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tar to av artiklene opp 
viktige politiske saker 
som forbundet er sær-
lig opptatt av. Vår 

agenda er, i begge, å øke kapasiteten og ressursene. Kø og vente-
lister reduserer helsen og ofte også livskvaliteten til oss mennesker.  

I forbindelse med covid-19 pandemien har helsevesenet blitt sær-
lig utfordra. Ikke minst ved å stille seg disponibel og å være i be-
redskap. De første estimatene fra helsemyndighetene om at det i 
perioder ville være opptil 4500 svært koronasyke innlagte pasien-
ter, gjorde at avdelinger og sengeposter ble ryddet og reserverte. 
Heldigvis stemte ikke scenariet og vi fikk langt færre innleggelser. 
Nå er ting i ferd med å åpne opp, men etterslepet er enormt. Dette 
melder både politikere, helseregioner og institusjonene. Det snak-
kes om minst et år for å være oppe å gå, noe vi mener er helt uak-
septabelt. Forbundet har derfor bestemt seg for å følge nøye med 
utviklingen, tallene og prioriteringene. 

En annen viktig sak vi tar opp i denne utgaven, er køene de som 
klager på beslutninger i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og skal 
videre behandles i Helseklage (tidligere Pasientskadenemda (PSN) 
opplever. Etter at Helseklage i 2016 flyttet fra Oslo til Bergen har kø-
ene deres økt sakte, men sikkert. Dette til tross for at statsråd Høie i 
forbindelse med flyttingen lovde å sette inn ekstra ressurser. Situa-
sjonen er nå kritisk og ifølge Personskadeforbundet LTNs pasientu-

tvalg er det nå ikke uvanlig at man snakker om ventetider som går 
over flere år. Nå har myndighetene og sivilombudsmannen kastet et 
blikk på situasjonen og sier at de ønsker å følge opp sendrektighe-
ten. Jeg er så fullstendig enig i det medlem i pasientskadeutvalget, 
Vibeke Brunsell, sier: - Det som er så nedslående er at man på en 
måte glemmer hva dette faktisk gjelder – nemlig enkeltmennesket 
bak saksnummeret. Vi snakker om mennesker som allerede er ska-
det. Hver time, dag, uke eller måned teller for dem. Mange sier at 
de lever med saken sine 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Det går 
ut over alt: Familie, venner, jobb/skole lider, ikke bare pasienten selv. 
Noe som igjen fører til at man får dårlig samvittighet.

Ideelle organisasjoner, som Personskadeforbundet LTN, har flere 
agendaer. Vi er en samlende arena der folk med lignende erfaringer 
møtes, vi utarbeider kurs og inviterer til konferanser – og vi jobber 
for å bistå slik at forskning og kunnskapsutvikling skjer. I tillegg, og 
slett ikke til slutt, jobber vi politisk. Forbundet jobber kontinuerlig og 
målrettet for å endre strukturer og å skape endring – og målet er et 
samfunn som er rettferdig og likeverdig. Vi kommer aldri til å gi oss, 
og innimellom kampene og sakene vi kjemper for å endre opplever 
vi at vi vinner frem. 

For meg er det politiske arbeidet og de små skrittene til et mer like-
verdig samfunn en viktig motivasjon for å være aktiv og medlem. 
Det håper og tror jeg flere enn meg tenker. Og oppskriften er klar, 
flere medlemmer gir gjennomslagskraft! 

Eli Eiklid

Ideelle organisasjoner, som Personskadeforbundet 
LTN, har flere agendaer. Vi er en samlende arena der 
folk med lignende erfaringer møtes, vi utarbeider kurs 
og inviterer til konferanser – og vi jobber for å bistå til 
at forskning og kunnskapsutvikling skjer.
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Helse-Norge 
       etter Covid-19

NTB skriver i en melding at det i 
mars og april ble gjennomført 24.300 
færre operasjoner og 294.000 færre 
polikliniske konsultasjoner enn året 
før. Ennå står avdelinger og senger 
beredskapsklare, noe som gjør at 
etterslepet vokser. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN, som de fles-
te andre, forstår og aksepterer hvorfor 
Norge stengte ned da pandemien ram-
met landet vårt. Grunnen var at norske 
myndigheter fryktet tilstander som de 
så i Italia og andre steder som var hardt 
rammet av viruset. Derfor slo de alarm, 
og rustet seg på storinnrykk av koro-
napasienter og planla for et scenario 

der opptil 4 500 covid-19-syke skulle 
behandles på én gang. 

- Vi var og er selvsagt med på den na-
sjonale dugnaden, men som interesseor-
ganisasjon har vi siden nedstengningen 
fulgt nøye med hvordan helsemyndig-
hetene har gjort sine prioriteringer. Igjen 
ser vi, dessverre, at blant annet kronikere 
er de som ble plassert bakerst i køen, sier 
generalsekretær i Personskadeforbundet 
LTN Ingeborg Dahl-Hilstad. 

Hun er glad for at myndighetenes verste 
scenario ikke ble en realitet og at svært 
få har blitt alvorlig syke. 

TALL FRA HELSEDIREKTORATET  
Faktisk gikk det mye bedre enn myn-

dighetenes innleggelsestall. Helsedirek-
toratets statistikk viser at det på det 
meste kun var 325 sengeplasser i bruk 
av coronapasienter på samme tid. For 
sykehusene ble toppen nådd allerede 
25. mars, da 54 pasienter ble innlagt.

Til tross for at legeforeningen , Person-
skadeforbundet LTN og flere sykehus har 
ropt varsko om et farefullt etterslep, samt 
konsekvenser av å utsette behandlinger, 
er det likevel mange sykehussenger og 
avdelinger som fremdeles står i «bered-
skap». Ifølge Helsedirektoratet sto det, 
de to første ukene i mai, fremdeles 30 
prosent av sengene tomme på de største 
sykehusene.

Tall fra direktoratet viser at nesten 320 
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000 færre pasienter fikk behandling 
og at det har vært 35 000 færre døg-
nopphold i mars og april. 17 064 færre 
pasienter fikk ikke øyeblikkelig hjelp i 
løpet av de to månedene sammenlignet 
med 2019, en nedgang på 15 prosent.

- Jeg må si at jeg, og forbundet, er be-
kymra for etterslepet vi kan forvente 
oss i helsevesenet. I tillegg er jeg redd 
at folk har tatt dugnaden litt for langt. 
Det er neppe korrekt at nedgangen på 
15 prosent når det gjelder øyeblikkelig 
hjelp samsvarer med virkeligheten. At 
folk venter for lenge med å oppsøke 
hjelp er ikke fornuftig verken personlig 
eller helseøkonomisk, sier Dahl-Hilstad. 

HELSE SØR-ØST 
LEVE MED har snakket med viseadmi-
nistrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, 
Jan Frich, og spurt hvordan de vurderer 
situasjonen. 

- Det er gjort en stor innsats under koro-
nautbruddet for å gi et tilbud ved bruk 
av telefon og videoløsninger, men det 
er samtidig behandling og avtaler som 
er blitt satt på vent, sier han. 

På spørsmål om hvilke tiltak de plan-
legger fremover, svarer han: 

- Våre helseforetak har fra tidlig i mai 
arbeidet for å øke aktiviteten innen 
ordinær pasientbehandling. Helse-
foretakene har god oversikt over pasi-
enter som venter og legger planer for 
hvordan de skal følges opp. Sykehusene 
har erfart at mange pasienter har latt 

være å oppsøke helsetjenestene under 
smittetoppen og det har nå vært behov 
for å oppfordre alle som har behov for 
helsehjelp om å ta kontakt. 

Frich understreker at foretaket fortsatt 
er i en situasjon der det er behov for at 
sykehusene har planer klare for å kunne 
ta imot flere koronasmittede pasienter 
hvis det igjen blir en økning i Covid-19 
pasienter som trenger sykehusinnleg-
gelse. 

- Den videre utviklingen av koronaut-
bruddet vil påvirke hvor lang tid det tar 
før situasjonen igjen er normalisert, av-
slutter viseadministrerende direktør i 
Helse Sør-Øst HRF Jan Frich.

UNIVERSITETSSYKEHUS 
Oslo Universitetssykehus (OUS), landets 
største sykehus, har selvsagt gjort seg 
erfaringer i forbindelse med covid-19. 
Professor II, Cecilie Røe, ved avdeling 
for fysikalsk medisin og rehabilitering 
(FYS) forteller at det har vært og er ut-
fordrende. 

- Vi hadde stengt avdeling i fire uker 
da vi ble Covid-post, ellers har vi hatt 
normal drift på sengebasert rehabili-
tering, forteller hun. 

Røe forklarer at all poliklinikk har vært 
lagt om til telefonkonsultasjoner i ca 
seks uker, for deretter å åpne opp litt 
etter litt. 

- Dette påvirket jo innholdet og driften, 
men på hvilken måte varierer, fordi endel 

pasienters problemer ble og blir dekket 
gjennom telefon og videokonsultasjoner.

-Har dere noe etterslep som nå må tas 
igjen?

- Vi har egentlig ikke noe etterslep siden 
de pasientene som ikke fikk tidligrehabili-
tering i den perioden vi hadde stengt - jo 
er videre i sine prosesser. Det er ingen tvil 
om at i denne perioden er Ø-hjelp dekket 
bedre enn langtidsproblemer. 

Professoren ved OUS er usikker på hvor-
vidt myndighetene var for offensive i 
sine prioriteringer. Det vil kanskje frem-
tiden viser oss. 

- Balansegangen mellom å smitte ut-
satte rehabiliteringspasienter som er 
sårbare for Covid versus dekkingen av 
deres kroniske helseplager er krevende, 
og fasiten der har nok ingen av oss på 
nåværende tidspunkt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET I NORD 
(UNN) 
Selv om covid-19-smitten var og er 
svært mye lavere i Nord Norge ble de 
samme tiltakene gjort ved helseinsti-
tusjonene. Professor II ved institutt for 
klinisk medisin ved UNN, Audny Anke, 
forteller hvilke grep de har gjort.  

- Det er et faktum at rehabiliterings-
avdelingen ved UNN Tromsø først ble 
stengt og reservert som covid-19 post. 
Det eneste tilbudet vi da hadde var noen 
senger på akutt nevrokirurgisk avdeling. 

Frich understreker at foretaket fortsatt er i en situasjon 
der det er behov for at sykehusene har planer klare 
for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter
hvis det igjen blir en økning i covid-19 pasienter som 
trenger sykehusinnleggelse.
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- Hvordan er status nå? 

- Rehab-sengepost ved UNN Tromsø var 
fortsatt covid-19 sengepost forrige uke. 
Rehabiliteringsavdelinga har enda re-
dusert kapasitet, nå i en tidligere sla-
genhetsavdeling, uten blant annet egne 
treningsarealer, sier hun. 

Når det gjelder etterslep og planer frem-
over, har jeg ingen oversikt over dette, 
sier Audny Anke, og gir stafettpinnen 
videre til kollega Christoph Schäfer. Han 
er avdelingsoverlege ved Fysikalsk og 
rehabiliteringsmedisinsk avdeling, Uni-
versitetssykehus Nord Norge.

- Akkurat nå har det oppstått en kø 

av subakutte regionale pasienter. Av-
delingen drives nå med seks senger (14 
normalt) i dag var syv pasienter inn-
lagt i avdelingen. Planen framover er 
å drive seks senger i sommer (mot 8 i 
vanlig sommerdrift, fram mot uke 34), 
hva som skjer etter det er ikke avklart 
enda. Harstad har fire til seks senger i 
drift (11 til vanlig) og kommer uansett 
til å stenge i 4 uker i sommer.

Schäfer forteller at det i tillegg har bygd 
seg opp et to-tre måneders etterslepp 
for polikliniske pasienter, spesielt CFS/
ME og kognitive utredninger. Grunnen er 
nedstenging av driften i mars, fordi vi også 
har mistet poliklinikkarealene våre og 
har utilfredsstillende erstatning for dette. 

- Vet du noe om statusen på de andre 
sykehusene i nord? 

- Finnmarkssykehus har fortsatt 0 sen-
ger i drift, NLSH 5 (normal kapasitet) 
og Helgelandsykehus to senger i drift 
(normal 5). Samlet sett altså betydelig 
reduksjon i drift i Helse-Nord uten en 
klar plan for opptrapping, sier avde-
lingsoverlege Christoph Schäfer.

...OG SÅ KOMMER SOMMEREN 
Beregninger forteller at det kommer til 
å ta opptil et år, dersom ikke en ny smit-
tebølge slår over oss, før helsetilbudet 
er kommet tilbake til «normalen». Altså 
sånn det var før pandemien.

- Det mener forbundet er uaksepta-
belt. For de som trenger behandling og 
nå står i kø eller får redusert behand-
lingen sin - betyr det både en forlen-
gelse av smertetilstander, og i enkelte 
tilfeller også forverret helsetilstand. 
Her mener vi ressurser må inn slik at vi 
så fort som råd, sier generalsekretær 
Dahl-Hilstad.

Personskadeforbundet LTN tror at ikke 
situasjonen blir ytterligere forsterket i 
forbindelse med sommeravvikling. 

- Vi har i årevis opplevd at tilbud redu-
seres på grunn av sommeravvikling. Om 
det kommer på toppen av reduksjoner i 
drift og etterslep, er jeg redd sommeren 
blir katastrofal for de som havner i en 
ulykke og blir skadet, avslutter Ingeborg 
Dahl-Hilstad.  

CHRISTOPH SCHÄFER, avdelingsoverlege ved Fysikalsk 
ogrehabiliteringsmedisinsk avdeling, UNN.

PROFESSOR II, CECILIE RØE, ved avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering (FYS), OUS.

PROFESSOR II VED institutt for
klinisk medisin ved UNN, Audny Anke.

VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR I 
Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.



–  7  –

 

 

 

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

Dette skjer

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT 
LIKEPERSONTELEFON 
Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å 
snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har 
Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere 
deg! På tirsdager og torsdager mellom 1700-1900 kan du 
nå snakke med en av våre likepersoner. 

Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som endel 
av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig 
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likeperson- 
telefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger 
det fritt kan ringe. 

OM LIKEPERSONTJENESTEN 
Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en 
erfaren og trenet samtalepartner. Samtalepartnerne kalles 
likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har erfa-
ringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs og 
er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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For femte gang på fire år har Sivi-
lombudsmannen påpekt at det tar 
for lang tid for pasienter å få sine 
klagesaker behandlet. Nå ber de 
regjeringen ta tak.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

IKKE HOLDBAR SITUASJON
Det er nrk.no som melder om den lange 
saksbehandlingstid. De påpeker også at 
dette ikke er nytt, og at det virker være en 
normalitet heller enn et unntak. Ettersle-
pet kan delvis skrives tilbake til 2016 da 
sekretariatet som behandler slike saker 
flyttet fra Oslo til Bergen. 

I den prosessen valgte 97 prosent av de 
tilsette å si opp, med det resultatet at 

både erfaring og kompetanse forsvant. 
Dermed måtte Helseklage ansette og 
lære opp svært mange nye.

- Vi pekte i flere runder på at vi ikke øn-
sket at klageinstansen skulle flytte. Rett 
og slett fordi det scenariet vi er vitne til, 
måtte komme. Det tar tid å bygge opp 
et godt team, sier assisterende general-
sekretær Per Oretorp. 

I denne perioden under og etter flyttin-
gen vokste saksbunken kraftig. Noe som 
igjen har gjort at Sivilombudsmannen har  
vært tett på og sagt at dette ikke er greit.  
Ifølge NRK var det en sak i mars i år en 
kvinne som hadde ventet i 49 måneder 
på svar i en erstatningssak.

Dette bør få konsekvenser. 

– Jeg ser for meg at virksomheten må gå 
i dialog med sin overordnede myndighet. 
Dette er ikke lenger en holdbar situasjon. 
Det er flere år siden man flyttet til Bergen. 
At det ble en opphopning i forbindelse 
med flytteprosessen kan man forstå, men 
det kan ikke fortsette, sier Sivilombuds-
mann Hanne Harlem til NRK.

FLYTTINGEN SKAL EVALUERES
På sine hjemmesider skriver Nasjonalt 
klageorgan for helsetenesta (Helsekla-
ge) at gjennomsnittlig må man forvente 
20 måneders saksbehandlingstid på 
pasientklagesaker. De understreker 
også at dette er snittet og at enkelte 
må vente lenger. 

Årelang ventetid i pasientklagesak-kø
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Grunnen til de lange køene er, ifølge en 
artikkel på hjemmesidene, at de har flere 
saker til behandling. Men de peker også 
at flytteprosessen fremdeles påvirker 
produksjonen. De skriver følgende: 

«Vi har iverksatt en rekke tiltak for å 
få opp avviklingshastigheten og å øke 
kompetansen til de nye saksbehandlerne 
i Bergen. Det tar tid å bygge opp kom-
petansen, men vi er på god vei!»

Helseklage har også en slagplan for hvor-
dan de skal redusere behandlingstiden:

De skal gjennomføre et restanseprosjekt 
for å få avslutte de 300 eldste sakene 
samt ha skrivedugnader der erfarne 
saksbehandlere sitter skulder-ved-skul-
der med nyansatte saksbehandlere. Et 
siste tiltak er å ansette flere saksbe-
handlere. 

DEPARTEMENTET ER PÅ BALLEN 
Helse- og omsorgsdepartementet følger 
opp Helseklage og har bedt de behandle 15 
prosent flere pasientskadesaker i 2020 enn 
i 2019.  Det stilles også spørsmål om hvor 

kostbar flytteprosessen faktisk har vært. 
Derfor foretas det nå en evaluering der 
konsekvensene av å flytte denne typen 
arbeidsplasser utenfor Oslo. 

HELSEKLAGE SKRIVER FØLGENDE:
"Vi har iverksatt en rekke tiltak for å
få opp avviklingshastigheten og å øke
kompetansen til de nye saksbehandlerne
i Bergen. Det tar tid å bygge opp kompetansen,
men vi er på god vei!"
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Rapporten skal gi viktige svar på hva 
som gikk godt i prosessen, men også – 
forhåpentligvis – avdekke hva som kunne 
vært gjort annerledes. 

- Om vi ser på årstall, statistikk og tall 
ser vi at det går fremover på antall 
saker som blir behandlet. I 2016 kom 
det inn 1712 saker, mens kun 1075 ble 
behandlet. I 2019 ble det behandlet  
1 873 saker, mens 2 059 ble meldt inn.  
I 2017 og 2018 var det også mellom 150 
og 300 flere saker som kom inn enn det 
som ble behandlet. En kort hoderegning 
forteller meg at det fremdeles er hundre-
vis av saker som ikke er behandlet og 
at det må sterke skyts til for å komme 
i balanse. 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN 
PÅ OFFENSIVEN
Da flyttingen av Helseklage ble debattert 
i 2016 uttrykte Personskadeforbundet 
LTN, ved pasientskadeutvalget, bekym-
ring om konsekvensene av flyttingen. 
Blant annet ble det pekt på faren ved å la  
regionspolitiske hensyn gå foran pasi-
entens situasjon. 

- Vi skrev den gang et brev til statsråd 
Høie og varslet det vi mente kom til å bli 
konsekvensene av flyttingen. Nemlig at 
saksbehandlingstiden kom til å gå opp på 
grunn av at viktig kompetansepersoner 
ikke ville bli med på flyttelasset. Tilsvar 
fra Høie var en lovnad om kraftig oppbe-
manning og at det på sikt ville redusere 

behandlingstiden. Nå, seks år senere, ser 
vi det motsatte – nemlig at behandlings-
tiden går opp, sier Vibeke Brunsell som er 
medlem i pasientskadeutvalget. 

Brunsell er oppgitt, og nesten motløs, når 
hun leser de ferske tallene.  Hun kaller det 
Davids kamp mot Goliat: 

- Det som er så nedslående er at man 
på en måte glemmer hva dette faktisk 
gjelder – nemlig enkeltmennesket bak 
saksnummeret. Vi snakker om mennesker 
som allerede er skadet. Hver time, dag, 
uke eller måned teller for dem. Mange 
sier at de lever med saken sine 24 timer i 
døgnet, syv dager i uken. Det går ut over 
alt: Familie, venner, jobb/skole lider, ikke 
bare pasienten selv. Noe som igjen fører 
til at man får dårlig samvittighet. 

Brunsell i pasientskadeutvalget beskriver 
en gruppe pasienter som lider psykisk, 
fysisk, sosialt og ikke minst økonomisk 
– bare på grunn av forvaltningskaos og 
trenering. Advokatutgiftene (om man 
har fått innvilget dette) øker parallelt 
med stresset. 

INGEN SNAKKER MED DEN 
DET GJELDER 
- Vi har tatt opp den enorme belastnin-
gen dette medfører for enkeltmennesker 
både med direktør Jørstad i NPE (Norsk 
pasientskadeerstatning) og direktør 
Christiansen i Helseklage (tidligere pa-
sientskadenemda). Vårt argument er 
følgende: Hadde de løst flere saker i NPE, 
hadde flere saker sluppet å bli sendt til 
Helseklage. Noe som igjen hadde ført til 
at køene av saker ville vært mindre. Men 
de velger å ikke bruke tid og ressurser 

DIREKTØR I NASJONALT KLAGEORGAN for helsetenesta, Rose-Marie Christiansen.
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på å høre på pasientene samt å hente 
inn opplysninger som pasientene syntes 
er viktige i sine saker, sier hun oppgitt. 
Resultatet av lite involvering og dialog er, 
ifølge Brunsell, at pasientene ikke kjenner 
seg igjen i sin egen sak og derfor ikke 
aksepterer vedtaket fra NPE. Derfor tas 
saken videre til Helseklage, som dess-
verre heller ikke har praksis i å høre på 
pasienten. 

- Er saken kommet til Helseklage kan 
man i hvert fall ikke påvirke eller komme 
med innspill om sin egen sak. Mange, 
svært mange, føler at man ikke blir trodd 
noe som er veldig belastende. Og så på 
toppen av dette så tar det måneder og 
år før man har kommet i mål.  

Pasientutvalgslederen sier at hun vet 
om utallige som stadig får brev om at 
saken deres ytterligere har fått forlenget 
saksbehandlingstid. Noe som igjen blir 
en så stor belastning for enkelte, at de 
gir opp på veien. 

- Jeg kan ikke snakke om andres saker, 
men har min egen sak som eksempel. 
Den tok hele åtte år før den ble ferdig 
behandlet. Hadde jeg visst det da jeg 
leverte inn klagen, er jeg ikke sikker på 
om jeg hadde prøvd det sporet. Jeg fikk 
medhold i NPE innen 6 måneder, men 
erstatningsutmålingen måtte gjennom 
NPE, Helseklage(den gang pasientska-
denemda), Tingretten og Lagmanns-
retten. PSN kom med et forlik 1. uke 
før lagmannsretten. Dette kostet meg 
krefter, tapt tid med min datter, mann 
for ikke å snakke om det økonomiske. 
Totalt brukte jeg ca kroner 690000,- , 
kun i advokatutgifter. 

ROLF GUNNAR JØRSTAD, direktør i Norsk Pasientskadeerstatning

Nasjonalt klageorgan for helsetje-
nesten (Helseklage) er et norsk for-
valtningsorgan som ble opprettet  
1. januar 2016, underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet. Klageorga-
net er en sammenslåing av sekretari-
atene for følgende nemnder: 

• Pasientskadenemnda
• Klagenemnda for behandling i   
 utlandet
• Preimplantasjonsdiagnostikk-
 nemnda
• Statens helsepersonellnemnd

I tillegg ble relevante klagesaker som 
tidligere ble behandlet i Helsedirekto-
ratet og Helseøkonomiforvaltningen 
lagt til klageorganet. Målet med å 
bygge opp et felles nasjonalt klage-
organ er å sørge for enklere klage-
behandling og bedre utnyttelse av 
ressursene.[2] 

Klageorganet er lokalisert til Bergen 
og etableringen innebærer rundt 100 
arbeidsplasser til Bergen når omorga-
niseringen er sluttført. Hovedtyngden 
er jurister, men det er også personer 
med medisinsk kompetanse. 

OM HELSEKLAGE
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Smått & Viktig

Nylig holdt Hjernerådet årsmøte. 
Representanter fra Personskade-
forbundet LTN var selvsagt tilstede 
som en av 58 medlemmer. – Vi ser at 
det er nyttig å være endel av en stør-
re paraply som sammen jobber for å 
bli mer slagkraftige der beslutninger 
tas, sier generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.  

Her får du en liten innføring i hva  
rådet er og hvilke saker de jobber 
med. 

HVEM ER HJERNERÅDET? 
Hjernerådet arbeider for god hjerne-
helse i befolkningen. Over 30 prosent 
får en hjernesykdom i løpet av livet. 
Dette er skade eller sykdom i hjernen, 
ryggmargen eller nervesystemet. Bedre 
forebygging, behandling og rehabilite-

ring vil gi flere god hjernehelse og bedre 
livskvalitet. 

Hjernerådet samler brukerorganisasjoner 
og fagmiljø som jobber med hjernen 
og hjernesykdom. Paraplyorganisasjo-
nen har 58 medlemmer. Våre bruker-
organisasjoner har samlet ca. 150 000 
enkeltpersoner som medlemmer. De 
representerer pasientgrupper som er 4-5 
ganger større. Våre fagmedlemmer har 
knyttet til seg ca. 5000 fagpersoner med 
ulik kompetanse om hjernen. 

HJERNERÅDETS FOKUS
Flere hjernesykdommer rammer særlig 
eldre. Med økt antall eldre framover blir 
det flere med hjernesykdom. Eksempler 
er Parkinson, Alzheimers, demens, hjer-
neslag mm. Men stadig flere yngre får 
nå hjerneslag. Yngre rammes også av 
MS, epilepsi, hodeskader ved trafikk-
ulykker mm. Noen hjernesykdommer 

er medfødt. Også en del psykiatriske 
lidelser er sykdom i hjernen. Det finnes 
flere hjernesykdommer enn dette.  

Mange lever med hjernesykdom hele 
eller store deler av livet. Sykdommen 
er da kronisk og går ikke over. Dette 
er en av årsakene til at oppfølging av 
hjernesykdommer tar 25-35 prosent av 
helsebudsjettene. 

I Hjernerådet har medlemmene gått 
sammen for å gjøre en bedre innsats 
for alle dem som rammes av hjerne-
sykdommer og deres pårørende. Vårt 
mål er at flere skal ha god hjernehelse.

Hjernerådet samarbeider også med 
ulike aktører som vil fremme og støtte 
hjernesaken. 

Hjernerådet vokser

Fint oppslag 
i nord
I forbindelse med vår kampanje Ska-
defri dag fikk Personskadeforbundet 
LTN Vesterålen lokallag inn en notis 
i sin lokalavis.

I oppslaget var det et kort intervju med 
nestleder Vibeke Karlsen. 
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Ny smittevernveileder
Hvor hardt kan smittevernanbefa-
lingene håndheves? Kan helse- og 
omsorgsinstitusjoner bruke tvang 
dersom pasienter og beboere ikke 
følger smittevernreglene? Er det greit 
å nekte personer i omsorgsbolig el-
ler bofellesskap å ta imot besøk? 
Dette og flere spørsmål forsøker 
Helsedirektoratet å svare på i sin 
nye veileder om frivillige og tvungne 
smittetiltak.

TEKST: FFO

Den nye veilederen er klar på at man ikke 
kan sette inn generelle tiltak som forbyr 
personer som bor i omsorgsbolig eller 
på institusjon å ta imot besøk. Det er 

heller ikke lov å nekte dem mulighet til 
å gå ut. Virksomhetene kan kun «i noen 
grad» innføre besøksforbud når det er 
nødvendig for å beskytte pasientene eller 
beboerne for smitte.

Prinsippet om frivillighet står sterkt i hel-
selovgivningen, og tjenestene har plikt til 
å forebygge behov for tvang og å finne 
alternativer til tvang. De skal heller ikke 
benytte mer omfattende eller inngripende 
tiltak enn nødvendig. Virksomhetene har 
plikt til å finne gode individuelle løsninger, 
som både tar hensyn til den enkeltes 
behov, og som beskytter den enkelte og 
omgivelsene mot smitte. Dette gjelder 
på samme måte overfor personer som er 
smittet, eller antatt smittet med covid-19.

Dette fremkommer av den nye veilede-
ren om smittetiltak. Veilederen kommer 
også inn på hva man gjør i situasjoner 
med demente og utviklingshemmede 
som ikke forstår smitteverntiltakene eller 
evner å følge dem.

Veilederen er sent til alle kommuner,  
helseforetak og fylkesmenn i Norge.

Halvparten av de koronaledige er nå ute 
av ledighetskøen
Mange som har vært ledige under 
koronakrisen er nå tilbake i jobb. 
Samtidig har NAV til nå utbetalt 10 
milliarder kroner i dagpenger under 
koronakrisen og 1,4 milliarder kroner 
i lønnskompensasjon. 

Siden koronakrisen startet, har 431 100 
personer registrert seg som arbeidssøkere 
hos NAV. Siden den gang har 215 500 
personer forlatt NAVs ledighetsstatistikk.

– Under koronakrisen gikk Norge på to 

uker fra å ha svært lav ledighet til den 
høyeste ledigheten siden krigen. Tre må-
neder senere er om lag halvparten av de 
som er blitt ledige under koronakrisen 
ute av ledighetskøen, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

Da de meste omfattende koronatiltakene 
ble iverksatt i Norge 12. mars, var 106 200 
personer registrert som arbeidssøkere hos 
NAV. Medregnet disse har totalt 537 200 
personer var registrert som arbeidssøkere 
siden koronakrisen startet og fram til nå. 

Dette innebærer at de har vært helt eller 
delvis arbeidsledige eller arbeidssøkere 
på tiltak.



–  14  –

1. Det finnes løyper for alle nivåer. De letteste kommer 
man til også om man har nedsatt funksjonsevne, og 
for eksempel må bruke rullestol 

2. Både hjerne og kropp blir trent
3. Man øver seg på å lese kart
4. Både store og små kan være med
5. Naturopplevelse

GRUNNER TIL Å DRIVE STOLPEJAKT 
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Stolpejakt – en aktivitet for alle 

Siden de fleste land fremdeles ikke er 
«åpne» for norske feriegjester har nor-
gesferie fått en ny relevans. På både 
lange og korte reiser, kan du legge 
inn stolpejakt som en gøy aktivitet.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Stolpejakten går, kort fortalt, ut på å finne 
stolper sentralt plassert i ulike kommuner. 
Stolpene kan registreres både manuelt, 
digitalt og ved å laste ned en applika-
sjon på mobilen, slik at man kan scanne 
QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

På sine nettsider fortelles det at stolpe-
jakten tar sikte på å legge til rette for å 
aktivisere både unge og gamle; inaktive, 
skoleelever, syklister, funksjonshemmede 
og rullestolbrukere – eller de som rett og 
slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i en 
by og distrikt. 

Stolpejakten er altså en allmennyttig 
forening som skal bidra til økt fysisk ak-
tivitet blant folk flest i hele landet.

GRATIS OG GJENNOMFØRBART 
Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og 
info vil være tilgjengelig flere steder i de 
ulike kommunene, samt på hjemmesiden 
stolpejakt.no. Hovedkart med inntegnede 
stolper blir i en del kommuner distribuert 
til alle husstander.

Slik fungerer det 
1. FINN STOLPER
Det første du trenger for å være med på 
stolpejakten er kartet hvor stolpeplas-
seringene er markert. Kartet eksisterer i 

to versjoner: fysisk kartmappe eller elek-
tronisk integrert i app. Kartbrosjyren er å 
finne gratis hos diverse utsalgssteder og 
institusjoner. 

I en del kommuner blir kartmappene også 
distribuert til alle husstander. Stolpejak-
ten-appen kan lastes ned gratis fra Google 
Play eller AppStore. Når kart er på plass er 
det bare å komme seg ut å finne stolper. 

Stolpene har følgende vanskelighets-
grader:

GRØNN – veldig enkel, kan nåes med  
sykkel og rullestol
BLÅ – enkel
RØD – medium
SVART – vanskelig

2. REGISTRER
Du velger selv hvor mange stolper du fin-
ner. Uansett, det er artig å ha oversikten 
over hvordan man ligger an! Dette gjøres 
ved å registrere stolpene, enten elektro-
nisk med app eller via vår nettportal, eller 
manuelt ved å fylle inn direkte på kartet. 
For å registre elektronisk kreves en konto. 
Det kan du opprette her, og det er og vil 
alltid være gratis!

Hvordan foregår selve registreringen? 
Hver stolpe er påtrykt en kode og en 
QR-kode. For manuell registrering noteres 
koden rett på kartet, som senere sendes 
inn. For elektronisk registrering brukes 
enten Stolpejakten-appen for å scanne 
stolpenes QR-koder, eller innplotting av 
koden i din konto på denne siden (for å 
gjøre dette, logg inn i menyen til høyre). 
Så enkelt!

3. VINN PREMIER
Hver registrert stolpe gir deg et lodd i 
trekningen av flotte premier fra våre sam-
arbeidspartnere i ditt nærområde. Dine 
vinnersjanser øker altså med antallet 
reistrerte stolper. Ved å registrere stol-
pene elektronisk er du automatisk med 
i trekningen. Ved manuell registrering 
må kartet sendes inn til påtrykt adresse.

LURER DU PÅ NOE?
Alt av innhold og funksjonalitet er til-
gjengelig etter at du har registrert deg. 
For å laste ned kart og registrere stolper 
må du være innlogget.

For mer informasjon gå inn på 
stolpejakt.no.
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De siste ukene har Personskade-
forbundet LTN gjennomført kam-
panjen Skadefri dag. På grunn av 
pandemien har kampanjen uteluk-
kende foregått på digitale flater. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Før Covid-19 pandemien rammet og 
lammet landet vårt hadde forbundets 
hovedstyre bestemt at vi skulle starte 
og gjennomføre en årlig kampanje under 
tittelen Skadefri dag. 

Målet er å ha en dag hvert år som er de-
dikert skadereduksjon samt å gjøre folk 
oppmerksom på forbundet og den jobben 
vi gjør. I tillegg tror vi at det er produktivt 
å ha en årlig kampanje og noe konkret 
som lagene kan jobbe målrettet i forhold 
til og på den måten spre budskapet vårt 
over hele landet. 

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

MED MEG. På grunn av covid-19 var 
kampanjen bare digital, hadde oppstart  
22. april og ble avsluttet den 1. juni.

I løpet av perioden har vi delt informa-
sjon om skadeforebygging samt 10 uni-
ke filmer der familien Rulle i Rulleby har 
pekt på ulike utfordringer vi kan opple-
ve i trafikken. Enten som bilist, gående, 
syklende eller på rulleski. Plattformene 
vi har benyttet er kampanjewebsiden  
skadefridag.no, Instagram, Facebook 
samt forbundets egen hjemmeside. I til-
legg har vi hatt annonser i sosiale medier.  

Kanskje er du en av mange som har fulgt 
kampanjen og delt den videre. Om ikke 
er det fremdeles mulig å se filmene på 
www.skadefridag.no.  

Vi håper at du tok ekstra hensyn denne 
dagen og reflekterte over hva du kan 
gjøre for en å bidra til en tryggere dag. 
Personskadeforbundet LTNs  drøm er at 
dagen skal synes på statistikken.

NESTE ÅR – 1. JUNI
Det har vært spennende og lærerikt å 
lage og å gjennomføre en digital kam-
panje. Flere i styret og Frank Gjelsøy i 
sekretariatet har vært aktive i prosessen. 

- Personskadeforbundet LTN har bre og 
lang erfaring i å lage og å gjennomføre 
kampanjer, men det er første gangen vi 
gjør dette digitalt. Det har vært noen 
utfordringer underveis og vi har hatt en 
bratt læringskurve, sier Frank Gjelsøy. 

Han er likevel ganske fornøyd med resul-
tatet og synes at budskapet har kommet 
frem. 

- Vi har hatt over en million eksponerin-
ger på sosiale medier - og mange har 
sett filmene og besøkt landingssiden 
skadefridag.no. Likevel håper vi at vi 
neste år igjen kan innta gater og torg 
for å fremme vårt budskap. Kanskje blir 
en kombinasjon – altså at vi både kjører 
digitalt og fysisk? Det har vi heldigvis et 
helt år på å avgjøre, avslutter Gjelsøy. 

Digital kampanje – Skadefri dag  

DETTE ER FAMILIEN Rulle, i Rulleby.
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Hobbyer og hjernehelse
Sommerferien kan være en fin tid til 
å endre vaner, starte nye vaner eller 
få seg en ny hobby.

TEKST: Frøydis Hatland

På sommeren har vi som regel bedre tid 
enn ellers i året, og har oftere hvilepuls. 
Mange opplevde nesten det samme 
da vi plutselig fikk de strenge korona-
tiltakene 12. mars, og måtte holde oss 
mest mulig hjemme. Noen fikk seg nye 
hobbyer, og jeg vet om flere som be-
gynte å legge puslespill. Puslespill er 
fin trening for konsentrasjonen. Selv 
begynte jeg å løse kryssord. Tidligere 
har jeg for det meste bare bladd forbi 
kryssordsidene i blader, men nå er jeg 
blitt litt hekta på det. Noen ekspert på 
kryssord hverken er, eller kommer jeg til 
å bli, men jeg har glede av det, og det 
har blitt en fin hobby for meg. Jeg har 
noen faste kryssord jeg prøver å løse. 
Lokalavisen min har helgekryssord jeg 
må få med meg, det samme gjelder 

kryssordet her i bladet og et annet blad 
jeg abonnerer på. Ifølge Hjernerådets 
utfordringsliste for bedre hjernehelse 
er kryssord god hjernetrening. Språ-
koppgaver som kryssord gjør at flere 
områder i hjernen må samarbeide, for 
eksempel langtids- og korttidshukom-
melsen.

Ulike spill gir også utfordringer for hjer-
nen. Hjernerådet foreslår memory på 
listen sin. Det er et spill som utfordrer 
hukommelsen. Andre spill som utfordrer 
hjernen kan være ulike strategispill hvor 
en må planlegge og tenke fremover. 
Det kan for eksempel være kinasjakk, 
kortspill med mer. Spill er dessuten en 
fin familieaktivitet som både små og 
store kan gjøre sammen, og en trivelig 
aktivitet sammen med venner. For dem 
som vil øve seg litt på egenhånd finnes 

det mange fine spill på nett som trener 
hjernen, blant annet memory. 
 
Sommeren er en fin tid til å komme seg 
ut på turer, og kanskje kan nettopp den-
ne sommeren føre til at turgåing kan bli 
en hobby eller god vane for deg.

Min oppfordring er å teste ut en eller fle-
re nye aktiviteter i løpet av sommeren. 
Det kan være å finne frem listen med 
utfordringer fra hjernerådet (fra januar- 
nummeret av LEVE MED), og teste ut 
noe du aldri har gjort før. Kanskje det 
kan føre til en ny hobby eller vane, enten 
det er fysisk eller mental trening. Husk, 
det er ofte de små skritt som teller når 
vi ønsker å gjøre en forandring.

Ønsker alle en god hjernehelsefrem-
mende sommer!

Frøydis Hatland er medlem i kognitivt 
utvalg i Personskadeforbundet LTN. 
Dette er et organ som skal bistå orga-
nisasjonen og styret rundt forskning, 
rehabilitering og poltikk rundt det 
hjernefeltet.
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Sunnaas sykehus har utviklet 
egen IT-løsning
Mye tyder på at løsningen, som er 
utviklet av Sunnaas sykehus og 
partnerne, kan effektivisere arbeidet 
med risiko- og sårbarhetsvurderinger 
med opptil 40 prosent.

TEKST: Siri Gulliksen Tømmerbakke, 

Dagens medisin 

Den nye IT-løsningen er knyttet til det 
som skjer før medisinskteknisk utstyr 
eller nye datasystemer tas i bruk. Altså 
i den fasen som handler om risiko- og 
sårbarhetsvurderinger (ROS-vurderinger). 
Dette er en prosess som er avansert og 
tidkrevende. 

I den artikkel publisert på Dagens medisin 
forklarer Sveinung Tornås, innovasjons-
sjef og leder avdeling for Innovasjon og 
e-helse på Sunnaas sykehus HF, følgende: 

– Man må for eksempel tenke gjennom 
passord, pålogging, sikkerhet og lagring 
av opplysninger og utarbeide en rapport 
hvor man redegjør for hvordan man skal 
redusere risikoen slik at den blir aksep-
tabel.

En enkel ROS-vurdering tar, sier han, gjer-
ne 150-200 timer å utføre og består av 
40-50 sider. Det er ingen hemmelighet 
at det er begrenset med ressurser innad 
i sykehusene, og derfor setter mange ut 
dette arbeidet til eksterne konsulentbyrå-
er, noe som utgjør en betydelig kostnad.

– Og når det kommer lovendringer eller 
nye reguleringer, må alt gjøres på nytt, 
legger Tornås til.

ROSa
I artikkelen i Dagens medisin forteller 
innovasjonssjefen ved Sunnaas at han 
begynte å undersøke mulighetene for å 
unngå arbeidet med å manuelt måtte 
legge inn alt i en word-mal. I tillegg et-
terlyste han en mer dynamisk løsning 
som også gjorde det mulig å hente opp 
allerede eksisterende ROS-vurderinger fra 
andre sykehus, få satt dem i system slik 
at de kan ha overføringsverdi for andre. 

– Jeg presenterte mitt «problem» og ide-
en om en mer dynamisk og automatisert 
løsning for ROS-vurderinger på en konfe-
ranse i regi av Sopra Steria som matcher 
parter med et behov til oppstartsbedrifter 
som kan finne en løsning, forteller han.

Sammen med startupen Nordic Analysis 
inngikk Sunnaas sykehus HF og Sopra 
Steria et formelt samarbeid i september 
i fjor.

Sammen utviklet de ROSa, som auto-
matiserer risiko- og sårbarhetsvurderin-
gene. I februar var prototypen ferdig. Og 

mandag denne uken begynte de å teste 
løsningen på ulike typer medisinskteknisk 
utstyr, i første omgang et blodtrykksap-
parat, et analyseapparat på laboratoriet 
og på treningsutstyr, som ikke tidligere 
har blitt ROS-vurdert.

– Testene vi gjør nå, gjør vi dels for å vali-
dere at løsningen vi har utviklet fungerer 
på virkelige caser, ikke bare simulerte 
data. Men også for å måle tidsbruken 
og se hvor mye tid vi kan spare. Målet 
er å gjøre to-tre slike tester i løpet av 
noen uker.

KOSTNAD OG KVALITET
Innovasjonssjefen på Sunnaas syke-
hus HF mener løsningen de har utviklet 
adresserer to viktige elementer innen 
helsevesenet: Kostnad og kvalitet.
Foreløpige funn tyder på at man kan 
effektivisere arbeidet med ROS-vurde-
ringer med 40 prosent og dermed spare 
70-80 timer.

– Hvis man regner det om til konsu-
lenthonorarer, vil det utgjøre ganske mye 
penger, sier han.

I tillegg gjør lange ventetider på å få ut-
ført ROS-vurderinger at køene blir stadig 
lengre og at det tar lang tid fra man har 
kjøpt inn nytt utstyr til det faktisk kan 
tas i bruk.

En annen gevinst, mener Tornås, er at 
kunnskapen om ROS-vurderingen kan 
spres til flere enn de to-tre som jobber 
med dette.

SVEINUNG TORNÅS, INNOVASJONSSJEF og leder av-
deling for Innovasjon og e-helse på Sunnaas sykehus HF.
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Den nye IT-løsningen er knyttet til det som skjer 
før medisinskteknisk utstyr eller nye datasystemer 
tas i bruk.

– Det vil også gi muligheter til å inden-
tifisere mønster eller områder hvor vi er 
sårbare, på et mer overordnet nivå.

FRUKTBART KOMPANISKAP
Tornås mener denne typen kompaniskap 
mellom offentlig og privat sektor vil bidra 
til å utvikle løsninger som er skreddersydd 
behovet i sykehusene og gjøre at man 
slipper å ta til takke med eksisterende 
løsninger som ofte er standardiserte og 
inneholder mange elementer man aldri 
vil få bruk for.

– Vi tror denne løsningen også vil kunne 
fungere for kommuner og andre deler 
av offentlig sektor. Behovet vil bare øke, 
og har økt veldig siden innføringen av 
GDPR (personvernforordningen) i fjor. Nå 
sjekker vi ut interessen for dette blant 
andre sykehus.

Prosjektleder Andreas Birkeland fra Sopra 
Steria tror nøkkelen til suksess er et godt 
samarbeid med tydelig definerte roller.

– I prosjektgruppen betyr det mindre 
hvilket selskap en kommer fra, fordi vi 
er alle like motiverte til å skape verdi for 
Helse-Norge, sier Birkeland, og legger til 
at det er spesielt givende å kunne bidra 
til et bedre helsevesen:

–  Det er veldig verdifullt å få delta i 
prosjekter som har potensial til å gi en 
real gevinst til Helse-Norge, og et bedre 
helsevesen for oss alle. Jeg merker at det 
motiverer alle i prosjektet.

I GANG MED FASE TO
Fase én av prosjektet hadde en kostnad 
på halvannen million og ble finansiert 
gjennom et spleiselag mellom Sunnaas, 
Nordic Analysis og Sopra Steria. Nå er 
de i ferd med å søke om penger til et 
større prosjekt, fase to, hvor målet er å 
lage løsninger av interesse for flere av 
helseforetakene, samt Sykehuspartner HF.

– Denne måten å jobbe på vil løfte kva-
liteten og gjøre det mulig å dele erfarin-

ger på tvers av helseforetakene, mener 
Tornås.

–  Vi har laget en løsning for fremtiden, 
sier administrerende direktør i oppstarts-
bedriften Nordic Analysis, Volker Seyffert.

Han gleder seg til fortsettelsen:

–  Vi har utviklet en plattform som kan 
gjenbrukes og skaleres til å effektivisere 
mange ulike typer av risikovurderinger. 
Jeg gleder meg til å fortsette fase to i 
prosjektet, og også produksjons sette 
løsningen i mange ulike helseforetak 
fremover, sier Seyffert.

De tre partnerne er nå i dialog med Inno-
vasjon Norge for å se om det er midler å 
hente der. I tillegg skriver de på en større 
søknad om tjenesteinnovasjonsmidlene 
til Helse Sør-Øst. 

Denne artikkelen har tidligere blitt 
publisert i Dagens medisin.  

SUNNAAS SYKEHUS ER opptatt av innovasjon og utvikling.



Hjernen vår er fremdeles en av de mest uoppdagede delene av kroppen 
vår. Det betyr at ny informasjon stadig «tikker inn». Nå har forskere gjort 
et prosjekt der de har avdekket hvordan hjernen oppfører seg når vi sover. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Et av hovedfunnene i tidligere forskning 
er følgende: Mens vi sover, jobber hjernen 
vår med å organisere inntrykk vi har fått 
i løpet av dagen. Konkret handler det 
om at hjernen vår kvitter seg med mye. 
For å fortelle hvordan dette skjer bruker 
forskerne en vaskemaskin som metafor. 
De forklarer at på samme måte som en 
vaskemaskin vasker tøy rent fjerner hjer-
nen vår avfallsstoff mens vi sover.  

Nå viser ny kunnskap hvordan vi også 
spiller av ting på nytt. Eller sagt på en 
annen måte; hjernen vår gjør det. Mens 
resten av oss går offline, starter hjernen 
vår memoreringsfunksjonen.

BEKREFTER TEORI OM SØVN OG 
HUKOMMELSE
Søvn er viktig for å glemme og tenke 
raskt. Hensikten er å rydde plass til alt 
det nye vi skal lære og huske neste dag.

En etablert teori er at søvn hjelper på 
hukommelsen: Hjernen bruker søvn til 
å lagre informasjonen den nylig har 
mottatt.

Litt forenklet går teorien ut på at søvn 
sørger for at minnene våre blir flyttet 
fra korttidslagring til langtidslagring i 
hjernen.

Det er hovedsakelig to områder i hjer-

nen som er involvert når vi lagrer min-
ner: Det er hippocampus og noeocortex. 
Hippocampusen er ansvarlig for læring 
og minne. Den er superplastisk og kan 
forandre seg raskt. Neocortexen på den 
andre siden er mye mer fast, og er derfor 
et bra sted å lagre minner.

Kort fortalt; for at hjernen skal stimu-
lere og ivareta minnene våre, må den 
uforutsigbare hippocampusen levere 
nye minner til den litt mer forutsigbare 
neocortexen.

Dette kalles for minnekonsolidering, og 
det er i denne prosessen at avspillingen 
skjer.

HUKOMMELSESSPILL 
Den nye kunnskapen ble til ved at for-
skere inviterte to personer til å være med 
i forsøket. Begge hadde en ryggmargs-
skade noe som gjorde at de var lamme 
fra halsen og ned.

Begge deltakerne ble bedt om å spille 
et hukommelsesspill, som i all hovedsak 
består av fire fargelagte knapper. De ly-
ser i ulik rekkefølge, og deltakerne skulle 
prøve å huske rekkefølgen.

Men istedenfor å trykke på knappene 
med fingrene, var deltakerne i stand til 
å gjøre det med en tankedrevet mu-

seknapp. Disse ble styrt gjennom im-
plantater. Forskerne gransket deretter 
de to deltakernes hjerneaktivitet mens 
de spilte hukommelsesspillet.

Etter flere runder, ble deltakerne bedt om 
å ta seg en lur eller hvile en stund. Dette 
ble gjentatt flere ganger og forskerne 
fulgte med på aktiviteten i hjernen gjen-
nom hele eksperimentet.
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Vår fantastiske hjerne 



FORTSETTER SPILLET OFFLINE
Analysene viste at mønsteret i hjerneak-
tiviteten matchet: På en måte fortsatte 
deltakerne å spille ubevisst, eller offline.

Forskerne mener dette er det første 
synlige beviset på såkalt læringsbasert 
avspilling i menneskehjernen.

– Studien bekrefter hvor viktig søvn er for 

motorisk læring i mennesker, og den viser 
for første gang hvordan avspillingen skjer 
helt ned på det individuelle nervecel-
le-nivået, sier Charlotte Boccara, forsker i 
nevrobiologi ved Universitetet i Oslo i en 
artikkel publisert på forskning.no.

Hun har lest den nye studien og mener 
den er veldig interessant, men ikke over-
raskende.

– Det har vært gjennomført lignende 
studier om viser det samme, men da først 
og fremst på dyr, sier hun.

Forskere har også avdekket lignende 
avspillinger ved hjelp av MR-undersø-
kelser, men ikke så detaljert som med 
mikroelektrodene.

– Det fortsatt mye vi ikke vet om meka-
nismene bak læring og lagring av minne 
i søvn, påpeker Boccara.

Hun er for tiden leder av en forskergruppe 
som spesialiserer seg på søvnens rolle i 
utviklingen av hjernen.

METODEN ER MEST INTERESSANT
Boccara synes metoden til forskerne er 
mer spennende enn selve resultatene.

– Faktisk, det mest interessante for meg 
er ikke resultatene, men hvordan de har 
brukt brain-computer interface-tekno-
logien på pasientene med beinmargs-
skader, sier hun.

Hun påpeker at to forsøkspersoner er 
for lite til å trekke noen bastante kon-
klusjoner, og at andre forskere bør gjøre 
forsøket flere ganger for å være sikre.

REFERANSER/KILDER:
www.forskning.no
Jean-Baptiste Eichenlaub m.fl: 
Replay of Learned Neural Firing 
Sequences during Rest in Human 
Motor Cortex.  Cell  Reports.  Mai 
2020. DOI: https://doi.org/10.1016/ 
j.celrep.2020.107581
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LITT FORENKLET GÅR teorien ut på at søvn sørger for at minnene våre blir flyttet fra korttidslagring til 
langtidslagring i hjernen.
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Landet rundt

Årsmøte i Follo lokallag
Årsmøtet i Follo lokallag skulle vært 
avholdt torsdag 12. mars 2020.  Da 
hele landet ble stengt ned pga koro-
napandemien måtte styret følge 
myndighetenes retningslinjer og 
derfor kansellere dette møte.

TEKST OG BILDER: Kjersti Gravdal 

I slutten av mai ble retningslinjene lettet 
litt opp, og små grupper kunne møtes 
med en meters avstand til hverandre. 
Styret ble da enige om å arrangere det 
aktuelle møte på Thon Hotel i Ski. 

Styret sendte i forkant ut beskjed om 
påmelding via e-post da det var viktig 
for å bli informert om hvor mange med-
lemmer som ønsket å komme i forhold 
til størrelse på leid lokale. Hotellet øn-
sket også en navneliste med telefon 
og mailadresse på deltakerne.  Hotellet 
hadde lagt alt til rette for oss.  Tross kort 
påmeldingsfrist dukket det opp overras-
kende mange.  Det var kjempekoselig 
å se så mange kjente ansikt igjen. Tre 
nye medlemmer kom også, noe som er 
veldig gledelig.

Det ble gått gjennom Follolagets års-
beretning, revidert regnskap og revisors 
beretning uten merknader. Det kom in-
gen innkomne saker som det skulle tas 
stilling til.

Protokollen ble underskrevet og møtet 
ble hevet etter 1 ½ time

Etter årsmøte har Follo lokallag hatt 
som tradisjon å gå ut og spise pizza.  
Dette uteble dessverre denne gangen, 
men DET tar vi igjen når det blir tryggere 
å ferdes ut.
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Årsmøte på Sunnmøre 
Denne våren blir en vår og ei årstid 
vi vil huske i lang tid frem. Ikke fordi 
været var spesielt bra eller dårlig; 
men fordi hele verden stod og står 
ovenfor den største smitteutfordring 
på svært lang tid. 

TEKST: Martin Berg

Alt stengte rundt oss, og det var som om 
vi hørte dører og vinduer ble klasket igjen 
bak oss. En hverdag med utfordringer 
som vi visste svært lite om. 

Vi som ikke jobber i matbutikk eller 
helsevesen var stort sett hjemme ikledd 
joggebukse og stor genser, og hadde 
hjemmekontor og mer innetid enn vi har 
vært vant til normalt å ha noensinne. 

Våren er årsmøtetid for de fleste lag 
og organisasjoner. Også Personskade-
forbundet LTN over hele landet. 

Vi i vårt lag kikket oss misunnelig rundt 
på de få lag som allerede hadde holdt 
årsmøte, og håpet at vi selv kunne få 
jobben gjort slik at vi kunne fortsette 
det gode arbeid-  og ikke minst det 
gode og trygge fellesskapet som er i 
vårt lokallag. 

Tiden går og vi kjenner alle på at vi sav-
ner hverandre. Vi venter og håper alle 
følger gitte smitteråd slik vi kan vende 
tilbake. Endelig kom beskjeden vi hadde 
venta på. Vi kunne møtes! Hvilken lykke. 

Styret satte så i gang med å lære seg 
hvordan en møter andre og i forsam-
linger av vår størrelse. Det viktigste var 
hygiene, vask og handsprit, avstand og 
ikke minst matservering.

Vårt vanlige møtelokale var stengt for 
alle bortsett fra Helse Midt, men vi fant 
et lokale ganske snart som oppfylte 
satte krav. 

Den gamle jenteferiekolonien på Skodje 
som i dag drives av Rotary.

Dagen kom, og aldri har vi vært så mange 
på et årsmøte på lang tid. Vi hadde mye 
å snakke om, fortelle og dele oss i mellom. 
Årsmøtesaker gikk unna slik vi kunne 
fortsette den gode samtalen. Det kjen-
tes godt å være samlet igjen, og gleden 
kunne vi både se og høre selv om det det 
er mørke tanker i bakteppet. 

Det nye styret konstituerte seg 9.  juni 
og slik ble det::
LEDER Jostein Kvalen
NESTLEDER Toril Alvsåker 
SEKRETÆR Martin Berg 
ØKONOM Kåre Eik 
UNGDOM Stig-Erik Sivertsen  
 Heggvold 
STYREMEDLEM Turid Anita Johnsen  
 Albertsen
STYREMEDLEM Arnfinn Sivertsen

Vi feirer 20 år i år, men velger avvente 
litt for å se når vi kan gjøre dette med 

litt mere smell. Isteden ble vår første sak 
som nytt styre sommeravslutning 25 juni. 

Vi gleder oss til å møtes på Jentekolo-
nien i Skodje for lek, moro, god mat og 
godt samvær
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Sett sammen bokstavene i de  
fargede rutene (i rekkefølge fra 
toppen og ned). Dette blir løsningen 
som du kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse i posten.

Svarfrist:
01. august 2020

Løsning på forrige kryss var:
KARANTENE

Erin Nordal, Oslo

Solveig Henriksen, Austbø

Tormod A. Kordahl-Gulbrandsen, 
Kongsvinger

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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Selius & kidza

Minimal smitte av covid-19 hos 
barn og ungdom

Folkehelseinstituttet oppsummerte 
i slutten av april 2020 tilgjengelig 
kunnskap om barns rolle i spred-
ningen av covid-19. Resultatet er 
positivt.  

Konklusjonen fra rapporten var at barn og 
ungdom ser ut til å smittes i mindre grad 
enn voksne, de får mildere symptomer 
og svært få av de covid-19-syke barna 
og ungdommene har hatt alvorlig forløp 
av infeksjonen.

På verdensbasis er det rapportert færre 
enn 10 tilfeller av barn under 10 år, som 
er døde.

På Island har barnehager og skoler vært 
åpne under det pågående utbruddet. 
Forskere på Island testet 848 tilfeldig 

frivillige barn under 10 år for covid-19 i 
mars/april 2020. Deltakerne var enten 
uten tegn på sykdom eller hadde milde 
forkjølelsessymptomer. Ingen barn testet 
positivt for covid-19, sammenliknet med 
0.8 % hos personer over 10 år. Også 546 
barn som hadde luftveissymptomer ble 
testet. Bare 6,7 prosent av barn under 
10 år testet positivt for covid-19, mens 
13,7 prosent av de voksne var smittet 
med covid-19.

Sverige har hatt barnehager og skoler 
åpne. Per 08.05.2020 rapporterte Folk-
hälsomyndigheten i Sverige at av de 24 
623 som har testet positivt for covid-19, 
så har 118 barn under 10 år og 282 unge 
i alderen 10 til 19 år testet positivt (2). 
To barn under 10 år har hatt behov for 
intensivbehandling, og en døde. 6 unge 

i alderen 10-19 år har hatt behov for in-
tensivbehandling, og ingen er døde. Det 
er ikke rapportert utbrudd i barnehager 
eller skoler.

I Danmark var det per 7.05.2020 til 
sammen 10 083 covid-19-positive per-
soner (3). Av disse var 187 barn under 10 
år og 398 unge i alderen10 til 19 år. Svært 
få hadde behov for sykehusinnleggelse.

Av de 8034 laboratoriebekreftede tilfel-
lene i Norge per 8.05.2020, var 131 barn 
under 10 år og 426 unge i alderen 10 til 
19 år. Seks barn under 10 år og 7 unge 
i alderen 10-19 år har vært innlagt på 
sykehus, én ungdom i alderen 10-19 år 
har vært innlagt på intensivavdeling.

Kilde: FHI.no
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Finger-
bredde

Finn det 
skjulte 
jernet

Hva skjedde?

2

1

5

4

3

Du trenger

Gjør dette

• Sylteglass
• 4-5 teposer
• Ananasjuice
• Eplejuice

• Tranebærjuice
• Tre gjennom-

siktige 
plastbeger
• Voksen 
hjelper

Jern er et mineral vi får 
fra maten. og en viktig 
del av et sunt kosthold. 
Du kan teste juicer for å 
finne ut hvilke som 
inneholder jern.

Du bør se mørke partikler i ananas-
juicen etter en halvtime, og etter 
to timer bør du se det samme i 
tranebærjuicen. I eplejuicen skal 
det ikke danne seg noen partikler

Legg 
teposene i 
sylteglasset, 
be hjelperen 
helle på varmt 
vann og la det 
stå i en time  
så teen blir 
sterk

Hell like mye te i hvert glass og rør rundt
La glassene stå i 30 minutter

Hold opp hvert glass og se i 
bunnen. Hva ser du?

La glassene stå i 2 timer til

Hold opp glassene igjen og 
studer hvert av dem nøye

• De mørke partiklene er jernpartikler. 
De dannes når jernet i juicen slår seg 
sammen med et kjemisk stoff i teen
• Partiklene dannes i ananasjuicen 
først fordi den inneholder mest jern

Jernet du får i maten er samme 
stoff som jernet det lages stål og 
broer og spiker av, det er bare i en 
annen form – det er oppløst i 
vannet som maten din inneholder

Hvorfor det ikke ser ut som metall…

Hell cirka en 
fingerbredde av 
hver juice i 
glassene

T
u

n
d
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T
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r
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u
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Sommeren i år vil nok bli litt anner-
ledes for mange. Rådene er at flest 
mulig satser på ferie i Norge, og ellers 
må man følge Folkehelseinstituttets 
råd angående å reise utenlands.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er heldigvis mye gøy å finne på i 
Norge, og kanskje vil dette bli den ferie 
du virkelig husker fordi den var litt an-
nerledes. Det som kan være fint er at 

flere venner er hjemme og det går an 
å dra på telttur, på stranda, treffes for 
å grille, spille og ha det gøy sammen. 
Kanskje kan familien finne på ting dere 
ikke har gjort før.

Bruk fantasien og planlegg noe hyggelig 
å gjøre sammen i nærmiljøet eller på en 
litt lengre tur i Norge, med bil, sykkel eller 
til fots. Det er bare fantasien og hensynet 
til smittevernreglene som setter grensene 
for hva dere kan gjøre.

SMITTEVERNRÅDENE MÅ 
FORTSATT FØLGES
Det er viktig at alle følger rådene om 
smittevern fortsatt. Det kan være litt 
forvirrende å vite akkurat hva du skal 
gjøre og hva du ikke skal gjøre nå. Det 
som er helt sikkert er at hyppig håndvask 
og avstand til andre er noe du bare må 
venne deg til, for sånn vil det bli i lang 
tid fremover. Utover det må du forholde 
deg til beskjeder som gis på skolen og 
på fritidsaktiviteten du går på.

Annerledes sommerferie 

ÅLESUND OG VAKRE SUNNMØRE.
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Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

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

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30
www.ramsøy.no

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Vy Buss AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Wiik
Fjellsprenging

Kjerran 15
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Andøy
Installasjon A/S

Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Vatnesenteret AS
Sentrum, 6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01

Nils Bjørkens
Bjørknes 45
1870 ØRJE

Tlf. 900 12 555

Optimera AS
Monter Stormarked

Forus
Maskinveien 7

4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Torvgata 2, 3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 10

Caravan og Bilpleie AS
Sandhorngata 39

8008 BODØ
Tlf. 75 52 56 00

Solheim og Hjelleflat
Transport AS
Bjørkanveien 59

6854 KAUPANGER
Tlf. 916 87 383

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 10 70

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 415 14 082

SB Transport AS
Stormyrveien 3

8008 BODØ
Tlf. 468 03 523

Jostein Lobben
Kran og Transport

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT

Tlf. 913 28 575

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 15 39 00

Granhøi
Alderspensjonat

Ringdalslinna 63
2750 GRAN

Tlf. 61 31 30 10

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Eidebakken Industriområdet
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

Eid
Servicesenter AS
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 13 13

Jernbaneveien 8
4821 RYKENE
Tlf. 482 37 119

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Hellvik Hus Søgne
Eiendomsutvikling AS

Lohneveien 308
4642 SØGNE

Tlf. 38 05 40 40

Kolldalsvegen 7 E
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 90 62

Frank Kjosbakken AS
Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Bilbutikk 1 AS
Kvaenveien 7
1529 MOSS

Tlf. 69 23 56 00

Kanalgata 3, 3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Sannidalsveien 164
3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 65 00

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Heggland Bygg AS
Industritoppen 17
4848 ARENDAL
Tlf. 918 11 078

Toyota
Romerike AS

 2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

www.brdr-hansen.no

Auto Øst AS
 Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Janki
Transport AS

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Elvevegen 13
3550 GOL

Tlf. 32 07 44 09

Furnes Anlegg og
Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN

Tlf. 67 80 06 00

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Leikanger
Auto AS
Hanahaug 10

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Birger N. Haug AS
Drammen

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 24 15 00

Hurum Dekk
& Bilglass AS

Åsveien 4
3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 19 99
www.hurumdekk.no

Lier
Industrimontasje AS

Spireaveien 9
3408 TRANBY
Tlf. 911 60 940

Lobben &
Skinstad AS

Holteveien 355
3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 61 87

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

Rana
Industriterminal A/S

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 69 20

Mesterbygg
Ringerike AS
Tyrimyrveien 2

3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 03 20

Mix Go'biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Kulelagerhuset AS
Teglverksveien 9B

3413  LIER
Tlf. 32 24 41 80

Bygg og
Tømermester

Hans Petter Krane
Falkeveien 19
3475 SÆTRE

Tlf. 970 98 482

Natten gård
3630 RØDBERG
Tlf. 480 85 477

Jensen
Transport AS

Ajertangen 16
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 73 74

Sundretunet, Sundrejordet 4
3570 ÅL

Tlf. 417 99 417

Mjøndalen apotek AS
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 99 11 60

Verkstedveien 25A
1400 SKI

Tlf. 64 87 67 00
www.totalrorservice.no

ANONYM
STØTTE
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Trygt på skoleveiene

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

oyer.kommune.no

tydal.kommune.no

askvoll.kommune.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no  -  www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

ardal.kommune.no

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

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

Sundrevegen 81
3570 ÅL

Tlf. 32 08 21 33
www.hyttavaar.no

Karma Marit Meløy AS
Kongegata 22, 3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20
Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg med

veiledning og oppfriskning av hele garderoben.

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Tlf. 56 33 62 40  Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

H Trans og Anl Power K-A Nicolaisen
Backers gate 5, 3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

flesberg.kommune.no

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

www.eidsvoll-trafikkskole.no

Skoleveien 12-14
9407 HARSTAD
Tlf. 77 00 05 80

www.hoklandmarina.no

2. etg Dale Senter
6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 476 77 900
www.avans.no

Ren Røros as
Osloveien 16B
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

Hydroclean AS
Osloveien 147

1536 MOSS
Tlf. 920 53 055

Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

ANONYM
STØTTE
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Våre advokater er spesialister på personskadesaker, 
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.

Send oss en melding på Facebook, eller ta kontakt:
+47 73 87 99 99  •  www.nidarosda.no

Advokatfi rmaet Nidaros DA

Det er aldri for sent 
å søke hjelp

Bjørn Morten Brauti
PARTNER / ADVOKAT

TRENGER DU ADVOKAT? 
Rådfør deg med oss før du velger advokat. 

Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.

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. 



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargskader 

• Nakkeskader 

• Forsørgertap 

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

• Erstatning til næringsdrivende 

• Pasientskader 

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

Lillestrøm:
Bjørnsonsgate 34
2003 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20

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

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

Firmaet har 15 ansatte, hvorav 10 advokater 
og 1 advokatfullmektig.

Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker 
for norske og internasjonale domstoler og 
bistår skadelidte i hele landet i saker om 
erstatning. I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder:

Fast eiendoms rettsforhold, familie- og 
arverett, og strafferett, herunder oppdrag 
som bistandsadvokat. Ta kontakt for en gratis 

samtale om din sak!

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

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

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

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

HAR DU NY ADRESSE?


