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om pandemien 
slipper taket og 
verden er på vei til 

å bli normal igjen. Heldigvis. Etter måneder med restriksjoner i 
mange former, og redsel for å bli smittet eller se sine nære bli 
syke – kan vi begynne for alvor å tenke fremover igjen. 

Derfor er det ekstra hyggelig at vi har et landsmøte på plass i 
høstens kalender. Det betyr at vi om et par måneder kan møtes 
fysisk, sette dagsorden og lage planer for de neste to årene. 
Selv om vi som forbund har klart oss gjennom pandemien, tror 
jeg vi alle lengter etter å se hverandre, høre hvordan andre lag 
har hatt det og å planlegge uten å tenke på begrensninger.  

Interesseorganisasjoner som Personskadeforbundet LTN omta-
les ofte som «vaktbikkjer». En tilskrevet rolle som innimellom 
både er kjedelig og kjip. Å være på vakt er nemlig en heltids-
jobb. Man må «bjeffe» når man ser noe som er feil, prøve å få 
oppmerksomhet fra de som kan gjøre noe med situasjonen 
og man må mobilisere.

Dette har vi gjort i 37 år. Mandatet er enkelt og greit, men likevel 
komplekst. Og sakene har selvsagt endret seg gjennom årene. 

Det er mange instanser som skal voktes i vårt forebyggings-
fokus - for folk skades overalt. I helsevesenet, på veiene eller 
på sjøen, i naturen eller i hjemmet. Vi «bjeffer» og sier ifra til 
NPE, til departementene, direktoratene og får saker satt på 
dagsorden i media. Gjennom årene har vi også opparbeidet 
oss respekt og inngått samarbeid med flere instanser. Som del 
av flere paraplyer er vi sterkere og kan bjeffe enda høyere. Vi 
følger med når statsbudsjettene kommer, fyker rundt på hørin-
ger – og vi støtter forskning og stiller som brukermedvirkere.  

Den nyeste dingsen vi har "bjeffet" på, er el-sparkesyklene. Dette 
kan du lese om på side 4 til 7 i denne utgaven av LEVE MED. 
Som Per Oretorp sier; det er ikke alltid gøy å være festbrems, 
men veien er ingen lekeplass. Det er derfor vi sier fra!

God høst, alle sammen. 

Eli Eiklid

Det er mange instanser som skal voktes i vårt forebyg-
gingsfokus - for folk skades overalt. I helsevesenet, på 
veiene eller på sjøen, i naturen eller i hjemmet. Vi «bjeffer» 
og sier ifra til NPE, til departementene, direktoratene og 
får saker satt på dagsorden i media.
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I løpet av juli måned 2021 behandlet 
Oslo skadelegevakt daglig i snitt 13 
el-sparkesykkelulykker. Det betyr 
at det var over 400 el-sparkesyk-
kelrelaterte personskader denne 
sommermåneden.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

I et intervju med NTB (03.08.21) sier over-
lege Henrik Siverts ved Oslo skadele-
gevakt at tallene er alarmerende og at 
ulykkene utgjør mellom 7-8 prosent av 

alle personskadene legevakten fikk inn 
i juni og juli. 

Siverts understreker i samtalen med NTB 
at han er bekymret fordi ulykkefrekven-
sen øker måned for måned, og år for år. 
Det er også Personskadeforbundet LTN, 
som har vært på «ballen» siden el-spar-
kesyklene inntok landet vårt i 2019. Det 
er gjort ved å jevnlig kommunisere uro 
og farer rundt skadepotensialet både til 
politikere og i medier. 

EL-SPARKESYKLENES 
«NORGESHISTORIE»  
For de som ikke helt husker når, hvor og 
hvordan – her er en kort oppsummering 
av el-sparkesyklenes «Norgeshistorie»: 

Selvsagt hadde det tidligere vært noen 
el-sparkesykler hist og pist også i Norge, 
men våren 2019 eksploderte nykomlingen. 
Først i Oslos bygater. Grunnen var at det 

ble gitt grønt lys til utleie av et relativt 
stort volum el-sparkesykler i hovedstaden 
vår. Parallelt med at de første varme sol-
strålene traff oss våren for et par år siden 
– ble også gatene dynket med oransje 
og grønne el-sparkesykler. 

Nykomlingene ble applaudert i medier og 
blant enkelte politikere, de ble omtalt som 
gøye og morsomme. Flere vektla hvordan 
den nye farkosten ville gjøre det lettere å 
bevege seg på kryss og tvers i byene våre. 

Personskadeforbundet LTN og flere var 
tidlig skeptiske til nykommeren i trafikken. 
Det ble blant annet pekt på dårlig frem-
kommelighet på fortauene, et fortettet 
trafikkbilde og at nykomlingen beveget 
seg på tvers av regler og normer i trafikken. 

I forbundet var det særlig fare for per-
sonskader som stod på agendaen når vi 
omtalte el-sparkesykler. 

El-sparkesykler 
til glede eller 
mest til besvær? 

PER ORETORP

MAN TRENGER IKKE å ha en doktorgrad i fysikk for å 
forstå at fart og små hjul er en dårlig kombinasjon.
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- Vi følte oss som en skikkelig festbrems 
når vi pekte på hvor farlig den nye «mor-
somme» farkosten kunne være, mimrer 
Per Oretorp. 

Som assisterende generalsekretær i Per-
sonskadeforbundet LTN og med særlig 
interesse for trafikkspørsmål har han 
fulgt el-sparkesykkelutviklingen nøye. 
Interessen handler både om hvilken inn-
virkning farkosten får på trafikkbildet og 
ikke minst hvordan den påvirker person-
skadestatistikken. 

- Det hadde selvsagt vært bra om våre 
antagelser hadde blitt gjort til skamme. 
Jeg er dessverre ikke overrasket over at 
skadestatistikken øker i takt med at sta-
dig flere sykler inntar byene våre.  

STATUS - TO ÅR SENERE 
Siden el-sparkesyklene kom til Norge 
har legevakten i Oslo behandlet 3359 

ulykker (pr 31.07.21). Rundt 6 prosent av 
ulykkene, skriver Oslo skadelegevakt, 
har et svært alvorlig utfall. Det betyr at 
200 personer har blitt påført skader som 
betegnes som omfattende. 

Grunnen til at el-sparkesyklene er så farli-
ge og lett fører til skader, er ifølge Oretorp 
i Personskadeforbundet LTN logisk. 

- El-sparkesykler har helt spesielle egen-
skaper som gjør at relativt små førerfeil 
fort kan få fatale konsekvenser.  Hjulene 
er små, og det er lett å miste kontrollen i 
ujevhenter eller i møte med fortauskant 
eller trikkeskinner. Om man kombinerer 
dette med manglende trafikkforståelse, 
alkohol og for stor fart – sier det seg selv 
at ulykker skjer og dessverre med store 
og varige personskader. At færre gjen-
nomgår trafikkopplæring og tar førerkort 
tror vi også bidrar til at mange el-spar-
kesyklister faktisk ikke forstår, eller tar, 

nødvendig ansvar hverken for sin egen 
eller andres sikkerhet.

Han medgir at han, som flere, ble tatt 
på senga over at politikerne ville tillate 
et så stort volum.

- Jeg er overrasket over at det er så man-
ge utleieaktører og sykler. Den foreståen-
de reduksjonen av antall el-sparkesykler i 
Oslo håper vi vil redusere antallet ulykker 
og skader. Trafikkbildet i dag er nemlig 
mange steder svært kaotisk og skaper 
store utfordringer også for personer med 
funksjonsnedsettelser, det hindrer frem-
kommeligheten på gangfelt, fortau mv. 
som vi har skrevet om tidligere, i et inter-
vju med Bjurstrøm som er rullestolbruker. 

- Hvorfor er det så komplisert å regulere 
ferdsel på el-sparkesykler?

- Etter min oppfatning burte det ikke 

DET ER GØY og mange suser avgårde med alskens 
greier. Få vet imidlertid at siden el-sparkesyklene kom har 

legevakteni Oslo behandlet 3359 ulykker.
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være så komplisert. Det handler om 
politisk vilje. Om å tørre å ta ansvar og 
sette menneskers sikkerhet foran uskad-
de velgere sitt ønske om «fart og moro». 

I Personskadeforbundet LTN mener vi, 
forklarer Oretorp, at disse kjøretøy burte 
klassifiseres som motorvogn også i vei-
trafikkloven slik de er i bilansvarsloven, 
og at det med hensyn til kjøretøyets far-
lige egenskaper burde pålegges plikt om 
obligatorisk ansvarsforsikring og krav 
om hjelm. 

- Da hadde man også fått fjernet el-spar-
kesyklene fra fortauene og man hadde 
fått samme promillegrense som på andre 
motorvogner. 

REDD FOR FLERE PRIVATE SYKLER 
Med et redusert antall utleie el-sparke-
sykler i Oslo er Oretorp redd vi vil oppleve 
et voksende problem med flere private 

el-sparkesykler som ikke er i forskrifts-
messig stand. 

- Jeg tror utleiefirmaene er ryddige og 
holder sykkelparken sin i riktig stand. 
Mange private el-sparkesykkel-eiere sy-
nes derimot ikke å være like opptatt av 
dette. I bytrafikken ser man blant annet 
svært mange el-sparkesykler som går 
langt fortere enn de 20 km/t som loven 
tillater. Jeg synes og det er svært bekla-
gelig at butikker både markedsfører og 
selger el-sparkesykler med såkalt moto-
roptimalisering eller oppskrift på hvor-
dan fjerne fartssperre. Næringen burte 
absolutt gå i seg selv på dette området. 

- Fart er altså farlig?

- Selvsagt – farkostens konstruksjon med 
stående fører, små hjul og forholdsvis høy 
fart gjør at det skal lite til for at føreren 
kastes fremover og treffer bakken med 

hodet først. Vi vet at traumer mot hodet 
fort kan gi skader på hjernen som kan 
prege resten av livet.

VARSKO, VARSKO
Det er selvsagt lett å hovere og å si; hva 
var det vi sa. Men altså Personskade-
forbundet LTN så tidlig at el-sparkesykler 
ville bli en utfordring. Ikke bare som en 
kilde til trafikkaos og forsøpling. De ville 
også skape farlige situasjoner som igjen 
ville medføre personskader. 

- Vi kommenterte tidlig og pekte blant 
annet på utenlandske erfaringer og 
forskning. Særlig hadde flere byer i USA 
god dokumentasjon av konsekvenser og 
personskader. Tallene var tydelige; dette 
er en farkost med et stort personskade-
potensial, sier Oretorp. 

- Allerede første sommeren, altså i 2019, 
rapporterte legevakten i Oslo om en øk-

HJELMPÅBUD VIL REDUSERE konsekvensene ved ulykke, 
sier Oretorp.

HELDIGVIS HAR OSLO kommune bestemt at utleie av el-sparkesykler skal forbys på nattestid. 
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ning i personskader i forbindelse med 
sparkesykler. Ikke bare litt, heller ganske 
betydelig. Hvorfor har det ikke blitt gjort 
noe for å redusere trafikken? 

- Dessverre fungerer dødstall og skade-
volum bedre enn «føre var»-prinsippet. I 
tillegg tar politiske prosesser tid. Heldigvis 
snudde også den politiske debatten sist 
sommer og det er nå innført nye regler der 
kommunene har fått utvidede muligheter 
til å regulere el-sparkesykkelutleien. Men, 
det er trist å se at det er først når leger og 
traumespesialister henvender seg til me-
dia at debatten for alvor kommer i gang. 

Det er særlig to grep Oslopolitikerne har 
blitt enige om. Det ene er å redusere an-
tall utleiesykler, og det andre er å ikke 
tillate utleie mellom 2300 og 0500 om 
natten. Svært mange av ulykkene skjer 
midt på natten.  

Dette mener Oretorp er bra. Mer bekym-
ret er han imidlertid når det gjelder de 
private el-sparkesyklene. 
 
- Det virker som om folk har fått sma-
ken på el-sparkesykler og dermed er det 
grunn til å tro at privatmarkedet vil øke. 
Da må man gå mer grundig til verks for 
å påse at syklene er i forskriftsmessig 
stand og ikke er trimma. 

DEBATT I SOMMER
I sommer har debatten rundt el-sparke-
sykler toppet seg. Ferien til Oretorp har 
derfor vært noe fragmentert. Både fordi 
han følger med, men også fordi han har 
måtte besvare mediehenvendelser.  

- To dødsulykker og svært negativ ulyk-
kesutvikling har gjort at blant annet 
både legevakt og spesialisthelsetje-
nesten har ropt varsko. Skadeomfan-
get, sier de, påvirker et allerede presset 
helsevesen. 

Personskadeforbundet LTNs assisterende 
generalsekretær sier at det ligger i rol-
len og oppdraget som er gitt av våre 
medlemmer å til enhver tid følge med 
på ulykkes- og personskadeutviklingen 
i samfunnet. 

- Selv om jeg har ferie er det naturlig å 
følge med på saker som er viktig for for-
bundets medlemmer. Siden vi har vært 
både synlige og tydelige i debatten så 
blir vi ofte kontaktet og da stiller vi selv-
sagt opp for å målbære det som er viktig 
for oss. Jeg noterer meg at politikerne 
også har snudd og nå har gått bort fra 
«fart- og mororetorikken» når de omtaler 
el-sparkesykler og at det nå synes å være 
bred enighet om at den ulykkesutviklin-
gen vi har opplevd er uholdbar. Det er bra. 

- Hva kan vi som forbund gjøre, annet 
enn å være «vaktbikkje» - tenker du? 

- Forbundet tar gjerne på seg «vaktbik-
kjehatten» dersom det kan redde noen 
fra døden eller fra å bli alvorlig skadet. 
El-sparkesykler er ikke, og må ikke, om-
tales og behandles som leketøy når de 
er del av trafikken. Trafikken er ikke en 
lekegrind og el-sparkesykkelen er en 
motorvogn, sier Oretorp, og legger til: 

- Jeg vil minne om kampanjen vår Ska-
defri dag. Denne setter nettopp søkelys 
på hvor viktig det er å tenke og å handle 
skadeforebyggende. Det er viktig at vi nå 
tar ansvar for å sikre at når neste «kjø-
redings» dukker opp, at den har regler og 
rammer som baseres på ansvarliggjøring 
og ulykkesforebygging før vi slipper den 
ut i trafikken. El-sparkesykler er nok bare 
begynnelsen siden vi er inne i en sterk 
teknologisk utvikling. Det er grunn til å 
tro at vi i årene fremover vil se en rekke 
nye typer små motoriserte kjøretøy. 

– Målet er først og fremst å redusere 
antall ulykker og personskader, sier han.   

1. Hjelmpåbud
2. Aldersgrense 
3. Klassifisering som motorvogn
4. Forsikringsplikt 
5. Forbud mot å selge el-sparke- 

sykler som ikke er forskriftsmessig 
stand. 

PER ORETORPS «TO-DO» LISTE TIL POLITIKERNE 



–  8  –



–  8  – –  9  –

Ideen om å arrangere et smertesemi-
nar for Personskadeforbundet LTNs 
medlemmer startet for fire år siden. 
Etter noen oppholdelser, blant annet 
grunnet Covid-19, er det endelig klart 
og skal avholdes den første helgen 
i desember. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Ingunn Stanghelle Velarde, som er ut-
dannet fysioterapeut med spesialisering 
innen nevromuskulær rehabilitering, er 
ansvarlig for innholdet i seminaret. 

- Jeg gleder meg, og synes vi har lagd 
et bra opplegg, sier hun. 

KUNNSKAP OG DELING
Det var Ingunn Velarde og Kristin Le-
vinsen, et langvarig aktivt medlem i Per-
sonskadeforbundet LTN, som i en samtale 
begynte å snakke om å sette sammen et 
smerteseminar for fire år siden. 

Kristin Levinsen, som i en årrekke har slitt 
med ulike smerteproblematikker, tok be-
handlinger hos Velarde i Albir i Spania. 
Etter å ha opplevd god effekt og lært 
seg gode teknikker for å leve med smer-
ter gjennom korte smertemestringskurs 
Velarde holdt på klinikken – ønsket hun 
å dele kunnskapen med flere gjennom 
å lage et seminar. 

Ingunn Stanghelle Velarde mente det 
var en god idé - og dermed startet pro-
sessen. 

- Selv om det har tatt noen år siden 
samtalen med Kristin, og vi har hatt 
noen stopp underveis, har vi ikke sluppet 
tanken om å lage et seminar for Per-
sonskadeforbundet LTNs medlemmer. 
Derfor er jeg ekstra fornøyd med at vi 
endelig er i mål. 

- Hva består seminaret i?

- Konkret snakker vi om et komprimert 
helgeseminar som består av ulike bolker 
der hovedmålet er å gi folk mer kunnskap 
om smertens natur og ikke minst lære 
bort noen teknikker for å leve et bedre liv 
med kroniske smertetilstander. 

SMERTENS NATUR 
I tillegg til Ingunn Stanghelle Velarde, 
vil også Heidi Trydal holde et innlegg. 
Hun er psykologspesialist og har i man-
ge år jobbet på avdeling for smerte og 
sammensatte symptomlidelser ved St. 
Olavshospital i Trondheim. I tillegg vil 
også Kristin Levinsen bidra ved å dele 
egne erfaringer.

Velarde mener de tre utfyller hverandre, 
og med ulik fag- og erfaringskunn-
skap kan de kommunisere breitt og se 
smerteutfordringer fra ulike ståsteder. 

Helgen i desember vil bestå av korte 
foredrag, diskusjoner, gruppearbeid og 
erfaringsutvekslinger.

- Gjennom foredrag vil vi gå nærmere inn 
på hva smerte er og gjør med oss. Det å 

ha kunnskap om smertens natur er nem-
lig en inngang for å lære seg teknikker for 
å håndtere livet med en kronisk tilstand. 
Deretter vil vi bruke tid på formidling av 
konkrete smertereduserende teknikker, 
dele erfaringer og å prøve å endre måten 
man lever med smerten sin på, forklarer 
Velarde.  

- Er innholdet laget med tanke på alle 
med smerteutfordringer?  

- Ja, det er det. Det som er sentralt og 
viktig dersom man melder seg på, er at 
man er motivert for og har lyst på end-
ring. Da snakker jeg ikke om å kutte ut 
medisiner, men å få et verktøyskrin som 
gjør det lettere å leve gode liv. 

- Dette gjør vi ved å lære bort teknikker 
og metoder, men den røde tråden er altså 
å ta kontroll eller få oversikt over smer-
ten. Det betyr å hjelpe deltakerne til å se 
muligheter og ikke bare begrensninger.  

AKSEPTERING OG MINDFULNESS 
Deltakertallet på kurset er satt til kun 
30 – rett og slett fordi konseptet fungerer 
best i mindre grupper. 

- Smerte er komplekst og sårbart – og 
for å nå ut til deltakere må vi være nær 
på og operere i mindre grupper. At det 
ikke er for mange er også avgjørende for 
at vi kan gi deltakerne noe håndterbart 
og konkret som de kan ta med tilbake 
til sin hverdag, forklarer Velarde. 

Å leve best mulig med smerter 
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- Kan du si noe mer om hvilke metoder 
dere vil dele? 

- Noe handler om forståelsen mellom 
smerter og bevegelse. Altså sammen-
hengen mellom fysisk aktivitet og smer-
tereduksjon. Det vil også fokuseres en 
del på øvelser som skaper aksept for 
situasjonen, som igjen gjør folk i stand 
til å sortere hva som er viktig og hva som 
er mulig å gjennomføre.  

Det er også deler av helgen som setter 
søkelys på mindfulness som metode. 
Eller som Velarde presiserer: Det handler 
om å være til stede her og nå – uten å 
dømme eller kritisere, men å akseptere.  

- Dette har jeg bred erfaring i. Det hand-
ler både om å benytte mindfulness, og 
metodologien til smerteregulering og 
stresshåndtering. Grunnen til at jeg er 

opptatt av nettopp mindfulness er at 
jeg har erfart at jeg kommer til kort når 
jeg som fysioterapeut bare jobber med 
kroppen i smertebehandling – hodet og 
det mentale må også kobles på. 

IKKE VEKKELSESMØTE 
Fysioterapeuten og kursansvarlig Velarde 
understreker at metodene og teknik-
kene de ønsker å introdusere i løpet av 
kurshelgen ikke erstatter, men kommer 
i tillegg til vanlig medisin. 

Men, som hun sier, de siste tiårenes 
nasjonale og internasjonale forskning 
på smerteproblematikk viser betydelig 
bedring rent fysisk (som økt serotonin- 
og dopaminnivå, redusert muskulær 
spenning, økt blodsirkulasjon, økt be-
vegelighet). I tillegg til bedring mentalt, 
emosjonelt og av generell livskvalitet 
gjennom tverrfaglig tilnærming, og at 

kun medikamentell behandling kommer 
til kort for de fleste. Metodene som blir 
introdusert i dette seminaret har alle solid 
forskning bak seg.  

- Å forstå hva smerte er, samt å lære tek-
nikker for mestring har visst seg å endre 
livene til mange. Ikke tilbake til friskhet, 
men til å få mer energi som igjen gjør at 
man orker mer av det som gir livsglede. 
Jeg har opplevd folk som, etter å ha lært 
seg teknikker, har grepet fatt i livene sine, 
gjort endringer – startet med gamle hob-
byer eller fått bedre fysisk helse.  

INGUNN STANGHELLE VELARDE, som er utdannet 
fysioterapeut med spesialisering innen nevromuskulær 
rehabilitering, er ansvarlig for innholdet i seminaret.
Foto: Privat.

HEIDI TRYDAL er psykologspesialist og har i mange år 
jobbet på avdeling for smerte og sammensatte symptom-
lidelser ved St. Olavshospital i Trondheim. Foto: Privat.

KRISTIN LEVINSEN bidrar under seminaret ved å dele 
egne erfaringer. Foto: Privat.
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 TRIVSEL TROSS SMERTE 
- ET MESTRINGSSEMINAR FOR EN BEDRE HVERDAG
Velkommen til Smertemestringsse-
minar i Personskadeforbundet LTN

Kurset er for deg som lever med kronis-
ke/langvarige smerter og som ønsker 
å lære mer om hvordan du kan mestre 
smertene i hverdagen bedre. Det kan 
også være mulig for pårørende å delta.
Hensikten med helgen er å få økt 
kunnskap om og forståelse av lang-
varige smerter, identifisere faktorer 
som du kan påvirke, lære tiltak som 
gjør at du kan mestre smertene bedre 
og dermed kunne delta mer aktivt i 
hverdagen. Et viktig aspekt ved semi-
naret er også det å få møte andre i 
samme situasjon.

Noen av temaene for helgen:
• Hva er smerte? 
• Hvordan ulike livsområder (sosialt, 

emosjonelt, spirituelt, fysisk) kan bli 
påvirket av å ha en kronisk smer-
tetilstand, og hvordan forskjellige 
livsområder kan brukes til å ha en 
positiv innflytelse på smertetil-
standen

• Bevisstgjøring av verdier i livet, 
og kunne identifisere og skalere 
verdiene i eget liv 

• Fysisk aktivitet og tilpasning ved 
smerter 

• Teknikker for å dempe smertetil-
standen og/eller stressnivå

Foredragsholdere er Ingunn Stang-
helle Velarde, Fysioterapeut med 
spesialisering innen nevromuskulær 
rehabilitering, Heidi Trydal, psyko-
logspesialist ved St.Olav Hospital og 
Kristin Levinsen, styremedlem i Asker 
og Bærum Lokallag.

Seminaret gjennomføres med en kom-
binasjon av forelesninger, diskusjoner, 
gruppearbeid og erfaringsutveksling. 
Det vil legges inn gode pauser og til-
rettelegginger. Deltagerne må klare 3 
kvarters foredrag om gangen.

Tid/sted: 3. - 5. desember 2021 på 
Comfort Hotel & Congress, Garder-
moen, kurset starter fredag kl 1600 og 
avsluttes med lunsj søndag.

Forbundet sentralt dekker kurset,  
hotell med helpensjon og reiseutgifter. 
Egenandelen er kr 1 000 pr. deltager.
Forutsetning for deltagelse er medlem-
skap i forbundet. Innmelding kan gjøres 

ved påmelding. Medlemskap koster 
kr 300 for enkeltpersoner og kr 400 for
familiemedlemsskap. Medlemskapet 
vil gi flere fordeler; se vår hjemmeside: 
www.personskadeforbundet.no)

Antall deltakere er begrenset. 
Påmeldingsfrist er 15. oktober 2021.

Ta gjerne kontakt med regionsekretær 
Christina Thanger for flere opplysnin-
ger, eller for tilsendelse av påmeldings-
skjema - tlf. 22 35 71 00 eller e-post til:
christina@personskadeforbundet.no 

3.–5.  desember GARDERMOENSmertemestringsseminar



–  12  –

. LANDSMØTE 2021
Etter lang tid med skjermmøter grunnet Covid-19, samt en utsettelse 
for «å være på den sikre siden», tyder mye på at Personskadeforbundet 
LTN den siste helgen i oktober kan gjennomføre et fysisk landsmøte.   

Denne gangen er lokaliteten flyttet 
fra Gardermoen (der vi har avholdt 
landsmøte de siste årene) til litt len-
ger nord, nærmere bestemt i Stjørdal 
i Trøndelag.

Landsstyret og sekretariatet gleder seg 
til endelig å møtes igjen, og enda mer 
til å møte representanter fra lagene.

– Selv om vi har vært oppe å gå under 
hele pandemi-perioden. Har vi savnet 
å møte medlemmene, sier generalse-
kretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Dahl-Hilstad forklarer at på grunn av 
at pandemien fremdeles ikke er over, 
må vi dessverre anmode lagene til ikke 
å stille med mange deltagere.

- Det store treffet må vente til neste 
år, da håper vi på en heidundrende 
tillitsmannskonferanse.

Landsmøtet skal avholdes på Quality 
Airport Hotel Værnes. Program og 
detaljer sendes til lagene i disse dager.

29.–31.  oktober VÆRNES - TRONDHEIM
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. Personskadeforbundet LTN har en 
lang tradisjon for å ivareta og å 
jobbe for rettighetene til familier. 
Både de som består av skadde 
foreldre og de som har barn som 
er rammet av skader. 

Nå er det etablert et nettverk av for-
eldre som er pårørende til barn som er 
rammet av skader. Hovedmålet med 
nettverket er å skape en arena for læ-
ring og erfaringsutveksling. 

I høst inviteres det til flere digitale treff. 
Sjekk listen under. Alle er velkomne 
til å delta!

 MANDAG 30. AUGUST:
Samling i Foreldrenettverket 
Sted: Zoom
Tema: Åpent

MANDAG 27. SEPTEMBER:
Samling i Foreldrenettverket 
Sted: Zoom
Tema: Å være pårørende
Innleder/foredragsholder: kommer

Etter innlegg blir det lagt til rette for 
spørsmål og erfaringsutveksling i 
gruppen.

MANDAG 25. OKTOBER:
Samling i Foreldrenettverket 
Sted: Zoom
Tema: Åpent

MANDAG 29. NOVEMBER:
Samling i Foreldrenettverket 
Sted: Zoom
Tema: Samarbeid med kommunen
Innleder/foredragsholder:: Rita Streit-
lien Olsen, koordinator og fagkonsulent 
i Oslo kommune

Meld deg på via vår hjemmeside: 
www.personskadeforbundet LTN.

HØSTEN PROGRAM for FORELDRENETTVERKET

Denne gangen har vi vært så heldig har vi har fått 
Simen Almås som foredragsholder og han skal snakke 
om positiv endring.

Foredraget handler om hvordan vi ser på utfordringer samt 
mulighetene vi står ovenfor. Simen Almås bruker sin egen livshistorie som 
grunnlag, og håper han igjennom dette foredraget vil gi deg innspill på hvordan 
du kunne sette livet ditt i perspektiv. Alt fra hvordan du tenker, hvordan du 
håndterer ulike utfordringer – til det å ta vare på de gode stundene – og LEVE.

Det vil ikke være anledning til å stille spørsmål etter foredraget.
Hjertelig velkommen!

Praktisk informasjon: 
Tid: Onsdag 1. september 2021 klokken 
18:00 – 19:00
Sted: Zoom. Lenke og veiledning vil bli 
sendt til de som melder seg på.
Teknisk info: Vi vil åpne rommet 30  
min før, altså 17:30.
Ny på Zoom: Er det første gang og du 
vil teste Zoom, ta kontakt. 
Påmelding: Christina Thanger, 
christina@personskadeforbundet.no, 
senest 30. august 2021.

1.  september ZOOMFOREDRAG OM POSITIV ENDRING

Spørsmål om arrangementet kan rettes til sekretariatet på 22 35 71 00

. 
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Smått & Viktig

Du må ta kontakt med NAV dersom 
du mener du er berørt.

Feiltolkningen av EØS-regelverket gjelder 
også før 1.6.2012. Det konkluderte Høy-
esterett den 2. juli 2021. Regjeringen har 
derfor besluttet at personer som mener 
de kan være berørt av feiltolkningen skal 
ta kontakt med NAV for å få saken sin 
vurdert på nytt.   

– Jeg er glad for at vi nå har fått en 
avklaring i saken. Vi kommer til å fort-
sette å gjøre det vi kan for å rydde opp. 
Vi ber personer som tror de kan være 

berørt av feiltolkningen før 1.6.2012 om 
å ta kontakt med oss på EØS-telefonen 
21 05 21 05. De kan også skrive til oss 
på nav.no/skrivtiloss, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Hans Christian Holte.

– Vi har ryddet opp i saker etter 1. juni 
2012, men noen av disse har et forløp før 
og etter denne datoen. Vi starter med å 
rydde i disse sakene og prioriterer sakene 
til de domfelte personene. 

HVILKE YTELSER ER BERØRT AV 
FEILTOLKNINGEN?
I perioden før 1. juni 2012 vil også andre 
ytelser være berørt av feiltolkningen av 
EØS-regelverket. I tillegg til sykepenger, 
pleiepenger og arbeidsavklaringspenger 
kan personer som har mottatt rehabili-
teringspenger og attføringspenger være 
berørt.

– Hvor mange som kan være berørt i peri-
oden før 2012 vet vi ikke, men trolig er det 
færre saker i perioden før 2012. Omfanget 
må vi likevel ta forbehold om, inntil vi 
har bedre oversikt. Hittil har vi prioritert 
saker fra perioden etter 1. juni 2012, der 
vi anslår at i overkant av 7000 personer 
er berørt, sier Holte. 

– Hvis du allerede har henvendt deg til 
oss om din sak før 1.6.2012 og fått beskjed 
om at vi vil se på denne hvis det blir aktu-
elt å behandle saker før 1.6.2012, så har vi 
registrert saken din og vil vurdere den på 
nytt, sier Hans Christian Holte.

Vi anbefaler alle som har spørsmål om 
hvordan de skal gå frem om å lese spørs-
mål og svar-siden på nav.no.

NAV skal behandle EØS-saker 
tilbake til 1994

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!
 

 

 

ER DU SKADET, PÅRØRENDE ELLER ETTERLATT med 
behov for å snakke med noen som virkelig forstår situasjo-
nen din, har Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan 
interessere deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 
kan du nå snakke med en av våre likepersoner. 
    Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del 
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. 

LIKEPERSONTJENESTEN tilbyr med-
lemmer samtaler med en erfaren og trent 
samtalepartner. Samtalepartnerne kalles 
likepersoner. Kort fortalt er dette er personer 
som har erfaringsbasert kunnskap, har gjen-
nomgått 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 oppfordrer både våre medlemmer og våre 
samarbeidende advokater om å spre denne 
informasjon.

Har du mottatt redusert voldsoffer-
erstatning  på grunn av begrensning i 
maksbeløpet?
Hvis du har vært utsatt for en volds-
utøvelse og blitt tilkjent erstatning 
av en domstol, kan du nå ha krav 
på tilleggserstatning. 

11. juni i år ble voldsoffererstatningen 
endret slik at man nå har rett til å få 
utbetalt tilleggserstatning dersom man 
ved dom ble tilkjent høyere erstatning fra 
skadevolder enn grensen for utbetaling 
fra staten. 

Voldsoffererstatningssystemet er basert 
på at staten ved Kontoret for Voldsoffe-
rerstatning forskutterer det beløp man 
blir tilkjent, for så å søke regress hos 
skadevolder. En del voldsoffer har blitt 
tilkjent en høyere erstatning enn gjel-
dende maksimalgrense. Da ordningen 
ble opprettet i 1976 var grensen på 100 
000 kroner. I 1986 ble den hevet til 150 
000 kroner, for deretter å bli hevet til 200 
000 kroner for handlinger begått etter  
1. januar 1994. Fra 1. juli 2001 ble den hevet 
til 20 ganger grunnbeløpet og fra 1. januar 
2009 til 40 ganger grunnbeløpet. Dagens 
grense på 60 ganger grunnbeløpet ble 
innført 30. mars 2012 og har virkning for 
alle handlinger som har skjedd 1. januar 
2011 eller senere. 

Lovendringen som trådte i kraft 1. juli i år 
gis såkalt tilbakevirkende kraft, slik at alle 
som har fått en dom hvor skadevolder 
skulle betalt et høyere beløp enn grensen 
for statens forskuttering. Man har altså 
krav på mellomlegget mellom det man 
ble tilkjent av domstolen og det man fikk 
utbetalt fra staten. Har man i mellom-
tiden fått utbetalt noe fra skadevolder, 
kommer dette til fradrag. 

Det er ingen frist for å melde dette til-

leggskravet til Kontoret for Voldsoffe-
rerstatning, men man bør sende den 
aktuelle dommen over til kontoret så 
fort som mulig. 

Vi oppfordrer både våre medlemmer 
og våre samarbeidende advokater om 
å spre denne informasjon. 

Er du medlem i forbundet kan du få mer 
informasjon ved å ta kontakt med sekre-
tariatet ved Per Oretorp.

TILLEGGSERSTATNING I VOLDSSAKER.
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Pasienter opplever bedre 
behandling med digital legetime
Over halvparten av alle som brukte digitale tjenester hos fastlegen, sier at 
kvaliteten på behandlingen ble bedre med muligheten for e-konsultasjon. 

TEKST: Lisbeth Nilsen og Randi Laukli Nasjonalt senter for e-helseforskning 

• Seks av ti pasienter synes det er let-
tere å skrive elektroniske beskjeder 
til fastlegen som ikke handler om 
medisinske saker, enn å ringe.

• Drøyt fire av ti synes det er lettere 
å forklare kliniske problemstillinger 
skriftlig enn muntlig. 24 prosent fore-
trekker tradisjonell konsultasjon.

Det er blant funnene i en norsk studie 
som har sett på brukernes erfaringer 
med digitale tjenester som elektronisk 
timebestilling og fornyelse av resept, di-
gitale ikke-medisinske forespørsler og 
tekstbasert e-konsultasjon.

I dag tilbyr mange fastlegekontorer disse 
digitale tjenestene via hjemmesiden sin. 
Noen fastleger har tilsvarende løsning 
via innlogging på helsenorge.no. Denne 
studien er kun basert på pasienter som 
har brukt tjenestene via helsenorge.no.

Forskerne Paolo Zanaboni og Asbjørn 
Fagerlund ved Nasjonalt senter for e-hel-
seforskning står bak studien som ble 
publisert i tidsskriftet BMJ Open i juni.

VANSKELIG Å VITE HVA FOLK MENER 
MED KVALITET
37 prosent av brukerne som deltok i stu-
dien, hadde hatt en tekstbasert e-kon-
sultasjon med fastlegen sin. Nær tre av 
fire pasienter mente at e-konsultasjon 
førte til bedre oppfølging, og 58 prosent 

mente kvaliteten på behandlingen ble 
bedre med muligheten for e-konsultasjon.

E-konsultasjon som belastes med egen-
andel på lik linje som en vanlig legetime, 
skal brukes for problemstillinger som ikke 
haster. Normalt skal fastlegene svare 
innen fem dager.

– «Bedre kvalitet» er en selvrapportert 
opplevelse og forteller ikke noe om be-
handlingen eller den underliggende til-
standen. Dette er tall som er vanskelig 
å finne. Vi er ikke helt sikre på hva folk 
forstår med kvalitet – det kan jo være 
måten å bli møtt på, sier Asbjørn Fa-
gerlund.

Ikke så uventet mente åtte av ti pasien-
ter at det er enklere og mer effektivt å 
bestille time elektronisk enn over telefon, 
og mer enn ni av ti synes det er enklere 
å fornye resepten digitalt.

Nesten halvparten av dem som hadde 
fornyet resepten elektronisk, mente det 
bidro til større etterlevelse av medisi-
neringen.

ETTERLYSER RESPONS
Fagerlund, som er utdannet psykolog, 
har personlig foretatt tekstanalysene 
i studien.

– I fritekstdelen ser vi at mange pasien-

ter etterspør en form for kvittering på at 
henvendelsen er mottatt, og hva som 
skjer med den. Folk liker ikke når sensitiv 
forespørsel forsvinner i et sort hull, og de 
blir sittende å vente.

– Hva kan legene gjøre for at å imøte-
komme pasientene bedre?

– Rent praktisk kan de gi pasienten en 
bekreftelse på at henvendelsen er mot-
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tatt, at den er åpnet av fastlegene og 
når de kan forvente å få svar. Dette er 
enkle servicefunksjoner som det bør være 
mulig å få til.

Spart tid er ikke nødvendigvis det eneste 
saliggjørende for pasientene, mener for-
skeren. 

– Digitale tjenester handler ofte om tids-
bruk – at ting går raskere. Men en annen 

måte å se dette på er hva pasientene 
reelt sparer i tid fra de sendte spørsmå-
lene sine, og til de får svar fra fastlegen.
Fagerlund forteller videre at det kan gå 
flere dager før legen svarer. I mellomti-
den tenker kanskje pasienten at han bør 
foreta seg noe. Folk liker å bli ferdig med 
ting. Mange av de spurte i undersøkelsen 
sa at de ønsket en rask avklaring.

– Noen ville kanskje ha valgt å få løst 

problemet samme dag ved en vanlig 
konsultasjon, selv om de hadde brukt 
en time hver vei på reise og måtte sitte 
og vente på legekontoret.

FÅR BEDRE TID TIL ANDRE TING
65 prosent av de som svarte på spørre-
skjemaene, var kvinner. Nær seks av ti 
som deltok, hadde minst tre års utdan-
ning fra universitet. Om lag 25 prosent 
hadde helsebakgrunn og flertallet av de 
som brukte digitale tjenester mente at 
deres datakompetanse var godt over 
middels. Over halvparten av alle som 
svarte var i jobb. Eldre over 65 år stod 
for 15 prosent av svarene.

Elektronisk timebestilling var den mest 
brukte tjenesten, fulgt av reseptforny-
ing. Pasientene oppga at mens de før 
brukte i gjennomsnitt 13,5 minutter for 
å gjøre en timeavtale over telefon, tok 
det gjennomsnittlig bare 4,4 minutter 
via helsenorge.no.

Fornyelse av resepter innebar en tidsbe-
sparelse på nesten 10 minutter.

– Svarene var som forventet. Det var in-
teressant å se hvem som bruker tjenes-
tene. De som bruker tjenestene mest, ser 
også ut til å være de mest kompetente 
brukerne.

En sekundærgevinst av dette er at hvis 
flere bruker digitale tjenester, blir det min-
dre kø på venterommene, kommenterer 
Johansen Fagerlund.

DIGITALE TJENESTER HANDLER ofte om tidsbruk – at ting går raskere.
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IKKE-BRUKERNE ER MER 
INTERESSANTE
Deltagerne ble rekruttert fra personer 
som hadde brukt minst én av tjenes-
tene via helsenorge.no. Undersøkelsen 
ble gjennomført over to uker i november 
2017. I alt 2043 brukere valgte å svare 
på undersøkelsen som dukket opp på 
helseportalen.

Forskerne har ikke tall på hvor stor an-
del disse 2043 utgjorde av alle brukere 
– noe forfatterne også påpeker som en 
av svakhetene ved studien.

– Vi mener resultatene er representative 
for de som bruker tjenestene, selv om det 

alltid vil være en risiko for at det er de 
mest eller minst fornøyde som tar seg 
tid til å svare.

– Hva vet dere om dem som ikke bruker 
digitale tjenester?

– Det er jo denne gruppen som er aller 
mest interessant, konstaterer Fagerlund. 
De fleste har jo ikke være inne på hel-
senorge.no. Ikke-bruk er et tema som 
alltid henger over slik forskning. Hva 
som kjennetegner disse, blir derfor bare 
spekulasjoner.

– Vi kan anta at det handler om man-
glende digital kompetanse eller at de er 

fornøyde med tilgjengeligheten til fast-
legen sin, har nærhet til hjelp og har et 
bruksmønster de synes fungerer.

DIGITAL LEGE ER IKKE FOR ALLE
I en tidligere studie blant fastleger fant 
forskerne at de fleste av disse opplevde 
at digitale tjenester frigjør tid for både 
pasientene, kontorpersonalet og legene.

Én lege hadde regnet ut at henvendelse-
ne per telefon ble redusert med cirka 25 
prosent. Fastlegene viste også til bedre 
tilgjengelighet gjennom e-konsultasjon 
og spesielt bedre mulighet for å følge 
opp kronisk syke.

FASTLEGENE VISTE I STUDIEN til bedre tilgjengelighet gjennom e-konsultasjon og spesielt bedre mulighet for å følge opp kronisk syke.
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Tall fra Helsedirektoratet viser at e-konsultasjoner
som videokonsultasjon eller digital kommunikasjon 
via tekst, utgjorde 2,4 prosent av alle konsultasjoner 
i perioden januar til november i fjor.

– Legene fortalte at noen pasienter er 
mer åpne og uttrykker seg lettere skriftlig 
i e-konsultasjon enn ansikt til ansikt, og 
én lege hadde en pasient som hadde 
skrevet ting vedkommende ikke hadde 
fortalt til noen.

Legene påpekte riktignok at digital time-
bestilling gir dem mindre informasjon om 
årsaken til at pasienten vil ha en time. 
Flere leger etterlyste også tydeligere og 
mer standardiserte rutiner for bruk av 
digitale tjenester.

Legene var enige om at barn, eldre og 
pasienter med liten datakompetanse 
trenger alternativer til digital kontakt 
med fastlegen.

– Flere fastleger mente at digitale tje-
nester ikke er egnet for psykisk syke. 
Samtidig er det noen leger som sa at 
de hadde fått en del henvendelser fra 
psykisk syke – henvendelser som ellers 
kanskje ikke ville kommet hvis pasientene 
måtte ringe til fastlegen eller under en 
fysisk konsultasjon.

ULIKE RUTINER FOR BRUK AV 
E-HELSETJENESTER
Rutinene for e-helsekommunikasjon vari-
erte både mellom legekontorene og blant 
leger på samme legekontor.

– Fastlegekontorene er godt etablerte og 
veldrevne. Min personlige mening er at 
fastlegens mulighet til å innrette driften 
til lokale variasjoner er en styrke og vil 
kunne stå i motsetning til standardiserte 
rutiner.

– Det fastlegene etterspør i studien vår 
er nok en form for startpakke med an-
befalinger om foreslåtte rutiner om hva 
som skal gjøres, når og hvordan. Da vi 
foretok studien, var antallet e-konsul-
tasjoner så lavt at disse konsultasjone-
ne ikke kom i konflikt med de vanlige 
rutinene. Ettersom bruken øker, øker 
behovet for struktur, sier Fagerlund og 
tilføyer:

– Fastlegene i studien var tidlig-bru-
kere som ville prøve ut tjenestene, og 
noen av dem har også hatt innspill til 
utviklingen av tjenestene. Når det blir 
masseutrulling, vil det være større va-
riasjon i entusiasmen. Og hvis de selv 
og pasientene er fornøyde, vil det kunne 
være et forstyrrende element for legene 
å bli påtvunget noe nytt når dagens 
system fungerer bra.

UTVIKLINGEN FRAMOVER
Tall fra Helsedirektoratet viser at e-kon-
sultasjoner som videokonsultasjon eller 
digital kommunikasjon via tekst, utgjorde 
2,4 prosent av alle konsultasjoner i peri-
oden januar til november i fjor.

Foreløpige tall fra Helsedirektoratet vi-
ser at e-konsultasjoner i juni og juli i år 
utgjorde 21–22 prosent av alle konsulta-
sjoner. Pandemien bidro til at andelen i 
mars og april var oppe i 35–41 prosent.

Ifølge forskerne er det anslått at cirka 30 
prosent av alle fastlegekonsultasjoner i 
fremtiden vil være e-konsultasjoner – og 
opptil 40 prosent med bruk av såkalt 
m-helse.

Med m-helse menes bruk av mobile en-
heter som gjør det mulig med egenmåling 
eller registrering av personlige helsedata.

– Når er vi på 40 prosentandel e-kon-
sultasjoner?

– Vi har en tendens til å overestimere 
de kortsiktige effektene av innovasjon, 
mens vi underestimerer de langsiktige 
virkningene. Kanskje er dette et gene-
rasjonsspørsmål.

– Når digitale tjenester er etablert og 
innarbeidet, har legene et system som 
kan aktiveres i situasjoner der det er 
ønskelig å begrense fysiske ansam-
linger av pasienter på venterommet, 
for eksempel i en pandemisituasjon. 
Fremover handler det mye om å ta i 
bruk de digitale tjenestene som er til-
gjengelige, også blant fastlegene, sier 
Asbjørn Fagerlund.

REFERANSE:
Paolo Zanaboni og Asbjørn Johansen 
Fagerlund: Patients’ use and experiences 
with e-consultation and other digital 
health services with their general practi-
tioner in Norway: results from an online 
survey. BMJ Open, 2020. DOI: 10.1136/
bmjopen-2019-034773

Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Ma-
rie Holm og Paolo Zanaboni: General 
practitioners’ perceptions towards the 
use of digital health services for citizens 
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study. BMJ Open, 2019. Doi.org/10.1136/
bmjopen-2018-028251
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12 personer døde i drukningsulykker 
i juli, viser Redningsselskapets druk-
ningsstatistikk. 28 av de 51 persone-
ne som har druknet så langt i år, har 
omkommet i sommer.

– Mens det var relativt få drukninger de 
to første ukene i juli, har det dessverre 
vært en rekke drukningsulykker relatert 
til bading i siste halvdel. Det har vært 
stor tilstrømming til badeplassene i det 
gode fellesferie-været, sier Kim Bertheus-
sen, direktør for frivillighet og bærekraft 
i Redningsselskapet.

Åtte av de 12 drukningsdødsfallene i juli 
skjedde i forbindelse med bading. To 
personer omkom fra fritidsbåter, mens 
to personer druknet etter fall fra land.

INGEN BARN DRUKNET I JULI
Alle de 12 som druknet i juli var voks-
ne. Den yngste var i begynnelsen av 
30-årene, mens den eldste var i slutten 
av 80-årene. Tre av de omkomne var 
kvinner, ni var menn.

Viken hadde flest drukningsulykker for-
rige måned. Fire av de fem ulykkene i 
fylket skjedde under bading: En eldre 
kvinne druknet i Svelvik i Drammen, en 
mann i 60-årene ble funnet livløs i sjøen 
på Jeløya i Moss og omkom senere på 
sykehus, en mann i 40-årene druknet i 
Vannverksdammen i Drammen og en 
mann i 50-årene omkom i Store Sand-
ungen i Asker. Den femte ulykken skjedde 
da en kano med to personer kantret på 

Øyungen i Ringerike. En kvinne kom seg 
til land, mens en mann i 50-årene ble 
funnet livløs i vannet.

Innlandet hadde tre drukningsulykker i 
juli. En mann i 50-årene druknet under 
bading i Kjerksjøen i Grue, mens en mann 
i 80-årene ble funnet omkommet i Stran-
defjorden i Valdres. Det er uklart om han 
falt i vannet eller badet. En eldre kvinne 
druknet etter å ha falt i elva Bøvra i Lom.

En kvinne i 80-årene druknet under ba-
ding ved Tromøy i Arendal i Agder, mens 
en mann i 30-årene under bading i Ba-
dedammen på Grorud i Oslo. En mann 
i slutten av 50-årene ble funnet om-
kommet i vannet etter en fisketur med 
båt i Fiskemovatn i Vinje i Vestfold og 
Telemark. Den siste drukningsulykken 
i måneden fant sted i Steinfjorden på 
Senja i Troms og Finnmark, der en mann 
i 70-årene ble funnet i sjøkanten.

NED 7 PROSENT
I perioden januar – juli har 51 personer 
druknet i Norge, mot 55 på samme tids-
punkt i fjor. Det er en nedgang på 7 %.

Så langt i år har 16 personer druknet fra 
fritidsbåt, hvorav tre fra kano. Fra yrkes-
fartøy har det vært to drukningsulykker.  
11 personer har omkommet etter å ha 
falt i vannet fra land, mens 10 personer 
druknet i forbindelse med bading.

Redningsselskapet har i tillegg registrert 
åtte drukningsulykker etter fall gjennom 
isen, to personer har omkommet under 
dykking og to personer døde etter at 

bilene de satt i havnet i vann eller sjø.

44 av de 51 personene som har druknet 
så langt i år er menn, noe som utgjør hele 
88 % av totalen. To av de omkomne var 
barn under 16 år.

I 2021 har det vært nesten like mange 
drukningsulykker i vann og elver som 
i sjøen.

Månedsstatistikken er foreløpig, og 
kan bli endret om det fremkommer nye 
opplysninger om dødsårsak i de enkelte 
hendelsene.

Døde på sjøen
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Landet rundt

TEKST: Kirsten P. Gravdal   FOTO: Tiina Vyyrylainen

Fredag den 30. juli reiste 24 med-
lemmer fra Follo lokallag med tog 
til Røros for å markere jubileet. 

Alle hadde på forhånd fått tilsendt pro-
gram for turen. Vi snakker alt fra pakke-
liste, reisedokument, navneliste med 
telefonnummer til deltakerne samt tid 
og sted for de ulike aktivitetene. I pro-
grammet var det også satt av tid som 
den enkelte selv kunne disponere.

Allerede på toget var stemningen på 
topp. Etter å ha passert Eidsvoll ble det 
delt ut lunsjpakker bestående av ferdig-
smurte kyllingwraps og mineralvann.

Deretter ble det Quiz som ble premiert 
- med en liten gevinst til alle.

Ved ankomst på Røros sjekket vi inn på 
vertshuset. På hvert rom var det satt et 
lite kort med en koselig velkomst hilsen 
og en flaske eggelikør som kom fra Galå-
volden gård på Røros.

Det ble så avholdt et kort informasjons-
møte der styreleder Leif Gunnar Hom-
brekk gikk gjennom saker som styret 
hadde gjort og ønsket å arbeide med 
videre. Det var greit å benytte denne 
sjansen da det var så mange fysisk til 
stede.

Klokken 19.00 ble jubileumsmiddagen 
servert bestående av: 
Forrett: Fritert andevinge
Hovedrett: Reinsdyr koteletter fra Stensaas
Dessert: Norske jordbær med hjemme-
laget is og marengs

Dette måltidet falt i smak hos samtlige!

Ved midnatt gikk hver til sitt rom etter en 
lang og innholdsrik dag, og for å «lade» 
opp til neste dag.

Etter frokost lørdag startet programmet 
med omvisning ledet av den lomme-
kjente guiden Leif Hagen. Han kunne 
fortelle oss historier fra Røros sett fra en 
meget humoristisk synsvinkel og med 
en fantastisk fortellerglede. Det var en 
opplevelse å lytte til det han hadde å 
formidle.

Etter lunsj gikk ferden videre til omvisning 
i kunstgalleri Kjerkgata. Der var det for-
skjellige kjente kunstnere som hadde stilt 
ut bilder, keramikk og figurer. Her mottok 
alle hver sitt håndvevde sitteunderlag 
fra Røros Tweed med motiv av to ryper. 
Sitteunderlaget var rullet sammen med 
et papirbelte der det stod: RØROS I PAKT 
MED NATUREN. Virkelig en suvenir å ta 
med seg hjem.

Dagen nærmet seg kveld. Før mid-
dagen fikk vi besøk av selveste Arnfinn 

Strømme vold som underholdt med sang 
- og historien rundt spelet Elden eller «Det 
brinner en Eld».

Arnfinn Strømmevold er en kjent musikk 
og kulturpersonlighet fra Røros. Han er én 
av to manusforfattere og komponister 
bak musikkspelet Elden. 

Elden er et norsk og historisk musikk-
spel som har blitt oppført utendørs på 
Røros i Trøndelag hvert år siden 1994. 
Dette er en sann historie om karolinernes 
forsøk på å erobre Røros i årene 1718–
1719. Spelet fremføres av profesjonelle 
aktører samt frivillige amatører og lokale 
skuespillerkrefter. Arnfinn Strømmevold 
deltok selv i årets fremvisning. Slegg-
haugene danner en majestetisk scene 
for drama tikken som utspiller seg i de 
seine kveldstimene.

Elden har virkelig medført at Røros, for oss 
i Follolaget, har fått sin plass på kartet.

Høydepunktet for å legge jubileums- 
turen til Follo lokallag til Røros var nett-
opp for å se og oppleve dette musikk-
spelet!

Turen hjem igjen gikk roligere for seg. De 
fleste var slitne og hadde mange inntrykk 
å sortere.

Jubileumstur – Follo lokallag er 30 år. 
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CICI-studien 

Bli med i studie for å bygge kunnskap 
rundt behandling av barn med hjerneskade 
i kronisk fase og deres støtteapparat 
CICI-studien undersøker effekten av et behandlingstiltak for barn med ervervet hjerneskade og deres familier 
når det har gått minst ett år siden skaden. 

OM STUDIEN 
Mange barn med ervervet hjerneskade 
får utfordringer på ulike områder, f.eks. 
med å huske og konsentrere seg, med 
«fatigue» (hjernetrøtthet), eller vansker 
med følelsesmessig eller sosial funksjon. 
Plagene kan være langvarige, nye ut-
fordringer kan vise seg over tid og livs-

kvaliteten til barnet og familien kan bli 
redusert. Likevel finnes lite kunnskap om 
hvordan barna og familiene kan få det 
bedre når det har gått mer enn ett år 
siden skade, og mange familier føler at 
de får for lite hjelp. 

CICI-studien skal inkludere 80 barn der 

vi sammen med barnet og familien 
kommer frem til individuelle mål som 
det arbeides med både hjemme og på 
skolen. Halvparten av deltakerne vil få 
denne behandlingen, mens den andre 
halvparten vil få den oppfølgingen de 
hadde fra før. Studiens mål er at barna 
og familien skal få det bedre ved bl.a. å 
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Deltakerne i behandlingsgruppen lærer om vanlige 
utfordringer etter ervervet hjerneskade i barndommen 
og ungdomsalder, og hvordan de kan jobbe målrettet 
med utfordringene til barnet sitt.

minske barnas symptomer fra hjerneska-
den, og øke foreldrenes mestringsfølelse. 
I tillegg er det et mål at studien bidrar til 
bedret samarbeid mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, mellom helse-
vesenet og skolen, og mellom skole og 
hjem.

VITENSKAPELIG TITTEL 
Barn i kontekst: Behandling av kroniske 
symptomer etter ervervet hjerneskade 
hos barn. En randomisert kontrollert 
studie. 

INFORMASJON OM DELTAKELSE
Studien er åpen for inkludering fra 
01.04.2021 fram til 01.08.2023.

HVEM KAN DELTA? 
• Foreldre med et barn fra 6 til 16 år 

med ervervet hjerneskade. Hjerne-
skaden må ha blitt vist på bilde (CT 
eller MR) og må ha skjedd for minst 
ett år siden. 

• Barnet må gå på skole. Dere trenger 
ikke å spørre skolen om de ønsker å 
delta, det vil CICI-studien gjøre.

• Barnet og/eller foreldrene må opp-
leve at barnet har tankemessige, 
skolemessige, følelsesmessige, sosi-
ale eller atferdsmessige utfordringer 
i hverdagen som er knyttet til skaden. 
Vanlige vansker er f.eks. trettbarhet, 
vansker med å konsentrere seg og/
eller huske, svekket selvstendighet i 
hverdagen, sinne eller engstelighet, 
eller sosiale vansker. Vanskene kan 

gå ut over familiefungering.
• Familien må snakke norsk eller en-

gelsk og kunne lese norsk. 
• Vi gjennomfører samtaler med inter-

esserte familier for å undersøke andre 
faktorer som kan påvirke muligheten 
for å delta. 

• Familien bør bo på Østlandet. Familier 
fra andre steder i Norge kan gjerne 
ta kontakt og bli satt på liste slik at 
CICI-studien tar kontakt hvis/når vi 
utvider inklusjonsområdet. 

HVA INNEBÆRER STUDIEN? 
Behandlingen består av
• Syv samtaler med foreldre og barnet 

om utfordrende områder i hverdagen, 
mål og strategier for å nå målene. De 
fleste eller alle samtalene holdes via 
en sikker videokonferanse-løsning 
som er godkjent for helsevesenet.

• Fire samtaler med ledelse, lærer og 
andre personer ved skolen som kjen-
ner barnet godt, der vi gir informasjon 
om ervervet hjerneskade hos barn og 
finner strategier for å nå målene som 
vi har satt i fellesskap. Helsepersonell 
i kommunen som jobber med barnet 
er velkommen til å delta. Foreldrene 
deltar på minst to av skolemøtene.

• En dag med foreldreseminar på Sun-
naas sykehus eller det sentrale Øst-
landet der foreldre til barn med erver-
vet hjerneskade utveksler erfaringer, 
og der vi går gjennom ulike temaer 
knyttet til familieliv og foreldrerollen 
etter ervervet hjerneskade hos barn.

 Det forutsettes at familiene bruker stra-
tegiene i hverdagen i de 4-5 månedene 
som behandlingen tilbys.

VÆR OPPMERKSOM 
Deltakelse i studien innebærer ingen kjent 
risiko. Slitenhet kan oppstå i forbindelse 
med å delta i samtaler samt fylle ut skje-
ma. Utover dette forventes ingen ulemper 
eller bivirkninger. Vær oppmerksom på at 
halvparten av familiene som deltar ved 
tilfeldig fordeling kommer i kontrollgrup-
pen og dermed ikke mottar behandling. 

Deltakerne i behandlingsgruppen læ-
rer om vanlige utfordringer etter er-
vervet hjerneskade i barndommen og 
ungdomsalder, og hvordan de kan jobbe 
målrettet med utfordringene til barnet 
sitt.

Kunnskap fra studien vil kunne bidra til 
nye behandlingstilbud for barn og ung-
dom med ervervet hjerneskade når det 
har gått mer enn ett år siden skaden.

KONTAKTINFORMASJON 
Prosjektleder: Marianne Løvstad, telefon 
934 52 003. 
Forskere og klinikere i studien: Nina 
Rohrer-Baumgartner, telefon 930 33 243, 
Edel Svendsen, telefon 924 20 939 og 
Ingvil Laberg Holthe, telefon 415 19 056.

Sunnaas sykehus eier og har ansvaret for 
CICI-studien. Oslo universitetssykehus og 
Statped samarbeider i studien.
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Selius & kidza

Kjeder du deg? 
Du kan bli veldig rastløs av å kjede deg, men likevel er det ofte vanskelig 
å komme på noe å gjøre. Det er også vanlig å føle seg slapp og ikke klare 
å komme i gang med noe, selv om du vet at du kjeder deg. Likevel er det 
kort vei ut av kjedsomheten, bare du klarer sette i gang. 

FAKTA: Å kjede seg av og til kan faktisk være sunt. 

TI TIPS TIL TING DU KAN GJØRE
• Er det noe du har utsatt å gjøre? 

Lekser, rydding eller vasking? Nå er 
et godt tidspunkt å få det unna. 

• Prøv noe helt nytt! Det kan være hva 
som helst, som å prøve en ny idrett 
eller lære deg sjakk. 

• Finn på noe med familie eller venner. 
Hvis du ikke har en venn som er ledig 
den dagen, kan du kanskje strekke ut 
en hånd til noen du ikke kjenner så 
godt ennå? 

• Bruk kroppen. Gå en tur ut, enten 
langs veien eller på et fjell. Ellers 
kan du sykle, ta deg en joggetur, dra 
i svømmehallen, trene på en sport 
du driver med, kjøre litt styrketrening 
eller gjøre yoga. Det er bra for helsa 
og virker positivt på humøret. Sett 
gjerne en god podcast eller musikk 
på ørene. 

• Dra på utflukt. Utforsk stedet der du 
bor, eller dra til et annet sted. Ta gjer-
ne et søk på nettet og sjekk hva som 
skjer der du bor. Kanskje finnes det en 

gate du ikke har gått i før, en kafé du 
ikke har vært på, eller en butikk du 
kun har sett fra utsiden? Bruk sanse-
ne: Se på andre mennesker, lytt til det 
som skjer rundt deg, og vær tilstede. 

• Slapp av, og ta ekstra godt vare på 
deg selv. Hva med litt hjemmespa? 

• Gjør noe kreativt. Begynn å skrive 
dagbok, skriv en tekst, lag en skulptur, 
ta bilder, tegn, sy eller mal. 

• Syng eller dans. Det har ingenting å 
si om du er flink til det eller ikke, men 
synging og dansing funker godt både 
mot kjedsomhet og dårlig humør. 

• Bak noe godt. Kanskje du kan prøve 
en ny oppskrift? 

• Gjør noe hyggelig for noen andre. 
Dette er kanskje det aller fineste du 
kan gjøre om du kjeder deg. Lag noe 
fint til en du er glad i, spør om noen 
trenger hjelp med handling eller hus-
arbeid, plukk søppel i gata, eller ring 
en det er lenge siden du har pratet 
med. 
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Detektiv Rev

Finger-
bredde

Finn det 
skjulte 
jernet

Hva skjedde?

2

1

5

4

3

Du trenger

Gjør dette

• Sylteglass
• 4-5 teposer
• Ananasjuice
• Eplejuice

• Tranebærjuice
• Tre gjennom-

siktige 
plastbeger
• Voksen 
hjelper

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

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

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

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

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

La glassene stå i 2 timer til

Hold opp glassene igjen og 
studer hvert av dem nøye

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

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

Hvorfor det ikke ser ut som metall…

Hell cirka en 
fingerbredde av 
hver juice i 
glassene

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Ti kjappe
Hva er det motsatt av villaks?
Hva er byssa i en båt?
Hvilket stort land ligger sør, øst 
og vest for Mongolia?
Hva er forskjellen på sommer- 
og vintertid?
Hva heter kjæle-tøffelen i  
TV-julekalenderen Jul i  
Skomakergata?
Hva vil det si å avlegge ed?
Hvem var Don Quijote?
Er bladene på dillplanter smale 
eller brede?
Hva er dørken i en båt?
Hva heter hovedstaden i  
Russland?

1. Oppdrettslaks 2. Kjøkkenet 3. Kina 4. 1 
time 5. Tøfflus 6. Å avlegge et løfte 7. En 
figur i en roman 8. Veldig smale 9. Gulvet 
10. Moskva

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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Kryss meg på krykka

Sett sammen boksta-
vene i de fargede rutene 
(i rekke følge ovenfra og 
ned). Dette blir løsningen 
som du kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 15. september

Løsning på forrige kryss 
var:
KJØR PENT I 
SOMMERTRAFIKKEN

Laila Stokvik, Vigrestad

Torill S. Torgrimsen, Sundebru

Tormod A. Kordahl-Gulbrandsen, 
Kongsvinger

OPPGAVE VINNERE

SKEP - 
SIS

GUTTE - 
NAVN

TØYE
SVAR

ELE - 
MENT

HAVDYR HUNGER IVRIG ARTIK - 
KEL

DRIKK

BAKKE
RETT

LANG - 
SOMT

ORGA - 
NER

SENKER
LEASER

YNDIGE PLATE

NYTEL - 
SES - 

MIDDEL

EDEL - 
STEIN

ER FOR 
DÅRLIG

MENN
ADVERB

FERSK
ÅRS - 
TIDEN

HAV

DYR
KOSTEN

UTROP
RETNING

BLE
PRESEN-

TERT  I
NR. 6

GÅTE
TRØN - 
DER - 

GRUPPE
DYR VAKRE ETTER - 

SKRIFT
BRUTAL

DYR
FRIST

UTROP TEGNE - 
SERIE

VISER
I  DET

EMNE TO

FRISTES
ALLI - 
ANSE

ER END-
RET TIL 
29.-31.
OKT.

ANGÅ - 
ENDE

ELV GUTTE - 
NAVN

MO - 
DERNE
TOPP

BLE 2020 
FOR FFO

VOKA - 
LER

BAK - 
VERK

MÅL AKE ENKEL
HADDE

ARTIK - 
KEL

BIL - 
MERKE

INDISK
BY

REELLE
SNÅLE

SEKK
MORENE

FUGLEN
DAN - 
MARK

RE - 
SPEK - 

TEN
LAKKER

EVIG - 
GRØNT

TRE
NAFTA

PERSO - 
NALE
HAV - 

NYMFE

KANT
AKTU - 

ELL

PRO - 
NOMEN

DUK

ROGN
MÅNE

TRE UTSIKT OMME
FISK

AULA

HÅND - 
LAG

PLAGG

KRIBLE
SPRØ

JEG
PÅ

NORSKE
FLY

UTLØP VERN
VÅPEN

BESTÅ HÆR

PIKE - 
NAVN

PSYKEN MÅL
VIA

TRE MUSIKK-
FORM

LIKE FISK

PIKE - 
NAVN
SIKT

AVIS YTRE
FUGL

PRO - 
NOMEN

FASIT ENDE DOTT BOM
DRIKK
BE - 

HOLDER
MUSIKAL

KJEMME MED - 
GIFT

SNØMUS
DOVEN

ARTE EKSI - 
STERER

KARAK - 
TER

RAKER
TELE

BRANN
MAN

VARMEN GUTTE - 
NAVN

OLJE - 
SEL - 
SKAP

TONE VIRK - 
SOM

PÅ - 
KLAGET

Anne Grethe
Nilsson

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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Trygt på skoleveiene

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 47 60

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

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

www.bilskadesenteret.no

T Fjeld
Biltransport AS

Engaveien 6
3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126

Fineide
Transport AS
Nordsjøvegen 27

8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Bremsnes
Bilverksted AS

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

austrheim.kommune.no

Åskollen
Tverrliggeren 4

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Fjellheim Drift
og Service AS

Knottveien 346
7777 NORD-STATLAND

Tlf. 915 83 272

Bø
Lundevegen 11

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 05 01

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 23 00

Verkstedveien 25A
1400 SKI

Tlf. 64 87 67 00

Dombås Bilberging AS
Almenningsvegen 51

2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Geithusveien 69
3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 77 99

Bilxtra Hitra
7250 MELANDSJØ

Tlf. 72 44 49 30

Andøy
Installasjon A/S

Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Per Reboli AS
Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Nordre gate 10
8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no flesberg.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no as.kommune.no

Bil og Mekaniske
Vigra

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA

Tlf. 70 18 36 35

Rørlegger
Haugen AS
Blåbærsvingen 5
3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Lierstranda
Lierstranda 93

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

grimstad.kommune.no
stange.kommune.no

molde.kommune.no

Krødsherad
kommune

 krodsherad.kommune.no

Fitjar
kommune

fitjar.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Valer-of.kommune.no
time.kommune.no hammerfest.kommune.no kongsberg.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 13 31

Gaupne
Bilsenter AS

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 10 80

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER

Tlf. 72 48 79 90 - www.advokat-aae.no

Sundretunet, Sundrejordet 4, 3570 ÅL
Tlf. 417 99 417 - www.asplanviak.no

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

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

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

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Åsaunvegen 5
7609 LEVANGER
Tlf. 74 02 88 40

0614 OSLO
Tlf. 930 50 655

akerbrygge.no/marina
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Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Lastebiltransport
Brede Stalsberg AS

Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 415 03 460

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

MTF Bil as
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Tjore 85
4887 GRIMSTAD
Tlf. 907 68 447

Anton Jenssen
Transport AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Tlf. 63 87 05 50 -
www.bilopphogging.no

Stasjonsveien 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

Landfalløya 7
3020 DRAMMEN
Tlf. 32 27 77 00

Kolltjernvegen 12
2316 HAMAR

Tlf. 951 10 387

Sundbrei
Transport AS
Tiltaksvegen 821

3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Rosholt
4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 25 50

Malermestrene
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Lundedalslia 19
3940 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Christensen & Jensen
Transport AS
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Jostein Lobben
Kran og Transport

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT

Tlf. 913 28 575

Sulland
Tromsø AS
Alkeveien 12

9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Assemblin Norge
Bjørnstadmyra 7
1712 GRÅLUM

Tlf. 09 030

Autobjørn A/S
Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Rognan
Fargehandel

Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Vålerveien 65
1597 MOSS

Tlf. 69 20 58 50

Nils Bjørkens
Bjørknes 45
1870 ØRJE

Tlf. 900 12 555

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Mobile Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Rådhusvegen 8
8410 LØDINGEN
Tlf. 76 93 34 90

Bygg og
Malesenter AS
Mobekkvegen 1154

2232 TOBØL
Tlf. 464 18 644

Brødr
Rodegård AS

Gudbrandsrudvegen 111
3540 NESBYEN
Tlf. 959 22 408

Optimera AS
Monter Stormarked

Forus
Maskinveien 7

4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Ruud
Transport DA

Granløkka 9
3320 VESTFOSSEN

Tlf. 906 89 656

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Nyhus
Transport AS

Roaveien 6
3534 SOKNA

Tlf. 414 56 705

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Franzefoss
Gjenvinning AS

Hareid
Brandalsvegen 204

6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

Indre Agder
Transport AS
Kjetsåvegen 14
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

Birger N. Haug AS
Drammen

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 24 15 00

Stian Røyset
Transport AS
Snopenesvegen 25

6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Rana
Industriterminal A/S

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

Flisa Taxi DA
Negardssvingen 8

2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

S. Holand
Bilverksted AS

Kampen 19
9440 EVENSKJER

Tlf. 77 08 53 30

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

Søndre Skipstad 3
1684 VESTERØY
Tlf. 911 32 774

Gudbrandsdal
Frakt AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

EiendomsMegler 1
Modum

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND

Tlf. 32 78 76 65

Hurum
Bilsenter AS

Åsveien 14
3475 SÆTRE

Tlf. 454 73 090
- 958 75 033

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603

3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

Vinstra
Karosseri AS

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

Verkstedveien 52
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Bergum & Skogli
Oljeservice AS
Postmannsfaret 7

2817 GJØVIK
Tlf. 970 28 094

Trosby Båt og
Motor Trosby

Motorverksted
Valleveien 603

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Åsgreina
Byggassistanse AS

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Herolf Hansen
& Sønn AS

Hvalrossvegen 27
9100 KVALØYSLETTA

Tlf. 915 63 511

Sør-Varanger
Bilteknikk AS

E. K. Andersonsv 1
9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

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

8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 04 06 16 - www.nothuset.no

Alfa kurs- og behandlingssenter
Dalsroa, 3158 ANDEBU

Tlf. 33 30 67 50
www.alfabehandling.no
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MØRE og ROMSDAL

Furene 29, 6105 VOLDA...............................................Tlf. 70 07 44 30
E-post: postmaster@aam-trafikkskule.no
www.aam-trafikkskule.no

TRØNDELAG
RØDSJØ Trafikkskole AS
Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

VIKEN

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

Larsnes
Mek Verksted A/S

6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00

www.larsnes-mek.no

Finnestadveien 335
1880 EIDSBERG
Tlf. 69 89 89 89
www.antirust.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no
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For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din, mobilnummeret og 
mailadressen. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller: 
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

HAR DU NY ADRESSE?



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

Nord-Norges ledende advokatfirma 
innenfor behandling av personskader, 

med kontorer i Tromsø og Oslo.  
Vi bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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 

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 13 ansatte, hvorav 9 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!HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 
Besøksadresse: 
Universitetsgata 8, 0164 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00, Faks: 23 29 90 01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no


