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og et talerør for å kom-
munisere temaer vi er 
opptatt av, og som 

gjelder oss. Men det er også et sted vi kan løfte frem saker 
vi mener er viktige både politisk og samfunnsmessig. Et 
godt eksempel i denne utgaven av LEVE MED er saken 
til Stig-Erik Sivertsen Heggvold. Han ble rammet av en 
ulykke bare 20 år gammel. Hans far mener politiet gjorde 
en slett og lite grundig jobb, og at dette førte til en re-
duksjon av forsikringsutbetalingene som gjør at sønnen 
i dag har svært dårlige økonomiske framtidsutsikter. En 
anke er selvsagt mulig, men et mulig tap gjør at de ikke 
tørr. Dessverre er ikke denne familien de eneste som opp-
lever dette dilemmaet, og målet er selvsagt et retts- 
system som favner om og oppleves rettferdig for alle.   

Et annet tema vi løfter frem i denne utgaven er hvordan man 
skal håndtere samliv etter en ulykke. Dessverre finnes det  
ingen oppskrift, men erfaringer er det derimot flust av. Gro 

og Tore er et par som har valgt å stå frem og å dele sin  
«reise» fra ulykken inntraff til i dag. Kanskje kan du eller dere 
lære noe og bli inspirerte til å gripe fatt i egne utfordringer?   

Jeg håper sommeren har vært god både i nord og i sør, og at 
dere er mettet på sol og varme, og er klare til å ønske høsten 
velkommen. Selv ser jeg fram til en spennende høst, der jeg 
går inn i mitt andre år som landsstyreleder. 

I begynnelsen av september arrangerer vi tillitsmannskonfe-
ranse, der vi møtes på kryss og tvers av lag og geografiske av-
stander. Det handler om frivillig glede og glede i frivilligheten. 
I forkant avholder vi også en lederkonferanse, der vi ønsker 
å rett og slett løfte rollen som leder i lokal- og fylkeslag. Jeg  
gleder meg til begge konferansene og til å møte flokken. 
En perfekt start på høsten og ikke minst en inspirasjon til å  
jobbe videre med det viktige arbeidet vi gjør i forbundet. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

I begynnelsen av september arrangerer vi tillits-
mannskonferanse, der vi møtes på kryss og tvers 
av lag og geografiske avstander. Det handler om 
frivillig glede og glede i frivilligheten.
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En ulykke som innbefatter varige 
skader, påvirker samlivet. Selvsagt. 
Kanskje betyr det at man må velge 
hverandre på nytt, basert på de nye 
premissene?

TEKST: Gunn Kvalsvik  FOTO: Privat 

Gro (63) og Tore (60) møtte hverandre i 
voksen alder og hadde vært sammen i to 
år da hendelsen som forrykket relasjonen 
deres rammet. En morgen på vei til jobb, 
ble Gro påkjørt og hardt kvestet idet hun 
skulle krysse et gangfelt.  
 
- Jeg og Tore «falt» for hverandre fordi 
vi hadde felles interesser. Vi var begge 
glade i naturen og var aktive og spre-
ke. Når begge har barn fra tidligere og 

finner en ny partner, er nettopp det 
viktig – felles interesser og aktiviteter, 
forklarer Gro. 

Da hun etterhvert forstod hvordan ulyk-
ken ville redusere deler av livet hennes, og 
særlig alt hun delte med Tore, tenkte hun 
at forholdet deres kom til å ryke. 

DEN BRATTE BAKKEN
Undertegnede møter Gro og Tore 12 
år etter ulykken, på en av de ekstremt 
varme sommerdagene i Oslo. Vi har 
avtalt et sted i nærheten av Tores ar-
beid, praktisk også fordi de skal videre 
etterpå. 

De hilser smilende, er sommerlig i klærne 
og ser ut som ethvert voksent par. 

Når jeg spør hvorfor de ville stille til inter-
vju er svaret at det er hyggelig dersom 
deres erfaringer kan komme andre til 
gode. Og at de tror mange opplever mye 
av det samme som dem dersom den ene 
i et parforhold blir skadet. 

Men tilbake til 2006, ulykken og tiden 
etterpå. Gro forteller: 

- Det var en vintermorgen og selv om 
jeg normalt alltid syklet var jeg denne 
dagen på bussen på vei til jobben på 
sykehjemmet. Jeg hadde til og med 
på meg refleksvest. I det jeg går ut av 
bussen, krysser veien på gangfeltet – 
kommer det en bil i stor fart. Han ser 
ikke meg, slakker derfor ikke farten og 
kjører rett på meg.  

En smell, også for samlivet 

GRO TORE
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- Det tok måneder før jeg kom meg opp av rullestolen 
og deretter fulgte år med to stokker på grunn av at 
leggbeinet var knust. Skulderen ble også hardt kvestet. 

Gro

–  5  –

Det nøytrale toneleiet avslører at his-
torien har blitt fortalt mange ganger, 
og at den ikke lenger skaper de sterke 
følelsene hos henne. 

I ettertid var det mange som mener at 
det, paradoksalt nok, var bilens store fart 
som reddet livet til Gro. Hun ble nemlig 
kastet opp i luften, landet på frontruten 
og falt derfra ned på den asfalterte veien. 
Ved lavere fart ville bilen trolig kjørt over 
kroppen og hodet hennes.  

- Akkurat idet jeg blir truffet, tenkte jeg 
«nå dør jeg». Samtidig slo det meg at 
jeg hadde lovet barna mine at jeg skal 
blir hundre år. Kanskje var det tanken 
på dem som gjorde at jeg overlevde, sier 
hun og smiler. 

Tores hode er vendt mot Gro når hun 
snakker.  Han nikker innimellom, smiler 
forsiktig. Er stillfaren av natur. Selv fikk 
han beskjed om ulykken først etter noen 
timer. Fordi de ikke bodde sammen og 
relasjonen deres ikke var formalisert på 
noe vis, var det barna til Gro som først 
ble varslet . 

- Meldingen jeg fikk var av en slik karak-
ter samt formidlet på en måte som gjorde 
at jeg tenkte det ikke var så ille. At det 
egentlig hadde gått bra, forteller Tore. 

VERRE ENN FØRST ANTATT 
Etter ulykken gikk Gro fra å være den 
som alltid hjalp andre, både i yrket sitt 
og ellers, til å måtte motta hjelp. Hun 
likte det dårlig og følte på en gryende 
identitetskrise. Til tross for medisinske 

råd om å forbli på sykehuset, valgte hun 
derfor å dra hjem. 

- Jeg maste og var sta, trosset både 
familie og fagfolk, og rakk akkurat å 
komme hjem til egen leilighet for å 
feire jul, 11 dager etter ulykken. Jeg var 
faktisk så dårlig at jeg ble kjørt hjem i 
ambulanse, måtte ha rullestol og var 
avhengig av hjemmesykepleie opptil 6 
og 8 ganger om dagen. I ettertid vet jeg 
ikke hvor klokt det var å forlate syke-
huset, men altså – takk til et fantastisk 
hjelpeapparat som har stilt opp fra dag 
én, sier Gro. 

Tore som da jobbet, og fortsatt jobber 
i Oslo, kjørte nedover hver helg. Også 
etter ulykken. Etterhvert som ukene og 
månedene gikk, ble de begge klar over 
at dette kom til å ta tid. Og at tidsbildet 
var mye større enn de først trodde. 

- Etterhvert som uker ble til måneder, 
tenkte jeg seriøst på at dette er for kom-
plisert. At premissene for vårt forhold 
ikke lenger var der. Jeg sa derfor til Tore 
at han var fri til å forlate meg, og leve 
uten de begrensningene min nye tilstand 
medfører, forteller Gro. 

Tore rister på hodet, smiler forsiktig og 
sier han aldri vurderte å gå. 

Han fortsatte å være der for Gro og reiste 
fast og trutt ut av Oslo hver helg.

- Jeg tenkte vel at dette var endel av 
livet, og nei, jeg vurderte aldri å forlate 
Gro, sier han. 

SÆRBOERE DA, OG NÅ 
Dagene til Gro ble etterhvert fylt opp av 
trening, og målet hennes er og har alltid 
vært fra dag én, å bli så bra som mulig. 
På begynnelsen brukte hun rullestol, 
strevde med smerter og i tillegg hadde 
hun store bevegelsesproblemer grunnet 
den ene skulderen som ble knust under 
sammenstøtet. 

- Det tok måneder før jeg kom meg opp 
av rullestolen og deretter fulgte år med 
to stokker på grunn av at leggbeinet var 
knust. Skulderen ble også hardt kvestet. 
På begynnelsen klarte jeg ikke løfte ar-
men, men sakte og sikkert klarte jeg å 
trene opp fleksibiliteten. Nå klarer jeg å 
få den opp, selv om den aldri blir som 
før, sier hun.  

To ganger i uken er hun på basseng- 
trening –  i begynnelsen måtte de rulle 
henne ut i bassenget. I vannet fikk hun 
hjelp til å bruke beinet og skulderen igjen. 
Så var det fysioterapi, egentrening og 
idrettsmassasje.

- På et vis tenker jeg det var bra vi ikke 
bodde eller bor sammen i ukedagene. 
Timeplanen min er full og når «trenings-
dagen» min er over er jeg ofte helt kjørt 
og har ingenting mer å gi.  

De ser på hverandre. Nikker. Er tydeligvis 
enige om at særboerskap har fungert. 

Når helga kommer er de imidlertid 
sammen. Alltid. Etter Gros ulykke utviklet 
de en ny form for nærhet, men også va-
ner. Tore som liker å jogge, tar seg gjerne 



en tur på egenhånd. Etterhvert som Gro 
ble bedre og kunne spasere, møttes de 
på veien. Hun gående  - han løpende. 
Det samme gjør de i skiløypa.

DET NYE LIVET 
Selv om hun innerst inne forstod det aldri 
kom til å skje, drømte Gro i årene etter 
ulykken at hun skulle komme tilbake i 
jobb igjen. Med både fysiske og kogni-
tive utfordringer ble denne muligheten 
fjernere og fjernere.  

- I 2010, fire år etter ulykken, forstod jeg 
endelig at det aldri kunne bli mer arbeids-
liv for meg. Selv om jeg var trist, var det 
også en slags lettelse. Jeg valgte å par-
kere lysten helt, og heller konsentrere 
meg om det som var positivt. Mer tid til 
barnebarna. Men også mer fleksibilitet 
til å reise innover til Oslo og bo sammen 
med Tore i lengre perioder, forteller hun. 

- Smerter, endrede helseforutsetninger 
og kognitive utfordringer påvirker. Er den 
nye Gro annerledes enn slik du var før? 

- I forhold til relasjonen mellom meg og 
Tore har de fysiske svekkelsene vært mest 
utfordrende. Nettopp fordi det var fysiske 
aktiviteter som bandt oss sammen. Jeg 
kunne ikke gå i fjellet lenger, heller ikke 
langt på ski og jeg mistet den energien 
jeg hadde tidligere, sier Gro.  

I tillegg sliter hun med temperatmentet 
sitt og innrømmer glatt at hun har en 
kort lunte.  

Tore og Gro sier de etterhvert har avfun-

net seg med det som ikke lenger fungerer, 
og at de har funnet andre måter å være 
sammen på. Gro har fått bedre tid og kan 
bruke den på familie og venner.

De reiser mye, og ivrig forteller de at de 
etter ulykken har besøkt store deler av 
Europa samt andre spennende steder. 

- Vi tar gjerne flere reiser i løpet av et år. 
Og når jeg går av med pensjon blir det 
nok enda flere reiser, sier Tore.  

TA FORHOLDET PÅ ALVOR 
På spørsmål om gode råd til andre par, 
svarer Tore og Gro at det er viktig å ta 
forholdet på alvor og å gi hverandre nok 
«rom». I tillegg må det vanskelige snakkes 
om, selv om det innimellom er brutalt. 

- Jeg tror det er lett å sitte fast i sam-
værsmønster. Nå snakker jeg om par ge-
nerelt. Og kanskje blir mønstrene enda 
sårere dersom en av partene er skadet. 
Vi deltok nylig på parkurs i regi av Per-
sonskadeforbundet LTN. Der synes jeg 
nettopp dette ble satt ordentlig på agen-
daen. Vi ble regelrett plukka fra hverandre 
og stilt gode spørsmål, sier Gro og ler. 

Kurset var basert på ABC-metoden. Det 
handler om å legge fokus på egne og 
partneres forventinger, og med disse som 
utgangspunkt prøve å endre negative 
tenke- og handlingsmønster. 

- Hvorfor valgte dere å gå på et parkurs?

- Tilfeldig egentlig. Jeg var på et annet 
foredrag i regi av forbundet, kom i snakk 

med en som fortalte om parkurset og 
tenkte, - jøss dette er noe for oss. På 
kvelden ringte jeg Tore som var enig, og 
dermed meldte vi oss på. 

Tore forteller at han ble positivt over-
rasket både over innholdet på kurset og 
ikke minst alle de hyggelige menneskene 
de møtte. 

- Vi anbefaler virkelig alle som har mulig-
heten til å delta på et parkurs. Vi har alle 
dårlige mønster vi bør bevisstgjøres på, i 
tillegg er det en flott mulighet til å foku-
sere kun på en ting – nemlig parforholdet 
og å gå dypere inn i relasjonen, avslutter 
Gro – mens Tore nikker anerkjennende.  

–  6  –
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Det varmeste parkurset i 
forbundets historie!
Første helga i juni var 12 flotte par fra hele landet samlet til parkurset «Vi mestrer sammen» i sommerby-
enTønsberg, i det beste sommerværet vi kunne drømme om! Dette var det sjuende parkurset forbundet har 
arrangert siden 2012. Også denne gangen hadde vi to erfarne kursledere, som selv er et par: sykepleier, coach 
og kognitiv terapeut Maj Back og nevropsykolog Sveinung Tornås. I tillegg til at de har solid faglig bakgrunn 
er det en styrke for deltagerne at de også er et par, med dertilhørende erfaringer med det å leve sammen.

Selv om alle parene har sin spesielle 
bakgrunn, hadde de også noe felles: alle  
var utsatt for skade, forårsaket av syk-
dom eller ulykke. Dette gir ekstra utfor-
dringer i et parforhold i hverdagen. Og 
hovedtemaet for kurset var jo å mestre 
sammen. 

Parene fikk muligheten til å ta i bruk 
en del verktøy for et bedre samliv. Til-
bakemeldingene var stort sett veldig 

positive, og her er noen få av utsagnene:

* Veldig lærerikt kurs
* God balanse mellom kursinnhold, 
 erfaringsutveksling og sosialt samvær
* Superrelevante temaer for både den
 skadde og den andre i parforholdet
* Vi reiser hjem bedre rustet som par

Deltagerne ga også gode innspill til 
ønsker om temaer til fremtidig kurs, 

som vi håper å kunne tilby.

Vi vil med dette si tusen takk til alle en-
gasjerte deltagere og kursledere, og til 
ExtraStiftelsen, som med sin delfinansi-
ering gjorde det mulig å få gjennomført 
dette kurset.

Med ønske om en riktig god sen- 
sommer fra Personskadeforbundet LTN  
v/Wenche Solløst

HER FLANKERES STATUEN av Tønsbergs store sønn; Jahn Teigen, av de flotte og varme kursdeltagerne.
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I en sak som gjaldt utmåling og vur-
dering av skadelidtes hypotetiske 
inntekt, avsa Hålogaland lagmanns-
rett dom 6. august. 

TEKST: Per Oretorp

Saken gjaldt utmåling av erstatning et-
ter en trafikkulykke som skjedde i 2009. 
Skadelidte var på den tiden i arbeid som 
salgskonsulent, men ble kort tid etter 
ulykken sykemeldt og kom aldri tilbake 
i arbeid. Partene var enige om flere av 
erstatningspostene, og uenigheten gjaldt 
i hovedsak i spørsmål rundt hva som ville 
vært skadelidtes inntekter dersom ska-
den ikke hadde inntruffet. 

If skadeforsikring hadde erkjent erstat-
ningsansvar og utbetalt erstatning etter 
rettens skjønn og etter tingrettens dom. 
For lagmannsretten anførte selskapet 
at skadelidtes relativt svake historiske 
inntekt over mange år, det faktum at 
hun før skaden hadde startet i en kre-
vende bransje, og at hun etter ulykken 
hadde hatt psykososiale belastninger 
som hadde medført behov for psykiatrisk 
behandling, tilsa at tingrettens dom var 
korrekt.

Skadelidte på sin side anførte at tingret-
ten ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til 
skadelidtes faktiske inntektssituasjon på 
tidspunktet for skaden, og sannsynlige 
positive lønnsutvikling dersom skaden 
ikke hadde skjedd. Tidligere lav inntekt 
var selvvalgt for å få tid til andre gjøre-
mål. Når hun begynte i full jobb var hun 
full av motivasjon, hadde relevant fagut-

dannelse for jobben og klarte seg i følge 
hennes arbeidsgiver, veldig bra. Behovet 
for psykiatrisk behandling tre år etter 
ulykken skyltes ene og alene ulykken.

Lagmannsretten bemerker at selska-
pet ikke hadde fremlagt noen bevis som 
skulle tilsi at psykososiale belastninger 
sannsynligvis ville påvirket hennes frem-
tidige inntekter. Videre sier lagmanns-
retten at skadelidte på sin side ikke har 
sannsynliggjort at hun uten ulykken ville 
ha fått en spesielt god inntektsutvikling i 
en krevende og i stor del provisjonsbasert 
bransje.

Etter en konkret helhetsvurdering fastsat-
te lagmannsretten hva disse inntektene 
mest sannsynlig ville vært, og utmålte en 
erstatning for lidt og fremtidig inntekt-
stap som var 1, 4 millioner kroner høyere 
enn tingretten hadde kommet til.

For skadelidte prosederte advokat Th-
erese Lohne Boehlke, Advokatfirma 
NessLundin.

FASTSETTELSE AV ANSVAR
En ung kvinne brakk ryggen i forbindelse 
med en RIB-tur arrangert av et event-
selskap. Skaden skjedde da føreren av 
RIB’en svingt inn bak en ferge og ak-
selererte gjennom  fergens hekkbølge. 
Kvinnen som satt foran i Rib’en har etter 
ulykken blitt 100 prosent ufør.

Eventselskapet var forsikret i Gjensidige 
men erkjente ikke erstatningsansvar og 
saken ble brakt inn for tingretten der ska-
delidte vant frem og Gjensidige ble holdt 

erstatningsansvarlig. Gjensidige valgte 
å anke dommen da man mente at fø-
reren av RIB’en hadde opptrådd forsvar-
lig under hele turen og at føreren hadde 
forholdt seg til de vanlige rutinene. Man 
mente også at det å akselerere gjennom 
hekkbølger til en ferge var innenfor det 
som kunne regnes som kontrollert fart 
og i kontrollerte bølger og at dette var 
noe som selskapet er forventet å levere. 

Skadelidte hevdet at båtfører på spørs-
mål fra skadelidte om risiko hadde ned-
tonet risikoen ved slik aktivitet.  Hun fikk 
heller ikke noen forvarsel om at man 
skulle hoppe i hekkbølgene til en ferge.
Forsikringen som FjordEvents har tegnet 
i Gjensidige dekker bedriftsansvaret, det 
vil si ansvar som arbeidsgiver har etter 
skadeserstatningslovens § 2-1. I henhold 
til denne bestemmelsen svarer arbeids-

Utmåling av inntektstap 
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giver for skade som voldes forsettlig eller 
uaktsomt under utføring av arbeid for 
arbeidsgiveren.

Gulating lagmannsrett var delt i saken, 
men flertallet kunne ikke se at det var 
påvist noen feil eller svikt i FjordEvents 
sikkerhetsrutiner, eller at det hadde skjedd 
noe ekstraordinært eller uventet i forhold 
til turen og at eventselskapet ikke kun-
ne bebreides og ikke hadde opptrådd 
uforsvarlig.

Mindretallet mente på sin side at for-
holdene på fjorden den aktuelle dagen 
med rolig sjø og det faktum at turen i 
begynnelsen foregikk i moderat hastig-
het, førte til at deltakeren hadde grunn 
til å tro at turen ikke ville medføre store 
og brå bevegelser og slag. Da føreren 
uten forvarsel kjørte i stor hastighet mot 

hekkbølgene var deltakeren uforberedt 
på at RIB’en kunne kaste på seg. Mindre-
tallet mener at det var uaktsomt å skape 
en overraskende og risikofylt situasjon. 
Mindretallet tok i sin vurdering også hen-
syn til at virksomheten, gjennom å tegne 
forsikringen i Gjensidige, har betalt for 
skadevirkninger av uaktsomhet.

Gulating lagmannsrett frifant således 
Gjensidige for erstatningsansvar.

Personskadeforbundet LTN har ved 
tidligere anledninger rettet søkelyset 
på begrensninger i ansvarsforsikringer 
for båter og fartøy. Denne saken er et 
eksempel på at det slett ikke er gitt at 
man som passasjer får dekket de tap som 
oppstår som følge av alvorlige skader på 
tross av at det er tegnet forsikring. Man 
kan spørre seg hvorvidt det er rimelig 

at det ikke skal stilles særlige krav til 
aktsomhet av aktører som livnærer seg 
på å transportere alle slags passasjerer; 
friske, unge, gamle, barn, og personer med 
sårbarhet for andre skader. Særlig når 
det gjelder aktiviteter med økt risiko og 
skadepotensiale mener jeg at det må 
stilles særlig store krav til aktsomhet. 
Det synes urimelig at man skal behøve 
akseptere at ryggbrudd og uførhet etter 
slike turer som denne er et hendelig uhell,  
som man selv må bære ansvaret for. 

For skadelidte prosederte advokat Carl 
Gunnar Sandvold, advokatfirma ProJure. 
Dommen er påanket til Høyesterett og 
er følgelig ikke rettskraftig. 

Personskadeforbundet LTN er svært be-
kymret for skadeutviklingen i sjøtrafikken 
og har derfor oppfordret regjeringen å 
utrede hvorvidt det er på tide å innføre 
objektivt ansvar i sjøtrafikken på tilsva-
rende måte som i veitrafikken. Det er 
snart 1 million fritidsbåter her til lands 
som deler sjøen sammen med badere, 
padlere, windsurfere, kitere m.fl. Samtidig 
stilles det få formelle krav til båtførere. Et 
dagskurs og avlagt godkjent båtførerprø-
ve et tilstrekkelig for at en 16-åring skal 
ha lov å føre fartøy i fritidstrafikk uten 
motor- og fartsbegrensninger så lenge 
fartøyet er under 15 meter. Er man født 
før 1980 så stilles det ingen krav til båt-
førerbevis. Uansett båtførers alder stilles 
det ingen krav til dokumentert praktiske 
erfaring eller godt sjømannskap. Dette er 
for meg en resept på ulykker og alvorlige 
personskader, og noe jeg mener våre fol-
kevalgte må ta svært alvorlig. 

EN UNG KVINNE brakk ryggen i forbindelse med en RIB-tur arrangert av et eventselskap. Illustrasjonsfoto.
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En flunkende ny forskningsrapport 
fra Transportøkonomisk institutt 
(TØI) fastslår at bruk av sykkelhjelm 
reduserer risikoen for alvorlige ho-
deskader med 60 prosent. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Vi har jo vært klar over dette lenge, men 
det er selvsagt flott å få en kunnskaps-
basert, norsk studie som så tydelig viser 
årsakssammenhengen, sier Per Oretorp, 
assisterende generalsekretær i Person-
skadeforbundet LTN. 

Han mener derfor det er på tide at Norge 
følger sitt naboland Sverige og innfører 
påbud om bruk av sykkelhjelm. I Sverige 
gjelder riktig nok loven kun for barn, men 
med bakgrunn i at vi må regne med en 
vesentlig økning av antall syklister, og 
derved også en markant økning i antall 
hodeskader, mener forbundet at det bør 
innføres et generelt påbud. Personskade-
forbundet LTN har meldt fra til Helse- og 
omsorgsdepartementet at vi er svært 
bekymret for at helsetjenesten ikke vil 

ha tilstrekkelige resurser til å kunne gi 
adekvat behandling og rehabilitering til 
alle dem som kommer å få slike skader 
i fremtiden. Allerede i dag er det store 
mangler ved oppfølgingen av pasienter 
med hjerneskader. 

ENTYDIG FORSKNING 
Det er forskningsleder Alena Høye ved 
TØI som står bak rapporten. Konkret har 
de gjennomført en metaanalyse av 55 
studier som viser sammenhengen mellom 
bruk av sykkelhjelm og hodeskader som 
en følge av ulykker, både eneulykker og 
kollisjoner. 

I følge TØI er studiene gjort i perioden 
1989-2017.

I metaanalysen kommer det også frem 
at i tillegg til å redusere alvorlige ska-
der med 60 prosent, reduserer bruk av 
sykkelhjelm også risikoen for milde og 
moderate hodeskader med 48 prosent. 
Det blir også pekt på at hjelmbruk fører 
til en reduksjon på 23 prosent når det 
gjelder ansiktsskader, og det totale an-

tallet drepte og hardt skadde syklister 
med 34 prosent. 

Det er også sannsynlig, sier rapporten, 
at effekten av sykkelhjelm er lik for barn 
og voksne.

FORBUNDET ER PÅ SAKEN 
Personskadeforbundet LTN har i lang 
tid jobbet for å få våre myndigheter til 
å innføre sykkelhjelmpåbud. Grunnen er 
det faktum at hjernen vår er et ekstremt 
finjustert instrument, og at det er logisk 
at vi må beskytte den når vi som myke 
sykkeltrafikanter ferdes på veier. 

- Utfallet er ofte svært dramatisk dersom 
du kommer utfor en ulykke som syklist. 
Du har ikke kollisjonspute, sikkerhets-
belte eller et bilskrog som beskytter deg 
– derfor ender det ofte opp med varige 
skader. Hjelmen beskytter iallfall hodet 
og hjernen og en intakt hjerne er ofte en 
forutsetning for å kunne mestre andre 
skadetyper og utfordringer, sier Oretorp, 
og understreker at: 

- Det er ingen grunn til å vente på et 
lovpåbud før du ikler deg hjelm. Bruk for-
nuften når du sykler, ta ansvar både for 
din egen og andres sikkerhet, det er ingen 
grunn til å gjøre seg mykere i trafikken 
enn nødvendig. Jeg mener at Nils Arne 
Eggen sin filosofi, gjør hverandre go’, er 
noe for alle og enhver å ta med seg ut 
i trafikken.

https://www.toi.no/sikkerhet-og-tiltak/
sykkelhjelm-reduserer-risiko-for-hode-
skader-article34998-220.html

Bruk sykkelhjelm!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR i lang tid jobbet for å få våre myndigheter til å innføre sykkelhjelmpåbud.
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Smått & Viktig

Høyt utdannet – bedre helsebehandling    
I en sak på forskning.no kommer det 
frem at en ny forskningsrapport viser 
at helsevesenet favoriserer høyt ut-
dannede til fordel for de med lavere. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Generalsekretær i Personskadeforbun-
det LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad sier at 
resultatet dessverre ikke er overraskende. 

- I Norge er det stor enighet om at alle 
skal ha likeverdig tilgang til helsetjenester 
uavhengig av økonomi, alder, kjønn eller 
sosial status. Skjevfordeling er derfor helt 
uakseptabelt, sier hun. 

FORSKNING PÅ ALVORLIG SYKE 
PASIENTER 
NOVA-forsker Jon Ivar Elstad ved Oslo- 

Met, som står bak forskningsrappor-
ten, har sett på hva slags betydning 
utdanning har for hjelpen alvorlig syke 
pasienter ved norske sykehus får mot 
slutten av livet. Dette har han gjort ved 
å koble sammen informasjon om pasi-
entenes utdanningsnivå med statistikk 
over antall sykehusinnleggelser og antall 
spesialistlegebesøk på sykehus i de siste 
18 levemånedene. 

Elstads analyser viser en skjevfordeling 
av hjelpen som gis, selv om behovet er 
det samme.

Undersøkelsen hans gir imidlertid ikke noe 
sikkert svar på hvilke mekanismer det er 
som fører til favoriseringen. Dahl-Hilstad 
mener en mulig forklaringsvariabel er at 
pasienttilbudet er et resultat av samspil-

let mellom lege, helsepersonell, pasient 
og pårørende. 

- Det er grunn til å tro at kommunika-
sjonen mellom lege og pasient kan ha 
betydning for behandlingsutfallet. God 
dialog handler om at både lege og pa-
sient forstår hverandres oppfatninger, 
noe som igjen er sentralt for valg av be-
handlingsopplegg. Pasienter med høyere 
utdanning kan nok ha et fortrinn i slike 
samtaler, sier hun.

IKKE BARE I NORGE 
I intervjuet med Elstad på forskning.no 
kommer det også frem at funnene hans 
ikke er unike. Flere internasjonale forskere 
har liknende konklusjoner. Nemlig at hel-
sepersonell mer eller mindre automatisk 
rangerer pasientene ut fra sosial status, 
og at det igjen kan få konsekvenser for 
hvor mye og hva slags hjelp som blir 
tilbudt.

- Det som er positivt med forskning 
som dette, er at vi får en større bevisst-
het rundt uheldige mekanismer. Dette 
er kunnskap som særlig helsepersonell 
og leger må ta innover seg og dermed 
prøve å endre kulturen, men også brukere 
av helsetjenester må være bevisste på 
slik ukultur, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

Link: https://forskning.no/2018/06/
bruker-mer-ressurser-pa-pasien-
ter-med-hoy-utdanning/produ-
sert-og-finansiert-av/oslomet

 16.-18. NOVEMBER GARDERMOEN

LIKEPERSONKURS PÅ GARDERMOEN

Det blir arrangert likepersonkurs for 
både nye og erfarne på Gardermoen 
i midten av november. For dere som 
er interesserte, sett av helgen. Mer 
informasjon kommer etterhvert. 

Ta kontakt med laget ditt hvis du øn-
sker å delta. All på melding forgår via 
ditt lokallag. 
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Dette skjer

FOREDRAG OM HVORDAN LEVE MED HODESKADE

Lørdag 20. oktober 2018 arrangerer 
vi heldags foredrag under tittelen: 
hvordan leve med hodeskade på Sca-
ndic City Hotell i Fredrikstad. Adresse: 
Nygårdsgata 44/46, 1607 Fredrikstad.

Foredraget starter klokken 1100 og av-
sluttes lørdag  lørdag kl 17. Middag og 
sosialt samvær om kvelden og over-
natting for de som ønsker. Hjemreise 
etter frokost søndag for de som ønsker 
å overnatte. 

Kognitiv svikt kan oppstå etter blant 
annet en ulykke eller en sykdom.
Kognitive funksjoner har blant annet 
med våre evner til tenking og det på-
virker våre mentale prosesser. Dette 
påvirker konsentrasjonen vår, noe som 
igjen kan bidra til at hukommelsen vår 
fungerer dårligere.

Vi får besøk av landsstyremedlem, og 
utvalgsmedlem i kognitivt utvalg, Martin 
Berg, som skal holde foredrag for oss. 

Berg deler sine erfaringer og sin kunn-
skap, og vil gjennom foredraget gi inn-
sikt og gode ideer for veien tilbake til 
det gode liv. Stikkord for foredraget er: 
Symptomer, utfordringer og mulige føl-
geskader ved kognitiv svikt samt prak-
tiske råd og tips til en bedre hverdag. 
Det gis anledning til å stille spørsmål 
under foredraget. 

Hjernen er vårt mest fascinerende og 
komplekse organ, ansvarlig for person-
lighet og selvbevissthet og alt det som 
kjennetegner mennesket. Vår kognitive 
kapasitet kan utvikles både generelt og 
spesielt etter en skade på eller sykdom 
i hjernen. Med god rehabilitering og 
tilpasning går livet videre.

Bindende påmelding innen 20.9.2018 til
Linn Jeanette Krogstad: 480 54 715
Hege T Hansen: 917 14 167 eller ostfold@
personskadeforbundet.no

Egenandel kr. 5oo, - som dekker kurs, 
lunsj, middag og overnatting fra lør-
dag til søndag (for de som har behov 
for dette).

Påmeldingen er gyldig ved registrert 
innbet. til konto: 1503.07.57952

Medlemmer fra Follo, Oslo, Akershus og 
Vestfold er også hjertelig velkommen 
til og melde seg på kurset. 

 20. OKTOBER FREDRIKSTAD
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Et økonomisk sjansespill 

Rettsaker innebærer risiko. Et tap 
kan bety at man sitter igjen med en 
regning på flere hundre tusen. Det 
gjør at enkelte rett og slett ikke tørr 
å prøve saken sin.  

TEKST: Gunn Kvalsvik  FOTO: Privat 

Innimellom blir Personskadeforbundet 
LTN kontaktet av medlemmer som opp- 
lever at politiet og/eller rettsmyndighe-
tene ikke gjorde en grundig nok jobb da 
de gransket deres ulykke. 

Som organisasjon kan vi selvsagt ikke 
ta hensyn til enkeltsaker, det har vi ikke 
ressurser eller kompetanse til, men vi 
kan dele erfaringer. Her forteller Arn-
finn Sivertsen om ulykken som rammet 
familien da sønnen, Stig-Erik Sivertsen 
Heggvold, for ti år siden ble rammet i et 
kraftig biluhell.

SUNNMØRE I 2008
Etter en lang og fuktig festkveld i en liten 
bygd på Sunnmøre skjer noe som aldri 
skulle ha skjedd. En bil stjeles, to unge 
menn, den ene 20 den andre bare 17 år, 
kjører. Begge har drukket store mengder 
alkohol. 

Det går fort – altfor fort, 180 km/t på 
ganske smale bygdeveger, og det går 
galt. Bilen skjener ut av veibanen, to lyk-
testolper blir knekt, bilen flyr mellom 60 
og 65 meter, ruller rundt og lander. 

Mens den ene passasjeren kastes ut av 
bilen og ender på en gresslette lenger 
fremme, lander Stig-Erik, Arnfinns sønn, 

i baksetet. Han krabber ut og blir etter-
hvert funnet bevisstløs utenfor bilen.    
   
De to blir reddet etter at 17 åringen, som 
nesten er uskadet, har ringt politiet. Arn-
finns sønn befraktes i luftambulanse til 
St. Olavs hospital i Trondheim, og legges 
i kunstig koma.

Etter noen urolige døgn har situasjonen 
stabilisert seg, og etter to uker blir Stig-
Erik vekket opp. 

HVA VAR DET SOM EGENTLIG 
SKJEDDE  
Arnfinn Sivertsen er der når sønnen 
våkner. Er glad at han overlevde og det 
tilsynelatende har gått bra med han. Ja, 
det er egentlig et under at de overlevde. 

– 17 åringen, som også var i bilen, kommer 
på besøk dagen etter Stig-Erik våknet 
opp. Han forteller Arnfinn at de kjørte 
fort. Han hadde sett, rett før det smalt, at 
speedometeret var oppe i 180 kilometer 
i timen. Arnfinn registrerer at han flere 
ganger motsier seg selv, roter med fakta. 

Etter hvert snakker Arnfinn med flere av 
vennene som var på festen før den fatale 
ulykken. Han føler det er noe som ikke 
stemmer. Mange mener det ikke kunne 
være Stig-Erik som stjal bilen og plukket 
opp 17 åringen. Han gjorde ikke slikt. Hun 
som tidligere var sjåfør for bilen, mener 
også at hun gjemte nøklene godt slik at 
ingen skulle bli fristet til å ta bilen. 

Dessuten er det flere elementer rundt 
utfallet av ulykken som ikke stemmer 

med historien som etterhvert blir formu-
lert i politiets rapporter. Spørsmålene er 
mange. For eksempel at bilen er langt 
mer kvestet på førersiden. Om bilen 
hadde tatt fire, fem rundkast; da må 
det være umulig at passasjeren kunne 
falt først ut av bilen. Og hvordan er det 
da mulig at passasjeren er nesten helt 
uskadd, mens føreren er den som ble 
hardest skadd? Og hvordan endte Stig-
Erik i baksetet og ikke passasjeren som 
sier han rett før ulykken bøyde seg ned 
for å ordne noe ved føttene. 

Det er også målinger som forteller at 
Stig-Erik hadde en promille på langt 
over 2, noe som i praksis betyr at han 
– i sin unge alder, nesten ikke kunne ha 
kjørt en bil. 

Stig-Erik husker ikke. Har et hukommel-
seshull. Klarer ikke å gjenskape hen-
delsen. Har en erindring av kompisen 
som ligger på et jorde og at han selv er 
utenfor bilen. 

I Arnfinns hode vokser det frem en annen 
historie. Kan det være at det var 17-årin-
gen som kjørte bilen? At politiet tok det 
for gitt at det var 20-åringen, siden han 
tross alt hadde sertifikat, som kjørte. 

KONKLUSJON FØR 
ETTERFORSKNINGEN? 
Et år senere skriver politiet sin endeli-
ge rapport. Fremdeles med det samme 
scenariet. En 20-åring ved rattet, 17-åring 
som passasjer, promille og ulykke. 

Da Arnfinn senere ser rapporten får han 



–  14  – –  15  ––  15  –

Det går fort, altfor fort, 180 km/t på ganske smale bygdeveger, 
og det går galt. Bilen skjener ut av veibanen, to lyktestolper blir 
knekt, bilen flyr mellom 60 og 65 meter, ruller rundt og lander.

DRAMATISKE SEKUNDER ENDRET livet og fremtidsutsiktene til en ung 20 åring.
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en følelse av at politiets konklusjon var 
gjort før selve etterforskningen. Ikke av 
vond vilje, men fordi saken ikke var så 
viktig. Fordi det var to unge gutter, al-
kohol og biltjuveri. 

Han ser for eksempel at hans egne ut-
talelser ikke er med, dessuten er det flere 
som burde blitt avhørt i saken, som ikke 
er spurt. 

Stig-Erik fysiske helse er bra, men han 
sliter kognitivt. Han blir utredet og får 
et opphold ved St. Olav sykehus. Kort-
tidshukommelsen er ikke som den skal 
og han fungerer derfor dårlig. 

Siktelsen mot han blir henlagt på grunn 
av bevisets stilling, men forsikringsselska-
pet tar 100 prosent avkortning grunnet 
omstendighetene politiet har konkludert 
med. 

DAGER, MÅNEDER OG ÅR 
Etter en stund flytter Stig-Erik til Bergen 
der moren hans bor. Månedene og årene 
går, og den kognitive situasjonen forblir 
dårlig. Han prøver seg i noen jobber, men 
det går ikke. 

Etter seks syv år er han tilbake i Molde 
og hos faren. Han leier seg en leilighet 
og får jobb i en bedrift med tilrettelagte 
oppgaver. Faren kjører og henter han. De 
vil begge at det skal fungere. Hverda-
gen er imidlertid trang, særlig grunnet 
økonomien. 

Pappa Arnfinns tanker surrer fremdeles 
rundt det som skjedde. På de tingene han 
mener ikke stemte og var logiske. Han får 
lyst til å prøve saken for en domstol. Han 
tar kontakt med Personskadeforbundet 
LTN, får foreslått en advokat og forklarer 
situasjonen. 

Etter en nøye vurdering fastslår advo-
katen at saken er usikker og at utfallet 
like gjerne kan ende med at de taper. 
Rent økonomisk kan det bety at de vil-
le sitte igjen med en regning på rundt  
200 000 kroner. 

En regning de ikke har råd til å ta.    

ET RETTFERDIG RETTSSYSTEM?
Arnfinn er fortvilet og urolig for sønnens 
fremtid. Han kommer aldri til å få en øko-
nomi som gir han muligheten til å kjøpe 
seg et sted å bo. 

Selv om Stig-Erik stortrives i jobben, 
blir han sliten og har liten eller ingen 
kapasitet til å gjøre noe sosialt. Derfor 
blir det mye tid alene. Noe som ikke er 
bra for et ungt menneske som ennå ikke 
har fylt 30. 

Faren kjenner på en avmaktsfølelse. 
Kjenner seg som en liten brikke uten 
mulighet for å få klarhet i det han lurer 
på. Han vil så gjerne hjelpe sønnen. 
Som uføre har han derimot ingen øko-
nomi til å prøve saken for rettsappa-
ratet. Det blir for mye penger. 
 
Arnfinn mener å erfare at rettssystemet 
vårt ikke favner alle. Hadde han hatt 
penger, vært ressurssterk, ville han kjørt 
på. Kjempet for å komme til bunnen av 
saken, og funnet sannheten. Kanskje ville 
også konklusjonen for syv-åtte år siden 
vært annerledes, dersom det var sønn 
av en rik og kanskje kjent familie som 
ble utsatt for en ulykke. 

ARNFINN SIVERTSEN MENER at systemet svekker hans 
muligheter til å klage.

STIG-ERIK SIVERTSEN HEGGVOLD var kun 20 år da den 
fatale ulykken inntraff. 
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Trist, men ikke unikt 
Vi i Personskadeforbundet LTN job-
ber for likhet og verdighet. Disse 
prinsippene bør gå som en rød tråd 
gjennom samfunnet vårt og i alt vi 
gjør. Denne saken kan tyde på at vi 
har en vei å gå.  

TEKST:  Per Oretorp,  

Personskadeforbundet LTN

Dette er en forferdelig trist historie som 
dessverre ikke på noen måte er unik. 
Den viser hvor viktig det er at politiet 
har tilstrekkelige ressurser og tilstrek-
kelig kompetanse til å gjennomføre 
kvalitetssikrede etterforskninger etter 
trafikkulykker. Det er dessverre ikke alltid 
tilfelle og vi kjenner til eksempler der 
trafikketterforskninger i etterkant har 
blitt vist være feilaktige.

Trafikketterforskningene er et viktig do-
kument i personskadeerstatningssaker 
og dersom disse ikke er gode nok, eller 
inneholder feil, vil det kunne medføre at 
skadde ikke får riktig erstatning. 

Denne saken viser også at det i dag ikke 
er like muligheter for alle å få saken sin 
prøvd for domstol. Det er en kjensgjerning 
at økonomisk ressurssterke skadelidte 
som har mulighet å innhente egne utred-
ninger, bevistekniske og medisinskfagli-
ge, i langt større grad får erstatning eller 
får høyere erstatning enn dem som er 
«fattige». 

Dagens inntektsgrenser for å få retts-
hjelp har vært uforandret i svært lang 
tid og den ligger i dag på et slikt nivå at 

de aller fleste, også uføre, ikke faller inn 
under ordningen. 

Vi vil aldri få svar på hvorvidt konklusjo-
nene i politietterforskningen i denne sak 
faktisk er riktig og vil derfor heller aldri 
få svar på om det faktisk var grunnlag 
for forsikringsselskapet å påberope full 
avkortning. Denne usikkerheten må Stig-
Erik leve med resten av livet. Hadde han 
hatt en reell mulighet til å få saken sin 
prøvd for domstol så hadde han kan-
skje fått i hvert fall noen erstatning. Det 
er nemlig forsikringsselskapet som har 
bevisbyrden for at det foreligger avkort-
ningsgrunnlag og dersom domstolen 
hadde kommet til at det ikke var mu-
lig å avgjøre om Stig-Erik var fører eller 
passasjer, så hadde man måttet legge 
til grunn at han var passasjer og derved 
hadde han hatt krav på erstatning. 

Personskadeforbundet LTN og en rekke 
andre interesseorganisasjoner har i en 
årrekke krevd at inntektsgrensene for fri 
rettshjelp justeres. Det er et paradoks at 
regjeringen har øket rettsgebyrene med 
henvisning til kostnadsutviklingen i sam-
funnet, mens man for hvert år for alt flere 
«blokkerer» tilgangen til rettsvesenet. 
Dette er helt klart i strid med generelle 
rettsvernsprinsipper som likhetsprinsippet 
og rettferdsprinsippet.

Fra forbundets side vil vi i samarbeid med 
andre interesseorganisasjoner fortsette 
å arbeide for at rettshjelpsatsene jus-
teres til et rimelig nivå. Når det gjelder 
trafikkskadesaker så er vi ellers redde for 
at maktbalansen mellom skadevolder og 
skadelidt i enda større grad forandres til 
forsikringsselskapenes fordel.

PER ORETORP KOMMENTERER saken side 14, 15 og 16. Han mener saken viser at det vi ikke har likhet for retten og at 
dette er et problem. Foto: Gunn Kvalsvik.
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Nevrofeedback  

Etter mange år ved barne- og ung-
domspsykiatrisk avdeling på Ullevål 
sykehus, var Liv Berit Vold klar for å 
starte egen klinikk. Nevrofeedback 
har etterhvert blitt ett av hennes 
viktigste arbeidsverktøy.

TEKST:  Gunn Kvalsvik

- Det var mye bra med Ullevål sykehus, 
men også klare begrensninger på hvilke 
metoder som det var aksept for å bru-
ke i behandlingen. Jeg var, og er, mer 
holistisk inspirert, og ønsket å benytte 
flere innganger i behandlingen enn det 
sykehuset tillot. Derfor tok jeg spranget 
og gikk videre, forteller Berit Vold. 

Hun er spesialpedagog, samt utdannet 
innenfor feltet nevrofysiologisk psykologi 
(INPP), auditiv stimulering og nevrofe-
edback.  

Klinikken Berit Vold startet for seks-syv år 
siden, og fremdeles driver, heter Senter for 
Bedre læring og holder til i Oslo. Sammen 
med to kollegaer tilbyr de treningspro-
gram, behandling og undervisning for 
mennesker med ett felles anliggende; de 
sliter med kognitive utfordringer.  

Selv forklarer hun filosofien bak klinikken 
som følger: 

- Vi har fokus på folks utfordringer heller 
enn diagnoser. Metodene varierer, og vi 
kobler gjerne på andre behandlere – for 
eksempel synseksperter eller manuell-
terapeuter. Målet er helhet og bedring 
av personens helse. Et av mine verktøy 
er nevrofeedback. 

HVA ER NEVROFEEDBACK?
I følge Vold er hjernen vårt mest fascine-
rende kroppsorgan. Entusiastisk forteller 
hun om kompleksiteten, mens hun peker 

på sitt eget hode for å illustrere, og om 
hvordan kunnskap om hjernen har vokst 
og utviklet seg både i Norge og i verden. 

- Før, sier hun, var behandlingstilbudet 
konsentrert på enkelte områder av hjer-
nen eller forskjellene på høyre og venstre 
hjernehalvdel. I dag vet man at mange 
områder i hjernen jobber samtidig og 
samarbeider tett, og derfor er det ny 
oppmerksomhet på det vi kaller nett-
verk i hjernen.

Berit Vold forklarer at det var kunnskaps-
søken og fascinasjonen rundt hjernen 
som førte til at hun snublet over nevro-
feedback. Etterhvert ble hun så interes-
sert at hun reiste til USA for å lære seg 
metoden. 

- Nevrofeedback - også kalt EEG biofeed-
back eller neurofeedback på engelsk - er 
en teknikk som brukes for å få hjernen til 
å fungere bedre. Teknikken brukes på en 
rekke ulike utfordringer som ADHD/ADD, 
det autistiske spektrum, angst, søvnfor-
styrrelser, post traumatisk bearbeiding 
eller former for hypersensitivitet, forklarer 
Vold. 

- Har du også erfaring med hvordan 
metoden fungerer på de som har fått 
et traume mot hjernen? 

- Ja, absolutt. Jeg har jobbet med klienter 
med utfordringer etter et traume mot 
hjernen. Man kan se på nevrofeedback 
som en treningsøvelse for hjernen, men 
øvelsene kan også brukes for å forbedre 
skader. På samme måte som kroppen har 

NEVROFEEDBACK - OGSÅ KALT EEG BIOFEEDBACK eller neurofeedback på engelsk - er en teknikk som brukes for å 
få hjernen til å fungere bedre.
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nytte av trening for å bli sterkere og mer 
fleksibel, kan hjernetrimøvelser trene opp 
nervebanene slik at hjernen fungerer bed-
re på flere forskjellige områder, sier hun. 

Hun tilføyer også at når hjernen har lært 
å fungere bedre gjennom nevrofeedback 
og gjentatt trening, vil den fortsette å 
kunne benytte sin nye kapasitet og der-
med forsterkes den gode effekten.

SÅNN GJØRES DET
En nevrofeedbackbehandling starter ved 
at en måler hjernens frekvenser. Dette 
gjøres ved å koble sammen to maskiner, 
sette elektroder rundt hodet, for deretter 
å vurdere frekvensene basert på en skala 
for hvordan en frisk hjerne fungerer. 

- Elektrodene måler hjerneaktiviteten, og 
på PCen som er koblet til elektrodene får 
man inn i råbølgene. Denne informasjo-

nen brukes for å forstå hvor og hvordan 
man man best kan skreddersy et tre-
ningsprogram, sier Vold. 
Hun forklarer at frekvensene i hjernen vår 
varierer gjennom dagen og i forhold til 
hvilke aktiviteter vi foretar oss. 

På kvelden, når vi skal legge oss, skal fre-
kvensene i en frisk hjerne være lave, fordi 
vi skal roe kroppen og hodet for å kunne 
sove. Å ha denne type lave frekvenser 
når du skal jobbe eller studere, derimot, 
er uheldig. Da blir det vanskelig å holde 
oppmerksomheten skjerpet over tid, og 
det blir tyngre å overføre ny kunnskap 
til langtidshukommelsen.

Selve behandlingen foregår ved bruk av 
dataspill. Spillene inneholder belønnings-
systemer og er konstruert slik at «hjernen» 
opplever at den belønnes i henhold til 
sine valg. 

- Effekten sees faktisk ganske fort, for-
teller terapeuten. 

Grunnen til dette fungerer, selv om hjer-
nen vår er svært avansert er at den er 
skrudd sammen slik at den strekker seg 
etter belønning. 

KLIENTER FRA HELE LANDET 
Hun forteller at det dessverre er mye use-
riøse tilbud innenfor det som omtales 
som «alternative behandlinger», og at 
klinikken derfor er nøye dersom de trekker 
veksler på andres kompetanse. 

Nevrofeedback tilhører også kategorien 
«alternativ», men mange bruker teknik-
ken og den er blant annet prøvd ut ved 
Sørlandet sykehus. 

- Det er mye forskning som underbyg-
ger og støtter bruken av nevrofeedback. 

NEVROFEEDBACK TILHØRER OGSÅ KATEGORIEN «alternativ», men mange bruker teknik- ken og den er blant annet prøvd ut ved Sørlandet sykehus.
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Også for de som sliter med traumer. Etter 
min mening bør nevrofeedback innføres 
som en del av behandlingstilbudet flere 
stedet - f.eks på Sunnaas sykehus, som 
er landets største kunnskapsmiljø. Jo mer 
grunnleggende og variert man kan trene 
og behandle de ulike utfordringene som 
er knyttet til skader og utfordringer, jo 
større er sannsynligheten for fremgang 
og bedring.

Behandlingen foregår intensivt, i økter 
og er basert på symptomer. Ved klinik-
ken er flere av treningsprogrammene 
hjemmebasert, men når det gjelder nev-
rofeedback er det et prinsipp at det kun 
skjer med behandlere tilstede. Det betyr 
at folk som kommer utenbys fra, må bli 
ca èn uke av gangen. 

- Hva er bivirkningene? 

- Den vanligste bivirkningen er at man 
blir trøtt fordi hjernen må arbeide og blir 
derfor sliten, sier hun.  

Blant andre tilbud ved Senter for Bedre 
Læring er treningsprogram som hører inn 
under feltet nevrofysiologisk psykologi. 
Det handler blant annet om å kartlegge 
refleks-status og identifisere tegn på 
nevromotorisk umodenhet.

Dette er en metode som særlig benyttes 
for barn og ungdom med utfordringer 
knyttet til læring og atferd.

Auditivt stimuleringsprogram (JIAS), be-
nyttes ift klienter som har vansker med 
fonologisk prosessering (oppfattelse av 

språklyder). Klienten får med seg en CD 
med et individuelt tilpasset lytteprogram 
for å stimulere de frekvensområder innen-
for språklydsområdet som ikke fungerer 
godt nok.

Sansestimulering og sanseintegrasjon 
er også et område som de har fokus på.

- Betyr det at det aldri er for seint å star-
te behandling? 

- Det er aldri for seint. Litt enkelt sagt 
handler det om å gjenopprette en god 
dialog mellom kropp og hjerne. Det er 
allikevel viktig å understreke betydnin-
gen av å ta hensyn til tidsperspektivet.
Hvis utfordringene har vart lenge - kan-
skje mange år - har man sannsynligvis 
etablert både kognitive, motoriske og 
emosjonelle mønster og strategier som 
det kan ta tid å forandre. 

- Dersom det derimot er en skade som 
har oppstått nylig, må det vurderes om 
treningen på det daværende tidspunkt 
kan påføre personen for stor belastning, 
og at det derfor er lurt å vente eller starte 
forsiktig.

Personskadeforbundet LTN kan ikke 
verifisere eller gå god for metoden som 
omtales i denne artikkelen. Det har vi 
verken ressurser eller fagkunnskaper til.  

LIV BERIT VOLD.
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Landet rundt

Lavterskel i Nord-Trøndelag 
Søndag 3. juni hadde Steinkjer og 
Namsos lokallag en felles aktivitet 
med Stjør og Verdal lokallag.

TEKST OG FOTO:  Toralf Hjelde

Aktiviteten var en lavterskel-aktivitet 
med vandring i Muustrø parken, som lig-
ger i Inderøy kommune, og med besøk 
på Nils Aas kunstverksted for de som 
ønsket det. Det var flere nisjebutikker som 
var åpne for handel. Dagen ble avslut-
tet med kaffe og vaffel på Øynaparken 
restaurant, som ligger på et høydedrag 
like utenfor sentrum, med god utsikt over 
Trondheimsfjorden og flere kommuner.
 
Bildet er tatt etter kaffen på Øynaparken.

Sommeravslutning for Oslo-laget 
Etter endt halvår med mye arbeid, var tiden endelig 
inne til å ta en velfortjent pust i bakken. Styremedlem 
Perpetua hadde booket oss inn på Resturant Rorbua, den 
innerste fiskerestauranten på folksomme Aker Brygge. 

TEKST:  Tone Knudsen

Her koste vi oss med mye god mat og drikke.  Stemningen 
var bra, og været varmt og deilig.  

Mens kvelden fortsatt var ung, avsluttet vi festen og gikk 
hvert til vårt.   

Takk for samarbeidet hittil.  
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Landet rundt

Aktivitet i Solør/Odal og omegn
På forsommeren kom følgende 
hyggelige melding fra Ann-Kristin 
Nordby og Solør/Odal og omegn 
lokalavdeling.  

Jeg sitter på en haug av bilder som jeg 
ønsker å dele. Det ene bildet er fra FastD 
og resten er fra et førstehjelpskurs i regi 
Nord-Odal kommune. Kursleder fra be-
driftshelsetjenesten Trine Eltvik delte 
ut førstehjelpsutstyr til vaktmestere, 
vaskeriansatte, bokollektiv og folk ved 
dagsenteret.
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Lykke til med høst-sesongen Dynamite Girls! 
Fjoråret endte ikke så bra med en 
femte plass i serien. Men forbered-
inger gjøres hele tiden for at laget 
skal bli sterkere. Vi har troen på at 
Dynamite Girls vil gjøre det bra i år. 
Personskadeforbundet LTN Oslo  
fylkeslag er sponsor for jentene. 

Fra 25. august møter de : LSK, STABÆK, 
ARNA-BJØRNAR, TR.HEIMS-ØRN,  
VÅLERENGA, GRAND BODØ og LYN.  

Fra før av har de spilt mot KOLBOTN, 
AVALDSNES, KLEPP og SANDVIKEN. 

Lørdag 13. oktober er det NM semifinale 
og lørdag 1. desember finale. 

En historisk avtale med OBOS setter 
kvinnefotballen mer i fokus. OBOS øn-

sker med avtalen å vise at det ikke er 
noen forskjell på herre-og kvinnefotball. 
Sport er sport og fotballglede er for alle.
Toppserien for 2018 kan du finne på fot-
ball.no 

Oslolaget har i en periode hatt treff 
på cafeer rundt om i byen. I høst invi-
terer de til kaffetreff den 25. oktober 
klokken fra 16:00 til 18:00 i Paleet, 
United Bakeries, Karl Johan gate 37.

Alle medlemmer er velkomne. 

Oslolaget inviterer til kaffetreff 
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Selius & kidza

1. EKSPONER DEG FOR NYE FOLK
Nøkkelen til nye venar er nye folk. Om du 
startar på ein ny skule vil det vere mange 
nye folk der som du kan prate med, og/
eller du kan bli med på fritidsaktivite-
tar som interesserer deg. Det er nye folk 
overalt, potensielle vener.

2. SEI HEI TIL NYE FOLK
Å eksponere seg for nye folk hjelp lite om 
du ikkje pratar med dei! Ein god regel 
uansett er å seie hei til alle du møter, 
for å vere hyggjeleg. Kanskje fører det 
til ein samtale? Då har du i alle fall tatt 
det første steget!

3. AUGEKONTAKT OG SMIL
Kroppsspråk og utstråling er svært viktig 
for korleis folk ser deg, og om du smiler 
mykje og får augekontakt med folk vil 
dei like å vere i nærleiken av deg.

4. VER SJØLVSIKKER
Når du er open og pratar med alle, vil folk 
prate tilbake. Dersom du er sikker på deg 
sjølv, er det lettare for andre å vere med 
deg. Du signaliserer at du er interessert 
i sosial kontakt.

5. LAT SOM OM DU IKKJE ER SJENERT
Når du er omringa av framande vil du 
kanskje oppleve det som litt skummelt 

å skulle smile og seie hei til alle, men der-
som du latar som at du ikkje er sjenert 
vil du klare å lure hjernen din, slik at du 
blir mindre sjenert!

6. VER MODIG OG START
EIN SAMTALE
Dei aller fleste vennskap byggjer på like 
interesser. Andre kjem du berre godt 
overeins med. For å finne ut kven som 
er interesserte i det same som deg, må 
du snakke med andre, og dess før, dess 
betre. Ta mot til deg og still nokon eit 
spørsmål om kva som helst. Om det så 
er i køen på matbutikken, i garderoben 
før trening eller i eit friminutt, kvar har 
ingenting å seie.

7. REKK OPP HANDA I TIMEN
Munnleg aktivitet i timen er bra uansett, 
men visste du at det også kan hjelpe deg 
til å få venar? Når du rekker opp handa og 
pratar verkar du interessert og engasjert. 
Folk legg meir merke til deg enn dei elles 
ville ha gjort. Dessutan er det god trening 
å gå litt ut av komfortsona og prate meir 
enn du kanskje er vand med.

8. UTVEKSLE SOSIALE MEDIA MED 
ANDRE
Sosiale media er til stor hjelp om du vil 
vere sosial. Du kan lettare prate med folk 

som du elles ikkje pratar så mykje med, 
eller du kan oppretthalde kontakten med 
nokon du nettopp møtte. Add vedkom-
mande på til dømes Snapchat eller Fa-
cebook, og spør om de kan møtest igjen?

9. VER POSITIV
Dei aller fleste av oss vil helst vere saman 
med nokon som gjer at vi kjem i betre 
humør. Sprei mykje glede rundt deg, så 
vil folk assosiere deg med å vere glad! 
Dessutan blir du i mykje betre humør 
sjølv ved å ha eit positivt tankesett. Gje 
kompliment til dei rundt deg, le og fortel 
vitsar eller berre sjå den lyse sida ved ting. 
Uansett vil folk leggje merke til det. Ein 
god regel: Ver den energien du har lyst 
å trekkje til deg.

10. VER DEG SJØLV!
Sist, men ikkje minst: ver deg sjølv! Den 
beste måten å vere sjølvsikker på er å 
vere seg sjølv, og øve seg på å vere for-
nøgd med å vere den du er. Gode venar er 
dei som likar deg slik du er, og for å finne 
dei venane må du vere deg sjølv. Berre 
på den måten vil du finne folk som du 
kjem godt overeins med, deler interesser 
med og kan stole på.

Lykke til!

10 tips til korleis du kan få  
nye vener 
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Hvordan dele 
en ujevn kake

Hva skjedde?

1
6

7

8

2

5

4

3Du trenger

Gjør dette

• 2 linjeark
• Tynn kartong
• Lim
• Linjal
• Saks
• Blyant
• Hyssing
• Tegnestift

Merk med blyanten der hyssingen 
ligger over kartongen

Hold i stiften og la kartongen 
henge rett ned

Fest den ene enden av hyssingen 
til stiften og den andre til saksen

Fest tegnestiften hvor du vil langs 
kanten av kartongen

Saksen 
fungerer 
som vekt 

for å holde 
hyssingen 

rett

Legg det 
ene arket 
under det 
andre, slik 
at linjene 
går loddrett 
i stedet for 
sidelengs

Hvordan deler 
du en kake med 
en uregelmessig 
form i to like 
stykker?

Bruk linjalen og tegn linjene på det nedre arket 
over på det øvre arket til du har et ark med ruter

Lim kartongen under papiret 
og la limet tørke

Klipp arket og 
kartongen du har 
limt sammen i en 
uregelmessig form

Dette er 
kaken du 
skal dele  

i to

Hyssingen deler den uregelmessige 
formen nøyaktig i to

Tell de hele 
rutene på hver 
side av linjen du 
tegnet. Det bør 
være omtrent 
like mange*)

*)Dette gir deg en røff sammenligning 
av områdene på begge sider. For å 

måle hvert område mer nøyaktig, 
tell alle de ufullstendige rutene, 

del antallet på to og legg det tallet
 til antallet hele firkanter

Ufullstendige ruter
© MCT/Bulls
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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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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.

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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Kryss meg på krykka

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 10. september

Løsning på forrige kryss 
var:
TA DET MED RO I 
SOMMERVARMEN

Anne Lise Stenberg, Båstad

Arve B. Ringen, Røn

Jens-Bjørn Jensen, Kløfta

OPPGAVE VINNERE

MUSLING FOR - 
FØLGE

FRUKT ALV SKÅNER MØRKE DYR MEHEET TAUE

FØRSTE
HELG  I
SEP - 

TEMBER

MISTE
KLO

KATA - 
STROFE

SMÅ - 
SYSLET

VASE ETTER - 
LIGNING

VIRKE - 
LIGE

PASSE
RETTE - 
SNOR
IKKE

FINALE
DØR

MANGE
I

FAG
FRANSK

ELV
LIKE

GRESK
BOK - 
STAV

FOR - 
BUNDS - 

KAM - 
PANJE

DOVEN ELV EKKEL I  ORDEN STOFF
KNIPE

FISK

ANDEL
SMERTE

TONE - 
TEGN

REA - 
GERER

PARTI
PRO - 

NOMEN

GNÅL
SKRIFT - 
LÆRD

VARMT LOFTET GUTTE - 
NAVN

FLUKT TANKER
RETNING

FASE

ETTER - 
KOM - 
MER

VAGE
STIRRE

VILT

MELKE
FOR

ALLTID

PIKE - 
NAVN

BE - 
TALING

EMMEN OPPKOM-
MENE

RATTET

SKJÆ - 
RET

RUS - 
MIDDEL

TITTEL
VEGG - 
KLED - 
NING

PARTI
OFRE

SVAR PUSSE LYRIKK
MORENE

ETTER - 
SKRIFT
GUTTE - 

NAVN

HERJE
UTBLÅS-

NING
RETNING

KJEM - 
MER
OM - 

DØMME

SKRED TING

BARSK RØYS
DYKTIG

FOR - 
FEDRE
ANFALL

BIO - 
GRAF

SIKKER HAVØRN
ENDE

SVEVER STOKK
ENVIS

ABER
KLØP - 

PER

VERN
BLITSE

UTROP
DRIKK

FYR IDRETT
ASPIK

AVTAR

UFOR - 
ANDRET
LANG - 
SOMT

STJAL
ARVE - 

ANLEGG
STØL

LIKE

MYNT DALE
HULA

KRYD - 
DERET
SLEKT - 

NING

EKSI - 
STERER
DVELE

RUSTEN SÅR PIKE - 
NAVN

JULING

SPIRET HØYDE ROBÅT
ORDNE

BERG - 
STADEN

INVI - 
TERE

ARTE
BINDE - 

ORD
FUGL

SLETTE VASKE SPON

HUNDEN BRUTAL DEMRE SVULME

Anne - Kristine 
Schanke

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

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

hoyanger.kommune.no marker.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

rade.kommune.no

gjovik.kommune.no

                                                                                                                                                                                                                                                                

Sandnes
kommune

sandnes.kommune.no
iveland.kommune.no

lunner.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

kongsvinger.kommune.no

fet.kommune.no

Høylandet
kommune

Teknisk Drift
Vakt-telefon: 907 78 182
hoylandet.kommune.no

larvik.kommune.no

ralingen.kommune.no

gildeskal.kommune.no

Nissedal
kommune

nissedal.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

Sauda
kommune

sauda.kommune.no

sorreisa.kommune.no

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66 - www.eidshaug.no

Sandstuveien 70, 0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00 - www.pkfblr.no

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

Levanger
videregående skole
Kirkegata 1, 7600 LEVANGER

Tlf. 74 11 40 00  - www.levanger.vgs.no

Drammensregionens brannvesen IKS
Langes Gate 11, 3044 DRAMMEN

Tlf. 32 04 44 00 - www.drbv.no

Dombås Bilberging AS
Almenningsvegen 51, 2660 DOMBÅS

Tlf. 932 42 099
AVD DOMBÅS - VINSTRA - LILLEHAMMER

Hensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.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.

Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00 - www.borgestadklinikken.no

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

Maxbo Vestby
64 98 66 90

vestby@maxbo.no

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

meraker.kommune.no

tydal.kommune.no

LEVE MED 7-2018.pmd 15.08.2018, 08:452
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Sandeidsjøen 10
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

Parkv. 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 28 88
www.orkide.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

www.arbor.no

www.viva-iks.no

www.lier.kommune.no
3412 LIERSTRANDA

Tlf. 32 22 58 00

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

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

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

LEVE MED 7-2018.pmd 15.08.2018, 08:453
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 00

Joker Vallset
Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Trøgstad
Elverk AS
Skoleveien 6

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 49 50

Olaf Helge Ask AS
Tangengata 12

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Elverum Auto
Bilsalg AS
Meierigata 3-5

2406 ELVERUM
Tlf. 62 43 23 00

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Trønderfrakt AS
Strandveikaie nr. 53,
Strandveien 98-100
7042 TRONDHEIM

Tlf. 73 50 35 90

Sundretunet, Sundrejordet 4
3570 ÅL

Tlf. 417 99 417

Berg og Blåne
Anne Martinsen

Gamle Kirkevei 11
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 924 08 035

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Brække
Eiendom AS

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Buskerud Olje AS
Geithusveien 69

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 77 99

Clean Service AS
Tollbugata 105

3041 DRAMMEN
Tlf. 982 63 849

Kirkebygden
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 84

www.kms-arkitekter.no
406 29 225

5179 GODVIK
Tlf. 55 15 41 40

El Ringen AS
Torsbyveien 1

3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Elvebyen
Naprapatklinikk

Kastanjeveien 56
3026 DRAMMEN
Tlf. 905 69 493

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM

Tlf. 73 52 91 30

Bts
Rørfornying AS

Østre Strandvei 52
3482 TOFTE

Tlf. 24 02 20 33

Nore Bygg AS
3629 NORE

Tlf. 992 67 920

Beverstien 3
3188 HORTEN
Tlf. 33 07 07 50

Flå IT-Senter, 3539 FLÅ
Tlf. 32 05 38 10

www.hallingkonsult.no

Meny Fevik
Feviktoppen 1
4870 FEVIK

Tlf. 37 29 42 00

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Russervegen 10  Ørin
7650 VERDAL

Tlf. 74 02 88 40
www.ir.nt.no

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Kiwi Askim
Haugomgata 19

1811 ASKIM
Tlf. 69 88 80 63

Baggerød AS
Nedre vei 8

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Coop Extra Sætre
Fransåsveien 2
3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 10 06

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Lier Finans og
Forsikring AS
Hegsbroveien 70/72

3403 LIER
Tlf. 469 29 000

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00
www.grua-auto.no

T. Høyland
Bilverksted AS

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 51 60

Lillehammer
Elektro AS

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 00

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Jæren
Antirust AS
Nesevegen 293
4352 KLEPPE
Tlf. 913 15 197

Hydroclean AS
Osloveien 147

1536 MOSS
Tlf. 920 53 055

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Yri Sand AS
Loen, 6789 LOEN
Tlf. 57 87 60 40

Vålerveien 65
1597 MOSS

Tlf. 69 20 58 50

Nils Bjørkens
Bjørknes 45
1870 ØRJE

Tlf. 900 12 555

1684 VESTERØY
Tlf. 911 32 774

Joker Flatdal
Flatdalsvegen 1061 A

3841 FLATDAL
Tlf. 35 05 21 96

Askestad-Aas
elektro AS

Spikkestadveien 143,
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 31 29 07 99
www.askestad-aas.no

Drammen
Auto 7 AS

Buskerudveien 117
3027 DRAMMEN
Tlf. 401 61 602

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Fruene
Haugestad AS
 Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Vikerv 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 900 41 113

Kiwi Hånes
Hånesveien 61

4635 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 37 05

JPT
Transport AS

Parkvegen 27 C
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 917 02 556

Sørlandets
Bilsenter A/S

 Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 30

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Kiwi Hovinveien
Hovinveien 45

0576 OSLO
Tlf. 22 71 45 01

Linjeveien 31
2344 ILSENG

Tlf. 62 58 00 00

Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

www.finnas-kraftlag.no

Mobile Moss AS
Kvaenveien 3
1529 MOSS

Tlf. 69 23 57 57

Notodden
Storg 40

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 920 99 995

ANONYM
STØTTE
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Vrådal
Bilsenter

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL

Tlf. 35 05 61 16

Aker Brygge
Marina AS

0614 OSLO
Tlf. 930 50 65 5

Johansen Maskin
og Tjenester

Bruflot 44
3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Krog Transport
Moserudveien 8

1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Rustad
Transport AS

 Storfjellveien 16
8530 BJERKVIK
Tlf. 76 96 38 80

Reiersen
Transport AS
Slimestadvegen 66

4484 ØYESTRANDA
Tlf. 915 88 230

MØRE og ROMSDAL

ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND....................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

OPPLAND

LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

ROGALAND

SKAGEN Trafikkskole AS
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER..................................Tlf. 51 56 73 10
E-post: kontor@skagentrafikkskole.no
www.skagentrafikkskole.no

TRØNDELAG

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

VEST-AGDER
LINDESNES Trafikkskole Tove Britt Olsen
Kleveåsen 23, 4515 MANDAL...............Tlf. 38 25 62 08 - Mobil 913 68 004
E-post: tovbri@online.no
www.lindesnes-trafikkskole.no

ØSTFOLD

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD........................................Tlf. 69 31 68 84
E-post:  ptraf@frisurf.no
www.pers-tr.no

ØSTFOLD Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.noMøre og Romsdal

fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

Kiwi Trøgstad
Kirkeveien

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 70 80

Bergtunvegen 1
4120 TAU

Tlf. 51 74 95 00

Fjellgutta AS
Høyfjellssenteret

Fageråsen
2420 TRYSIL

Tlf. 416 56 942

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Circle K E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Flaten Bil AS
Ringveien 3

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 62 70

Ottestad
Billakksenter AS
Gubberudvegen 118

2312 OTTESTAD
Tlf. 922 60 041

Vinstra
Karosseri AS

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

Ringerike
Anleggsservice AS

Veisteingaten 14
3512 HØNEFOSS

Tlf. 952 73 994

Sør-Varanger
Bilteknikk AS
E. K. Andersonsv 1

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

Vesterålen
Caravan AS
Vesterålsgata 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

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

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

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

Lunde Auto AS
Hovedgata 8 A
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 85 55

Bilskadesenteret
Namsos AS
Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

www.bilskadesenteret.no

Bilia Follo
Myrfaret 1
1406 SKI

Tlf. 53 02 43 00
www.bilia.no

Snap Drive Lørenskog
Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG

Tlf. 03 010 / 977 03 010
www.snapdrive.no

tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

ANONYM
STØTTE
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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.

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Camilla Neuberth

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Camilla Neuberth

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Camilla Neuberth

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Camilla Neuberth



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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. 

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.:	63	89	20	20

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

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

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

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

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har siden 1980-tallet 
bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og er blant 
de fremste fagmiljøer på området.  

Personskade

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

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.svw.no/personskade 

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri vurdering.


