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og forberedelsene til høstens 
landsmøte har allerede startet.  
I denne utgaven av LEVE MED 

blir valgkomiteens innstilling for neste periode presentert. Her 
kan du altså lese om kandidatene som har sagt seg villig til å 
ta på seg oppgaven med å lede vår organisasjon til det beste 
for alle medlemmer, de neste to årene. Som observante lesere 
vil oppdage, er ikke mitt navn på den listen. 

Da jeg ble forespurt om å stille til gjenvalg som leder for neste 
periode, takket jeg nemlig nei. 

Jeg har vært en del av landsstyret siden 2005, og jeg kan se 
tilbake på tolv fantastiske og lærerike år, mange av dem som 
leder. I neste magasin skal jeg skrive min siste leder i LEVE MED, 
og da vil jeg oppsummere litt av det jeg har fått være med på 
i årene i landsstyret. 

I forkant og under et landsmøte er det bestandig spenning opp 
imot valget, og jeg håper at dere ser og anerkjenner den gode 
jobben valgkomiteen har lagt ned for å finne gode kandidater. 
Forslaget består av en blanding av nye og gamle styremedlem-
mer, slik at vi vil få en fremdrift i organisasjonen vår. 

På sidene Landet rundt, kan dere lese innlegg om aktiviteter i 
fylkes- og lokallagene. Det er mye som skjer, og kanskje også 
noe du kan ta med deg til ditt lag. Det forteller meg at vi har en 
aktiv organisasjon og mange dyktige tillitsvalgte som arbeider 
for at våre medlemmer skal ha et rikt tilbud.

Det er godt med sommer – is, sol og varme. Dessverre sier stati- 
stikken at vi er inne i den årstiden der vi har flest ulykker. Jeg 
ønsker dere alle en fin sommer! Ta vare på hverandre, nyt ferien 
og kjør forsiktig.

Hilde S. Valberg    

Hilde Valberg

Jeg har vært en del av landsstyret siden 2005, og 
jeg kan se tilbake på tolv fantastiske og lærerike 
år, mange av dem som leder.
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Pass på hodet 
i sommer!
Det er mye bra med sommer - is, sol og varme. Dessverre betyr ferie, fritid 
og varmere vær også flere ulykker. Fagsykepleiere ved rehabiliteringsav-
delingen på Ullevål sykehus håper at ikke så mange hoder blir skadet. Det 
har de nemlig ikke kapasitet til å håndtere.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Vi velger å rope varsko fordi kapasiteten 
ved vår avdeling ikke lenger er forsvarlig, 
sier Stein Inge Skarestad, fagsykeplei-
er ved avdeling for tidlig/intermediær 
rehabilitering ved Oslo Universitetssy-
kehus avdeling Ullevål. Han har over 20 
års erfaring fra hoderehabiliteringsfel-
tet og er i utgangspunktet svært stolt 
av kompetansen de har bygget opp i 
avdelingen. Hans kollega, Linda Dokk 
Narvestad, nikker og legger til: 

- Tilbudet vi de siste ti årene har etablert 
er helt klart et av landets beste. Proble-
met er at flere forhold utfordrer kvaliteten, 
og vi er nå redde for at tilbudet er i ferd 
med å smuldre bort. Det handler blant 
annet om at vi i flere av årets måneder 
går for redusert maskin på grunn av fe-
rieavvikling, men også om at avdelingen 
fysisk flyttes rundt på sykehusområdet.   

 TRENGER FLERE SENGER 
Det er flere forhold som gjør at de to 
fagsykepleierne velger å advare mot en 
uheldig utvikling. Det ene er den reduserte 
kapasiteten som avdelingen opplever 
hver sommer, noe som igjen fører til færre 
operative senger. 

- Det vanlige er at vi i sommerhalvåret 
kun har fire senger til disposisjon, mens 
vi til vanlig har seks. Dette er et paradoks 
siden det er nå pågangen er størst. I den 
varmere årstiden skader folk seg hyppi-
gere fordi antall ulykker på veiene stiger, 
folk opplever ulykker på sjøen, de faller 
ned når de maler huset eller de stuper 
over styret når de sykler i skogen, forklarer 
Skarstad.  

- Hva med vannscootere? 

- Ja, det er sikkert også noe vi kommer 
til å merke etter at myndighetene har 
gitt grønt signal til dette. Uansett, med 
halv bemanning og kun fire senger, blir 
mange sendt videre og da til lokalsy-
kehus som verken har kunnskap eller 
kapasitet til rehabilitering av alvorlige 
hodeskadepasienter. Dette er ikke bare 
trist der og da, men vi vet at det med-
fører en mer krevende fremtid både for 
den det gjelder og de pårørende. I dag 
er det nemlig konsensus om at god og 

riktig hodeskaderehabilitering reduserer 
konsekvensene av en skade og hjelper 
hjernen til bedre helbred, sier Skarestad. 
 
Fagsykepleierne har godt belegg for sine 
påstander om viktigheten av å følge det 
som omtales som ”gullrekken” innenfor 
hjernerehabilitering. Bak seg har de en 
samlet forskingsverden som peker på 
viktigheten av å følge et bestemt pro-
gram for å oppnå best mulig restituering. 
I tillegg er det viktig at pasienter med den DET ER FLERE FORHOLD som gjør at de to fagsyke-

pleierne velger å advare mot en uheldig utvikling. 
Foto: Ullevål sykehus.
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type skade tilbys god skjerming og ro. 

Dette siste, ro, stabilitet og skjerming, 
har de måttet jobbe ekstra med ved av-
delingen på Ullevål siden de stadig blir 
beordret å flytte. 

- Vi har en pasientgruppe med svært store 
behov. Hodet er kroppens computer og den 
er høysensitiv etter en skade. Skjerming, ro, 
trygging og tett oppfølging er nødvendig 
og avgjørende. Dette ligger som et bak-

teppe og er noe vi jobber med hver dag, 
men når vi igjen om kort tid skal flytte opp 
en etasje og etablere oss i en krok på en 
annen avdeling, sier det seg selv at vi har 
en utfordring, forklarer fagsykepleier Linda 
Dokk Narvestad og sukker oppgitt. 

TVERRFAGLIG TEAM
I tillegg til å ha bygget opp et godt til-
bud kan avdelingen for rehabilitering av 
traumatiske hodeskader ved Ullevål skilte 
med å jobbe godt tverrfaglig. Teamet 

som består av blant annet lege, fysio-
terapeut, ergoterapeut og fagsykepleier 
samarbeider tett, og i fellesskap evaluerer 
de kontinuerlig pasientens situasjon og 
utvikling.

- Skader i hodet er forskjellige, og derfor 
må alle behandles individuelt. Siden 2009 
har vi bygget opp et team bestående av 
flere fagdisipliner som jobber sammen. 
I dag er teamet bedre enn noen gang, 
og jeg er opplever at vi er godt rustet i 
møtet med nesten enhver situasjon og 
skade, sier den erfarne fagsykepleieren 
Skarestad. 

Han husker nemlig tilbake til slik det 
var før da profesjoner jobbet parallelt 
og dermed også innimellom stod mot 
hverandre i oppfølgingen av pasienter. 
Dette er en situasjon han ikke ønsker 
seg tilbake til.  

Fagsykepleierne forklarer at et godt tverr-
faglig team også avhenger av at det er 
personer som fungerer godt sammen og 
kjenner hverandre godt. 

- Vi er i dag et sterkt, sammensveiset og 
tverrfaglig team som står sammen. Vi 
gjør aktiviteter sammen på fritiden, og 
vi har utviklet en god kultur for åpenhet 
og med rom for ulike personligheter. Å 
kjenne hverandre er avgjørende, særlig 
når vi står i svært dramatiske situasjoner 
som skal håndteres profesjonelt. Da er 
det godt å være trygg på hva som er 
personlighet og hva som er faglighet, 
sier Dokk Narvestad. 

Dette siste, ro, stabilitet og skjerming, har de måttet 
jobbe ekstra med ved avdelingen på Ullevål siden de 
stadig blir beordret å flytte.

Skarestad

I SOMMER BLIR TRE AV FIRE pasienter avvist ved intermediær rehabiliteringsavdeling ved Ullevål sykehus. 
Foto: Ullevål sykehus.
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Det tverrfaglige teamet blir dessverre 
utfordret av støyen rundt avdelingen og 
den reduserte kapasiteten, i tillegg til at 
flytting og reetablering krever sitt. 

- Vi vet at grunnen til at vi på femte 
året på rad er på flyttefot handler om 
at bygningsmasser skal pusses opp og 
vedlikeholdes. Slitasjen, først og fremst på 
pasientene og de pårørende, er imidlertid 
så stor at vi rent faglig ikke kan gå god 
for konsekvensene. Det er stress, det er 
manglende skjerming i overgangsperio-
der og det er ofte ikke godt nok egnede 
lokaliteter, forklarer Dokk Narvestad. 

- Hvordan påvirker flyttingen beman-
ningssituasjonen? 

- Det var det jeg skulle si noe om. Vi er 
som sagt et godt team, noe som er en 
styrke. Det er krevende å bli behandlet 
som ”en gjeng som stadig blir flyttet 
rundt på”, men det er ekstra tøft å opp-
leve at vi går på kompromiss med det 
vi vet er pasientens beste. Det kan virke 

som om sykehusledelsen kun vurderer 
flyttekriterier utfra størrelsen på avde-
lingen og ikke tar med i regnestykket 
at hodeskader er svært komplekse og 
at kaoset flytting gir påfører dem ekstra 
belastning, sier Skarestad.

Vi trenger egentlig minst 12 senger til 
hodeskadene. Avdelingen har til vanlig 
seks senger for tidlig rehabilitering av 
hodeskader, og om sommeren kun fire. 
Behovet er altså minst det dobbelte. I 
praksis betyr det at halvparten av de 
med alvorlige hodetraumer blir overflyttet 
til lokalsykehus uten den samme reha-
biliteringskompetansen og de samme 
ressursene. I sommerhalvåret får kun 1 av 
3 den anbefalte og beste rehabiliteringen.  

Konsekvensene er dramatiske både for 
den som er skadet og de som går glipp 
av behandlingen som fungerer best, men 
også rent samfunnsøkonomisk. Dette er 
veldokumentert i en vitenskapelig studie 
gjennomført av forsker og overlege Nada 
Andelic. Dette har LEVE MED tidligere 

- Den nye nasjonale traumeplan er vedtatt av 
Helse Sør-Øst. Den peker på viktigheten av tidlig 
rehabilitering for alle med alvorlige skader. Dette 
er med fordi forskningen fra bl.a. Ullevåls inter-
mediær rehabilitering klart viser hvor mye dette 
betyr for pasientenes sjanse til å komme tilbake 
i jobb og bli selvhjulpne. Det er trist og uverdig 
hvis mangel på plass og feriestengning skal re-
dusere sjansene for å bli frisk etter en alvorlig 
skade, spesielt siden vi vet hvor stor betydning 

tidlig rehabilitering har. Dette er meget godt do-
kumentert! Nasjonal Kompetansetjeneste for 
Traumatologi har utarbeidet kvalitetsindikatorer 
for alle ledd i behandlingen etter alvorlige skader, 
og tidlig rehabilitering er en indikator. Her ser det 
ut til at OUS med åpne øyne går mot et avvik 
i taumeplanen. Det er god grunn til å få dette 
på stell, og denne pasientgruppe er ikke de som 
roper høyest.  

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR TRAUMATOLOGI

TORBEN WISBORG, Leder 
Nasjonal Kompetansetjeneste 
for Traumatologi 

- Vi er innforstått med at det er  un-
derkapasitet i avdelingen.  Vi jobber 
med løsninger som på sikt skal bedre 
både kapasitet og kompetanse. Det 
er også uheldig at avdelingen nok en 
gang er på flyttefot på grunn av det  
pågående rehabiliteringsarbeidet 
på Ullevål sykehus. Vi gjør imidlertid 
vårt beste for at denne prosessen skjer 
med færrest mulig ulemper for både 
pasienter og ansatte, sier klinikkleder 
Eva Bjørstad. 

ULLEVÅL SYKEHUS

LEDER VED NEVROKLIKKEN, EVA BJØRSTAD.
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skrevet om. Andelics studie poengterer 
at ved et rett rehabiliteringsforløp vil pa-
sientens rekonvalesens og helbred være 
langt bedre enn dersom han eller hun 
ikke fikk det.   
 
Et kort regnestykke forteller at den man-
glende kapasiteten, inkludert sommer-

reduksjonen, fører til at 75 prosent av de 
som blir skadet i sommer ikke får plass 
avdeling ved  tidlig/intermediær reha-
bilitering ved Oslo Universitetssykehus 
avdeling Ullevål. 

- For oss som har jobbet på dette feltet 
i en årrekke er det opprørende å vite at 

så mange må ta til takke med et be-
handlingstilbud som ikke er optimalt. 
Her snakker vi selvsagt til politikerne og 
håper at de sammen med ledelsen ved 
Oslo Universitetssykehus kan bli enige 
om hvordan denne utfordringen kan løses, 
avslutter Skarestad. 

Stemoderlig behandling av personer 
med alvorlig hodeskader 
Personskadeforbundet har vært en 
viktig pådriver for å få implementert 
god rehabilitering av personer som er 
rammet av traumatisk kognitiv svikt. 
Vi vet hva tilbudet betyr og nekter 
derfor å godta at en sentral del av 
behandlingsrekken nå blir neglisjert 
av Helse Sør-Øst og Ullevål sykehus.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Den nye nasjonale traumeplanen som 
er vedtatt av Helse Sør-Øst, peker på 
viktigheten av tidlig rehabilitering for 
alle med alvorlige hodeskader. Dette er 
poengtert fordi forskningen fra blant 
annet Ullevål sykehus'  intermediær  
rehabilitering viser hvor viktig dette er for 
pasientenes sjanse for å komme tilbake 
i jobb og bli selvhjulpne. 

- Det er trist og uverdig hvis mangel på 
plass og feriestengning skal redusere 
sjansene for å bli frisk etter en alvorlig 
skade, spesielt siden vi vet hvor stor be-

tydning tidlig rehabilitering har. Dette 
er meget godt dokumentert! Nasjonal 
Kompetansetjeneste for Traumatologi 
har utarbeidet kvalitetsindikatorer for alle 
ledd i behandlingen etter alvorlige skader, 
og tidlig rehabilitering er en indikator. 
Her ser det ut til at OUS med åpne øyne 
går mot et avvik i traumeplanen, sier Per 
Oretorp, assisterende generalsekretær i 
Personskadeforbundet LTN. 

Han mener at situasjonen er så alvorlig 
og at avvikene er så store at forbundet 
nå velger å slå alarm. 

- For denne gruppen hardt skadde er det 
vedtatt standardiserte forløp. Det vil si 
at de som får alvorlige hodeskader har 
rett til en bestemt behandling, som har 
vist seg både å være den beste og den 
billigste. 

Vi har ved flerfoldige anledninger gjort 
helseministeren oppmerksom på at kun 
halvparten får den behandling de har 

krav på. At 3 av 4 i sommerperioden ikke 
vil få den behandling de har krav på, er 
en fallitterklæring og det er svært alvorlig 
dersom landets største traumesenter ikke 
gis tilstrekkelige ressurser til å gi denne 
behandlingen, forklarer han, og legger til: 

-Jeg er helt imot å lage slike sammen-
ligninger, men for å sette utfordringen i 
perspektiv gjør jeg det likevel: Dersom 
f.eks. kreftrammede hadde opplevd til-
svarende, at kun 1 av 4 fikk den behand-
ling de har krav på og behov for, så hadde 
regjeringen og helseministeren blitt svar 
skyldig. Det er dessverre en kjensgjerning 
at pasienter med alvorlige hjerneskader 
har vært og er en stemoderlig behandlet 
gruppe, sier Oretorp.

Til orientering vil nå Personskadeforbun-
det på nytt sende en bekymringsmel-
ding adressert til ansvarlige parter, her-
under Oslo universitetssykehus, Helse 
Sør-Øst, helsedepartementet og stor- 
tingets helse- og omsorgskomite.
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Smått & Viktig

EØS-komiteen besluttet den 5. mai 
at EUs regelverk om legemidler til 
barn skal bli en del av EØS-avtalen. 
Helse- og omsorgsdepartementet 
har derfor i dag fremmet en lov- og 
samtykkeproposisjon. Regelverket 
gir raskere tilgang på legemidler 
til barn med dokumentert kvalitet, 
sikkerhet og effekt.

EU vedtok i 2006 et eget regelverk om 
legemidler til barn, og i dag, over ti år 
senere, har Helse- og omsorgsdeparte-
mentet fremmet en lov- og samtykke-
proposisjon for Stortinget. Regelverket 
sikrer at legemidler til barn har bedre 
dokumentasjon for kvalitet, sikkerhet 
og effekt, og vil bidra til å øke tilgjenge-

ligheten av legemidler spesielt beregnet 
på barn.

Medisinen gjør stadig fremskritt. Bar-
nas tilgang til disse har vært forbundet 
med unødvendig høy risiko fordi barn i 
liten grad har deltatt i kliniske studier 
av legemidler fordi det har vært for-
bundet med særskilte etiske vurder- 
inger og høye kostnader. Legemidler 
kan ha en annen effekt på barn enn 
voksne, og det er derfor nødvendig at 
legemidler også prøves ut på barn og at 
dette kvalitetssikres. I regelverket som 
nå implementeres i Norge slås det fast 
at det skal gjennomføres en særskilt 
plan for utprøving på barn i utvikling 
av legemidler.

Som en del av systemet for å stimulere 
til utvikling og utprøving av legemidler til 
barn, gir det nye regelverket legemiddel- 
industrien rett til ytterligere seks måne-
ders forlengelse av patentbeskyttelses-
tiden. Med det får legemiddelindustrien 
i Norge de samme rammebetingelsene 
som EU-landene. 

Fordi det nye regelverket trer i kraft i Nor-
ge senere enn i EU, er det fremforhandlet 
egne overgangsregler. Gjennomføringen 
av regelverket i norsk rett krever endringer 
i legemiddelloven og patentloven. Det 
vil også gjøres endringer i legemiddel-
forskriften og patentforskriften.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet 

EUs regelverk om legemidler til barn vil 
gjelde i Norge 

EU VEDTOK I 2006 et eget regelverk om legemidler til barn, og i dag, over ti år senere, har Helse- og omsorgsdepartementet fremmet en lov- og samtykkeproposisjon for Stortinget. 
Illustrasjonsfoto.
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Dynamittjentene er i gang 
med årets sesong 
Terminlisten startet 17. april mot Sta-
bæk. Dessverre tapte dynamittjen-
tene kampen 2-1. Det blir uansett en 
spennende sesong. 

TEKST: Tone Knudsen 

UTSKIFTNING OG UNGT LAG 
Fotballjentene har fått ny assistent-
trener, 26-åringen Fredrik Sæland fra  
Furuset. Det at øst møter vest vil nok gå bra, 
for de som får bange anelser på grunn av 
det. Han har to års erfaring som trener for 
Vålerenga elitedamer i perioden 2013-2015, 
og har sagt at han ser fram til å trene Røa. 

Tuva Lotte Leschbrandt Espås er bare 
18 år og den yngste av Dynamite girls- 
gjengen.  Hun hospiterte på laget i fjor, 

og har i år blitt med på A-laget. 

- Å være en del av den hardtarbeidende 
Røa-klubben er noe jeg har drømt om 
siden jeg var liten, sier Tuva. Hun forteller  
at hun er rask, fysisk sterk og bidrar po-
sitivt i laget. 

NY TRIBUNE 
Den gamle tribunen var slitt og trengte 
en oppussing. Nå kan publikum glede 
seg over ny tribune med nytt tak og flere 
sitteplasser. Omtrent 100 nye seter vil stå 
ferdige i vårmånedene, og handikapplas-
sene har blitt en del av hovedtribunen. 
Høyttaleranlegget ble skiftet ut i fjor. Alt 
dette gir forhåpninger om at 2017 vil gi 
gode fotballopplevelser, for både seere 
og spillere. 

LISA-MARIE KARLSENG UTLAND

1. TIL 2. SEPTEMBER GARDERMOEN  

Kognitivt utvalg tilbyr igjen kurs for interesserte, medlemmer og pårørende. 
Årets tema er: Mestringsstrategier etter hode- og nakkeskader. 

Til å belyse temaet får vi faglig 
bistand og kompetanse fra: 

Ergoterapeut Elizabeth Solhjem Rico. 
Rico jobber i rehabiliteringstjenesten 
ved Ringerike sykehus og skal snak-
ke under tittelen: ”Hvorfor ser jeg ikke 
som før?”  

Nevropsykolog 
Jan Egil Norvik. 
Leder for regional 
kompetansetje-
neste for reha-
bilitering i Helse 
Sør-Øst. 

Målet med kurset er å gi informasjon 
og kunnskap om hvordan man kan 
leve best mulig etter å ha blitt påført 
hode- og nakkeskade. 

Tid: 1.-2. september 2017 
(fra lunsj til lunsj) 

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, 
Gardermoen 

Kurset har en egenandel på kr 500,- pr. 
deltaker. Personskadeforbundet LTN 
dekker øvrige utgifter, reise og opphold 
på enkeltrom, full pensjon. 

Kurset er åpent for alle med medlem-
skap i forbundet. Medlemskap kan 
tegnes ved påmelding til kurset. 

For mer informasjon og/eller på- 
melding og booking: ta kontakt med 
Frank Gjelsøy på telefon 22 35 71 00 
eller post@personskadeforbundet.no.  

Påmelding kan også sendes pr. 
post: Personskadeforbundet LTN, 
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo. 

Påmeldingsfrist: 20. juli 2017. 
Påmeldingen er bindende. 
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ELI EIKLID (50), KANDIDAT FRA STEIN-
KJER OG NAMSOS LOKALLAG. INN-
STILT SOM LEDER.  

Eli har vært medlem i Personskade-
forbundet LTN siden 2009. Hun ble sty-
remedlem i Steinkjer og Namsos lokallag 
i 2012 og er nå inne i sitt fjerde år som 
lokallagsleder. 

 

Kandidaten fra Nord-Trøndelag er selv 
skadet og har to ulykker på CV-en sin 
- den første i 1989 da hun var med i en 
alvorlig bilulykke, og den andre i 2007 
som passasjer i en alvorlig bussulykke. 

- Hadde jeg visst om forbundet og det 
vi står for, ville jeg helt klart blitt med 
tidligere. Uansett, jeg ble med etter at 
jeg ble invitert på et medlemsmøte der 
Per Oretorp holdt foredrag. Etter det har 
jeg vært aktiv, sier hun. 

Eiklid bor i Steinkjer, er gift og mamma 
til to gutter på 17 og 20 år. Hun jobber 
som hjelpepleier, og er frikjøpt 70 pro-
sent som tillitsvalgt. Selv beskriver hun 
seg selv som aktiv og som en som aldri 
klarer å si nei.   

- Om jeg får tilliten fra Landsmøtet og 
blir forbundets nye styreleder, lover jeg 
å gjøre så godt jeg kan. Selv om jeg blir 
ny i styret, har jeg erfaring fra andre 
styreverv. Jeg vet også litt om utfor-
dringene til Personskadeforbundet LTN 
gjennom å ha sittet som leder lokalt og 

dermed vært på ledermøter nasjonalt. 

- Hva tror du blir mest utfordrende?

- Økonomien! Dette ble det snakket mye 
om på siste ledermøte og jeg vet at vi må 
tenke nytt fordi det blant annet kommer 
endringer i overføringene fra Staten. Jeg 
tror et samlet styre kan jobbe konstruk-
tivt med dette, og jeg tror jeg får bruk for 
erfaringene mine som tillitsvalgt. I første 
omgang vil jeg prøve å gå inn i hvordan 
vi bruker penger i dag og prøve å være 
kreativ og tenke nytt. 

Eli Eiklid er også opptatt av å gjøre tiltak 
for å øke medlemsmassen. 

- Jeg har tro på og ønsker å jobbe for at 
vi skal få inn flere unge. Ikke bare fordi 
vi trenger medlemmer, men også fordi 
vi har en opplysning- og informasjons-
plikt. Altfor mange unge tar dårlige valg 
i trafikken og ellers, og ender opp med 
alvorlige skader. Det er ikke bra, avslutter 
forbundets nye lederkandidat. 

Landsstyrekandidater for 
perioden 2017-2019
Hvert annet år velges et nytt landsstyre i Personskadeforbundet LTN. Valget skjer under landsmøtet i september 
og kandidatene er valgt ut av valgkomiteen. Blant årets kandidater er det to nye.

TEKST: Gunn Kvalsvik FOTO: Privat 
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TROND MIKALSEN (46), KANDIDAT 
FOR NESTLEDERVERVET, FINNMARK 
FYLKESLAG 

Etter å ha innehatt vervet som nestleder 
i landsstyret i én periode, har finnmarks-
mannen Trond Mikalsen (46) sagt seg 
villig til å stille til valg for en ny toår-
speriode. Valgkomiteens argument for 
å innstille Mikalsen var, da som nå, hans 
kompetanse som autorisert rådgiver og 
erfaring innenfor økonomi.  

-Ja, det er økonomi jeg kan og det er 
her jeg kan bidra mest som medlem av 
landsstyret. I en tid der vi står i en øko-
nomisk brytningsperiode, der det statlige 
tilskuddet er i ferd med å forsvinne, er 

det enda viktigere å være økonomisk 
bevisste og smarte, sier han. 

- Vi må gjøre ting profesjonelt slik at vi 
også kan være en sterk organisasjon 
fremover; ikke for å straffe og redusere, 
men for å videreutvikle. 

- Personskadeforbundet LTN må tenke 
langsiktig og være fornuftige. For å ha 
penger også i fremtiden må vi lage gode 
planer for inntjening. Enten man liker det 
eller ikke, så er penger et viktig middel for 
å nå våre mål, nemlig å endre samfunnet 
slik at alle blir inkluderte og får et verdig 
liv, forklarer Trond Mikalsen. 

Den autoriserte finansielle rådgiveren, 
som til daglig jobber i bank, tror et godt 
sammensatt landsstyre kan være kreativt 
og derfor trygge folks medlemsretter. 

Trond Mikalsen ble medlem i Personska-
deforbundet LTN etter å ha deltatt på 
et medlemsmøte i Alta høsten 2004. Et 
drøyt halvår tidligere ble han sammen 

med familien rammet av en svært al-
vorlig bilulykke.  Rett før jul, på vei for å 
avlevere julegaver, var de i en møteulykke 
som førte til at Trond mistet sin datter. 
Både han og konen ble alvorlig skadet. 

Den innstilte nestlederen mener forbundet 
er viktig både for de som blir rammet, men 
også som en politisk aktør. Han ønsker at 
flere enn han skal oppleve at man ikke er 
alene om å bli rammet av en ulykke, og 
ikke minst å få innsikt i at livet også går 
videre etter hvert. I tillegg er det også godt 
å ha en organisasjon og støttespiller i alt 
støyet en ulykke fører med seg.  

- Å bli skadd fører deg inn i en ukjent 
verden. Du møter utfordringer overalt. 
Jeg var for eksempel ikke klar over at 
advokatverden er som butikker. Du må 
velge en advokat som kan sitt felt, en 
spesialist på noe som berører din hen-
delse, og ikke en som er god på skilsmis-
ser, når du skal ha advokathjelp etter en 
ulykke, avslutter han. 

MARTIN BERG (52), 
ÅLESUND OG OMEGN LOKALLAG

Martin Berg har sittet i landsstyret i tre 
perioder. Han har også vært aktiv i kogni-
tivt utvalg der han har holdt foredrag om 
blant annet livsstrategier og kognitiv svikt. 

-  Jeg har holdt flere foredrag om kognitiv 
svikt, et tema jeg kan mye om siden jeg 
selv har en slik skade. Grunnen er at jeg 
tror på åpenhet og deling, samt at jeg 
opplever at folk kjenner seg igjen i det 
jeg forteller, sier han.  

Martins styrke er hans positive blikk på 
livet og glade latter. De som kjenner han 
vet at det dreier seg om langt mer enn 
fasade - han er grunnleggende glad. Selv 
forklarer han innstillingen sin med at han 
har tror på at de små endringene skaper 
forandringer. 

- Hver og en av oss kan gjøre noe for å få 
bedre livskvalitet. Fysisk aktivitet, kosthold, 
mer latter og sosiale utfordringer, sier han. 

Vi må gjøre ting profesjonelt slik at vi også kan være 
en sterk organisasjon fremover; ikke for å straffe og 
redusere, men for å videreutvikle.

Trond Mikalsen
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Som et aktivt medlem i Personskade-
forbundet LTN, både lokalt og nasjonalt, 
har han en ukuelig tro på, og et ønske om, 
å stimulere og inspirere folk til egeninn-
sats. Kraften en oppnår ved mestring er 
den beste medisin, mener han. 

Martins energi har ikke falmet etter seks 
år i landsstyret, flere år i forskjellige utvalg 

og ti års aktivitet i forbundet. Han brenner 
fortsatt for rettighetene til barn- og ung-
dom som blir skadet og forteller at han 
rett og slett er livredd for at samfunnet 
skal glemme, gjemme og stue bort unge 
i begynnelsen av livet. 

- Hva er din visjon for Personskade-
forbundet LTN i den neste toårsperioden? 

- Jeg holder fast ved mitt mantra og hå-
per at jeg, gjennom engasjementet mitt, 
hjelper enkeltmennesker. Hver og en av 
oss utgjør totalen. Kan jeg hjelpe bare 
ett menneske til en bedre hverdag er jeg 
svært fornøyd, kan jeg hjelpe mange er 
jeg superfornøyd, avslutter Martin Berg.

EVA OPSHAUG, NARVIK LOKALLAG

Eva Opshaug har sittet i landsstyret i 
fire år, altså i to perioder, og er en ressurs 
både lokalt og sentralt i egenskap av 
at hun er jurist, lokalpolitiker, tidligere 
varaordfører og direktør for Høyskolen i 
Narvik. Og selvsagt fordi hun brenner for 
forbundets hjertesaker. Hun sitter også  
som forbundets representant i Funksjons-
hemmedes fellesorganisasjon (FFO).  

Det var fagkompetansen som gjorde at 
valgkomiteen i sin tid valgte å innstille 
henne som landsstyrekandidat. 

- Jeg har bred kompetanse og erfaring,  
noe som jeg vet valgkomiteen har vært 
opptatt av. Jeg kan organisasjonsutvik-
ling, synes det er spennende, og vet hvilke 
dynamikker som skaper gode og dårlige 
prosesser, forklarer Eva, og legger til at 
hennes motivasjon for å bruke tiden sin på 
forbundet handler om at hun liker måten 
det jobbes på og folkene som er med. 

Som jurist er Opshaug opptatt av rettig-
heter og tilrettelegging. Hennes blikk er 
særlig fokusert på samhandlingsreformen 
og hvordan den påvirker folk med nedsatt 
funksjonsevne.

- Å leve et godt liv med utfordringer kre-
ver at apparatet rundt fungerer. Kommu-
nenes ansvar i forbindelse med samhand-
lingsreformen er viktig. I tillegg koster det 
å ha dårlig helse, og som pressgruppe kan 
vi jobbe for å redusere egenandelen ved 
tilbud, forklarer Opshaug.

Eva har også stor tro på forbundet som 
tilrettelegger for fellesskap:

- I tillegg til mitt politiske og systemiske 
fokus, ønsker jeg, dersom jeg blir valgt for 
en ny periode, å i enda større grad inspi-
rere og tilrettelegge for at lokallagene 
skal tilby gode sosiale og faglige tilbud. 
Folk har det bedre sammen enn alene, 
avslutter hun.

PERNILLE VILLEKJÆR (34), MIDT/
NORD HEDMARK LOKALLAG 
Etter fire år som ungdomsrepresentant i 
landsstyret har Pernille Villekjær sagt ja 
til å stille for en ny toårsperiode. Hennes 
engasjement kjennetegnes som bredt, 

noe som avspeiler seg i alle vervene hun 
etter hvert har tiltrådt som brukerrepre-
sentant. 

- Jeg har problemer med å si nei og blir 
fort engasjert. Dette er min svakhet og 
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styrke. For tiden er jeg særlig opptatt av 
behovet for samhandling og ikke minst 
hvordan vi som brukere kan bidra inn for 
å få bedre kvalitet på helse- og velferd-
stilbud. Her er vår mulighet for påvirkning 
stor. Det er vi som vet hvor skoen trykker 
som må si fra, sier hun. 

Pernilles første kontakt med Personskade-
forbundet LTN skjedde på Sunnaas sykehus 
for 10 år siden. Etter en svært dramatisk 
ulykke var hun på opptrening. Ute av syke-
huset ble hun med i styret i Hedmark lokal-

avdeling og deretter i Ungdomsutvalget. 
Hennes engasjement i Personskadeforbun-
det LTN bunner i en overbevisning om at 
organisasjonen gjør en forskjell. 

- Klart vi gjør en forskjell! Vi er til stede i 
lokalmiljø med flere holdningsendrings- og 
trafikksikkerhetskampanjer som for ek-
sempel er rettet mot russ og unge sjåfører. 
Lagene våre arrangerer også fag- og kunn-
skapskurs for medlemmer og fagpersonell. 
Og vi er aktivt til stede for å påvirke landets 
beslutningstakere gjennom høringssvar og 

kontinuerlig lobbyering. 

I tillegg til brukerrollen er representanten 
fra Hedmark opptatt av de som faller 
utenfor arbeidslivet. 

- Altfor mange blir uføretrygdede etter en 
skade. Dette er verken samfunnsøkono-
misk bra eller ideelt for enkeltpersonene 
det gjelder. Jeg vil jobbe for et samfunn 
som har et naturlig og sunt forhold til 
personer som er skadet. Et inkluderende 
samfunn, avslutter Pernille. 

GUTTORM JOHNSEN (69), 
HORDALANDS FYLKESLAG 

Guttorm Johnsen har vært medlem i 
landsstyret i én periode, og er nå innstilt 
som vara for en ny periode. 

- Jeg ble medlem i Personskadeforbun-
det LTN fordi min søster ble skadet for 
ca. 10 år siden. Som utpreget organisa-
sjonsmenneske har jeg en sterk tro på at 
mennesker som kommer i en slik situa-
sjon, får styrket sine rettigheter gjennom 
fellesskap, forklarer han.  

Etter å ha jobbet i NAV og statlig for-
valtning i 51 år, ble Guttorm nylig pensjo-
nist. Han forteller at han gjennom ulike 
stillinger har fått anledning til å hjelpe 
en del hundre mennesker tilbake til ar-
beidslivet og en ny karriere. Dette har 
vært inspirerende.  

Guttorm Johnsen er en engasjert ber-
genser, og sier at han liker å jobbe mot 
konkrete mål og å oppnå resultater. 

- Jeg har alltid vært engasjert og som 
pensjonist har jeg valgt å vie meg til ulike 
sider av frivillighetsarbeidet. I tillegg til 
Personskadeforbundet LTN har jeg en-
gasjert meg både i Lions Club og Kirkens 
Bymisjon. I tillegg arbeider jeg sammen 
med Trygg Trafikk for trafikksikkerhets- 
arbeidet i Hordaland. Jeg har også fått 
anledning til å engasjere meg i arbeidet 
for en trygg veiforbindelse mellom Bergen 

og Voss, E16-aksjonen, sier Guttorm.

- Hvilke grep mener du må gjøres når 
det gjelder forbundets økonomiske  
situasjon?

- Her står vi overfor utfordringer. Jeg tror 
vi må trappe ned en del aktiviteter, som 
for eksempel regionkonferanser. I tillegg 
tror jeg at mange møter, inkludert lands-
styremøter, kan gjennomføres gjennom 
telefonmøter. 

- Er det noe du brenner spesielt for?

- Det jeg er særlig opptatt av, er re-
kruttering og motivasjon. Det handler 
selvsagt om å holde på medlemmer, 
men også om å skape rammer der med-
lemmene er aktive, avslutter Guttorm 
Johnsen. 

- Klart vi gjør en forskjell! Vi er til stede i lokalmiljø med flere holdnings- 
endrings- og trafikksikkerhetskampanjer som for eksempel er rettet 
mot russ og unge sjåfører. Lagene våre arrangerer også fag- og 
kunnskapskurs for medlemmer og fagpersonell.

Pernille Villekjær
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STEEN LINDE (50), KANDIDAT FRA 
SORTLAND OG ANDØY LOKALLAG 

Steen Linde er et nytt ansikt for de fleste 
i Personskadeforbundet LTN. Vi snakker 
om en aktiv mann med mange verv og 
stort engasjement både i samfunnet og 
politikken. Slik presenterer han seg selv: 

- Jeg er gift og har 3 barn. Til daglig job-
ber jeg som bussjåfør, samt at jeg driver 
et lite firma innenfor IT. I tillegg er jeg 
deltidsbrannmann og engasjert i Heime-
vernets innsatstyrke som systemingeniør. 
Jeg er også kommunestyremedlem og 
generelt samfunnsengasjert. 

- Hvor lenge har du vært medlem i  
Personskadeforbundet LTN? 

- Jeg ble medlem i 2012. Vi ble da kon-
taktet av likepersoner fra Personskade-
forbundet LTN i forbindelse med at vår 

sønn omkom i en trafikkulykke. De ønsket 
å komme til begravelsen og samtidig tilby 
hjelp hvis vi følte behov. Dette syntes vi 
var godt og har siden vært medlemmer 
og forsøkt å bidra positivt inn i forbundet.

Den ferske landsstyrekandidaten forteller 
at han håper å bidra positivt med ideer 
og tanker rundt forbundets samfunns-
oppdrag. 

- Våre medlemmer og mennesker som 
opplever å bli skadet eller pårørende 
trenger å bli møtt med nyansert kunn-
skap om sine ulike behov. Jeg har over 
år opparbeidet meg mye erfaring når 
det gjelder å se menneskers behov, samt 
tilegnet meg kunnskap innenfor første-
hjelp og brannvern. Et landsstyre behøver 
ulik kompetanse, samt mennesker som 
samarbeider godt og som kan ivareta 
medlemmenes ønsker å behov.

- Hva tenker du er forbundets utfordrin-
ger for neste periode og fremover?

- Arbeidet med å synliggjøre forbundets rol-
le i samfunnet, samt øke medlemstallene er 
nøkkelfaktorer. Avgjørelser om tildeling av 
midler ligger i andre hender, men landssty-
ret må være til stede der dette diskuteres. 

Det er behov for å jobbe mer aktivt mot 
de ulike lokallag for å styrke aktiviteter og 
synliggjøring av hva Personskadeforbundet 
LTN kan bidra med i samfunnet. Jeg tenker 
da særlig på å rekruttere inn mennesker 
som ikke egentlig har ett prekært behov, 
men som kan relatere til det vi driver med. 
Personskadeforbundet LTN vil også tjene 
på å være mer offensive under arrange-
ment som ikke er igangsatt av forbundet.

Steen er også opptatt av sikkerheten i 
trafikken og har i mange år arrangert 
refleksaksjoner og gjerne prøvd å strekke 
det ut lenger en kun et endags fokus. 

- Barn synes det er artig med bl.a. teg-
nekonkurranser som har bruk av refleks 
som tema. Dette har vi holdt på med i 
lag i en hel måned. Jeg er også med i 
ulike arrangement som vaktansvarlig 
og jobber bl.a. med at arrangører skaffer 
adgangsbånd til fest som er reflekteren-
de. Jeg er også veldig engasjert i sjokk-, 
traume- og sorgreaksjoner. Der mener 
jeg at Personskadeforbundet LTN har 
en jobb å gjøre. Selv har jeg deltatt i kurs 
gjennom Røde Kors, og de har en veldig 
offensiv markedsføring som genererer 
medlemmer, sier han.

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

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

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

Vi oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg. 
Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 
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Pasienter som plages av svimmel-
het har lenge vært forsømt her til 
lands, mener forsker.   

TEKST: Sonja Balci  

– Om du blir rammet av svimmelhet, 
påvirker det hele livskvaliteten. Mange 
med svimmelhet blir redde og slutter å 
være aktive. Da er det viktig å få hjelp 
og ikke vente i årevis med å bli undersøkt 
og utredet, sier forsker og fysioterapeut 
Anne-Lise Tamber ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus.

Hun har i sin doktorgrad sett 
nærmere på hvordan livs-
kvaliteten kan endre seg ved 
langvarig svimmelhet.

Nærmere 30 prosent av den 
voksne befolkningen er pla-
get av uspesifisert svimmel-
het, viste Helseundersøkelsen 
i Oslo 2000-2001 (HUBRO).

Folk med stive skuldre og vond 
nakke er oftest svimle, men også 
andre diagnoser og bruk av medi-
kamenter kan gi svimmelhet. 

- Disse pasientene får ofte ikke den hjel-
pen de trenger, sier forskeren. 

OND SIRKEL
Ved hjelp av en norsk versjon av selvrap-
porteringsskjemaet Dizziness Handicap 
Inventory har hun fanget opp pasientenes 
endringer om livskvalitet over tid.

Rundt 100 personer svarte på spørre- 
skjemaet. Svarene ga innsikt i hvordan 
svimmelheten virker på livskvaliteten 
deres, ulike grader av plager, men også 
bedring hos pasientene.

– Noen av pasientene trenger hjelp for 
å komme ut av en ond sirkel, og fysio-
terapeuter kan spille en viktig rolle for å 
komme i gang med spesifikke øvelser og 

trening. Ved å utfordre svimmelheten og 
være mer aktiv, kan balansen og koor-
dinasjonen bli bedre, og svimmelheten 
reduseres, sier Tamber.

- Om man blir rammet av svimmelhet, 
så påvirker det hele livskvaliteten, sier 
Anne-Lise Tamber, forsker og fysiotera-
peut ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

GIR BEDRE BEHANDLING
I studiet konkluderer Tamber med at om-
fattende undersøkelser av personer med 
langvarig svimmelhet kan gi informasjon 
om endringer på ulike områder som er 
nyttige både for pasienter og behandlere.

Gjennom en 18 måneders oppfølging 
av cirka 60 personer med svim-

melhet, viste deltakerne bedret 
funksjon på flere områder: 
Symptomer, viktige aktiviteter, 
funksjon i arbeids- og hver-
dagsliv, livskvalitet, generell 
helsestatus, syn og balanse.

- Personer med langva-
rig svimmelhet kan derfor 
ha nytte av omfattende 

undersøkelser ved flere og 
ulike spørreskjema og tester 

som kan gi informasjon om 
endringer på ulike funksjons-

områder, sier Tamber. 

REFERANSE: 
Anne-Lise Tamber: Persons with dizzi-
ness: Symptoms, functional ability and 
quality of life, Institutt for helse og sam-
funn ved  Universitetet i Oslo.

Artikkelen er tidligere publisert på 
forskning.no. 

– Svimle får ikke 
hjelpen de trenger
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
01. august 2017

Løsning på forrige kryss var:
PINSELILJER

Torill Torgrimsen, Sundebru

Kari Hallem Stuberg, Inderøy

Aud Rovde, Ålesund

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

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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Rideulykke og aksept av risiko
Skadelidte skadet seg i en rideulykke i 2009. Ulykken inntrådte da hesten «bukket» og skadelidte ble kastet av. 
Hun ble påført en varig VMI på 21 prosent. Hesten var leid av et ridesenter, men skadelidte deltok ikke i organisert 
undervisning eller ridetrening da ulykken inntraff.

TEKST: Per Oretorp  

Det var enighet mellom partene om at 
ridesenteret og deres ansvarsforsikrer, 
Gjensidige, i utgangspunktet var er-
statningsansvarlig etter det objektive 
erstatningsansvaret etter skadeserstat-
ningsloven § 1-5 nr. 1. Problemstillingen 
var om dette ansvaret skulle falle bort ut 
fra aksept av risiko-betraktninger.

Eidsivating Lagmannsretten konkluderte 
27. april i år med at ansvaret falt bort som 
følge av aksept av risiko. I vurderingen 
ble det lagt vekt på ulykken ikke skjedde 

som en del av rideskolevirksomheten og 
at skadelidte var en erfaren rytter. Det var 
ikke upåregnelig at en hest kunne bukke, 
og samlet sett fant lagmannsretten at 
risikoen som hadde realisert seg ikke var 
større enn det man kunne regne med.
Dommen reiser prinsipielle problemstil-
linger om rekkevidden av aksept av risiko 
ved fritidsskader. Det objektive ansvaret 
som følger av skadeserstatningsloven 
§ 1-5 nr. 1 er ikke betinget av at skaden 
skyldes ekstraordinær og upåregnelig 
risiko. Når fraværet av slik risiko begrun-

ner bortfallet av erstatningsansvar ut 
fra aksept av risiko-betraktninger kan 
det argumenteres for at dette innebærer 
en vesentlig innsnevring av ansvaret, 
men slik lagmannsrettens dom viser er 
rettstilstanden ikke avklart. 

Dommen er etter det opplyste anket til 
Høyesterett, men det er ikke tatt stilling 
til henvisningsspørsmålet.

For skadelidte prosederte advokat Eva 
Dragset, Advokatfirmaet SANDS. 

Juss

DET VAR ENIGHET mellom partene om at ridesenteret og deres ansvarsforsikrer i utgangspunktet var ansvarlige. Illustrasjonsfoto.
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Som vi ser, er det altså et krav om en plutselig uventet 
ytre hending for at det skal defineres som yrkesskade, 
mens belastningslidelser ikke dekkes.

Per Oretorp

Yrkesskader og ulykkebegrepet
Gulating lagmannsrett avsa en interessant dom 3. april i år som omhandler yrkesskadebegrepet i yrkes- 
skadeforsikringslovens § 11, første ledd, a), jf. folketrygdlovens § 13-3. I folketrygdlovens § 13-3 defineres yrkes- 
skade som følger:

 «Som arbeidsulykke regnes en plutselig 
uventet ytre hending som medlemmet 
har vært utsatt for i arbeidet. Som ar-
beidsulykke regnes også en konkret tids-
begrenset ytre hending som medfører 
en påkjenning eller belastning som er 
usedvanlig i forhold til det som er normalt 
i vedkommende arbeid.

Belastningslidelser som over tid har ut-
viklet seg i muskel-/skjelett-systemet, 
regnes ikke som yrkesskade. Det samme 
gjelder lidelser som har utviklet seg som 
følge av psykiske påkjenninger eller be-
lastninger over tid.»

Som vi ser, er det altså et krav om en 
plutselig uventet ytre hending for at det 
skal defineres som yrkesskade, mens 
belastningslidelser ikke dekkes. Når 
det gjelder den konkrete saken, fikk en 
daglig leder i et lastebilfirma melding 
om at en av sjåførene var omkommet i 
en arbeidsulykke. Han ble sykemeldt og 
senere arbeidsufør, og de plagene han 
fikk ble godkjent som yrkesskade etter 
folketrygdloven. Yrkesskadeforsikringssel-
skapet Tryg anførte at skaden ikke ville bli 
omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. 
De anførte at i nærværende sak var det 
et hendelsesforløp som trekkes over, i alle 

fall, tre dager, og da mente Tryg at tilfellet 
ikke kunne defineres som yrkesskade i 
yrkesskadeforsikringslovens forstand. 
De mente at arbeidsulykker med dødelig 
utgang ikke er uvanlig i denne delen av 
arbeidslivet, og det var altså påregnelig 
i slik virksomhet og denne type stillinger. 

Lagmannsretten slutter seg til tingret-
tens utgangspunkt at det må foreligge 
«et initialt og uomtvistelig ulykkesmo-

ment, som i en bestemt tidsperiode 
kan skape en ekstraordinær situasjon 
for de berørte.» Lagmannsretten viser 
til at A, som leder, ikke kunne la være å 
reise til ulykkesstedet og derigjennom 
bli eksponert for de inntrykk som møtte 
han der. Basert på dette, sammenholdt 
med den beskrivelse han fikk fra ambu-
lansefolkene, må det betraktes som en 
konkret tidsbegrenset ytre hending som 
medførte en påkjenning/belastning som 

SOM ARBEIDSULYKKE REGNES en plutselig uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. 
Illustrasjonsfoto.
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var usedvanlig i forhold til det som var 
normalt i vedkommende arbeid. 

En viktig rettskilde var her en Høy-
esterettsdom fra 2013 som gjaldt en 
ambulansesjåfør som utviklet en post-
traumatisk stresslidelse i form av me-
dieoffer-syndrom etter at han hadde 

vært utsatt for intens mediefokusering 
i etterkant av en hendelse i forbindelse 
med et oppdrag. Lagmannsretten mente 
at saken behandlet av Høyesterett skiller 
seg fra denne saken, da det er årsaks-
sammenheng mellom det som skjedde 
initialt og de plager han har fått i ettertid. 
Lagmannsretten gav derfor A medhold 

og han ble også tilkjent sakskostnader.
Saken ble prosedert av advokat Camilla 
Wiermyhr.

Saken er viktig da den presiserer nær-
mere hva man legger i ulykkesbegrepet 
i yrkesskadeforsikringsloven. 

Pasientskade - Særlig stor 
eller særlig uventet skade
Agder lagmannsrett avsa en dom 29. mars i år vedrørende pasientskade. 
Pasienten hadde i flere år vært plaget med urininkontinens, utløst ved 
fysiske anstrengelser, hoste etc. Hun ble høsten 2012 henvist til fastlegen 
for vurdering av operasjon. Kort tid etter inngrepet fikk hun tiltagende 
magesmerter, feber og kvalme. Røntgen avdekket sannsynlig tarmskade 
under operasjonen, hvor de hadde perforert tynntarmen to steder. Pasienten 
ble derfor på nytt innlagt på sykehuset for å legge tilbake tarmen, etter 
at denne ble midlertidig lagt ut. Denne operasjonen ble mer omfattende 
og langvarig enn først antatt. Det ble besluttet å gi smertelindring med 
epidural. Dette mislyktes man imidlertid med. Første dag etter den siste 
operasjonen var pasienten plaget med stikkende smerter i det høyre lår 
og har i dag varige skader i form av konstante smerter, delvis lammelser, 
overfølsomhet og noe hevelse og har blitt 100 % arbeidsufør. Partene er 
enige om at plagene hun har fått i benet skyldes forsøket på å anlegge 
epiduralkateteret. 

Norsk Pasientskadeerstatning avslo kra-
vet om erstatning i vedtak av 25. juni 2014 
og saken ble klaget inn for Pasientskade-
nemnda (Helseklage). Det ble innhentet 
en uttalelse i forbindelse med klagesaken, 
hvor den medisinske spesialisten anførte 
at inngrepet ble utført i samsvar med 
god medisinsk praksis. Det var uenighet 
blant medisinske sakkyndige i tingret-

ten, og tingretten frifant Helseklage 9. 
juni 2016. Saken ble så anket til Agder 
lagmannsrett. Den private medisinske 
sakkyndige, spesialist i nevrologi og 
klinisk nevrofysiologi, avga skriftlig er-
klæring hvor han konkluderte med at 
pasienten hadde blitt påført en varig 
skade på flere nerver i høyre ben, hvor den 
medisinske invaliditetsgraden ble satt 
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til 30 %. Lagmannsretten kom også til 
at det ikke forelå svikt ved helsehjelpen, 
som er et vilkår i pasientskadelovens  
§ 2 for å yte erstatning. Imidlertid kan det 
etter pasientskadelovens § 2, tredje ledd, 
unntaksvis ytes erstatning når det har 
skjedd en pasientskade som er «særlig 
stor eller særlig uventet», og som «ikke 
kan ansees som utslag av en risiko som 
pasienten må akseptere.»

Pasienten var 65 år på operasjonstids-
punktet, men var i fullt arbeid som daglig 
leder og plagene har ikke redusert hennes 
ervervsevne. Lagmannsretten kom, etter 
en samlet vurdering, til at vilkårene for er-
statning etter § 2, tredje ledd, var oppfylt. 
Pasientskaden ble altså vurdert som sær-
lig stor eller uventet, som er vilkåret for 
dekning under dette alternativet. Pasien-
ten ble etter dette tilkjent menerstatning 

på kr 128 131, påførte ekstrautgifter på  
kr 25 000, lidt inntektstap på kr 905 783 
og tap i fremtidig ervervsevne kr 289 901. 
Fremtidige utgifter og tapt hjemme-
arbeidsevne ble fastslått til kr 80 000. 
Pasienten ble også tilkjent saksomkost-
ninger. Saken ble prosedert av advokat 
Inger Johansen, Advokatfirma Wigemyr. 

Dommen er et eksempel på at unntaks-
bestemmelsen i pasientskadelovens § 2 
tredje ledd er en viktig sikkerhetsventil 
som kan gi erstatningsutbetaling når 
konsekvensene er uforholdsmessige store 
sammenlignet med det forventede resul-
tatet av den helsehjelp som pasienten 
har mottatt. Etter forbundets erfaring er 
terskelen for å erkjenne erstatning etter 
denne regelen generelt alt for høy og 
etter vår oppfatning langt høyere enn 
hva tolker det som at lovgiver opprinnelig 
hadde i mente.

Dommen er ikke rettskraftig da Helsekla-
ge har anket saken til Norges Høyesterett.

DOMMEN ER ET EKSEMPEL på at unntaks- 
bestemmelsen i pasientskadelovens § 2 tredje ledd er en 
viktig sikkerhetsventil. Illustrasjonstegning. 
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Landet rundt

Inspirert av et vellykket kurs i Per-
sonskadeforbundet LTN Ålesund, der 
trettifem deltok, satser vi på nyre-
kruttering, samt et bredere samar-
beid både med organisasjoner og 
fagmiljøer i regionen vår. 

TEKST: Randi Nordset

Personskadeforbundet LTN Ålesund om-
egn lokallag er der for deg som har fått 
livet endret på grunn av skade. Kurs, te-
makvelder og foredrag er bare noe av det 
vi tilbyr våre medlemmer.  Etter skade blir 
rehabilitering, NAV og erstatning plutselig 
en del av dagligtalen og du befinner deg 
i et ukjent farvann.

REKRUTTERING OG ORIENTERING
For å kunne rekruttere må vi orientere. 
En personskade setter deg i en situa-
sjon ingen kan forberede deg på, både 
som enkeltmenneske og pårørende. 
Det er derfor viktig for oss å presisere 
at Personskadeforbundet LTN favner 
om mennesker med ulike diagnoser, i 
motsetning til mer diagnosespesifikke 
pasientorganisasjoner. 

Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, 
hvor formålet er å ivareta interessene til 
personer med alle typer skader. I møte 
med myndigheter, forsikringsselskaper 
og organisasjoner befinner du deg er-
faringsvis i et vanskelig terreng, som er 
krevende å navigere seg frem i. Formålet 
vårt er å ta vare på både den skadde, de 
pårørende og de etterlatte. 
 
FOREBYGGENDE ARBEID
LTN skal også bidra til å drive forebyg-
gende arbeid for å redusere ulykker og 
drive aktivt likepersonsarbeid blant voks-
ne og barn. Vårt likepersonsarbeid betyr 
at vi har medlemmer som har kommet 
gjennom egen skadesak og etterpå øn-
sker å bruke sine erfaringer til å hjelpe an-
dre. En likemann er et medmenneske, en 
person, som kan lytte og som kan forstå. 
Vi i Ålesund og omegn lokallag gleder oss 
over å ha en åpen forening med en bred 
erfaringskompetanse. Våre medlemmer 
vet hvordan systemet virker.

TETTERE SAMARBEID MED 
FAGMILJØET
Vi arbeider også for å få til et tettere 
samarbeid med fagmiljøet i distriktet 
vårt. Derfor var det med stor glede vi 
registrerte kursdeltakere både fra Fyl-
kessykehuset i Ålesund og fra NTNU ved 
kurset i våre lokaler 8. juni. Martin Berg 
holdt et lærerikt og interessant foredrag 
om hjerneskade, der han orienterte om 
ulike symptomer, utfordringer og mulige 
følgeskader ved kognitiv svikt. I foredra-

get gav også Berg praktiske råd og tips 
til en bedre hverdag. 
 
ØNSKER SAMARBEID MED ANDRE 
ORGANISASJONER
Vi har over et hundretalls ulike pasien-
torganisasjoner i landet vårt, som gjør 
en strålende innsats for sine medlem-
mer. Disse kommer igjen inn under ulike 
hovedkategorier og har til felles å være 
diagnosespesifikke.  

Samlet innehar de ulike pasientorgani-
sasjonene i landet vårt en omfattende 
kunnskap og kompetanse som de tilbyr 
sine medlemmer. I den forbindelse ønsker 
vi oss et nærmere samarbeid både med 
andre aktive pasientorganisasjoner og 
våre ulike fagmiljøer, for å bistå med vår 
kompetanse. Gjennom god kontakt med 
disse kan vi være tett på der vi trengs. 
Vi tror på en bredere plattform på tvers 
av organisasjoner og fagmiljøer.

MANGE UTEN FORBUND I RYGGEN
Vi ser at det er mange som er uten til-
knytning til et forbund etter personskade. 
Da er det forhåpentligvis godt for deg 
å vite at Personskadeforbundet LTN lo-
kallag i Ålesund og omegn er der for å gi 
nettopp deg bistand. Det er også bak-
grunnen for vår satsning på rekruttering 
og tettere samarbeid i tiden fremover. 
 
Personskadeforbundet LTN eksisterer 
fordi medlemmene trenger oss. Sammen 
kan vi påvirke slik at skadde, pårørende 

Ålesund lokallag med ny satsning

TURID ALBERTSEN JOHNSEN, sekretær/kasserer, og 
RANDI NORDSET, konstituert leder, begge Ålesund LTN 
lokallag. Foto: Martin Berg
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og etterlatte får et bedre tilbud og tilgang 
til informasjon, som bidrar til økt mestring 
og kontroll. 

VI MÅ DELE FOR Å BLI HELE
Personskadeforbundet i Ålesund og om-
egn teller per dato over 100 medlem-
mer. Medlemstallet økte med om lag 
førti etter at foreningen på Nordmøre ble 
nedlagt og medlemmene flyttet til oss i 
Ålesund og omegn lokallag. Dette er vi 
veldig glade for og gleder oss til å møte 
våre nye medlemmer der, og ikke minst 
til å få høre hva de har på ønskelisten 
over aktiviteter. 

Velkommen skal dere være!

Hvert eneste medlem er viktig for oss og 
vi har en spennende og allsidig aktivi-
tetsplan for høsten. Der tilbyr vi et bredt 
spekter av temakvelder som vi tror vil  
dekke de flestes interesse- og behovsfelt. 
Vi fikk mange gode innspill om tema- 
kvelder på kurskvelden vår 8. juni og  
ønsker at enda flere skal komme med  
slike innspill. Kontakt oss gjerne på 
e-post: alesundomegn@personskade-
forbundet.no 

UTVIDER VÅRT DISTRIKT
Et annet hovedmål er å være mer mobile 
med hensyn til kurs, medlemskvelder og 
andre aktiviteter. Møre og Romsdal er et 
stort distrikt med mange ferger. Det er 
derfor viktig å være mobile for en he-
lårsdrevet forening, som oss. Vi ønsker 
å være i stadig utvikling og da blir dine 
forslag viktige for oss. I tillegg tilbyr vi 
hyggelige medlemskvelder med kjekke 

aktiviteter. Sammen blir vi sterke. 

FORSLAG TIL NAVNEENDRING
Vi inviterer også til til å komme med for-
slag til nytt navn,  da vi føler tiden er inne 
for en navneendring, siden vårt lokallag 
nå dekker de tre byene Kristiansund, 
Molde og Ålesund i Møre og Romsdal. 
Vi ønsker å finne frem til et navn der 
alle kan føle seg hjemme. Vinneren(e) 
vil bli premiert! Send oss forslagene til 
e-postadressen vår som står ovenfor her.

ÅPNE DØRER MED LAV KONTINGENT
Personskadeforbundet LTN har en lav 
kontingent for å kunne tilby en rimeligst 
mulig inngangsbillett til vårt forbund. 
Dette for å legge til rette for at våre med-
lemmer skal kunne være medlem både i 
en diagnosespesifikk organisasjon, sam-
tidig som de har et medlemskap hos oss. 
Under Personskadeforeningens paraply 
er målet og tilby alle som selv er utsatt 
for personskade og deres pårørende en 
best mulig bistand.  

Ved behov vil vi hjelpe deg til å velge en 
erfaren personskadeadvokat som kan 

representere deg. Medlemmer hos oss kan 
også få personlig tilgang til våre rådgivere 
innen spørsmål om rettigheter når det 
gjelder NAV, kommune, trygd og andre 
saker relatert til din skade.

BEGYNNELSE OG SLUTT
Kurset vi holdt i våre lokaler 8. juni var 
en markering av både en ny begynnel-
se og en liten slutt. Begynnelsen er å 
åpne for en mer utadvendt forening. I 
dette ligger vårt ønske om å holde kurs, 
foredrag og seminarer i hele fylket vårt, 
i samarbeid med lag og organisasjoner, 
samt fagmiljøer. Og slutten? Det er bare 
en liten sommerferie, hvor vi lader opp til 
en spennende høst. Vi er trygge på hvem 
vi er og vil at du skal bli det også. Derfor 
er du velkommen til å være uforpliktende 
gjest ved våre medlemskvelder, slik at du 
vet hva vi har å by på, før du eventuelt 
melder deg inn. 

For mer informasjon se: http://www.per-
sonskadeforbundet.no

God sommer!

KURS FOR FULLSATT SAL i Ålesund, om kognitiv svikt 
etter skade eller ved sykdom v/Martin Berg, nestleder 
Ålesund LTN lokallag. Foto: Marit Brunstad, Ålesund

RANDI NORDSET, konstituert leder Ålesund LTN lokallag, 
ønsker velkommen til kurs i en gledelig fullsatt sal i Åle-
sund. Foto: Torunn Haugen, Hareid
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Landet rundt

Da har vi nok en gang spist oss gjennom et fortreffelig måltid  på Villa 
Sandvigen.  En trivelig gjeng samlet seg til middag på dette flotte ste-
det ved Gjersjøen og vi ble ikke skuffet.  Bordet hadde denne gang- 
en fin vindusplassering så de som satt på riktig side av bordet kunne i 
tillegg til maten nyte en flott utsikt.

TEKST: Leif Gunnar

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

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

Så da håper jeg at flere av lagets med-
lemmer blir med neste gang vi spiser her, 

noe de ikke vil angre på.  Sjekk e-posten 
og meld deg på våre arrangementer. Du 
er hjertelig velkommen.

Medlemsmiddag i Follo 

Tirsdag 6. juni samlet det seg en 
hyggelig flokk på Kadettangen i 
Sandvika for en kveldstur med Rig-
mor som er landets eldste rutegåen-
de trebåt.  På grunn av det ustabile 
været tittet de fleste like mye opp 
som på båten og hverandre.  Den 
vanlige gjensynsgleden resulterte i 
mange klemmer mellom medlem-
mer som ikke hadde sett hverandre 
på en stund.  Båten forflyttet seg til 
en flytebrygge, men før vi fikk gå 
ombord ble det en gjennomgang 
av sikkerhetsrutinene.  Så kunne vi 
entre båten.

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

Hardbarkede røykere satte seg foran, vi 
andre på akterdekk som har tak.  Ulem-
pen ved å sitte bak var at vi måtte pas-

sere maten, noe som absolutt skjerpet 
appetitten.  Det tok derfor ikke lang tid 
før det ble bestemt at nå spiser vi.  Ingen 
ble skuffet - maten smakte like godt som 
den så ut.  Det ble derfor mye trafikk til 
og fra anretningen.  Mer om maten får 
du ikke vite, her må du møte opp selv 
og smake.  

Innimellom tyggingen fulgte vi selvsagt 
med på informasjonen fra kapteinen om 
hvor vi var og om husene vi passerte.  

Trange sund og mange øyer gjorde turen 
på vestsiden av fjorden til en skikkelig 
opplevelse.

Etter hvert ble kursen satt mot andre 
siden av fjorden, det vil si Nesodden.  Litt 
rekeskall ble kastet ut, noe som gjorde at 
vi fikk selskap av en flokk glupske måker.  
Båten smøg seg langs land på Nesod-
densiden, noe som gav mulighet til se 
husene i strandkanten på nært hold.  Nå 
kom det noen regndråper så fordekket 
ble tømt mens det regnet.

Så en runde i havnebassenget før noen 
av oss forlot båten på Aker brygge mens 
resten ble med tilbake til Sandvika.

Turen anbefales, så neste gang bør flere 
slenge seg på denne fine båtturen.

Båttur med Asker og Bærum laget
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Ei fin helg i mai dro 22 medlemmer 
fra Steinkjer og Namsos lokallag på 
tur til Trondheim.

TEKST OG FOTO: Eli Eiklid 

Vi startet med busstur fra Steinkjer til 
Trondheim. Underveis hadde vi en pause 
hvor det ble servert kaffe og kanelsnurrer. 
En god start. 

Når vi kom til Trondheim var vi på om-
visning i Nidarosdomen, som er Norges 
mest historiske og kanskje også mest 
sentrale kirke. Etter omvisningen var vi så 

heldige å få være med på en 20 minutters 
orgelkonsert. Det var bare helt magisk!  
Vi avsluttet besøket med en bedre lunsj 
på restaurant Grenaderen.  

Deretter var det innsjekking på hotellet 
og videre til neste programpost som var 
Trøndelag Teater og stykket ”Robin Hood,  
Rai-Rai i Sherwoodskogen”. Der trimmet 
vi lattermusklene i noen timer.

Kvelden ble avsluttet med en bedre mid-
dag på restaurant Frati.  

Søndagen gikk med båt til Munkholmen, 

en øy i Trondheimsfjorden. Dette stedet 
ble i sin tid brukt som statsfengsel.  
Under omvisningen fikk vi blant annet 
høre historien om hvordan fengselsopp-
holdet var for den kjente fangen Peder 
Schumacher Griffenfeld. 

Det ble to flotte og innholdsrike dager, og 
vi hadde værgudene på vår side!

Jeg vil rette en stor takk til de to som satt 
i turkomiteen, dere har gjort en kjempe-
jobb.  Vil også gi en takk til bussjåføren 
som kjørte oss, og ikke minst takke for 
en kjempetrivelig tur.

Medlemstur til Trondheim
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Apples redaktører har plukket ut de 
beste appene for iPhone, iPad, Apple 
TV, Apple Watch og Mac.

Hvert år kårer Apples redaktører det beste 
innholdet i App Store.

I en fersk pressemelding fra Apple avslører 
redaktørene at de har kåret Prisma for 
iPhone til den beste appen for iPhone.

Prisma er et gratis bildebehandlings-
verktøy der brukeren kan leke seg med 

ulike filtre og bildeeffekter. Appen gjør 
det enkelt å forvandle et enkelt bilde til 
et lite kunstverk.

Apple har kåret tegneboken Sketchbook 
Motion til den beste appen for iPad. 
Sketchbook Motion skal gi deg følelsen 
av at du tegner for hånd på iPaden.

ØVRIGE APP-VINNERE
Snapchat er den mest nedlastede gratis-
appen i App Store i 2016. «Pokemon Go» 
tok verden med storm i sommer, og ikke 

overraskende er spillet blant de mest ned-
lastede appene både for iPhone og iPad.

Ifølge Dinside er den mest populære  
gratisappen i Norge Vipps. Den mest 
populære appen du må betale for er  
Faceswap Live, mens den mest lønnsom-
me appen er Spotify.

Mest populære gratisapp for iPad er Net-
flix, mens den mest populære kjøpeappen 
er Minecraft - pocket edition.

Årets beste apper

Selius & kidza
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Skjult 
is
Skjult 
is
Et isfjell er et 
enormt stykke 
frossent ferskvann
som brytes løs fra 
land og flyter ut på 
havet.

© MCT/Bulls  KILDER: Commonwealth 
Scientific and Industrial Research 

Organization (Australia)

Fyll ballongen med vann og 
knyt den igjen. Fyll posen 
halvfull med vann og lukk den 
med strikk eller lås
Legg begge deler 
i fryseren i et 
døgn

Fyll bøtta eller 
bollen med vann

Skrell ballongen og posen 
av det frosne vannet og 
legg isen i bøtta

Mål hvor mye is som befinner 
seg over og hvor mye som 
befinner seg under vann

Bruk kalkulatoren til 
å dele høyden på 
isen over vann med 
isens samlede 
høyde og gang 
med 100

Det tallet blir mellom 
11 og 12,5

Hva skjedde?

Ballong
Plastpose 
(gjerne med 
glidelås)
Gummistrikk

Linjal

Kalkulator

Bøtte eller stor bolle

Så mye av 
et isfjell, 
omtrent 12 
prosent, 
er synlig over 
vannn, mens 
cirka 88 prosent 
er skjult under 
vannn

MERK: For å 
gjøre 

utregningen 
enkel er bare 
isens høyde 

tatt i 
betraktning, 

ikke isens 
volum, som 

er mer 
komplisert. 

Resultatene 
er ganske 

like

!

3

2

1

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.
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Trygt på skoleveiene

Fet
kommune

fet.kommune.no

Øyer
kommune

oyer.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
nes-ak.kommune.no

Risør
kommune

risor.kommune.no

Meland
kommune

meland.kommune.no

Nesna
kommune

nesna.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

aukra.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

sola.kommune.no

nittedal.kommune.no Lister barnevern
farsund.kommune.no royken.kommune.no

rollag.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

Bremanger
kommune

bremanger.kommune.no

tysver.kommune.no
enebakk.kommune.no

steigen.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommun.no stange.kommune.no eidfjord.kommune.no

loten.kommune.no stryn.kommune.no

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no

Foksrødveien 39, 3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 02 00 - www.torgersskraphandel.no

Todenskjoldsg 65, 4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00 - www.vaf.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no  -  www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

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

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

Dale Bil AS
Nordalen, 5722 DALEKVAM

Tlf. 56 59 60 89

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

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Auto-Skade
Terje Schie AS

Haralds vei 15, 1470 LØRENSKOG
Tlf. 23 37 89 40
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MØRE OG ROMSDAL
ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND....................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

SØR-TRØNDELAG

avd Melhus.............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post:  post@melhus-trafikkskole.no
avd Støren..............................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

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

TROMS

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

Block Watne AS
 2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00 - www.blockwatne.no

J. L. Transport AS
Gjelstadveien 40, 3178 VÅLE

Tlf. 922 45 370

Volmax AS
Buskerud

Industriveien 11, 3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 24 00

Industriverktøy IDG Tools AS
Furumoen 47, 2240 MAGNOR

Tlf. 62 83 27 00 - www.idg-tools.as

Oppdal Maskinkompani A/S
Trondheimsv. 8, 7340 OPPDAL

Tlf. 72 40 04 40
www.oppdal-maskinkompani.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

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

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK

Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Bilbyen
Bilpleie AS

Heiamyrå 6 A
4031 STAVANGER

Tlf. 51 57 95 32

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Jan Kjønnås
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Vi utfører: Rørinspeksjon
- Kosting - Slamsuging

- Høytrykkspyling

Nettbuss AS
Furene 10, 6105 VOLDA

Tlf. 815 22 900

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Øran Øst
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 78 00
wonderlandbeds.com

Gulv-Service
Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Vallset
 Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01
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Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

toten-dekksenter.no

E. V. Tak & Bygg AS
Tunvollveien 46

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

www.ulsteinbetong.no

Kirkebygda,  3632 UVDAL
Tlf. 905 04 158

Grinden Norbuss
Busspartner

Revefaret 8
3482 TOFTE

Tlf. 404 01 911

4892 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 29

Toyota Bilia
Levanger

Høgskolevegen 1
7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980

Rongved
Mekaniske AS

 5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM

Tlf. 901 11 170

Rosten
Bilverksted AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Haugesund Taxi
Karmsundgata 215
5522 HAUGESUND

Tlf. 52 80 80 80

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

8445 MELBU
Tlf. 76 11 86 00

www.hadselasvo.no

J B Consult AS
Asakåsen 58

1764 HALDEN
Tlf. 911 48 917

Bryn
Biloppretting as

Grorudveien 55
0976 OSLO

Tlf. 22 90 10 00

Nord
Lakkering AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Tore Buer
Transport

Bjørkedalvegen 590
3948 PORSGRUNN

Tlf. 900 58 989

BT Fysioterapi
 Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

 Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Bøhaugen
Transport AS

Kokkimbråtan 10
1735 VARTEIG
Tlf. 970 60 636

Holmen AS
Bilgummiverksted

Smalvollveien 6
0667 OSLO

Tlf. 22 65 11 99

Tingvoll
Fjordhotell

Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10

Hovinmovegen 158
2067 LILLESTRØM

Tlf. 08 899

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33

Rolf Wee
Transport AS

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 982 18 201

Toyota Drammen
avd Lier

Sankt Hallvards vei 10
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 22 95 95

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70
www.haugsjaa.no

Storgata 4, 3160 STOKKE
Tlf. 33 33 84 24

Øraveien 15 B
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 39 50 00

Årvollskogen 29
1539 MOSS

Tlf. 69 26 20 40

Løvold
Transport AS

 6146 ÅHEIM
Tlf. 957 80 250

Kiwi Nannestad
Teiegården

2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 72 50

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Brits
Hjemmebakst
 Langfjellveien 347
8615 SKONSENG
Tlf. 75 14 82 10

Elvevegen 13
3550 GOL

Tlf. 906 40 816

Tromøy
PitStop.dekk

og Hengerservice
Rune Svendsen

Selåsveien 9,  4818 FÆRVIK
Tlf. 37 03 20 21

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Borgeskogen
dekksenter AS

Borgeskogen 3
3160 STOKKE

Tlf. 33 36 01 00

Østli
Servicesenter AS

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Tlf. 63 87 05 50

Ingolf Viken AS
 6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

KVS Prosjekt AS
Nånesvegen 5

5563 FØRRESFJORDEN
Tlf. 909 92 944

Tor Erik Jovall
Transport

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Ås Karosseri
og Lakk A/S

Langbakken 16
1430 ÅS

Tlf. 64 94 37 19

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 48 50

Bilskade &
Lakk AS

Verkseier Furulunds vei 17
 0668 OSLO

Tlf. 22 90 51 80

3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Prestholt
Geitestøl

3576 HOL
Tlf. 32 08 94 09

Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

 Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

KMS
Arkitekter AS
Nordre Enggate 13

3187 HORTEN
Tlf. 406 29 225

Vadsø videregående
skole

Karl Rasmussens Plass 1
 9800 VADSØ

Tlf. 78 96 36 00

Bygger’n Lofot
Entreprenør

Sjøveien 101
8370 LEKNES

Tlf. 76 05 41 00

Trondsen Auto AS
Håndverkerv. 4 B

9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundgata 27

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Tømrer
Kjell Arne Olsby

Billitsvegen 32
2848 SKREIA

Tlf. 414 00 490

Aniksdal
Maskin AS

Nymannsvegen 12
4362 VIGRESTAD

Tlf. 982 21 033

ANONYM
STØTTE
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

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

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

•	 Skadelidtes	medvirkning	
	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

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

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

Lillestrøm:
Bjørnsonsgate	34
2003	Lillestrøm
Tlf.:	52	72	30	80

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

Firmaet	består	av	5	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

Vi	har	prosedert	en	rekke	prinsipielle	sak-
er	for	norske	og	internasjonale	domstoler,	
og	bistår	skadelidte	i	hele	landet,	i	saker	
etter	ulykker.	I	tillegg	kan	vi	bl.a.	tilby	
bistand	innenfor	følgende	rettsområder:

Fast	eiendoms	rettsforhold,	familie-	og	
arverett,	og	strafferett,	herunder	oppdrag	
som	bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en 
uforpliktende samtale

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00 
personskade@svw.no  www.svw.no/personskade 

Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets 
ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste 
saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden  
1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker,  
og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Marte Randen von Hirsch
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer (H)
Faruk Resulovic
Cecilie Sethil Stuberg

www.svw.no/personskade 


