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Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved
at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper,
som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en
universelt utformet løsning er det hovedløsningen
som skal være brukbar for alle.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

I denne utgaven av
LEVE MED 
kan du lese et inter-

uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede

vju med mangeårig

løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger

medlem og rulle-

unngås. Prinsippet anvendes ved utvikling av produkter, tje-

stolbruker Henning Bjurstrøm. Han forteller om sine opple-

nester, bygg, infrastruktur osv.

velser rundt tilgjengelighet i Oslo. -Jeg opplever at byen min,
som jeg vokste opp i og som jeg har brukt i mange tiår som

Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den

rullestolbruker, har blitt mindre tilgjengelig med årene.

ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel
egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er

Bjurstrøm peker mot politiske bymyndigheter som han mener

det hovedløsningen som skal være brukbar for alle.

ikke har tatt nok hensyn til bredden av befolkningen ved å
bytte ut parkeringsplasser, tilgjengelighet og tilrettelegging

Vi i Personskadeforbundet LTN har alltid, da mener jeg siden

mot plass til flere syklister, el-sparkesyklister og pyntekanter.

begynnelsen for 37 år siden, vært opptatt av prinsippene bak
universell utforming. Altså at samfunnet skal bygges rundt og

I interesseorganisasjoner som Personskadeforbundet LTN,

Begrepet ble imidlertid først kjent mange år senere. For oss

der mange medlemmer har nedsatt funksjonsevne i en eller

handler det om at vi skal være vaktbikkjer for å unngå diskri-

annen form, er begrepet universell utforming en gammel

minering. Derfor har vi snakket med Miljøpartiet De Grønne

kjenning.

(MDG) og spurt hva de gjør for å skape en tilgjengelig by – men
også om de kan svare på noen av spørsmålene Bjurstøm stiller.

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt,

God lesning!
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Hva skjer med
el-sparkesyklene?
Et tegn på årstiden vi er inne i er
inntoget av el-sparkesykler. I Oslo
snakker vi om tusenvis av grønne,
oransje og sorte leiesykler som beveger seg på kryss og tvers gjennom
gatene, eller ligget strødd tilfeldig
rundt omkring. Dessverre medfører
el-sykler også mange personskader,
- altfor mange synes Personskadeforbundet.

Miljøforkjempere og flere andre grupper

å gå til butikken fordi de har opplevd

applauderte nykomlingen og argumen-

å nesten bli påkjørt av el-sparkesykler,

terte for at dette miljømessig var smart

tillegger han.

og at det ga folk muligheter for å bevege
seg raskt på kryss og tvers av byen.

- Hva er det negative?

Det er for så vidt rett, men etterhvert har

- Vi er særlig skuffet over at el-sparke-

det kommet frem flere sider ved el-spar-

sykler ikke, også etter råd fra statens

kesykler som gjør at interesseorganisa-

egen faginstans, blir klassifisert som

sjoner, deriblant Personskadeforbundet

motorvogn. Et av problemene med

LTN, fagfolk og myndigheter ser at vi

el-sparkesykkeltrafikken er nemlig at

TEKST: Gunn Kvalsvik

trenger reguleringer.

den, særlig på kveldstid og i helgene, ofte

En som har blitt rammet av en el-spar-

ULYKKER OG SKADER

blitt klassifisert som motorvogn ville det

kesykkel-skade er Nikolai Ravn Aarskog

Det er flere sider ved el-sparkesykler som

vært mulig å innføre en promillegrense

(29). Han var selv på sykkel da en sparke-

er komplisert. Det handler blant annet om

på lik linje med andre motorvogner og

syklist, uten å se seg for, valgte å krysse

skadeomfang, et kaotisk trafikkbilde og

det hadde blitt lettere å slå ned på fylle-

veien fremfor han.

manglende regelforståelse.

kjøring – i tillegg hadde lovverket vært

- Jeg så sparkesyklisten og forstod hva

Etter sterkt påtrykk fra flere, blant annet

som var i ferd med å skje. At han ikke

Personskadeforbundet LTN, har det blitt

TANN- OG KJEVEPROBLEMER

var bevisst hva han gjorde og at vi kom

utarbeidet en foreskrift som ytterligere

Tilbake til oktober 2020 og Nikolai Ravn

til å krasje. Jeg prøvde å rope, men han

regulerer el-sparkesykler.

Aarskog som ligger på asfalten. Han ser

foregår i ruspåvirket tilstand. Hadde de

tydeligere også for brukerne.

det er mye blod rundt ham, det er noe

hørte meg ikke. Så smalt det.
- Forskriften ble ferdig og publisert den

rart med kjeven og munnen, og han er

EL-SPARKESYKLER OG ULYKKER

18. mai. For å ta det positive først: Vi er

svimmel.

Det er nå to år siden de første utleie-

glade dersom forskriften vil lede til mer

firmaene fikk grønt lys og startet med

ordnete parkeringsforhold og dermed

- Et vitne sa at jeg var borte. Altså svimte

el-sparkesykkelforretning i Norge. På kort

redusere problemene med dårlig frem-

av. Selv er jeg ikke sikker, men jeg husker

tid var gatene, iallfall i Oslo, fylt opp av

kommelighet og forsøpling.

ingenting fra sammenstøtet og hvordan

grønne og oransje sparkesykler.

jeg falt.
Dette har vært et relativt stort problem
i store deler av byen, der el-sparkesykler

På sykehuset ble det konstatert kjeve-

ligger strødd rundt omkring. For folk med

brudd, omfattende tannskader og hjer-

nedsatt funksjonsevne har dette vært

nerystelse. Hjernerystelsen gikk heldigvis

både farlig og til hinder for deres frem-

over. Kjeven og tennene derimot skulle

kommelighet, forklarer Per Oretorp i

vise seg å være mer utfordrende enn

Personskadeforbundet LTN. Vi har fått

først antatt.

henvendelser fra medlemmer som forteller at de rett og slett er livredde for
PER ORETORP
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Siden ulykken har Aarskog tilbrakt mye

- Vi er særlig skuffet over at
el-sparkesykler ikke, også
etter råd fra Statens egen
faginstans, blir klassifisert som
motorvogn.
Per Oretorp
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NIKOLAI RAVN AARSKOG ble påkjørt av en el-sparkesykkel. Han fikk blant annet store tannskader. Foto: Privat.

tid hos tannlegene. Tre tenner måtte rot-

Nikolai Ravn Aarskog håper betenne-

- Det paradoksale, sier han, er at det var

fylles. Den ene var helt knekt og nesten

lesen kan gi seg. En løsning er å ta ut

NRK-journalisten som nevnte at jeg burde

borte. Planen var å rotfylle og deretter

tenner og sette inn implantat. Men det er

undersøke om jeg hadde forsikring gjen-

sette på kroner, men det visste seg å ikke

vansklig fordi det er lite å sette skruer i.

nom jobben min. Det visste seg faktisk

være så enkelt siden de hadde problemer

at det stemte – det fantes en forsikring

med å feste seg og at det høyst sann-

HVEM SKAL BETALE?

synlig er brudd i rotspissen.

Parallelt med at skadeomfanget blir

som dekker inntil 75 000,-.

tydelig og tannlegetimene øker starter

SKYLD OG ERSTATNING

- Det har vært mye smerter og mange

en ny prosess for Aarskog. Nemlig den

Han som kjørte el-sparkesykkelen som

timer i tannlegestolen. For tiden går jeg

økonomiske. Spørsmålet er; hvem skal

krasjet inn i Nikolai Ravn Aarskog stakk

med en midlertid fiksering som skal hol-

betale for tannlegeregningene som etter

ikke av og sa seg skyldig da politiet an-

de tennene på plass, noe som gjør at det

hvert har begynt å hope seg opp?

kom stedet.

jeg ikke kan bruke tennene, ikke engang

Mens vanlige helseproblemer blir dekket

- I akuttfasen var jeg opptatt av dette.

å spise en brødskive fungerer.

av det offentlige, må tannlegeregninger

At han sa seg skyldig. Siden har jeg hørt

betales selv.

at han har fått en bot, og at han skal

ser kosmetisk greit ut. Problemet er at

Den videre prosessen er uklar. Tannlegen

betale erstatning på 11 000,-. Om dette

kan ikke love noe, men håpet er at beten-

Etter å først ha sagt ja til at reiseforsik-

går til meg eller forsikringsselskapet, vet

nelsen skal gi seg og at man kan redde

ringen ville dekke to år, trakk Gjensidige

jeg faktisk ikke.

det som reddes kan. I verste fall blir det

seg og sa de hadde gjort en feil. Først

implantat og skruer – noe som kanskje

etter at han gikk til NRK og fikk saken

Aarskog er ikke sikker på om det er alt

ikke vil fungere siden det er lite å skru i.

sin belyst – fikk han en beklagelse.

den skyldige må betale:
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- Jeg er også usikker på hvorvidt mitt

Vi vet også at deler av ulykkene skjer i

med at antall el-sparkesykkelulykker

forsikringsselskap går til ham for å få

ruspåvirket tilstand , og i en undersøkelse

går opp.

penger – altså regress.

svarte hele 43 prosent at de hadde kjørt
el-sparkesykkel i ruspåvirket tilstand

VI GIR OSS IKKE

- Ulykkene kommer på toppen og utfordrer et allerede presset helsevesen.

Personskadeforbundet LTN har siden

- Vi synes det er rart at regjeringen, slik vi

Dessverre er det de færreste av disse

el-sparkesykler startet å rulle i bygate-

forstår forslaget, synes å ta større hensyn

ulykkene og skadene som blir rapportert

ne - deltatt i debatten og stilt kritiske

til utleierne og de profesjonelle aktørene

av politiet og registrert i SSB-statis-

spørsmål rundt det nye kjøretøyet. Vi

enn til intensjonene med nullvisjonen

tikken - som er den statistikken som

har også sendt inn et langt høringss-

og til de som skades i ulykkene. Noen

brukes i forbindelse med vurdering av

var i forbindelse med det nåværende

særlig effekt på skadeomfanget tror vi

det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet

forskriftsarbeidet. Målet har vært, og

ikke de nye reguleringene får – rett og

og oppnåelse av delmål i henhold til

er, å redusere antall ulykker og per-

slett fordi rusproblemet ikke blir slått ned

nullvisjonen. Etter min oppfatning er

sonskader.

på, sier han.

det grunn til å tro at det gjør det en-

- Siden ankomsten av el-sparkesykler har

Oretorp presiserer at vi ikke må glemme

for en sterkere regulering slik trafikk-

det blitt rapportert inn en økning i antall

at det å bli påført en varig personska-

sikkerhetsorganisasjonene ønsker, som

skader. Legevakten i Oslo har senest den

de er tragisk for de som blir involvert,

hadde redusert antall personskader og

siste måneden registrert et stort antall

men at det også betyr et ekstra press

som hadde vært i trå med intensjonene

skader som er knyttet til sparkesykkel-

på helsevesenet vårt. Det er nemlig ikke

bak nullvisjonen, avslutter Per Oretorp.

bruk, forteller Oretorp.

sånn at andre skader går ned, parallelt

klere for regjeringen å velge ikke å gå

RAPPORT OG FAKTA OM EL-SPARKESYKLER FRA STATENS VEGVESEN
Rapporten oppsummerer funnene etter en registering

•

av alle skader som er pådratt i forbindelse med bruk av
sykkel eller elsparkesykkel i Oslo i perioden mars 2019-

syklisten selv var involvert i ulykken
•

mars 2020. I løpet av registreringsperioden for rapporten,
oppsøkte 2297 pasienter Oslo skadelegevakt etter en

Kun 2 % av de skadde el-sparkesyklistene brukte hjelm
(vs. syklister 60 %)

•

sykkelulykke, mens det ble registrert 846 skader knyttet
til en elsparkesykkel.

75 % av sykkelulykkene skyldtes eneulykker, hvor kun

10 ganger høyere risiko for å bli skadet i en ulykke på
en el-sparkesykkel enn på en vanlig sykkel

•

40 % av ulykkene med el-sparkesykkel skjedde i ruspåvirket tilstand

Noen interessante funn som man kan lese om i rapporten

•

er blant annet at:

(sykler/el-sparkesykler)
•

•

De unge ligger på skadetoppen

•

Menn skader seg hyppigst

Økt ulykkesrisiko på kveld og natt for begge grupper
Blant syklistene var skader i armer/håndledd hyppigst,
deretter hodeskader

•
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Hos el-sparkesyklister var hodeskader hyppigst

Samferdsel for folk med
funksjonsnedsettelser i Oslo
Etter å ha vært rullestolbruker i 23 år har Henning Bjurstrøm opplevd at Oslo har blitt mindre tilgjengelig. Særlig
mener han at det har vært en uheldig utvikling de siste årene.
TEKST: Gunn Kvalsvik

- Jeg og flere med meg irriterer oss over

til redusert fremkommelighet som færre

ULYKKEN, OG AKTIVITETEN I

hvordan byen vår «lukkes» for oss som

parkeringsplasser, stadig flere sykkelfelt

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

har nedsatt funksjonsevne, sier Bjurstrøm.

som reduserer fremkommelighet, enveis-

Henning Bjurstrøm ble skadet i 1997, og

Han er tydelig irritert og frustrert.

kjørte gater og ikke minst sparkesykler

ulykken skjedde da han og hans kone

som ligger strødd overalt, og gjør byen

var på sykkeltur.

Han peker på flere forhold som har ført

mindre tilgjengelig.
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Det tok ikke lang tid før han ble kjent

tillegg er det dårligere fremkommelighet

med Personskadeforbundet LTN. Han

– på grunn av kanter og flere sykkelstier.

var ressurssterk, hadde mye energi og
det tok derfor ikke lang tid før han gikk

- Jeg er også svært urolig for el-sparke-

inn i styret.

syklene som både tar mye plass i trafikkbildet, og som ligger strødd overalt. For

- I nesten seks år, fra 2001 til 2008, satt jeg

ikke lenge siden trillet jeg langs Kirkeveien

som leder i hovedstyret. Jeg er fremdeles

nær Majorstuen – det var bokstaveligtalt

med og aktiv i forbundet, men i en litt

el-sparkesykler overalt og det gjorde min

mindre rolle som medlem av rettsikker-

tur komplisert.

hetsfondet, forteller Bjurstrøm.
Bjurstrøm, som vokste opp i Oslo og
Det bør også nevnes at Henning Bjur-

har brukt byen hele sitt liv, sier han er

strøm er en av svært få som har blitt

frustrert. At han rett og slett opplever at

utnevnt som æresmedlem i forbundet.

det foregår en kamp om plassen i byen

Dette er en annerkjennelse for lang og

og at en av taperne er de med nedsatt

tro tjeneste.

funksjonsevne.

MILJØ, PÅ BEKOSTNING AV

- Personlig føler jeg livet mitt begrenser

TILGJENGELIGHET

meg fysisk. Jeg skulle for eksempel gjerne

Tilbake til Bjurstrøms engasjement for

besøkt barnebarna på Skøyen oftere eller

tilgjengelighet i byer, og da særlig i Oslo,

vært mer i bykjernen, men bybildet og

for folk med nedsatt funksjonsevne. Han

svært få parkeringsplasser begrenser

Han var i ferd med å stoppe – fordi det

mener at hovedstaden, sånn han opp-

mine valg.

var noe rart med sykkelen.

lever den, lukker seg gradvis og gjør at
folk tvinges til å besøke kjøpesentre og

- Jeg trillet ut for å stoppe sykkelen fordi

områder rundt bykjernen.

jeg trodde skolissen satt fast i kjedet.
I det jeg satte ned beinet, for å finne

- Ikke noe galt med kjøpesentre altså,

bakkefeste, skled beinet ned i en hule.

men jeg tror det er mange som meg som

Jeg falt og landet dessverre på en svært

også ønsker å bruke bysentrum.

uheldig måte. Det kunne vel knapt gått
verre. Kroppen min slo mot på asfalten

- Er det parkeringsmuligheter som er den

og jeg endte opp med en kompresjon i

største bøygen, sånn som du ser det?

ryggmargen som medførte lammelser.
- Ja, det er en klar reduksjon i antall
Bjurstrøm var på ulykkestidspunktet

handikapp-parkeringsplasser, i tillegg

både frisk og sterk, og det nye livet kom

til vanlige parkeringsplasser. For eksempel

som et sjokk. Verden ble på et blunk litt

ved Frognerparken. Det reduserer selvsagt

annerledes.

mulighetene vi har for å komme nærme. I
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HENNING BJURSTRØM

- Vi må ikke bare rigge til en by for de unge og spreke. Et gatebilde
som er hektisk og består av sparkesykler, sykkelstier som går på
kryss og tvers – og færrest mulig biler høres bra ut. For svært mange
betyr det dessverre utestenging og diskriminering.
Henning Bjurstrøm

POLITIKK OG

knapp kommet halvveis i overgangen før

som er tilrettelagt for alle tilhører det jeg

PRIORITERINGER

det blir rødt lys. Veldig farlig.

kaller ansvarlig utvikling, og sånn som

Bjurstrøm mener at Oslo-politikerne heller

Oslo utvikler seg er det mange som blir

ikke synes å ivareta folk med nedsatt

Henning Bjurstrøm mener vi må si fra.

stengt ute. Vi snakker diskriminering på

funksjonsevne i sin kollektivtransport-

Fortelle politikerne at byen må være

høyeste hold.

satsing. Ja, det går busser – men tilgjen-

tilpasset alle dens innbyggere. Også de

gelighet for tilkomst til bussholdeplasser

som sliter med funksjonsnedsettelser.

er for mange vanskelig.

Som medlem av Personskadeforbundet LTNs rettsikkerhetsfond er Bjurstrøm

- Vi må ikke bare rigge til en by for de

også særlig bekymret over det økende

- Det er komplisert med buss eller andre

unge og spreke. Et gatebilde som er hek-

antallet av sykkelulykker og ikke minst

former for kollektivtransport for folk med

tisk og består av sparkesykler, sykkelstier

sparkesykkelulykker.

ulike former for funksjonsnedsettelser.

som går på kryss og tvers – og færrest

Ikke alle selvsagt, det kommer an på

mulig biler høres bra ut. For svært man-

- Det er vel og bra med sykkelveier, men

hvilke utfordringer man har. Men om du

ge betyr det dessverre utestenging og

det er mange som "ikke kan sykle" og

bor et stykke fra holdeplassen og skal

diskriminering.

som ikke vet hvor sårbar man er. I tillegg

til et sted der kollektivtransporten ikke

grøsser jeg av antall sparkesykler som

stopper utenfor er det utfordrende. Både

- Føler du miljøsatsingen går på tvers

også skal få plass i gatebildet. Den dagen

på vinteren, men også ellers.

av en ansvarlig politikk?

vi får en større ulykke som ikke dekkes

- Hvilke andre utfordringer møter du?

- Ja, jeg synes det og undrer meg på om

er under myndighetsalder – kommer en

universell utforming ble satt til side for å

millionregning. Da må man vite at man

satse alt på miljøhensyn. Å bygge en by

har penger.

av forsikringen eller om vedkommende

- Fotovergangene. Her har jeg innimellom

Universell utforming er politikk
Utformingen av byer er til syvende
og sist - noe politikere bestemmer.
I Oslo har MDG ganske mye de skulle
ha sagt. LEVE MED har snakket med
sosialpolitisk talsperson i nettopp
MDG, Farid Shariati.

med brukere, forklarer Farid Shariati.

betydelig politisk makt. Deres grønne
Han presiserer at han snakker som re-

verdigrunnlag betyr ikke, ifølge Shariati,

presentant for partiet sentralt, og ikke

at de ofrer andre viktige politiske saker.

Oslo-delen av partiet.

Som for eksempel å tilrettelegge for et
likeverdig og ikke-diskriminerende sam-

- Vi deler selvsagt linjene i politikken,
- For oss er innspill og erfaringer viktig –

imidlertid vokst, og særlig i Oslo har de

funn.

men avgjørelser tas også lokalt.
- Vi har nylig vedtatt et nytt og omfat-

så vi tar selvsagt Bjurstøm på alvor. MDG
er opptatt av inkludering, og har derfor

ET PARTI BASERT PÅ GRØNN

tende kapittel i vår «funkis-politikk».

nylig vedtatt et nytt kapitel innenfor

IDEOLOGI

Altså politikk som har som mål å iva-

"funkis-politikk". Det er veldig omfat-

Miljøpartiet De Grønne, mest kjent som

reta rettighetene til folk med nedsatt

tende, og i prosessen har vi jobbet tett

MDG, er et relativt nytt parti. De har

funksjonsevne. Utformingen av dette
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kapitlet bærer i stor grad preg av innsatsen som brukere og medlemmer med
nedsatt funksjonsevne har bidratt med.
Han sier at innholdet på noen måter kan
fremstå radikalt, men egentlig er helt
nødvendig for å nå målet om et samfunn
som omfavner alle.
- Bjurstrøm var særlig opptatt av manglende handicapparkering. Har du noen
tanker om dette?
- En av flaskehalsene når det gjelder handicapparkering er faktisk byråkratiet.
Beviset som gir deg rett til å parkere på
angitte plasser er ikke så lett tilgjenge-

FARID SHARIATI , er sosialpolitisk talsperson for MDG. Foto: Bjarne Riesto.

lig som vi ønsker oss. Resultatet med
dagens system er at det faktisk har vært
en reduksjon i hvem og hvor mange som

standpunkt i BPA og CRPD, og har også

- Vi er først og fremst et grønt parti. Det

får HC-kort. Dette ønsker vi å rydde opp i.

flere programfestede punkter som skal

betyr at vi har en ideologi som skiller seg

understøtte universell utforming.

fra andre parti. Uansett handler politikk

- Hva med kollektivtransport. Her erfarer
og mener også Bjurstrøm at vi går i feil
retning?

om prioriteringer, og det er krevende. Når
EL-SPARKESYKLER

det gjelder sykler eller universell utforming

OG SYKLER

tror jeg fint vi kan få til begge deler, sier

Henning Bjurstrøm (i hovedsaken) er opp-

han, og legger til:

- Her har vi også en ryddejobb å gjøre.

tatt av prioriteringer, og stiller spørsmål

Dette gjelder både lokalt og nasjonalt.

rundt stadig nye sykkeltraséer og inntog

- Byutvikling og å skape et inkluderende

Slik det fungerer i dag, med anbudsrunder

av el-sparkesykler.

miljø er en kontinuerlig jobb. Samfunnet

etc., skviser man ut maks kapasitet noe

er og blir dynamisk. For MDG handler

som igjen går på bekostning av for ek-

MDGs Shariati forklarer at hovedlinjene

det om å hele tiden være lydhør og så

sempel mer fleksible tilganger. Det må bli

og politikken rundt el-sparkesyklene, er

skape dialog for å lære og å tilpasse,

en norm at tjenester alltid er inkluderende

bestemt av regjeringen og samferdsels-

og ja – vi har noen utfordringer når det

for alle brukere, og at det prinsippet skal

ministeren. Altså er det lite man kan gjøre

gjelder universell tilpassing i byene og

få forrang for effektivitet.

slik situasjonen er, men påpeker også at

det vil som parti prøve å gjøre noe med.

flere av MDGs byråder deler Bjurstrøms

Når vi ser at alle tiltak ikke har truf-

MDGs sosialpolitiske talsperson hev-

frustrasjon. Når det gjelder inntoget av

fet like godt, er vi også nødt til å finne

der at partiet er i bevegelse og har en

sykler er dette ikke nødvendigvis noe

løsninger på problemstillinger som vi

markant styrking i sitt nåværende pro-

som trenger å gå på kompromiss med

ikke forutså.

gram i forhold til tidligere. De har klare

universell utforming.
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Smått & Viktig
Tilnærmet halvering av skadepasienter
under nedstengingen av Norge
En studie fra Folkehelseinstituttet
viser en kraftig nedgang i behandlinger av skadepasienter ved norske
sykehus under Covid-19-nedstengingen. Her får du hovedfunnene, samt
forskerens refleksjoner om hvorfor.
TEKST: Gunn Kvalsvik

La oss skru tiden tilbake - til 12. mars

Nedgangen var størst for utred-

Dette gjelder ikke i alle land, i USA

2020. Verden gikk fra å være normal og

ninger, mens omfanget av video-

registrerte man det motsatte – nemlig

åpen, til stengt og full av restriksjoner.

konsultasjoner og annen indirekte

en økning i trafikkdødsfall, på tross av

Alt skjedde nesten over natten, og siden

pasientkontakt økte betraktelig

færre biler på veiene.

•

den gang har vi levd i unntakstilstand.
•

Nedgangen var størst for behand-

Videre kan noe av nedgangen i Norge

FUNNENE I STUDIEN

ling av dislokasjon/forstrekking/

muligens tilskrives en omfordeling av

Studien som er gjennomført ved hjelp

forstuing, og mindre for behand-

ressurser i spesialisthelsetjenesten.

av pasientdata fra beredskapsregiste-

ling av brann- og etseskader samt

Dette handler om at sykehusene har

ret (som ble opprettet ved FHI under

forgiftningsskader

måtte redusere ikke-essensiell aktivitet

pandemien) fant ikke bare en moderat

for andre pasientgrupper - for å kunne

nedgang. Tallene er rett og slett drama-

HVORFOR NEDGANG?

behandle et forventet stort antall pasi-

tiske og viser en samlet nedgang på 43

Studien trekker også frem ulike forkla-

enter med Covid-19.

prosent i antall skadepasienter i perioden

ringer på denne nedgangen.

13. mars – 2. april 2020 sammenlignet
med ukene før lockdown.
Her er noen av hovedfunnene:
•

•

En siste mulig forklaring, ifølge studien, er
En av hovedforklaringene er at ned-

at pandemien kan ha gitt en økt terskel

stengingen trolig bidro til en generell

for å oppsøke helsetjenesten, enten for

reduksjon i forekomst av skader fordi

ikke å belaste helsetjenesten unødig eller

folk beveget seg mindre. Altså at de

i frykt for å selv bli smittet.

Nedgangen i skadebehandling var

samfunnsmessige og adferdsmessige

mest markant for yngre aldersgrupper

konsekvensene av tiltakene (mindre

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for

trafikk, mindre fysisk og sosial aktivitet,

traumatologi (NKT-Traume)

Nedstengningen rammet både

mer tid hjemme osv.) reduserte risikoen

akutt og elektiv skadebehandling

for mange typer skader.
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Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett
har en tydelig ambisjon om å motvirke ettervirkningene av pandemien. Norske kommuner
får med dette en klar marsjordre.

Revidert nasjonalbudsjett:

En marsjordre til kommunene
- Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett har en tydelig ambisjon om å motvirke ettervirkningene
av pandemien. Norske kommuner får
med dette en klar marsjordre. Aldri
har det vært viktigere at kommunene følger opp med aktive tiltak, sier
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
i FFO. FFO er fornøyd med at frivillig
sektor sin innsats er sett, og at de
styrkes i sitt arbeid også fremover.

Som en del av den målrettede innsatsen mot utsatte grupper, er det foreslått 78
mill. kroner til tiltak for å redusere de negative konsekvensene av pandemien for
personer med funksjonsnedsettelse og deres familier:
•

28 mill. kroner til barnehabilitering (innebærer fysioterapi, opptrening og
spesialpedagogikk

•

15 millioner kroner til styrking av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten

•

10 millioner kroner til styrket satsning på velferdsteknologi blant barn, unge og
voksne med funksjonsnedsettelser

•

10 millioner kroner til tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

•

15 millioner kroner til tilskudd for bedre levekår og livskvalitet til personer med
funksjonsnedsettelser - midlene skal primært nyttes til å legge til rette for barn

FFO har gått gjennom regjeringens for-

og unges deltakelse i kultur og frivillighet.

slag til revidert statsbudsjett, og har laget
en kortfattet oversikt over det som angår

Personskadeforbundet LTN er en av medlemsorganisasjonene under FFO.

personer med funksjonsnedsettelse:

RETTELSE
I LEVE MED nummer
4 2021 stod det feil
landsmøtedato.
Rett dato er
10.-12. september.
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Hvor farlig er det egentlig
å sykle?
Sykling har ikke bare blitt populært igjen, det er også en aktivitet landets
myndigheter heier fram. Sjeldent fokuseres det imidlertid på omfanget
og alvorlighetsgraden av sykkelskader. Faktum er nemlig at mens ulykkesstatistikken går nedover når det gjelder biler og motorsykler, får vi
stadig flere sykkelulykker.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Nå har en forskergruppe, knyttet til Oslo

MOTIVASJONEN BAK PROSJEKTET

universitetssykehus, startet en studie der

Ramm-Pettersen, som selv er syklist,

målet nettopp er å se på omfanget og

forklarer at prosjektet han er del av er

alvorlighetsgraden av sykling. Prosjektet

motivert av erfaringer de har gjort ved

har de kalt Sykkel – sunt men farlig.

akutten på Ullevål sykehus. De siste årene har de nemlig opplevd en drastisk

Overlege og nevrokirurg Jon Ramm-Pet-

økning i sykkelulykkepasienter.

tersen, som er en av de seks i forskergruppen, forteller at prosjektet har tre mål:

- Ullevål fungerer som akuttmottak
for hele Sør-øst Norge. Vi får derfor

- Vi skal lage en bedre oversikt over det

inn svært mange pasientskader. Mens

reelle omfanget av sykkelulykker i Helse

antall bil og motorsykkelulykker har

Sør-Øst og i Norge. I tillegg ønsker vi

gått ned, opplever vi at tallet på pasi-

å se på årsaker til og konsekvenser av

enter som kommer inn etter en ulykke

ulykker – og til sist har vi et mål om å

på sykkel øker.

fremskaffe kunnskap som kan brukes
til å forebygge sykkelulykker og bedre

Nevrokirurgen sier at sykehuset særlig

behandlingen av skadde når ulykken

om sommeren har svært mange skadde

først har inntruffet.

syklister, og at dette etter hvert har gitt
dem kliniske utfordringer.
- Vet du hvor stor økningen er?
- Det er det vi ønsker å finne ut av, altså

og som blant annet publiseres gjennom

om våre erfaringer om en sterk økning

Trygg Trafikk, ikke stemmer. Altså foregår

av sykkelskader stemmer eller om det

det en underrapportering, ikke fordi man

bare er noe vi tror. Ved å hente ut tall fra

nødvendigvis vil det – men fordi man ikke

Traumeregisteret på Ullevål fant vi ut at

har rutiner som fungerer.

i 2005 ble det lagt inn 79 sykkelskader,
noe som i 2017 var økt til 184. Bare ved

- Hvorfor er tallene feil?

å se på disse tallene forstod vi at den
JON RAMM-PETTERSEN

offentlige statistikken som SSB leverer,
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- Fordi SSB kun henter tallene sine fra

Ramm-Pettersen, som selv er syklist, forklarer at
prosjektet han er del av er motivert av erfaringer de
har gjort ved akutten på Ullevål sykehus. De siste
årene har de nemlig opplevd en drastisk økning i
sykkelulykkepasienter.
NEVROKIRURG RAMM SIER at sykehuset særlig om sommeren har svært mange
skadde syklister og at dette etter hvert har gitt dem kliniske utfordringer.

sykehus har sammensatt tall fra flere
kilder for å finne et mer korrekt bilde av
hvor mange som faktisk blir rammet av
sykkelulykker.
- Vi har som sagt hentet ut tall fra akuttmottaket ved Ullevål som har sitt eget
traumeregister, og vi henter ut tall fra
Nevrokirurgisk avdelings interne Nakkebrudd register og Hodeskaderegister.
Vi har også et samarbeid med Oslo skadelegevakt og har vært så heldige å få
lov å bruke tallene de har samlet inn i
samarbeid med Veidirektoratet og Helsedirektoratet. Vi har også på trappene et
samarbeid med Nasjonalt traumeregister
og Norsk pasientregister.
- Klarer dere å aggregere opp tall slik at
vi får en nasjonal oversikt?
- På sikt håper vi at vi kan få et korrekt
tall for alvorlige og dødlige sykkelulykker
i Norge, for å få til dette må vi innhente
tall fra mange kilder. Ullevål fungerer som
lokalsykehus for store deler av Oslo, men
vi fungerer i tillegg som tredjelinje sykehus for de andre sykehusene i Helse
Sør-Øst. Pasienter som er kritisk skadd
eller i behov av nevrokirurgi eller hjerte-lungekirurgi overflyttes fra de andre
TRENGER TALL, FOR AT KORREKT

sykehusene i Helse Sør-Øst. Derfor er

alle ulykker, ca 65% av sykkelulykkene er

INNSATS SETTES INN

det vanskelig å «blåse» tallene opp til å

singelulykker, det vil si at syklisten havner

Underrapporteringen mener Ramm-Pet-

si noe om hele landet.

i ulykker uten at andre er involvert, og da

tersen er alvorlig. Fordi når myndighete-

ringer man ambulanse og ikke politiet,

ne ikke får korrekte tall, og dermed ikke

ÅRSAKER OG KONSEKVENSER

og dermed blir ikke ulykken en del av

forstår konsekvensene, er det vanskelig

Som helsepersonell er Jon Ramm-Pet-

statistikken. I følge TØI, Transportøko-

å komme med korrekt innsats.

tersen og forskergruppen ved Oslo uni-

politiet. De får derfor ikke informasjon om

nomisk institutt, blir kun 20 – 30 prosent
av sykkelulykkene rapportert inn.

versitetssykehus naturlig nok opptatt av
Forskergruppen ved Oslo universitets-
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de medisinske konsekvensene av sykkel-

skader, samt å finne måter å håndtere

met, er også sentral kunnskap mener

denne voksende pasientgruppen som

Ramm-Pettersen:

«tærer» på sykehuskapasiteten, særlig
i sommermånedene.

kjøretøy, primært kollisjon med bil.
- Når det gjeler risiko er sykkel klassifisert

- Vi har funnet ut at når det gjelder syk-

som det det transportmiddel med høyest

kelulykker så er det to topper; en mellom

risko for skade per personkilometer. Langt

Selv om syklistenes skader varierer fra

07:00 og 09:00, og deretter en ny topp

farligere enn både bil og motorsykkel.

person til person, er det noen skademøn-

mellom 15:00-17:00. Snittalderen på de

ster som er interessante.

som skades er 39, og hele 75 prosent er

ØNSKER Å FORBEDRE

menn. El-sparkesyklister som skader seg,

BEHANDLINGEN

- Syklister har ofte skader i hodet, i an-

er betraktelig yngre, og deres ulykker er

Jon Ramm-Pettersen og forskergruppen

siktet og nakken. Når volumet øker av

primært på kvelder og netter.

han er en del av jobber systematisk for

denne pasientgruppen, må vi også passe

å forstå og skaffe kunnskap om ulykker

på å ha rett kompetanse tilstede for kun-

- Hvordan skjer skadene og hvor alvorlig

ne behandle de optimalt. Det påvirker

skadet blir de som rammes av sykkel-

altså våre prosedyrer for hvilke faggrup-

ulykker?

- for å igjen behandle og å forebygge.
- Vårt anliggende er å bygge kunnskap

per som skal møte opp i akuttmottaket,

som skal forbedre behandling av skader

hvilke operasjonsstuer som skal settes i

- Transportøkonomisk institutt har fun-

når ulykken først har inntruffet. Vi pu-

beredskap og så videre.

net ut at 2/3 av alle sykkelulykker er sin-

bliserer og deler våre funn fortløpende.

gel-ulykker. Det betyr at det ikke er andre

I 2020 publiserte vi to artikler, og i 2021

Kunnskap om når på døgnet ulykkene

enn syklisten involvert i hendelsen. De

kommer det ut 4-5, avslutter nevroki-

skjer, og hvem som i hovedsak blir ram-

resterende skyldes kollisjon med andre

rurgen.

Prosjektet, Sykkel - sunt men farlig, er tre-

Databehandlingen av materialet vil kart-

ukedag, tidspunkt på døgnet), hjem-

delt. Det første er en retrospektiv studie

legge risikofaktorer for alvorlig skade,

fylke og helseregion til syklisten, type

av prospektive registerdata hentet fra

studere om bruk av hjelm påvirker utfallet

sykkelulykke, alder, kjønn, type skader,

Traumeregisteret OUS. Volummessig

av ulykkene, og ressursbruk i sykehuset,

alvorlighetsgrad av skader og 30-dagers

består den av 1574 sykkelskader som var

forklarer nevrokirurgen.

mortalitet. Dataene vil bli analysert for

OM PROSJEKTET

innlagt ved OUS i perioden 2005 til 2017.

å kontrollere mulige forskjeller i sykkel-

Registeret inneholder informasjon om

Neste del er en studie der man skal bruke

ulykker mellom fylker og helseregioner i

selve ulykken, type skader og alvorlig-

registerdata for Norge i perioden 2017 –

Norge, samt sammenholde sykkelulyk-

hetsgrad av disse, operativ behandling,

2020. Disse vil bli hentet fra Nasjonalt

kestallene fra Nasjonalt Traumeregister

antall liggedøgn på intensivavdeling,

Traumergister. Her består gruppen av ca

med politirapporterte ulykker hentet fra

antall liggedøgn i sykehuset og døgn

2000 sykkelskader. Det hentes ut data

offentlig norsk statistikk.

på pustemaskin.

om når ulykkene skjedde (år, måned,
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Prosjektet vil også identifisere risikofak-

For perioden 2015 – 2020 har vi registrert

Prosjekt vil fremskaffe korrekt kunnskap

torer for alvorlig skade (inklusive bruk

ca 300 nakkebrudd hos syklister.

om omfanget og alvorlighetsgraden av

av hjelm).

sykkelulykker, noe som ikke er tilgjenDet hentes ut data om når ulykkene

gelig i dag.

Den siste delen er en retrospektiv analyse

inntraff (dag, måned og år), type syk-

av prospektive register data (Nakkebrudd

kelulykke, alder, kjønn, type nakkeskade,

Dette er avgjørende for å kunne sette

registeret, nevrokirurgisk avdeling, OUS).

hjelmbruk, andre samtidige skader og

inn forebyggende tiltak i nødvendig grad

Nevrokirurgisk avdeling OUS-Ullevål er

behandling av nakkeskaden. Prosjektet

og på riktig sted. Prosjektet vil også gi

den eneste avdelingen i Helse Sør-Øst,

tar sikte på å å identifisere risikofaktorer

kunnskap om nytteverdien av de ska-

med en befolkning på 3.1 millioner, som

for nakkebrudd (inklusive bruk av hjelm

deforebyggende tiltakene som brukes i

behandler nakkebrudd og alle registreres

og alkoholpåvirkning) som senere kan

dag (hjelm), og identifisere risikofaktorer

i Nakkebruddregisteret.

brukes til skadeforebygging.

for alvorlig skade og død.
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ANNE GEARDS FORTELLER at håndteringen av
pårørende har endret seg mye gjennom
de årene hun har jobbet med pårørende.
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Familien i fokus
Tidlig i mai inviterte Personskadeforbundet LTN medlemmer til digital
temakveld med søkelys på hvordan
være pårørende barn. Foredragsholder
var Anne Geard, hun har en doktorgrad
der fokuset er familierehabilitering.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN intervjuet Geard for noen år siden, om
prosjektet og ba henne gi oss innsikt
i hvordan det går med familier som
blir rammet av en skade. En skadet
person betyr nemlig, i praksis, ”en
skadet familie”.

overgangen til en rehabiliteringsenhet

gjenstår er blant annet Geards doktor-

stor, forteller Anne Geard. Hun har en

gradsprosjekt.

sykepleierutdanning i bunnen og jobber
for tiden med et doktorgradsprosjekt om

- Prosjektet er spennende og interessant,

familierehabilitering.

og jeg er glad for at jeg har kunne vært
med fra starten av og i arbeidet med de

Anne Geards forteller at håndteringen av

ulike trinnen. Gjennom et langt yrkesliv

pårørende har endret seg mye gjennom

har jeg både erfaringer og tanker om

de årene hun har jobbet med pårørende.

hvordan familier har det etter en ulykke,

Hennes doktorgrad er en del av et større

men både jeg og feltet mangler kunnskap

prosjekt som heter Fokus på familien.

og ikke minst en systematisering av det

Gjennom avhandlingen skal hun kart-

vi vet, sier hun.

legge strategier og se på familiers tilpassingsdyktighet der et medlem er rammet

Hun forklarer at de gjennom prosjektet

av kognitiv svikt eller ryggmargsskade. I

har flere kilder, blant annet en gjennom-

avhandlingen vil hun også se på hvordan

gang av eksisterende litteratur rundt

helsetjenesten og andre støttefunksjoner

temaet, men at hovedtyngden ligger i

oppleves av familiene.

kvalitativ metode og via intervjuer.

SÅRBARE FAMILIER

- Vi har et stort materiale. Hele 54 perso-

Ideen om prosjektet Fokus på familien

ner, 24 skadde og 30 familiemedlemmer

Ved en skade er fokuset på den som blir

ble unnfanget i 2010, i etterkant av et

i alderen 38 til 76 år, har stilt opp og delt

rammet. Det er selvsagt naturlig. De siste

seminar ved Lærings- og mestringssen-

sine erfaringer.

årene har imidlertid familien, og de som er

teret nettopp ved Sunnaas. Det ble eta-

tett på, fått en større plass i rehabilitering.

blert et samarbeid med familievernet og

Dette er positivt, for alle som selv har blitt

sykehuset, og sammen med Barne- Ung-

utsatt for en skade eller er pårørende

doms- og Familiedirektoratet (Bufdir) og

- Alle ble spurt om deres opplevelse av

vet hvor viktig det er at de pårørende

Follo og Moss/Askim familievernkontor

akuttfasen, rehabiliteringsperioden og

blir ivaretatt.

ble det søkt prosjektmidler fra Extrastif-

situasjonen etter at de har kommet hjem.

Og ja: Geards studie viser at ”de
skadde familiene” klarer seg overraskende bra.

- Hva spurte dere om i intervjuene?

telsen Helse og Rehabilitering. Landsfore-

Av familiene ble seks par henvist til sam-

- Jeg har jobbet ved Sunnaas sykehus si-

ningen for ryggmargsskader (LARS) og

taler hos familievernkontorene og også

den tidlig på 1980-tallet. Tidligere erfarte

Personskadeforbundet LTN stilte velvillig

intervjuet tre måneder etter samtalene.

vi at mange pårørende ble frustrerte når

opp som søkerorganisasjoner.

I tilligg ble fagpersoner fra Sunnaas sy-

pasienter ble overført til oss. For mange

kehus og terapeutene fra familievern-

som kom fra akuttmedisinsk behand-

Allerede i 2011 var prosjektet oppe å

kontorene intervjuet om erfaringer ved

ling, der pårørende gjerne sitter på en

gå, det følger en trinnvis plan og i løpet

henvisningsrutinene og samtalene, for-

stol ved senga døgnet rundt, oppleves

av 2017 skal det ferdigstilles. Det som

teller forskeren.
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RESILIENS SOM PLATTFORM

en familie befinner seg i minimum 2 år

jeg innimellom overrasket over hvor stor

I 2015 ble rapporten Fokus på familien

etter at et medlem er skadet, sier hun.

oppdrift familier og enkeltpersoner viser

ferdigstilt. Den oppsummerer prosjektets

seg å ha. Hvordan man håndterer situa-

faser og resultat. Anne Geards doktor-

Anne Geards avhandling skal altså av-

sjonen etter en ulykke varierer selvsagt.

gradsprosjekt går videre og hun går dy-

dekke hvordan folk tilpasser seg en ny

Mens noen havner i sjokk, går andre inn

pere inn i intervjuene og materialet. Målet

situasjon som består av et brudd med det

i en tung akseptperiode – andre igjen

er å se på det som i fagtermer omtales

bestandige og med tilpassing til en rea-

kjører på fra dag én. Etter en stund er

som familienes resiliens.

litet med mange begrensninger og valg.

likevel de fleste flytende. Som en av in-

- Begrepet resiliens referer til hvordan vi

- Jeg har heldigvis relativt god oversikt

ikke noe valg, så jeg gjør det beste ut

tilpasser oss situasjoner, altså en form

over materialet siden jeg har vært med

av det, sier hun.

for menneskelig oppdrift. Kanskje det

både i gjennomføringen av intervjuene

lettest kan forstås ved å se på ordets

og i produksjonen av rapporten som kom

NÅR LIVET BLIR ANNERLEDES

opprinnelse. Resiliens har sitt opphav fra

i 2015. Da jeg ble forespurt om å skrive en

Et gjennomgående tema folk som ble

fransk og referer til det som skjer når en

avhandling takket jeg ja fordi jeg ønsket

intervjuet i forbindelse med prosjektet

trestamme som fraktes gjennom elvene;

å gå enda dypere i materien.

Fokus på familien vektla, var viktigheten

tervjuobjektene understreket: Jeg har

først utvider det seg på grunn av vannet,

av å gi hverandre pusterom. Den ”friske”

og så trekker det seg tilbake når det kom-

- Kan du si noe generelt om hvordan

kan ikke leve livet til den ”skadde” og

mer på land og tørker. Når begrepet blir

det går med familier som opplever at

visa versa. Altså må man prøve å leve

brukt i rehabiliteringsverden handler det

et medlem blir skadet?

videre innenfor de nye rammene. Mens

menneskers tilpassing til en ny situasjon

noen løste dette ved å reise på fjellet

etter en drastisk livsendring. Min avhand-

- Jeg er ikke ferdig med avhandlingen,

alene eller sammen med andre enn den

ling handler altså om den psykologiske,

men så langt synes jeg at det ser ut som

skadde partneren, hadde andre tatt verv i

psykososiale og kontekstuelle tilstanden

de fleste klarer seg godt. Helt ærlig er

foreninger eller var sosiale på andre hold.
- Det var mange former for egentid. En
familie hadde funnet ut at det var best
at mannen, som var skadet, bodde på
en institusjon i nabolaget. Da kunne
kona fortsette jobben sin, og avstanden
mellom institusjonen og hjemmet var så
liten at hun kunne besøke han hver dag
og innimellom kunne ta han med hjem.
Ordningen fungerte også for resten av
familien – både barn og barnebarn var
på besøk eller deltok på andre måter,
forteller Geard. Hun understreker at dette
var et opplegg som passet for akkurat
denne familien, men som ville være helt
feil for andre.

ANNE GEARD SAMMEN med sin veileder Anne Kristine Schanke.
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Et annet sentralt tema i samtalene med

å få dette til kreves det først og fremst

vi som mennesker er sårbare, og vi for-

familiene var erfaringer med helseper-

aksept for hvordan det har blitt etter en

binder store skader og ulykker med at

sonell og andre instanser for å fremme

ulykke, og personlig synes jeg det var

man mister kontrollen.

resiliente prosesser i familien. Her satt

rørende å se hvordan familier finner stra-

mange med erfaringer, og mange av disse

tegier og skaper seg elementer som gjør

- Vi liker å tenke at det er først i alder-

var sprikende. Dette er den siste delen

at nye mønster dannes, forklarer Geard.

dommen vi må foreta kursendringer som

av avhandlingen og Geard gleder seg
til å gripe fatt.
- Dette er sentral kunnskap som jeg

følge av nedsatt yteevne. For folk som
- Blir avhandlingen din en oppskrift på

får livet snudd opp ned skjer denne end-

hvordan man kan lage seg et liv etter

ringen brått og ofte uten forvarsel. Det

en ulykke?

har vært spennende og givende å se hvor

håper kan spilles tilbake til hjelpeappa-

mye oppdrift og ”overlevelsesinstinkt”

rat. Håpet mitt er at jeg selv kan imple-

- Dessverre! Hadde det bare vært så lett.

som ligger i oss mennesker, avslutter

mentere noe av kunnskapen og det jeg

Nei, det jeg kan bistå med er å vise at

Geard, og legger til:

avdekker i stilingen min ved Sunnaas,

folk bruker ulike strategier for å komme

sier hun.

seg videre etter en ulykke. Jeg leter rett

- Én ting til, jeg synes litteraturen så

og slett etter elementer som gjør at folk

langt vektlegger alt som blir vanskelig

- Hva opplevde du som felles for famili-

klarer å bygge seg en ny og stabil platt-

og annerledes etter en ulykke. Jeg tror

ene, bortsett fra at de har god resiliens?

form, sier hun.

at fokuset på alt som fungerer også må

- De aller fleste uttrykte tydelig at deres

LIVET GÅR VIDERE

de det gjelder. Som en mann sa: Men

viktigste fokus var å leve et så normalt

I vår kultur, som i verden for øvrig, fryk-

altså, hun er kona mi og jeg elsker hen-

liv som mulig og gjerne et liv som ligner

ter mennesker store skader og ulykker.

ne. Det gjør jeg fortsatt. Derfor skal vi

mest mulig på slik det var før ulykken. For

Frykten baserer seg på en forståelse at

få dette til.

inn. Iallfall er det mer konstruktivt for

2.

juni

Konsentrasjonsvansker og
redusert hukommelse etter
skade eller sykdom.
Et erfaringsbasert foredrag
fra Martin Berg om reisen til
en ny og annerledes hverdag.

Praktisk informasjon:
Tid:
Onsdag 2. juni 2021 klokken 19:00 - 20:00
Sted:
Zoom. Lenke og veiledning vil bli sendt til
de som melder seg på.
Teknisk info: Vi vil åpne rommet 30. min før, altså 18:30, for de som
trenger litt tid på det tekniske.
Påmelding:
Christina Thanger på
christina@personskadeforbundet.no senest 31. mai 2021.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til sekretariatet på 22 35 71 00.
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Landet rundt
Donerte premiepott i gave til
Personskadeforbundet LTN
Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har delt ut en trafikksikkerhetspris for 2020. Vinneren
ga pengepremien de vant til sitt
nærmeste lokallag av Personskadeforbundet LTN.
TEKST: Gunnvor Augland, leder for Personskadeforbundet LTN Lillehammer og omegn lokallag /
Oppland fylkeslag.

Rørleggerbedriften Ramsøy AS på Lillehammer, ble like før påske tildelt trafikksikkhetsprisen 2020 blant annet fordi
de på eget initiativ har innarbeidet trafikksikkerhet som en del av bedriftens
HMS-rutiner. Ikke nok med at de vant
denne prisen, så ønsket de å gi premien
videre til Personskadeforbundet LTN sitt
lokallag i eget distrikt.
Ifølge Innlandet fylkeskommune sine
nettsider hadde bedriften gode HMS-ru-

GUNNVOR AUGLAND (til venstre) overrakte blomster fra lokallaget som takk for gaven. Nina Guldhaug Mørch mottok
buketten på vegne av Ramsøy AS. Foto: Svein Gynnild.

tiner generelt, men de manglet rutiner
knyttet til reiser og transport. Særlig sett
i forhold til hvor stor del av arbeidsdagen

Rådgiver ved Innlandet fylkeskommune,

gen bak Ramsøy AS sin prioritering av

som de ansatte brukte i bil til og fra opp-

Bjørn Ivar Vasaasen, opplyser at 40 pro-

trafikksikkerhet er som musikk i ørene

drag. Gjennom blant annet temamøter

sent av dødsulykkene på norske veier

for oss i Personskadeforbundet LTN.

og opplæring har dette blitt en del av

involverer førere som kjører i jobben

Trafikksikkerhet er jo en av våre hjerte-

bedriftens trafikksikkerhetspolicy. De har

eller til og fra jobb. Det er en stor tan-

saker. Trafikksikkerhetsprisen er på kr.

inkludert dette i en egen HMS-app, som

kevekker.

25.000. Dette er en generøs gave, som vi

de ansatte må kvittere ut hver måned. De

selvfølgelig er svært takknemlige for å

har også innarbeidet trafikksikkerhets-

Vi gratulerer Dag Brenden og alle

få. Vårt styre vil forvalte pengene etter

rutiner i forbindelse med vedlikehold og

hans ansatte ved rørleggerbedriften

beste evne.

fornying av bilparken.

Ramsøy AS med prisen! Tankegan-
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Lofoten lokallag er kjent for å være et aktivt lag,
og ikke minst for å ha sitt eget klubbhus.

Ny leder i nord
Lofoten lokallagsleder gjennom 10
år, Leif Helge Hansen (63), takker nei
til gjenvalg. I hans periode har laget
i nord opplevd stor medlemsvekst
samt hatt en leder som har tatt vervet sitt på alvor.

STOR MEDLEMSVEKST

ser i medlemstallene. Nå gleder jeg meg

Et av den nylig avtakka nestlederens

til at det er over.

hjertesaker, har vært og er, medlemmer.
Da han etter et år som nestleder ble spurt

På spørsmål om hva han skal sysle med

om å overta ledertrøya takket han ja - og

fremover, svarer han som følger:

startet umiddelbart med prosjekt «medlemsrekruttering».

- Først og fremst skal jeg passe på helsen
min. Jeg har også takket nei til å sitte i

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Da jeg begynte som leder hadde vi 14

styret fremover. Iallfall dersom de klarer

- 10 år er nok og jeg føler meg litt tom

medlemmer, og etter iherdig verving var

å skaffe andre kandidater. Dersom ingen

akkurat nå, da må jeg slippe andre krefter

vi en periode oppe i 170. En grunn var at

andre melder seg, tar jeg nok en periode.

til, sier Leif Helge.

Salten ble med. Nå har vi gått litt tilbake

Uansett kommer jeg selvsagt til å være

og er litt over 100 medlemmer.

med i forbundet, både som medlem

Lofoten lokallag er kjent for å være et

og som likeperson, avslutter Leif Helge

aktivt lag, og ikke minst for å ha sitt eget

Å være en del av et felleskap har vært

klubbhus.

viktig for Leif Helge. Han er en som bryr

Hansen.

seg og gjennom årene har han vært en

Han ønsker lagets neste lederkandidat

AKTIVT MEDLEM

god samtalepartner for medlemmer som

Per Arne Jacobsen lykke til.

Leif Helge Hansen ble medlem i Person-

ønsker råd, særlig i erstatningsrettslige

skadeforbundet LTN i 2010, etter at han

spørsmål.

AVTROPPENDE LEDER LEIF HELGE HANSEN og
påtroppende leder Per Arne Jacobsen foran klubbhuset

ble rammet av en bilulykke.
- Selv om jeg ikke har juss-faglig kom- Vi ble påkjørt bakfra mens vi var på

petanse har jeg litt erfaring på området

veien i bobilen vår. Bilen bak kjørte bok-

og det har jeg valgt å dele med andre,

stavelig talt i «ræva på vår bil», i ganske

sier han.

stor fart, forteller han.
VEIEN VIDERE
Siden den gang har han vært plaget av

Leif Helge legger ikke skjul på at pan-

smerter. Både ryggen og nakken fikk et

demien har vært tøff og at jobben som

skikkelig trøkk.

leder har vært trått.

Rett etter ulykken ble Hansen med i Lofo-

- Alle aktiviteter og alt vi har planlagt er

ten lokallag - og gikk rett inn i nestle-

kansellert. Medlemmer er frustrerte og

dervervet.

føler de ikke får noe igjen – noe vi også
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som laget eier.

Foreldrenettverket
er oppe og går!
I april hadde Personskadeforbundet LTNs foreldrenettverk sitt første
møte. Interessen og tilbakemeldingene forteller at det var på tide.

De snakket sammen – koblet på Wenche

ikke minst å ha en arena der de kunne

Solløst og Birte Sand Rismyhr og dermed

møte andre i samme situasjon. Å møtes

ble det bestemt at et nettverk skulle eta-

digitalt gjør også at flere har mulighet

bleres. Deretter ble det altså annonsert

til å møtes uavhengig av hvor en bor.

og innkalt til et oppstartsmøte.
Selv om du ikke deltok på oppstartsmøte,

TEKST: Gunn Kvalsvik

BLI KJENT, DELE ERFARINGER OG

er du hjertelig velkommen til å delta på

Bakgrunnen for oppstarten er basert på

GJØRE NOEN VALG

neste møte eller senere.

tilbakemeldinger fra flere foreldre med

Samlingene handler i hovedsak om å

barn som er skadet, og som har uttrykt

møtes og å dele erfaringer. Siden samlin-

- Vi vet at det er mange der ute som

at de ønsker noen å snakke og å dele

gen var digital og ble arrangert på Zoom,

er pårørende til barn eller ungdom som

erfaringer med.

kunne folk fra hele landet delta.

er rammet av skade, og som trenger

Det var imidlertid en artikkel i LEVE MED

Birte Sand Rismyhr, som tilrettelegger og

har lignende erfaringer, for å lære eller

der Elisabeth Gjevang fortalte om sin

koordinerer nettverket, forteller at det ble

for rett og slett å føle seg hjemme, sier

datters ulykke som satte fart i prosessen.

et bra møte med gode innspill.

Birte Sand Rismyhr.

ansvar for et foreldrenettverk i forbundet,

– Den gjennomgående tilbakemeldingen,

Om du er interessert ta kontakt med

tok kontakt og fikk kontaktinformasjonen

etter det første møtet, var at deltakerne

birte@personskadeforbundet.no

til Elisabeth.

gledet over å få ta del i nettverket og

et nettverk. For å treffe personer som

Gudrun Holmøy, som tidligere hadde hatt
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
VIRK SOMT
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Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no
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LE DELSE
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FLYSELSKAP
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ØYNE

FOR DELER

FERSK ERE

STEN GER

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

ORDNER ØYBOER

VAL BJØRK
NEDBØR

BE
ANGÅ ENDE
SLUTT ORD

HAVØRN

DØMER

VANE
AVGIFT

TAST
SPOR ENE

AKE

REKKE FØLGE
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ER
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PAPPA

ARVE ANLEGG
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OPPAD
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SOPPER
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PIKE NAVN
MAN

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

Løsning på forrige kryss
var:

MAIBLOMST

Elisabeth Huitfeldt Øygard, Ski
Ruth Våpenstad, Trondheim
Marit Ek, Engavågen

Svarfrist: 15. mai

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
Til høsten er det valg!
Er du engasjert i en sak som du mener får for lite oppmerksomhet? Eller
synes du politikerne burde prioritere
annerledes? Du har muligheten til å
påvirke dette. Her får du noen tips
til hvordan.

deres oppdrag er å følge med
på, og kritisere, politikere og de
som sitter med makten i samfunnet. Hvis du har noen saker
du er opptatt av og mener mediene bør skrive om, kan du ta
kontakt med dem direkte og

I et demokrati har folket, det vil si deg og

tipse om ulike saker. Du kan

meg, muligheten til å påvirke i politiske

også selv skrive leserinnlegg

saker. For at et demokrati skal fungere

til avisene og fronte en sak

er det viktig at flest mulig deltar aktivt

du er opptatt av.

Delta i demonstrasjoner: En måte å si
ifra at man er uenige i noe, er å arrangere

i det samfunnet vi er en del av.
Bli med i en organisasjon: I Norge finnes

eller delta i demonstrasjoner. I politiske

Det er flere forskjellige måter du kan gjø-

det en rekke ulike organisasjoner som

demonstrasjoner kan du vise politikerne

re dette på. Her kan du lese om noen

jobber med temaer som miljø, bistand,

hva du mener om en sak. Demonstra-

av dem.

menneskerettigheter, arbeid, kultur og

sjonene får ofte oppmerksomhet i me-

mye annet. Organisasjonene har en vik-

diene, og kan derfor være en god måte

Stem ved valg: Den kanskje viktigste

tig stemme i samfunnsdebatten, og

å fronte en sak på.

måten du kan være med å påvirke po-

snakker ofte med politikere og media.

litikken på er å bruke stemmeretten

På denne måten har de også mulighe-

Ta kontakt med en politiker: En vik-

din og stemme ved valg. Alle norske

ten til å påvirke i politiske saker. Som

tig del av politikernes jobb er å snakke

statsborgere over 18 år kan stemme

medlem i en organisasjon får du også

med folk. For å påvirke politikere kan

når det er valg i Norge. Stortingsvalget

mulighet til å fronte dine hjertesaker

du ta kontakt med dem og fortelle hva

og lokalvalg avholdes hvert fjerde år. I

og påvirke hva en organisasjon skal

du mener om en sak.Hvis du ønsker å

Stortingsvalget stemmes det på hvem

jobbe med.

påvirke i en lokal sak der du bor, kan du

vi synes bør styre landet vårt. I lokalvalg

ta kontakt med en politiker i kommune-

velges representanter til kommunestyrer

Bli med i et politisk parti: Alle som øn-

styret. Hvis det gjelder en nasjonal sak,

og fylkesting i Norge.

sker det kan melde seg inn i et politisk

kan du for eksempel sende melding til

parti. Som medlem i et parti kan du være

en stortingsrepresentant. Mange politi-

Bruk mediene: Aviser, tv, radio og andre

med å påvirke politikken til partiet. I den-

kere er også aktive på sosiale medier, og

digitale medier er med på å bestemme

ne artikkelen finner du en oversikt over

det går også an å henvende seg til dem

hvilke saker som skal få offentlig opp-

mange ulike politiske ungdomspartier.

der, gjennom å skrive meldinger til dem,

merksomhet. Mediene beskrives ofte som

Sjekk hvilke som er opptatt av det sam-

tagge dem i innlegg eller kommentere

den fjerde statsmakt. En viktig del av

me som deg.

på veggen deres.
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Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet

Skriv
speilvendt
Gjør denne testen med
noen som ikke vet hva du
er ute etter, så vil nesten
alle klare å skrive navnet
sitt speilvendt med pen
håndskrift.

1

Hva skjedde?

Be testpersonen holde lappen mot pannen

2

Be ham eller henne
skrive navnet sitt raskt på
lappen med lukkede øyne

3

Se hva personen
skrev, og ta så en
titt på det samme i
speilet

Personen skrev
sannsynligvis navnet
sitt speilvendt
Vi blir alle vant til følelsen av
å skrive navnet vårt på den
vanlige måten, og vi kan
gjøre det i blinde

Du trenger
Papirlapp
Blyant, ikke
veldig spiss
Speil
Noen venner eller
familiemedlemmer
© MCT/Bulls

Tiger

Ti kjappe

1. Hvor langt er et decennium?
2. Hva slags dyr var Fenris i
norrøn mytologi?
3. Hva heter verdens største
ørken?
4. Hva er hardrock?
5. Hvilke tre farger er det på det
franske flagget?
6. Hva er encyclopedi det samme
som?
7. Er en barlind et bar- eller
lauvtre?
8. Hva lages filleryer av?
9. Hva heter hovedstaden i Egypt?
10. Hva het julekalenderen som
var forløperen til Jul på Månetoppen?

Marvin

Sudoku

1. 10 år 2. En ulv 3. Sahara 4. Tung rockemusikk 5. Blått, hvitt og rødt 6. Et leksikon
7. Et bartre 8. De veves av stoffbiter (filler) 9.
Kairo 10. Amalies jul
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Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6.
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

© Bulls

Svar:

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT

OM LIKEPERSONTJENESTEN

LIKEPERSONTELEFON

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har er-

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs

deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du

og er godkjente av sine lag.

nå snakke med en av våre likepersoner.
Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig
Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del

basis.

av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likepersontelefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger
det fritt kan ringe.

Telefonnummeret er:

21 40 32 02
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Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 47 60

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Verkstedveien 25A
1400 SKI
Tlf. 64 87 67 00
www.totalrorservice.no

H Trans og Anl Power

Vinstra
Karosseri AS

K-A Nicolaisen

Jevnaker
Elektriske
Forretning A/S

Rognan
Fargehandel

Eiksenteret Ørsta

Jostein Lobben
Kran og Transport

Storg. 21
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Mosflatevegen 8
6154 ØRSTA
Tlf. 70 04 85 50

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Fjellheim
Drift og Service AS

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Lomovegen 2, Lomoen
2640 VINSTRA
Tlf. 61 21 60 60

Knottveien 346
7777 NORD-STATLAND
Tlf. 915 83 272

Bogøy Dagligvare

Myrvollen
Transport AS

Bilia Lillestrøm

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Nordre Sønset 20
3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

C.J. Hansens vei 18
2007 KJELLER
Tlf. 53 02 54 00

Andøy
Installasjon A/S
Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Sundbrei
Transport AS
Tiltaksvegen 821
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Rakkestadv 1
1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Langebakk 25
4596 EIKEN
Tlf. 909 28 817

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Bilskadesenteret
Namsos AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

AS Elektro

Skeivegen 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Caravan og
Bilpleie AS
Sandhorngata 39
8008 BODØ
Tlf. 75 52 56 00

Gulvlegger

Øyvind Nystein
Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

MTF Bil as

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80
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Reddalsveien 47
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33
www.bilskadesenteret.no

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

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!

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

bygland.kommune.no

Nissedal
kommune
austrheim.kommune.no

nissedal.kommune.no

farsund.kommune.no

time.kommune.no

Steinkjer
kommune
steinkjer.kommune.no

halden.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

Eidskog
kommune

Halden
kommune

Oppvekst og Læring

hjartdal.kommune.no

eidskog.kommune.no

flesberg.kommune.no

as.kommune.no

Båtsfjord
kommune

Saltdal
kommune
saltdal.kommune.no

vestvagoy.kommune.no

loten.kommune.no

molde.kommune.no

batsfjord.kommune.no

solund.kommune.no

drangedal.kommune.no

tysver.kommune.no

sola.kommune.no
stange.kommune.no
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Brække
Eiendom AS
Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY
Tlf. 478 21 212

Furnes Anlegg og
Transport ANS
Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Brødrene
Henriksen
Transport AS

Rongved
Mekaniske AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Gamlebyen
Psykomotorisk
Fysioterapi
Tlf. 69 32 10 11

Tlf. 63 87 05 50 www.bilopphogging.no

Tannlege

Assemblin Norge

Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Lastebilsenteret AS

Moen Industriområde 38
3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

Bjørnstadmyra 7
1712 GRÅLUM
Tlf. 09 030

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Telemark
Dekksenter AS

Auto Øst AS
Stasjonsveien 46
4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

LeikangerAutoAS
Hanahaug 10
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Nils Bjørkens

Gunnar Odd Hagen AS
Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Nedrevei 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 54 70

Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50
www.hro.no

Son VVS AS
Elgveien 2
1555 SON
Tlf. 934 48 809

Moen 17
3948 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Grøtting
Dyretransport AS

Sørskogbygdvegen 153
2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Anton Jenssen
Transport AS

Bjørknes 45
1870 ØRJE
Tlf. 900 12 555

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

Mix Go`biten Kiosk

Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

Lierstranda

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Brårveien 4 a, 3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25 - www.tkauto.no

Optimera AS
Monter Stormarked Forus
Maskinveien 7, 4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.
Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

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

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

TRØNDELAG

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

RØDSJØ Trafikkskole AS

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

VIKEN
EIDSVOLLS trafikkskole

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

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

t navn til:

ing,
lik

strøm:
gt. 11
Lillestrøm
3 89 20 20
23 29 90 01

Spesialområder:
NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningsforsikringsrett.
erstatnings- og forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet har 13 ansatte, hvorav 9 advokater
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud,
og 1 advokatfullmektig.
Christian Lundin og Tom Sørum.
Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker
Vi har prosedert en rekke
for norske og internasjonale domstoler og
prinsipielle saker for norske
bistår skadelidte i hele landet i saker om
og internasjonale domstoler, og
erstatning.
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
bistår skadelidte i hele landet,
innenfor
følgende rettsområder:
i saker etter ulykker.
Fast eiendoms rettsforhold, familie- og
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
arverett,
og strafferett, herunder oppdrag
innenfor følgende rettsområder:
som
bistandsadvokat.
fast eiendoms rettsforhold,
familie- og arverett, og straffeHOVEDKONTOR OSLO
rett, herunder
som
Postadresse
foroppdrag
alle kontorer:
bistandsadvokat.
Postboks
420 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse:
Haugesund:
UniversitetsgataTromsø:
8, 0164 Oslo
Haraldsgt.
4
Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
Faks: 23 29 90 01
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

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

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

Nord-Norges ledende advokatfirma
innenfor behandling av personskader,
med kontorer i Tromsø og Oslo.
Vi bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og
uforpliktende samtale

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

