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håp for høsten. Det er som et 
kinderegg: Pandemien er nesten 
over, landet har fått ny regjering  

og, vi skal igjen møtes og avholde landsmøte. 

At pandemien straks er over gjør at vi i stedet for å snakke om 
begrensinger igjen kan sette søkelys på muligheter. Det betyr 
blant annet at vi som organisasjon kan jobbe som normalt, 
men også at vi kan ta sats og tenke nytt. 

At vi har fått en ny regjering handler også om nye mulighetsrom. 
Som interesseorganisasjon er vi selvsagt nysgjerrige på hva de 
«nye» vil levere, og ikke minst på hvordan de prioriterer rundt 
våre hjertesaker. Vil de styrke rehabilitering og akuttposter? 
Og hva med veinettet – vil samferdselspolitikken ivareta og 
jobbe forebyggende? Justis, skole og forskning er også viktig. 
Her krysser vi fingrene, håper på gode ministere og komitéer, 
og på en politikk som reduserer skader og dødsfall. 

Den neste positive og gode muligheten som løfter høsten, er 
tanken på at flere av oss snart skal kunne møtes igjen. Ikke 
bare på zoom eller teams, men på ordentlig. Jeg gleder meg 
veldig til et normalt treff i regi av Personskadeforbundet LTN. 
Jeg snakker selvsagt om landsmøtet i slutten av oktober. Og, 
jeg ser skikkelig frem til å være med på debattene og prosessen 
der vi skal stake ut kursen fremover. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ledere og styre-
medlemmer av lagene våre - som har klart å holde motet 
oppe under nedstengning og begrensinger i månedsvis! Nå 
håper jeg at vi kan starte en ny landsmøteperiode med god 
og positiv energi.   

Til slutt; husk å ta frem refleksen og minn andre om å bruke 
sin. Mørket har allerede lagt seg over landet vårt, og da er det 
fint at bilene eller andre kjøretøy ser deg!

Eli Eiklid

Det er som et kinderegg: Pandemien er nesten over, 
landet har fått ny regjering og, vi skal igjen møtes og 
avholde landsmøte.
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Tre år med arbeidsavklaringspen-
ger setter deg i en «karensperiode». 
NAV-ansatt Lajla Berget har studert 
hva som skjer med dem som må kla-
re seg ett år uten NAV-penger.

TEKST: Yngvil Mortensen /FriFagbevegelse.

Kortere varighet på arbeidsavklaringspen-
ger, fra fire til tre år, var én av endringene 
regjeringa innførte i ordningen for arbeids-
avklaringspenger i 2018. Arbeidsavkla-
ringspenger skal sikre deg inntekt i peri-
oder du på grunn av sykdom eller skade, 
har behov for hjelp fra NAV for å komme 
i arbeid. Stønaden utgjør 66 prosent av 
tidligere inntekt.

Kortere tid på arbeidsavklaringen for syke 
og skadde «vil legge et press på både 
mottaker og Arbeids- og velferdsetaten 
om å benytte stønadsperioden mer ef-
fektivt», het det fra regjeringa. Syke og 
skadde som ikke får unntak fra denne 
regelen, blir kastet ut av ordningen i ett 
år, den såkalte «karensperioden».

Det gjelder selv om de ikke er ferdig utre-
det i helsevesenet, ferdig behandlet eller 
avklart av NAV. Først etter ett år kan de 
søke om arbeidsavklaringspenger på nytt.

FOR FØRSTE GANG
Lajla Berget, som er jobbspesialist i NAV 
og har vært ansatt i gjennom elleve år, 
ville studere effektene av karensperio-
den på menneskene som opplevde dette. 
Hun er fra før utdannet sosionom og er 
medlem i Fellesorganisasjonen.

Det er første gang det er undersøkt hvor-
dan karensperioden på 52 uker oppleves 
for dem som mister retten til arbeidsav-
klaringspenger, opplyser NAV-direktør 
Hans Christian Holte til FriFagbevegelse.

Da de ble fratatt arbeidsavklaringspen-
gene sine i ett helt år, trigget det frykt 
og skam, viser funn fra studien til sosi-
onom, NAV-ansatt og masterstudent 
Lajla Berget. – Det skapte resignasjon og 
demobilisering og gjorde at de som NAV 
skulle hjelpe, fikk det enda vanskeligere, 
sier Lajla Berget.

KASTET UT I FATTIGDOM
«Å bli kastet ut i fattigdom». «Trygghe-
ten forsvant». «Ekstremt stress». Dette 
er beskrivelser fra sykdomsrammede 
kvinner som opplevde at NAV stanset 
arbeidsavklaringspengene deres, og de 
ble stående igjen uten inntekt.

Fortellingene er gjengitt i en ny master-
oppgave fra Høgskulen på Vestlandet, 
skrevet av Lajla Berget.

«Du kommer deg ikke i jobb for å si det 
sånn, når du føler deg så utrygg og stres-
sa», forteller en av kvinnene. «Du blir bare 
så sliten av å ikke ha penger, spesielt hvis 
du er syk, som du jo er».

«Jeg er redd for at hvis jeg kommer i en 
ny karenstid, da vil jeg knekke sammen», 
forteller en annen kvinne, som venter på 
en operasjon. Hun forteller at hun tenker 
på å ta sitt eget liv. «Jeg kommer til å 
avslutte alt hvis jeg havner i en ny karens. 
Jeg klarer det ikke en gang til», forteller 
kvinnen.

JOBBER SELV I NAV
I studien "Hvilken effekt kan 52 uker 
karenstid fra AAP ordningen ha på 
enkeltindividet", kan man lese utdrag 
fra Bergets dybdeintervjuer med åtte 
kvinner. Alle kvinnene har utdanning og 
arbeidserfaring som gir dem veldig gode 
muligheter til å få jobb, og de har vært 
yrkesaktive og økonomisk uavhengige 
hele sitt voksne liv. Det er åpenbart ut 
fra det de forteller at sykdom er grunnen 
til at de ikke klarer å delta i arbeidslivet, 
skriver Berget i oppgaven.

Kvinnene har vært gjennom flere år 
med utredning, stått i behandlingskø 
og ventet på NAV. Noen har forsøkt å 
jobbe deltid mens de var syke, og de 
har alle prøvd ulike NAV-tiltak. Men de 
ble ikke ferdig avklart innen fristen på 
tre år, og NAV mente sykdommen ikke 
var alvorlig nok til å forlenge arbeids-
avklaringspengene. Da ble de pålagt 
ett helt år uten denne stønaden, og 
ble avhengige av enten ektefelle eller 
sosialkontoret.

Alle måtte velge bort behandling for-
di de ikke lenger hadde råd til å betale 
egenandelen.

Når Nav-pengene blir satt på pause: 

«Ekstremt stress»

DIREKTØR I NAV Hans Christian Holte. Foto: nav.no.
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SKULLE MOTIVERE FOLK 
TIL Å JOBBE
Arbeids- og sosialdepartementet for-
klarte før endringene ble vedtatt at de 
som dermed ble fratatt inntekten sin, 
arbeidsavklaringspengene, i stedet kun-
ne få hjelp av familien sin, låne penger, 
søke om sosialhjelp eller prøve å bli med 
i NAVs kvalifiseringsprogram for å ha noe 
å leve av.

Målet med innstrammingene var å øke 

syke og skaddes motivasjon til å jobbe 
eller være i annen aktivitet, ifølge Arbeids- 
og sosialdepartementet.

Ett helt år uten inntekt virker ikke slik som 
regjeringa hadde sett for seg, ifølge studi-
en til Lajla Berget. Kvinnene hun intervjuet 
ble ikke mer motivert til å jobbe.

– Å miste inntekten virket motsatt på 
kvinnene jeg intervjuet. De opplevde i ste-
det å resignere. De skammet seg og fikk 

angst. Det motiverte dem ikke til arbeid, 
sier Berget til FriFagbevegelse.

NAV MÅ SPØRRE BRUKERNE
I arbeidet med masteroppgaven fant 
Berget ut at NAV ikke har publisert tall 
på hvor mange som må i karensperiode 
siden 2018, og NAV har selv ikke undersøkt 
hvordan karensperioden påvirker enkeltin-
divider. Berget ville finne ut mer om dette.

– Når vi skal organisere og lede en 
menneskebehandlende organisasjon 
som NAV, må vi ha kunnskap om hvordan 
reglene vi lager påvirker menneskene vi 
skal hjelpe, mener Berget.

– NAV skal møte mennesker med re-
spekt, bidra til økonomisk og sosial 
trygghet, samt fremme overgang til 
arbeid. For den som skal organisere og 
lede NAV, er det avgjørende å høre med 
brukerne om de opplever respekt, økono-
misk og sosial trygghet og overgang til 
arbeid, både som følge av regelproduk-
sjonen, som er Stortingets ansvar, men 
også som følge av regelanvendelsen, 
som er NAVs ansvar, sier Berget til Fri-
Fagbevegelse.

«EN PASSE DOSE FRYKT OG SKAM»
Da Berget studerte bakgrunnen for å 
innføre 52 uker karenstid fra AAP-ord-
ningen, satt hun igjen med inntrykk av 
at regjeringa antok at «en passe dose» 
frykt og skam skulle kunne mobilisere 
folk til arbeid.

Berget sier det heller ikke er helt feil sett i 
lys av kunnskap om følelser. Den viser at 

«Å BLI KASTET ut i fattigdom». «Tryggheten forsvant». 
«Ekstremt stress». Dette er beskrivelser fra sykdomsram-
mede kvinner som opplevde at NAV stanset arbeidsavkla-
ringspengene deres, og de ble stående igjen uten inntekt. 
Illustrasjonsfoto.
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frykt for å stå uten inntekt for noen kan 
mobilisere krefter man ikke visste at man 
hadde. Det kan føre til at en del finner vei-
en tilbake til arbeid. Det samme gjelder 
skammen over ikke å bidra med arbeid slik 
fellesskapet forventer, mener hun. En passe 
dose skam kan motivere til å gjøre det 
som er forventet av oss, nemlig å arbeide.

Samtidig forteller hun:

– Frykt og skam har både en mobilise-
rende og en demobiliserende side ved 
seg. Min undersøkelse viste at i stedet 
for å motivere og mobilisere til arbeid, 
trigget karensperioden frykt og skam 
med motsatt virkning.

– Det skapte resignasjon og gjorde at 
de som NAV skulle hjelpe, fikk det enda 
vanskeligere, sier Berget.

Hun tror ikke det var hensikten fra regje-
ringspartienes side.

– Problemet nå er at det kan se ut som at 
regjeringspartiene synes det er en skam 
å snu, noe vi alle vet at det ikke er, sier 
Lajla Berget.

– Framfor å være byrdeletter for men-
nesker i vanskelige livssituasjoner, legger 
NAV stein til byrden på mennesker som 
fra før strever og har meget tungt å bære. 
Da lever ikke NAV opp til sin visjon om 
å gi mennesker muligheter, og det er et 
alvorlig problem, mener Berget.

– FOR MANGE VAR PASSIVE 
AAP-MOTTAKERE
FriFagbevegelse ba statssekretær Saida 
Begum (Høyre) i Arbeids- og sosialde-
partementet kommentere uttalelsene 
til Berget.

«En viktig intensjon bak endringene i re-
gelverket i 2018 var tettere oppfølging og 
raskere avklaring av dem som mottar AAP. 
AAP er ikke ment å være en ytelse som 
strekker seg over mange år, og erfaring 
tilsa at for mange ble gående for lenge 
som passive mottakere av ytelsen», skriver 
Begum i et e-postsvar.

Begum har stor forståelse for at det er 
krevende og belastende for den enkelte 
å være i langvarige prosesser for tilbake-
vending til arbeidslivet.

«Det er imidlertid åpenbart at regjeringens 
intensjon aldri har vært å påføre frykt eller 
skam. Vi er opptatt av å sikre gode vel-
ferdsordninger som bidrar til å inkludere 
flest mulig i arbeids- og samfunnsliv», 
forklarer Saida Begum.

– DET TAR DEN TIDEN DET TAR
Lajla Berget stiller mange spørsmåls-
tegn ved kommentarene til statssekretær 
Begum.

– Hva har karensperioden å gjøre med 
«tettere oppfølging og avklaring av 
dem som mottar arbeidsavklarings-
penger»? Karensperioden skaper ikke 
tettere oppfølging og avklaring, og er 
heller ikke en nødvendig forutsetning 
for å skape tettere oppfølging. De som 
kommer i karens, vil ha samme behov 
og samme rettigheter til oppfølging som 
de som er i AAP-ordningen. Dette må 
vi forutsette at både Begum, departe-
mentet, statsråden og regjeringen vet, 
kommenterer Berget.

– Jeg er enig i at det kan være et problem 
at enkelte blir gående passive, men det 
løses ikke med karens. Karensperioden 
skaper ikke mer aktivitet, sier Lajla Berget.

– Jeg har lest nøye igjennom det regjerin-
gen brukte som kunnskapsgrunnlag for å 
stramme inn AAP-ordningen. Det er vir-
kelig ikke mulig å finne ut hvilken erfaring 
det var som sa at «for mange ble gående 
for lenge» på ordningen, sier Berget.

Fra hennes egen erfaring i NAV, forteller 
Berget:

STATSSEKRETÆR SAIDA BEGUM (Høyre) i Arbeids- og sosialdepartementet.
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– Hvis kandidaten jeg følger opp mister 
inntekt, virker det svært forstyrrende og 
forsinkende på prosessene vi er i – med 
å finne en løsning som vil føre til arbeid 
eller annen meningsfull aktivitet.

Kvinnene Berget intervjuet hadde uav-
klart arbeidsevne og en dårlig helsesi-
tuasjon da de gikk inn i karensperioden. 
Karensperioden gjorde dem bare dårli-
gere, forteller de.

NAV-DIREKTØREN:
 «DET ER OPP TIL POLITIKERNE»
Direktøren i NAV, Hans Christian Holte, 
har lest masteroppgaven til Lajla Berget.

– Inneholdt oppgaven for deg ny kunn-
skap om konsekvensene av «karenspe-
rioden»?

«Ja. Så vidt vi vet er det ikke gjort en 
tilsvarende undersøkelse om AAP-motta-
keres erfaringer med karensperioden før», 
skriver NAV-direktøren i et e-postsvar.

Holte forteller han har hatt samtaler 

med lederen for AAP-aksjonen Elisabeth 
Thoresen, AAP-mottakere og brukerre-
presentanter om AAP-regelverket og 
endringene som ble gjort i 2018.

«Ut fra disse samtalene vet jeg at mange 
AAP-mottakere er i en svært krevende 
situasjon, men det er første gang det er 
undersøkt hvordan karensperioden på 52 
uker oppleves for dem som mister retten 
til AAP», forteller Holte.

 «Det er opp til politikerne om de vil gjøre 
noe med bestemmelsen om karenspe-
rioden, ikke oss i NAV», svarer NAV-di-
rektøren.

– Skal NAV bruke Bergets funn til noe 
konkret?

«Når det er sagt, er jeg glad for all 
forskning og ny kunnskap om NAVs 
ordninger. Jeg ønsker at NAV hele tiden 
øker innsikten i hvordan ulike ordnin-
ger fungerer i praksis. Det er viktig, ikke 
bare for dem som vurderer endringer i 
regelverket, men også for at vi i NAV 

skal gjøre jobben vår best mulig», sva-
rer Holte.

– Helt konkret, hva har NAV gjort for å 
finne ut hvilke konsekvenser karenspe-
rioden har på folk?

«Når det gjelder karensperioden er det 
begrenset hva vi kan finne ut. I statistik-
ken er det for eksempel ikke mulig å skille 
de som er i en karensperiode fra dem som 
utredes for andre forhold», forklarer Holte.

Hans Christian Holte viser til NAVs egne 
analyser som viser at mange fikk tilba-
ke arbeidsavklaringspengene i løpet av 
få måneder i 2019, før karensperioden 
var utløpt. Han skriver videre at «NAV 
undersøker, og vil fortsette å undersøke, 
ulike virkninger av regelverksendringene 
fra 01.01.2018 på AAP-området. Funnene 
så langt er sammenfattet i en oversikts-
rapport.»

Artikkelen har tidligere blitt publisert i 
FriFagbevegelse.

• Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder 
du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp 
fra NAV for å komme i arbeid.

• Stønaden utgjør 66 prosent av tidligere inntekt.

• Den borgerlige regjeringa innførte fra 2018 innstram-
minger i ordningen, for raskere avklaring og for å få flere 
i jobb.

• For å få til dette, kortet regjeringa ned maksperioden for 
arbeidsavklaringspenger fra fire til tre år, stilte stren-
gere krav til å komme inn i ordningen og til å forlenge 
maksperioden.

• Regjeringa innførte også stans i arbeidsavklaringspen-
ger på ett år, «karensperioden». Det betyr at også syke 
og skadde som ikke er ferdig med sin avklaring i NAV 
eller helsevesenet, kan fratas arbeidsavklaringspengene 
i ett helt år før de kan søke om det på nytt.

• Man kan få innvilget forlengelse av arbeidsavklarings-
pengene utover tre år, i ytterligere to år, dersom man 
har alvorlig sykdom, slik det er definert av Arbeids- og 
sosialdepartementet.

FAKTA om arbeidsavklaringspenger (AAP)
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JON HARALD OG INGER THERESE, initiativtakerne av 
Sonja Victoria Stiftelsen, sammen med barna sine.
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Private initiativ, gjerne basert på 
egne erfaringer, er noe vi i Person-
skadeforbundet LTN heier på. Rett og 
slett fordi vi vet verdien av selverfart 
kunnskap.  

TEKST: Gunn Kvalsvik   FOTO: Privat

Et slikt initiativ er Stiftelsen Sonja Victo-
ria. Dette er et prosjekt som har disse 
målene: Alle barn skal ha rett til å leke, 
selv når de er innlagt på et sykehus. 
Alle barn skal ha rett til å spise rundt 
et bord, sammen med familien sin. Og 
alle barn skal ha rett til å sove inntil en 
forelder, spesielt når man er syk og bor 
på sykehus. 

Kanskje skulle en tro at målene om å 
leke, spise med familien sin og å sove i 
armkroken til en forelder er en selvfølge 
når et barn er sykt og ligger på sykehus. 
Sånn er det imidlertid ikke, ifølge stifterne 
av Sonja Victorias Stiftelse. 

Å MISTE EN DATTER
Jon Harald og Inger Therese står bak 
stiftelsen. Navnet Sonja Victoria har de 
hentet fra datteren deres som døde av 
kreft knappe tre år gammel. 

På sine hjemmesider skriver de følgende: 
«Sonja Victoria var ei lita, vakker og fan-
tastisk jente som fikk leukemi i en alder 

av 6 måneder. Etter 2,5 år med cellegift 
og to transplantasjoner, vendte kreften 
for siste gang tilbake igjen våren 2020. 
Dessverre var alt ved henne usedvanlig 
sterkt. Hun er dypt savnet, og vi er takk-
nemlige for den tiden vi fikk med henne».
Det er erfaringene fra foreldrenes møte 
med sykehusopphold sammen med sin 
syke datter, som danner bakteppet for 
foreldrenes engasjement og etablering 
av en stiftelse. 

- Vi ble overrasket over hvor lite barne- og 
familievennlige omgivelsene var, forteller 
Jon Harald. 

Han understreker at de i stiftelsen kom-
muniserer budskapet sitt først og fremst 
som brukerrepresentanter med fersk på-
rørendeerfaring fra flere lange opphold 
med barn på sykehus. 

- Våre erfaringer gjør at vi ønsker å heve 
debatten fra hvor mange m2 og hvor et 
sykehus lokaliseres, til å sette søkelys 
på dem som skal bruke det, altså hvem 
vi bygger for. 

KREVENDE HOBBY
Etter etableringen for et knapt år siden, 
har mye skjedd. De har blant annet eta-
blert kontakt med flere aktører både 
innenfor arkitekt- og sykehusverden. 
Samt politikere. I tillegg har de etablert 

dialog med BørneRiget som er et sykehus 
under oppføring i København. 

Deres siste stunt var å dra med seg flere 
aktører til debatt under Arendalsuka i 
august. Det var her LEVE MED ble kjent 
med prosjektet deres. 

- Det ligger mye jobb i å levere et eget 
seminar under Arendalsuka, men vi klarte 
det. I debatten stilte Bent Ottesen, Dr. 
Med og initiativtaker, BørneRiget, Terje 
Rootwelt, Dr. Med, OUS og Johannes 
Eggen, Sykehusarkitekt, Nordic Office 
of Architecture stilte i debatten. I tillegg 
deltok Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.

- Jeg har forstått at danske Børne-
Riget er en viktig inspirator for dere. 
Hvorfor?

- Fordi de har klart å kartlegge brukernes 
ønsker og behov, noe som igjen danner 
grunnlaget for planene og tegningene. 
Dette er altså et sykehus som legger til 
rette for barns behov for lek og familienes 
behov for samvær i en krevende hverdag. 
Målet er at familien skal komme styrket 
ut av oppholdet. 

Jon Harald forklarer at BørneRiget be-
gynte med en prosess der det ble brukt 
antropologiske studier for å avdekke be-
hov. At det ble foretatt gode analyser 

Vil bygge sykehus med gode 
rammer for familier
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der blant annet én til én samtaler med 
brukere gav innsikt. 

Han sier han liker visjonen bak prosjektet 
om å revolusjonere pasientopplevelsen 
– ved å tenke logisk. På hvem brukerne 
av bygget faktisk er. 

FAGLIG BAKGRUNN 
Inger Therese, mammaen til Sonja, er ut-
dannet arkitekt. Hennes bakgrunn gjorde 
at hun kanskje mer enn andre ble klar 
over hvordan omgivelsene fungerte for 
familien. Farger, lyssetting, størrelse på 
rom, vinduenes plassering på veggene 
og funksjonen på fellesarealer.

- Man har god tid til å studere omgivel-
sene når man oppholder seg i timer, uker 
og måneder på sykehus. Min kone, Inger 
Therese ble irritert og indignert på vegne 
av egen yrkesgruppe som tross alt plan-
legger, tegner og utformer bygningene.   

Jon Harald forteller, med latter i stem-

men, at de som pårørendeforeldre nok 
ble oppfattet som kranglefanter. Ikke 
fordi de er sånn som personer, men fordi 
møtet med hvordan sykehusene fungerer 
var sjokkerende og at de valgte å si fra. 

- Men er det ikke slik at arkitekter ofte 
har svært begrenset med ressurser når 
de tegner og leverer inn til anbud?

- Her kan vi se til Danmark. Vi skal ikke 
kopiere prosjektet deres, men vi må ko-
piere noe av tankegodset. Altså, hvem 
det er vi bygger for. Og vi må benytte 
oss av forskning når vi går i gang med 
store offentlige prosjekter. Visste du for 
eksempel at dersom du ligger på syke-
hus i et rom med utsikt, så kan liggeti-
den være inntil 30 prosent kortere enn 
dersom du ikke har utsikt? Og at hvite 
vegger kan gi økt kortisolnivå? 

Stifteren og pappaen til Sonja blir en-
gasjert når han snakker om kunnskap 
som ikke benyttes i utformingen av sy-

kehusbygging. For eksempel at det nye 
storsykehuset som er under oppføring i 
Oslo kun refererer til kvadratmeter når 
de forklarer hvordan de rigger barneav-
delingen. 

- Heldigvis sitter nå Inger Therese i 
brukerutvalget ved det nye sykehuset. 
Kanskje vi kan få til en forandring, sier 
han tørt. 

HÅRETE MÅL 
Mens BørneRiget er ét sykehusprosjekt, 
ønsker stifterne av Sonja Victorias Stif-
telse å påvirke og å endre all sykehus-
bygging i landet vårt fremover. Målet er 
hårete; de vil ha et nytt fokus der brukerne 
blir hørt og tatt på alvor. 

- Vi ønsker å kommunisere til alle nivå. 
Politikere, sykehusledelse, arkitekter og 
samfunnsøkonomer. Slik det fungerer i 
dag henger det ikke sammen, blant annet 
fordi de ikke deler en felles visjon om å 
faktisk bygge for de som skal bruke det. 
Nemlig pasientene, sier Jon Harald. 

- Hvordan tenker du at dette kan skje 
i praksis?

- Vi går for en lovendring. Altså at vi i 
Norge innfører en lov som pålegger bruk 
av forskning og erfaringsbasert kunn-
skap når man bygger. Det går også an 
å forklare politikere hvor mye vi faktisk 
taper samfunnsøkonomisk ved å plassere 
syke mennesker i omgivelser som ikke er 
helsefremmede.  

Jon Harald mener at i tillegg til forskning, 

DET ER GENERELT lite plass til foreldre på sykehusenes barneavdelinger.
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så bør prosessene rundt brukermed-
virkning vurderes. Er de gode nok?

På samme måte som i vurderingen rundt 
medikamentbruk - der best mulig helse-
effekt er målet, bør også det være må-
lestokk når man planlegger og bygger 
sykehus.  

- Forskning på hva omgivelsene gjør med 
livene og helsen vår vokser, så her finnes 
det kunnskap, sier han, og legger til: 

- Vi vil ikke at familier i fremtiden skal opp-
leve det vi gjorde. At vi ikke kunne sove 
sammen med Sonja når hun var på sitt 
sykeste, og at vinduene var plassert så høyt 
opp på veggen at hun ikke kunne se ut. 

LAGET TIDSSKRIFT 
Jon Harald jobber til daglig som pro-
dusent av reklame og motefoto. Han 
innrømmer at bakgrunnen hans hjelper 
han i å nå frem med budskap og å knytte 
folk sammen. 

- Selv om mitt første fortrinn i kommu-
nikasjon med fagfolk og andre er at jeg 
har erfaring, har jeg nok en liten fordel 
gjennom faget mitt. For eksempel hadde 
jeg en ide om et tidsskrift, som ble reali-
sert. Ideen ble til tidsskriftet Sonja som 
består av fagsoff og historier fra folks 
erfaringer med sykehusopphold. Blant 
annet Morten Krogvold som har tilbrakt 
lang tid på sykehus som barn. 

- Er mange interessert i tidsskriftet? 

- Selvsagt. Hvordan kan du takke nei til et 
tidsskrift om arkitektur, sykdom og barn? 

- Hvor lenge skal dere holde på, tror du?

- Vi gir oss ikke før vi er i mål! Vi ønsker 
å klore oss fast og å være en vaktbikkje. 
Irriterende og bråkete. Nå er vi ekstra «på» 
siden vi har såpass fersk brukererfaring. 
Fremover må vi kanskje lande. Jeg liker 
hvordan Løvemammaene har etablert en 
sterk interesseorganisasjon. En samling 
som ikke handler om diagnose, men om 
sak. Kanskje ender vi opp med en slik 
modell, avslutter Jon Harald.  

ER DET MULIG å lage hjemmeatmosfære på sykehus? 
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Smått & Viktig

En løper håper å bryte Guinness verdensrekord ved å fullføre London 
Maraton kledd som en menneskelig hjerne.

Bryce Alford, som til daglig jobber som 
innsamlingssjef for hjerneskadeorgani-
sasjonen Headway, har blitt sett løpende 
i Jerseys gater mens han forbereder løpet 
neste måned.

Alford har tidligere satt verdensrekord for 
de raskeste 100 km på tredemølle i 2003.
Han forteller at drakten hans er designet 

som en representasjon av hva 
mennesker med hjerneskader 
føler.

- Det jeg hører igjen og igjen er 
at folk føler at de er fanget inne 
i sin egen hjerne. Når du ser meg 
inne i drakten, vil du få et inntrykk av 
hvordan det kan føles. Kanskje kan du 

forestille deg det presset, og hvordan 
hverdagen er med en hjerneskade, sier 
Alford til ITV News.

Når hjernen løper maraton

Mitt i alle samtaler om 
hvem som skal samar-
beide med hvem, karret 
et nytt parti seg inn på 
Stortinget. Riktignok 
med kun ett mandat, 
som heter Irene Ojala. 

Deres kampsak er pasienters rettigheter. Navnet på partiet 
er Pasientfokus. 

Pasientfokus jobber for sårbare og syke menneskers rettigheter 
til lik behandling på riktig sted til riktig tid. 

«Det finnes ingen unntak i norsk helselovgivning. Heller ikke 
for Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark», skriver de på 
sine hjemmesider.

Nytt politisk parti 
på Stortinget

MØRE OG ROMSDAL

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

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

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tlf. 38 04 10 70

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

ANONYM
STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Tt- Invest AS
Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00
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Å lage bredere veier der det kun er to felt og møtende 
trafikk kan bidra til å redusere trafikkulykkene når tra-
fikkmengden er høy.

En ny TØI-rapport utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen 
beskriver hvordan trafikkulykkene påvirkes av ulik standard 
på veiene. Studien bygger på analyser av norske data og 
internasjonal litteratur om temaet.

Øker man veibredden med 30 cm på tofelts-veier i spredtbygde 
strøk er ulykkesnedgangen beregnet til 2,2 prosent i gjennom-
snitt. Effekten øker med høyere trafikkmengde (årsdøgntrafikk 
(ÅDT) over 2000). Ved lav trafikkmengde (ÅDT under 1500) 
derimot, medfører en økning i vegbredde i gjennomsnitt flere 
ulykker når man holder andre faktorer uendret.

Rapporten analyserer hvordan en rekke faktorer knyttet til 
veiutforming påvirker ulykkene.
• Kjørefeltbredde: På tofeltsveier i spredtbygde strøk er det 

funnet at bredere kjørefelt fører til en nedgang i antall 
ulykker på veier med høy trafikk (ÅDT over 2300). På veier 
med lite trafikk øker derimot antall ulykker

• Skulderbredde: Veier med bredere skuldre har jevnt over 
færre ulykker enn de med smale eller ikke-asfalterte skul-
dre, særlig ved høy trafikkmengde og i kurver

• Kjørefelt- vs. skulderbredde: Må man velge mellom bre-
dere veiskuldre og bredere kjørefelt er det i de fleste tilfeller 
en fordel å velge bredere skuldre framfor bredere kjørefelt

• Antall kjørefelt: Å øke antall kjørefelt medfører som regel 
en nedgang i antall ulykker, men ikke dersom økningen 
i antall kjørefelt går på bekostning av midtdeler- og 
kjørefeltbredde

• Midtdeler: Veier med midtdeler har i gjennomsnitt færre 
ulykker enn veier uten midtdeler

• Forbikjøringsfelt: Forbikjøringsfelt, dvs. et tredje kjørefelt 
på deler av en tofeltsvei, reduserer som regel antall ulykker

• Sikkerhetssoner: Sikkerhetssoner langs veier som er frie for 
faste hindre, reduserer antall utforkjøringsulykker og skad-
egraden i disse, særlig i kurver og ved høy trafikkmengde.

• Blant faste hindre ved veier utgjør bropilarer, trær, stolper 
og fjellskjæringer den største risikoen for alvorlige skader 
ved påkjøring. Grøfter og vann medfører også høyere 
skadegrad i utforkjøringsulykker.

TØI-rapport: Vegens geometriske tverrsnittselementer og 
betydning for trafikksikkerheten. TØI-rapport 1831/2021. 
Forfatter: Alena Katharina Høye

Bredere veier gir færre ulykker
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I begynnelsen av august ble det ar-
rangert Brain Camp Yng 2021. Det 
er en aktivitetsuke for barn og unge 
mellom 6 og 16 år som lever med 
en ervervet hjerneskade. Ingeborg 
Dahl-Hilstad fra Personskadeforbun-
det LTN besøkte campen og sier hun 
er imponert over opplegget.

TEKST: Gunn Kvalsvik 
FOTO: Sunnaas stiftelsen

- Det var skikkelig gøy å bli invitert for å 
se, og ikke minst oppleve hvordan cam-
pen fungerer, sier Dahl-Hilstad begeistra.

Hun var invitert av stiftelsen siden Per-
sonskadeforbundet LTN er en av cam-
pens støtte- og bidragsytere.

- Min erfaring er at campen løfter delta-
kerne ut av hverdagen, og utfordrer på 
mestring samtidig som de har det gøy. 

Altså bra både for barn og unge, men 
også for foreldre. 

HVA ER BRAINCAMP? 
Braincamp blir arrangert av Sunnaasstif-
telsen, og den går av stabelen både på 
vinteren og sommeren. Målet å gi unge 
som sliter med kognitive utfordringer en 
mulighet til å utfolde seg og å ha det gøy!

I tillegg, står det på stiftelsens hjemme-
sider, at nye vennskap blir skapt, man får 
tips og råd om hvordan hverdagen best 
kan mestres fra mentorer som selv har 
hjerneskader og man har det skikkelig 
gøy med masse aktiviteter.

Å få oppleve mestring er altså et av de 
underliggende premissene for en vellyk-
ket camp. Det er derfor lagt opp til flere 
aktivitetsøkter per dag som gjennomfø-
res i samarbeid med ledere, frivillige og 
idrettsforeninger.

Etter treningsøktene står mentorene kla-

Brain 
Camp 

Yng 
2021
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re til å dele erfaringer rundt tema som 
vennskap, skole og fritid, og motivasjon 
til å leve med «din nye normal».

Brain Camp Yng er også rettet mot for-
eldre for å støtte dem i foreldrerollen, øke 
deres kunnskap om ervervet hjerneskade, 
og legge til rette for å treffe mentorer og 
andre foreldre i lignende situasjon.

ÅRETS CAMP
På grunn av Covid-restriksjoner var det 
kun 13 deltakere på årets sommercamp. 
At det ikke var så mange, påvirket imid-
lertid ikke stemningen.

Latter og glede, samt mye energi, er In-
geborg Dahl-Hilstad sin beskrivelse av 
timene hun tilbrakte på campusen.

- For meg, som kommer fra Personskade-
forbundet LTN og har flere medlemmer 
som er i målgruppen, var det interessant å 
se opplegget. Jeg er overbevisst at en slik 

uke kan gjøre en forskjell, ikke bare i øye-
blikket – men også i hverdagen, sier hun.

HVORDAN SØKE 
Oppfyller du eller barnet ditt kriteriene 
til deltakelse på Brain Camp Yng kan 
du henvises fra din fastlege via Norsk 
Helsenett til Regional koordinerende en-

het (RKE) ved Sunnaas sykehus. Merk 
søknaden med «Brain Camp». Deltakere 
fra hele landet kan søke.

Har du spørsmål knyttet til Brain Camp 
| Vinter, ta kontakt med prosjektleder 
Heidi Kjærnes, heidi@sunnaasstiftelsen.
no eller til post@sunnaasstiftelsen.no.
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Å bli rammet av en traumatisk ho-
deskade er utfordrende både for den 
det gjelder, men også for pårørende. 
Altså familien.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Et nytt forsknings- og doktorgradsarbeid 
signert Mari Storli Rasmussen, gir innsikt 
i noen av konsekvensene for familien når 
et familiemedlem rammes av en trau-
matisk hodeskade. 

I forskningen sin har Rasmussen også 
testet ut en familieintervensjon, altså et 
tilbud til familien, for å se om det kunne 
lette situasjonen til utsatte familier.   

Bakgrunnen for prosjektet, står det i 
beskrivelsen av doktorgradsarbeidet, er 
anerkjennelsen av familiens betydning i 
rehabiliteringen etter traumatiske hode-
skader. Det er bred enighet om at familien 
bør integreres i rehabiliteringen etter slike 
skader, men vi mangler kunnskap om 
effekten av tiltak som retter seg mot 
familien. 

TRENGER MER KUNNSKAP 
LEVE MED har snakket med den fer-
ske doktorgradskandidaten. Hun har 
sin bakgrunn som fysioterapeut og har 
flere års erfaring fra kommune- og spe-
sialisthelsetjenesten. Siden 2016 har hun 
jobbet på avdeling for fysikalsk medisin 
og rehabilitering ved Oslo Universitets-
sykehus, Ullevål. 

- Med dette prosjektet ønsket vi å få 
mer kunnskap om familiekonsekvenser 
av traumatisk hodeskade. Familien kan 
betraktes som et system der familiemed-
lemmene gjensidig påvirker hverandre. 
Dersom et familiemedlem endrer seg, 
vil det også medføre endringer hos alle 
de andre familiemedlemmene. I dette 
prosjektet testet vi ut om en teoretisk og 
praktisk familieintervensjon kunne hjelpe 
familiene til å håndtere utfordringer re-
latert til hodeskaden på en bedre måte, 
og dermed bidra til bedre livskvalitet og 
familiefunksjon for både pasienter og 
pårørende, forklarer Rasmussen. 

- Hvor mange familier var med i studien 
- og var de som var skadet rammet av 
mild-, moderat eller alvorlig hodeskade?

- Det var 61 familier som deltok i studien. 
Vi inkluderte personer henvist til polikli-
nisk vurdering og oppfølging etter mild 
til alvorlig traumatisk hodeskade ved 
Oslo Universitetssykehus og deres fami-
liemedlemmer. De fleste som henvises 
til denne poliklinikken, er personer med 
milde til moderate hodeskader som opp-
lever vedvarende symptomer og plager 
i etterkant. Pasienter med hodeskader 

av alle alvorlighetsgrader ble inkludert 
i dette prosjektet, men flesteparten av 
pasientene hadde en mild skade. 

- I skissen av oppgaven din, står det at 
du har gjennomført en familieinterven-
sjon etter traumatisk hodeskade. Hva 
betyr det?

- Å gjøre en intervensjon handler om «å 
gripe inn» i en situasjon eller tilstand, 
gjerne med et systematisk tiltak. I min 
forskning hadde vi et tiltak hvor målet 
var å hjelpe familiene til å håndtere ut-
fordringene knyttet til hodeskaden på 
en god måte, gi familiemedlemmene 
økt forståelse for hverandres erfaringer 
og dermed bidra til bedre mental helse 
og familiefunksjon for alle familiemed-
lemmene. 

For å måle effekten av intervensjonen, 
sammenlignet vi de familiene som fikk in-
tervensjonen med en såkalt kontrollgrup-
pe som ikke fikk familieintervensjonen. 

KVANTITATIV STUDIE 
Studien til Rasmussen er kvantitativ. 
For å måle virkningen av tiltaket, ble de 
familiene som fikk intervensjonen sam-
menlignet med en kontrollgruppe som 
ikke fikk tilbudet. 

- Vi samlet inn data gjennom selvrap-
porterte spørreskjemaer. Alle deltakerne 
i studien svarte på spørreskjemaer ved 
studiens start, etter at familieinterven-
sjonen var gjennomført og ni måneder 
etter studiestart med tilsvarende måle-
tidspunkt for kontrollgruppen. 

Når familiesystemet utfordres 

MARI STORLI RASMUSSEN. Foto: UiO.
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- Hvilke variabler var dere opptatt av 
å måle?

- Det vi primært var opptatt av å se 
nærmere på var helserelatert livskvalitet, 
familiefunksjon, pårørendebelastning og 
mestringstro. 

Rasmussen forklarer at selv om pasi-
entene kunne ta med seg flere familie-
medlemmer i studien – var det primært 
ektefelle eller partner som valgte å delta. 
Det kan skyldes kulturelle faktorer og den 
typiske norske familiestrukturen. I andre 
kulturer der familiene kanskje har mindre 
tilgang på formelle helsetjenester, er det 
kanskje mer naturlig at flere familiemed-
lemmer er involvert i rehabiliteringen og 
dermed også aktuelle for en slik fami-
lieintervensjon. Dessverre hadde vi ikke 
mulighet til å inkludere barn under 18 år 
i denne studien, noe som nok medførte 
at færre familiemedlemmer ble inkludert. 

En viktig del av studiefunnene handler 
om deltakernes livskvalitet og mentale 
helse ved oppstarten av prosjektet. 

- Resultatene fra den første selvrap-
porteringen viste at hele 48 prosent av 
pasientene opplevde å ha nedsatt hel-
serelatert kvalitet. De rapporterte også 
mer depressive symptomer og lavere nivå 
av resiliens (eller motstandsdyktighet) 
sammenlignet med de pårørende. 

- Hva var status hos de pårørende i 
studien? 

- Mer enn halvparten av familiemed-

lemmene rapporterte milde til moderate 
symptomer på depresjon og en moderat 
pårørendebelastning, noe som viser at 
også en mild hodeskade med vedvarende 
symptomer kan være belastende for de 
pårørende. 

Å TESTE UT BEHANDLING OG TILTAK
Forskeren forklarer at selve intervensjo-
nen i praksis gikk ut på å fysisk møte 
familiene, altså halvparten av de som 
deltok, åtte ganger. Alle samlingene 
fokuserte på et bestemt tema, som for 
eksempel kommunikasjon. Deltakerne 
fikk informasjon og kunnskap om det 
aktuelle temaet, samt praktisk trening i 
ulike teknikker og strategier. Mellom hver 

samling fikk familiene hjemmeoppgaver 
som de skulle utføre.

- Vi snakket med familiene hver for seg 
og ikke i grupper. Alle samlingene had-
de samme struktur, men ble individuelt 
tilpasset for å imøtekomme familienes 
behov. 

- Hva kom dere frem til?

- Vår hypotese var at den gruppen som 
fikk familieintervensjonen ville rapporte-
re bedre livskvalitet og familiefunksjon 
samt mindre pårørendebelastning, når 
de ble sammenlignet med kontroll-
gruppen. Selv om familiene i interven-

«Disse høretelefonene ser helt fine ut, ingen kan se at de av 
og til ikke virker som de skal fordi ledningen er litt ødelagt. 
Litt på samme måte føler jeg det er med moren min også. 
Hun ser akkurat ut som hun alltid har gjort, men av og til er 
det som om noe ikke virker som det skal likevel» 

Datter

SITATET UNDER ER hentet fra samtaler med familiene under forskningen.
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sjonsgruppen hadde en større bedring i 
behandlingsperioden, var det imidlertid 
ingen statistisk forskjell mellom de to 
gruppene. Resultatene fra studien viste 
dermed ingen ekstra fordel av å få en 
familieintervensjon i tillegg til tverrfag-
lig poliklinisk oppfølging sammenlignet 
med en gruppe som kun fikk tverrfaglig 
poliklinisk oppfølging. 

- Det betyr at hypotesen din var feil. Ble 
du skuffet?

- Du er ikke den første som spør om det. 
Men nei, som forsker må man være åpen 
for alle typer resultater. Vårt resultat brin-
ger også ny kunnskap inn i feltet. Det for-
teller oss kanskje også at det polikliniske 
tilbudet fungerer godt, og at deltakerne, 

også i kontrollgruppen, kan ha opplevd 
at en del av de behovene de hadde ble 
møtt gjennom dette tilbudet. 

MER KUNNSKAP – OG VEIEN VIDERE 
Mari Storli Rasmussens avhandling er 
viktig fordi den bidrar med innsikt til hvor-
dan familier faktisk har det dersom en 
i familien blir rammet av en traumatisk 
hodeskade. I forskningen sin har hun også 
beskrevet og testet ut en nyskapende og 
systematisk metode for familiesentrert 
omsorg etter slike skader som også kan 
være relevant for andre pasientgrupper. 

Noe som overrasket henne, var at selv det 
man karakteriserer som milde hodeska-
der er belastende for de nærmeste rundt 
når symptomene etter skaden vedvarer. 

Familiemedlemmenes pårørendebelast-
ning ett år etter hodeskaden, var i tråd 
med tidligere forskning som i all hovedsak 
har omhandlet pårørende til personer 
med alvorlig traumatisk hodeskade. 

- Å være en familie, særlig i årene som 
er tette med barn, jobb og forpliktelser, 
er sårbart. Dersom en del ikke fungerer 
eller endrer seg, påvirker det hele familie-
systemet. Det forteller meg at vi trenger 
mer forskning på pårørendesituasjonen 
og på tiltak som kan hjelpe familien som 
helhet. 

- Er der noen svakheter med forskningen?

- Familiene i dette prosjektet rapporterte 
å ha god familiefunksjon og -kommu-
nikasjon allerede ved studiestart. Det 
kan tenkes at det er lettere å takke ja 
til et slikt forskningsprosjekt for familier 
med god familiefunksjon, noe som kan 
ha resultert i en overvekt med allerede 
velfungerende familier i dette prosjektet. I 
videre forskning på familieintervensjoner 
bør man vurdere metoder som kan fange 
opp familier som kanskje vil ha større 
nytte av og behov for å delta i et slikt 
tiltak. Det er også synd at vi ikke hadde 
muligheten til å intervjue noen av disse 
familiene, for det tror jeg kunne gitt oss 
verdifull informasjon og kunnskap om 
hvordan familiene erfarte deltakelsen i 
denne intervensjonen og relevansen av 
de ulike temaene som ble belyst. 

Mari Storli Rasmussen har søkt og fått 
midler gjennom Stiftelsen DAM. Søker-
organisasjon var Personskadeforbundet 
LTN.  

«Jeg ser fremdeles sønnen min slik jeg kjenner han, men 
det er som om han har fått et skjørt skall rundt seg – det 
føles ut som det skal så lite til før han knuser, akkurat som 
kopp i porselen» 

Forelder

SITATET ER HENTET fra forskningsprosjektet.
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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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Med unntak av jernbanedebatten er 
samferdselspolitikk sjelden en «het 
potet» i valgkamper. Særlig ikke un-
der Stortingsvalget. Det betyr ikke 
at samferdselspolitikk ikke er viktig. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Her er tre grunner til at vi i Personska-
deforbundet LTN mener at politikerne 
burde ha snakket mer om samferdsel 
i det politiske ordskiftet denne høsten: 

Det første argumentet handler om å 
snakke om konsekvensene av trafikku-
lykker, deretter bør ukulturen som vi ser 

er i ferd med å ta plass blant trafikanter 
settes på agendaen – og til slutt mener 
vi samferdsel bør pekes på i forbindelse 
med klimaendringene. 

Nedenfor forklares hvorfor. 

TRAFIKK – DØDSFALL OG SKADER 
De siste årene har antall drepte i trafikken 
gått ned. Ser vi statistikk fra de siste 30 
årene peker pilene nesten systematisk 
nedover. 

Personskadeforbundet LTN (tidligere 
Landsforeningen for trafikkskadde) er 
kanskje mer enn noen andre glade for 

den positive utviklingen. Vi har nemlig 
37 års erfaring der vi nesten daglig har 
blitt konfrontert med konsekvensene ved 
at noen blir revet bort i forbindelse med 
en trafikkulykke. 

- At dødstallene peker i riktig retning er 
motiverende og selvsagt noe vi er glade 
for. Det vi imidlertid er mindre fornøyde 
med er skadetallene bak «dødstallene». 
Altså de som blir hardt rammet av en 
trafikkulykke, men overlever, sier Per 
Oretorp. 

Han viser til at sikrere biler, bedre veier 
og mer trafikkovervåkning – samt bedre 
akutt- og traumebehandling, har redusert 
antall dødsfall. Men at vi, noe som mange 
politikere synes å glemme, fremdeles 
har høye skadetall også av den svært 
alvorlige arten. 

- Politikere, og særlig de som sitter i po-
sisjoner, er opptatt av og snakker gjerne 
om hvordan dødsstatistikken går nedover. 
Det kan de selvsagt gjøre, men de må 
også ta innover seg at de som overlever 
og kanskje er kvestet for livet også skal 
tilbys god behandling, og det skal til-
rettelegges for gode liv. Fremfor alt skal 
alle gis en reell mulighet å utprøve sitt 
maksimale rehabiliteringspotensial og 
bli så bra som mulig, så raskt som mulig.

Trafikk, ukultur og 
klimapolitikk 

PER ORETORP
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UKULTUR OG PANDEMI 
Etter halvannet år med unntakstilstand er 
Norge i ferd med å åpne opp igjen. Ende-
lig. Det er som å våkne opp fra en dvale. 

I praksis betyr det nesten normale tra-
fikk-rush-tilstander i de store byene, 
stadig flere syklister, gående og andre 
by-trafikanter - og at tungtransporten 
er tilbake til normal tilstand. 

Samtidig med glede-eutrofien i forbin-
delse med at landet vårt åpner opp igjen, 
aner vi noen skjær i sjøen. 

- Vi håper selvsagt at de seneste døds-
tallene ikke har sammenheng med 
gjenåpningen av landet vårt, men nylig 
kom det statistikk som forteller at i årets 
sommermåneder mistet 29 personer livet 
i trafikken, sier Oretorp. 

Ifølge Trygg trafikk er sommertallet høy-
ere enn på mange år, og bryter altså med 
den nedadgående kurven. 

Oretorp vedgår at han er bekymret, og 
at erfaringene og observasjonene hans 
forteller han at vi de senere årene har 
utviklet enn mer aggressiv trafikk-kultur. 

- Det er som at alle kjemper mot alle i 
trafikken, og at den vanlige «ta hensyn, 

vis varsomhet»-holdningen mange steder 
er i ferd med å forsvinne. Særlig i byene. 
Jeg håper ikke gleden over å ha overlevd 
en pandemi – forsterker trenden, sier han.

Han legger også til at han er særlig be-
kymret for at så mange unge har dukket 
opp i dødsstatistikken. 

POLITIKK - KLIMA OG SAMFERDSEL 
For en organisasjon som har et ekstra 
blikk på samferdselspolitikken, har ikke 
årets stortingsvalgkamp så langt vært 
et høydepunkt. 

- Det er klart vi er litt skuffet, men dette er 
vi vant til. Heldigvis er det politiske mel-
dinger og mål som ruller og går, uavhen-
gig av det som blir tatt opp i debattene. 
I tillegg håper og tror vi at våre politikere 
forstår at klimautfordringene, som står 
sterkt på den politiske agendaen og i 
debattene – også har en effekt på in-

frastrukturen og dermed veibanenettet. 

- Hva mener du med det?

- Forskere er enige i at klimaendringer 
og økningen i ekstremvær er noe vi må 
lære oss å leve med. Når vi ser at ras-
, mer regn og flom, påvirker veinettet, 
håper jeg også dette blir tatt hensyn til 
når politikere skal sette av midler og lage 
prioriteringer fremover. Jeg mener at vi 
bør tenker mer på sikre og trygge veier, 
enn på brede og raske veier. Hovedsaken 
for oss er tross alt at vi vil komme frem 
med liv og helse i behold, avslutter Per 
Oretorp.
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På fjelltur med Follolaget
Jubileumsårets siste store «happening»  endte opp på Tuddal Høyfjellshotell, 
i Hjartdal kommune. Altså på solsiden av Gaustatoppen, den 3.-5. september.

TEKST: Rita Nordstoga

Et herlig sted blant fjell og vann. Hotel-
let ble bygget og åpnet i 1895 for rike 
mennesker som ville bor fra bylivet i 
kortere eller lengre perioder. Et rekre-
asjonssted, eller sanatorium som det 
het den gangen. Hotellet drives i dag 
av fjerde generasjon, og er fremdeles 
et populært sted.

Å «stige inn» i hotellet var som å skru 
tiden tilbake med alt som det rommet av 
severdigheter på vegger, tak og interiør. 
Hotellets historie er både morsom og 
lang, og er noe som bør oppleves. 

I alt 15 forventningsfulle fra Follo-laget rei-
ste hit på egenhånd (noen samkjørte) og 
ble innkvartert i nyoppussede flotte rom.

Innsjekking var klokken 1600, så vi hadde 
noen timer før det offisielle programmet 
startet 1800.  Mellomtiden ble brukt til 
å utforske stedet og/eller å smake på 
lokalt brygg i Gildehallen. Det var også 
mye å kikke på eller kjøpe i hotellets lil-
le butikk med egenprodusert bakst og 
spennende varer.  

Samling, aperitiff og en morsom pakkelek 
på fredag, samt quiz på lørdagen (igjen 
takk til Berit) fant sted i storstua i andre 

etasje. Så ble det servert en fire-retters 
middag i den flotte matsalen. Det var 
en middag uten like! Ikke bare på fre-
dagen, men på lørdagen likeså! Det var 
helt fantastisk! 

Med godt drikke til - og med god stem-
ning, varte faktisk middagen i hele tre 
timer. Kaffe, sjokolade og godsaker for 
ganen ellers, ble inntatt i en av de kose-
lige stuene utover kvelden. 

Lørdagen var selve dagen da området 
skulle utforskes og aktiviteter gjennomfø-
res. Matpakker ble smurt under frokosten 
og termoser ble fylt.

Å gå opp til Gaustatoppen var et mål 
for noen, mens det for andre var å nå 
toppen med Gaustabanen. Det var bare 
synd at tåka lå så tykt at man kunne se 
lite annet enn dem som allerede hadde 
kommet seg opp. Men, de hadde i det 
minste nådd mål, hurra for dem!

Tur med crossbanen til vidda, bytur til 
Rjukan, bærplukking av tyttebær og kre-
kling ble utført - og til og med strikkhop-
ping fra Vemork brua ble tatt av de mest 
uredde! Alt i alt en dag full av opplevelser 
og mestring. 

Etter den nydelige middagen og sosialt 
samvær, ble ikke lørdagskvelden så lang. 
Én etter én rusla vi oss i seng, noen med 
kanskje litt annerledes kroppsholdning 
og gange etter dagens utfordringer.

Søndagen opprant med sol og blide fjes, 
og etter nok en god frokost med nystekte 
brød og en kaffekopp. Etter litt bærpluk-
king, rusleturer og shopping, takket vi 
hverandre for en fantastisk helg.

Landet rundt
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Landet rundt

Endelig 
kan vi 
møtes igjen 
Jeg håper og tror treffet for laget 
i Vest-Agder kan motivere andre. 
Samt at det nok er bra for alle å se at 
verden begynner å normalisere seg.
Vi gjennomførte grillfest 17. august 
og deler her noen bilder fra sam-
menkomsten. 

TEKST: Aid Rita Mortensen

Kvelden var svært vellykket. Været var 
nydelig - og det var skikkelig fint å kunne 
fysisk møtes å prate, dele og le sammen. 

Vi gjennomførte selvsagt kvelden i hen-
hold til smittevern. 

Vi hadde lotteri og vil takke Pizzabakeren 
i Bågsbygd og i Søgne, Hennig Olsen, 
Sørlands chips, Meny på Frim og Spar 
på Brokelandsheia  for fine premier som 
de sponset. 
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06. Digital temakveld om 
utkomme etter traume OKTOBER

Neste digitale temakveld er første onsdag i oktober. Da har vi hentet 
inn en innleder fra spesialisthelsetjenesten for å fortelle oss litt om 
utkomme etter traume. 
Programmet og foredragsholder er ikke helt på plass, men hold av kvelden!

 

 
TRIVSEL TROSS SMERTE 
- ET MESTRINGSSEMINAR FOR EN BEDRE HVERDAG
Velkommen til Smertemestringsse-
minar i Personskadeforbundet LTN

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

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

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

positiv innflytelse på smertetil-
standen

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

• Fysisk aktivitet og tilpasning ved 
smerter 

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

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

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

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

Forbundet sentralt dekker kurset,  
hotell med helpensjon og reiseutgifter. 
Egenandelen er kr 1 000 pr. deltager.
Forutsetning for deltagelse er medlem-
skap i forbundet. Innmelding kan gjøres 
ved påmelding. Medlemskap koster 
kr 300 for enkeltpersoner og kr 400 for
familiemedlemsskap. Medlemskapet 
vil gi flere fordeler; se vår hjemmeside: 
www.personskadeforbundet.no)

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

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

3.–5.  desember GARDERMOENSmertemestringsseminar
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Selius & kidza

Ny lov i Kina: Barn kan game 
maks tre timer i uken
Tidligere fikk barn lov til å game 
online 1,5 timer hver dag i Kina. Nå 
strammer myndighetene enda mer 
inn. 

Nå kan kinesiske barn spille dataspill på 
nettet kun tre timer i uken, melder nett-
stedene Bloomberg, Guardian og CNBC. 
Formålet er å redusere spillavhengighet.

Barn under 18 år får lov til å spille nett-

spill i én time på fredager, i helgene og i 
feriedager. Begrensningene gjelder ikke 
bare antall timer, men også når på døg-
net man kan spille. Barna kan kun spille 
mellom klokken 20 og 21 disse tre dagene. 
Muligens betyr dette at barn kan spille 
så mye de vil med spill som ikke kobler 
seg opp på nettet.

Spillkonsoller var forbudt i 14 år i Kina 
frem til 2014.

Grensen for nettspill reguleres ved at 
spillselskapene pålegges å redusere 
sine tjenester til barn. Spillselskapene 
må følge med på klokken og stenge spil-
lene, de må også sørge for at de har fått 
barnas ekte navn i spillkontoene. Det er 
ikke lov for spillselskapene å tilby ano-
nym gjestekonto slik at man kan teste 
ut et spill før man etablerer egen konto, 
barnets navn skal hankes inn selv når et 
spill kun testes.

Det står på kinesiske nettsider at det er 
bred bekymring for nettspill i samfunnet, 
at flertallet av foreldrene har engasjert 
seg og at mange foreldre sier at barna 
har sluttet å gjøre lekser. Spillingen har 
gått utover barnas fysiske og psykiske 
helse. Foreldrene har sagt at den forrige 
regelen med maks 1,5 timer per dag, har 
vært for slapp. De nye retningslinjene er 
i samsvar med presidentens tanker om 
kinesisk karakter for en ny sosialistisk 
æra. De nye reglene er en respons etter 
å ha lyttet til folkets stemme, står det 
på de offisielle nettsidene.

I sommer startet spillgiganten Tencent 
med ansiktsgjenkjenning for å hindre 
at kinesiske barn spiller etter kl. 22,  
rapporterer BBC.
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Detektiv Rev

MelBAKE-
PULVER

GJÆR

Brød-
baking
Brød-
baking
Det finnes mange slags 
brød, og her får du vite 
om en av tingene som 
gjør dem så forskjellige.

© MCT/Bulls

Varm 
ovnen til  
175° C

Ha 1/2 teskje gjær i ett beger, 1/2 treskje bakepulver 
i et annet og ingenting i det tredje

Rør ut 2 spiseskjeer 
varmt vann i hvert 
beger til du får en 
klebrig deig

Sett pannen i ovenen i 30 minutter, ta ut 
pannen med gryteklutene og la den kjøle 
seg ned

Deigen som 
ikke var tiført 
noe ble hard 

og tørr

Deigen med 
bakepulver ble 
litt mykere og og 
gjær gjorde deigen 
enda mykere

Du trenger
•  Mel •  Tørrgjær

•  Bakepulver

•  Flat bakepanne

•  Tre beger

•  Grytekluter

•  Ovn
•  Skje
•  Målebeger og  
   skjeer

•  Voksen hjelper

Dette er måter 
å syrne 

brød på – 
gjøre det 

luftigere og 
bedre å spise

Sett de tre deigbollene på bakepannen

Hell 1/2 
kopp mel i 
hvert beger

Hva skjedde?

3

2

1

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

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Ti kjappe
Hvem bodde i huset der Ole 
Brumm satte seg fast da han 
hadde spist for mye?
Hva sa Norge nei til under en 
folkeavstemming i 1972?
Engelskmannen Lewis Carroll 
skrev en barnebok om Alice i 
en rar verden, som senere ble 
tegnefilm, hva heter den?
Hva er angora?
Hva heter den øverste divisjonen 
i den tyske fotballigaen?
I hvilket land ligger byen Detroit?
Hva heter den mest leste avisen 
i Harry Potter-bøkene?
Hvilket yrke hadde Niels Henrik 
Abel?
Hva er Kjersti Alveberg kjent 
som?
Hvor mange spillere kan  
hvert lag ha på banen i en 
fotballkamp?

1. Petter Sprett 2. EU (EF) 3. Alice i 
Eventyrland 4. Ull 5. Bundesliga 6. USA 7. 
Aftenprofeten 8. Matematiker 9. Danser (og 
koreograf) 10. 11Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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Kryss meg på krykka

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 15. oktober

Løsning på forrige kryss 
var:

Jan Fredrik Bukholm
Odd-Egil Gundersen
John Olav Hjelde

OPPGAVE VINNERE

IDRET - 
TEN

PÅ GAR - 
DERMO - 
EN 3.-5. 

DES.

PUFFE
DYR

REIR
ORGAN

ØGLE ARVE - 
RETT

PLEIE
ARGON

PYTT

BLEST
HAGE - 
PLANTE
MERKE

RAKT

NORSK
GRUPPE

FOT - 
DELER

LIKE OKSY - 
GEN

TALL
VARM

TIL GLE -
DE EL - 

LER BE - 
SVÆR?

KOM - 
MUNE

FUN - 
GERE

HEDER
DYR

AVIS RED - 
SKAP

FATAL SÅNNE
STRØM

GIR
BEDRE

BEHAND-
LING

HENDER BANKET
BETA - 
LINGS - 
MÅTE

INNTA

MÅL
3,14

TITT OFRET
HÆREN

GLI

PREST
HULE

TONEN
SOL

SØYLE - 
GANG

SKALL - 
DYR

LEKTOR
I  DET

SMUL FUGL
SLAVER

DERFOR
HAST

SPISE - 
STED
ARTE

ALE DUM
TEVLING

GNÅLTE
FISK

MOBBER

ANGÅR EKLE SET - 
NINGER

BY OG 
ELV

HAR - 
PIKS - 
ART

ØYBOER HÆRAV-
DELING

KRY
LEGE - 
MIDDEL

TALL
HUMRER
GUTTE - 

NAVN

GUTTE - 
NAVN

RYTME
PIKE - 
NAVN

VÅPEN

FJÆR - 
BUSK

BIBEL - 
NAVN

TONE OND

INSTRU - 
MENT

STROPP DALTE
STOFF
HOL - 
LAND

ABER
NØY - 
AKTIG

KJE

VELLUK-
TENDE
STOFF

STAPPE

GLANS
DEMPE

VASKE - 
KUM

LE - 
VERTE

TONE - 
ART

MERKE ØYNE

STOFF UNION
BYRDE

PIKE - 
NAVN

KIL
UNIT EDEL - 

GASS
FRANSK

ELV
TONEN

MI

AULA SANG SPISTE KLOK
KAME - 
RATEN

FLID

ORDNE
GUDINNE

UT - 
TREKK
1500

STIVNE
BIBEL - 
NAVN

BAK - 
VERK

BRUK - 
KET
BÅL

PAVE - 
NAVN

VERS
SPER - 

RER
UJEVN

DYRE - 
AVKOM
SKÅTE

DANSEN ENSLIG

NY - 
NORSK
PRO - 

NOMEN

FOR - 
STYRRE

MÅL LANG TALL

Heidi
Trydal

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

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

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER

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

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

farsund.kommune.no flesberg.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no as.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

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

Alfa kurs- og behandlingssenter
Dalsroa, 3158 ANDEBU

Tlf. 33 30 67 50 - www.alfabehandling.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

stange.kommune.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834

Fitjar
kommune

fitjar.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no sorreisa.kommune.no

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

valer-of.kommune.no

Human Care AS
www.humananorge.no

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

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

kongsberg.kommune.no

bjerkreim.kommune.no
lillestrom.kommune.no

LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

3440 RØYKEN
Tlf. 958 74 499

avd. Finnsnes
9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

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

HAR DU NY ADRESSE?
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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

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Sundretunet, Sundrejordet 4
3570 ÅL

Tlf. 417 99 417

Vinstra
Karosseri AS

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

Teglveien 16, 1400 SKI
Tlf. 64 97 69 69
bilforum-follo.no

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 23 00

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

Bogøy
Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

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

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Reddalsveien 47
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Framo Flatøy AS
Flatøyvegen 24

5918 FREKHAUG
Tlf. 55 99 94 00

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 908 44 325

2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Bygg og Tømermester
Krane Hans Petter

Berglibakken 14
3484 HOLMSBU
Tlf. 970 98 482

Bø
Lundevegen 11

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 05 01

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 916 95 652

Norvest
trafikkskole AS

Spjelkavikvegen 9
6011  ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Einavegen 1942
2843 EINA

Tlf. 61 15 94 50

Bilskadesenteret
Namsos AS

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

www.bilskadesenteret.no

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99
Mobil 949 72 594

Brødr
Rodegård AS

Gudbrandsrudvegen 111
3540 NESBYEN
Tlf. 959 22 408

Franzefoss
Gjenvinning AS

Hareid
Brandalsvegen 204

6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

Tlf. 957 13 200

Kvaenveien 7
1529 MOSS

Tlf. 69 23 56 00

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER

Tlf. 66 90 80 00

Nordicgsa AS
Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 93 06 90

El Ringen AS
Torsbyveien 1

3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Bygg og
Malesenter AS

Mobekkvegen 1154
2232 TOBØL

Tlf. 464 18 644
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MØRE OG ROMSDAL

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

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

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tlf. 38 04 10 70

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

ANONYM
STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Tt- Invest AS
Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

Stil Frisør og
Velvære AS

Parkvegen 13 - 1. etg.
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 10 10

ANONYM
STØTTE

Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN

Tlf. 400 05 939

6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00

Rana
Industriterminal A/S

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

Stiftelsen Våler Bo og
servicesenter
Vålertunet 1

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 908 24 512

Jernbaneveien 8
4821 RYKENE
Tlf. 482 37 119

Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Flanderborg Rammer
og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Kulelagerhuset AS
Teglverksveien 9 B

3413 LIER
Tlf. 32 24 41 80

Agder
Entreprenør AS
Strømsbusletta 9B
4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 12 20

Agder
Massetransport AS
Oscar Omdals terrasse 21

4656 HAMRESANDEN
Tlf. 915 47 315

Torvet 3, 4836 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 70

Byggmester
Jørgen A. Dversnes AS
Odderhei terrasse 117

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 908 56 928

4706 VENNESLA

Hansen & Justnæs AS
Sørlandsparken

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 45 00

Flekkefjord
Elektro AS

Svegeskogen 7
4400 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 60 00

Transport
Ola Flateland

Ytre Lauvrak
4830 HYNNEKLEIV

Tlf. 957 32 118

Helge Mushom AS
Linnegrøvan 31
4640 SØGNE

Tlf. 907 58 004

.

Johnsen Transport AS
Grantunvegen 14
4760 BIRKELAND

Tlf. 918 46 710

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Kruse Smith
Entreprenør AS

Industritoppen 8
4848 ARENDAL
Tlf. 37 05 81 80

4950 RISØR
Tlf. 21 90 40 20

Sandefjord
Sprengningsservice AS

Tassebekkveien 129
3160 STOKKE

Tlf. 33 33 68 13

Vålerveien 65, 1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

Ylivegen 7 - Gullhagen
3570 ÅL

Tlf. 32 08 59 00

Blyberg
Sag og Høvleri AS

PB 36
3521 JEVNAKER
Tlf. 61 31 21 00

Einar Dalaker
Øvste Skogen 139
6854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 86 72
Mobil 926 66 314

ANONYM
STØTTE

Industriveien 15
4879 GRIMSTAD
Tlf. 415 15 588

Åsbieveien 5 Stoa
4848 ARENDAL
Tlf. 37 07 60 00

Sirdal Betong AS
Sirdalsveien 4021
4440 TONSTAD
Tlf. 950 34 615

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Tømrer
Roger Myra AS

SSS-veien 1612
4990 SØNDELED

Tlf. 913 05 241

Åseral maskin og
transport AS

Røyland
4540 ÅSERAL
Tlf. 992 78 444
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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
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Martine Rygg


