikke treffes av den utvidede arran-

livets, hvor pengene følger behovet og

gene er kanskje ikke så store i nasjonal

gementsstøtten.

det ikke settes et altfor lavt tak til at

sammenheng, men de er veldig viktige

det kan skje, sier Frivillighet Norges ge-

der de er, som fritidstilbud for barn og

– Ikke alle tapte inntekter kan knyttes

neralsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

unge, beredskap på sjøen og i fjellet, hjelp

til arrangement. Frivillighet Norge har

og støtte i hverdagen, sosiale møteplasser

bedt om en egen kontantstøtteordning

RAMMER DISTRIKTET HARDEST

og nærmiljøbyggere. Kanskje har de ikke

for frivilligheten og fullfinansiering av

I en nylig medlemsundersøkelse blant

mer enn 25 000 kroner i inntekter på et

momskompensasjonen for frivilligheten.

Frivillighet Norges 50 000 lokale lag og

helt år, men det er 25 000 viktige og godt

Når regjeringen nå heller satser alt på en

foreninger, sier over halvparten av respon-

investerte kroner, både for lokalsamfun-

utvidelse av arrangementsstøtten, går de

dentene at de frykter konkurser for deres

net og for dem, sier Frivillighet Norges

inn for en ordning hvor de vet at en del av

lokale lag som følge av korona. Derfor er

generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

frivilligheten faller utenfor. Vi forventer at

Frivillighet Norge særlig bekymret for at

Abid Raja presenterer løsninger også for

kulturminister Abid Raja varsler en nedre

– Også barn på bygda har rett på en me-

disse, sier Frivillighet Norges generalse-

grense for tap som kompenseres, på

ningsfull fritid. Derfor krever vi at grensen

kretær, Stian Slotterøy Johnsen.
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Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Garver Hansensveg 3 etg

9144 SAMUELSBERG
Tlf. 77 71 63 89

Ørland Bil AS
Toyota
Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 55 24 88 00

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Frank Kjosbakken AS
Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Helgeland
Bilskade AS

NorthSea
Terminal AS

Ranenget 5
8626 MO I RANA
Tlf. 975 18 000

Ryensvingen 15, 0680 OSLO
Tlf. 22 62 60 80 - www.atl.no

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Betongentreprenør
Arne-Olav Tveit
Drangedalsveien 1260
3760 NESLANDSVATN
Tlf. 958 15 445

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS
Bjørndalsvollen 1
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf. 958 35 848

Heum
Skogservice

Stebekk Bygg AS

Tt- Invest AS

Birkeland Bruk AS

MB Kran &
transport AS

Gudbrandsdal
Frakt AS

Nedfre Hagaveg
2150 ÅRNES
Tlf. 63 94 45 06

Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Svarttjønnheia 125
4645 NODELAND
Tlf. 880 01 818

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Heggenveien 9
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Øvste Skogen 139
6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 86 72

Taxi Sør AS

Kartheia 5
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Bil Sør AS

Løvollbakken 20A
4645 NODELAND
Tlf. 918 29 445

Ajertangen 16
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 73 74

Fiboveien 20
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Svendsen
Maskin AS

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Ren Røros as
Osloveien 16B
7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Arcasa
arkitekter AS

Sørbyveien 603
3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

1

Nygård
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Elite Bil AS

Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Bilbutikk 1 AS

SB Transport AS

Breistøl & Falkgjerdet
Maskin AS

Andersen Bil
og Bilskade AS

Hamar Pukk
og Grus AS

Finn’s
Vareekspress AS

Stormyrveien 3
8008 BODØ
Tlf. 468 03 523

Sveindalsvegen 15
4737 HORNNES
Tlf. 909 85 553

Mostad Bil AS
Gjerstadveien 143
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 71 13

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Lantz Auto AS
Verksveien 13
4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Dalaneveien 35
4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 26 00

Multisveis AS
Strømsveien 223
0668 OSLO
Tlf. 941 88 020

Kvaenveien 7
1529 MOSS
Tlf. 69 23 56 00

Inger Floods vei 4
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 09 20

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Bjarne Johansen
Bil-Demontering AS

Bil-Spesialisten AS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

ANONYM
STØTTE

OPS
Mekanisk AS

Buråsen 20
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 977 17 400
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Nonslid
Bilservice AS

Sørskogbygdvegen 153
2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Folkestadvegen 1
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 41 11

Dahlemoen 39
2670 OTTA
Tlf. 61 23 10 29

Bømlo Storsenter
Bankbrekko 6
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Toyota
Romerike AS

Aktiv
EiendomsmeglingBø

Riggen 24 D
4956 RISØR
Tlf. 451 04 549

Grøtting
Dyretransport AS

Sagv 23 C III
0459 OSLO
Tlf. 22 71 70 70

Rs Bilservice AS

Rongved
Mekaniske AS
5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Bømlo

Åsaveien 93
3531 KROKKLEIVA
Tlf. 905 80 232

T. Høyland
Bilverksted AS

Lyngrothveien 1
4820 FROLAND
Tlf. 412 62 779

Skattøravegen 77
9018 TROMSØ
Tlf. 469 20 450

Stasjonsveien 46
4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

Skar
Industriservice AS

Einar Dalaker

Sundretunet
Sundrejordet 4
3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

Jensen
Transport AS

Odd Gleditsch AS

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Stangeskovene
Årnes

Ulefoss Auto AS

1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Doktor Sjursensveg 8
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 900 74 122

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Brøstadbakken 51
9311 BRØSTADBOTN
Tlf. 917 27 778

Ringsevja 22
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Bjørn Tøraasen AS

Mjåvannsvegen 38
4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 970 86 102

Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rue
Transport AS
Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Bst Anlegg &
Utemiljø AS

Manndalen Bil
og Karosseri AS

14.05.2020, 09:27

3735 SKIEN
Tlf. 35 60 90 80

Rørlegger

Svein Andersen AS
Vetle Mules veg 11
3944 PORSGRUNN
Tlf. 953 69 532

Karma Marit Meløy AS

Ramsøy AS

Kongegata 22, 3256 LARVIK
Tlf. 33 13 16 20

1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Løkkegata 16, 2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30 - www.ramsøy.no

Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg med
veiledning og oppfriskning av hele garderoben.

Fjellheim Drift og Service AS
Knotten
7777 NORD-STATLAND
Tlf. 915 83 272

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

Kurt Syversen
Transport og Eiendomsservice AS
Munkerudveien 27 A, 1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

Nils Heglands veg 71, 4735 EVJE - Tlf. 957 13 200

Jevnaker Bilverksted AS
Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

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

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no
Skoleveien 12-14
9407 HARSTAD

Fjæreveien 50
4885 GRIMSTAD

Tlf. 77 00 05 80
www.hoklandmarina.no

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Tlf. 37 25 62 60

Snap Drive Lørenskog

Rusbehandling nytter!
www.phoenixhaga.no
Tlf. 69 89 82 50

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO

Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG
Tlf. 03 010 / 977 03 010
www.snapdrive.no

www.vikorsta.no

Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

Trygt på skoleveiene
Vestvågøy
kommune
aurskog-holand.kommune.no

kongsvinger.kommune.no

vestvagoy.kommune.no

flesberg.kommune.no

vennesla.kommune.no

Halden
kommune
halden.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

heim.kommune.no

Fitjar
kommune
solund.kommune.no

fitjar.kommune.no

time.kommune.no

as.kommune.no

rost.kommune.no

sel.kommune.no

Oslo kommune
Fri Rettshjelp

Åpningstid: Mandag - Fredag: 0800-1535
Mandag - Torsdag: 1630-1900
Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00
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valer-of.kommune.no

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

dret navn til:

atning,
at slik

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

Spesialområder:
NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningserstatnings- og forsikringsrett.
forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet
har Ness,
15 ansatte,
hvorav 10 advokater
Jan Gunnar
Erik Johnsrud,
og
1 advokatfullmektig.
Christian
Lundin og Tom Sørum.
Vi
en rekke
rekke prinsipielle saker
Vihar
har prosedert
prosedert en
for
norske og
internasjonale
prinsipielle
saker
for norske domstoler og
bistår
skadelidte idomstoler,
hele landetogi saker om
og internasjonale
erstatning.
I tillegg
kanlandet,
vi bl.a. tilby bistand
bistår skadelidte
i hele
innenfor
følgende
rettsområder:
i saker etter
ulykker.

Fast
eiendoms
rettsforhold,
familie- og
I tillegg
kan vi bl.a.
tilby bistand
arverett,
strafferett,
herunder oppdrag
innenfor og
følgende
rettsområder:
som
bistandsadvokat.
fast eiendoms
rettsforhold,
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som
bistandsadvokat.
HOVEDKONTOR
OSLO
Postadresse for alle kontorer:
UniversitetsgataTromsø:
8, 0164 Oslo
Haugesund:
Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
Faks: 23 29 90 01
Haraldsgt.
4
5527firmapost@nesslundin.no
Haugesund
9008 Tromsø
Tlf.: www.nesslundin.no
52 72 30 80
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01 Faks: 23 29 90 01

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader
Ta kontakt for en gratis
samtale om din sak!

Besøksadresse avdelingskontor:
Lillestrøm:
Haugesund:
Bjørnsonsgate 34
Strandgata 94
2003 Lillestrøm
5528 Haugesund
Tlf.: 63 89 20 20
Tlf.: 52 72 30 80

HAR DU NY ADRESSE?
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!

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

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

