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både i forbundet og i kommune-
politikken. Som medlemmer i Per-
sonskadeforbundet LTN eller som 

borger i Norge betyr det at man kan velge å bruke sin stemme 
og tid for å påvirke, og dermed bestemme hvilken retning 
man skal bevege seg de neste årene. Det er nemlig kjernen i 
et demokrati – å bestemme hvilke saker som skal prioriteres 
og hvilke mennesker eller fraksjoner som skal sitte «ved roret». 

Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der 
folket velger representanter som utformer lovene og tar viktige 
politiske beslutninger. Innbyggerne i landet deltar aktivt i viktige 
politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.

Jeg vet at mange allerede gjesper litt og kanskje velger å ikke 
lese videre. Uansett mener jeg at dette er noe vi må minnes 
på – så prøv å henge med. Poenget mitt er nemlig at vi i til-
legg til å ha rettigheter i et demokrati også har ansvar for å 
aktivt delta for å utforme lover og ta beslutninger. Uten aktive 
medlemmer dør demokratiet.  

Om få uker har du mulighet til å gå til valglokaler rundt om i 
landet vårt. Sjekk hva de ulike partiene sier om dine hjertesaker. 

Kanskje gjelder det arbeid eller helse. Eller er du mer opptatt 
av kulturtilbud? Kanskje er det noen av kandidatene du mener 
vil gjøre en bedre jobb enn andre? Bruk muligheten. 

Helgen før kommunevalget, altså den første i september, er 
det Landsmøtehelg i Personskadeforbundet LTN. Som medlem 
har du mulighet til å påvirke gjennom ditt lokallag, enten ved 
å delta i diskusjoner i enkeltsaker eller som delegat til selve 
landsmøtet. Jeg håper at mange ønsker å delta og å være 
aktive, men også at flere vil ta et ansvar for å forme det som 
skal bli fremtiden i forbundet vårt. 

Selv har jeg valgt å ikke bare bruke min demokratiske rett og 
plikt, jeg har sagt ja til å igjen stille som leder for hovedstyret i 
Personskadeforbundet LTN. Etter to relativt «bratte» lærings- 
og arbeidsår har jeg også sagt ja til å stille som kandidat for 
to nye år. Jeg ser og forstår mer enn da jeg først inntrådte i 
rollen, blant annen hvor viktig det er at mange engasjerer seg 
og at vi har gode folk med på laget. Og ja, jeg kommer også 
til å stemme ved kommunevalget.

Til slutt, god sensommer og godt valg!  
Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Poenget mitt er nemlig at vi i tillegg til å ha rettigheter 
i et demokrati også har ansvar for å aktivt delta for 
å utforme lover og ta beslutninger. Uten aktive med-
lemmer dør demokratiet.
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Revisjon av avsluttet 
erstatningsoppgjør
En avsluttet personskadeerstat-
ningssak er i utgangspunktet en-
delig. Det betyr at hver av partene 
bærer risikoen for at de forutset-
ningene som blir lagt til grunn ved 
avtaleinngåelsen også i fremtiden 
viser seg å være riktige.

TEKST: Per Oretorp 

Mulighetene for å gjenåpne en avsluttet 
sak er særdeles begrensede, og hvilke kri-
terier som skal være oppfylt for at dette 
skal la seg å gjøre avhenger av hvordan 
saken er avsluttet. 

De aller fleste saker avsluttes ved en 
avtaleinngåelse mellom skadelidte og 
skadevolder uten at saken bringes inn 
for domstol. 

Det er derfor viktig at en personskadesak 
ikke avsluttes før man faktisk har best 
mulig grunnlag for å kunne vurdere hvor-
dan en skade sannsynlig vil kunne utvikle 
seg i fremtiden og hvilke konsekvenser 

dette vil medføre med hensyn til så vel 
funksjonsevne som arbeidsevne.

HØYESTERETT 18. JUNI 
Høyesterett avsa 18. juni i år dom i en 
sak som gjaldt spørsmålet om det var 
grunnlag for gjenopptak og revisjon av 
en avtale om skadeserstatningsoppgjør 
som var inngått i 2010. Før Høyesteretts 
behandling var det rettskraftig avgjort 
at kravet ikke var foreldet, at det forelå 
årsakssammenheng mellom ulykken og 
tapet, samt at etteroppgjøret (tapet) var 
utmålt til kr. 1.085.000. 

Skadelidte ble i forbindelse med en tra-
fikkulykke i 2007 påført en nakkeskade 
som ga en varig medisinsk invaliditet på  
5,92 %. Det var på tidspunktet lagt til grunn 
at det var gode forutsetninger for at kvin-
nen vill komme tilbake i full jobb. I 2010 inn-
gikk hun en avtale med If Skadeforsikring 
om et «fullt og endelig erstatningsoppgjør» 
på sammenlagt 290.000 kroner.

Det viste seg imidlertid at kvinnen ikke 

klarte å komme tilbake i arbeid, og i 2014 
ble hun innvilget en uføregrad på 100 
prosent, med virkning fra 2008. Hun reiste 
da krav om at oppgjøret fra 2010 måtte 
settes til side som urimelig etter gene-
ralklausulen i Avtaleloven § 36.

Etter at skadelidte tapte i tingretten ga 
Agder lagmannsrett henne medhold med 
to mot én stemme, og kvinnen ble tilkjent 
rundt én million kroner i erstatning.

KONKLUSJON 
Høyesterett har nå konkludert som 
mindretallet i lagmannsretten og viser 
til tre kumulative vilkår for avtalerevisjon 
i avtalelovens § 36 i forsikringssaker, jf 
Rt-2013-769.

1. Skaden må ha forandret seg vesentlig 
til ugunst for skadelidte siden avtalen 
ble inngått, enten med hensyn til me-
disinsk eller ervervsmessig invaliditet.

2. Forandringen må ligge utenfor det 
begge parter regnet med da avtalen 
ble inngått.

3. Den inngåtte avtalen må i ettertid 
fremstå som urimelig og ubalansert 
i forhold til et riktig oppgjør.

I saken Høyesterett nå har behandlet, 
kommer retten til at nummer to av disse 
vilkårene ikke er oppfylt, men mener vi-
dere at «det må skje en samlet vurdering 
av alle relevante omstendigheter» og at 
«Følgelig vil det unntaksvis kunne være 
rom for avtalerevisjon selv om ikke alle 
de tre vilkårene er oppfylt». I tillegg skal  

PER ORETORP jobber mye med juridiske spørsmål i Personskadeforbundet LTN. Foto: Gunn Kvalsvik.
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MULIGHETENE FOR Å gjenåpne en avsluttet sak er særdeles 
begrenset. Hvilke kriterier som skal være oppfylt for at saken
igjen skal kunne prøves for retten avhenger blant annet av hvordan 
saken er avsluttet. Illustrasjonsfoto.
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«Terskelen for å sette en avtale til side 
etter en helhetsvurdering må imidlertid 
under disse omstendigheter ligge ekstra 
høyt». I dette konkrete tilfellet mente 
Høyesterett ikke oversteg den ekstra 
høye terskelen.

For skadelidte prosederte advokat Einar 
Lohne fra Langseth Advokatfirma.

HVA BETYR DETTE?  
Denne saken peker etter min oppfat-
ning på en av de store utfordringene i 
erstatningsretten, især når det gjelder 

erstatning ved «lavinvalidtetsskader». 

Det er grunn å tro at det opprinnelige 
oppgjøret på oppgjørstidspunktet så 
fordelaktig ut fra skadelidte sitt ståsted 
da hun fremdeles regnet med å komme 
fullt tilbake i arbeid. Men også sett i lys 
av prosessrisikoen ved å bringe saken 
sin inn for domstol på det tidspunktet. 
Det har nå vist seg at det fra If Skade-
forsikrings ståsted har vært et særdeles 
godt oppgjør, i og med at de har spart 
seg for utgift på over 1.000.000 kr på 
skadelidte sin bekostning.

Selskapene hevder mange ganger at 
det er bra med raske oppgjør og at de 
er opptatt av at deres kunder skal ha 
riktig erstatning. Denne saken viser etter 
min oppfatning tydelig at «raske opp-
gjør» er forbundet med en risiko, og at 
erstatningssaker i utgangspunkt ikke 
bør avsluttes før man faktisk har godt 
nok grunnlag for å vurdere de varige 
konsekvensene av ulykke og skade. 
Man kan ikke på noen måte ta for gitt 
at skadevolder på et senere tidspunkt 
er like opptatt av «riktig erstatning». 

Invitasjon til medikamentforedrag for medlemmer i Personskadeforbundet LTN Harstad og tilhørende lag.

Vi har gleden av å invitere til medikamentforedrag den 
19. september klokka 1800 på Clarion Collection Hotel  
Arcticus (ved kulturhuset).

En farmasøyt vil holde foredraget på ca 1 time med tid til 
spørsmålsrunde etterpå. Temaet medikamentbruk og bil-
kjøring (førerkort) vil bli tatt opp, siden det er kommet nye 

regler for dette. Det vil bli enkel servering under foredraget.

Påmeldingsfrist er satt til 15. september, slik at beregning 
av servering kan gjøres. Foredraget med servering er gratis. 

Påmelding til: Lill Tove Pedersen 
lilletove@live.no -  952 86 470

19.
 

SEPTEMBER HARSTADMEDLEMSMØTE I HARSTAD
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KURS FOR DEG MED «DEN USYNLIGE SKADEN» OG SOM ØNSKER BEDRE  
MESTRING OG KONTROLL AV AKTIVITETER I HVERDAGEN

Kurset er beregnet for personer med 
lett/moderat hodeskade, forårsaket av 
sykdom eller ulykke. Det er også mulig 
for pårørende å delta.

Hensikten med kurset er at du skal mes-
tre hverdagen bedre; få økt energi og 
større livsglede.

Hovedtemaene er:
• Lære noen mestringsstrategier i 

forhold til bl.a. reguleringsvansker, 
hukommelse og fatigue (tretthet).  

• Nettverk/sosial kontakt. 
• Betydningen av fysisk aktivitet, 

hvile og kosthold for hjernen. 
• »Her skal vi leve og her skal vi bo». 

Rehabilitering der du bor.
• Hvordan takle ulike utfordringer.

Foredragsholdere er Sveinung Tornås, 
psykologspesialist/innovasjonssjef på 
Sunnaas sykehus, Monica Granli Selvèn, 
sykepleier/rehabiliteringskonsulent i 
Nesodden kommune og Birte Sand 
Rismyhr, sosionom/rådgiver i Person-
skadeforbundet LTN.

Tid/sted: 1.-3. november 2019, start fre-
dag kl 15, avsluttes med lunsj søndag. 
Comfort Runway Hotel, Gardermoen.

Kurset er for medlemmer.  Innmelding 
kan skje ved påmelding. Kurset gjen-
nomføres med en kombinasjon av fore-
lesninger, diskusjoner, gruppearbeid og 
erfaringsutveksling. Gode pauser legges 
inn i programmet. Deltagerne må klare 
3 kvarters foredrag om gangen.

Personskadeforbundet LTN dekker reise 
på rimeligste måte (fly hvis nødven-
dig) og hotell på enkeltrom/helpensjon. 
Egenandelen er kr 500 pr. deltager.  
Begrenset deltagerantall.

Påmeldingsfristen er 27. september.

Velkommen til å ta kontakt med  
Wenche Solløst for påmelding eller mer 
informasjon, e-post: 
wenche@personskadeforbundet.no eller 
telefon 22 35 71 00. 

1.-3. NOVEMBER GARDERMOEN 

 

Dette skjer
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En dag i juni hospiterte Personska-
deforbundet LTNs Ingeborg Dahl- 
Hilstad og Per Oretorp ved Oslo 
universitetssykehus (OUS). Nær-
mere bestemt Fysikalsk medisin og  
rehabilitering, intermediær enhet 
for hodeskaderehabilitering. De ble 
imponert over stor omsorg som de 
fant på et begrenset fysisk område. 
– De skulle hatt dobbelt så mange 
rom, sier Dahl-Hilstad.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Klinikken med seks sengeplasser for-
delt på fire rom, som er øremerket tidlig 
rehabilitering av pasienter med nylig 
ervervet hjerneskade, har vært og er en 
viktig aktør i arbeidet med å tilby god 
behandling for traumepasienter.

– Etter en dag med disse folkene er vi 
imponerte over hvordan de driver klik-
ken og hvor dedikerte fagfolkene er, sier 
Ingeborg Dahl-Hilstad. Hun trekke fram 
som eksempel hvordan de ikke bruker 
medikamenter for å roe urolige pasienter, 
og i stedet fokuserer på andre metoder.

PASIENTENE 
Hun forteller at de startet hospiterings-
dagen med å skrive under en taushetser-
klæring for deretter å delta på det faste 
morgenmøtet. Taushetserklæringen sig-
neres slik at de ansatte kan snakke fritt 
uten å bekymre seg for at informasjon 
skal deles ut av huset.

Pasientene på avdelingen er enten mini-
malt bevisste eller ofte i det man kaller 

posttraumatisk forvirringsfase. Denne 
fasen med forvirring etter ulykke og be-
vissthetstap kan være kort eller lang, 
og er krevende for involverte. For noen 
betyr det at det må være en person i 
rommet med dem hele tiden, de kjen-
ner ikke igjen behandlerne sine selv om 
de ofte er innom, og de forstår ikke helt 
hvorfor de er der.

- Men for at de skal bli så friske som 
de kan bli, starter rehabiliteringen for 
denne gruppen allerede her med både 
sykepleie, fysioterapi og ergoterapi , sier 
Dahl Hilstad.

EN VANLIG DAG
På morgenmøtet gikk sykepleierne gjen-
nom pasientenes status, hvordan de har 
hatt det på natta og hva som skulle skje 
den dagen. Det neste på planen var et 
møte mellom de forskjellige avdelingene, 
der de drøfter hva som er neste skritt for 
pasientene og hvem som eventuelt skal 
flyttes hvor. Det ble en ganske spesiell 
opplevelse å være med på, og se hvordan 
knappe ressurser fordeles i praksis for 
menneskene som trenger det. Akkurat 
denne dagen måtte det tas tøffe valg 
i forhold til hvem som skulle få rehabi-
litering hvor.

Deretter kom prelegevisitten og legevi-
sitten, som de hospiterende ikke deltok 
på. På previsitten gikk lege og sykepleier 
gjennom pasientene og diskuterte ulike 
tiltak.

Det som imponerte mest var det tverr-
faglige arbeidet, forteller de to hospitan-

tene. På møtet deltok de ulike behand-
lerne, altså det tverrfaglige teamet, som 
er knyttet opp til avdelingen. Overlege, 
lege under spesialisering, fagsykeplei-
er, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, 
fysioterapeut, seksjonsleder, logoped 
og nevropsykolog. Den eneste som ikke 
kunne komme var ernæringsfysiologen. 

Da Personskadeforbundet LTN s repre-
sentanter ga uttrykk for hvor imponerte 
de var over oppmøtet, erklærte de ansat-
te at dette møtet er hellig og avholdes to 
ganger i uka. Sammen drøftet de status 
på pasienter, fordelte oppgaver og av-
dekket utfordringer.

IKKE NYTT – MEN I UTVIKLING 
Det er ikke en ny avdeling Oretorp og 
Dahl-Hilstad hospiterte hos, den ble 
opprettet som et prøveprosjekt for over 
ti år siden, basert på en dansk rehabili-
teringsmodell.

For de som ikke husker "den danske reha-
biliteringsmodellen",  handlet endringene 
grovt forklart om at man i tidlig fase av 
hodeskaderehabilitering gikk bort fra et 
utgangspunkt der man antok at hjernen 
måtte hvile seg, til at man forstod at ef-
fekten ble langt bedre om man startet 
trening umiddelbart. Behandlingsmodel-
len er fortsatt den som gjelder.

- Personskadeforbundet LTN var en viktig 
aktør for å få implementert den nød-
vendige endringen her til lands gjennom 
blant annet et massivt medietrykk, for-
klarer Dahl-Hilstad.

Hatten av for tverrfaglighet 
ved OUS! 
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Trening er en viktig del av oppholdet ved 
Ullevål sykehus. De to «hospiterende» fikk 
selvsagt være tilstede for å se hvordan 
dette foregår.

- Det var interessant å se hvordan man 
trener når pasientene er minimalt bevis-
ste og i en posttraumatisk forvirrings-
tilstand, som blant annet betyr at de 
er urolige motorisk. Brått festes blikket, 
og behandlerens kommandoer besva-
res – i neste øyeblikk forsvinner fokuset. 
Behandlerne, gjerne flere, fortsetter og 
gjennomfører uansett.

KULTUR OG OMGIVELSER
Under oppholdet ble Dahl-Hilstad og 
Oretorp fortalt at en av nøklene bak god 

pasientrehabilitering er å jobbe svært 
tett og tverrfaglig, med minst mulige 
begrensninger. Et premiss for å få dette 
til, er å rigge for et godt arbeidsmiljø som 
igjen skaper gode synergier.

- Det er på et vis logisk at når pasienter 
nylig er blitt skadet, så er det nødvendig å 
jobbe tett sammen. Likevel må jeg si jeg er 
imponert over hvor effektivt og ukompli-
sert samhandlingen virket å flyte, og hvor 
dedikerte behandlerne var og hvor godt de 
samarbeidet, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

Pasienter med traumatiske hjerneskader 
trenger mye ro, stillhet og minst mulig 
forstyrrelser. Derfor har sommeravviklin-
gen tidligere vært krevende med flytting 

av pasienter. Det er også utfordrende å 
være lokalisert i samme korridor som 
ortopedisk enhet som har en del mer tra-
fikk.  Det er klart det er en kamp om kva-
dratmeterne, og det blir nok ikke enklere 
med en eventuell flytting til nye lokaler.

- Det er ikke holdbart å kun ha seks sen-
ger dedikert til denne type skade. Det 
medfører at avdelingen ofte må avvise 
trengende pasienter. Resultatet er at flere 
som blir rammet ender opp med et opp-
legg som ikke er det beste, og som på sikt 
er kostbart både for de som er rammet 
og for samfunnsøkonomien, avslutter 
Dahl-Hilstad og Oretorp. 

LINDA DOKK NARVESTAD (fagsykepleier), Silje Mari Wøien (fysioterapeut), Ida McAdam Lium (ergoterapeut), Håkon Øgreid Moksnes (overlege) og Tale Bjelke Røisgaard (seksjonsleder).

- Det er på et vis logisk at når pasienter er så «ny skadet» så 
er det nødvendig å jobbe tett sammen. Likevel må jeg si jeg er  
imponert over hvor effektivt og ukomplisert samhandlingen virket 
å flyte, og hvor dedikerte og godt behandlerne samarbeidet, sier 
Ingeborg Dahl-Hilstad. 
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Smått & Viktig

Flere land starter egne hjerneråd
Stadig flere europeiske land starter 
nå nasjonale hjerneråd. Nevrologis-
ke og psykiatriske organisasjoner 
samarbeider tettere for å bekjempe 
hjernesykdom, og er opptatte av å 
påvirke politikerne for å få til mer 
hjerneforskning og bedre behandling 
for hjernepasienter.  

- Det er en tydelig tendens bare fra i fjor 
at flere av de europeiske hjernerådene nå 
vil jobbe politisk for å få til forbedringer 
i arbeidet mot hjernesykdommer, sier 
styrelederen i det norske Hjernerådet, 
Anette Storstein. Hjernerådet har lenge 

jobbet på denne måten, noe som førte til 
at Norge i desember 2017 fikk sin første 
nasjonale hjernehelsestrategi. Dette er 
også det første politiske dokumentet i 
sitt slag i Europa, noe som stadig omta-
les på møtene i European Brain Council 
(EBC).

Hvert år samler EBC de nasjonale hjer-
nerådene i Europa til møte. I år skjedde 
det 9.-10. mai da representanter fra 15 
land var samlet i Dubrovnik i Kroatia for å 
utveksle erfaringer og inspirere hverandre 
til videre arbeid for hjernesaken. Noen av 
disse landene har etablerte hjerneråd 
som har vært i drift i mange år, andre har 
løst sammensatte grupper, mens andre 

igjen er i ferd med å starte nasjonale 
hjerneråd.

STARTER OPP I 2019
Østerrike, Hellas 

og Latvia ligger 
i startgropen 

for å danne 
n a s j o n a l e 
hjerneråd i 
sine land, og 
har konkrete 
planer om å 
få dette til i 

løpet av 2019. 
I Helles starter 

de  i  oktob er. 

I Latvia har de satt seg høye mål for 
sitt hjerneråd. De vil blant annet jobbe 
for bedre undervisning i nevrologi for 
medisinerstudenter, og bedret tilgang 
til behandling for pasientene. De påpe-
ker også at de offentlige budsjettene til 
hjerneforskning og klinisk behandling av 
hjernepasienter er altfor lave.

HJERNESYKDOM ER BÅDE NEVRO-
LOGI OG PSYKIATRI
Frankrike startet sitt hjerneråd for tre år 
siden. -I april i år reorganiserte vi arbeidet, 
slik at både nevrologer og psykiatere nå 
er representert i vårt styre, fortalte styre-
lederen professor François Mauguière. Slik 
legger de til rette for å samle både nev-
rologi og nevro-psykiatri i en og samme 
organisasjon. Dessuten samler franske 
brukerorganisasjoner seg nå i det franske 
Hjernerådet.

Også Det belgiske Hjernerådet legger 
vekt på brukerorganisasjonene. På sitt 
siste årsmøte fikk de for første gang en 
president fra brukerorganisasjonene.

På det årlige møtet i European Brain Co-
uncil for nasjonale hjerneråd i Europa 
var det samlet representer fra Belgia, 
Frankrike, Portugal, Spania, Tyskland, 
Tsjekkoslovakia, Østerrike, Sveits, Latvia, 
Norge, Serbia, Kroatia, Tyrkia, Hellas og 
Malta.
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Hva er CRPD?
Du har kanskje hørt benevnelsen 
uten helt å vite hva den betyr.

Her er seniorrådgiver i FFO, Ingunn Wes-
terheims, CRPD for dummies!

1. CRPD er FNs konvensjon om funk-
sjonshemmede sine rettigheter 
(CRPD)

2. Ordet konvensjon betyr internasjo-
nal avtale

3. CRPD står for Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities

4. Norge forpliktet seg til å følge (rati-
fiserte) konvensjonen i 2013

5. Norge har forpliktet seg til å le-
vere rapporter om situasjonen for  
funksjonshemmede til FN-komiteen 
hvert 4. år

6. CRPD ikke er en del av norsk lov i 
motsetning til Kvinnekonvensjonen, 
Barnekonvensjonen og konvensjonen 
mot rasediskriminering

7. Norsk lov vil gå foran hvis det er 
motstrid med FN-konvensjonen, 
fordi CRPD  ikke er tatt inn som en 
del av norsk lov   

8. I mars 2019 måtte Norge for første 
gang svare FN-komiteen om situ-
asjonen  for funksjonshemmede i 
Norge 

9. Hele 125 organisasjoner (CRPD-ko-
alisjonen) stod bak norske borgere 
sin egne rapport til FN   

10. CRPD inneholder ikke særskilte 
rettigheter, men skal sikre at funk-
sjonshemmede får innfridd men-
neskerettighetene sine på samme 
måte  som alle andre

11. CRPDs hovedformål er å sikre funk-
sjonshemmede like muligheter til å 
realisere sine menneskerettigheter 
og å bygge ned hindre som vanske-
liggjør dette

12. CRPD skal bidra til å motvirke dis-
kriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne

13. FNs mål med CRPD er at funksjons- 
hemmede skal kunne leve selvsten-
dige liv og kunne delta fullt ut på 
alle livets områder

14. Gjennom å ratifisere CRPD har Nor-
ge forpliktet seg til å jobbe for at 
funksjonshemmede skal få tilgang 
til det fysiske miljøet, til transport, 
til informasjon og kommunikasjon 
på lik linje med andre

15. Konvensjonen stiller krav til hvordan 
medlemslandene skal legge til rette 
for at også funksjonshemmede kan 
få oppfylt menneskerettighetene 
som er  nedfelt i andre FN-konven-
sjoner
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Vi er på vei dit. Til en verden der roboter og mennesker lever side om side. 
I Helse-Norge skjer det mye, blant annet fordi maskiner har en annerledes 
og større kapasitet.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

De fleste av oss har noen bilder i hodet 
om hvordan forholdet mellom roboter og 
mennesker kommer til å bli i fremtiden. 
Referansene kommer fra science ficti-
on-filmer som lenge har «foret» oss med 
bilder og fremtidsscenarier, men også 
litteraturen har gitt oss noen frempek.  

Virkeligheten er langt mer praktisk og 
konkret, for eksempel i form av store 
mengder helsedata som blir gjort om 
til mønster, som igjen gjør det enklere å 
stille rette diagnoser og dermed gir mer 
målrettet behandling. 

DET SKJER MYE I KINA 
I South China Morning Post skrev de 
nylig om en pasient som hadde ligget 

i komalignende tilstander i seks måne-
der. Nevrologene som undersøkte den 
kinesiske 19-åringen skal ha gitt ham 
dårlige prognoser. 

Ulykken han hadde havnet i hadde gjort 
alvorlige skader på hjernen hans.

På en skala leger bruker for å vurdere 
hvorvidt koma-pasienter kommer til å 
våkne, skal 19-åringen ha fått en sjuer. 
Av 23. Familien hadde derfor rett til å be 
legene om å avslutte behandlingen for 
å la 19-åringen dø.

Så ble prøvene legene hadde tatt, un-
dersøkt av en robotmaskin med kunstig 
intelligens, også kjent som AI.

Den kom fram til et helt annet svar. Data-
maskinen mente 19-åringen var en 20 på 
skalaen. Altså nesten full pott. Forskjellen 
på prognosene betydde bokstavelig talt 
liv og død.

Og det var AI-teknologien som fikk rett. 
19-åringen våknet!

I følge South China Morning Post var ikke 
historien til 19-åringen unik. I et stort stu-
die har syv andre pasienter fått bedre 
prognoser gjennom kunstig intelligens 
enn de legene gav dem. 

Teknologien overgår 
mennesker  

DET VAR I KINA et forskningsteam gjorde funnene rundt komapasienter. Foto: South China Morning Post.
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HVORDAN GJØR DEN DET?  
Maskinen tar utgangspunkt i de sam-
me bildene fra MR-maskiner som legene 
undersøker. MR-maskiner tar snittbilder 
av deler av kroppen, for eksempel hjernen.

Bildene kartlegger hjerneaktivitet ved 
å måle små forskjeller i blodstrømmen.
Det menneskelige øyet kan ikke opp-
dage alle disse små forskjellene, men 
AI-maskinen er i stand til å undersøke 
disse ørsmå forskjellene over lengre tid og 
på den måten oppdage ukjente mønstre, 
skriver avisa.

Siden det er snakk om kunstig intelligens, 
lærer maskinen av seg selv, og skal i te-
orien bare bli bedre og bedre på disse 
undersøkelsene.

- AI-systemet antar at hver eneste pa-
sient er bevisste (selv om de er i koma). 
Jobben til maskinen er å anslå sannsyn-
ligheten for om de vil våkne i løpet av en 
viss periode. Den vil aldri kunne erstatte 
leger, men det er et verktøy som kan hjel-
pe leger med å fatte bedre beslutninger, 
sier forskeren Song.

Han legger også til at de sju tilfellene som 
omtales i forskningsrapporten er unnta-
kene. I de fleste tilfellene skal AI-maski-
nen ha kommet til samme resultat som 
legene.

FREMTIDEN OG TEKNOLOGI
De som forsker på kunstig intelligens 
mener vi fremdeles er i startgropa når 
det gjelder hvordan teknologi kan brukes 
i helsevesenet. 

Det handler ikke om å erstatte behand-
lere, men om å være mer presise og nøy-
aktige i diagnostisering, fordi maskiner 
klarer å analysere mye større datameng-
der enn det mennesker kan.

 Med andre ord, det er all grunn til å være 
åpne og positive mot roboter og AI – selv 
om det kanskje virker litt skummelt. Uan-
sett kommer det til å endre helsevesenet 
slik vi kjenner det i dag til det bedre.

ROBOTER SOM DETTE blir etterhvert et vanlig syn i helseverden. Illustrasjonsfoto.

De som forsker på AI mener vi fremdeles er i start-
gropa når det gjelder hvordan teknologi kan brukes i 
helsevesenet.

Kunstig intelligens (KI) er en teknikk 
man bruker for å gi datamaskiner 
og dataprogrammer en mest mulig 
intelligent respons. Fagfeltet kunstig 
intelligens er tverrfaglig av natur, 
og har vokst fram med bidrag fra 
blant annet informatikk, matema-
tikk, statistikk, psykologi, nevrologi 
og lingvistikk. 

KUNSTIG INTELLIGENS 
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Nylig lanserte regjeringen en strategiplan om helsekompetanse. Målet med planen er at den skisserer grep for 
at kunnskap om helse, særlig den som formidles gjennom det offentlige, skal gjøres tilgjengelig for alle. Uansett 
forutsetninger.   

TEKST: Gunn Kvalsvik

I strategiplanens innledning skriver  
myndighetene følgende: 

«Regjeringens mål er å skape pasien-
tens helsetjeneste. Det forutsetter at 
pasienter og brukere har kunnskap og 
muligheter for å ivareta sin helse på best 
mulig måte». 

Gjennom planen, som er på 23 sider, 
formidles status, utfordringer og mål. 
Det er mange fine ord, modeller og pro-
blemstillinger. 

INTERESSANT OG RELEVANT TEMA 
Spørsmålet Personskadeforbundet LTN 
stiller seg er hvorvidt planen er tydelig, 

slik at den faktisk vil agere helsekompe-
tanse blant alle landets innbyggere. Vi 
lurer også på om det ligger sterke nok og 
konkrete nok føringer i regjerings plan, 
som gjør at det er mulig å levere helse-
kompetanse også til mennesker som for 
eksempel sliter med nedsatte kognitive 
ferdigheter. 

For å få svar har vi snakket med Sonia 
Muñoz Llort. Hun er spesialpedagog, har 
tidligere jobbet i flere år på Sunnaas sy-
kehus, og er nå lektor ved Institutt for 
Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

- Å jobbe som spesialpedagog betyr 
at man har fokus på læring til de med 
spesielle behov. Det var også dette jeg 
hadde som virke ved Sunnaas. Der ble jeg 
kjent med mennesker med ulike kognitive 
utfordringer og observerte deres evne til 
å tilegne seg kompetanse. En av mine 
oppgaver var nemlig å kartlegge pasi-
entenes grunnleggende ferdigheter som 
lesing, skriving og regning, som igjen er 
tilknyttet helseforståelse og kompetanse, 
forklarer hun. 

Det finnes ulike definisjoner av helsekom-
petanse. Regjeringen har i sitt strategi-
dokument valgt å basere seg på OECD 
sin definisjon og  i utviklingen av sin egen 
definisjon.

«Helsekompetanse er personers evne til 
å forstå, vurdere og anvende helseinfor-
masjon for å kunne treffe kunnskapsba-
serte beslutninger relatert til egen helse. 
Det gjelder både beslutninger knyttet til 
livsstilvalg, sykdomsforebyggende tiltak, 
egenmestring av sykdom og bruk av hel-
se- og omsorgstjenesten.»  

Spesialpedagog Sonia Muñoz Llort mener 
definisjonen er bra, og at hun nå er spent 
på operasjonaliseringen. Altså hvordan 
den iverksettes for å få til bedre helse-
kompetanse blant befolkningen. 

- Jeg synes det er spennende at myn-
dighetene setter fokus på dette. Selv 
har jeg jobbet med problemstillingen 
de siste tre årene, og holder nå på med 
en doktorgradsavhandling om voksne 
folk med traumatiske hjerneskader og 
helsekompetanse. Jeg blir mer og mer 
klar over at her trengs det mer kunnskap 
på feltet, sier hun. 

Muñoz Llort forteller entusiastisk om sitt 
doktorgradsprosjekt og om hvordan hun 
som spesialpedagog ved Sunnaas fikk 
øynene opp for hvor lite mange faktisk 
forstod, og hvor lite tilrettelegging det 
foretas i eksisterende helseinformasjon. 

- Det ble etterhvert tydelig for meg at 
svært mange av pasientene ved Sunnaas 

Behovet for 
helsekompetanse   

SPESIALPEDAGOG SONIA MUÑOZ LLORT. Foto: privat.
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ikke klarte å få med seg informasjonen 
som ble tildelt dem i forbindelse med 
deres helsetilstand. Jeg delte ut brosjyrer 
og skriv, - de nikket og tok det med seg, 
men under spesialpedagogiske kartleg-
ginger kunne jeg se i blikket deres at de 
slett ikke fikk med seg hele innholdet.  

Hennes undring ble underbygget da hun 
inviterte professor Kjell Sverre Petteresen, 
han jobber med helsekommunikasjon 
fra OsloMET, til å snakke om nettopp 
helsekompetanse. 

- Han satte på et vis ord på det jeg hadde 
erfart, sier hun. 

UKJENT LANDSKAP 
Ifølge spesialpedagogen vet vi for lite 
om faktisk status på nordmenns hel-
sekompetanse. I verden elles, særlig i 
Europa, har de heldigvis forsket litt mer 
på dette.  

-Forskningen, også den europeiske, 
har stort sett konsentrert seg om folks 
«grunnleggende ferdigheter», samt de-
mografiske forskjeller. Lite er gjort på 
andre grupper, for eksempel innbyggere 
med nedsatte kognitive funksjoner, sier 
spesialpedagog Muñoz Llort.

Hun forklarer at det å forstå lange tekster 
er komplekst og vanskelig for mennesker 

som sliter kognitivt. Kanskje på grunn av 
sviktende psykomotorisk tempo, korttids-
hukommelse eller konsentrasjonsproblem. 
Medisinsk terminologi i tekstene gjør det 
ikke akkurat lettere. 

-Etter å ha vært i «en skadd verden» en 
stund blir man kjent med medisinske ter-
mer, men i et tidlig forløp fremstår mange 
av ordene som kryptiske og vanskelig å 
forstå. Og når teksten rundt også blir 
fragmentert er det lite som går inn, for-
klarer hun. 

Det er også mye skam knyttet til det å 
ikke klare å fatte informasjonen som blir 
formidlet, mener spesialpedagog. Særlig 

- FORSKNINGEN, OGSÅ DEN EUROPEISKE, har stort sett konsentrert seg om folks «grunnleggende ferdigheter» samt demografiske forskjeller. Lite er gjort på andre grupper. For 
eksempel innbyggere med nedsatte kognitive funksjoner, sier spesialpedagog Muñoz Llort. Illustrasjonsfoto.
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blant de som tidligere har definert seg 
selv som svært kompetente. 

-Derfor er det dessverre mange, altfor 
mange, som later som de forstår det som 
blir formidlet. På Sunnaas opplevde jeg at 
pasienter tok med seg hefter og papirer, 
nikket og gikk. Blikket og kroppsspråket 
deres fortalte meg at de ikke hadde for-
stått noe, eller bare fragmenter av det 
som skulle formidles, sier Muñoz Llort. 

DOKTORGRADSPROSJEKTET, 
METODER OG FORMIDLINGSGREP 
I doktorgradsprosjektet sitt, som hun 
gjør sammen med medforsker Alexan-
der Jakobsen, skal Sonia Muñoz Llort 
dybdeintervjue 20 personer som sliter 
med kognitive utfordringer etter trau-
matiske hjerneskader. Dette utgjør den 
første delen av avhandlingen.
 
-Studien min er tredelt. Den første delen 
består av intervjuer. Del to har som mål 
å evaluere kvaliteten og lesbarheten av 
eksisterende skriftlig informasjon rettet 
mot voksne med ervervet hjerneskade. 
Den siste delen av avhandlingen består 
i å prøve ut og å analysere effekten av 
en ny formidlingsmetode, forklarer hun.

Målet med doktorgradsavhandlingen, 
som per nå har inne en finansierings-
søknad gjennom Personskadeforbundet 
LTN til Ekstrastiftelsen, er konkret. Det 
handler om å produsere mer kunnskap 
om hvilke utfordringer og styrker men-
nesker med kognitive utfordringer har, og 
derfor bli mer målrettet i valg av egnede 
kommunikasjonsformer.    

Noe vet vi allerede, sier Muñoz Llort: 

- Selv om det selvsagt finnes store vari-
asjoner innenfor gruppen av mennesker 
som sliter kognitivt, er der noen likhets-
trekk. For eksempel er vanlig tekst og tall 
vanskelig kommunikasjonsformer for folk 
som sliter med nedsatte leseferdigheter. 
Det betyr at vi blant annet bør styrke 
spesialundervisningen for voksne. I dag 
er det store forskjeller i tilbudet rundt i 
våre kommuner. 

Spesialpedagogen forklarer at mye tyder 
på at digitaliseringen, sånn den fungerer i 
dag, reduserer tilgangen til kompetansen 
ytterligere. Når stadig mer informasjon 
«kun» blir delt på internettet reduseres 
helsekompetansen for enkelte grupper i 
samfunnet vårt. 

Myndighetene må spille en sentral rolle.

- For å få bukt med formidlingsutfordrin-
gene må man gjøre grep på systemnivå. 
Våre myndigheter må bli flinkere til å 
tilrettelegge og å tenke tilpasset kommu-
nikasjon - også for de som sliter. Et godt 
råd er å i større grad ta i bruk lyd og tale, 
bildebruk og forenkling av informasjonen, 
sier hun, og legger til:  

- Det hjelper ikke at det ser pent ut og 
høres bra ut, dersom ikke folk tilegner 
seg kunnskapen. 

TVERRFAGLIGHET OG GRUNDIGHET 
Sonia Muñoz Llort er fornøyd med at det 
er kommet en Strategiplanen for feltet. 
Planen strekker seg over fire år, den gir 

et rom for å handle, og hun håper derfor 
at flere vil engasjere seg. 

- Det bør jobbes tverrfaglig på feltet. I 
tillegg ser jeg at det er et behov for å 
utdanne flere spesialister og fagfolk 
innenfor helsekompetanse. Det blir for 
snevert når variasjonen som nevnes i 
strategiplanen begrenser seg til å handle 
i hovedsak om ulikheter i befolkningens 
utdanning og økonomi. Kognitive utfor-
dringer, som ikke bare rammer de som 
blir skadet etter et traume, men også en 
stadig aldrende befolkning. Helsekompe-
tanse må også inn i livsløpsplaner.   

Forskeren mener at helsekompetanse 
ikke bare er aktuelt, det er superaktuelt: 

- Myndighetene snakker mye om bru-
kerinvolvering og medbestemmelse i 
helsespørsmål. Premisset for at det skal 
fungere er at pasientene faktisk forstår og 
har kunnskap om sin egen helsesituasjon 
og det landskapet av tilbud og rettigheter 
som finnes. Å forstå den informasjonen 
som blir gitt, er i mange tilfeller avgjø-
rende for at livet blir bedre. Det handler 
om å være kritisk, ta valg, føle seg trygg 
og å se konsekvenser, forklarer hun, og 
avslutter med følgende: 

- Kanskje det er en bra start å ta med 
pasienter og brukere når det skal utar-
beides kommunikasjonsverktøy? Ingen 
vet vel bedre enn de hvilke plattformer og 
formidlingsgrep som fungerer. Selv har vi 
brukere som guider oss og viser retning i 
vårt doktorgradsprosjekt.  
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INVITASJON TIL GRATIS, ÅPENT FOREDRAG I SANDVIKA
NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE

Ved sykdom eller skade dukker det ofte 
opp bekymringer om egen økonomi. 
Mange vil ha krav på erstatning fra pri-
vate og lovpålagte forsikringer. Hvilke 
rettigheter en har og hvordan de påvirker 
hverandre kan være utfordrende å vite. 
Å få kunnskap om dette er viktig og 
nødvendig for å oppnå riktig erstatning, 
samtidig som det bidrar til økt mestring 
og kontroll i egen rehabiliteringsprosess. 

Personskadeforbundet LTN har i de sis-
te tre tiårene bidratt til å endre norsk 
erstatningsrett, og har i mange tilfel-
ler oppnådd større erstatning for sine 
medlemmer enn opprinnelig tilbud fra 
forsikringsselskapene. En av forbun-
dets fanesaker er at alle skal ha riktig 
erstatning.

18. SEPTEMBER SANDVIKA 

 

Tid/sted: Onsdag 18. september 2019 fra kl 18 til ca. 21, 
 Sandvika videregående skole, auditoriet, 
 Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika 
 (gode parkeringsmuligheter i parkeringshus)

Arrangør: Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag i samarbeid  
 med lokallagene i Asker & Bærum og Drammen & omegn

Foredragsholder:  Seniorrådgiver/ass. generalsekretær Per Oretorp, 
 Personskadeforbundet LTN   

Påmelding: Pga. servering ønsker vi påmelding innen 13. september  
 til leder i Oslo fylkeslag Andrè Berg, tlf. 920 15 574 eller   
 e-post: oslo@personskadeforbundet.no 
 

KUNNSKAP BIDRAR TIL ØKT MESTRING OG KONTROLL.

VELKOMMEN TIL NYTTIG FOREDRAG!
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Pårørende i fokus, alltid! 
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug arbeider med å utforme en ny 
pårørendestrategi. Personskadeforbundet LTNs har sendt inn sine innspill.  

Dette er et tema vi som forbund er opptatt av, fordi det angår våre med-
lemmer. En skade gjør noe med hele familien, og vi snakker med mange 
pårørende som sliter. I vårt innspill har vi i hovedsak fokusert på pårørende 
til de med traumatisk hodeskade. 

TEKST: Per Oretorp og Ingeborg Dahl-Hilstad 

Belastningen for pårørende til pasienter 
med ervervede hjerneskader har vist seg 
å være større enn den for pårørende til 
demenspasienter. Vi vet at pårørende, på 
grunn av denne belastningen, i mange 
tilfeller faller helt eller delvis ut av arbeid. 

Det er derfor et stort behov for økt innsats 
og oppmerksomhet ovenfor pårørende til 
de alvorligst skadde, herunder pårørende 
til pasienter med ervervede hjerneskader.

HVORFOR ER DETTE VIKTIG?
Ved landets fire traumesentrene finnes 
det per i dag ikke et strukturert oppføl-
gingsprogram for familier og pårøren-
de etter alvorlige hodeskader. Dette til 
tross for at halvparten av de pårørende 
opplever økende omsorgsbelastninger 
og redusert livstilfredshet i årene etter 
skaden. 

Unn Sollid Manskows doktorgradsav-
handling, som omhandler pårørende til 
skadde med alvorlig hjerneskade, gir god 
innsikt i pårørendeutfordringene. 

Hun trekker frem særlig to forhold. Det 
ene er at to år etter en traumeskade rap-

porterer pasienten om bedring, mens 
pårørende rapporterer om forverring. 
Det forteller altså at pårørendeslitasjen 
øker over tid. Et annet funn er at mange 
pårørende rapporterer om økt grad av 
ensomhet, som igjen fører til omsorgs-
belastning over tid. 

Pasienten er ikke tjent med at pårøren-
de brenner seg ut. Pårørende må derfor 
støttes for å ikke glemme å ivareta egne 
behov. En pårørendestrategi sitt over-
ordnede mål må derfor være å ivareta 
pårørende slik at de har krefter og energi 
for å orke å være pårørende.

«MEN HAN SER IKKE SYK UT»
Som forbund har vi erfaring med at pasi-
enter kan se oppegående og friske ut, og 
samtidig ha store utfordringer i det dag-
lige på grunn av kognitive utfordringer. 
Av den grunn opplever denne gruppen 
av pasienter og deres pårørende, lite for-
ståelse for situasjonen de befinner seg i. 

Dette gjør det kanskje enda vanskeligere 
å kommunisere behovet til kommunene.  

En pårørendestrategi må ha et tydelig 

familieperspektiv. Forskning viser nemlig 
at særlig kvinner opplever bistandsap-
paratets stadige tilstedeværelse i hjem-
met som en belastning. Det viser også 
at tjenesteapparatet møter kvinnelige 
pårørende med forventning om å ta 
en større del av omsorgsarbeidet enn 
mannlige pårørende. Slike holdninger i 
tjenesteapparatet må møtes. Utfallene 
av en slik forvaltning er nemlig mange. Et 
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av våre medlemmer endte for eksempel 
med å skille seg fra en kognitivt skadd 
ektemann, for å sørge for at denne fikk 
hjelp, slik at vedkommende selv kunne 
ivareta deres felles barn. 

Det bør rettes et spesielt fokus på 
pårørende til pasienter med «usynli-
ge» skader, som for eksempel milde 
og moderate hjerneskader, samt pa-

sienter med kroniske smerter. Milde 
og moderate hjerneskader medfører 
ofte svekkete kognitive funksjoner og 
personlighetsforandringer. Det er en 
voldsom omstilling og belastning når 
en nærstående ser ut som før, men har 
forandret personlighet og atferd. Spe-
sielt for barn som pårørende vil dette 
kunne være svært traumatisk, siden 
de ikke har samme mulighet til å for-

stå sammenhengen, noe som bør vies 
spesiell oppmerksomhet.

KOORDINATOR OG BEHANDLINGS-
FORLØP
Individuelle planer og individuell koordi-
nering er avgjørende for pasienter, men 
også for pårørende. Av flere grunner er det 
i dag kun en liten andel som faktisk får 
dette tilbudet, selv om det er lovpålagt. 
Ofte blir heller ikke pårørendes situasjon 
og behov vurdert i de tilfeller der det fak-
tisk finnes en plan. Forbundet mener at 
dette bør løses ved at kommunene gis 
tilstrekkelige ressurser for å bedre ivareta 
denne oppgaven.

Spesialisthelsetjenesten må gis ressurser 
til å oppfylle anbefalingene i Nasjonal 
traumeplan. «Pasienten i fokus» inne-
bærer nemlig at også pårørende må og 
skal fokuseres på. Blant annet sier trau-
meplanen at alle alvorlig skadde må få 
tildelt en koordinator. Denne må også 
ivareta pårørendes behov for informasjon 
og veiledning. 

Det er like viktig for pårørende som det 
er for pasienten at pasienten følger de 
behandlingsforløp som gjelder for den 
aktuelle skaden. Når det gjelder pasien-
ter med alvorlige ervervede hjerneskader 
følger i dag kun om lag halvparten det 
standardiserte behandlingsforløpet. 
Dette til tross for at lengre behandlings-
forløp med risiko for dårligere progno-
se og utfall øker belastningen også på 
pårørende.  

INDIVIDUELLE PLANER OG individuell koordinering er avgjørende for pasienter, men også for pårørende. 
Illustrasjonsfoto.
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Stor variasjon 
på omsorgsfeltet

En rapport fra Helsedirektoratet viser 
at det er store variasjoner mellom 
kommunene når det gjelder kvalite-
ten på omsorgsfeltet. Direktoratet 
skriver på sine nettsider at de ønsker 
å vurdere hvordan de kan utnytte 
virkemidlene bedre. 

- Helsedirektoratet ønsker å vurdere 
hvordan virkemidlene kan utnyttes bed-
re slik at kommuner med særlig store 
utfordringer kan ivareta god kvalitet og 
pasientsikkerhet, sier avdelingsdirektør 
Helga Katharina Haug i saken som er 
publisert på helsedirektoratet.no.

ENDRET DEMOGRAFI 
Direktoratet fastslår at befolknings-

endringer som følge av at det blir stadig 
flere eldre, samtidig som det er grunn til 
å forvente at mange yngre vil flytte til 
mer sentrale strøk, gjør at norske kom-
muner vil få en krevende oppgave med 
å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet i 
tjenestene i årene fremover. Både ut-
fordringene og forutsetningene for å 
håndtere disse varierer fra kommune 
til kommune.

Ulikheter blir tydelige i tilgang på per-
sonell og kompetanse, avstand til stu-
diesteder, avstand til sykehus og andre 
forutsetninger medfører forskjellige be-
hov, men også muligheter lokalt.

– For å støtte kommunenes arbeid for et 
likeverdig tilbud av tilstrekkelig kvalitet 
vil vi sammen med fylkesmannsembe-
tene, fylkeskommunene og kompetan-
sesentrene vurdere hvordan vi kan bli 
mer treffsikre i vårt arbeid, sier Haug i 
artikkelen.

Helsedirektoratet utgir hvert år en rap-
port for regjeringens handlingsplan for 
omsorgsfeltet for å vise status for tiltak 
som bidrar til å styrke kapasitet, kompe-
tanse og kvalitet i helse- og omsorgs-
tjenestene. 

I årets rapport pekes det også på noen 
sentrale utviklingstrekk på omsorgsfeltet.

• En stadig større andel av tjeneste-
mottakere av omsorgstjenester er 

under 67 år. Helsedirektoratet har 
sett nærmere på de yngre tjeneste-
mottakerne og ser at støttekontakt 
er vanligste tjeneste for de under 19 
år, mens helsetjenester i hjemmet 
øker fra 20-24 år til 45-49 år.

• Sykehjem og heldøgns omsorgsbo-
liger er et viktig tjenestetilbud for 
eldre med omfattende behov. Kart-
legginger av funksjonen til denne 
gruppen over tid har vist at grup-
pen har et økende bistandsbehov. 
En gjennomgang av legetjenesten i 
sykehjem og heldøgns omsorgsboli-
ger viser at en godt integrert legetje-
neste er viktig for medisinskfaglig 
kvalitet.

• Flere satsingsområder som velferd-
steknologi, innovasjon, ny organise-
ring, kompetanseløft mv. utgjør gode 
og nødvendige tiltak. Omstillingsar-
beidet fremover krever nye modeller 
for samarbeid og organisering mel-
lom tjenester, etater og nivåer. Hel-
sedirektoratets arbeid innen Omsorg 
2020 må ses i sammenheng med 
reformen Leve hele livet og andre 
satsinger av betydning for helse- og 
omsorgsfeltet.

Digital versjon: 
Omsorg 2020 - Årsrapport 2018 
https://www.helsedirektoratet.no/
rapporter/omsorg-2020-arsrapport)



Samværets gleder og utelivets 
mange muligheter og sosiale treff 
er sommerens varemerke nummer 
én. Da samles vi rundt mange slags 
bord og har den gode samtalen. 

TEKST: Randi Nordset

Da skoleklokka ringte for siste gang for 
et par måneder siden var det, i år som 
alle andre år, det sikreste tegnet på at 
nå var sommeren her. Det tar en stund 
å komme inn i feriemodus, og jammen 
kan det være tungt å komme ut også. 

DA KLOKKA KLANG
Nå er det riktignok noen år siden jeg 
«fulgte» skoleklokka, men det er likevel 

det tydeligste landemerke vi har som 
varsler sommerens ankomst. Vi løser 
litt på snippen og puster litt lettere. Det 
blir roligere på alle fronter og frivillig-
heten legges på is et par måneder. Nå 
nærmer vi oss september, og det er tid 
for å brette opp ermene og ta fatt på 
nye oppgaver i forbundet vårt. Forbe-
rede høstens samlinger og lokale treff, 
til glede både for oss selv og medlem-
mene våre.

LYSTBETONT OG MOTIVERENDE
Alt frivillig arbeid er lystbetont og moti-
vert av noe. Det er noe vi brenner for, 
noe vi ønsker å dele med flere, og mål-
settingen er å samle. For Personskade-
forbundet LTNs lokallag handler det om 

å være der for de som har blitt utsatt 
for en eller annen personskade. Hos oss 
finnes det alltid mennesker som strekker 
ut en hånd og som er villige til å gå den 
ekstra mila. En som har vært der selv. 
Når vi samles til ulike treff gjennom året 
er det den gode samtalen som er med 
på å skape tryggheten som skal til for 
åpent å kunne snakke om det som kan 
være vanskelig og det man trenger litt 
ekstra støtte og hjelp til. 

Det er også på denne arenaen vi har 
det kjekt. Hvor latteren sitter løst i 
tryggheten av et fellesskap der vi etter 
hvert kjenner hverandre og har døra på 
vid vegg for nye medlemmer. Med nye 
medlemmer utvides horisonten vår, for 

Den gode samtalen   
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PÅ SKRÅ MED RANDI

ingen historier er like. For å kunne skape 
disse trygge rammene er det alltid noen 
som står i spissen og legger til rette for 
de mange ulike treffene, og det er på 
denne arenaen motivasjonen blir født.

IDEMYLDRING 
Det er bare fantasien som kan sette 
grenser for alle aktiviteter vi kan stelle 
i stand på lokalt plan. Vi kan ha akti-
viteter for hele familien, for de unge, for 
de enslige og de voksne. Fellesaktiviteter 
er gøy, men noen ganger kan det være 
ønske om å dele opp aktivitetene etter 
grupper. Uansett hvordan vi gjør det, er 
det samværet og den gode samtalen 
som skaper en trygg og god arena. En 
annen viktig ting er forutsigbarhet. Om 
vi er så heldige å ha ett fast treffpunkt, 
er muligheten større for nettopp dette.

Et godt utviklet medlemsregister og 
e-postsystem gjør det enkelt å holde 
kontakten med medlemmene våre. Nå 
når sommergjestene har reist og ting 
begynner å roe seg, blir det mer tid til å 
følge de mange lokale Facebook- side-
ne også, en fin arena for å kunne treffe 

andre lokallag og, ikke minst, få ideer til 
egne aktiviteter.

TAKHØYDE OG ÅPENHET
Å møte medlemmer som uttrykker glede 
når vi inviterer til samlinger, er den største 
motivasjonsfaktoren for å drive lokallag. 
Det skal litt isbryting til for å skape en 
tilhørighetsfølelse for medlemmene våre. 
Gevinsten er derfor stor når dette blir satt 
pris på. Det er også verdifullt når det blir 
verdsatt at vi går den ekstra mila for å 
skape kontakter, både med og mellom 
medlemmene våre. Vi har om lag fire 
tusen medlemmer i forbundet vårt, så 
det sitter mange flotte mennesker rundt 
landet, og alle har vi en historie. 

Ærlighet og åpenhet skaper alltid trygge 
rammer. Vi blir hele av å dele, og terskelen 
for å delta blir lavere for hver samling. 
Da er det også lettere å rekruttere nye 
medlemmer. Vi er landets største for-
bund som ikke er diagnosespesifikk, og 
dermed har vi en ulik sammensetning 
blant medlemmene våre. Derigjennom 
har vi også en unik mulighet til å lære, for 
igjen å forstå de mange utfordringer som 

melder seg i kjølvannet av personskader, 
da kan vi lettere gi råd og veiledning når 
ulykken først har vært ute.

Så nå har sommergjestene har reist hjem, 
roen har til dels senket seg, regnbyge-
ne kommer med kortere mellomrom og 
dagene blitt bitte litte grann kortere for 
hver dag. Fuglene har begynt å samle 
seg til sine formasjoner for å dra sydover. 
Vi høster det vi har sådd, og gleder oss 
til naturens kommende fargesprakende 
scenarier. Vi fortsetter der vi slapp før 
sommeren og ser frem til felleskapets 
gleder i forbundet vårt.

Ha en fin høst!

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

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

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

Vi oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg. 
Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 
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Landet rundt

På båttur med Rigmor! 
Nå var det endelig tid for båttur 
med Rigmor igjen. Vi skriver tirsdag 
den 11. juni! Mange kjempekoselige 
mailer og telefoner på forhånd med 
skipper Bjørn, i tillegg til herlige med-
lemmer, gjorde at mine forventninger 
var ekstra store til turen.  Og jeg ble 
IKKE skuffet! 

TEKST: Kristin Levinsen Sporild

Jeg våknet på morgenen til nydelig sol. 
Dette måtte da bli bra. Sola holdt nok 

ikke hele kvelden, men det gjorde det 
gode humøret på den flotte gjengen 
på tur. 

Med fire som meldte avbud, var det 25 
personer som ble med, fra fire ulike lag. 
Oslo, Asker og Bærum, Drammen og 
Romerriket. 

Skipper Bjørn ønsket oss varmt velkom-
men. Han kjenner oss godt etterhvert. 
Det var lavvann denne gangen, så ruta 
ble litt endret. 

Men for en tur! Forbipasserende vinker, 
og vi vinker tilbake. Alle var og er venner 
der ute på sjøen.

Og maten smakte så veldig godt. Så 
mange nydelige og forskjellige sma-
ker. Og Milica feiret 60 års dagen der 
på Rigmor. Fire timer går fort i godt lag 
og med mye vakkert å se på. 

Vi TAKKER for en super kveld sammen! 
Det er koselig med slike fellesprosjekt! 
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Der var hun; damen som jeg gjen-
tatte ganger hadde snakket med 
på telefon og som jeg nå følte jeg 
kjente så godt .... Og joda; Käthe- 
Wenche var like hyggelig og varm i 
virkeligheten som på telefonen.  

TEKST: Kristin Levinsen Sporild

Snart var hun i aktiv prat med de som 
hadde kommet, og møtte de som var 
der med sitt engasjement og sin varme. 

I dag skulle det snakkes om helseartikler 
som Medi Buskerud kan tilby og Käthe- 
Wenche hadde med et utvalg varer som 
hun demonstrerte for oss. 

Det var utrolig engasjerende å høre på, 
og selvom vår kjære foredragsholder 
stadig ble avbrutt pga våre spørsmål 
og innspill, var hun like blid og tålmodig 
hele tiden. 

De som jobber i fagbutikken Medi Bus-
kerud er sykepleiere. De har god erfaring 
i tillegg til sin kompetanse. Sykepleierne 
gir gode råd og veiledning ved besøk i 
butikken i Drammen, over telefon og 
noen ganger også ved hjemmebesøk. De 
kjører gratis ut blåreseptvarer til brukere. 

Den omsorgen som vises er helt unik. 
Hver og en som kommer og tar kontakt 
blir svært godt ivaretatt. Det er ikke 
alltid at det er like okay å få veiledning 
og handle på et apotek, da man kan 
føle at fremmede overhører hva som 
blir sagt. På Medi Buskerud har de 4 
rom/prøverom hvor det går an å prate 
mer uforstyrret. Det gis også bedre tid 
til hver enkelt! 

Medi Buskerud helseartikler er en såkalt 
bandagist. De jobber med blåresept- 
varer i forhold til urinlekkasje, stomi/
utlagt tarm, kateter, ernæring, sårutstyr 

og brokkbelter. De tilpasser brystprote-
ser, undertøy, ortoser/støtteprodukter, 
kompresjonsstrømper, kompresjonsklær, 
sko og såler. De selger også sokker uten 
strikk, hudpleie, stokker, krykker mm.

Utvalg på varer er stort, og du får varer 
som er tilpasset DEG. 

Vi er så takknemlig for en flott kveld 
sammen med Käthe - Wenche som ga 
oss et innblikk i hvordan de jobber og 
viste oss noen av varene de har i Dram-
men. Hun er en av de ansatte som reiser 
rundt og forteller fra Medi Buskerud.
 
Vi gleder oss til å komme på besøk i 
Drammen! 

Medlemsmøte med læring    
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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:
SOMMEREN ER EN FIN 
ÅRSTID 

Roald M. Mikkelsen, Geithus

Oddbjørg Harkjær, Drammen

Terje Lindtveit, Vigrestad

OPPGAVE VINNERE

BLEKK - 
SPRUT

POTER PAPE - 
GØYEN

RØYS TONE NESEVIS
TRE

PIKE - 
NAVN

SKUM - 
MEL

BESEI - 
RER

MANN ANSIKTS-
DELENE

KRIBLE
DEPAR - 
TEMENT

SNOR

KULE - 
RAMME

KJØK - 
KENIN - 
VENTAR

SEL - 
SKAP

FIKK 2400 
FÆRRE
I  FJOR

KONJ.
PRO - 

NOMEN

DEN
FØRSTE

MÅNE NAFTA PUND
PREPO - 
SISJON

FISK

TRØSTE STILLHET

AV - 
HOLDES

6. - 9. 
SEPT.

GAMMEL LEGE
BLÅ - 
ØYDE
BAKKE

HODE - 
PLAGG
VARSEL

HUMRE
FUGLER

MÅNED
IRRI - 
TERE

FOR - 
LANGTE

ADELS - 
MANN

MIDTDEL GLO SMELTE
BUSK

LUKE
BANE

FRODIG
HAVN

SLÅR LÆRER UT  AV 
BLOMST

HULE
DYR

LAND
TELE

LEVE - 
RER

KNIKSET
RUSLE

SJØ
DANSEN

SANN
VÆREL - 

SET

TANN - 
HJUL

SØKER

SPESI - 
ELT

AVTAR SMYKKE
LITT

FAR - 
KOSTER

TONE
VENE

FEIL
OVER - 
FALLE

KARAK - 
TER

STAFFELI

FOR - 
GUDE

FASE TYSK - 
LAND

VIND
NØD - 

SIGNAL
TRENE

GRIPE
ELV

BESVÆR VINNE - 
REN

DYR

GLANS

STYK - 
KENE

RUSSISK
ELV

DAM - 
MENE

OSTE - 
TYPE

GLOS - 
ENE
OM - 

FORMER

BÅT HANN - 
DYRENE

MEDISIN-
UTSALG

NEON
VIS

JORD - 
EPLER
TALL

KARAK - 
TER

ANELSE

BRO - 
DERE

EIE
STØL VEKST BARE ØYNER

MAN
JORD - 

ART

BLE SATT 
NED  I
FJOR

STRØM
ORGAN

FISKE - 
RED - 
SKAP
TALER

BAK TALL - 
ORD

NYN.
PRON.
DEMPE

SMÅ - 
SYNGE
AULA

HUNDER
ARTIK - 

KEL

OM - 
DØMME
OFRET

ARTIK - 
KEL

RETNING
SKALL - 

DYR

KOM - 
MUNE

GUTTE - 
NAVN

SPILLER

MYNT DRIKK SKIVENE

Eli
Eiklid

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside: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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Selius & kidza

Vi sparer energi med gåarmene, men 
løpearmene er fortsatt et mysterium. 

Går du deg en tur nå, vil armene dine 
mest sannsynlig henge rett ned. Be-
gynner du å jogge, vil du nok bøye dem. 
Hvorfor er det egentlig slik? Det har for-
skeren Andrew Yegian og kolleagaene 
hans fra Harvard University i USA prøvd 
å finne ut av.

På forhånd hadde de en hypotese om at 
det er mer effektivt å gå med rette armer 
og å løpe med bøyde armer.

De fikk bare halvveis rett.

TESTET PÅ TREDEMØLLE
Åtte studenter ble med på en undersøkel-
se. Noen av dem var maratonløpere, mens 

andre pleide å løpe et par ganger i uken.

De vekslet mellom å løpe og gå på en tre-
demølle, med armene rett ned eller bøyd.

Noen av dem hadde på seg oksygen-
masker, slik at forskerne kunne måle 
oksygenopptaket.

Studentene hadde markører på skuldrene, 
håndleddene og albuene, slik at forskerne 
kunne følge armbevegelsene deres på 
dataskjermer.

HALVVEIS RETT
Det var mest effektivt å gå med bøyde 
armer, viste undersøkelsen. Studentene 
måtte bruke mer energi når de gikk med 
bøyde armer. Der fikk forskerne rett i sin 
hypotese.

Men de tok feil i at det var mer effektivt 
å løpe med bøyde armer.

– Den mest overraskende vi fant ut at 
de brukte like mye energi om de løp med 
rette eller bøyde armer, sa han til den 
britiske avisa The Guardian.

Og det var vanskelig å løpe med rette 
armer, fortalte de åtte deltakerne. Derfor 
ble forskerne overrasket over at de ikke 
brukte mer energi når de løp sånn.

BEDRE BALANSE?
Forskerne bak denne studien innrømmer 
at de ikke vet hvorfor løpere pleier å bøye 
armene, men Andrew Yegian er overbevist 
om at det må ha noen fordeler.

– Det kan være at bøyde armer hjelper 
til med å stabilisere hodet når du løper, 
sa han.

Det stemmer med tidligere forskning som 
peker mot at bøyde armer kan hjelpe 
løpere med å holde balansen.

De åtte studentene i undersøkelsen løp 
med lavt tempo, så det kan hende at 
fordelene med bøyde armer viser seg 
om hastigheten øker.

Det skal Yegian undersøke nærmere.

Hvorfor går vi med armene rett 
ned, men løper med dem bøyd?  
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3Brennende 
peanøtt
Har du noen gang hørt 
noen si at en bestemt 
type mat, som ost eller 
pommes frites, inneholder 
«mange kalorier»? Her 
får du vite hva det betyr.

Peanøtter eller mandler

Bøy bindersen så 
den er formet som 
på bildet – et lite 
stativ som vil holde 
nøtten fast, med 
den spisse enden 
opp

Brannsikker overflate 
(en gammel metallpanne 
eller en ren murstein)

Binders

Lange fyrstikker

Voksen hjelper

ADVARSEL: 
Ikke prøv dette 
eksperimentet 
uten å ha en 
voksen til å 
hjelpe deg

Sett stativet på den 
brannsikre overflaten og 
trykk en nøtt ned i stativet

Be en voksen tenne en 
fyrstikk og sette fyr på 
toppen som om den var 
et stearinlys

Du trenger

Gjør dette
Nøtten tar fyr og brenner i flere 
minutter

Fordi den inneholder mye olje, 
som brenner godt

Ja, det opplagrede energi-
potensialet i nøttens olje ble 
gjort om til aktiv, kinetisk energi 
da nøtten brant

Fra solen som skinner på bladene 
til nøttetreet eller nøttebusken. 
Nøtteplanten lagrer denne energien 
             i nøttenes olje, så da du 
                       frigjorde energi ved
                             å brenne nøtten, 
                             var altså varmen fra
                             flammen lagret  
                             solenergi! 
                       

Hvorfor brenner en nøtt?

En peanøtt inneholder omtrenr omtrent omtrent 4 mtrent 4 trent 4ent 4t 44
kalorier med energi. Så du energien?ergien?gien???

Hvor fikk nøtten energien fra?

Hva skjedde?

© 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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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Stensvold
Anlegg AS
Kongegata 30
3256 LARVIK

Tlf. 922 12 107

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

www.terminalservice.no

Firda Billag Buss AS
Storehagen 4, 6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80
www.automester.no

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21

2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Revisorteam
Midt-Telemark AS

Gamlegata 56
3810 GVARV

Tlf. 35 95 67 00

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Indre Agder
Transport AS

Hornes Næringspark
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

Asker Elektro
Diesel AS
Bleikerveien 8
1387 ASKER

Tlf. 977 97 097

Sulland Tromsø
Alkeveien 12

9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Geo Drilling AS
7801 NAMSOS
Tlf. 74 28 73 60

VIC Kjemprud
Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Nonslid
Bilservice AS

Nygård
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

Radonteknikk
Robert Johannesen

Tangenveien 4 a
2716 HARESTUA
Tlf. 917 62 682

Aker Brygge
Marina AS

0614 OSLO
Tlf. 930 50 655

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Anleggsgartner
Bjørn-Thomas Bjerknes

Meieriveien 7
3023 DRAMMEN
Tlf. 918 67 504

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Rognan
Fargehandel

Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Biristrand
Camping

Biristrandvegen 937
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

Kurt Syversen
Transport og

Eiendomsservice AS
Munkerudveien 27 A

1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Bakkehaug
Brødrene AS

Fogd Holmboes g 57
9360 BARDU

Tlf. 77 18 22 28

Rovik
montasje AS

Persveien 32
0581 OSLO

Tlf. 924 43 174

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Nesjarveien 1
3961 STATHELLE
Tlf. 35 99 65 55

Bil og
Anleggssupport AS

 Sjåheiveien 34
8209 FAUSKE
Tlf. 906 73 779

Eia
Hageservice AS

Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Husby
Bilverksted A/S

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Nittedal
Karosseriverksted AS

 Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Oseberg
Mekaniske AS

Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Storhamar AS
 Kolltjernveien 10

2316 HAMAR
Tlf. 62 52 00 70

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Tømra
Bilverksted AS

7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Ørje Bil og lakk
Industriveien 3

1870 ØRJE
Tlf. 970 97 158

Flatanger
Motor AS

Storlavika
7770 FLATANGER

Tlf. 74 28 97 45

1684 VESTERØY
Tlf. 911 32 774

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Vikervegen 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 900 41 113

Nordicgsa AS
Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 93 06 90

Trosvikstranda 46/48
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 30 00

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Tlf. 32 06 17 00

Scan Tank Auto AS
 Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Holmen AS
Bilgummiverksted

Smalvollveien 6
0667 OSLO

Tlf. 22 65 11 99

Lars-Jørgen H. Lia
Dalsveien 12

3619 SKOLLENBORG
Tlf. 924 26 491

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

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

www.bilskadesenteret.no

Austad Elektro AS
Strandgata 18

3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

Bilforum Follo AS
Nygårdsveien 49

1400 SKI
Tlf. 64 97 69 69

Erstad
Transport A/S

 Øksendalsøra 40
6610 ØKSENDAL
Tlf. 918 11 951

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30  -  www.mtf.noHensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS

Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no
Smørbøttav 7, 1617 FREDRIKSTAD

www.skadeoglakk.no
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Human Care AS
www.humananorge.no

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.noSchweigaardsgate 14, 0134 OSLO

Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

Test oss på
service og kompetanse.

Melhusvegen 417, 7224 MELHUS
Tlf. 72 87 82 00 - www.melhusregnskap.no

Tollbodgata 22, 4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 815 00 194 - www.akt.no

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3, 3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 83 20

T:  64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

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

Apotek1 Lier
Vestsideveien 5, 3400 LIER

Åpningstider:
mandag - fredag 9-17, lørdag 9-14

Strandgata 16, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 31 00 - www.toppauto.no

Økernveien 147, 0580 OLSO - Tlf. 472 46 449

057 SOLBERGELVA  -  Tlf. 32 23 60 60

Trygt på skoleveiene

kristiansand.kommune.no

hoyanger.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Sørum
kommune

v/Kommunalteknikk
sorum.kommune.no oppegard.kommune.no

Flekkefjord
kommune

flekkefjord.kommune.no

Roan
kommune

roan.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no
gildeskal.kommune.no iveland.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Våler
kommune

valer-of.kommune.no

valle.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

vindafjord.kommune.no

Drift og Næring
halsa.kommune.no

aurland.kommune.no

Møre og Romsdal
avd. Molde

Gammelseterlia 4
Tlf. 71 24 93 00
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Larsnes
Mek Verksted A/S

6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00

www.larsnes-mek.no

Øvre Skoledalen 12
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 20 00
www.hurumkraft.no

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

AKERSHUS

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

ROGALAND

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

TRØNDELAG

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

Innherredsveien 72, 7503 STJØRDAL.............................Tlf. 74 82 19 30
E-post: personbil@ta-lappen.com
www.ta-lappen.com
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PERSONSKADEFORBUNDET LTN ER medlem i FFO, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Dermed er 
vi endel av deres #gi meg fem-kampanje i forbindelse med kommunevalget i september. Det handler om 
jobb, skole, bolig, fritid og helse.
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Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har siden 1980-tallet 
bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og er blant  
de fremste fagmiljøer på området.  

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 
0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.personskadeadvokat.no 

Ta gjerne kontakt med advokat Øyvind Vidhammer for en 
kostnadsfri vurdering på tlf. 959 36 154 eller ovi@svw.no

Personskade

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

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 
0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.personskadeadvokat.no 

Ta gjerne kontakt med advokat Øyvind Vidhammer for en 
kostnadsfri vurdering på tlf. 959 36 154 eller ovi@svw.no

Personskade

NEST SISTE SIDE

Velkommen til

- spesialist på personskader
Kirkeveien 61, 0364 Oslo - e-mail: post@asboll.no - www.asboll.no

Advokat Edmund Asbøll bistår klienter i saker som dreier seg om helserett,
pasientrettigheter og erstatningsrett.

Vi har en voksende portefølje av klienter med pasientskader og
personskadesaker som når frem med sine krav.

For nye klienter som ønsker kontakt, vennligst ring 22 51 41 80
for en gratis første konsultasjon med advokat Edmund Asbøll.

Ring for avtale mellom 09 og 16.
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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.



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

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!

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?


