
Magasinet for Personskadeforbundet LTN 
#Utgave 8  - 2018

Kommuner og  
smart teknologi 

s.4 
Tillitsmanns- 

konferanse
s.8

Personskade- 
forbundet LTN blir til

s.14  

s.4

34

Teknologi gjør veien  
lettere for barn og unge 



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

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

ANNONSER

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.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafi kkskade  • 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 
fi rmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele 

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

ER DU PÅ 
FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00



–  3  –

har lagt bak meg, har vært fylt opp 
av Personskadeforbundet LTN. Det 
startet allerede torsdag med leder-

møte og ekstraordinært landsmøte – for deretter å gå over 
til tillitsmannskonferanse som varte fra fredag til søndag. 
Etter et sånt maratonløp skulle man tro at jeg var mega- 
sliten da jeg endelig kunne innta horisontal posisjon på  
sofaen hjemme på Steinkjer. 

Men nei – jeg var så gira. Først og fremst på grunn av alle 
de fine menneskemøtene, men også energien som var under 
gruppeoppgavene og fellesforedragene. For en gjeng vi er! 

Jeg tror ikke jeg er alene om å føle meg glad og fylt opp etter 
en forbundshelg. Selvsagt kan man fysisk kjenne at det ble 
litt lite søvn, lange dager og kanskje en slitsom reise hjem. 
Men gleden over hvem vi er og hva vi gjør, er sterkere. Nå hå-
per og tror jeg denne energien vil bli med videre i vårt arbeid. 
Både i styrene, utvalgene og ute i lagene. Frivillighetsenergi! 

I denne utgaven av LEVE MED har leder for laget vårt på 
Nord-Vestlandet, Randi Nordset, skrevet en artikkel fra tillits- 
mannskonferansen. Både for dere som var der og ikke var 
der;  her får dere et lite innblikk i hvordan en tillitsmannskon-
feranse kan arte seg. 

Et tema som forbundet lenge har hatt et blikk på er hvordan 
overgangene mellom helsetjenestene fungerer, eller rettere 
sagt ikke fungerer. En flytting, for eksempel mellom spesia-
list- til en rehabiliteringsenhet er sårbar. Kanskje er det enda 
flere utfordringer i overgangen til et kommunalt helsetilbud. 
LEVE MED har snakket med spesialrådgiver Bjørnar Alexan-
der Andreassen i Helsedirektoratet og spurt hvordan de job-
ber med overganger, og hvilke tiltak som gjøres for å påse at 
overgangene skal gli lettere. Og ja, vi sa også ifra om at dette 
er en sak vi følger tett med på!

Siden det nå er høst og vi går inn i en mørkere tid av året, 
håper jeg at flere tar frem refleksene og lyser opp når de går 
i veikanten. Jeg har iallfall tatt frem min.  

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Jeg tror ikke jeg er alene om å føle meg glad og 
fylt opp etter en forbundshelg. Selvsagt kan man 
fysisk kjenne at det ble litt lite søvn, lange dager 
og kanskje en slitsom reise hjem. Men gleden over 
hvem vi er og hva vi gjør, er sterkere. 
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Ulike apper og verktøy kan gjøre hverdagen både morsommere og enklere 
for barn og unge. Men for at kommuner skal kunne tilby slike løsninger, 
må det flere grep til, mener forsker.

TEKST: Oddny Johnsen, frilansjournalist

Digitale timeplaner og treningsmatter, ap-
per for tegn til tale og Pokemon Go. Dette 
er eksempler på teknologi som kan gjøre 
det lettere å delta i fritidsaktiviteter for 
barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Kul og fengende teknologi gjør det en-
klere å delta, ifølge seniorrådgiver Undine 
Knarvik i Nasjonalt senter for e-helse-
forskning.I en ny rapport har hun og 
kollegaene sett på hva som må til for 
at norske kommuner skal lykkes med 
velferdsteknologi for denne gruppen barn 
og unge.

BÅDE LEK OG KOMMUNIKASJON
Helsedirektoratet og Direktoratet for 
e-helse har en ny tilskuddsordning for 
utprøving av velferdsteknologi for barn og 
unge med nedsatt funksjonsevne. Dette 
er en del av Helsedirektoratets nasjonale 
velferdsteknologiprogram.

Målet er å finne fram til, og prøve ut, kom-
mersielt tilgjengelig velferdsteknologi 
som gjør at barn kan delta i og mestre 
fritidsaktiviteter.

Nasjonalt senter for e-helseforskning 
samarbeider med de to direktoratene 
om å øke kunnskapen på feltet, og har 
forsket på utprøvingen av ulik velferd-
steknologi.

Spill og apper for språk og kommunika-
sjon blir testet, for å se om de kan stimu-
lere til sosial og fysisk aktivitet og bedre 
samhandling.

TRE VIKTIGE FORUTSETNINGER
– Mange av brukerne vil trenge mange 
og til dels omfattende tjenester fra det 
offentlige gjennom hele sitt livsløp. En 
tidligere rapport i samme prosjekt viste 
at barn og unge med funksjonsnedset-
telser har gode digitale ferdigheter, sier 
Knarvik.

Forskerne trekker fram tre sentrale 
forutsetninger for at kommunene skal 
greie å gjøre velferdsteknologi til en 
naturlig del av hverdagen for denne 
brukergruppen: kartlegging, endrings-
vilje og forankring.

– Mennesker med funksjonsnedsettelser 
har svært ulike behov. En kartlegging 
av den enkeltes behov må til for å fin-
ne riktig løsning, og for å finne ut om 
teknologi i det hele tatt er en løsning, 
forklarer Knarvik.

Slik kan kommuner innføre 
smart teknologi til barn med 
funksjonsnedsettelser

UNDINE KNARVIK
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Forskerne fant ut at kommunene er gode til å knytte 
aktivitetene opp mot strategiske planer. De inkluderer 
dem også i utviklings- og innovasjonsarbeidet. 
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– Det er også viktig at kommunen selv 
er villig til å endre seg. Å ta i bruk vel-
ferdsteknologi krever en endring i tan-
kesettet om hva kommunale helse- og 
omsorgstjenester er, og hva det skal være 
i fremtiden, mener seniorrådgiveren.

– Så er det helt sentralt at endringene og 
målsettingene forankres i hele kommunen; 
både politisk, administrativt og faglig, fra 
kommuneledelsen til ansatte i tjenesten, 
og spesielt hos IT- og driftstjenesten. Ellers 
reduseres sjansen for å lykkes, sier Knarvik.

Med forankring mener forskerne at kom-
munen ikke bare sier «ja» til å delta i slike 
prosjekter, men at ledelsen forplikter seg 
økonomisk og gir prosjektet nok opp-
merksomhet.

KUL OG FENGENDE TEKNOLOGI gjør det en- klere å delta, ifølge seniorrådgiver Undine Knarvik i Nasjonalt senter for e-helse forskning.



LEDELSEN MÅ FORPLIKTE SEG
Knarvik forklarer hvorfor tilbudet må være 
toppstyrt.

– Ledere er viktige endringsagenter i en-
hver organisasjon, og de må ha sterkt 
eierskap til nye tjenester. Noen må be-
stemme at dette skal være en del av 
kommunens tjenestetilbud og forankre 
det ved å ta det inn i kommuneplanen, 
digitaliseringsstrategien og kommune-
budsjettet. Et prosjekt blir aldri til noen 
tjeneste uten at det har denne forank-
ringen, forklarer hun.

Forskerne fant ut at kommunene er gode 
til å knytte aktivitetene opp mot strate-
giske planer. De inkluderer dem også i 
utviklings- og innovasjonsarbeidet. Men 
mange har mindre fokus på at det koster, 
at dette også skal inn i kommunebud-
sjettene.

Les også denne saken fra Nasjonalt  
senter for e-helseforskning:
Flere kommuner bruker velferdsteknologi

TEKNOLOGI KAN GI BEDRE SAMSPILL
Ny teknologi og løsninger fører til at 
barna og ungdommene blir tryggere, 
får mer kontakt med jevnaldrende, økt 
selvstendighet og bedre språk. Det har 
forskerne dokumentert i tidligere rap-
porter fra samme prosjekt.

– Ansatte i kommunene fortalte om 
hvordan ulike typer teknologi økte sam-
spillet mellom brukerne av teknologien 
og de rundt. De opplevde å tilby noe som 
fungerte for brukerne, og de erfarte å 

lykkes med arbeidsinnsatsen sin, sier 
Knarvik.

Forskerne kunne også se eksempler på 
at prosjektet aktualiserte behovet for 
bedre samarbeid mellom enheter som 
tilbyr tjenester til barna. Ledere var sær-
lig opptatt av at velferdsteknologi bør 
samordnes mellom flere etater.

HVEM HAR ANSVAR FOR 
TEKNOLOGIEN?
En utfordring flere av kommunene pekte 
på, er behovet for grenseoppganger. Hvil-
ken velferdsteknologi skal defineres som 
nødvendig helsehjelp og hva er forbruks-
teknologi som brukeren må skaffe selv.

– Grensen for hva som er kommunens 
ansvar, er fortsatt uklar. Det er også be-

hov for en tydeligere samordning mellom 
kommunene og NAV om teknologibaser-
te hjelpemiddel, sier Knarvik.

– Det er åpenbart behov for flere utred-
ninger og mer forskningsbasert kunnskap, 
ikke minst for å finne ut når velferdstek-
nologi gir bedre tjenester, samtidig som 
det tas hensyn til brukernes rettigheter, 
etikk, personvern, økonomi, kompetanse 
og annet, mener hun.

Referanse:
Rotvold, G.-H og Knarvik, U.: Innføring 
av velferdsteknologi for barn og unge 
med funksjonsnedsettelser. Rapport fra 
Nasjonalt senter for e-helseforskning.  
(2018)

 

• Utredningen er del av prosjektet 
«Utprøving av velferdsteknologi for 
barn og unge med funksjonsnedset-
telser» ved Direktoratet for e-helse og 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

• Studien har undersøkt organi-
satoriske forutsetninger for vellykket 
innføring av velferdsteknologi for bru-
kergruppen.

• Representanter fra utprøvings-
kommunene Risør, Sandnes, Horten 
og Drammen har blitt intervjuet.

• Rapporten bygger på tidligere 
arbeid i samme prosjekt.

• Eksempler på verktøy som ble 
testet: Aski Raski, Milla Says, Handi, 
Mobilize Me, GPS på telefon og klokker 
og samhandlingsverktøyet JodaCare.

• Pedagogiske spill og lek slik som 
Geofencing, Pokemon-go, Treax Pads 
og First Lego League ble prøvd ut i ak-
tivitetsgrupper sammen med støtte-
kontakter og avlastere.

OM PROSJEKTET

–  6  –
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Ledermøte og  
ekstraordinært landsmøte
I forkant av tillitsmannskonferan-
sen 2018 var ledere eller nestledere 
i lag med direkte medlemmer invi-
tert til lederkonferanse. Formålet 
med lederkonferansen var å løfte 
selve lederrollen i forbundet og ska-
pe stolthet og bevissthet rundt hva 
en leder faktisk er. 

TEKST:  Ingeborg Dahl-Hilstad  

Nesten alle lag hadde enten leder eller 
nestleder på plass på Thon hotell Opera 
til lederkonferanse. Forbundet har hatt 
ledermøter før, men dette var første gang 
vi satte fokus på rollen som ledere i lokal- 
og fylkeslag. 

HEMMELIGHETER OG MOTIVASJON
Alle deltagerne skulle presentere seg selv 
på konferansen, og landsstyret la lista 

ved å dele små uventede «hemmelig-
heter» og fortelle en ting de måtte ha 
med på ferie. Etterpå ba de deltagerne 
om å intervjue hverandre med de samme 
spørsmålene, i tillegg til viktige spørsmål 
som for eksempel: hva er din motivasjon?

Mange har et ønske om å gi tilbake, og å 
hjelpe andre, og gir det som begrunnelse 
for hvorfor de ønsker å være en del av 
forbundet.

En annen ting som ble klart for oss i 
helga, er at det er overraskende mange 
korpsmusikanter blant oss. Eli kom med 
forslaget om at neste gang må vi sette 
ned en underholdningskomite. 

Å VÆRE LEDER
Men det er ikke bare for moro skyld at 
vi ba lederne presentere hverandre, vi 

trente oss også på å stå foran hverandre 
og en forsamling. Vi hadde også en god 
innspillsesjon der vi kom fram til en del 
punkter som beskriver en god leder, og 
disse vil vi jobbe videre med. 

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
På kort varsel var lagene innkalt til et ek-
straordinært landsmøte for å vedta noen 
vedtektsendringer. Heldigvis var det ikke 
dramatisk denne gang, men noen formelle 
endringer som måtte vedtas for å møte 
kriteriene for driftsstøtte fra Bufdir.

Det var tre endringer som stod på saks-
lista, og gjaldt endringer i retningslinjene 
bak vedtektene. Først måtte vi legge til 
en presisering om at flertallet i landssty-
ret og i styrene i lokal- og fylkeslag må 
være funksjonshemmede eller pårørende 
til funksjonshemmede. Skaper det tvil 
hos noen av våre lokal- og fylkeslag, ta 
kontakt med sekretariatet. 

STEMMERETT
De andre endringene omhandler hvem 
som har stemmerett på årsmøtene i  
lagene. Man kan ikke lenger ta med full-
makt fra ektefelle og stemme for to på 
årsmøtet, men om begge møter opp har 
man en stemme hver. 

Den andre endringen gjelder bedrifts-
medlemskap, dere en bedrift kan betale 
1500 kroner for å gi bedriften et med-
lemskap. Dette medlemskapet gir ikke 
lenger rett til å stemme på årsmøtet. 
Dersom en ansatt i bedriften ønsker å 
engasjere seg, må vedkommende tegne 
eget medlemskap.

DET EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE handlet om noen formelle endringer som måtte vedtas for å møte kriteriene for 
driftsstøtte fra Bufdir, skriver Ingeborg Dahl-Hilstad. Foto: Gunn Kvalsvik
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Nok en inspirerende og lærerik sam-
ling i Personskadeforbundet LTNs 
regi er tilbakelagt. Etter ekstra- 
ordinært landsmøte og ledersamling 
i Oslo, sto tillitsmannskonferansen 
til Kiel for tur. 

TEKST: Randi Nordset 

FOTO: Gunn Kvalsvik

120 deltakere kom vel om bord i Color 
Magic, til en todagers konferanse med et 
fullspekket program. Koffertene ble plas-
sert i et bagasjerom på dekk 12, der kon-
feransen skulle forgå – og smick smack, 
klokka elleve var en lydhør forsamling på 
plass i et fullstappet auditorium. Klare 
for etterfylling av næringsrik kunnskap, 
i ekte LTN-stil.  

Å komme seg til konferansesenteret 
klarte alle bra. Men hotell er hotell, og å 
skulle orientere seg rundt på et 15 etasjers 
skip, det er ikke bare-bare. 

EN GRIPENDE FORTELLING 
Konferansen startet med den gripende 
fortellingen til Simen Almås (23). Det er 
nå 10 år siden den fatale brannulykken 
snudde opp ned på det til da bekym-
ringsløse livet for tretten år gamle Simen. 
For det å gå fra å være den kule Simen, 
til å skulle håndtere det å være den hjel-
petrengende og brannskadde på kryk-
ker, tok livslysten fra den unge gutten. 
Ulykken skjedde da han skulle prøve ut 
en røykeffekt hjemme. Det gikk veldig 
galt. Det tok fyr i klærne til Simen, som 
blant annet hadde på seg en syntetisk 
t-skjorte. Etter noen sekunder sto hele 
gutten som en brannfakkel på gårdsplas-
sen. Men det er ikke bare Simens sterke 
historie som sitter igjen, også utstrålingen 
hans sitter igjen i hjertet. Simen griper 
deg, bokstavelig talt.

Simen forteller at han har valgt å snu 
det vonde i livet sitt til noe positivt, og at 
han i dag reiser rundt på heltid og holder 

foredrag om psykisk helse. Det som dri-
ver ham, er tilbakemeldingene fra folk. 
Og jeg må bare si: takk, Simen! Dette er 
holdninger jeg ofte opplever preger hardt 
prøvede mennesker. Det var flere av dem 
i konferansesalen på Color Magic denne 
helgen. Det virker som om det å stadig 
krysse nye grenser og å strekke seg mot 
nye seiere er en så stor del av hverdagen, 
og at påkjenningene dermed får mindre 
fokus. Den psykiske delen av dette er den 
mest usynlige, og sannsynligvis det som 
bærer de største seierne i seg. Dette er 
bakgrunnen for den sterke følelsen av 
felleskap på Personskadeforbundets kurs 
og konferanser. På denne arenaen er det 
også god plass til både til galgenhumor 
og latterbrøl.

FØRSTEREISJENTE 
Med dette som bakteppe er ikke disse 
samlingene der du kaster inn håndkledet 
og sluntrer unna uten gode grunner. Om 
bord på denne digre skuta som første-

Ship ohoi med Magic 

LEDER AV TROMSØ og omegn lokallag, Elin Gjikaj. VALGKOMITEEN:  f.v. Lill Tove Pedersen, Svein Ove Langeland og Hege Thue Hansen. 
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reisjente, og med en stedsans som en 
skarpsindig brennmanet, sier det seg 
selv at det sto orienterings-utfordringer 
i kø. Første seanse varte fra 11:00 – 13:30 
med påfølgende innsjekk og lunsj frem til 
klokka 15:00. Hittil hadde det bare vært 
å følge strømmen, og vi hadde derfor 
ikke skjenket lugarsøk med påfølgende 
utpakking en eneste tanke.

Overbevist om at med en og en halv 
time til rådighet var det rikelig tid til 
både lunsj, dobesøk og en tur på dekk, 
samt å finne lugaren for utpakking av 
bagasje. Kanskje en realitetsorientering 
hadde vært smart på dette tidspunktet? 
I stedet, som den fødte optimist, overså 
jeg det faktum at jeg hittil hadde be-
nyttet meg av saueprinsippet og vært 
følgesau, både til restauranten – doen 
fant jeg selv - (tenk) tilbake til dekk og 
ned igjen på tolvte dekk, for å hente 
koffert. Men derfra og til lugaren var 
jeg på egenhånd.

Overlatt til meg selv på lugarleiting var 
jeg først helt sikker på at dette ville bli 
«piece of cake». Jeg la i vei med koffert 
og veske, inn korridorer og ut korrido-
rer. Fant stadig nye heiser og enda flere 
korridorer. Ganske uvitende om at det 
faktisk er fjorten heissjakter om bord, og 
helt intetanende om at her gjaldt det å 
få med seg sjøbeina inn i riktig sjakt. På 
veggen ved inngangen til hver korridor 
sto numrene på lugarene, men ikke snakk 
om å finne min. Lugar 10741 fantes rett 
og slett ikke på dette skipet! Svetten silte 
og til slutt viste jeg ikke hvor jeg var, og 
hadde hvert fall ikke sjans til å orientere 
meg tilbake til konferansesalen. Panikken 
fikk et skikkelig tak i meg, der jeg vim-
set rundt om kapp med klokka, med en 
koffert som bare ble tyngre og tyngre. 

Ikke én person med Colorline-uniform å 
se noen steder. Men så , endelig, en blå 
uniform langt borte i en gang og jeg la 
på sprang. Da jeg fikk snakket med den 

uniformkledde, skjønte jeg at dette er 
et velkjent problem, som ble håndtert 
med en tegning på en gul post-it-lapp. 
Skipet ble skissert inn i seks seksjoner og 
jeg begynte å skjønne tegninga; valg av 
riktig heis var alfaomega. Omsider fikk 
jeg øye på et skilt med 10740 til 10 758. 
Jeg fikk kofferten inn døra, satte meg på 
senga og lovet meg selv; aldri mer en tur 
på et skip av et slikt kaliber. ALDRI – men 
aldri er et veldig langt ord. Det var her 
behovet for et kognitivt kurs slo meg…

Jeg ble matt bare ved tanken på å fin-
ne veien tilbake til konferansesalen og 
hadde mest lyst til å gi opp, men sånt 
gjør man da ikke! Er man på seminar, så 
er man på seminar. Dermed basta. Jeg 
skulle fra min lugar i akterende frem til 
baugen, via to heiser, og fant omsider 
veien til konferansen; alt for sent vel og 
merke. Kjempeflaut! Her satt det men-
nesker med langt større fysiske utfordrin-
ger enn meg, som allerede hadde funnet 

Om bord på denne digre skuta som førstereisjente, 
og med en stedsans som en skarpsindig brennmanet, 
sier det seg selv at det sto orienteringsutfordringer 
i kø. 

Randi Nordset

VINNERE AV KAHOOTEN. F.v.Rigmor Lillian Stenersen, Hjørdis Samuelsen, Gunn-Ailin Johannessen, 
Kjell Silkoset og Hilde Johansen. Trond Mikalsen og Pernille Villekjær fasiliterte konkurransen. 

GENERALSEKRETÆR INGEBORG DAHL-HILSTAD. 
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veien, både frem og tilbake til lugarene 
sine, i tillegg til å innfinne seg presis og 
med lunsj i magen. Jeg pugget en rute 
mellom restauranten, konferansesal og 
lugar og klarte meg bra videre utover 
dagen og kvelden.

VAKRE KIEL 
Uten å kunne kalle oss lommekjent på 
båten, følte alle seg litt tryggere på na-
vigeringen lørdag. Kiel møtte oss med 
nydelig vær der vi sto på dekk for å følge 

innseilingen. Til og med jeg hadde blitt 
litt tøffere og satte fra meg veska mi på 
dekk med et raskt: «Ser du etter den Tu-
rid»? «Ja da, blir du lenge»? «Nei da, skal 
bare på do». Med lette steg og et siste 
blikk over skuldra for å innprente meg 
landemerker, for lettere å finne veien 
tilbake, fant jeg omsider en do. Jeg var 
helt sikker på at jeg tok samme veien 
tilbake, men landemerket var plutselig 
på feil side av skuta. Hva i alle dager? 
Etter en ny halvtime med frustrert lø-

ping opp og ned, med både veske og 
telefon på dekk, fant jeg endelig en blå 
uniform. Jeg fortalte at jeg trodde jeg 
hadde blitt sprø, hvor han kunne bero-
lige meg med at nei da, jeg kunne bare 
ta det med ro, det stemte det, alt var 
på den andre siden av skipet, for mens 
jeg var på do hadde de snudde skipet 
inne i havna. Himmel og hav. Jeg fant 
igjen både Turid og veska ved utgangen. 
Og en smule svett var vi klar for å gjøre 
shoppinggatene i Kile.

PRESENTASJON AV KAMPANJEN #Ta ansvar ikke selfie. f.v. Marie Helsing, Elin Gjikaj og 
Jan Håkon Forshaug.

BRUKERMEDVIRKINGSUTVALGET I FORBUNDET. F.v. Pernille Villekjær, 
Marianne Skeie og Andre Eilertsen. 

PRESENTASJON AV GRUPPEARBEID. EN AKTIV FORBUNDSGJENG. 
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Her hadde læringskurven så langt vært 
ganske så bratt! Kanskje spesielt med 
tanke på i hvilken grad jeg hadde latt 
meg stresse av denne min mangel på 
navigeringsevne og kognitive svikt. Veldig 
bagatellmessig, når alt kommer til alt, 
ikke sant? Men det var i etterpåklok-
skapens lys. 

TROSSET ALT FOR Å DELTA 
120 deltakere deltok og fant veien 
både til og fra og fulgte programmet. 

Fra fredag til søndag og alle med ulike 
funksjonsutfordringer. Jeg lot meg im-
ponere over deltakelsen, og mangelen 
på unnasluntrere. Konklusjonen kunne 
bare bli at her var det mennesker som er 
vant til å strekke seg langt for å komme 
seg videre i livet. Hvor det å overvinne 
utfordringer har gitt seiere og styrket 
pågangsmot. Til tross for smerter, som 
for mange av deltakerne er en stor del 
av hverdagen, og kanskje også på grunn 
av nettopp dette, møter du engasjement 

og vennlighet samme hvor du snur deg. 
Etter et vel gjennomført seminar med et 
gjennomtenkt og vel tilrettelagt program, 
kom vi til kai i Oslo søndag. Vi bar med 
oss hjem både et påfyll av kunnskap, en 
utvidet vennekrets og gode nyetabler-
te relasjoner. Jeg tror jeg har med meg 
mange når jeg sender en stor takk til 
Personskadeforbundets landsstyreledelse 
og til sekretariatet. 

Tusen takk for turen!

Fra fredag til søndag og alle med ulike funksjonsutfordringer. Jeg 
lot meg imponere over deltakelsen, og mangelen på unnasluntrere. 
Konklusjonen kunne bare bli at her var det mennesker som er vant 
til å strekke seg langt for å komme seg videre i livet.

Randi Nordset

GJENGEN KLARE FOR tur og konferanse.SIMEN ALMÅS HOLDT foredrag om motivasjon og frivillighet. 

DELER AV LANDSSTYRET. Fv. Steen Audvin Linde, Pernille Villekjær, Martin Berg, 
Trond Mikalsen og Eva Opshaug. 

MININETTKURS FOR STYRENE. Wenche Solløst og Christina Thanger.
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Smått & Viktig

Sterke opplevelser og små detaljer
Forskning viser at hukommelsen vår 
holder på store mengder tilsynela-
tende unyttig informasjon. Kanskje 
er det derfor mange husker de mer-
keligste detaljer rundt en ulykke? 

I løpet av en vanlig dag blir vi utsatt for 
en enorm mengde informasjon. Hvilken 
farge på skoene hadde kollegaen din? 
Hvor mange mennesker stod det på 

bussholdeplassen i dag morges? Dette 
er bare eksempler på informasjon som er 
egentlig helt unødvendig å huske, derfor 
gjør det vi det også sjeldent.

Men hvis det skjer noe uforutsett, en 
ulykke eller noe dramatisk, kan også 
de ubetydelige minnene feste seg til 
hukommelsen på en helt annen måte 
enn til vanlig. Dermed kan man kan-

skje plutselig huske uviktige detaljer 
som skjedde i tiden rundt en traumatisk 
opplevelse.

En ny studie i tidsskriftet Nature, som er 
gjengitt på forskning.no, har undersøkt 
dette fenomenet faktisk er reelt. 

– Denne studien gir indikasjoner på en 
spesiell type retroaktiv framhevelse i hu-

FORSØKSPERSONENE KUNNE IKKE utsettes for traumatiske hendelser, men forskerne brukte milde elektriske støt for å provosere fram en uvanlig opplevelse. Illustrasjonsfoto.
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kommelsen, sier forsker Daniel Schacter 
ved Harvard til New York Times. 

STØT OG FØLELSER
Hypotesen til forskerne er at folk har 
større grunn til å huske små detaljer i 
sammenheng med en heftig opplevelse, 
fordi denne informasjonen kan plutse-
lig være nyttig for å kunne kontrollere 
og kanskje forutsi lignende hendelser i 
framtiden.

Men naturlig nok vet vi ikke når en slik 
hendelse eller ulykke kommer til å skje. 
Dermed er det viktig at tilsynelaten-
de ubetydelige detaljer blir midlertidig 
lagret, i tilfelle informasjonen kommer 
til å bli nyttig i nærmeste framtid. For-
skerne ville teste om hukommelsen vår 
driver med mellomlagring, i tilfelle det 
skjer noe.

Forsøkspersonene kunne ikke utsettes 
for traumatiske hendelser, men forskerne 
brukte milde elektriske støt for å provo-
sere fram en uvanlig opplevelse.

VERKTØY OG DYR
Over 100 personer deltok i studien, hvor 
de skulle se på forskjellige bilderekker, 
med 60 bilder i hver rekke. I første om-
gang fikk de ikke støt, og så 30 bilder 
av verktøy og 30 bilder av dyr i tilfeldig 
rekkefølge. Deltagerne skulle kategorisere 
bildene som enten dyr eller verktøy.

I neste bildeserie var forsøkspersonene 

delt inn i to grupper, og fikk se en ny rekke 
med 60 bilder av dyr og verktøy. Den ene 
gruppen fikk støt nesten hver gang de så 
et dyr, og den andre gruppen fikk støt ved 
nesten hvert bilde av verktøy.

Forsøkspersonene ble så overrasket med 
hukommelsesprøver som de ikke var for-
beredt på. Prøven skulle teste hvor godt 
de husket bildene, spesielt fra den første 
serien hvor de ikke fikk noe støt. Noen fikk 
prøven rett etter eksperimentet, noen fikk 
prøven mange timer senere, mens andre 
fikk prøven dagen etter.

MINNENE KOM SENERE
Det var ingen spesielle utslag blant de 
som fikk prøven med en gang. Men de 
som tok prøven på et senere tidspunkt 
hadde klarere hukommelse.

Forsøkspersonene husket rundt syv pro-
sent flere ting fra den samme kategorien 
som også hadde gitt dem støt. For ek-
sempel hadde de som hadde fått støt i 
forbindelse med dyrebilder, også husket 
flere av dyrene som var avbildet.

Dermed tror forskerne dette tyder på at 
hjernen faktisk ukritisk lagrer informasjon 
som så kan bli tilført større viktighet, og 
dermed huskes bedre.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål 
rundt dette fenomenet. Denne utvelgelsen 
skjer tydeligvis ikke med en gang, siden 
hukommelsestesten som ble gitt rett etter 
eksperimentet ikke ga noe utslag.
Forskerne mener at resultatene også gir 
støtte til teorien om at vi har en adaptiv 
hukommelse. Denne teorien bygger på 
at hukommelse har tilpassende funksjon, 
slik hukommelsens oppgave er å bruke 
tidligere erfaringer til å planlegge og takle 
framtidige hendelser.

Denne teorien sier at hukommelsen ikke 
har så stor evolusjonær nytte hvis den 
bare er for å huske tidligere hendelser.

Referanse:
Dunsmoore mfl: Emotional learning se-
lectively and retroactively strengthens 
memories for related events. Nature, 
Januar 2015. doi:10.1038/nature14106

MEN NATURLIG NOK vet vi ikke når en slik hendelse eller ulykke kommer til å skje. 
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Forbundet LTN blir til 

Har du noen gang lurt på hvem, 
hva, hvor og når forbundet ble 
etablert? Her er et utdrag av ju-
bileumsboken vår som kom ut for 
tre år siden i forbindelse med at vi 
feira 30 år.  

TEKST: Anne Simensen/Gunn Kvalsvik  

FOTO: Arkiv

Terje Olaussen var frustrert. I tolv år had-
de han forsøkt å få hjelp etter at sønnen 
Lars Christian ble alvorlig skadet i en tra-
fikkulykke i 1971. Åtteåringen ble påkjørt 
da han skulle krysse gaten i Askim. På 
sykehuset ble han lagt i en respirator. Da 
hadde han to pulsslag i minuttet. Legene 
trodde ikke gutten skulle overleve og ville 
fjerne respiratoren. Én lege protesterte 
og ville gi gutten en ny sjanse. 

– Øyeblikket da våre forsøk på å få kon-
takt med Lars på sykehuset endelig lyk-
tes, var ubeskrivelig, fortalte Terje. 

Men gleden var ikke uten bismak. For 
det viste seg å bli vanskelig å få hjelp. 
Til tross for at antall trafikkulykker var 
høyt, fantes det ingen organisasjon som 
arbeidet for trafikkskadde. Trygg Trafikk 
var opptatt av forebygging. I 1983 ble 
over 400 personer drept i trafikken her 
til lands og over 10 500 ble skadet. 2 ofre 
ble plassert på aldershjem og pleiehjem. 
Pårørende og etterlatte ble stort sett 
overlatt til seg selv. Noe støtteapparat 
fantes ikke. 

Terje Olaussen tok kontakt med organi-
sasjoner for å høre om de kunne hjelpe, 
blant annet Norges Handikapforbund. 
De svarte at det allerede eksisterte en 
forening for hodeskadde, nemlig Norsk 
Forbund for Psykisk Utviklingshem-
mede. 

Terje og den nå 20-årige Lars bestemte 
seg for å ta skjeen i egen hånd. Sammen 
med et annet foreldrepar og en trafikk-
skadet kvinne startet de en organisasjon 
for trafikkskadde og deres pårørende. 
Den 13. januar 1984 ble Landsforeningen 
for trafikkskadde (LTN) stiftet, heretter 
kalt LTN. Terje Olaussen ble valgt til leder 
og i det styret satt Kari Foss, Liv Holtet, 
Lars Christian Olaussen og Thorbjørn 
Børresen. 

Hjemme i Asker leste Erling Lauritzsen 
om den nystartede foreningen i VG. Hva 
med oss som sitter igjen som etterlatte?, 
tenkte han. Sønnen på fjorten døde etter 
å ha blitt overkjørt da han skulle krysse 
gaten bak en buss. På Rikshospitalet 
følte foreldrene seg overlatt til seg selv. 

De fikk en pose med eiendelene hans 
utdelt i hånden fra sykehuset; blodige 
skjorter, sokker og klokke: - Værsågod! 
Den samme mangelen på verdighet og 
forståelse ble han møtt med da han 
ringte forsikringsselskapet for å spørre 
om erstatning: 

- Har du tenkt å sko deg på din sønn? 

- I februar 1984 tok han kontakt med 
Olaussen, og sa han gjerne ville engasjere 
seg i LTN. Olaussen skulle ha ansvar for 
de som var rammet av ulykker, Lauritzsen 
pårørende og etterlatte. 

Det første året var preget av stort på-
gangsmot. Plan etter plan ble lagt frem. 
De ble enige om foreningens satsnings-
områder: medisinsk behandling, juridiske 
spørsmål, erstatning, arbeidsliv og støtte 
til pårørende og etterlatte. Foreningen 
skulle også gi styresmaktene og allmenn-
heten innsyn, forståelse og kunnskap om 
tragediene som følger i trafikkens spor. 
Og ikke minst – foreningen skulle bidra 
til å styrke fellesskapsfølelsen blant de 
trafikkskadde og pårørende: 

- Alt virker lettere og mye enklere når 
mange samles om samme sak. Gyldig-
heten av ordtaket:  ‘Delt glede gir dobbelt 
glede, delt sorg gir halv sorg’ får man til 
fulle bekreftet, sa Olaussen.  

Pågangsmotet var stort, men pengekas-
sen slunken. Olaussen dekket selv sine 
utgifter. Men den nystartede foreningen 
traff et behov og folk meldte inn. Høsten 
1985 hadde foreningen 1500 medlemmer. 

MEDLEMSMAGASINET HAR VÆRT en viktig satsing i 
forbundets historie.
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Regnskapet samme år viste et overskudd 
på 4 254 kroner. De to første lokallage-
ne ble startet, Aust – og Vest-Agder og 
Moss og omegn. Mot slutten av året ble 
verdens lengste lokallag i utstrekning 
etablert; lokallaget for Nordland, Troms 
og Finnmark. Kjente støttemedlemmer 
meldte seg også. Den mest berømte var 
trolig Leif Juster, den mest engasjerte 
Ole Paus. 

ET HJEM! AKERSGATA 64
De første to årene ble foreningens ar-
beid gjort på fritida hjemme hos styre-

medlemmene. I 1986 ble trådene sam-
let da foreningen fikk sitt første kontor i 
Akersgaten 64. Gårdeier Dag S. Stiansen, 
som selv var trafikkskadd, tilrettela kon-
torlokalene for rullestolbrukere. Meste-
parten av inventaret og kontorutstyret 
var gave fra Kiawanis Club, Moss. I års-
beretningen kan man lese at foreningen 
endelig var ferdige med ”knebukse-sta-
diet”. Kontoret bestod av ”én telefon, to 
stoler og mye kaos”, minnes Fred Bjarne 
Nilsen, journalist i medlemsbladet. 
Det var en helt spesiell atmosfære der, 
en veldig positiv energi. Man merket det 

med en gang man kom inn, forteller Fred. 

Telefonen ringte i ett kjør og daglig kom 
det besøk fra medlemmer, advokater, 
leger, pressefolk, skoleelever. De nyan-
satte medarbeidere var preget av iver 
og pågangsmot. 

- Vi trodde at vi skulle bli store veldig 
fort fordi hvert tredje familiemedlem er 
rammet, sier Erling. Dette skjedde imid-
lertid ikke, men foreningen vokste og ble 
lagt merke til. 1987 var et år med sjeldent 
mange drepte og skadde. Samme år av-

Personskadeforbundet LTN, da Landsforeningen for trafikkskadde, 
ble stiftet av foreldre som hadde opplevd at barna deres ble påført 
en skade i trafikken. Siden oppstarten har 1000-vis fått hjelp og 
hvert endel av forbundet. 

ERLING OG TOM på foreningens første kontor Akersgaten 64. Kontoret bestod av ”én telefon, to stoler og mye kaos”,  
sier Fred Bjarne Nilsen, som etter hvert ble redaktør for medlemsmagasinet.
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holdt foreningen sitt første landsmøte. 
Avis - og radioreportasjene var mange, 
og mediene ble i større grad opptatt av 
tragediene i kjølevannet av trafikkulykker. 

Et par år senere, på 1990-tallet, ble de 
kommersielle radiokanalene åpnet og 
LTN var hyppig på lufta. 

MITT I TRAFIKKEN
Foreningen innså at den hadde behov 
for et magasin som kunne kommunisere 
med medlemmene og verdenen. Lauritz-
sen tok ansvaret og medlemsmagasinet 
fikk navnet MITT i trafikken. 

- Jeg skrev, kopierte og trykte opp avisa 
i kjelleren, minnes han.17 I Asker var det 
hektisk aktivitet før hver utgivelse. 

MITT i trafikken var først og fremst et 
medlemsblad, men fikk med tiden også 
en mer utadvendt profil. Målet var å syn-
liggjøre menneskene som ble rammet 
i trafikkulykker og kostnadene dette 
hadde for samfunnet. ”I fremskrittets 
og bekvemmelighetens navn har vi 
skapt problemer for hundretusener av 
mennesker som det er vanskelig å fatte 
for andre enn dem som selv har opplevd 
det”, skrev Terje Olaussen i en artikkel 
innledningsvis i bladet.

I 1990 tok Erling kontakt med journa-
list Fred Bjarne Nilsen med ønske om 
å profesjonalisere bladet. Fred sa ja og 
brakte med seg et helt produksjonsap-
parat: Kontakt med ulike annonsebyråer, 
et kontaktnettverk av frilansere og andre 
samarbeidspartnere. Økt annonsering 

i MITT i trafikken ga foreningen bedre 
inntekter og frigjorde midler til å enga-
sjere frilansere. 

- Jo mer synlig foreningen var, jo lettere 
ble det å få støtte, sier Erling. 

Magasinet, som det ble hetende, kom i 
A4-format, med skikkelig trykk og i farger. 
Antall utgivelser økte til ti nummer årlig, 
og med et opplag på 5 000 eksemplarer. 

MITT i trafikken ble et kjærkomment 
organ for foreningens viktigste saker. I 
begynnelsen ble det skrevet mye om re-
habilitering, spesielt av hodeskader.21 
Temaene var for øvrig nyere forskning, 
politikk, regelverk og juridiske avgjørel-
ser som angikk trafikkskadde. Bladet 
ga også rom for personlige portrett og 
intervjuer med skadde som delte sine 
erfaringer, ført i pennen av en engasjert 
Fred Bjarne Nilsen. 

I tråd med et av foreningens viktigste 
mål, å styrke fellesskapsfølelsen, ble spe-
sielt hendelser som samlet folk løftet 

frem. Trafikkskaddes dag eller forskjellige 
minne og sorggudstjenester, som for ek-
sempel de i Vålerenga kirke. 

FRA AD HOC TIL ETABLERT
LTN vokste. Fra å være noen få ildsjeler 
som arbeidet på et kontor med ”én te-
lefon, to stoler og mye kaos”, var den i 
ferd med å bli en etablert organisasjon. 

De fleste organisasjoner oppstår som ad 
hoc organisasjoner, det vil si en sammen-
slutning av mennesker som jobber mot 
én bestemt sak.  I en ad hoc organisa-
sjon finnes det gjerne sterke mennesker, 
og menneskene er i blant mer synlige 
enn saken. På et tidspunkt går de fleste 
organisa- sjoner over fra å være ad hoc 
til å bli etablerte, de får et liv, blir mindre 
personavhengige og jobber i et større 
format. 

For LTN ble det tidlig tydelig at leveti-
den skulle bli lang, noe et engasjement 
gjennom tretti år vitner om. Foreningen 
skulle oppleve så vel kritiske faser, som 
”voksesmerter” og suksesser.

RASERI OG KAOS 
Vi sitter igjen med et lager 
av vår jubileumsbok Raseri, 
kaos og suksess. 
I stedet for å la den støve 
ned tilbyr vi deg å kjøpe 
den ved å kun betale porto. 

Prisen er kun kroner 78,-,  
du bestiller ved å sende 
e-post til: post@ 
personskadeforbundet.no
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Det skjer

INVITASJON TIL JULEBORD 2018

Vi vet at det er flere av dere som ikke 
kommer inn på Personskadeforbundet 
sin medlemsside, derfor annonserer vi 
i LEVE MED. 

Personskadeforbundet LTN Oslo fyl-
keslag har igjen gleden av å invitere 
til julebord for alle våre medlemmer 
fredag 30. november 2018 på Wallmans. 
Vi gjentar suksessen fra de siste 8 åre-
ne og tilbyr 4-retters meny, show og 
nattklubb. Prisen er egentlig kr 1 300,-, 
men laget dekker kr 850,-, slik at du 
kun betaler kr 450,-. Annen drikke enn 
vann betales av hver enkelt. Lokalet er 
tilrettelagt for rullestolbrukere, men vi 
må ha beskjed på forhånd for hvem 
dette gjelder. Om du er følsom for høye 
lyder så ber vi deg ta med ørepropper. 
Lydnivået er ganske høyt.

Wallmans ligger langs Akerselva, Øvre 
Grünerløkka. Nærmeste holdeplass er 
Birkelunden og Sannergata.

Egenandelen på 450 kroner betales 
når vi har fått din påmelding, Så fører 
du over de 450 kr i egenandel til konto 
nr: 1602. 58. 32101. Fint om du oppgir 
medlemsnummeret ditt ved påmelding.
Spesialprisen på 450 kroner gjelder pr. 
person, og gjelder for 2 personer ved 

familiemedlemskap og for 1 person ved 
enkeltmedlemskap. Det er bindende 
påmelding, om du ikke møter opp så 
sender vi en faktura på hele beløpet 
1300 kr. Om du er syk, så må du sende 
oss en legeattest. 

Vi har 30 plasser, første mann til mølla.

Tid:  Fredag 30. november kl. 17.45

Sted: Wallmans

Adresse: Mølleparken 6, 0459 Oslo.

Påmeldingsfrist: Onsdag 14. november 
2018 kl. 24.00 på sms eller telefon til 
Andre Berg Mobil 920 15 574 eller e-post 
oslo@personskadeforbundet.no

Slik kommer du deg dit: Nærmeste 
holdeplass er i Sannergata. Buss 21, 
31 og 33 stopper her. Hvis du er god til 
beins kan du også gå fra Birkelunden. 
Trikk 11, 12 og 13 har stopp i Birkelunden.

Du kan også lese mer her: 
http://psf-oslo.no/julebord

 30. NOVEMBER OSLO
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Vi vet at mange av våre medlemmer 
dessverre har dårlige erfaringer ved 
overgangene i helsevesenet. Flytt-
ing mellom avdelinger, sykehus eller  
nivåer er sårbart, og innimellom  
direkte helseskadelig. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN minner sta-
dig politikere og myndigheter om denne 
svakheten i systemet, og ber dem gjøre 
grep for å få overgangene mindre kron-
glete og mer strømlinjeformet. 

Forbundet prøver også å løfte problem-
stillingen inn i de rette foraene ved 
å snakke med folk i forvaltningen. En 
som jobbet tett på temaet overganger i 
helsevesenet er seniorrådgiver i Helsedi-
rektoratet, Bjørnar Alexander Andreassen. 

Vi har spurt han om status, resultat av 
evalueringer og om fremtidsplaner. 

STATUS PÅ OVERGANGER 
Direktoratet nytter i følge Andreassen 
flere kilder når de skal evaluere og måle 
kvaliteten ved overgangene. Både sta-
tistikk og kvalitative kilder er nyttige. 

- Vi er fullt klar over at overganger skaper 
sårbare situasjoner og at mange opplever 
de som belastende. Man ser utfordringer 
ved overganger både i flyttinger mellom 
avdelinger, mellom sykehus og videre i 
overgangen til kommunale tjenester. En 
annen utfordring er at overganger betyr nye 
behandlere, omgivelser og rutiner. Noe som 
kan være belastende i seg selv, forklarer han.  

Seniorrådgiveren sier at direktoratet har 
et ansvar for å følge med på utvikling 
og kvalitet innen helse- og omsorgstje-
nestene, og er både lydhøre og lærevillige. 
Derfor har de nettopp hatt en konferanse 
med representanter fra helseregionenes 
koordinerende enheter, der et av de sentra-
le temaene var sårbarhet ved overganger. 

Han mener det er viktig å høre på erfa-
ringer fra brukere som har opplevd dette, 
men at en god dialog med brukerorga-
nisasjonene også er sentralt. 

- Brukernes stemmer er viktige og gir 
oss i innsikt. Vi er derfor stadig i kontakt 
med sammenslutninger som FFO. Det 
er lettere å få representanter fra større 
organisasjoner fordi de er bedre rigga for 
det ressursmessig, men vi bestreber oss 
på for å få med få med alle stemmene, 
forklarer Andreassen.  

- Noen av våre medlemmer har fortalt his-
torier om hvordan journaler har forsvunnet 
eller de har selv måtte stå for informasjons-
flyten ved overganger. Hvilke rettigheter 
har egentlig pasienter når det gjelder iva-
retakelse i forbindelse med overganger? 

- Pasienter som har behov for sammensatte 
tjenester skal tilbys en koordinator. I praksis 
betyr det at man har skal få tildelt en koor-
dinator som skal sørge for nødvendig opp-
følging av den enkelte pasient eller bruker. 
Koordinator skal også sikre samordning av 
tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med 
individuell plan. Det er kommunens koor-
dinerende enhet som har det overordnede 
ansvaret for oppnevning, opplæring og vei-

ledning av koordi- 
nator. Samme be-
stemmelse gjelder 
også for syke-
husene. På syke-
hus er det i tillegg 
en bestemmelse 
om kontaktlege 
for pasienter med 
alvorlig sykdom.  Det er også krav om at 
det gjennom de lovpålagte samarbeidsav-
talene skal beskrives retningslinjer for både 
innleggelse og utskrivning, herunder nød-
vendig informasjonsoverføring og dialog. 

- Er dette tilbudet noe man får auto-
matisk?

- Både sykehus og kommuner plikter å 
tilby koordinator. Forskriften om dette 
er ytterligere utdypet i den nasjonale 
veilederen om rehabilitering og habili-
tering, individuell plan og koordinator. 
Om man ikke får koordinator, bør man 
kreve det. Når det gjelder samarbeidsav-
talene så skal disse være implementert 
i avdelingene slik at det som er avtalt 
av nødvendig dialog skal gjennomføres.  

ETTER SAMHANDLINGSREFORMEN 
I 2012 gjorde helse-Norge en stor endring 
ved å innføre samhandlingsreformen. 
Reformens innhold er mangfoldig, men 
essensen var at flere oppgaver skulle 
flyttes fra spesialist til kommunalt nivå; 
kommunene skal altså ta en større del. 
Dette begrunnes i reformen med at det er 
i kommunene livene til folk faktisk leves. 
I tillegg skulle graden av samhandling 
mellom nivåene økes.

Kronglete overganger   

BJØRNAR ALEXANDER 
ANDREASSEN. 
Foto: Helsedirektoratet.
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- Hva er egentlig status på reformen og 
hvordan har den påvirket kvaliteten ved 
overganger? 

- Samhandlingsreformens budskap om 
at kommunene skal ta en større del av 
ansvaret for rehabilitering gjelder fremdeles, 
og er gjentatt i opptrappingsplanen om ha-
bilitering og rehabilitering. En ser imidlertid 
at opptrappingen av aktivitet i kommune-
ne ikke står i samsvar med nedbygging i 
spesialisthelsetjenesten. En av grunnene til 
dette kan være at mange kommuner ikke 
er fullt ut rigget for å ta det ansvaret som 
ligger i reformen, forklarer seniorrådgiveren. 
Spesialisthelsetjenesten har derfor fått 
beskjed, gjennom opptrappingsplanen, 
om å ikke bygge ned aktivitet før man ser 
en tilsvarende oppbygging i kommunene. 

Han innrømmer at de ser at det er man-
gler ved koordinering mellom nivåene. 
Dette kommer også fram i en rapport 
fra Riksrevisjonen som har gjort en kritisk 
gjennomgang av rehabiliteringsfeltet. 

PÅRØRENDEROLLEN 
- Personskadeforbundet LTN får ofte tilba-
kemeldinger fra pårørende som forteller at 
de opplever at de får tilskrevet budbringer-
rollen og at deres ressurser blir viktige ved 
overganger. Er dette en tiltenkt ordning? 

- Det er selvsagt nyttig å ha god dialog 
med pårørende og mange ønsker å invol-
veres, men nei - de skal ikke brukes som 
budbringere. Når det er sagt, ser vi ofte at 
ressurssterke pårørende ønsker og etterspør 
informasjon. På dette området har Helse-
direktoratet utgitt veileder for pårørende i 

helse- og omsorgstjenesten som formidler 
viktige krav og anbefalinger til tjenestene. 

- Er de nasjonale anbefalingene til Hel-
sedirektoratet tilgjengelige?  

- Ja, vi har lagt mye ressurser de senere år i 
å gjøre retningslinjer og andre normerende 
publikasjoner tilgjengelig, slik at de er mer 
kortfattet og lettlest. En skal komme raskt 
til selve anbefalingen uten å måtte lese 
en lang innledning først. Dette vil også 
gagne brukere og pårørende som ønsker 
å sette seg inn i hva som er de nasjonale 
anbefalingene på innhold og kvalitet i 
helsetjenestene. Målet for både nasjonale 
myndigheter og de utøvende tjenestene 
er blant annet at tilbudene skal leveres 
uavhengig av pårørendes ressurser og 
evne til å sette seg inn i rettigheter og 
lovverk. På rehabiliteringsområdet har de 
regionale koordinerende enhetene etablert 
en gratis informasjonstelefon hvor alle kan 
få informasjon om tilbud i hele landet. 

- Men fungerer «likerettsloven» i praksis?

- Det er ingen hemmelighet at vi har en 
utfordring grunnet geografiske forskjeller. 
Det er også komplisert å tilby like kompe-
tanse i alle landets kommuner grunnet ulik 
størrelse og derfor ulik tilgang på spesia-
lister. Det betyr at pasienten innimellom 
må bli lenger i spesialisthelsetjenesten eller 
at kommunen må jobbe tettere opp mot 
sykehuset for videre rehabilitering, sier han.

- Det innføres i dag pakkeløp for en rekke 
diagnosegrupper. Vil det bli mønsteret 
for flere pasientgrupper også de med 

mer sammensatte problemer? 

- Pakkeforløp er et nyttig verktøy fordi 
det gjør det lettere å ha oversikt både 
for behandler, de som får behandling og 
det blir i tillegg enklere å gjøre tilsyn i 
etterkant. Pakkeforløpene skal særlig 
sikre bedre logistikk og forutsigbarhet i 
forløpet.  Vi sanker nå erfaringer fra ar-
beidene med pakkeforløp for kreft, hjer-
neslag og psykisk helsevern og rus.  For 
noen pasientgrupper kan andre tiltak enn 
pakkeforløp være formålstjenlig.  

- Hvilke andre forbedringer gjøres rundt 
overganger og på rehabiliteringsfeltet? 

- Vi jobber nå systematisk for å få innført 
et mer presist språk. Det vil gjøre det let-
tere ved overganger fordi det reduserer 
forvirring når informasjon skal deles. Det 
jobbes også tett med læringsnettverkene 
i kommunene som har en viktig rolle når 
det gjelder å måle hva som fungerer og 
ikke. Vi prøver nå også å implementere 
verktøy som kan  få frem kunnskap om 
hvordan pasienten selv evaluerer sin 
fremgang. Dette vil gi oss god informa-
sjon over hvor sårbarheten ligger. 

- Til slutt, et spørsmål på vegne av alle 
våre medlemmer: Hva gjør jeg dersom 
jeg opplever at overgangene ikke funge-
rer og at koordineringen ikke er på plass? 

- Du må klage. Si først ifra til virksomheten 
det gjelder, om ikke det når frem - gå til 
neste instans som er Helsetilsynet. Eller du 
kan kontakte pasient- og brukerombudet, 
avslutter Helsedirektoratets seniorrådgiver.
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Landet rundt

Follolaget på tur til Røros 
Torsdag 16. august møtte 16 forvent-
ningsfulle medlemmer opp på Oslo 
S, klare for togtur til Røros.

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

Alle møtte opp i tide og ved ankomst 
Røros var faktisk alle med. Togturen gikk 
i og for seg greit, men det ble vel varmt 
på toget mellom Hamar og Røros. Det 
smakte med sandwich etter togbytte 
på Hamar og regnet som møtte oss på 
Røros virket forfriskende etter varmen 
på toget.  

Etter en kort spasertur opp til Vertshuset 
hvor vi skulle bo under oppholdet, ble 
vi innkvartert i den delen som tidligere 
var en gammel ullvarefabrikk. Dagen ble 
avrundet med nydelig middag som besto 
av en perfekt tilberedt reinsdyrbiff. Alle 
var slitne etter turen, så det ble ikke sent.
Neste dag startet med god frokost og 

egentid før vi samlet oss ved kirken. Vi 
fikk en fin orientering om kirkens historie 
og et artig sanginnslag av Arnfinn Strøm-
mevold. Fra kirken dro vi rett ut til Ga-
låvolden gård hvor vi fikk en spennende 
orientering om moderne gårdsdrift og en 
god lunsj.  Selvsagt ble det litt handling i 
gårdsbutikken. Så tilbake til Vertshuset 
og egentid før vi gikk bort til Koia. Her 
ble det servert samisk mat i annerledes 
omgivelser. Litt informasjon om reindrift 
var også interessant.

Etter frokost var det omvisning i kera-
mikkverkstedet til Per Sverre Dahl der 
flere handlet mer her enn de hadde plan-
lagt. Enkelte kjøpte ting av en størrelse 
som ville bli et problem på flyet hjem, 
men også det gikk bra. Så buss opp til 
Olavsgruva, noe som satte holdningen 
til arbeidslivet i et nytt perspektiv for 
flere. Mange fant ut at de egentlig ikke 
hadde noe å klage over når det gjaldt sin 

arbeidsdag. En travel dag ble avsluttet 
med middag på trivelige Frøyas hus og 
underholdning av Arnfinn, en drivkraft i 
spelet Elden.

Siste dag var det omvisning i Smelthyt-
ta, et besøk som gav god innsikt hvor-
dan kobbergruvene ble drevet. Mange 
tekniske utfordringer var løst på en fin 
måte, vi snakker tross alt om tiden helt 
fra 1600-tallet og frem til 1973 hvor det 
ble slutt.  En lett lunsj på Kaffestugu og 
så satte vi kursen hjemover.  Noen tok 
toget tilbake mens andre tok fly til Gar-
dermoen.

Dette er den mest ambisiøse turen Fol-
lo-laget har hatt, og selv om det har 
gått med mye tid til planleggingen, så 
er det verdt det når vi ser hvor fornøyde 
deltakerne var.



–  22  –

Landet rundt

Tur på Skibladner 
4. august reiste Midt- og Nord-Hed-
mark lokallag på tur med Skibladner. 

TEKST: Pernille Villekjær

Det har vært en fantastisk sommer også 
her i innlandet. Solen har skint, det har 
vært varmt og rekordmange har badet 
i både Norges lengste elv, Glomma, og i 
Norges største innsjø Mjøsa.

I starten av august byttet lokallaget ut 
det å være i vannet med å være på det 
isteden. Vi reiste nemlig på sommertur 
med Skibladner på Mjøsa. Vi startet på 

brygga i Hamar, før vi seilte over til Gjø-
vik, videre til Moelv Brygge og avsluttet 
med å seile opp til Lillehammer i Opp-
land Fylke.  

Skibladner har gått i rute mellom Eidsvoll 
og Lillehammer siden 1856 og er verdens 
eldste operative hjuldampskip i rutegå-
ende trafikk. 

Innlandet har mye å by på, og utsikten 
medlemmene fikk i strålende sol ved 
innseilingen til de ulike havnene kan 
vi bare være utrolig takknemlige for å 
oppleve. Det var rett og slett flott å få 

oppleve en så fin sommerdag på Mjøsa 
sammen. 

I Lillehammer spiste vi pizza på Peppes 
Pizza i byens koselige gågate, hvor vi også 
kunne gå å se på Mesnaelva, før vi tok 
toget tilbake til Hedmark igjen. 

Lokallagets styre vil gjerne takke hver 
enkelt av medlemmene for at vi kan 
dele erfaringer – både  triste og gode, 
og tilbringe sommerdager som denne 
sammen. Det gjør livet bedre å leve.
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Ta ansvar - ikke Selfie! 
Personskadeforbundet LTN regis-
trerer at folk ikke viser mer ansvar 
i forbindelse med ulykker. Tidligere 
i år gjennomførte derfor forbundet 
en kampanje som satte fokus på det 
ansvaret vi alle har ved en ulykke: 
Nemlig at det er vår plikt til å ta an-
svar og å bidra – ikke å ta en selfie!

TEKST: Personskadeforbundet  

LTN Hordaland fylkeslag

At en slik aksjon er, og har vært, nødven-
dig har vi dessverre sett svært mange 
tilfeller av. I vårt distrikt hadde vi for kort 
tid siden en situasjon på Askøy hvor fle-
re mennesker var mer opptatt av å ta 
bilder av hendelsen framfor å hjelpe til 
på ulykkesstedet. Noen gikk så langt 
at de faktisk tok bilder av den tilskade-
komne da han fortsatt satt fastklemt 
inne i bilen.

Heldigvis har vi opplevd at andre her i 
distriktet har gjort nøyaktig det de skulle. 
I forrige uke hadde vi en stygg trafikk-
ulykke hvor en syklist ble alvorlig kves-
tet. Da opplevde vi at personer som var 
i umiddelbar nærhet av ulykkesstedet 
gjorde de riktige tingene. 

Bergen Arbeiderblad hadde også for noen 
dager siden en reportasje med en av de 
gode hjelperne, en veterinær som har sitt 
arbeidssted like ved ulykkesstedet, og 
som var raskt på plass for å gi livredden-
de førstehjelp. Vi i Personskadeforbundet 

LTNs Fylkeslag i Hordaland vil gjerne be-
rømme henne som representant for de 
som gjorde en svært god og nødvendig 
innsats på ulykkesstedet. 

Mandag denne uke sendte vi derfor en 
representant fra forbundet, Guttorm 
Johnsen, ut til hennes arbeidsplass for 
å takke henne og de andre for innsatsen. 
Vår symbolske takk besto av en blom-
sterhilsen. 

Det er vårt håp at innsatsen som ble 
gjort ved dette ulykkesstedet kan være 
et eksempel mange andre kan lære av.

Den landsomfattende kampanjen vi i 
Personskadeforbundet hadde i sommer: 
Ta ansvar – ikke selfie, var ment å vare 
i en tidsavgrenset periode. Både her i 
Hordaland og andre steder ser vi det slik 
at vår parole om å ta ansvar- ikke selfie 
må leve videre.

CAROLINE OTTEREN-NEALE reddet trolig livet til syklisten som ble påkjørt like utenfor dyreklinikken hun jobber på. 
Foto. Guttorm Johnsen.
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Ny sensor sier ifra når du bør drikke vann
I en sak på forskning.no fortelles det 
om en nyutviklet mikrosensor som 
varsler hvis du blir dehydrert. En in-
teressant «dings» i sommervarmen, 
særlig for de av oss som ikke kjenner 
at vi er tørste. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Når du merker at du er tørst, er det i 
følge Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), 
kroppen som sier fra at du har mistet to 
prosent væske. Det høres kanskje ikke 
veldig dramatisk ut, men da har allere-
de prestasjonsevnen din gått ned med 
tretti prosent.

Med bare to prosent tap av veske preste-
rer vi dårligere, både fysisk og mentalt. 
Derfor må vi fylle på med vann hele 
tiden. 

IKKE ALLE MERKER AT 
DE ER TØRSTE  
Motivasjonen bak å utvikle en «vann-
sensor» er at ikke alle merker tørsten. Det 
kan skyldes glemsomhet eller vane, men 
også andre former for nedsatt funksjon 
som kognitiv svikt. 

- De fleste av oss er litt dehydrert hele 
tiden, og kaffe fremmer jo også dehy-
drering. Derfor bør du alltid ha med deg 
et glass vann og drikke litt hele tiden. 
Dette rådet er nok for de fleste av oss, 
sensoren er altså tiltenkt de få, sier for-
skerne fra HSN. 

Mikrosensoren, som settes under huden, 
varsler før situasjonen blir for dårlig. 

Sensoren fungerer i følge forskning.no 
på følgende måte: 

Når vi mister væske, er det i første om-
gang vannet som forsvinner mens saltene 
blir igjen. Dette fører til en økning i salt-
konsentrasjonen på utsiden av sensoren. 
Da starter en prosess som trekker vann 
ut av trykkammeret. Denne prosessen 
er kjent som osmose.

Dette resulterer i et trykkfall inne i senso-
ren, som kan måles opp mot saltkonsen-
trasjonen utenfor sensoren. Det motsatte 
skjer når vi tar til oss væske. Saltkonsen-
trasjonen på utsiden av sensoren faller, og 

saltet inne i trykkammeret sørger for at 
vann strømmer inn igjen og trykket øker.

Spennende, men også en svært relevant 
ny «dings». Vi håper den også etterhvert 
kan tas i bruk.  

MED BARE TO PROSENT tap av veske presterer vi dårligere, både fysisk og mentalt. Derfor må vi fylle på med vann hele 
tiden. Illustrasjonsfoto. 

Smått & Viktig
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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. oktober

Løsning på forrige kryss 
var:
SKOLESTART

Heidi Støtterud Christensen, 
Fjerdingby

Helga Orvedal, Seim

Martin Solberg, Molde

OPPGAVE VINNERE

SPORT - 
EN

BOLET
FORE - 

DRAGS - 
TITTEL

SOLO REDSEL
UT - 

TALTE
KALK - 
KREPS

KAN EN 
ULYKKE
OGSÅ
VÆRE

LIDEL - 
SEN

SENIOR

TEN - 
DENS

ORDNE
BYRDE
OSER

OM - 
GANG

GÅTENE

INNEHA - 
VERE

VINNER
GRØNN - 

SAK
FUGLER

BEDRO SOLID

KAMP
EMNE

TILBAKE
VIA

STJELE
GUTTE - 

NAVN

TREL - 
LEN

PLAGG
GRØNN - 

SAK
VARMEN
REKKE

ENKELT ORMÅDE

HELLE
ØDE - 

LEGGER

ÅPENT
PARTI

FRI  FOR

BEVEGE
SVIN

GLANS ÅPNING UTROP
RENSE - 
MIDDEL

SKLIR

PAR - 
KURS

RUGGET ALVER
BINDE - 

ORD

KLOS - 
TERFOR-
STAND - 

EREN

FARGE
ENKELT-

HET
UTROP

FORBUD
SMERTE

DEN 2. 
UKJENTE

ØY OG 
DIKT

HERJER

AVLØPS-
RØR

RØYK - 
STUE

OM - 
DØMME

DYR

VEMOD
SMERTE

PIKE - 
NAVN

REAL
GUTTE - 

NAVN

PIKE - 
NAVN
BY  I

ALGERIE

GUDINNE

SNEVER-
SYNTE
PER - 

SONER

HUMRE

KJEDE - 
LIG

MORENE
FLINK - 
ESTE
ELEV

TONEN
MI

AGENT
MAN

VÅPEN
SETER - 

HUS

FUGL
HADDE

GUDINNE

GUTTE - 
NAVN

KLOKKA
HAVØRN

ETSE

STED  I
TELE - 
MARK
FRYSE

ANNEN - 
RANGS

VASE GLANS
PÅ

NORSKE
FLY

RESPEK-
TEN

PLASS PLAGG
KOM - 
MUNE

HUS
FATTIG - 
OMSORG

PRO - 
NOMEN

SANG
ANFALL

DIKT
FORFED-

RENE

SAGN - 
KONGE

FORHEN-
VÆR - 
ENDE

ANGÅ - 
ENDE

FARGE
LEVER

RENGJØ-
RING

LIKE
AMERI - 
KANSK

BY

SUVENIR
STIGE

ELV
AVIS

STOLT
LY

SOLO

FISK SÅR 3,14

NY - 
NORSK
PRO - 

NOMEN

TONE EIM
DRIKK
ØY OG 
DIKT

TEVLING

TALL FASE

PÅ GAR - 
DERMO - 
EN 16. - 
18.NOV.

SAMDE KIKKE
SLAD - 

DER

Liv  Berit
Vold

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

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

Det er mange som spør om ein kan 
køyre mopedbil eller ATV (tre- eller 
firehjuling) når dei er 16 år. Og har 
du lov til å køyre vanleg moped om 
du tar traktorlappen? Her er svara: 

ATV (FIREHJULING)
ATV er ei forkorting for "All-terrain  
Vehicle" ("all terreng køyretøy") og er køy-
retøy med fire (nokon gangar tre) hjul, 
som primært er laga for bruk i ulendt 
terreng. Desse har dei siste åra også blitt 
veldig populære å køyre på vanlege veiar. 
Som du vil sjå under, kan du etter at du 
har fylt 16 år køyre ein tre- eller firehjuling 
dersom du har førarkort i ein av følgjande 
klasser: AM146 / AM147 / T. I tillegg kan 
ikkje ATVen ha høgare effekt enn maks 
15 kW.

MOPEDBIL
Med mopedbil meiner ein firehjuls moped 
med karosseri, ratt, pedalar og instru-
ment som i ein personbil. Resultatet av 
alt dette utstyret blir at desse køyreetøya 
alltid får en egenvekt over 150 kg slik at 
minstealderen er 18 år. Det finnast inga 
unnatak frå denne minstealderen på 18 
år for mopedbil.

MOPED (KLASSE AM146/AM147)
Tar du førerkort i klasse AM146 kan du 

køyre ein tohjulsmoped. Du kan også 
køyre ein tre- eller firehjulsmoped, men 
den må ikkje vege meir enn 150 kilo (mi-
nus vekta av batteriane dersom den er 
elektrisk). Har du førarkort klasse M 147 
kan du før du er 18 år berre køyre moped 
med tre- eller fire hjul, og som ikkje veger 
over 150 kilo (minus vekta av batteriane 
dersom den er elektrisk). Merk at klasse 
AM147 ikkje gir køyrerett til vanleg to-
hjulsmoped.

TRAKTOR (KLASSE T)
Med traktorlappen, klasse T, kan du køyre 
ein traktor og motorredskap med eller 
utan tilhenger. Konstruktiv fart på køy-
retøyet (det vil di det traktoren er laga 
for) må ikkje være meir enn 40 km/t. 
Vekta kan ikkje overskride 25 tonn som 
enkeltkøyretøy eller vogntog (traktor og 
tilhenger tilsaman). Når du har fått to års 
røynsle (minst 18 år) blir denne vektgren-
sa oppheva. Med klasse T han du også 
rett til å køyre motorredskap som ikkje 
er laga for transport av personar eller 
gods, og som ikkje kan køyrast fortare 
enn 30 km/t. Her snakkar ein om tre- og 
firehjulskøyretøy, og det er viktig å merke 
seg at traktorlappen ikkje gir deg førarett 
til "vanleg" tohjulsmoped. Da må du altså 
ha førarkort klasse M146 dersom du ikkje 
er over 18 år allereie.

 

LETT MOTORSYKKEL (A1A
Med klasse A1 kan du køyre ein lett motor- 
sykkel. Ein lett motorsykkel har maksi- 
malt slagvolum på 125 ccm og effekt på 
høgst 11 kW med eller utan sidevogn. Tek 
du lappen for A1, har du også rett til å 
køyre tohjulsmoped. Du kan også køyre 
mopedbil, men ikkje før du har fylt 18 år.
 
SNØSKUTER (KLASSE S)
Frå du er 16 år kan du ta førarkort klasse 
S for snøskuter. Fram til du vert 18 år 
er førarretten begrensa til klasse 1, det 
vil seie snøskuter der forhaldet mellom  
effekt og eigenvekt er maks 0,20 kW/kg.

Kva kan du køyre når 
du er 16 år? 
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Du trenger

Gjør dette Hva skjedde?

Når romfartøy vender tilbake til 
jorden, bekymrer besetningen  
seg for om fartøyet vil bli så 
varmt at det blir ødelagt. Nå 
skal vi se på hvordan varme 
blir skapt ved at ting blir gnidd 
mot hverandre.

• En panne som er jevn på 
innsiden (laget av glass
eller keramikk)

• En panne som er 
ujevn på innsiden 
(laget av støpejern 
eller aluminium med 
mye riper på innsiden)

• Liten svamp• Isbiter

Slik skaper 
friksjon varme Sett pannene ved 

siden av hverandre i 
omtrent en time for å 
sørge for at de har 
samme temperatur

Legg svampen på den ene 
isbiten og gni den 10 ganger 
frem og tilbake langs innsiden 
av den jevne pannen

Press ganske hardt, 
men ikke voldsomt hardt

      Gjør nå 
      raskt det
samme med 
den andre 
isbiten i den 
ujevne pannen

Gni isen raskt 10 ganger til, 
først i den jevne pannen, 
så i den ujevne pannen

       Fortsett til du 
       merker en 
forskjell på de
to isbitene

Gni isen like langt 
i de to pannene og 
med like stort press 
mot underlaget

Velg to isbiter 
på samme 
størrelse

JEVN

UJEVN
Isbiten smelter raskere når den 
blir gnidd over en ujevn overflate

Det er fordi 
det er mer 
«friksjon» 
mellom isen 
og den ujevne 
pannen enn 
mellom isen 
og den jevne 
pannen, og 
friksjonen 
skaper varme

Når et romfartøy 
flyr veldig fort 

gjennom luften, 
blir utsiden av 

fartøyet varmet 
opp av friksjonen 

med luften

© MCT/Bulls
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

MÅNEDENS APP
 APP:  Maily
Alder:  4-9
Pris:  Gratis
Utgiver: goodnews.is

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!
Visuelt barneaktig epost-app 
som skal stimulere små barn til 
å sende og motta meldinger. 
Det er mulig å håndskrive mel-
dingene og å ta bilder som kan 
legges inn i meldingene. Svært 
gode omtaler, for eksempel i 
mashable.com.

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35
Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN

Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66 - www.eidshaug.no Havneg. 2, 9008 TROMSØ - Tlf. 77 60 19 40

Raset 63, 3735 SKIEN
Tlf. 35 53 55 00 - www.grenlandantirust.no

Fygleveien 53, 8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50 - www.botolfsenvvs.no

Øvre Skoledalen 12
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 20 00
www.hurumkraft.no Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Nordre gate 10, 8622 MO I RANA
Tlf. 989 06 730 - www.polartrans.as

Joker Vallset
Skallervegen 2, 2330 VALLSET

Tlf. 62 58 72 01

P G Rodems veg 6
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Parkv. 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 28 88
www.orkide.no

Guri Kunna videregående skole
Skolegata 14, 7240 HITRA

Tlf. 74 17 43 00
www.gurikunna.vgs.no

Tollbug. 10
3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

www.vikingsped.no

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no

www.viva-iks.no

www.lier.kommune.no
3412 LIERSTRANDA

Tlf. 32 22 58 00

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

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Vinstra
Karosseri AS

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

Kiwi Vestby
Vestbyveien 31
1540 VESTBY

Tlf. 64 95 06 01

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 15 39 00

Minibusstransportør
Egil Lindbo

Gamle Hovedvei 8
3350 PRESTFOSS

Tlf. 992 76 707

www.kms-arkitekter.no
406 29 225

Farstad Bil AS
6444 FARSTAD
Tlf. 71 26 41 31

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Jan Olaf Olsen
Transport
Furumoen 2

2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 29 90

Sele Kalk AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Austad
Elektro AS
Strandgata 18

3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Kirkebygden
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 84

Sundretunet
Sundrejordet 4

 3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

Flå IT-Senter
3539 FLÅ

Tlf. 32 05 38 10

Østli
Servicesenter AS

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

LEVE MED 8-2018.pmd 18.09.2018, 10:381
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Norsk Scania AS
Drammensveien 159, 0212 OSLO
Tlf. 63 94 80 50 - www.scania.no

Sandeidsjøen 10, 5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Region sør
4808 ARENDAL
Tlf. 22 07 30 00

firmapost-sor@vegvesen.no

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

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

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

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

LEVE MED 8-2018.pmd 18.09.2018, 10:382
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ROGALAND

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

TROMS

HENRIKSEN Sjåførskole AS
Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN...............................Tlf. 77 76 70 05
E-post: gunnarhenriksen@online.no
www.henriksensjaforskole.com

VESTFOLD

SPEED Trafikkopplæring AS
Storgata 9, 3183 HORTEN........................Tlf. 33 50 04 26
E-post: post@speedtrafikk.no
www.speedtrafikk.no

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

Henvendelse tlf. 22 51 41 80 - Fax. 22 51 41 88

Ring for avtale mellom 09 og 16

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER

Tlf. 57 71 32 77

Trøgstad
Elverk AS
Skoleveien 6

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 49 50

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Romnes
Hamar AS
 2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50
Sideveien 9 A

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 05 00

LEVE MED 8-2018.pmd 18.09.2018, 10:383
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Trygt på skoleveiene

fet.kommune.no sel.kommune.no holmestrand.kommune.no

Karmøy
kommune

karmoy.kommune.no

drangedal.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

Lilleborg Bil- og
Bremseverksted AS
Selma Ellefsens vei 23

0581 OSLO
Tlf. 22 65 52 10

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

hallingdal-kraftnett.no

rost.kommune.noporsgrunn.kommune.no
iveland.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no
lunner.kommune.no

Drift og Næring
 halsa.kommune.no

Vardø
kommune

vardo.kommune.no

Træna
kommune

trana.kommune.no

steinkjer.kommune.no molde.kommune.no

Ringerike
kommune

ringerike.kommune.no risor.kommune.no sorreisa.kommune.no

nore-og-uvdal.kommune.no

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Spar Haga Mat AS
Hystadvegen 250

5416 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Oslo Bygg
Teknikk AS

Professor Birkelands vei 37 A
 1081 OSLO

Tlf. 454 17 355

Opplæringskontoret for
Lofoten og Vesterålen

 8301 SVOLVÆR
Tlf. 907 50 660

Svinesundveien 334
1788 HALDEN
Tlf. 941 56 100

Hydroclean AS
Osloveien 147

1536 MOSS
Tlf. 920 53 055

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

Cool Trans AS
Vikavegen 1

9023 KROKELVDALEN
Tlf. 488 68 000

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Haugesund
Lakksenter AS

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND

Tlf. 52 71 55 14

Elvevegen 13
3550 GOL

Tlf. 906 40 816

1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00

hansenprotection.no

Leikanger
Auto AS
Hanahaug 10

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Kiwi Tingsaker
Senterveien 22

4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 09 51

Mobile Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Agder
Vegmerking AS

Jomåsveien 1047
4820 FROLAND
Tlf. 992 78 165

Humana Care AS
Kilengaten 1

3117 TØNSBERG
Tlf. 909 46 000

Rongved
Mekaniske AS

 5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Viuno AS
Nedre Tomtegate 2-4

1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Auto Skade
& Lakk AS

Gamle Snarøyvei 55
1367 SNARØYA
Tlf. 67 53 10 40

Kiwi Nedenes
Natvigveien 1

4823 NEDENES
Tlf. 37 09 64 22

Berg og Blåne
Anne Martinsen

Gamle Kirkevei 11
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 924 08 035

J. L. Transport AS
Gjelstadveien 40

3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370

Rema 1000 Åskollen
Tverrliggeren 4

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

ANONYM
STØTTE
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

ER DU PÅ FLYTTEFOT? 

Send melding til post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

god venn som inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de  
viktige støttespillerne som finnes overalt 

i samfunnet vårt. 

VI oppfordrer derfor deg til å 
fortelle oss om din  
hverdagshelt og hva han eller 
hun har betydd for deg.  

Send inn til levemed@
personskadeforbundet.no. 

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

Personskade

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

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.svw.no/personskade 

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri vurdering.


