
Magasinet for Personskadeforbundet LTN 
#Utgave 7 - 2020

To juss-saker s.4 
Eldre bør vurdere å

bytte ut tøflene
s.8 

Nye regler 
krever kreativitet 

s.22

36

s.14 To parallelle historier 
samlet i en bok 
To parallelle historier 
samlet i en bok 



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

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

Advokatfi rmaet Nidaros DA

Det er aldri for sent 
å søke hjelp

Bjørn Morten Brauti
PARTNER / ADVOKAT

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade  • Pasientskade  • Yrkesskade

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,  
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende 
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele  

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

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

Kontakt oss på 64 84 00 20 
eller post@halvorsen.no 

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

ANNONSER



–  3  –

hvor tett juss og skader hen-
ger sammen. Det blir de først 
når de selv blir rammet av en 
skade. Livet etter at du eller en 

nærstående er påført en skade byr på mange utfordringer. Fysisk, 
mentalt, praktisk, sosialt, juridisk og økonomisk for å nevne noen. 

I Personskadeforbundet LTN har vi god oversikt over konsekvenser, 
og vi jobber kontinuerlig for å minske gapet mellom «et normalt liv» 
og «et liv med skader». Dette gjør vi ved å involvere oss i forskning, 
kunnskapsdeling, politikk, brukerinvolvering, nettverksbygging og 
ved å inspirere til og å danne sosiale møteplasser. 

I denne utgaven skriver forbundets Per Oretorp om to ganske fer-
ske juridiske saker. Etter det medisinske, er det nemlig for svært 
mange jussen som er den første realitetsorienteringen i forhold 
til hvordan livet fremover kan komme til å se ut. Det kan dessver-
re oppleves som et sjokk, som å komme inn i en verden du ikke 
kjenner. Det er nesten aldri rett frem. I de to sakene er motparten 
det norsk helsevesen. Vi snakker altså om pasientskadesaker. En  
skulle kanskje tro at når motparten ikke er en kommersiell aktør, 

men selveste staten – så er saken grei skuring. Dessverre er det ikke 
sånn. Pasientskader er ikke bare komplekse, det viser seg også at 
det tar veldig lang tid før de er ferdig behandlet. 

Et annet viktig tema vi tar opp i denne utgaven av LEVE MED er 
bruk av tøfler. Kanskje trekker du litt på smilebåndet, men forskning 
viser at tøfler kan være snublefarlige og at det årlig blir skadet 
svært mange fordi de surrer rundt med tøfler på føttene. I artik-
kelen mener forskeren at blant annet føttenes naturlige gripeevne 
svekkes og at balanser dermed utfordres. Interessant for mange, 
men særlig de som sliter med balansen på grunn av en skade eller 
kanskje fordi man er eldre. 

Artikkelen om omtaler boken Den andre fortellingen er også å an-
befale. Dette er en ærlig og rett-frem fortelling om hvordan man 
i både indre- og ytre-prosesser må lære seg å leve med nedsatt 
funksjonsevne. Det særlig interessante med denne beretningen er 
at også behandleren deler sine erfaringer og betraktninger.

God lesning og god høst! 

Eli Eiklid

I denne utgaven skriver forbundets Per Oretorp om 
to ganske ferske juridiske saker. Etter det medisinske, 
er det nemlig for svært mange jussen som er den 
første realitetsorienteringen i forhold til hvordan livet 
fremover kan komme til å se ut.
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Ikke pasientskadeerstatning etter 
skade som følge av informasjons-
svikt.

TEKST: Per Oretorp

Høyesterett avsa 25. juni dom i en pasi-
entskadesak som gjaldt hvorvidt man-
gelfull informasjon til pasienten var å 
anse som svikt ved ytelsen av helsehjelp 
og hvorvidt skadefølgen som følge av 
informasjonssvikten var adekvat eller 
om den var for fjern og avledet.

Pasienten var utredet for hjerteflimmer, 
men ble ikke informert om at behand-
ling med blodfortynnende medisin ville 
være et alternativ også om det ikke ble 
ansett som nødvendig. God medisinsk 
praksis tilsier at pasienten uansett skul-
le ha blitt informert om muligheten og 
også ha blitt involvert i beslutningen 
om slik medikamentell behandling.  
Pasienten fikk senere hjerneslag av an-
nen årsak enn hjerteflimmer, men det var 
enighet om at følgene av hjerneslaget  
kunne ha blitt mindre dersom pasienten 
hadde stått på blodfortynnende medisin. 

Staten ved Pasientskadenemnda  
erkjente at pasienten ikke hadde blitt 
godt nok informert om behandlings- 
alternativ, men anførte at helsehjel-
pen som var blitt gitt var adekvat og 
at bruddet på informasjonsplikten ikke 

kunne være ansvarsbetingende så lenge 
behandlingen var forsvarlig. Denne på-
stand tar Høyesterett klart avstand fra 
og uttaler at det er sikker rett at infor-
masjonssvikt i seg selv kan utgjøre svikt 
ved ytelsen av helsehjelp og at ansvar 
ikke kan utelukkes når helsehjelpen i øv-
rig var forsvarlig.  «I så fall vill en rekke 
situasjoner der det er på det rene at ska-
de ville vært unngått ved et informert 
behandlingsvalg, falle utenfor erstat-
ningsordningen», tydeliggjør Høyesterett.

I spørsmålet om merskaden som følge 
av hjerneslaget kunne anses som ade-
kvat skadefølge delte Høyesteretten seg 
i et flertall og et mindretall. Flertallet 
på tre dommere mente at merskaden 
måtte anses som for fjern og avledet 
svikten ved helsehjelpen, i dette tilfel-
le altså informasjonssvikten. Flertallet  
mener at «..informasjonssvikten må knyt-
tes til den diagnose som er stilt, slik at 
ikke skader som kan følge av enhver fare 
som tilfeldig kunne vært redusert ved et 
informert behandlingsvalg, dermed blir 
erstatningsmessig.»

Mindretallet på to dommere mente at 
merskaden verken var upåregnelig el-
ler fjern og avledet følge av bruddet på 
pasientens rett til informasjon og med-
virkning og at utgangspunktet er at så 
lenge den skadevoldende handlingen 
generelt øker risikoen for en bestemt 

type skader, spiller det normalt ingen 
rolle hvordan hendelsesforløpet frem til 
skaden har vært. 

Denne dom understreker vekten av at 
helsepersonell gir god og riktig informa-
sjon slik at pasientene kan foreta velover-
veide valg. Dersom slik informasjon ikke 
gis så er det en svikt ved helsetjenesten 
og staten kan komme i ansvar.

I denne sak fant Høyesterett at pasienten 
likevel ikke hadde krav på pasientska-
deerstatning fordi flertallet mente at det 
ikke var adekvat årsakssammenheng 
mellom svikten ved helsehjelpen og 
merskaden etter hjerneslaget. Vi merker 
oss dog rikets høyeste dommere ikke var 
enige i dette spørsmål og fra forbundets 
side ser vi dette som ytterligere én be-
kreftelse på at pasientskadeordningen 
må evalueres nøye. 
 
Vi er enige med mindretallet at «Ord-
ningen er innført for å gi skadelidte økt 
beskyttelse i sårbare situasjoner», men 
vi ser som kjent alt for mange eksempler 
som kan tyde på at beskyttelse av ord-
ningen går foran beskyttelseshensynet 
ovenfor pasientene.   

For skadelidte prosederte 
Adv. Tom Sørum, 
Advokatfirmaet NessLundin
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PASIENTEN VAR UTREDET FOR HJERTEFLIMMER,
MEN BLE IKKE INFORMERT OM AT BEHANDLING
MED BLODFORTYNNENDE MEDISIN VILLE VÆRE ET 
ALTERNATIV OGSÅ OM DET IKKE BLE ANSETT 
SOM NØDVENDIG.
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Erstatning etter unntaksregelen 
ved særlig stor eller særlig uventet  
pasientskade.

TEKST: Per Oretorp

Gulating lagmannsrett avsa 8. juni fast-
settelsesdom i en sak som gjaldt hvorvidt 
en kvinne som i forbindelse med helsebe-
handling hadde fått en nerveskade etter 
å ha fått fjernet livmoren. Nerveskaden 
påførte henne blant annet betydelige 
daglige og kroniske smerter, vannlatings- 
og kognitive problemer. Som følge av 
skaden ble hun 40 % varig ufør.

Det sentrale spørsmålet i denne saken 
var om pasienten som på grunn av be-
handlingen fikk varige skader som ikke 
skyltes feil eller svikt, hadde fått en særlig 
stor og uventet skade som ikke kunne 
anses å være et utslag av en kjent risiko 
ved behandlingen som pasienten måtte 
akseptere.

Tilstanden som var formålet for det kirur-
giske inngrepet representerte en meget 
marginal inngangsinvaliditet, 2 %, og det 
var enighet mellom partene at kvinnen i 
dag hadde en betydelig varig medisinsk 
invaliditet. De tre medisinske sakkyndige 
vurderte VMI noe forskjellig, hhv 20 %, 30 
% og 40 %. Staten ved pasientskade-
nemda mente at dette ikke var tilstrek-
kelig for at skaden kunne vurderes som 
«særlig stor» og viste til nemndspraksis 

som tilsier at skaden må tilsvare en me-
disinsk invaliditet på 35-40 % for at vil-
kåret om «stor skade» skal være oppfylt. 
I denne anledning vil jeg nevne at som 
eksempel på skader som vurderes i og 
under dette område finner vi blant annet 
hjerneorganiske skader, posttraumatiske 
stresslidelser, nakkeskader med betydelig 
nedsatt bevegelighet, ryggmargskader 
med total tap av endetarmsfunksjon 
og leggamputasjon med dårlig prote-
sefunksjon.  Skader som jeg vil påstå at 
alle andre enn pasientskadenemda vil 
mene er særlig stor.

Lagmannsretten delte seg i dette spørs-
mål der flertallet konkluderte med at 
skadene kvinnen hadde blitt påført var å 
regne som særlig store og særlig uventet. 
Man la til grunn at det i lovforarbeidene 
er uttrykt at «Dersom skadeomfanget 
er uforholdsmessig stort sett i forhold 
til indikasjonsstilling og skaderisiko, gis 
det erstatning» og lagmannsretten ut-
dyper at risikoen altså må vurderes opp 
mot sykdommens alvorlighets grad og 
at dersom sykdommen er livstruende, 
må man akseptere større risiko enn 
når den ikke er det. I dette tilfelle var 
grunnsykdommen ikke livstruende og 
den representere som nevnt ovenfor en 
marginal medisinsk invaliditet. Videre la 
retten til grunn at skadelidtes medisinske 
invaliditet som følge av behandlingen var 
opp mot 25 % samt at risikoen for å bli 
påført en slik skade som denne kvinne 

fikk «er på langt under 1 %, og nærmest 
ikke målbart». Et ytterligere moment ved 
vurderingen var det faktum at kvinnen i 
forkant av inngrepet ikke ble informert 
verken om generell risiko ved inngrepet 
eller mer spesifikke kjente komplikasjoner.  
Ved vurderingen av hvorvidt skaden var 
«særlig stor» la retten også vekt ved at 
kvinnen som følge av skadene hadde blitt 
40 % ufør, men var avhengig av omfat-
tende tilrettelegging på arbeidsplassen 
for å klare å stå i 60 % stilling.

For skadelidte prosederte 
Adv. Bjørn Eirik Ingebrigtsen, 
Advokatfirmaet Preto & Co

Vi har ikke klart å få informasjon om 
hvorvidt staten ved pasientskadenem-
da vil anke dommen til Høyesterett og 
dommen er således i skrivende stund 
ikke rettskraftig. Likevel viser dommen 
etter min oppfatning tydelig at praksi-
sen i pasientskadenemda har utviklet 
seg i en retning som ikke er i tråd med 
intensjonen bak loven og som strider mot 
den alminnelige rettsoppfatning. Etter 
vår oppfatning var det akkurat tilfeller 
som dette som lovgiver hadde i mente 
når man formulerte unntaksregelen om 
erstatning ved særlig store og uventete. 
Atter et eksempel på at det foreligger et 
prekært behov for å nøye evaluere pasi-
entskadeordningen, ikke bare strukturelt 
men også materielt og prosessuelt. 

Unntaksregelen trår i kraft 
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GULATING LAGMANNSRETT AVSA 8. JUNI FASTSETTELSESDOM I EN 
SAK SOM GJALDT HVORVIDT EN KVINNE SOM I FORBINDELSE MED 
HELSEBEHANDLING HADDE FÅTT EN NERVESKADE ETTER Å HA 
FÅTT FJERNET LIVMOR. Bilde: Unsplash.com
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Mange eldre bruker tøfler med tykk 
og stabil såle. Det kan øke risikoen 
for fallulykker. Nå har forskere en 
god idé. 

TEKST: Jan-Henrik Kulberg kommunikasjons-
rådgiver, Universitetet i Sørøst-Norge

Du har kanskje sett eldre kinesere som 
trener Tai Chi i offentlige parker? Gjen-
nom de myke bevegelsene utsetter de 
kroppen og hjernen for ubalanse. Det 
er noe av den samme effekten som 
doktorgradsstipendiat Evi Petersen 
ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
leter etter.

Det kan kanskje virke merkelig, men 
ifølge Petersen vil du holde kroppens 
balanseevne ved like gjennom å opp-
rettholde en ubalanse gjennom livet.

Og siden det ikke kan forventes at alle 
norske eldre starter med Tai Chi, ser hun 
på andre metoder.

– Vi vet at trening har god effekt uan-
sett hvor gammel du er, men hva vet vi 
egentlig om effekten av skoene som vi 
trener i? Sko er noe vi har på oss hele 
tiden, uten at vi tenker så mye over det. 
Jeg tror vi undervurderer hvor viktige de 
kan være for livskvaliteten, spesielt for 
eldre mennesker.

FALL TRUER LIVSKVALITETEN
Det var hjemme i Tyskland at Evi Peter-
sen oppdaget en problemstilling som 
ikke ble snakket så mye om. Mens hun 
tok bachelor og master i fysisk aktivitet 
og helse, arbeidet hun mye med eldre 
mennesker. Da observerte hun hvordan  
 

skoene som skulle sørge for stabilitet, 
egentlig hindret de eldre i å holde ved 
like balanseevnen.

Samtidig så hun farene som oppstod 
i det øyeblikket de tok av seg skoene, 
for eksempel når de skulle inn i dusjen. 
Mange fallsituasjoner oppstod i disse 
øyeblikkene.

DOKTORGRADSSTIPENDIAT EVI PETERSEN ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Eldre bør vurdere å 
bytte ut tøflene
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Barfotsko har blitt utviklet for å gi tilnærmet den 
samme følelsen som å løpe barbeint. De har en flatere 
såle, mindre demping og er gjerne langt mykere enn
vanlige sko.

– Jeg ble opptatt av hva vi kan gjøre for 
at eldre ikke skal falle så lett. Fall er en 
av de største truslene mot eldres livs-
kvalitet, og dårlig balanse og et ustabilt 
ganglag øker risikoen.

– Når de først har falt, starter ofte en 
prosess som til slutt ender med at de 
ikke klarer seg så godt selv.

Ifølge Helsedirektoratet faller en tre-
del over 65 år årlig. 70 prosent av disse 
skader seg. Det tilsvarer 170 000 eldre 
hvert eneste år.

Dette utgjør en stor kostnad for det 
offentlige helsevesenet, og i mange 
tilfeller leder det til mye smerte, lidelse 
og engstelse.

DAGENS SKO UTFORDRER IKKE 
MUSKLENE
Barfotsko har blitt utviklet for å gi til-
nærmet den samme følelsen som å løpe 
barbeint. De har en flatere såle, mindre 
demping og er gjerne langt mykere enn 
vanlige sko.

Hittil har man altså gjerne snakket om 
slike sko i forbindelse med løping, mens 
Petersens prosjekt handler om å gå med 
skoene i hverdagen.

I et ferskt forskningsprosjekt har Peter-
sen og hennes medforskere undersøkt 
ganglaget til 31 personer i slutten av 
tjueårene og begynnelsen på trettiårene, 
og 33 personer i slutten av sekstiårene 
og begynnelsen på syttiårene.

Forskerne var nysgjerrige på hvordan 
deltakerne ville gå avhengig av om de 
gikk barbeint eller med barfotsko.

– Eldre mennesker blir gjerne anbefalt 
stødige sko med lave hæler og tykk, 
sklisikker såle. Problemet med slike sko 
er at de ikke utfordrer musklene og san-
sesystemet som er viktige for balansen, 
forklarer Petersen.

I anklene sitter viktige sensorer som 
trenger å bli stimulert. Samtidig vet 
Petersen av erfaring at mange eldre 
ønsker en beskyttelse rundt foten. Det 
er ikke realistisk at alle skal gå barbeint, 
mener hun.

DET KAN KANSKJE virke merkelig, men ifølge Petersen vil du holde kroppens balanseevne ved like gjennom å 
opprettholde en ubalanse gjennom livet.
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– Derfor har jeg vært opptatt av å se 
om det finnes en mellomting mellom 
tradisjonelle sko og det å gå barbeint. 
Det er her barfotskoene kommer inn.

GIR BESKYTTELSE OG TRENER OPP
BALANSEN
Testene viste tydelig bedre stabilitet og 
bedre ganglag for begge aldersgrup-
pene når de gikk med barfotsko enn 
når de gikk barbeint. Effekten oppstod 
umiddelbart.

Et viktig funn er derfor at det å gå med 

barfotsko ikke er det samme som å gå 
barbeint.

– I tillegg til bedre stabilitet, har du en 
såle og et stoff som beskytter huden. 
Både fysisk og psykisk vil det derfor 
kunne kjennes tryggere å gå med bar-
fotsko enn å gå barbeint, understreker 
Evi Petersen.

I en ny studie som ikke er publisert 
ennå, har hun og medforskerne også  
sammenliknet barfotsko med vanlige 
sko på forskjellige underlag.

Et av funnene er at barfotskoen er en 
mellomting mellom å gå barbeint og 
bruke en vanlig sko, og at den derfor 
kan være en bra sko for eldre. Skoen gir 
balansesystemet en utfordring, samtidig 
som den beskytter foten.

Petersen anbefaler imidlertid de som vil 
bruke barfotsko å begynne forsiktig. Da 
vil muskulatur, sener og ledd venne seg 
til til den uvante utfordringen.

FARLIGE TØFLER
Så var det tøflene, da. Mange av oss har 

– TØFLER MED TYKK og stabil såle er skumle. De gir en følelse av stabilitet, samtidig som foten lett kan gli ut av dem og skape en situasjon som en eldre person ikke er forberedt på, 
sier Evi Petersen ved Universitetet i Sørøst-Norge.
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– Per nå har vi for lite forskning til å anbefale 
eldre å kaste tøflene sine. Men vi kan i alle fall 
anbefale å tenke over hva slags sko man går i, 
også hjemme, sier forskeren.

dem, og de finnes i utallige varianter. 
Det er særlig én type som Petersen er 
opptatt av.

– Tøfler med tykk og stabil såle er skum-
le. De gir en følelse av stabilitet, samti-
dig som foten lett kan gli ut av dem og 
skape en situasjon som en eldre person 
ikke er forberedt på.

Forskerne så at flere av fallulykkene 
hjemme oppstod enten når de eldre 
tok av seg skoene, når de gled ut av 
tøflene eller når de gikk på et underlag 
som ikke var stabilt nok. De var rett og 
slett ikke vant til ustabiliteten.

– Per nå har vi for lite forskning til å 
anbefale eldre å kaste tøflene sine. Men 
vi kan i alle fall anbefale å tenke over 
hva slags sko man går i, også hjemme.

– Barfotsko er et fint alternativ for dem 
som vil gi balansesystemet en utfor-
dring, men samtidig ha en viss beskyt-
telse for foten.

BARFOTSKO PÅ ELDREHJEM?
Nå ønsker Evi Petersen å undersøke ef-
fekten av barfotsko for mennesker som 
er enda eldre enn testpersonene i for-
søket: de som er i siste fasen i livet sitt.

– Denne gruppen trenger hjelp til å få en 
så stabil gange som mulig. Endringer må 
også være enkle å ta inn i dagliglivet.  
Derfor har jeg stor tro på en barfot tøf-
felsko, sier hun.

Forskerne er i gang med å innlede et 
samarbeid med et eldrehjem, og de 
håper å kunne gjøre tester.

– Tenk om slike sko kunne tas inn som 
en del av tilbudet til eldre på lik linje 
med andre tjenester og utstyr som de 
får, sier Petersen.

PRODUSENTENE ALLEREDE I GANG
Noen produsenter av barfotsko er nå i 
gang med å lage modeller som er til-
passet eldre, forteller Petersen. Dette er 
ikke en følge av hennes forskning, men 

av at barfotsko begynner å bli populære 
hos brukere som ikke er løpere.

Per i dag finnes det ingen modell spe-
sielt utviklet for eldre, men det finnes 
modeller som er enkle å komme seg 
inn og ut av. Petersen mener at disse 
kan være et godt alternativ til tøflene 
mange eldre i dag bruker.

I testen sin benyttet forskerne sko fra 
den tyske produsenten Leguano. På 
nettsiden deres er det lett å se at barfot-
sko handler om så mye mer enn løpesko. 
Her finnes sko i alle mulige fasonger, 
med og uten knyting. 

Kanskje er det noe slikt du skal lete etter, 
neste gang du skal finne gaven til en 
eldre mor, far, bestemor eller bestefar?

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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Smått & Viktig

Digitale betalingstjenester har virke-
lig hatt et stort gjennomslag, både 
hos kommersielle og offentlige ak-
tører. Samtidig sliter mange men-
nesker, som for eksempel personer 
med kognitive funksjonsnedsettelser, 
med å bruke tjenestene.

For å tette dette gapet vil Funka, 
sammen med Fylkesstyret i Skåne og 
med prosjektmidler fra Post- og tele-
styrelsen, tilsvarende Nasjonal kom-
munikasjonsmyndighet i Norge, utvikle 
og teste en digital plattform som viser 
brukerne når og hvordan de skal bruke 
betalingstjenestene. Øvelsene er ment 
å fungere uavhengig av forkunnskaper 
og målet er å få brukerne til å forstå 
selve prinsippet rundt betalingstjenester, 
uavhengig av tjenestens grensesnitt. 
Ved hjelp av teknologi knyttet til gami-
fication, vil brukere på en enkel måte få 
mer kunnskap på området og dermed 
økt motivasjon og tillit til å ta de i bruk.

Det skal bli veldig spennende å gjen-
nomføre prosjektet, sier Catharina Hell-
ström Engström, Fylkesstyret i Skåne. I 
vårt regjeringsoppdrag rundt betalings-
tjenester ser vi et stort behov for denne 
typen støtte, og vi ser frem til å bidra til 
økt inkludering.

Hensikten med prosjektet er å skape en 
tjeneste der personer som av ulike grun-

ner ikke bruker betalingstjenester i dag, 
for eksempel personer med kognitive 
funksjonsnedsettelser, eldre og men-
nesker med lite IT-erfaring, skal kunne 
praktisere sine ferdigheter i et trygt miljø. 
Muligheten til å prøve ut betalingstje-
nestene, uten risiko for tap av penger, 
er noe målgruppene har etterspurt. Tje-
nesten vil kunne brukes i opplærings-
øyemed, både for større gruppe eller i 
fred og ro hjemme hos enkeltindivider.

Kilde: Funka.com 

Digitale betalingstjenester for alle!

Funkas eksperter er verdensleden-
de innen universell utforming av 
innhold, design og teknikk i digi-
tale grensesnitt; web, IT, dokument 
i alle tenkbare format, apper og 
automater, men også skilting og 
annen informasjon.

OM FUNKA
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

Dette skjer

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

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

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

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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Vi som er der eller har vært der – vet 
at en ulykke kan snu opp ned på alt. 
Alle ulykkehistorier forskjellige, men 
likevel like – på en måte. Åshild Sko-
grand Lindtveit har valgt å dele sin 
i en bokform, og som medforfatter 
tok hun med Bjørg Øygarden som 
er nevropsykolog. 

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Boken er strevet i kronologisk form. 
Den handler om å bli trodd, å leve med 
smerter og nedsatt kognitive funksjo-
ner - og om å føle på håpløsheten og 
gleden i møte med et system som skal 
ivareta oss. 

Det unike med boken er at ca 30 pro-

sent er skrevet av nevropsykolog Bjørg 
Øygarden. Hun skriver både om Lindt-
veits sak, men også om hva det – faglig 
sett - faktisk betyr for et menneske å 
bli rammet av en skade. 

Bakgrunnen for boken er en bilulykke 
på en av landets europaveier i 1996. Da 
ble Åshilds bil påkjørt bakfra. Et tilsyne-
latende heldig utfall – og med først en 
klapp på skuldrene fra helsevesenet og 
en oppfordring om å «ta tiden til hjelp». 
Sånn ble det ikke. 

SMERTER OG KOGNITIVE 
OPPLEVELSER 
Hjemme igjen forstod hun at det var noe 
galt. Det var vondt i skulderen og i ho-
det. Det var som om lysfilteret var borte, 

skriver Åshild. I tillegg var hukommelsen, 
synet og hørselen problematisk. 

Med korte setninger og med gode presise 
beskrivelser forteller Åshild om det første 
bratte året. Hun sier at det første årene 
etter smellet på en måte eier sitt eget 
språk. En taus fortelling fylt av tårer og 
en påtakelig stillhet. 

«Å regne seg frem til et ventet klokke-
slett var også komplisert. Når måtte jeg 
gjøre meg klar til å dra? Jeg kom ofte 
for sent til avtaler. Hvor lang tid brukte 
jeg å kjøre til byen? Og hvor kunne jeg 
hvile underveis. ...Jeg kunne gå meg vill. 
Miste retningen. Kjøpesenter og travle 
gater var det verste» (s. 13). 

Stemmer som deler

ÅSHILD SKOGRAND LINDTVEIT OG BJØRG ØYGARDEN
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Da det endelig ble snakk om fysiske 
helsefunn, nevrologiske utredninger og 
et videre forløp, var det på en måte en 
lettelse. Det betydde blant annet et møte 
med nevrolog Bjørg Øygarden – og den 
første erkjennelsen av at livet kom til å 
bli annerledes. 

HVEM ER JEG NÅ?
Hun visste ikke da at nevropsykolog Bjørg 
Øygarden skulle følge henne i flere tiår 
og at det skulle ta år før hun godtok til-
standen. At det er en ærlig sak å motta 
hjelp for å komme videre var en lærdom 
det tok lang tid å forsone seg med. 

Det handlet om å finne frem på butik-
ken, mye trøtthet og problemer med å 
konsentrere seg. 

Etter de innledende kapitelene, der Åshild 
beskriver sine opplevelser, er det nev-
ropsykolog Bjørg som fører pennen. Hun 
skriver om forskjellen på et kortere møte 
med systemet etter en skade versus en 
livslang relasjon. 

«...den som blir varig skadet og avhengig 
av hjelp, vil ofte finne seg i å bli gjennom-
lyst grundigere og oftere enn de fleste av 
oss, og det på måter som kan treffe en 
ganske langt inn i sjelen» (s. 24).  

Nevropsylogen mener at runddansen i 
systemet kan gjøre folk mørbanket, som 
var tilfellet hos Åshild. Diagnoser ble satt 
og plukket av igjen. Mens en behandler 
mente hun hadde fått påført en hjerne-
skade, hevdet en annen at det var inn-
billing. Livshistorien til Åshild ble snudd 

og vendt på, grundig og med kritisk blikk. 

Nevrospykolog Bjørg hevder at det var tøft 
for Åshild å bli mistenkeliggjort: 
«Det verste var tvilen det skapet hos hen-
ne. For tenk om de var sanne, de antydnin-
gene som lå i noen av rapportene, om at 
hun var en juksemaker, som bare innbilte 
seg at det feilte henne noe?» (s. 26).

Å IKKE BARE VÆRE SKADEN SIN 
Den neste sekvensen i boken «Den an-
dre fortellingen», forteller hvem Åshild 
er. Mennesket Åshild. 

Dette er en befriende del som gir en 
kontekst rundt og leter frem den som 
er bak ulykken. For de som ikke forstår 
hvorfor man må ha med en slik "fortelling 
i fortellingen", kan den forklares med at 
de som er rammet av en skade har en 
tendens til å få sin identitet utelukkende 
farget av skaden. Mennesker er så mye 
mer, de har en fortid, har familie og har 
sine drømmer. 

Åshild forteller om sommerparadiset sitt 
og besteforeldre, om bekken i Kongsvik - 
og om musikk og ungdomsforelskelsen 
da hun var 14. 

BUTIKKOPPLEVELSER OG ENKLE 
HANDLELISTER 
En av de første nederlagene til Åshild, 
etter ulykken, var å ikke klare å handle 
mat i butikken. Om varer som hun ikke 
husket å handle, om situasjoner som var 
ydmykende og om et stress som gjorde 
at en handletur tok all energi. Og om det 
å leve med en usynlig skade. 

Igjen tar vi et skritt til siden og får inn-
sikt i hvordan nevropsykologen beskriver 
Åshilds erkjennelsesreise. Hun sier at man 
kan, som Åshild, skrive ned setninger som 
kan brukes når man kommer i situasjoner 
som krever en forklaring. Formuleringer 
med innhold som forklarer hvorfor man 
oppfører seg annerledes, eller mister seg 
selv i situasjoner. 

Som endel av prosessen for å la andre 
få forståelse for hva som hadde rammet 
Åshild samlet de storfamilien til et felles 
møte der også Bjørg deltok. På forhand 
hadde Åshild og Bjørg blitt enige om 
hva som skulle tas opp og ikke minst 
hvordan. 

Det ble en spennende kveld. Folk snak-
ket og kom med løsningsforslag, andre 
snakket om egen sorg i forhold til at en 
som stod dem nær var blitt annerledes. 
Bjørg skriver: 

«Åshild var nok utkjørt i flere dager etter 
denne kvelden, men den ble viktig for 
nærheten mellom henne og dem som 
hadde vært på besøk» (s. 51).   

ENSOMHET OG UTENFORSKAP 
I den neste delen av boken, forteller 
Åshild om ensomheten hun opplevde 
etter skaden. En ensomhet som handler 
om endring av identitet, stresset ved å 
være i sosiale lag og lange vandringer i 
negative tanker. 

For henne ble diktskriving en form for 
terapi, her er ett av dem som står på 
trykk i boken: 

Etter de innledende kapitelene, der Åshild beskriver 
sine opplevelser, er det nevropsykolog Bjørg som fører 
pennen. Hun skriver om forskjellen på et kortere møte 
med systemet etter en skade versus en livslang relasjon.
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DET INGEN SER 
At det skal være så vanskelig
å forklare skaden
følgene
verge meg mot 
innvendingene

Jeg mister så lett tråden

Skulle ønske at alle
var likt orientert
At folk gav tydelig
tilbakemelding -  
at de har forstått 

Det er slitsomt
og ensomt 
når jeg ikke helt vet 
hva folk vet 

Kan hende er de 
mer usikre enn meg?
Når vi er usikre,
sier vi dumme ting 

Men vi er ikke dumme
Jeg er heller ikke dum
Trenger bare – 
lang tid! 

Hun reflekterer rundt viktige spørsmål. 
For eksempel hvorvidt man skal dele 
sine følelser og opplevelser. Hvordan folk 
kan misforstå, og hvordan hun selv ble 
overfølsom. Forståelsen for at det ikke 
er lett å forstå for de som står rundt, for 
eksempel når man mestrer noe mens 
andre aktiviteter ikke går. 

Kveldene der Åshild sammen med 
nevrolog Bjørg delte informasjon og 
skapte dialog ble viktige. De gav også 
innsikt i hvordan omgivelsene levde i 
situasjonen. Og som Åshild skriver: Jeg 
opplevde meg fri til å være den jeg fak-
tisk hadde blitt! 

Å LÆRE VED NY INNSIKT 
Nevrolog Bjørg har kalt neste kapitel 
«Ingen fristeder». Tittelen henviser til 
at en hjerneskade i praksis påvirker 
alle livets områder. Det går ikke bare 
utover handlelister og evne til å gjen-
nomføre et arbeid, det påvirker også 
de mer lystbetonte delen av livet. For 
eksempel å leke med barnebarn eller å 
gjøre fritidsaktiviteter. 

Hun reflekterer rundt fagfolks for en-
sidige fokus på arbeidsevne. Hva med 
fritiden, lesing og skravling. Noen opp-
lever at slike tap er viktigere enn å ikke 
kunne jobbe.  

«Jeg har ofte brukt språklige bilder 
overfor Åshild, og her sammenligner 
jeg henne rett og slett med en bil med 
for liten bensintank. Hun kunne legge ut 
på kjøreturer, men kjørelengden hennes 
var begrenset» (s. 67).

EN BEDRE HVERDAG
Etter reisen med erkjennelser og aksept 
fikk Åshild på plass hjelpeapparatet. 
Hjemmehjelp og omsorgslønn for man-
nen. Deretter støttekontakt - fire timer 
i uken. Og til sist brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA). 

Det var komplisert for henne, og Åshild 
skriver om indre motstand mot å ta imot 
hjelp. Men også om takknemlighet og 
gode mennesker.  

Å få BPA gjorde mye for Åshild og hvor-
dan hun levde livet sitt. Det åpnet man-
ge dører og det gav henne frihet, samt 
en mulighet til å styre egen hverdag. 

I nevropsykolog Bjørgs nest siste innlegg 
i boken skriver hun om takknemlighet. 
Om det å lære av samtaler. Og om å 
møte noen som deler og gir innsikt i et 
liv som ikke følger A4-formularet. 

Hun understreker også at kanskje et 
av de viktigste lærdommene er at det 
ikke finnes en kur som passer for alle, 
og at alle takler situasjoner forskjellig. 

Å FORSONE SEG MED LIVET
Avslutningsvis skriver Åshild at hun 
gjennom arbeidet med manuset i boken 
innser at fortellingens røde tråd handler 
om livforsoning. Erkjennelse, sorg og 
forsoning. At livet er vanskelig og ikke 
en rett vei.

- Det handler om å finne en ny tiltenkt 
plass på jorden, avslutter hun. 



–  16  – –  17  –

Brain Camp Yng sprenger 
grenser for livsglede
Første uken i august arrangerte Sun-
naasstiftelsen Brain Camp Yng på 
Vestre Kjærnes gård – en camp hvor 
barn og unge med ervervet hjerne-
skade gjennom ulike aktiviteter, lek 
og latter, opplever livsglede, føler 
mestring og selvstendighet.

Det er en stor påkjenning for hele fami-
lien når unge mennesker utsettes for en 
hjerneskade. Drømmer og fremtidsplaner 
endres kraftig, og det er lett å føle seg 
alene. Da er det viktig å oppleve lyspunk-
ter og samhold med mennesker i samme 
situasjon. På Brain Camp Yng får barn 
og unge med ervervet hjerneskade mu-
ligheten til å sprenge grenser. Gjennom 
lek, mestring og nye vennskap kan man  
få økt livsglede på rekordtid.

På campen deltar 12 barn, unge og deres 
pårørende. Gjennom likemannserfaring 
og faglighet bidrar mentorer og helse-
personell til trygge rammer for læring og 
relasjonsbygging. På campen får delta-
kerne og de pårørende mulighet til å få 
nye vennskap, dele erfaringer og prøve ut 
ulike aktiviteter som padling, orientering, 
fisking, ballspill, luftpistolskyting dans 
og mye mer.

Erfaringer viser at å delta på Brain Camp 
Yng gjør deltakerne tryggere på at de kan 
mestre sin nye livssituasjon, og at de, med 
enkle tilpasninger, kan leve aktive liv på 
skole og i arbeid, med familie og venner. 
Det gir deltakerne gjenvunnet selvsten-
dighet og selvtillit. Det letter hverdagen 
for pårørende og reduserer utgiftene for 
det offentlige. De pårørende møter andre 

voksne i samme situasjon og kan disku-
tere endret liv og endrede forventninger 
med dyktige mentorer.

- Det har vært en krevende vår for mange, 
men ekstra krevende har det vært for 
de mest sårbare blant oss. Derfor er jeg 
ekstra glad for at vi kan gjennomføre 
camp i år også. Etterspørselen er stor og 
vi skulle gjerne ha kunnet gi tilbudet til 
enda flere, sier Marianne Holth Dybwad 
leder i Sunnaasstiftelsen.
 
OM SUNNAASSTIFTELSENS CAMPER
Hvert år arrangerer Sunnaasstiftelsen 
motivasjons- og treningscamper for men-
nesker som har fått livet snudd opp ned 
etter sykdom eller skade. Brain Camp 
Yng er en av disse.

Mange forteller om fantastisk oppføl-
ging på Sunnaas sykehus HF og andre 
spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner, 
men at de møter veggen når de kommer 
hjem. Det er vanskelig å lære å leve igjen 
etter en alvorlig skade. Det er så mange 
ting man ikke lenger kan gjøre. 

Mange ender opp med behov for mye 
hjelp fra både pårørende og den kom-
munale pleie- og omsorgstjenesten. 
Stiftelsen fyller gapet mellom spesia-
listhelsetjenesten og kommunene.

Måler er å bidra til at mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, gjennom like-
mannsarbeid og faglighet, skal bli i stand 
til å mestre hverdagen og leve mest mulig 
selvstendige og gode aktive liv.
 
OM SUNNAASSTIFTELSEN
Sunnaasstiftelsen ble etablert i 2006 for 
å gjøre mer for pasienter ved Sunnaas 
sykehus HF. Stiftelsens virksomhet er i 
dag landsomfattende.

Kjerneområdene til stiftelsen er aktivitet 
og camper, pasientrettede velferdstilbud, 
forskning og innovasjon. Hovedvekten er 
på aktivitetstilbud som skjer gjennom 
Camp Spinal og Brain Camp. Hvert år 
arrangerer vi Camp Spinal Vinter, Camp 
Spinal Sommer, Brain Camp og H2O 
sjøleir i Barcelona. Årlig har vi i alt 150 
deltakere på våre camper, og målet er 
å kunne utvide tilbudet for å kunne ta 
imot flere av dem som søker.
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Ikke alle bør rådes til å gå tur for å 
forebygge rygg- og nakkesmerter

Forskningen vår viser at det er på tide at anbefalingen om fysisk aktivitet 
må nyanseres – det er nemlig ikke sikkert at mer fysisk aktivitet er like bra 
for alle med ryggplager. 

TEKST: Iben Axén forskningsleder, ELIB - Et liv i bevegelse 
Cecilie K. Øverås stipendiat, NTNU

Rygg- og nakkeplager er det som plager 
flest og koster mest. De aller fleste har, 
eller har hatt, slik smerte, og oftest er 
det en plage som kommer og går gjen-
nom livet. Ryggsmerte er den vanligste 
årsaken til sykemelding i Europa.

Derfor er det viktig at de som har dis-
se plagene, får gode råd for hvordan 
de kan forebygge framtidige smerte-
episoder. Ofte får pasientene høre at 
fysisk aktivitet, som å gå tur, er viktig 
for nettopp dette.

Men stemmer det at økt aktivitet fore-
bygger rygg- og nakkesmerter? Og: Kan 
dette forhindre nye smertefulle episo-
der hos de som har hatt slike plager 
tidligere?

JOBBEN DIN AVGJØR
I en nylig publisert studie ser vi antyd-
ninger til et svar på disse spørsmålene. 
Mye tyder på at ikke alle har fordel av 
å følge rådet om mer fysisk aktivitet.

Studien vår er en gjennomgang av ti stu-
dier gjennomført av andre forskere. Et av 
hovedkriteriene for de utvalgte studiene, 
var at de skulle basere seg på objektive 
mål av fysisk aktivitet. Altså at aktivitet 
hos forsøkspersonene var målt med for 
eksempel skritteller eller akselerometer.

Resultatene er ganske overraskende. 
Hvis du har en jobb hvor du er i mye fy-
sisk aktivitet som for eksempel innenfor 
industri, serviceyrker, renhold og noen 
helsetjenester, hjelper det ikke «å holde 
seg aktiv» ved å gå en tur etter jobben. 
I alle fall hvis du vil minke risikoen for 
rygg- og nakkesmerter. Faktisk kan det 
tvert imot øke risikoen.

Disse yrkene innebærer trolig en høy grad 
av ensidige og lavfrekvente bevegelser, 
som for eksempel mye løfting og at man 
står og går i lange perioder. I disse yrkene 
kan ikke arbeidstagerne alltid ta pause 
når de begynner å bli slitne.

For disse arbeidstagerne vil det være 
klokere å anbefale noen hvilepauser 
under arbeidsdagen.

FORTSATT VIKTIG MED FYSISK 
AKTIVITET
Betyr det at vi trenger en helomvending 
for anbefalingene for fysisk aktivitet?
Nei, fysisk aktivitet er viktig for god helse, 
og effektene på forebyggelse av sykdom 
er godt belagte. Men det er viktig å huske 
på at fysisk aktivitet kan være så mangt.

Det er tross alt forskjell på en fysisk an-
strengende jobb og det å være fysisk 
aktiv på fritiden. På jobb er bevegelsene 

kanskje ensidige, mens fysisk aktivitet i 
fritiden er mer lystbetont. I tillegg kan du 
selv bestemme hvor mye du vil gjøre og 
hvor mye du vil anstrenge seg.

Faktisk viser studier at fysisk aktivitet 
på fritiden gir større helsegevinst enn 
den som gjøres på arbeid.
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Det kan jo være slik at den som står på beina hele 
dagen, egentlig skulle trene muskelstyrke for å 
forebygge rygg- og nakkeplager?

IKKE TATT HØYDE FOR 
STYRKETRENING
I studien vår har vi sett på fysisk akti-
vitet som å sitte, stå, gå, altså generell 
aktivitet. Vi har ikke tatt høyde for styr-
ketrening, eller andre treningsformer 
som for eksempel yoga.

Det kan jo være slik at den som står på 
beina hele dagen, egentlig skulle trene 
muskelstyrke for å forebygge rygg- og 
nakkeplager?

Vi mener at diskusjonen om fysisk ak-
tivitet må individualiseres. Det er bra 
å bevege seg, men helsepersonell må 

ta hensyn til hvilke bevegelser og hvor 
mye en person utfører totalt, både på 
jobb og i fritiden.

Slik kan de finne balanse og rett type 
fysisk aktivitet når de gir anbefalinger 
til den enkelte pasient.

HVIS DU HAR en jobb hvor du er i mye fysisk aktivitet som for eksempel innenfor industri, serviceyrker, 
renhold og noen helsetjenester, hjelper det ikke «å holde seg aktiv» ved å gå en tur etter jobben. I alle fall 
hvis du vil minke risikoen for rygg- og  akkesmerter. Faktisk kan det tvert imot øke risikoen.



I Nasjonal Transportplan (2018 – 
2029) er det et mål om at sykkelan-
delen i Norge skal øke til åtte prosent 
innen 2023. Det er i tillegg et mål om 
at sykkelandelen i de største byom-
rådene skal være på 20 prosent. 

TEKST: Gunn Kvalsvik 

En rapport levert av TØI (Transport-
økonomisk institutt) har undersøkt 
sammenhengen mellom disse mål-
setningene, og funnet ut at det trolig 
er lettere å nå målet om åtte prosent 
sykkelandel på landsbasis, enn å oppnå 
20 prosent sykkelandelen i alle de ni 
største byområdene. 

Videre har TØI-forskerne sett på sam-
menhengen mellom sykkelmålene og 
målet om nullvekst i bruk av bil på per-
sonreiser.  

Rapporten er laget etter et oppdrag fra 
Statens vegvesen om å se nærmere 
på målet om 20 prosent sykkelandel i 
de ni største byene. Det har blitt gjen-
nomført grunnlagsanalyser som ser på 
sammenhengen mellom dette målet 
og to beslektede mål: Målet om åtte 
prosent sykkelandel på landsbasis og 
nullvekstmålet, om at all vekst i per-
sontrafikken i byområdene skal være 
i form av kollektivtransport, sykkel og 
gange. Videre undersøkes potensialet 
for å nå målet om at åtte av ti skal gå 
eller sykle til skolen. 

Det fremgår at det i rapporten har brukt 
data fra Den nasjonale reisevaneun-

dersøkelsen 2013/14 (RVU) og befolk-
ningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå 
(SSB).  

LIKE MÅL OG ULIKE BYOMRÅDER
De ni største byområdene, slik de er de-
finert i dette prosjektet (se figur S-1), er 
svært varierte i utstrekning, befolkning 
og tetthet. Det største byområdet er 
Osloområdet som består av alle kom-
muner i Oslo og Akershus fylker, med en 
befolkning på 1,2 millioner i 2014. 

Minst er Tromsø, som kun består av 
Tromsø kommune med 72 000 inn-
byggere. I tillegg er det stor variasjon 
i sykkelbruken i byområdene. Figuren 
nedenfor viser at i Kristiansandsregi-
onen blir sykkel brukt på ti prosent av 
alle reiser, mens den tilsvarende andelen 
i Bergensområdet og Buskerudbyen er 
på bare tre prosent.

Likevel er det altså definert de samme 
målsetningene, om at sykkelandelen 
skal øke til 20 prosent, i alle byområdene 
innen 2023. 

SAMMENHENG MELLOM 
BYOMRÅDENE OG LANDET 
FOR ØVRIG 
Studien har undersøkt ulike scenarier der 
ulike byområder når 20 prosent sykkel- 
andel, med tanke på å nå det nasjonale 
målet på åtte prosent.  Figur S-2 viser 
to av scenariene: I det første blir syk-
kelandelen 20 prosent i Osloområdet, 
mens den er uendret i resten av landet. 
I det andre når de tre nest største by-
områdene 20 prosent, mens resten av 
landet er uendret. 

FIGUR S-1: Sykkelandel i og utenfor byområdene, RVU 2013/14. 
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I og med at Osloområdet er så stort og 
har så stor befolkning, vil en økning til 
20 prosent sykkelandel her medføre at 
man når det nasjonale målet, selv om 
sykkelandelen i resten av landet holdes 
likt som i dag.

Dersom vi øker sykkelandelen i de tre 
neste byområdene (Bergen, Trondheim 
og Nord-Jæren/Stavanger) til 20 prosent, 
og holder resten av landet uendret, vil 
sykkelandelen på landsbasis havne på 
syv prosent, altså like i underkant av må-
let.  Denne analysen viser at det er liten 
sammenheng mellom de to sykkelmå-
lene. Dersom alle byområdene når målet 
om 20 prosent sykkelandel vil man i stor 
grad overoppfylle åtteprosent-målet.

En sykkelandel på 8 prosent ville inne-
bære 75 prosent flere sykkelreiser enn 
i dagens situasjon. Det vil si en kraftig 
økning i sykkelbruk, selv uten å regne 
med fremtidig trafikkvekst. 

NULLVEKSTMÅLET
Det er en utfordring å sammenligne syk-
kelmålene med målet om nullvekst i 
personbilbruken, fordi førstnevnte måles 
i antall reiser mens sistnevnte måles i 
kjørte kilometer. For å løse dette har vi 
både sett på antall reiser og kjøretøy-
kilometer hver for seg. Konklusjonen er 
den samme: Det er i de byområdene 
hvor bilen er mest dominerende i dag 
– som Nedre Glomma, Buskerudbyen, 
Grenland og Nord-Jæren – at det kre-
ves størst omstilling for å oppnå null-
vekstmålet. I disse områdene er det lite 
trolig at økt sykkelbruk alene er nok til 
å oppnå nullvekst, noe av overføringene 
fra bilbruk må også tas med gange eller 
kollektivtransport.  

Det ble gjennomført et enkelt regne-
eksempel for å se på sammenhengen 
mellom nullvekstmålet (målt i bilkilo-
meter) og sykkelens andel av reisene. 
Det er en enkel simulering som starter 

med at de korteste bilreisene overføres 
til sykkel og stoppes etter hvert som 
antall overførte reiser er tilstrekkelig 
til at nullvekstmålet oppfylles for det 
enkelte byområde. Resultatene viser at 
i byer med høy bilandel og mange korte 
bilreiser, som Grenlandsområdet, vil man 
treffe nullvekstmålet ved å overføre alle 
bilreiser under 2,2 km. I Oslo-området 
derimot, der bilandelen er lavere, må alle 
bilreiser under 7 km overføres til andre 
transportmidler for å nå nullvekstmålet.

Dette regneeksempelet, hvor bare de 
korteste reisene systematisk overfø-
res fra bil, er et eksempel på den type 
nullvekst-scenario som gir størst for-
skyvninger i transportmiddelfordelin-
gen. Overføring av korte bilreiser betyr 
overføring av flere reiser.  

SPISSING AV MÅLET OM 20 PROSENT 
SYKKELANDEL
Forskerne mener at målet om 20 prosent 
sykkelandel vil være veldig krevende å 
nå i byområdene. Derfor sier de at de 
har undersøkt forskjellige måter å spisse 
dette målet på. 

MÅTER Å OMDEFINERE MÅLET PÅ:
• Reiseformål: 20 prosent sykkelandel 

kun på arbeids- og skolereiser
• Sesong: 20 prosent sykkelandel kun 

på reiser i barmarkssesongen (april til 
september)

• Reiselengder: 20 prosent sykkelandel 
kun på kortere reiser

• Geografi: 20 prosent sykkelandel kun 
på reiser internt i bykommunene

FIGUR S-2: Sykkelandeler RVU 2013/14 og fordeling hvis bare Oslo eller bare de tre nest største byområdene møter 
nasjonale mål. 
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Ingen av forsøkene fører til at man når 
målet om 20 prosent sykkelandel (med 
ny definisjon som beskrevet ovenfor) i 
alle byområdene, selv om man er nær-
mere en måloppnåelse. Men når vi bare 
ser på arbeids- og skolereiser har fak-
tisk Kristiansandsregionen nådd målet 
allerede. Samtidig er sykkelandelen på 

arbeids- og skolereiser i Bergen og Bus-
kerudbyen på bare seks prosent og for 
disse byene er det langt igjen for å nå 
et mål på 20 prosent. Det er også stor 
sesongvariasjon mellom byene. I noen 
byer sykles det mye hele året, i andre er 
det få som sykler om vinteren.  

Geografisk er det store variasjoner mel-
lom bykommuner og omland. Sykkelan-
delen i bykommunene varierer fra fire til 
10 prosent, men utenfor er den helt nede 
i en prosent ett sted. Å spisse målet på 
20 prosent til bare å gjelde bykommuner 
er også svært utfordrende å nå.  Med 
de andre metodene for spissing er man 
i flere byer også nærmere en målopp- 
nåelse, men altså ikke like mye som hvis 
vi spisser basert på reiseformål. Samtidig 
vil økt sykkelbruk på arbeids- og skole-
reiser ha liten innvirkning på den totale 
sykkelandelen. Dersom alle byområdene 
når en sykkelandel på 20 prosent på ar-
beids- og skolereiser vil sykkelandelen på 
alle reiser på landsbasis kun øke med ett 
prosentpoeng (til seks prosent). For å nå 
det nasjonale målet må man derfor øke 
sykkelandelen også på andre reiseformål.  

MÅLET OM AT ÅTTE AV TI SKAL GÅ 
ELLER SYKLE TIL SKOLEN
Forskerne har funnet ut at målet om at 
åtte av ti skal gå eller sykle til skolen blir 
utfordret av at mange elever av ulike 
årsaker har rett på gratis skoleskyss. Det 
er særlig lang reisevei som er grunnen til 
at mange ikke har mulighet til å gå eller 
sykle til skolen. Blant barneskoleelevene 
er det omtrent ti prosent som har rett på 
skoleskyss (pga. lang reisevei), mens det 
er over 40 prosent som har denne retten 
på ungdoms- og videregående skole. 

Undersøkelsen viser altså at man bør 
se bort fra de elevene som har rett på 
gratis skoleskyss dersom det skal være 
realistisk å oppnå dette målet.

Kilde: Tøi.
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Selv om vi er inne i en pandemi er 
sekretariatet i Personskadeforbundet 
LTN på plass. Regionssekretærene 
Christina og Wenche skriver at de er 
klare for å serve både medlemmer 
og lag. 

TEKST: Regionssekretærene Christina 

Thanger og Wenche Solløst 

Dere skal vite at vi holder «stand» og er 
på jobb som vanlig. Vi er der for dere i 
styrene, lagene, for medlemmene og for 
alle som trenger oss. 

Rent fysisk varierer vi, som resten av 
sekretariatet, mellom å jobbe på kon-
toret og fra hjemmekontor. Uansett er 
vi bare en telefon eller e-post unna. Det 
er også mulig å avtale tid og møte oss 
på kontoret, forutsatt forhåndsavtale og 
at smittevern er i fokus.

ALLE MÅ TENKE KREATIVT 
Dessverre er mange planlagte aktiviteter 
endret eller utsatt, men det betyr ikke at 

alt stopper opp. Vårt mandat forsvinner 
ikke - og medlemmene og lagene trenger 
oss. Derfor fortsetter vi å legge planer, 
men med større grad av fleksibilitet siden 
situasjonen stadig forandrer seg. Selvsagt 
følger vi Folkehelseinstituttets gjeldende 
råd og regler i forhold til smittevern. For 
eksempel vil noen av høstens planlagte 
foredrag gjøres tilgjengelig på nett.  

 Situasjonen og restriksjoner fremtvinger 
at vi tenker nytt og annerledes enn det vi 
har gjort tidligere. Vi prøver å gjøre vårt 
beste for å tilpasse oss samtidig som vi 
fortsetter å få på plass aktiviteter. En 
slik omstilling kan også bidra til at vi 
ser muligheter vi ikke har sett og at nye 
arbeidsmåter utvikles. 

HVA KAN GJØRES LOKALT?
Dere som er tillitsvalgte er «navet i hjulet» 
for medlemmene lokalt. Forutsatt over-
holdelse av smittevernregler, går det fint 
å arrangere treff. For eksempel ved å  
møtes ute med medbragt termos og 
matpakke, eller innendørs med god av-

stand. Det er nemlig mange som har be-
hov for sosial kontakt – så «bare» det å 
treffes og ha det hyggelig er et viktig 
bidrag.  

For de i styrene som trenger mer opplæ-
ring i medlemssystemet så kan tiden vi 
nå har være en gylden anledning til å få 
mer kompetanse; vi er klare til å hjelpe 
dere. Hva med for eksempel å gå gjen-
nom medlemslista og se om det er noen 
som mangler e-post-adresse? Ringe noen 
og slå av en prat, og samtidig høre om 
det er noe vi kan bidra med? 

En annen mulighet er å sende en hygge-
lig hilsen til medlemmene på SMS eller 
e-post? Da vet de at de ikke er glemt.  

 Vi håper at du tar kontakt hvis det er noe 
vi kan bidra med, for det vil vi gjerne! Det 
er SAMMEN vi skal ta organisasjonen vår 
videre, vi tillater nemlig ikke at Covid-19 
skal bremse oss.

Vi er her!

WENCHE SOLLØST CHRISTINA THANGER
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Landet rundt

Steinkjer og Namsos lokallag 
Ettersom det har vært lite samlinger 
i laget denne våren, kom plutselig 
ideen om å få til en sommeravslut-
ning. Det kunne ikke være helt umu-
lig, siden alt handler om Covid-19. 

TEKST: Eli Eiklid  

13.  juni gjennomførte vi derfor sommer-
avslutning. Vi var samlet 17 personer 
med stort og smått.  Vi var så heldig 
å få lov å komme til hytta til Randi og 
Rolf Saugestad i Framverran. 

Det var godt og varmt ute, noe som gjor-
de at vi kunne være ute hele dagen og 
nyte den fine utsikten.  
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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:
I SOMMER BLIR DET 
NORGESFERIE

Anne-Margrethe Seierstad, 
Sandefjord

Gro Mjølsvik, Isdalstø

John Olav Hjelde, Verdal

OPPGAVE VINNERE

FOR - 
VALT - 

NINGS - 
ORGAN

BOL LARVE
HØYDE

SKUE
DREIS

STU - 
DERE

SPANSK
BY

SILE INSEKT

SIDE NISSE DYR EI

BEVE - 
GELSE
FUGL

SVAR
MAN

REKKE

LØSNING
ER

STOLPE-
JAKT

ROGN
BØNN

MÅL
SLEM

VESE - 
NET

VEKS - 
TEN

BEVEGE SPOR
BE - 

HAND - 
LING

MÅLTID SVÆR FERSK KOS FINLAND MYNT FUGL
LÅKE

DREIE BLOD - 
SUGER

ØDE - 
LAGT

SKÅTE DYR FABEL - 
VESEN

OFRET
SKRED

PRYD - 
PLANTE

LAKKER

RING
TONE

HAST DYRE - 
AVKOM

BAK - 
VERK

DYP
ÅPENT
PARTI
VIRUS

BAK

LUFTIG
BOLIG

GUTTE - 
NAVN

TALL - 
ORD

ORDNE

SLØV - 
SINNET
DANSK

BY

HUMRET
FOR - 

LANGE

PREPO - 
SISJON

GUDINNE
GRUPPE

BE - 
BREIDE

HAR 58 
MED - 

LEMMER

HÅND - 
LAG

FJERN - 
SYN

OM VEVNAD
ØKE

PLANTE
OG

HODE - 
PLAGG

BORT - 
OVER

HARPIKS UTROP TILBAKE

EDEL - 
STEINER
LISTET

DYR GRUNNE

SENER SJANGLE
PASSE

TONN

HAR
SUNN - 

AAS UT - 
VIKLET

BESTEM-
MER

SPISTE REKKE - 
FØLGE

TIPPE SY
ØYBOER

TEKKE
MANNE - 

VOND

STRØM
ROMAN

FISK

UGIFT
BLOM - 
STEN

NORD - 
MANN

DEILIG RUSLE
KLO

HAR LTN 
FÅTT

MÅL BRUTAL REDE REISE BLYG - 
SEL

TEVLING
ANLEGG

ALT  I
ORDEN
DRYSSE

JORD - 
STYKKE

PLAN AVSNITT
BAKKE

DEN
ELDRE
AULA

ÅTE

FARTØY MANI
AVIS

UTBYGG

HIGER TVILE MINE TROR TALL

KVINNE

Frøydis
Hatland

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

Er du redd for å være syk?
Det er ikke uvanlig å tenke at man 
kan ha fått en alvorlig sykdom. For 
noen kan tankene ta mye tid og 
krefter, og føre til det man kaller 
hypokondri eller helseangst.

PÅPASSELIG ELLER HELSEANGST
At du passer på deg selv, snakker med 
noen om du bekymrer deg for helsa og 
går til legen hvis du har sykdomstegn 
som varer, er fint.

Hvis bekymringen for helsa begynner å 
prege hverdagen, går ut over andre ak-
tiviteter og fører mye stress og ubehag 
med seg, kan det etter hvert føre til det 
man kaller helseangst og hypokondri.

HVA KAN DU GJØRE?
Hvis du merker plager, er det fint å få 
sjekket det hos fastlege. Hvis lege ikke 
finner noe, er det fint å forsøke å slå seg til 
ro med det, ubestemte plager er sjeldent 
tegn på alvorlig sykdom.

Hvis du strever med bekymringer om 
sykdom og helse er det lurt å dele det 
med noen og få sortert litt i tanker og 
bekymringer. Det er ofte til god hjelp å 
lufte tankene med noen. Utforsk tankene. 
Er de sanne? Er de hjelpsomme? Du kan 
søke hjelp hos helsesykepleier, på Helse-

stasjon for ungdom eller hos fastlege.

HVIS NOEN DU KJENNER HAR 
HELSEANGST
Mange som er mye bekymret, opplever 
lite forståelse og støtte. En misforståelse 
blant mange, er at folk med helseangst 
ønsker oppmerksomhet, men det er ofte 

ikke slik. Helseangst gjør ofte at man får 
mindre fokus og en del negative reak-
sjoner, og mange føler seg kanskje mer 
usikker og alene. Det er fint å oppmun-
tre den som strever til å søke hjelp og få 
snakket om det de er redde for.

Kilde: ung.no 
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Hva skjedde?
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Du trenger

En hjelper

Denne linjalen mister du ikke

Her er en kjekk måte 
å måle ting på når 
du ikke har en linjal 
for hånden:

Still deg i en døråpning 
med hælene mot rammen

Husker du disse tallene, kan du 
måle alle mulige ting uten linjal

Be hjelperen merke av 
høyden din med en teipbit

Mål høyden din med 
tommestokken eller måle-
båndet og skriv den ned

Mellom fingertuppene 
når armene holdes ut til 
sidene
Fra enden av 
armen til nesen

Fra håndbak til ringfingertupp

En enkel måte å huske dem på:

Lengden mellom 
armene er omtrent 

lik høyden din

Avstanden fra nese 
til fingertupp er halve 

den avstanden

Avstanden fra nese 
til albue er halve 

DEN avstanden igjen

Lengden av hånden din er 
en tredel av DEN avstanden

I motsetning til en plastlinjal 
skifter denne linjalen 

størrelse hele tiden

Be hjelperen din ta 
følgende mål og skrive 
dem ned:

        Ta på
        nesen 
din og mål 
fra albue til 
nese

Til slutt måler du hvor 
lang hånden din er

Når du vokser, må du måle deg 
igjen og huske de nye tallene

Tommestokk 
eller målebånd

Teip
Blyant og 
papir

© MCT/Bulls
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Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Sundretunet, Sundrejordet 4
3570 ÅL

Tlf. 417 99 417

Terje Markussen
Transport
Skogliveien 8

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Rua bygg & Takst
Nordre Ruavei 7

3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669

www.ruabyggogtakst.no

Transport AS
Terje Rustand

Seterv 11
3623 LAMPELAND

Tlf. 902 09 822

Bil og
Anleggssupport AS

Sjåheiveien 34
8209 FAUSKE
Tlf. 906 73 779

Gundersen
transport AS

Arhusmoen 12
3840 SELJORD
Tlf. 35 05 52 22

Birkeland
Elektro A/S

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS

3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Østfold
Taxitjenester AS

Møllegata 24
1811 ASKIM
Tlf. 02 137

Søm & Idestua DA
Sentrumsvegen 120

3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Ole M. Almeli AS
Bølervegen 71

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 95 50 44

Ing.
H. Asmyhr A.S
Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 13 31

NLP Nor
Naurstad

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Hellestad
Maskin AS

Kjøp og salg av brukte
anleggs maskiner

i hele landet.
Odd Arme: 97650223.

Sundbrei
Transport AS
Tiltaksvegen 821

3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Aurland
Bil og Maskin AS

Onstadvegen 5
5745 AURLAND
Tlf. 57 63 35 10

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Akslastien 1
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 34 00

Franzefoss
Gjenvinning AS

Hareid
Brandalsvegen 204

6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

Son VVS AS
Elgveien 2, 1555 SON

Tlf. 934 48 809

Stryn Bilverksted
Grandevegen 4
6783 STRYN

Tlf. 481 95 555

Psykolog
Arild Hafstad

Bjerregaards gate 60 B
0174 OSLO

Tlf. 901 53 876

Skaugen blikk
& Ventilasjon AS

Elveveien 23
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 982 91 660

Trond Hovland AS
Hvalsveien 7

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 64
Mobil 995 96 570

Jevnaker
Elektriske

Forretning A/S
Storg. 21

3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

RPT Production AS
 Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

T. Høyland
Bilverksted AS

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 51 60

Dykker
CE Pontoppidan

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Mirawa
Restaurant
Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Kjell-Magne
Brøderud

K M Brøderud
Odals Verk-vegen

2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Lund
Regnskap AS

Langliveien 69
1816 SKIPTVET
Tlf. 413 29 193

Gjøvik Taxi
Nytorvet Trondhjemsvegen 8

 2821 GJØVIK
Tlf. 0 47 11

Haarcompagniet AS
Storgata 6

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 40

Heimevask
Krags gate 12 B

3616 KONGSBERG
Tlf. 32 76 97 29

Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN

Tlf. 57 85 09 89

TeleDataØst
Lillehammer

Landbruksvegen 2/4
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 44
www.teledataost.no

Auto 8-8 Sildnes
& Halaas AS

Vika 6, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99

Feldbergveien 107
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

B H Ramberg AS
Svend Haugs gate 11

3013 DRAMMEN
Tlf. 32 26 74 00

Tollbugata 105
3041 DRAMMEN
Tlf. 982 63 849

Drangedal Rør A/S
Lille Tørdal

3753 TØRDAL
Tlf. 926 06 152

Havnehagan 4
3322 FISKUM
Tlf. 907 82 676

6896 FRESVIK
Tlf. 57 69 83 00

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Elektro - Sør A/S
Mikkeslmyrveien 4

4515 MANDAL
Tlf. 38 27 13 90

Russervegen 10  Ørin
7650 VERDAL

Tlf. 74 02 88 40

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Grenland
Dyrepensjonat
Magne Henne
Trommedalsveien 6

3729 SKIEN
Tlf. 35 54 54 88

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Multirent AS
 Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Rosholt, 4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 25 50

Vinterroveien 34 B
3517 HØNEFOSS

Tlf. 918 24 649

Fjellheim
Brønnboring AS
Lausgardsvegen 40

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Smedstadgrenda
2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Åsgreina
Byggassistanse AS

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Walther
Kristiansen AS

Arbeidergata 26
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 27 02 40

Vy Buss AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Voss Auto og
Servicesenter AS

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Trosby Båt og
Motor Trosby

Motorverksted
Valleveien 603

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN

Tlf. 924 82 808
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Luhrtoppen 2
1470 LØRENSKOG

Tlf. 67 15 92 90

Rusbehandling nytter!
www.phoenixhaga.no

Tlf. 69 89 82 50

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 15 39 00

Apalveien 1, 3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 07 00

Bergan Smie
og Verksted

Strandgata 24
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 41 09

Drammen
Billakkering

Karlsen
Kirkeveien 71

3402 LIER
Tlf. 920 99 995

Rørlegger
Svein Andersen AS

 Vetle Mules veg 11
3944 PORSGRUNN

Tlf. 953 69 532

Betongentreprenør
Arne-Olav Tveit

Drangedalsveien 1260
3760 NESLANDSVATN

Tlf. 958 15 445

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Optimera AS
Monter Stormarked

Forus
 Maskinveien 7

4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Hovinmovegen 158
2067 LILLESTRØM

Tlf. 22 80 08 00

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 10 70

Sundvollhovet
Industriområdet

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 15 05 00

Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

OPS
Mekanisk AS

Buråsen 20
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 977 17 400

Rognan
Fargehandel

Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Enter
Kompetanse AS

Tømmerkrana 20
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 27 61 00

EiendomsMegler 1
Modum

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND

Tlf. 32 78 76 65

Haugesgate 9
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Solheim og Hjelleflat
Transport AS
 Bjørkanveien 59

6854 KAUPANGER
Tlf. 916 87 383

Lantz Auto AS
Verksveien 13

4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Bilbutikk 1 AS
 Kvaenveien 7

1529 MOSS
Tlf. 69 23 56 00

Toyota
Romerike AS
2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Uvdal
Snekkerverksted AS

Uvdalsvegen 712
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 51

Vis
Luftteknikk AS

Skrubbmoen 11
3619 SKOLLENBORG

Tlf. 32 72 20 00

Gamle Drammensvei 107
3420 LIERSKOGEN

Tlf. 32 85 32 85

Slemmestad
Optikk AS

Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54

Wiik
Fjellsprenging

Kjerran 15
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

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

Andøy
Installasjon A/S

Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Mostad Bil AS
Gjerstadveien 143
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 71 13

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Nonslid
Bilservice AS

Skjoldavikvegen 178
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Jernbaneveien 8
4821 RYKENE
Tlf. 482 37 119

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Gudbrandsdal
Frakt AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 901 07 721

Kongsberg
& Eikedokk

Hundepensjonat
Numedalsveien 440
3614 KONGSBERG

Tlf. 481 17 817

Rana
Industriterminal A/S

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

Modum
Gulvslipeservice

Sjulsveien 17
3370 VIKERSUND

Tlf. 928 29 279

OBAS Øst AS
Dråpen 16

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 88 22 60

Parlock AS
Ringeriksveien 171
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 44 77

Rørlegger Haugen
Blåbærsvingen 5
3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Sand Gård
Storengene 2/4

3483 KANA
Tlf. 924 88 904

Melhusvegen 417
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 82 00

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Lierstranda
Lierstranda 93

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Sandnes
Bilverksted AS

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Jensen
Transport AS

Ajertangen 16
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 73 74

Eid
Servicesenter AS
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 13 13

ANONYM
STØTTE
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Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Nils Kaldahl
Anlegg & Transport AS

Utvordveien 1106, 7777 NORD-STATLAND
Tlf. 74 27 94 05 - www.kaldahlanlegg.no

Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 ARENDAL
Tlf. 38 05 00 00 - www.agderfk.no

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

Skrautvålsvegen 65, 2900 FAGERNES
Tlf. 917 84 700 - www.kroonmaskin.no

Breistøl &
Falkgjerdet Maskin AS

 Sveindalsvegen 15, 4737 HORNNES
Tlf. 909 85 553

Holmestrand Regnskapssentral AS
Autorisert regnskapsbyrå
Langgt 23, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 14 30
E-post: trude@regnskapssentral.no

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

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

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

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

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

Gullhagen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 50 - www.aalhytta.no

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11,  7725 STEINKJER

Tlf. 74 16 05 10

Rosendal skole
Adventistsamfunnets Grunnskoler

Fjerdingen 3, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 75 76

Svarttjønnheia 125, 4645 NODELAND
Tlf. 880 01 818 - www.opp-as.no

Trygt på skoleveiene

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

eidfjord.kommune.no
io.kommune.no gjovik.kommune.no rade.kommune.no

Kviteseid
kommune

kviteseid.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no as.kommune.no

Oslo kommune
Fri Rettshjelp

Åpningstid: Mandag - Fredag: 0800-1535
Mandag - Torsdag: 1630-1900

Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00

ardal.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no
valer.kommune.no

Sveio
kommune

sveio.kommune.no

rollag.kommune.no
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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.

Human Care AS
www.humananorge.no

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

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargskader 

• Nakkeskader 

• Forsørgertap 

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

• Erstatning til næringsdrivende 

• Pasientskader 

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

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

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

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

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

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

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

samtale om din sak!

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

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

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

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

HAR DU NY ADRESSE?


