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i mer enn 6 måneder. 
Mye har skjedd, og 
den «nye normalen» 
som Erna Solberg 

kaller det, har blitt hverdagen. Å være en interesseorganisasjon 
som skal favne hele landet byr på noen utfordringer under «den 
nye normalen». Først og fremst fordi vi fysisk helst ikke skal 
møte hverandre, og at de fleste kurs/arrangementer har blitt 
satt på hold. Vi, sekretariatet og styret, har som resten av landet 
og verden prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen. 

Her er litt av det vi har gjort de siste månedene, og husk at vi har 
avviklet ferie innimellom alt dette. 

Fra april til juni arrangerte vi en allerede planlagt kampanje. 
Men den måtte endres fra vanlig til en digital kampanje. Mye 
nybrottsarbeid måtte gjøres, og i løpet av noen uker nådde vi 
«i rekkevidde» flere titalls tusen. Dette skjedde parallelt med at 
sekretariatet var beordret til hjemmekontor og at styret ikke  
fysisk kunne møtes. 

Vi har også klart å opprettholde telefontidene, slik at medlem-
mene eller lagene, som normalt, finner noen å snakke med. I til-

legg har vi klart å få likepersontelefonen opp og stå, noe vi er 
svært stolte over. På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 
sitter en av våre kursede likepersoner klare for å snakke med de 
som trenger det. 

De siste par ukene har vi også arrangert digitale regionkonferan-
ser. Noe amputert ble de selvsagt, fordi det sosiale aspektet og 
det som foregår mellom det faglige forsvinner. Men evalueringer 
og tilbakemeldinger viser at deltakerne fra lagene er fornøyde. 

Sist, men ikke minst har det vært en periode i forbundets historie 
der vi har hatt et ekstra sterkt fokus på det som skjer politisk. 
Innenfor helse har vi sett, og kommentert på, at prioriteringe-
ne har hatt store kostnader – særlig for kronikere. Avdelinger på 
spesialisthelsenivå er ryddet i påvente av Covid-19-pasienter, og 
ventelistene for operasjoner og rehabilitering har vokst skyhøye. 
Her trengs det mye midler for å komme tilbake til sånn det var 
før, og helst enda bedre. 

Fremover har vi tenkt å holde trøkket, og på det siste styremøtet 
ble det bestemt at «synliggjøring» er høstens slagord. Ambisi-
øst? Kanskje? Men alternativet, altså å gå på sparebluss, er iall-
fall ikke noe vi går for. 

Eli Eiklid

Fremover har Personskadeforbundet LTN tenkt å 
holde trøkket, og på siste styremøtet ble det bestemt 
at «synliggjøring» er høstens slogan. Ambisiøst? 
Kanskje? Men alternativet, altså å gå på sparebluss, 
er iallfall ikke noe vi går for.
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En ny rapport fra Folkehelseinstituttet 
forteller at hver fjerde person som bor 
i Norge – halvannen million mennes-
ker – fikk minst ett smertestillende 
legemiddel på resept i 2019. Hva betyr 
egentlig dette? 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Takk Gud for Globoid, sa alltid min be-
stemor. Jeg forstod det ikke da, men nå 
vet jeg hva hun mente. Min bestemor 
vokste nemlig opp i en tid, født i 1911 og 
bodde hele sitt liv på landsbygda, der 
smertestillende sjelden var i bruk. 

Etter dette har bruk av smertestillende 
nærmest eksplodert. Heldigvis, fordi man-
ge får lindring for «vondter» og dermed 

et bedre liv med tilgang på medisiner. 

HVOR MYE ER FOR MYE? 
Store deler av livet hadde min bestemor 
lite eller ingen tilgang på smertestillende. 
Og ja, hun hadde sine smerter. Etter en 
fallulykke midt i 40-årene ble hoften al-
dri bra. Selv etter skifte av hofte ble hun 
avhengig av krykker og hun levde med 
kroniske smertetilstander resten av livet.

Nå vil enkelte hevde at vi har gått for 
langt i andre enden, nemlig at vi er stor-
forbrukere av medikamenter. En instans 
som med jevne mellomrom samler tall 
og viser utviklingen av medikamentbruk 
er Folkehelseinstituttet (FHI). 

Den siste rapporten ble nylig publisert, 

«Legemiddelforbruket i Norge 2015–2019», 
og den inneholder data fra to datakilder: 
Grossistbasert legemiddelstatistikk og 
Reseptregisteret. 

BRUKEN AV SMERTESTILLENDE 
LEGEMIDLER HAR ENDRET SEG
Et viktig funn i rapporten om bruken av uli-
ke smertestillende legemidler er at bruken 
har endret seg over perioden. Blant annet 
ved at andelen som får et svakt smerte-
stillende legemiddel på resept (i hovedsak 
paracetamol) øker.  Når det gjelder litt ster-
kere legemidler går imidlertid bruken ned. 
Eksempel på slik medisin er legemidler med 
betennelsesdempende virkning, altså som 
kan gi til dels alvorlige bivirkninger.

Denne utviklingen er i tråd med anbefa-

Én av fire får minst ett smerte- 
stillende legemiddel på resept
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lingen om å være forsiktige med denne 
typen medisin, fordi den gir økt blød-
ningsrisiko og andre bivirkninger fra mage 
og tarm, sier seniorrådgiver Hilchen Tho-
de Sommerschild i Folkehelseinstituttet, 
i en kommentar til rapporten. 

Hun forteller også at andelen som får 
opioider har vært relativt stabil.

Sånn er fordelingen av smertestillende 
legemidler som ble utskrevet på resept 
i 2019:
• 15 prosent har fått utlevert et NSAID 

(for eksempel betennelsesdempende 
medikamenter)

• 10 prosent har fått utlevert et opioid 
(morfinlignende)

• 11 prosent har fått utlevert et svakt 
smertestillende

Noen har selvsagt fått legemidler fra 
flere av disse gruppene, så samlet sett 
fikk 24 prosent minst et smertestillen-
de legemiddel på resept, 28 prosent av 
kvinner og 20 prosent av menn, viser tall 
fra Reseptregisteret.

– Det er den økte bruken av paracetamol 
forskrevet på resept som øker totalsalget. 
Paracetamol er et førstehåndsmiddel til 
behandling ved langvarig behandling av 
kroniske smerter, og kan da skrives ut på 
blå resept, sier Sommerschild.
 
Paracetamol selges både reseptfritt og 
på resept. Grossistbasert legemiddelsta-
tistikk inneholder opplysninger også om 
reseptfritt salg og kompletterer dermed 
opplysningen i Reseptregisteret.

– Det er den økte bruken av paracetamol forskrevet på resept som øker totalsalget. Paracetamol er 
et førstehåndsmiddel til behandling ved langvarig behandling av kroniske smerter, og kan da skrives 
ut på blå resept, sier Sommerschild. 

 

Figur 1: Andel brukere av ulike smertestillende legemidler i perioden 2010–2019. 
Betennelsesdempende midler (M01A), sterke smertestillende legemidler (N02A) og andre, svake 
smertestillende legemidler (i hovedsak paracetamol, N02B). Kilde: Reseptregisteret. 

Paracetamol selges både reseptfritt og på resept. Grossistbasert legemiddelstatistikk inneholder 
opplysninger også om reseptfritt salg og kompletterer dermed opplysningen i Reseptregisteret. 

 

Figur 2: Salg av paracetamol på resept målt i definerte døgndoser (DDD), reseptfritt salg i apotek og 
salg i dagligvarehandelen 2010-2019. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk. 

Figur 2 fra Grossistbasert legemiddelstatistikk viser at totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og 
reseptfritt) målt i DDD øker. Salget av reseptpliktige pakninger (som inngår i Reseptregisteret) øker 
mest, mens salget av reseptfrie pakninger har endret seg lite over tid. Dagligvarehandelen selger mer 
paracetamol i reseptfrie pakninger enn apotekene. 

Totalt antall og andel brukere av legemidler 
Rapporten viser også nøkkeltall for salg og forskrivning av alle legemidler. 

Tabell 1: Antall og andel personer som fikk utlevert minst et legemiddel fra ulike legemiddelgrupper 
(ATC 1. nivå) i 2019. Kilde: Reseptregisteret.  

ATC 1. nivå Antall individer Kvinner % Menn % Samlet % 
A  Fordøyelsesorganer 
og stoffskifte 1 148 203 24,5 18,7 21,5 

B  Blod og 
bloddannende 
organer 

728 441 13,8 13,6 13,7 

C  Hjerte og kretsløp 1 154 559 21,6 21,7 21,7 
D  Dermatologiske 
midler 806 958 16,8 13,6 15,1 

G  Urogenitalsystem 
og kjønnshormoner 909 674 25,8 8,4 17,1 

H  Hormoner til 
systemisk bruk, ekskl. 
kjønnshormoner og 
insuliner 

484 291 12,1 6,1 9,1 

FIGUR 1: Andel brukere av ulike smertestillende legemidler i perioden 2015–2019. Betennelsesdempende midler (M01A), 
sterke smertestillende legemidler (N02A) og andre, svake smertestillende legemidler (i hovedsak paracetamol, N02B). 

Kilde: Reseptregisteret.

FIGUR 2: Salg av paracetamol på resept målt i definerte døgndoser (DDD), reseptfritt salg i apotek og salg i dagligvare- 
handelen 2010-2019.                                                                                                                    Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk.

FIGUR 2 fra Grossistbasert legemiddelstatistikk viser at totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) målt i DDD 
øker. Salget av reseptpliktige pakninger (som inngår i Reseptregisteret) øker mest, mens salget av reseptfrie pakninger har 
endret seg lite over tid. Dagligvarehandelen selger mer paracetamol i reseptfrie pakninger enn apotekene.
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ATC 1. NIVÅ
ANTALL
INDIVIDER KVINNER % MENN % SAMLET %

A  Fordøyelsesorganer og stoffskifte 1 148 203 24,5 18,7 21,5

B  Blod og bloddannende organer 728 441 13,8 13,6 13,7

C  Hjerte og kretsløp 1 154 559 21,6 21,7 21,7

D  Dermatologiske midler 806 958 16,8 13,6 15,1

G  Urogenitalsystem og kjønnshormoner 909 674 25,8 8,4 17,1

H  Hormoner til systemisk bruk, ekskl.
kjønnshormoner og insuliner 484 291 12,1 6,1 9,1

J  Antiinfektiva til systemisk bruk 1 215 701 27,5 18,3 22,8

L  Antineoplastiske og 
immunmodulerende midler 122 086 2,6 2,0 2,3

M  Muskler og skjelett 964 114 20,9 15,4 18,1

N  Nervesystemet 1 512 828 33,6 23,2 28,4

P  Antiparasitære midler, insekticider og 
insektmidler 97 747 2,2 1,5 1,8

R  Respirasjonsorganer 1 455 339 30,8 23,9 27,3

S Sanseorganer 721 374 15,5 11,6 13,5

V Varia 40 460 0,8 0,8 0,8

TABELL 1: Antall og andel personer som fikk utlevert minst et legemiddel fra ulike legemiddelgrupper (ATC 1. nivå) i 2019.                                                                             Kilde: Reseptregisteret.  
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TOTALT ANTALL OG ANDEL BRUKERE 
AV LEGEMIDLER
Rapporten viser også nøkkeltall for salg 
og forskrivning av alle legemidler.

Tabellen fra Reseptregisteret viser at flest 
individer fikk utlevert legemidler som 
virker på nervesystemet (ATC gruppe N). 
Denne legemiddelgruppen omfatter blant 
annet smertestillende legemidler, midler 
ved psykiske lidelser og sovemidler. Nær 
1,5 millioner personer fikk utlevert et lege-
middel som virker på åndedrettsorganer 
(ATC gruppe R Respirasjonsorganer). Her 
er de største undergruppene tabletter og 
nesespray ved allergi). 1,2 millioner fikk et 
middel mot bakterie eller virusinfeksjoner 
(ATC gruppe J).

Tabellen viser at i alle legemiddelgrupper, 

unntatt hjerte- og karlegemidler (ATC 
gruppe C), fikk flere kvinner enn menn 
utlevert legemidler på resept.

VI TRENGER MER KUNNSKAP OM 
SMERTE 
Rapporten til Folkehelseinstituttet (FHI) 
er viktig og interessant. Den gir oss en 
god oversikt over bruk av medikament. 
Og hvorfor skal vi, og bør vi, følge med? 
Jo, blant annet fordi alle medikamenter 
har bivirkninger.   

Men altså, vi er glade og takknemlige 
for at vi i dag har mange typer «piller» 
som hjelper personer som er rammet av 
smertetilstander til å leve bedre liv. Arse-
nalet er langt større enn min bestemors 
Globoid og medisinene er også langt mer 
målrettet. Dette vet vi mye om i Person-

skadeforbundet LTN, der nesten alle har 
smertetilstander eller er pårørende til 
noen som har det. 

På den andre siden ønsker vi oss mer 
forskning på nettopp smerte. Både for 
å kunne utvikle metoder som kan elimi-
nere noen former for smerte, for eksem-
pel fantomsmerter, eller tilby alternative 
behandlinger til det medikamentelle. Her 
vet vi blant annet at vårt naboland har 
kommet lenger. 

Vi vet også at mer målrettet fysiologisk 
behandling er viktig for å redusere smer-
teproblematikk. Her varierer dessverre 
tilbudet fra kommune til kommune – noe 
som er svært uheldig. 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO) fyller 70 år
I 1950 ble det som i dag går under 
navnet FFO etablert. Personska-
deforbundet LTN ble etablert 36 år 
senere og er i dag medlem av FFOs 
paraply. 

21. september var det altså 70 år siden 
organisasjonen så dagens lys. 

Med inspirasjon fra Sverige og med Knut 
Willoch som pådriver, dannet represen-
tanter for fem organisasjoner organi-
sasjonen med det velklingende navnet 

«Landsnemda av de delvis arbeidsføres 
organisasjoner». 

Det å stå sammen og under en paraply 
har visst seg å være en god modell for å 
fremme funksjonshemmedes rettigheter. I 
dag består FFO av 84 organisasjoner som 
totalt har 350 000 medlemmer.  

Om du ønsker å lese mer om utviklingen 
kan du klikke deg inn på ffo.no (Funk-
sjonshemmedes Fellesorganisasjons 
hjemmesider). Her finner du blant annet 

en spennende og lettbeint jubileumsre-
portasje skrevet av forfatter og skribent 
Andrew P. Kroglund.
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En ny opplæringsmetode for trafikkforståelse hos barn har gitt opp-
siktsvekkende gode resultater. Metoden, som er utviklet av forskere og 
pedagoger, utfordrer og stimulerer sentrale funksjoner i hjernen. Dette 
ga klart bedre oppmerksomhetsfordeling og risikovurdering hos barn på 
femte klassetrinn.

TEKST: Christina Benjaminsen/Gemini.no

Funnene ble gjort da forskerne testet 
barnas evne til å navigere i trafikken 
ved hjelp av Virtual Reality (VR) etter 
deltakelse i undervisning basert på en 
ny opplæringsmodell

– Barna ble signifikant bedre til å ori-
entere seg og ta gode valg sammen-
lignet med en kontrollgruppe. Metoden 
er basert på konseptet «Mind, Brain 
and Education» (MBE), sier SINTEF-for-
sker Dagfinn Moe, som har ledet pro-
sjektet.

Hovedpoenget med MBE er å forene 
kunnskap fra nevrobiologi om hva læ-
ring er, hva som stimulerer til læring 
og hvilke pedagogiske metoder som 
er mest relevante å bruke.

Bakgrunnen for prosjektet, som har tatt 
fem år, er følgende spørsmål: Hva skal til 
for at barn lærer å observere det som er 
vesentlig og potensielt farlig – og deret-
ter ta trygge og gode valg under sykling?

MANGE ÅR MED ERFARING 
LIGGER BAK
Moe har lenge forsket på relasjonen 
mellom ungdom, risiko, spenning og 
læring. Evnen til å ta gode valg, men 
også kalkulert risiko når de sitter bak 
bilrattet. Med andre ord: Han har spe-
sialisert seg på hva som skjer i hjernen 
når vi på et millisekund velger mellom 
A eller B når vi står for overfor en mulig 
fare, men også mulig gevinst i form av 
kriblende spenning i kroppen og mest-
ringsfølelse.

Prosjektleder Bård Morten Johansen 
i Trygg Trafikk hadde på sin side lagt 
merke til at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom dagens trafikkopp-
læring og atferden han ser til ungdom-
mene i trafikken. Sammen startet de to 
prosjektet «Barn, oppmerksomhet og 
sykling» i samarbeid med Nord Univer-
sitet Trafikkfag.

Nå er det imidlertid yngre barn på syk-

DAGFINN MOE, forsker ved Sintef

Opplæring basert på hjerneforskning 
gjorde barn tryggere på sykkel 
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Dagfinn Moe har lenge forsket på relasjonen mellom 
ungdom, risiko, spenning og læring. Evnen til å ta gode 
valg, men også kalkulert risiko når de sitter bak bilrattet.

kel som har vært i søkelyset. Målet har 
vært å utvikle et pedagogisk opplegg 
som kan forbedre barnas selektive opp-
merksomhet, evnen til å orientere seg, 
vurdere risiko og avpasse farten når de 
ferdes på sykkel i trafikken.

UTNYTTER HJERNENS LÆRINGSEVNE 
PÅ NY MÅTE
I praksis betyr det at barna får utfordrin-
ger som gjør at de lærer på en måte som 

vektlegger refleksjon knyttet til fysiske 
steder de oppholder seg på, i dette til-
fellet på Eberg Trafikkgård som er en 
miniversjon av et trafikkmiljø og som 
er spesialdesignet for sykkelopplæring.

Moe utdyper dette med at flere sentrale 
deler av hjernen aktiveres hos både dyr 
og mennesker når man fysisk navigerer 
i et landskap.  Han sikter til blant annet 
til de fronto-parietale forbindelsene og 

hippocampusområdet. Disse danner 
grunnlaget for utviklingen av «kogniti-
ve kart» og som er vesentlig for læring 
gjennom den episodiske hukommelsen 
og for permanent lagring av hendelser.

Dette er blant annet basert på kunnskap 
som John O’keefe og Edvard og May-
Britt Moser fikk nobelprisen i fysiologi og 
medisin for i 2014 gjennom forståelsen 
av stedsansen og gittercellene.

I PRAKSIS BETYR det at barna får utfordringer som gjør at de lærer på en måte som vektlegger 
refleksjon knyttet til fysiske steder de oppholder seg på. Ilustrasjonsfoto. 
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STEDSANSEN ER NØKKELEN TIL HU-
KOMMELSE – OG DERFOR LÆRING
Å bruke stedsansen aktivt er et av de vik-
tigste prinsippene i opplæringsmodellen 
– i motsetning til tradisjonell sykkelopp-
læring som er mer konsentrert om regler, 
skilt og den tekniske delen av syklingen.

I praksis gikk det ut på at 30 femteklas-
singer gikk gjennom en undervisning der 
de kartla risikofaktorer ved å gå rundt 
på trafikkgården, diskuterte seg i mel-

lom og med lærerne. Deretter ble det 
syklet og øvd i det samme landskapet 
under veiledning. Lærere fra barneskoler 
i Trondheim, Bodø og Moss fikk opplæ-
ring i den nye opplæringsmodellen og 
var ansvarlige for gjennomføringen av 
undervisningen. 

Målet var at de skulle utvikle et kog-
nitivt kart i egen hjerne for å stedfeste 
mulige farer og hvordan de skulle bruke 
oppmerksomeheten under sykling, for 

å oppfatte og vurdere risikoen. 

Etter 7-8 dager ble effekten av opplæ-
ringen evaluert i Virtual Reality. Forsker-
ne lagde en en tro kopi av den samme 
trafikkgården i 3D, og denne ble koblet 
til en sykkelsimulator. Barna ble iført 
VR-briller som hadde et innebygd sys-
tem for  eye tracking, dette registrerte 
barnas øyebevegelser, fikseringspunkter 
og fikseringstider knyttet til de ulike 
trafikksituasjonene.  

Å BRUKE STEDSANSEN AKTIVT er et av de viktigste prinsippene i opplæringsmodellen – i motsetning til tradisjonell sykkelopplæring som er mer konsentrert om regler, skilt og den 
tekniske delen av syklingen. 
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• Prosjektnavn: Barn, oppmerksomhet og sykling
• Varighet: 2014-2019
• Deltakere: SINTEF, Trygg Trafikk og Nord universitet
• Prosjekteier: Trygg Trafikk
• Finansiering: Trygg Trafikk, Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg i Trøndelag, 
 Nordland og Østfold.

OM FORSKNINGSPROSJEKTET 

–  Dette gjorde det mulig å analysere 
barna oppmerksomhetsfordeling og 
oppfattelse av situasjonene, forklarer 
Dagfinn Moe i SINTEF.

En kontrollgruppe på like mange barn 
i samme alder gjennomførte den tra-
disjonelle sykkelopplæringen med 
samme varighet i tid i den samme 
trafikkgården og ble så evaluert på 
samme vis i VR.

RESULTATENE ER VIKTIGE
Den nye opplæringsmodellen førte til 
at barna utviklet en bedre forståelse 
for risiko (semantisk hukommelse) og 
kognitive kart som de kunne navigere 
etter når de syklet i sykkelgården.

–  Flere i eksperiment- enn i kontroll-
gruppen brukte oppmerksomheten riktig 
i henhold til opplæringsmålene for syk-
ling, og hva som er mest viktig med hen-
syn til risikovurdering. Fikseringstiden 
er signifikant lengre i alle vegkryssene 
(testområdene) i eksperimentgruppen, 
hvilket er en indikasjon på en mer plan-
lagt og systematisk gjennomført infor-
masjonsinnhenting, sier Moe.

–  Dette styrker kognitive prosesser 
knyttet til stedsans og den fysiske akti-
viteten utnytter barnas nevroplastisitet 
– altså evne til å endre egen hjerne. I 
tillegg bidrar det til frigjøring av neuro-
trofiske vekstfaktorer i hjernen. Det øker 
evnen til å huske hendelser og etablere 
langtidsminner, utdyper Moe.

VR-scenariet av Eberg trafikkgård er 

basert på elevenes opplevelse gjennom 
et spørreskjema. Barna svarte at dette 
ble opplevd som veldig realistisk både 
for selve syklingen og oppmerksom-
hetstreningen.

–  Vi er derfor trygge på at bruken av VR 
med eye tracker og sykkelsimulator var 
egnet som evaluerings- og testmetode 
av barnas sykkelatferd, sier Moe.

TRYGG TRAFIKK VIL SPRE 
KUNNSKAPEN
Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk 
sier at resultatene er svært positive. 
Ikke minst fordi det barn lærer i ung 
alder kan de ta med seg i trafikken som 
ungdommer og voksne.

–  Tidligere i prosjektet har vi jo stu-
dert hvordan oppmerksomheten til 
barn faktisk er når de sykler i trafikken. 
Men man kan bli nokså overrasket over 
hvor tilfeldig denne der, sier Johansen. 
Nøkkelen ligger i å styrke barnas evne 
til selvregulering, og det ser vi nå at vi 
har lykkes med. Dette handler faktisk 
om overlevelse.

Også lærer Nina Johansen, som også 

deltok i prosjektet, er overrasket over 
den store forskjellen mellom den tra-
disjonelle og den nye opplæringsme-
toden:

–  Vi ser at barna nå forstår risiko på en 
helt annen måte. Mens vi før har lagt 
vekt på selve syklingen, på regler og 
betydningen av ulike skilt, har barna nå 
lært å bevege seg i trafikken med en 
fysisk og reflekterende tilnærming, der 
risiko har hatt hovedfokus. Det har gitt 
helt andre læringsresultater, sier hun.

Den nye kunnskapen skal hun nå dele 
med kolleger og barn, men hun har en 
klar ambisjon om å også formidle dette 
til foreldrene til elevene sine.

–  Det vil være en stor fordel om barn 
kan trene på denne måten sammen 
med foreldrene sine i eget nærmiljø, 
mener læreren.

I neste fase skal Trygg Trafikk utvikle 
nye kurs og retningslinjer for sykkel-
opplæring. Aller først må den nye kunn-
skapen ut til lærere og de som jobber 
med trafikkopplæring på nasjonalt plan, 
sier Bård Morten Johansen.
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Smått & Viktig

Fra andre kvartal 2019 til andre kvar-
tal 2020 gikk andelen sysselsatte 
blant personer med nedsatt funk-
sjonsevne ned med 3,2 prosentpo-
eng. For hele befolkningen var tilsva-
rende nedgang på 0,7 prosentpoeng. 

Andelen sysselsatte blant personer med 
nedsatt funksjonsevne i alderen 15-66 
år lå på 40,6 prosent i 2. kvartal 2020 
viser nye tall fra statistikken Funksjons-
hemmede, arbeidskraftundersøkelsen. 
Tilsvarende tall for hele befolkningen i 
samme aldersgruppe var 73,4 prosent. 
Arbeidsledigheten for personer med ned-
satt funksjonsevne lå på 3,3 prosent, 0,2 
prosentpoeng lavere enn for befolkningen 
totalt. 

STABIL ANDEL SOM HAR FÅTT 
ARBEIDET TILRETTELAGT
Andelen sysselsatte med nedsatt funk-
sjonsevne som har fått arbeidet tilret-
telagt er på samme nivå som året før, 
det har ligget på rundt 60 prosent de 
siste årene. 

Andelen av dem som ikke hadde fått 
arbeidssituasjonen tilpasset, men som 
ønsket tilrettelegging var også på sam-
me nivå som fjoråret. Det lå på rundt 17 
prosent begge år. 

28 PROSENT ØNSKER ARBEID
Blant personer med nedsatt funksjonsev-

ne i alderen 15-66 år var det 372 000 som 
ikke var i arbeid. Av disse var det 105 000 
(28 prosent) som ønsket arbeid. Av disse 
var det kun 21 000 som ble klassifisert 
som arbeidsledige i statistikken. 

Andelen personer med nedsatt funksjons-
evne som ønsker arbeid har ligget stabilt 
på rett under 30 prosent de siste årene.

TALLENE ER HENTET FRA
Personer med nedsatt funksjonsevne, 
arbeidskraftsundersøkelsen
Personer med nedsatt funksjonsevne, 
arbeidskraftsundersøkelsen (arkiv)

Kilde: SSB

Nedgang i andelen sysselsatte med 
nedsatt funksjonsevne

ANDELEN PERSONER MED nedsatt funksjonsevne som ønsker arbeid har ligget stabilt på rett under 30 prosent de siste 
årene. Illustrasjonsfoto.
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Vi har lagt bak oss seks annerledes-
måneder, og dessverre ser det ut som 
at vi også fremover må navigere i 
det nye landskapet. Derfor ble årets 
regionkonferanser avholdt digitalt, 
og ikke fysisk. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det å begrense fysiske møter og reisevirk-
somhet har en kostnad, og både styret 
og sekretariatet merker at det tar tid å 
omstille seg og å få til alt vi ønsker oss 
gitt restriksjonene. 

Vi vet også at det sosiale på regionkon-
feransene, for svært mange, nesten er 
like viktig som det faglige innholdet. Det 
handler både om å treffe gamle kjente, 
men også om å utveksle erfaringer på 
hvordan man driver lokallag. 

ZOOM-MØTE 
Siden regionkonferansen er såpass viktig 
for forbundet prøvde vi i år å gjøre det 
eneste som faktisk er mulig, nemlig å 
invitere til digitale regionkonferanser på 
zoom. Det blir selvsagt noen annet og 
amputert, også fordi alt som foregår mel-
lom det formelle programmet forsvinner 
– likevel håper vi deltakerne opplevde at 
det var et positivt og matnyttig innslag.  

Den første konferansen gikk av stabelen 
tirsdag den 8. september. Fra landsstyret 
deltok Andrè Eilertsen og Marie Bratt-
bakk. Deretter fulgte de andre etter. 

For å lette på stresset dersom man tenker 
at zoom og digitale møter er vanskelige, 
ble det gitt gode instruksjoner på forhånd. 
Sekretariatet bistod og ga «opplæring» 
dersom noen trengte det. 

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i 
Personskadeforbundet LTN, presiserer at 
formen på årets regionkonferanser var et 
unntak og at hun håper og tror at neste 
års konferanser vil skje i normale former. 

- Jeg er nok like frustrert som de fleste og 
skulle ønske at fysiske møter var mulige. 
Likevel kan vi tenke oss at digitale møter 
har kommet for å bli, og kan komme inn 
i forbundets møter som et supplement. 
Altså et hjelpemiddel som gjør at vi kan 
møtes oftere og følge hverandre tettere, 
sier hun. 

Digitale regionkonferanser 

I LØPET AV SEPTEMBER skal alle lagene fått mulighet
 til å delta på regionkonferanser via zoom.
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prosjektet.
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En traumatisk skade krever tett oppfølging, og aller helst i rett rekkeføl-
ge. Nå skal en ny studie gå systematisk til verks og kartlegge hvordan 
rehabiliteringsfeltet fungerer det første året for de som blir rammet av et  
traume.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Forskningsteamet, som har som mål å 
kartlegge og å løfte kunnskapsnivået på 
traumetilbudet, kommer fra ulike miljøer 
og består av mange aktører. I tillegg til 
Oslo Universitetssykehus Ullevål (OUS), 
er Universitetssykehuset i Nord (UNN), 
Sunnaas sykehus, CHARM, Norsk traume 
register (NTR) og Universitetet i Oslo 
(UiO), med i prosjektet som er finansiert 
av Helse Sør-Øst. 

Personskadeforbundet LTN er koblet 
på som en av flere brukerrepresentan-
ter, men også for å skape publisitet og 
å være en døråpner mot politikere og 
myndigheter. For som det meste innen-
for forskning, handler også dette pro-
sjektet om å innhente kunnskap for å 

få til forandring og å bedre tilbudene. 

KVALITET OG PRIS
Navnet på forskningsprosjektet er:  
Rehabiliteringsbehov, -tilbud og kost-
nader første året etter moderate og 
alvorlige skader. Allerede høsten 2019 
startet pilotprosjektet, og ferdigstillelse 
inkludert flere internasjonale og nasjo-
nale publikasjoner er satt til 2022. Det 
er tilsatt to doktorgradsstipendiater i 
prosjektet, overlegene Håkon Moksnes 
ved OUS og Christoph Schäfer ved UNN.

- Motivasjonen bak det omfattende 
forskningsprosjektet, forklarer stipendi-
at og overlege Håkon Moksnes, er å få 
en oversikt, samt å avdekke udekkede 

behov og forskjeller innenfor traume-
rehabiliteringstilbudet det første året 
etter en skade. 

- Du sier det er en stor og omfattende 
studie. Kan du spesifisere hvilke mål 
dere har satt? 

- Vi har definert noen forskningsmål. 
Det første er å kartlegge forskjeller i 
rehabiliteringsbehov og funksjonsutfall 

Stort og omfattende norsk studie: 

Vil heve kunnskapsnivået på 
traumerehabilitering 



HODESKADER FORDRER ET stort spekter av rehabiliteringstjenester og uformell pasientomsorg.
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basert på aldersgruppe, alvorlighetsgrad 
og geografisk tilhørighet. Deretter skal 
vi avdekke kostnader ved formell og 
uformell rehabilitering samt bruk av 
helsetjenester. 

- Har dere noen flere?  

- Vi vil også evaluere hvorvidt de nor-
ske nasjonale anbefalingene for tidlig 
behandling og rehabilitering etter al-

vorlige traumer er implementert - samt 
undersøke forekomsten av funksjons-
hemninger og livskvalitet knyttet til 
rehabiliteringsbehov. Til sist skal vi stu-
dere grad av retur til arbeid eller skole 
i tilknytning til rehabiliteringsbehov 
etter traumer. 

Overlegen presiserer at hypotesen er at 
kvaliteten i traumetilbudet i mange til-
feller ikke er god nok. Med en omfattende 

studie som de nå har igangsatt, har man 
ifølge han en mulighet til å se hvor man 
svikter, på samme tid som man ser feltet 
under ett. 

- Mens akutt traumebehandling anses å 
være av høy kvalitet, virker det som om 
rehabiliteringstilbudet man deretter får, 
er fragmentert. Tilfeldigheter, ressurser 
og hvor man for eksempel bor virker å 
avgjøre i altfor stor grad hvilket tilbud 
man ender opp med, forklarer Moksnes.  

KUNNSKAP FOR Å FÅ TIL 
FORANDRING
Stipendiaten forklarer at en trauma-
tisk hodeskade ofte medfører betydelig 
funksjonstap. Ikke bare på ett, men på 
flere områder.

- Hodeskader fordrer et stort spekter 
av rehabiliteringstjenester og uformell 
pasientomsorg. Å gi et kvalitetsmessig 
godt tilbud vanskeliggjøres blant annet 
fordi det ikke finnes en helhetlig strategi-
plan, noe som gjør at pasientene prisgis 
kommuners kompetanse og ressurser. 

Moksnes mener at forskningsteamet 
ønsker å avdekke hull og mangler, samt 
gi en mer kunnskapsbasert innsikt over 
rehabiliteringsfeltet. I tillegg vil de se på 
kostnadsbildet.

- Som tittelen på prosjektet indikerer 
skal vi ikke bare kartlegge innholdet i 
rehabiliteringstilbudet, vi ønsker også å 

- Mens akutt traumebehandling anses å være av høy kvalitet, 
virker det som om rehabiliteringstilbudet man deretter får, er 
fragmentert. Tilfeldigheter, ressurser og hvor man for eksempel 
bor, virker å avgjøre i altfor stor grad hvor godt tilbud man ender 
opp med, sier Moksnes.
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måle hvor mye penger samfunnet taper 
ved å gi dårlig eller mangelfull rehabili-
tering. Derfor er et av målene nettopp å 
avdekke hvor store helsekostnader og 
produktivitetstap man påfører sam-
funnet dersom rehabiliteringen uteblir 
eller er mangelfull.

Når det gjelder kostnadsberegningen, 
altså den delen der de skal kartlegge 
kostnadstap basert på mangelfull re-
habilitering vil forskningsteamet gjen-
nom perioden  kartlegge hvor mye det 
udekkede rehabiliteringsbehovet koster 
og hvor mye samfunnet taper. 

600 DELTAKERE 
Deltakerne i studien er pasienter med mo-
derat eller alvorlig traumatisk skade, i alle 
aldre, som fortløpende innlegges på OUS 
Ullevål og UNN Tromsø i løpet av et år.

Deltakere blir identifisert ved innleggelse 
og deretter forespurt om å delta. I første 
omgang, registreres sosiodemografiske 
detaljer samt skaderelatert data. Iføl-

ge Traumeregisterets tall, justert med 
forventet frafall, vil ca. 600 personer 
delta i prosjektet. 

De som sier ja til å bli med, følges opp 
ved å svare på spørreskjemaer. Det første 
skjemaet blir sendt ut seks måneder etter 
ulykken, deretter får de ett nytt 12 måne-
der etter ulykken. Dataene som kommer 
inn blir supplert med telefonintervju. 

- Spørsmålene som stilles er relatert 
rundt sosiodemografiske karakteristik-
ker, funksjon og funksjonsnedsettelse, 
psykiske helse, helserelatert livskvalitet 
samt helsetilbud. I tillegg registreres 
uformell omsorg, altså det som gjøres 
av familie og venner. Dette siste er gan-
ske nytt, men svært interessant fordi vi 
vet at her er det mye jobb og mange 
timer som ikke er registrert noe sted, 
sier Moksnes. 

MANGLER EN POLITISK STYRT
 «LINJE» 
Forskningsprosjektets mål er å tette 
et stort kunnskapshull, men også å 
imøtegå det faktum at man mangler 
en strategisk planlegging for spesiali-
sert- og kommunebasert rehabilitering. 
Dette er viktigere enn noen gang, noe 
som også kommer frem i rapporten til 
Nasjonalt traumesenter, som viser at 
det er nettopp her traumebehandlingen 
scorer dårligst. 

- Ifølge traumerapporten var det svake 
leddet tidligere ambulansetjenesten, 
i dag er det rehabiliteringsfeltet, sier 
Moksnes, og legger til:  

- En god strategisk plan vil demme opp 
for et system med fragmenterte tilbud. 
Ved å vise at det er kostbart å ikke ha 
et sammenhengende system, håper vi 
også at helsemyndighetene vil ta dette 
mer på alvor. 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
 STØTTER 
Kunnskap er helt avgjørende for å få 
til forandringer. Derfor støtter Person-
skadeforbundet LTN forskning som har 
som mål å heve kvaliteten på tjenester. 

- Vi opplever at kunnskapsproduksjon 
har løftet og stadig forbedrer rehabili-
teringsfeltet. Både fordi det klargjør hva 
som virker og hva som ikke fungerer, 
men også fordi kunnskap og «bevis» 
gjør det lettere å komme gjennom rent 
politisk, sier Ingeborg Dahl-Hilstad,  
generalsekretær i Personskadeforbun-
det LTN. 

Hun understreker at forskningsprosjekter 
som dette er forbundet mer enn gjer-
ne med på, både å støtte og å bruke 
ressurser på. 

- Utfordringene som forskningsprosjek-
tet peker på og ønsker å avdekke, er 
også noe vi kjenner igjen fra egne rekker. 
Svært mange medlemmer melder om 
ulikt og varierende rehabiliteringstilbud, 
og det kan ikke være slik at tilfeldigheter 
er avgjørende for fremtidig helse for 
dem som er rammet av et traume. Det 
går også på tvers av det myndighetene 
selv proklamerer, nemlig like helse- og 
rehabiliteringstilbud for alle.  

EN AV TO doktorgradsstipendiater i prosjektet, overlege 
Håkon Moksnes ved OUS. Foto: Privat. 
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

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

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

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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Stor trafikk, men heldigvis færre 
drukninger
Til tross for en sommer der langt flere enn vanlig har hatt ferier på eller 
ved sjøen, er drukningsstatistikken positiv. Dette viser tall fra Rednings-
selskapet. De melder også om tidenes travleste sommer.

TEKST: Gunn Kvalsvik

I forkant av sommeren uttrykte flere, 
inkludert Personskadeforbundet LTN 
i medlemsmagasinet LEVE MED, be-
kymring for en sommer der nordmenn 
skulle gjøre «ting» de vanligvis ikke gjør. 
Blant annet å feriere på eller ved sjøen.

Nå viser tall at antall drukninger hel-
digvis ikke har økt sammenlignet med 
tidligere. I tall betyr det at 12 personer 
har mistet livet i drukningsulykker i juli, 
mens så langt i sommer har 27 personer 
omkommet som følger av drukning.

TIDENES BÅTSOMMER BLE TIDENES 
TRAVLESTE
Tidenes båtsommer ble, ikke uventet, 
tidenes travleste sommer for Rednings-
selskapet. I en melding til NTB skriver 
de følgende: Aldri før i selskapets 129 
år lange historier har redningsskøytene 
utført flere oppdrag enn i sommer, hvor 
Redningsselskapets mannskaper har 
reddet 18 liv.

Fra mai til slutten av august har nemlig 
Redningsselskapets 52 redningsskøyter 
utført over 4 600 oppdrag. Størst er øk-
ningen i antall oppdrag direkte rettet 
mot fritidsbåter, hvor statistikken viser 
en økning på over 30 prosent fra i fjor 
på landsbasis.

HISTORISK HØY TRAFIKK I OSLO-
FJORDEN
I NTB-meldingen kommer det frem at 
Redningsselskapets mannskaper alle-
rede i begynnelsen av mai kunne melde 
om oppdragstall som lå 3-4 uker forut 
for det som er vanlig. En måned senere 
førte sol og rekordvarme til at trafikken 
på sjøen økte ytterligere. I juni opplev-
de redningsskøytene i Oslofjorden en 
økning i antall oppdrag på 80 prosent 
sett i forhold til i fjor.

Redningsselskapet forteller at korona-
pandemien ikke bare førte til stor trafikk 
på sjøen. Den flyttet også trafikk fra øst 
til vest. Noe som førte til oppdragsøk-
ning for de fleste redningsskøyter på 
vestsiden av Oslofjorden, sett i forhold 
til i fjor.  I Kragerø hadde redningsskøyta 
i juli hele 130 oppdrag. Og i Arendal, hos 
skipsfører Torjus Sundsdal på rednings-
skøyta «Inge Steensland», har det tidvis 
vært tett mellom båtene.

— Trafikken har økt betraktelig. Tidligere 
var det enten fullt i havnene eller ute 
på sjøen, hvor folk var i transitt. I år har 
havnene vært stappfulle og det er som 
en motorvei mellom byene her nede på 
Sørlandet. Så i år har det vært båter over 
alt, og det er spesielt, sier Sundsdal, i 
NTB-meldingen.

GRUNNSTØTINGER, BRANN OG 
MANGLENDE KUNNSKAP 
Den økte mengden med oppdrag rettet 
mot fritidsbåter gjelder først og fremst 
for Oslofjorden, melder Redningsskøy-
ten. Men også i resten av landet har det 
vært stor aktivitet på sjøen.

Den største enkeltstående ulykkesårsa-
ken – som i fjor – er grunnstøtinger, men 
oppdrags-økningen har vært mindre 



DEN ØKTE MENGDEN med oppdrag rettet mot fritidsbåter gjelder først og fremst for Oslofjorden, melder  
Redningsskøyten. Men også i resten av landet har det vært stor aktivitet på sjøen.
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Totalt har Redningsselskapets mannskaper i sommer 
reddet 18 mennesker fra å omkomme på sjøen. Det 
er åtte flere personer enn i samme periode i fjor.

enn tidligere år. Brann-relaterte oppdrag 
fortsetter å øke, men det som øker mest 
er fremdriftshavarier. I tillegg kunne mye 
annet også ha gått galt skal vi tro skips-
fører Sundsdal.

– Det som ikke er så positivt er at det 
er veldig mye rar kjøring. Det kan virke 
som om folk har fått seg båt i en hast, 
men ikke tatt seg tid til å sette seg inn 
i grunnleggende sjøveis- og vikeplikts-

regler på sjøen. Ut fra hvordan noen har 
kjørt her ute, så vil jeg si at det er en del 
flaks at vi ikke har hatt flere alvorlige 
hendelser i sommer.

18 LIV REDDET – OVER 10 000 HAR 
FÅTT HJELP 
Totalt har Redningsselskapets mann-
skap i sommer reddet 18 mennesker 
fra å omkomme på sjøen. Det er åtte 
flere personer enn i samme periode i fjor.  

Åtte av disse personene ble reddet av 
redningsskøyta RS «Horn Stayer» uten-
for Skjærhalden i begynnelsen av juli.

I tillegg har over 10 000 mennesker fått 
den assistansen og hjelpen de trengte. 
Via Redningsselskapets servicetele-
fon – 02016 og i møte med Rednings-
selskapets frivillige og fast ansatte 
mannskap.

—  Vi visste tidlig at dette kom til å bli 
tidenes båtsommer. Vi hadde forbe-
redt oss godt og var klar over at re-
kordmange ville benytte sjøen til ferie 
og fritid denne sommeren. En god del 
for aller første gang. I så måte er det 
utrolig fint å stå her nå, på den andre 
siden av sommeren, vel vitende om at 
vi i år har unngått mange av de aller 
alvorligste ulykkene og det sier også 
noe om gode holdninger hos båtfol-
ket, sier Rikke Lind, generalsekretær i 
Redningsselskapet til NTB.

Redningsselskapets drukningsstatistikk 
viser at i juni og juli har totalt 27 per-
soner omkommet som følge av druk-
ning. Det er det samme antallet som for 
tilsvarende periode i fjor, og fire færre 
drukningsdødsfall enn i tilsvarende pe-
riode i 2018.

DRUKNINGSDØDEN SÅ LANGT I ÅR 
Så langt i år har 57 personer druknet; 
det er to flere enn på samme tid i fjor. 
51 (89 %) av de omkomne var menn, 
mens seks (11 %) var kvinner. Fire av de 
omkomne var gutter mellom ett og 18 år.
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Sammen med det svenske For-
bundet, Unga Rörelsehindrade, og 
lignende brukerorganisasjoner i 
Danmark og England, Mediehuset 
København og East Anglia Univer-
sity, skal Funka hjelpe til med å øke 
kunnskapen rundt digital utvikling.

TEKST: Funka

Unge mennesker er forventet å vite det 
meste om Internett og datamaskiner. 
Men å være en forbruker av den digitale 
forsyningen er ikke alltid det samme som 
å kunne bruke de digitale verktøyene 
for å få innflytelse. I tillegg er selvføl-
gelig ikke alle unge teknisk interesserte, 
eller spesielt erfarne. For ungdommer 
med funksjonsnedsettelse kan det være 
ekstra vanskelig å takle den raske tek-
nologiutviklingen fordi verktøyene ikke 
alltid oppdateres i samme tempo som 
nettlesere og apper.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med 
aktive unge personer med funksjonsned-
settelser, hvor vi i fellesskap skal utforske, 
lære og bruke de digitale verktøy for økt 
universell utforming, sier Claus Sørensen, 
Mediehuset København.

Gjennom opplæring og erfaringsutveks-
linger skal prosjektet sikre at ungdommer 
med ulike funksjonsnedsettelser er bedre 
rustet til å delta i den offentlige debatten. 

På denne måten vil deltagerne være i 
stand til å bidra til utviklingen av et mer 
inkluderende samfunn, basert på FNS 
konvensjon om rettigheter for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Betydnin-
gen av at målgruppene selv får delta i 
oppfølgingen av hvordan loven etterle-
ves understrekes også i EUs direktiv om 
universell utforming av nettsteder og 
mobilapplikasjoner, så prosjektet ligger 
helt rett i tiden.

- Samfunnet og vi som eksperter prøver 
å sørge for at informasjon er tilgjengelig 
for denne målgruppen. Men det vi skal 
gjøre nå er å gi ungdommene verktøy slik 
at de selv kan drive spørsmål knyttet til 
universell utforming, sier Susanna Lau-
rin, daglig leder hos Funka. Dette føles 
som et viktig steg i en demokratisk og 
inkluderende retning.

Som prosjektledere kommer Mediehuset 
København til å bidra med kompetanse-
overføring knyttet til medieproduksjon, 
mens Funka kommer til å fokusere på 
lovgivning og standarder. Tanken er at 
unggommene som deltar i prosjektet 
lærer mer om hvilke muligheter de har til 
å bli hørt med hjelp av digitale verktøy 
som fungerer for reseptive målgrup-
per. På lengre sikt tar prosjektet også 
sikte på å øke sysselsettingen blant 
deltagerne.

Ungdommer får verktøy 
til å drive universell 
utforming fremover



Alle som vokste opp på 60- og 
70-tallet husker utsagnet «veien er 
for alle». Det var nettopp innholdet 
i dette ordtaket en syklist utfordret 
da han valgte å sykle i rushtrafikken 
på en av de viktigste trafikkårene ut 
av Oslo sentrum.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Det er uvisst om det var «veien er for alle» 
mannen som syklet i kollektivfeltet på 
E-18 på Mosseveien utfra Oslo tenkte.

At han skulle bli stoppet av politiet, var 
han iallfall ikke forberedt på. Det har han 
sagt i mediene.

- Jeg brøt ikke loven, det vet jeg. Derfor 
kunne jeg ikke godta forelegget, sa han.

RETTSDANS
Mannens protester og uvilje mot å be-
tale boten, førte til at saken ble prøvd 
for Tingretten – der han fikk medhold. 
Politiet på sin side valgte å anke – og 
dermed gikk saken videre til Lagmanns-
retten.

I Lagmannsretten tapte syklisten, som 
anket og tok saken til Høyesterett – der 
han også tapte.

- Vi er ikke enige i at domsavgjørelsen 
er «en svart dag for syklistene og deres 
rettigheter» slik Syklistene Landsfore-
ning har uttalt. Det vi derimot er enige 
med Syklistenes Landsforening om er 
at vi bør bedre forholdene for syklistene 
i trafikken, sier Per Oretorp.

Han mener at det utfra et trafikksikker-
hetsperspektiv er viktig at alle uavhen-
gige trafikantgrupper ikke unødvendig 
provoserer eller lar seg provosere gjen-
nom å til enhver pris hevde sin rett.

- Sunn fornuft er en svært viktig trafikk-
sikkerhetsfaktor. Det mener jeg Høyeste-
rettsdommen uttrykker. Derfor advarer  
vi i forbundet mot alle signaler som 
medfører polarisering mellom ulike tra-
fikkgrupper.

- Dersom dommen hadde blitt stående 
ville det medført en økt polarisering. Ut-
sagnet «Veien er for alle», innebærer også 
at vi deler, følger trafikkreglene, utviser 
aktsomhet, viser hensyn og bruker fornuft, 
avslutter Oretorp.

I LAGMANNSRETTEN TAPTE syklisten, som anket og tok saken til Høyesterett – der han også tapte. 
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Veien er for alle!
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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

Elisabeth Øritsland Sandhåland, 
Torvastad
Ketil Olavssøn, Saupstad
Helga Orvedal, Seim

OPPGAVE VINNERE

DUFT
YNDER
GRØNN

ØY

ARTIK - 
KEL

PIKE - 
NAVN

SKRYT HULE

PLEIE

KOM - 
MUNE

HAV - 
ØRNENE

HENGER
TETT

SAMMEN

FRODIG LILLE EKKEL TALL

I  ORDEN SIER
KRITISKE

PAR - 
TERE

DEN 2. 
UKJENTE

NYN.
PRON.
ATOM

SLAG - 
STED
SLIT

BØNN VIK

DRÅPE TONE FUTTE - 
RAL

PIKE - 
NAVN

STILLHET OPP - 
TRINN

LIDELSE
HUMRET

OFRER
LE - 

DELSE

TONE
ARTENE

PIKE - 
NAVN
KLÆR

PLAS - 
SERE

REDD
STRØM

GUDINNE TUTER HOL - 
LAND

SLITER
MANGE

MED

FISKEN
LEVERE

DEN
FØRSTE

UTROP
NØL - 
ENDE
SVAR

FARGE DYR

SMERTE FÆLT

BAKKE
ANGÅ - 
ENDE

ØM

BØR
ELDRE
VUR - 
DERE

MERK FASE INVI - 
TERER

FUGL FUSKE VINNERE

SLIK
PIKE - 
NAVN
DRIKK

DRETT VEKST
AVKOM

VENER

HAVDYR MYNT - 
ENHET

TONE REKKE
TEKKE

ORGAN FUGLEN TONEN
MI

FRYSE HONO - 
RAR

SANGER

DYR HUMRE STOKK EKKEL TALL

TRE SMITTER
AV

ETSE LEDER
UTROP

ARTE
BÅT - 

HUSET

EKSI - 
STERER

DØRKEN
LEGE

LITT
TALL

VAGE
HÅND - 

VERKER
FAGENE

ØRSTED TYSTE MAT ADELS - 
MANN

FERSK

FOR - 
FEDRE

FINNES
PIKE - 
NAVN

KLOK
BRETT - 

SPILL

MÅL
GRUPPE

TRAU
AVTAR

TINE TVILE NEDBØR

FESTE KAMIN

MÅL PREPO - 
SISJON

FRIST
UKJENT

RADI - 
KALE

TØYS TRYGLE
RUSLE

GRAVE HA BANDE - 
LEDER

SOMME DYR FJERN - 
SYN

DRA

Åshild
Skogrand
Lindtveit

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

SPRENGER
GRENSER FOR 

LIVSGLEDE

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



Covid-19 og konsekvenser for likestilling
Barne, ungdoms og familiedirek-
toratet (Bufdir) har etter oppdrag 
fra Kultur- og likestillingsminister 
Abid Raja startet en kartlegging av 
likestillingskonsekvenser for perso-
ner med funksjonsnedsettelse og 
covid-19. 

I det første notatet har de hentet inn og 
samlet innspill fra fylkesmannsembetene, 
kommunale råd for personer med funk-
sjonsnedsettelse, brukerorganisasjoner 
(blant annet FFO), NAKU og krisesen-
terstatistikk.

Bufdir vil levere ytterligere rapporteringer 
til Kulturdepartementet høsten 2020, og 
vil også påse at de foreslåtte tiltakene 
blir konkretisert og vurdert av de aktuelle 
sektorene. 

I denne rapporten fokuseres det på te-
maene vold/overgrep, arbeidsliv og øko-
nomi, helse- og omsorgstjenester, samt 
tilrettelagt opplæring og psykososiale 
konsekvenser av covid-19. 

I tillegg er spørsmål knyttet til tilrettelagt 
informasjon vektlagt. Mange av disse 

temaene er sentrale både på kommune- 
og fylkesnivå.
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Landet rundt

Minneord for Frank Skjelanger
Fredag 21. august 
fikk vi i som styre-
medlemmer i Per-
sonskadeforbundet 
LTNs Hordaland 
lokallag den triste 
meldingen om at 

vår gode venn, og vårt mangeårige 
oppofrende styremedlem Frank var 
gått bort. Som styremedlemmer er 
vi takknemlige for den jobben Frank 
gjorde for foreningen. Vi er også yd-
myke og takknemlige over at vi fikk 
anledning til å ta farvel med vår gode 
venn kort tid før han gikk bort.
 
Det gjør oss særlig godt å vite at det 
siste vi fikk fortalt Frank er at vi som 
organisasjon gir en gave  i hans navn 

til Haraldsplass Sykehus fo innkjøp av 
fjernsyn til en del pasientrom.
 
Etter at Frank for noen år siden var invol-
vert i en alvorlig trafikkulykke meldte han 
seg i 2009 inn i det som da het Lands-
foreningen for Trafikkskadde. Allerede 
fra vår første samtale la han vekt på 
at han ville gjøre en jobb for andre som 
var trafikkskadet. I hele denne tiden han 
fikk være medlem var han en ressurs for 
foreningen ikke minst i forhold til dette.

Fra første stund var han et aktivt sty-
remedlem her i Hordaland. De senere 
årene fungerte han kasserer i vår fylkes-
organisasjon. I tillegg til å fylle vervene 
i styret tok han også på seg oppgaven 
som Likeperson i forhold til medlemmer 

som var trafikkskadet. Som Likeperson 
på dette fagområdet representerte han 
foreningen i forskjellige sammenhenger 
på en måte som det sto stor respekt av.
 
Når Frank nå er gått bort er vi mange som 
vil savne ham. Nå midt i denne tunge og 
vanskelige situasjonen er det godt for oss 
å tenke på alle de gode minnene vi sitter 
igjen med med etter å ha fått arbeide 
sammen med ham disse årene.
 
Våre tanker går i disse dager også til hans 
nærmeste familie og venner. Vi vil med 
dette lyse fred over Franks minne.
 
For styret i Personskadeforbundet 
Hordaland Fylkeslag
Eva Dahle, styreleder



–  24  – –  25  –

Selv med 30 deltakere var det god plass og minst 
én meter mellom deltakere som ikke var par. I tillegg 
var antibac-flasker plassert flere steder.

Jusskurs på Romerike 
Å arrangere kurs, fysisk, har nesten 
vært umulig etter at landet ble 
stengt ned i mars. Derfor var det 
ekstra hyggelig da vår «jusekspert» 
Per Oretorp fikk invitasjon fra Ro-
merikslaget om å holde kurs. I går, 
altså den 24. august, ble et fullbooka 
kurs avholdt.

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Vi veide litt frem og tilbake før vi be-
stemte oss for å arrangere et fysisk kurs, 
sier Arild Hansen lederen for Personska-
deforbundet LTN Romerike.

Hansen forteller at styret sendte ut in-
vitasjoner til medlemmene i eget lag, 
samt til Asker og Bærum, Oslo, Follo og 
Solør/Odal omegn.

FULLBOOKET 
Folk var tydeligvis klare for å møtes og 

interesserte i temaet. To dager etter at in-
vitasjonene var ute – var kurset fullbooka.

- Vi valgte Lillestrøm rådhus som lo-
kasjon. Det var praktisk med tanke på 
transport, og der fikk vi leie et lokale som 
var stort nok til å ivareta Folkehelsein-
stituttets smittekrav.

Selv med 30 deltakere var det god plass 
og minst én meter mellom deltakere som 
ikke var par. I tillegg var antibac-flasker 
plassert flere steder.

KURS OG KORONA 
Kursholder Per Oretorp forteller at han 
var svært fornøyd med å endelig få treffe 
medlemmer igjen.

- Jeg må innrømme at jeg koste meg 
skikkelig og at jeg har savnet å møte 
medlemmer. Jeg er imponert over hvor 
flinke arrangørene var med å sikre at 

smittevernreglene kunne ivaretas og 
følges. Jeg opplevde også at alle del-
takerne var bevisste smittevernreglene 
og var flinke å holde avstand. Jeg følte 
meg veldig trygg. Dessuten var det en 
skikkelig hyggelig og engasjert gjeng, 
sier han, og legger til at en av grunnene 
til at han faktisk kunne holde kurset var 
at det var mulig å kjøre dit.

Han viser til at sekretariatet har fått 
instrukser fra styret om å ikke fly eller 
reise langt for å holde foredrag, grunnet 
smittesituasjonen.

- Det er selvsagt leit og frustrerende å 
ikke kunne imøtekomme flere lags ønsker 
og behov for kurs, men så lenge situa-
sjonen er som den er – må vi holde oss i 
nærområdet, sier han.

KURSHOLDER PER ORETORP forteller at han var svært 
fornøyd med å endelig få treffe medlemmer igjen.
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Selius & kidza

Hvorfor smaker vi forskjellig?
Sjokolade for eksempel, smaker 
ikke likt for alle. Hvorfor det? Noen  
synes melkesjokolade er det beste 
som finnes. Den smaker søtt og godt, 
og smelter på tunga. Andre synes sjo-
koladen blir altfor søt. Kanskje fore-
trekker de heller mørk sjokolade, den 
som er sterkere og bitrere i smaken.

I en artikkel publisert på forskning.no 
forteller at grunnen til smaksforskjeller 
er at munnene våre er forskjellige.

HVILKE SMAKER HAR VI?
Tungene våre kan skille mellom fem 
smaker: Surt, søtt, salt, bittert og umami.

Umami kjenner du kanskje ikke igjen. Det 
er den femte smaken og er et japansk 
ord som kan oversettes med delikat eller 
vidunderlig.

Det er litt vanskelig å forklare hvordan 
denne smaken kjennes ut i munnen, 
men noen beskriver den som saltsøtt 
eller kjøttaktig.

HVA SKJER NÅR VI SMAKER?
Når maten treffer tunga, skjer det noe. 
På tunga sitter nemlig smaksløkene. Det 
er mange celler som lager elektriske im-
pulser når maten treffer tunga.

I maten er det kjemiske forbindelser, 
som påvirker smaksløkene i munnen. 
Impulsene sendes opp til hjernen, noe 
som gjør at vi kan oppfatte smakene. 
Smaksløkene forteller altså hjernen vår 
hva maten smaker.

Noen av impulsene blir også sendt til 
den delen av hjernen som styrer følel-
sene våre. Den delen av hjernen heter 
Amygdala.

Derfor får vi ofte en god følelse når vi 
spiser, særlig når vi spiser noe vi liker 
veldig godt.

KAN VI ARVE SMAKSSANSEN VÅR?
Ja, det kan vi. Forskere har for eksempel 

oppdaget at søtsug styres av gener: De 
som har mer søtsug enn andre, har også 
et helt spesielt gen.

Har du dette genet, er du sannsynligvis 
litt mer glad i godteri enn andre.

Men her er det mye forskerne ikke vet, og 
de oppdager hele tiden nye gener som 
påvirker smakssansen vår. Det er heller 
ikke bare gener som bestemmer om du 
liker eller ikke liker noe.

Hvor ofte du spiser det, har også noe å si. 
Silje Steinsbekk er professor i psykologi 
ved NTNU og har forsket på barns spise-
vaner. Hun mener at barn må smake på 
den samme matretten minst ti til femten 
ganger før det er mulig å si om de liker 
den eller ikke.

HVORFOR FORSKER VI PÅ SMAK?
Smak er viktig for å forstå hva vi velger 
å spise og hvilket kosthold vi har. Mange 
i Norge sliter for eksempel med overvekt 
og fedme. For dem kan det være nyttig 
å vite hvorfor de sliter med det.

Kanskje kan de tilpasse kostholdet sitt 
slik at de unngår å spise så mye sukker? 
Det finnes for eksempel mange alternati-
ver til mat med mye sukker, som sukkerfri 
sjokolade og brus.
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Fingrene og tommelen er 
ikke så forskjellig i størrelse, 
men stårtåa er mye større 
enn de andre. La oss se hva 
en stor tå er godt for:

Det er vanskelig å løpe uten 
å bruke stortærne. De er 
sterkere enn de andre fordi 
de er lengre og utgjør en 
bedre vektstang

Myke sko med god 
plass til å bevege 
tærne

Ta på deg sokker og sko og 
gå rundt i rommet. Følg nøye 
med på hva tærne gjør mens 
du går

Tynne sokker

Nå løfter du stortåa 
slik at bare de andre 
tærne treffer gulvet. 
Hold stortåa oppe 
mens du går rundt

Jevnt fortau 
eller oppkjørsel

første gang 
Løft stortåa og 
bare løp på 
resten av tærne

Andre gang 
Løft de fire andre 
tærne og løp på 
bare stortærne

Tredje gang 
Løp normalt, 
på alle tærne

Stortærne 
hjelper deg 
også å holde 
balansen når 
du står, går 
eller løper

Se på en video 
med gorillaer eller 
sjmpanser – dyrene med 
kropper som ligner mest 
på menneskets. Har de 
stortær? Hvordan bruker 
de stortærne sine?

Du trenger

Gjør dette

1

2

2
Går du på 
samme måte?

Gå ut og løp tre ganger nedover 
fortauet eller oppkjørselen så fort 
du kan

3 Hva skjeddeHvorfor er 
den ene tåa 
så stor?

© MCT/Bulls
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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, kanskje  
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 deg derfor til å fortelle oss om din  
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.  

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 

Trygt på skoleveiene

flesberg.kommune.no
ralingen.kommune.no

Inderøy
kommune

inderoy.kommune.no

oyer.kommune.no

aurland.kommune.no lillesand.kommune.no

kongsvinger.kommune.no

ardal.kommune.no
porsgrunn.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
stjordal.kommune.no as.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no

Oslo kommune
Fri Rettshjelp

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

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

heim.kommune.no
sel.kommune.no

eidfjord.kommune.no

Kviteseid
kommune

kviteseid.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

valle.kommune.no

LEVE MED 8-2020.pmd 10.09.2020, 08:454
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Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Norvest
trafikkskole AS
Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Storgata 4
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

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

Østfold
Taxitjenester AS

Møllegata 24
1811 ASKIM
Tlf. 02 137

Flisa Taxi DA
Negardssvingen 8

2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Russervegen 10  Ørin
7650 VERDAL

Tlf. 74 02 88 40

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Nils Ivar Braathen AS
 Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Rognan
Fargehandel

Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Rua bygg & Takst
Nordre Ruavei 7

3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669

www.ruabyggogtakst.no

Aven
Holmestrand AS

avd Thingstad
Floodmyrveien 17

3946 HOLMESTRAND
Tlf. 35 55 55 76

Jevnaker
Elektriske

Forretning A/S
Storg. 21

3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Drammen
Billakkering

Karlsen
Kirkeveien 71

3402 LIER
Tlf. 920 99 995

Transport
Terje Rustand AS

Seterv 11
3623 LAMPELAND

Tlf. 902 09 822

Bergan Smie
og Verksted

Strandgata 24
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 41 09

Evensen
Transport AS

Midtvangvegen 629
2324 VANG PÅ HEDMARKEN

Tlf. 920 30 912

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

Rosholt
4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 25 50

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

 Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Energiveien 14
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00

6896 FRESVIK
Tlf. 57 69 83 00

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

E. Flasnes
Transport AS
Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

avd. Hokksund
Sundmoen Næringsområde

 3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 26 80

Kulelagerhuset AS
Teglverksveien 9 B

3413 LIER
Tlf. 32 24 41 80

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Hurum Dekk
& Bilglass AS

Åsveien 4
3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 19 99

Mix Go'biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Kortnes
Gartneri AS
Baneveien 118

3405 LIER
Tlf. 900 60 360

Kanalgata 3, 3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Ren Røros as
Osloveien 16B
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

Kongsberg
Betongsaging as

Jondalsveien 524
3614 KONGSBERG

Tlf. 958 63 223

Bil og
Anleggssupport AS

Sjåheiveien 34
8209 FAUSKE
Tlf. 906 73 779

Øyfjell
Regnskapskontor

Øyfjellvegen 896
3890 VINJE

Tlf. 35 07 37 15

Møller bil
Egersund
Fossveien 4

4373 EGERSUND
Tlf. 24 03 29 00

Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Bil-Spesialisten AS
 Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Bremsnes
Bilverksted AS

Averøyveien 417
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Stian Røyset
Transport AS
Snopenesvegen 25

6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Ole M. Almeli AS
Bølervegen 71

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 95 50 44

Karl Bratlie
Karlshammer
Hagelundvegen 25
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Knut Kjørslevik
Erlevegen 15

6723 SVELGEN
Tlf. 905 06 929

Hagens
Karosseriverksted
Krøderfjordveien 425

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 75 49

Refsland
Transport AS
 Marknesvingen 9

4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Heum
Skogservice
Lyngrothveien 1
4820 FROLAND
Tlf. 412 62 779

3322 FISKUM
Tlf. 907 82 676

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 400 05 939

post@kvamme.no
www.kvamme.no

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

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

ANONYM
STØTTE
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Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Rusbehandling nytter!

www.phoenixhaga.no
Tlf. 69 89 82 50

Anleggsgartnermester
Svein Erik Johansen AS

Garnveien 38, 8013 BODØ
Tlf. 75 56 24 80 - www.se-johansen.no

Sentrumsvegen 15, 2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14 - www.odal-regnskap.no

5585 SANDEID  -  Tlf. 52 76 49 00

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

Høgskolevegen 1, 7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980 - www.toyota.bilia.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

Støttumveien 7
1540 VESTBY

Tlf. 64 95 63 80

Birger N. Haug AS Drammen
Vestre Linnesvei 7

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 15 00

Sundrevegen 81
3570 ÅL

Tlf. 32 08 21 33
www.hyttavaar.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Torvgata 2
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 10

Brage Finans AS
Jonsvollsgaten 2
5011 BERGEN
Tlf. 55 61 00 50
www.brage.no

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

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

Sanderplassen 4
6813 FØRDE

Tlf. 916 45 340

Brødrene
Henriksen

Transport AS
Lyngbakkvegen 40

3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

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

Biv. 21, 1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35
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Bygg og
Tømermester

Hans Petter Krane
Falkeveien 19
3475  SÆTRE
Tlf. 970 98 482

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

Jostein Lobben
Kran og Transport

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT

Tlf. 913 28 575

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Auto E-14 AS
Moksnes

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Stasjonsveien 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

Taxi Sør AS
Kartheia 5

4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Eiker Husbygg AS
Anemoneveien 5

3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Maskinentreprenør
Per Otto Tangen AS

 Orebråtaveien 15
3512 HØNEFOSS

Tlf. 900 87 588

Drammen
Ingvald Ludvigsensgate 21

 3027 DRAMMEN
Tlf. 32 89 57 20

Son VVS AS
Elgveien 2
1555 SON

Tlf. 934 48 809

Helle Ravnsborg
Kirkegata 66

2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Betongentreprenør
Arne-Olav Tveit

Drangedalsveien 1260
3760 NESLANDSVATN

Tlf. 958 15 445

MØRE og ROMSDAL

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

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

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

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

Gode tilbud på alle
 typer stålbygg

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21

2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Toms
Elektrotavler

Mølleveien 4
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 60 07

Romerike
Bilverksted AS
Dyrskuevegen 28

2040 KLØFTA
Tlf. 405 14 000

Sør-Varanger
Bilteknikk AS

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

Amajo AS
 Hellinga 16 D
1481 HAGAN

Tlf. 67 07 43 40

Blyberg Sag
og Høvleri AS
3521 JEVNAKER
Tlf. 61 31 21 00

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

www.bilskadesenteret.no

Olav Ingstadsvei 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

Optimera AS
Monter

Stormarked Forus
Maskinveien 7

4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Haugesgate 9
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Stangeskovene
Årnes

Nedfre Hagaveg
2150 ÅRNES

Tlf. 63 94 45 06

Hovinmovegen 158
2067 LILLESTRØM

Tlf. 22 80 08 00

Trond Hovland AS
Hvalsveien 7

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 64

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603

3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

Eggen Gartneri
Storgt 42, 1850 MYSEN

Tlf. 922 05 082
Kjøp direkte fra produsent

- det lønner seg!

Hafs
Betongbygg
Eivind Antonisen

6963 DALE I SUNNFJORD
Tlf. 906 21 968

Helle og Jonsson AS
Navarhaugen 3
3475 SÆTRE

Tlf. 917 29 735

Møre og Romsdal AS
Lerstadvegen 525
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 17 64 00

Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Baggerød AS
Nedre vei 8

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Husby Bilverksted A/S
Prestgardsvegen 1

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Magne Gitmark & Co AS
Fosselia 20

4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 89 00

Sundbrei
Transport AS

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

Auto Skade & Lakk AS
Gamle Snarøyvei 55

1367 SNARØYA
Tlf. 67 53 10 40

Vinterroveien 34 B
3517 HØNEFOSS

Tlf. 918 24 649

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 15 39 00

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Bilform AS
Bråteveien 175

2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Os
Gravferdsbyrå AS

Brugata 50, 5200 OS
Tlf. 56 57 49 50

osgravferdsbyraa.no

Langebakk 25
4596 EIKEN

Tlf. 909 28 817

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 415 14 082

ANONYM
STØTTE

Vest Bygg
og Anlegg AS
Vadheimsvegen 1

6973 SANDE I SUNNFJORD
Tlf. 400 56 536
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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

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

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

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

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

HAR DU NY ADRESSE?


