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helsetilbudene i verden 
- et offentlig tilbud som 
er nesten gratis og som 

har en kvalitet som resten av verdens befolkning misunner 
oss. For oss som har opplevd å bli skadet, eller har erfaring som 
pårørende, betyr dette trygghet og forutsigbarhet. 

Likevel så koster det å bli skadet. Det er ikke uten grunn at vi 
ofte sier at ”man bør være sterk for å være syk”. Spørsmålet de 
fleste etter hvert stiller seg er følgende: hvor henter man en slik 
styrke? I denne utgaven av LEVE MED møter du Annette som 
forteller at uten de gode hjelperne, så hadde hun aldri klart å 
komme seg på beina igjen. Hennes hjelpere er alt fra naboen 
som leverer fersk fisk på døren, til legen som endelig tok henne 
på alvor. For Annette handlet det om de som så henne, som 

faktisk hørte etter og som var der også når hun ikke hadde 
noe å gi tilbake. 

En annen og spennende artikkel i denne utgaven av med-
lemsmagasinet er den som handler om hvordan også hjernen 
vår trenger trening. Her får du åtte gode tips til hvordan du 
systematisk kan bli smartere. Jeg har tenkt å prøve, og kanskje 
jeg kan utfordre akkurat deg til å gjøre det samme? 

Til sist vil jeg si at jeg gleder meg til ledermøtet i november. Som 
ganske fersk styreleder i Personskadeforbundet LTN blir dette 
en fin anledning til å møte folk igjen og bli bedre kjent, og ikke 
minst til å hilse på de jeg ennå ikke har møtt. 

Eli Eiklid

Eli Eiklid

Det er ikke uten grunn at vi ofte sier at ”man bør 
være sterk for å være syk”. Spørsmålet de fleste 
etter hvert stiller seg er følgende: hvor henter 
man en slik styrke?
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ANNETTE TRAXLER SAMMEN MED HUNDEN BIANCA.
FOTO: THOMAS VÆRNES.
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FN har i en årrekke kåret Norge til et 
av verdens beste land å bo i, blant 
annet fordi vi har et solid velferds-
system. Likevel er det mange som 
erfarer at det er de gode hjelperne 
som utgjør forskjellen. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  FOTO: Privat

En som mener livet hadde vært uutholde-
lig uten gode hjelpere er Annette Traxler. 
Frem til 2006 hadde hun sitt virke i et 
flytårn. Rett etter at hun hadde kjøpt seg 
et lite småbruk på Varøy utenfor Rør-
vik, der hun hadde planer for fremtiden 
i bøtter og spann, skjedde en ulykke som 
skulle snu opp ned på livet hennes.

- Jeg fikk rett og slett en smekk innpå 
øyet. Resultatet, som i utgangspunktet 
virket som en enkel og forbigående 
øyeirritasjon, visste seg å være noe 
langt mer alvorlig. Svingen livet mitt 
tok etter hendelsen hadde jeg faktisk 
ikke orket å stå i uten gode folk rundt 
meg, sier hun. 

FRA GALT TIL VERRE 
Traxler forteller at hun rett etter ulykken 
prøvde å gjennomføre vanlige hverdager. 
Hun gikk på jobb, planla fremtiden og 
kalkulerte med at tilstanden kom til å 
gå over. Dette var også etter vurdering 
og råd fra fastlege.  

Uker ble til måneder og skaden ble til en 
kronisk smertetilstand som etter hvert 
også forplantet seg til flere steder i krop-
pen. Fra en frisk hverdag gikk dagene 
gradvis over fra å ha fokus på jobb til 
å bli en kamp mot smerter og om å få 
dagene til å gå sammen. 

- Det som i utgangspunktet virket som 
en liten skade utviklet seg til en sirkel av 
galskap. De konstante smertene gjorde at 
jeg trengte tabletter, stadig sterkere, og 
jeg måtte redusere stillingen i flytårnet.

Da Traxler endelig ble sendt til øyespe-
sialist ble det avdekket en sprekk på 
hornhinnen. Denne sprekken åpnet seg 
hver morgen når hun slo opp øynene og 
hadde derfor ikke hatt noen mulighet 
til å gro igjen. På St. Olav ble det raskt 
avgjort at laseroperasjon var den eneste 
løsningen.

- Det tok to år mellom ulykken og ope-
rasjonen. Om inngrepet hadde skjedd 
før hadde kanskje øyet vært bedre, og 
jeg hadde sluppet blant annet lysøm-
fintligheten jeg plages med i dag. Og 
ikke minst så ville jeg vært foruten alle 
sykdommene den kroniske smertetilstan-
den har medført, forklarer hun. 

GODE HJELPERE 
I dag er Annette Traxler utfør. Lisensen 

måtte hun gi fra seg fordi det var umu-
lig å jobbe på tunge medisiner og med  
lysømfintlige og sarte øyne. De mange 
tilleggstilstandene har satt seg kronisk 
flere steder i kroppen og hun har mange 
tunge dager. 

- Jeg prøver å være positiv og stort sett 
klarer jeg det. Mottoet mitt er å ta dage-
ne slik de kommer. Jeg trener en del, går 
til behandling og prøver å holde meg 
oppe ved å endre fokus, men som for 
alle andre som får livet snudd opp ned så 
er det ikke alltid like lett å være positiv, 
innrømmer hun. 

De gode hjelperne er mine 
hverdagshelter 

ELI LÆNN. Foto: Traxler.
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At operasjonen kom for seint og at øye-
nervene ble permanent skadde forsøker 
hun å ikke dvele så mye ved. Hun kan 
uansett ikke gjøre noe med det.

- Jeg innrømmer at det i perioder har 
vært helt sort. Inne i meg altså. At jeg 
ikke har sett det positive i noe. Da har 
de gode hjelperne mine, som jeg kaller 
dem, vært uvurderlige. Ja, jeg vil nesten 
kalle dem livreddende. 

En av støttespillerne er Bente Eiternes 
som var viktig når ulykken etter hvert 
gikk utover arbeidsprestasjonene. Et-
ter snart 30 år som yrkesaktiv og med 
mye av identiteten sin knyttet til jobben 
opplevdes det som hardt og brutalt å 
gi slipp. 

- Bente jobbet i NAV lokalt og hun klarte 
å se situasjonen ut fra et helhetsperspek-
tiv. Hun så meg som den jeg er, forstod 
meg og prøvde å finne løsninger, forklarer 
hun. 

ANDRE UVURDERLIGE HJELPERE 
En annen person som har gjort en forskjell 
i Annette Traxlers liv er en hudlege. Hun 
forklarer at han dukket opp da hun var 
inne i en av de virkelig tunge periodene 
av livet.  

- Theis Nystrøm dukket opp i livet mitt 
da jeg hadde gått med smerter over 
lengre tid. Siste utvikling var et hudfe-
nomen som han fort så var helvetesild, 
noe som ofte kommer av et resultat av 
konstante smerter over tid. I stedet for 
å bare behandle dette forholdt han seg 
til helheten, til hele meg og hvordan til-
standene mine hang sammen. Han har 
vært en god støtte og følger meg fortsatt 
opp, sier hun. 

Den tredje gode hjelperen dukket opp 
etter at Annette meldte seg inn i Person-
skadeforbundet LTN og ble introdusert 
for Per Oretorp. 

- Oretorp har en fantastisk tålmodig-

het og han har gitt meg fantastisk 
hjelp og guiding i den erstatningsjuri-
diske verden. Saken min var komplisert 
fordi den omhandlet en sprekke i horn-
hinnen på øyet, som ble til et arr, noe 
som tidligere ble sett på som en liten 
skade. Konsekvensene av min ska-
de var imidlertid ganske omfattende 
og jeg trengte gode advokater. Etter 
en del runder vant jeg heldigvis frem 
både i Norge og Sverige med preju-
dikat i begge landene. Siden jeg har 
jobbet både i Sverige og Norge måtte 
jeg forholde meg til to rettsinstanser, 
sier hun. 

Den siste gode hjelperen, eller hjelperne, 
bor i nabohuset. Hverdagsheltene som 
fysisk bor på nabotomten bryr seg og de 
viser det. Dette gir trygghet og rammer 
inn livet for Annette Traxler. 

- Jeg er heldig som har naboer som ikke 
bare bryr seg, men som også er her for 
meg. Heldige meg som har Eli og Knut 

GODE NABOER, Knut og Eli Lænn. Foto: privat.
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1. Vær forberedt på at ting tar tid. Ikke gi opp – uan- 
 sett. Ting ordner seg ikke av seg selv. Sterk opp det  
 som fungerer, finn verktøy/aktiviteter som passer din  
  situasjon. Forebygging og vedlikehold er viktig. 
 (Brukte selv en qigong-form og stille turer i marka).

2. Oppdag dine gode hjelpere. Det er ikke alltid like lett  
 å se dem, men de er der.  

3. Ta kontakt med din fagforening – gjerne sentralt for  
 å unngå slitasje på lokalt nivå. 

4. Meld deg inn i en interesseorganisasjon, som Person-
 skadeforbundet LTN. Få hjelp til å samle inn all infor-
 masjon og til å formulere brev til berørte instanser. 

5. Om inntekt berøres i flere land blir det mer kompli-
 sert og juristen må også ha utlandskompetanse.

6. All kommunikasjon med offentlige organer må 
 foregå skiftelig, du trenger gjerne dokumentasjon  
 senere. 

7. Det kan (dessverre) lønne seg å bestille time hos en  
 autorisert privatlege dersom det tar tid og er 
 vanskelig å få det til gjennom fastlegen. 

8. Innimellom kan det være verdt å bruke penger på 
 privat behandling selv om du synes det blir veldig  
 dyrt. (Brukte selv osteopati og ulike former for 
 massasje). 

9.  I rurale områder er det ikke unormalt med 1-2 års 
 ventetid for å få på plass god fysioterapi og annen 
 rehabilitering.

ANNETTE TRAXLERS RÅD

Laen som naboer. De er helt unike, sier 
hun, tenker seg litt om og legger til:  

- Og ja, jeg har glemt de siste, som hjalp 
meg da jeg pendlet til smerteklinikken  
i Trondheim. Toril og Leif Trøen gav meg 
husrom og utrolig støtte under det van-
skelige året da jeg jevnlig hadde time ved 
St. Olavs smerteklinikk i Trondheim. En 
påkjenning og som attpåtil krevde at jeg 
reiste fem timer hver vei. I tillegg må jeg 
nevne Jostein Kleven og teamet sen-
tralt i LO/NTL. Uten han hadde ikke min 
jobbrelaterte situasjon løst seg. Heldige 
meg som har et slikt koppel av hjelpere, 
avslutter Traxler. LEIF OG TORIL TRØEN. Foto: Traxler. ARNE OG MARITA NORDGREN. Foto: Traxler.
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Synet og hjernen vår

I forbindelse med kognitiv svikt kan 
det være vanskelig å skille hva som 
er ren kognitiv svikt fra hva som er  
synsproblematikk. Ikke sjelden finner 
man en kombinasjon av begge deler.  

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Ergoterapeut Elizabeth Solhjem ved Rin-
gerike sykehus møter daglig pasienter 
som sliter med ulike synsforstyrrelser som 
har rammet dem etter hjerneslag eller 
traumatiske hodeskader. Pasientgrup-
pen består i hovedsak av slagpasienter, 
traumepasienter og folk som har ulike 
former for demensproblematikk. 

HJERNENS KOMPLEKSITET 
Solhjem forklarer at hun alltid starter 
en konsultasjon med kartlegging. Gjen-
nom utredning definerer hun pasientens 
hovedproblem. Å se CT-bilder bidrar til 

å identifisere hvor skaden sitter og hva 
kan vi gjøre av tiltak.  Observasjon av 
pasienten er viktig:

- Etter å ha jobbet med synsproblema-
tikk i mange år, og med det fått litt er-
faring, kan jeg høste mye informasjon 
via hvordan pasienten fokuserer blikket 
eller beveger seg, men det er også svært 
viktig å høre pasientens opplevelse av 
synsproblemet. Det er nemlig ikke alltid 
slik at pasienten er klar over at synet har 
endret seg.

- I tillegg har jeg noen mer formel-
le testmetoder som gir ytterligere 
kunnskap om hvordan pasienten ser 
og hvilke områder i hjernen som kan 
være påvirket.

- Hvor? Ligger ikke synssentret i den 
bakerste delen av hjernen vår?  

- Jo, men synsbanen strekker seg gjen-
nom hjernen fra øynene til synsbarken 
bak i hjernen, og det er den delen av 
hjernen som bearbeider synsinntrykkene 
våre. Forståelsen av det vi ser er uhyre 
kompleks og setter i gang mange spe-
sifikke små senter. Sansingen og bruken 
av informasjonen fra og til synssentret 
berører, sender og tar imot informasjon 
fra mange områder i hjernen. 

- Den informasjonen vi får gjennom 
synet er enorm! Det betyr at selv om 
synssentret fungerer og er uskadd, kan 
nervesentrene som styrer øyebevegelser 
eller  områder som kan bearbeide farger, 
former eller bevegelse og som gir viktig 
informasjon til hva du ser, være skadet, 
forteller Solhjem. 
  
Ergoterapeuten tar frem en fysisk plas-
tikkmodell av hjernen. Modellen er en 1:1 
størrelse av hjernen og de ulike hjerne-
halvdelene er farget og merket.  

- Her, sier hun, og peker bakerst på plas-
tikkmodellen, ligger synssentret. For å 
forstå det som kommer inn gjennom øy-
nene og via synssentret her bak, trenger 
hjernen ”hjelp” fra nesten alle andre deler 
av hjernen vår. 

Hun tar frem en øyemodell og fortsetter 
med forklaringen.  

-Denne modellen er svært nyttig når jeg 
møter pasienter for første gang. Den viser 
øyeeplet vårt, og videre hvordan øye-
muskler og synsnerve, som ligger bak, 
sender informasjon til hjernen. Jeg prø-

ØYET VÅRT FANGER opp synsinntrykk, men uten hjernens hjelp gir de ingen mening .  
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ver å forklare pasientene at øyet er som 
et avansert fotoapparat, men at det er 
med hjernen vi ser. Hvis de har ubalanse 
i øyemusklene, forstår de da også bedre 
hvorfor må vi jobbe med dem.  Min erfa-
ring er at det motiverer pasienter å ha en 
viss forståelse for disse sammenhengene, 
sier hun. 

REHABILITERINGEN 
Behandlingen Elizabeth Solheim tilbyr 
er konkret, med korte og gjentakende 
øvelser. Selv om mye er likt så skreddersys 
rehabiliteringen etter hver enkelt pasient 
basert på skadens natur. 

- Etter at jeg har kartlagt skaden star-

ter treningen. Konkret betyr det å guide  
pasienter gjennom øvelser for å gjenvinne 
kontroll av øyebevegelser eller stimulering 
av synsfeltet. Pasienten oppmuntres til å 
følge bestemte øvelser med blikket, mens 
han eller hun holder hodet i ro. I tillegg 
supplerer vi med noen øvelser som gjøres 
gjennom programmer på datamaskinen, 
forklarer hun. Etter hvert øker komplek-
sitet og krav ved at det blir introdusert 
nye øvelser. Hensikten er at pasienten 
skal lære seg å bruke synet like aktiv og 
effektiv som før.

Metoden er basert på at en teori om at 
man ved å bruke synet aktivt spiller på 
lag med hjernens plastisitet. Konkret be-

tyr det at øvelsene stimulerer hjernen, 
oppretter nye nervebaner samt aktiverer 
andre.  

- Øvelsene kan virke banale, men tro 
meg - de virker for mange, sier Solhjem. 

Hun forteller at Ringerike Sykehus har 
akuttfunksjon. Det betyr for eksempel 
at pasientene som er innlagt med akutt 
hjerneslag blir rask undersøkte og be-
handling starter, om nødvendig, umiddel-
bart. Når det gjelder synet utredes dette 
gjerne samme dag og hvis de finner noen 
ubalanse startes behandling allerede 
dagen etter. Når pasienten er innlagt gis 
det tilbud om behandlingen hver dag. For 

ERGOTERAPEUT ELIZABETH SOLHJEM ved Ringerike sykehus møter daglig pasienter som sliter med ulike synsforstyrrelser som har rammet dem etter en eller annen form for kogni-
tiv svikt.
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noen er det nok med fem minutters tre-
ning, men etter hvert øker det til inntil 60 
minutter pr. dag. Noen pasienter trenger 
poliklinisk oppfølging, da henviser legen 
og de får tilbud om behandling i inntil 10 
timer. Det krever at pasienten kan møte 
opp to ganger i uken. 

- Er det noen fare tilknyttet behand-
lingen? 

-Nei, gjennom alle disse årene har ingen 
blitt dårligere etter behandling. Tvert imot 
får vi svært mange gode tilbakemeldin-
ger. Overraskende nok. Det gjelder også 
dersom skaden er eldre. 

Ergoterapeuten forteller om en pasient 
som ble påført en skade for over 30 år 
siden. Et av symptomene var dobbeltsyn. 
I løpet av bare noen få behandlinger var 
situasjonen svært mye bedre.  Og plage-
ne hun hadde slitt med fra før forsvant 
og det ble lettere å komme tilbake i  jobb. 

Det var en stor glede for oss begge. 

- En annen pasient, en ung mann, var 
plaget av synsforstyrrelser som gjorde 
ham usikker og engstelig. Det reduser-
te synsfelt (sidesyn) gjorde at han stort 
sett ble sittende passiv hjemme. Da han 
startet behandlingen var det tre år siden 
ulykken. Jeg var i tvil om vi kunne få noe 
bedring, men etter ti behandlinger ble 
han tryggere i bevegelsene, mer delak-
tig i familielivet og fikk en langt bedre 
livskvalitet. 
  
HJERNENS UENDELIGE UNIVERS 
Elizabeth Solhjems fascinasjon av hjernen 
og synet har vart siden hun var ergotera-
pistudent, men tok fart for alvor for 20 år 
siden. Da begynte hun som ergoterapeut 
ved Ringerike sykehus. 

- Var du klar over at hjernen vår bruker 
mellom 40-60 prosent av sin kapasi-
tet i tilknytning til synsarbeid? Dette er 

noe de fleste ikke er klar over, sier hun 
entusiastisk.  

- Synet er på sett og vis den viktigste 
sans. Det gir oss umiddelbart informasjon 
fra omverden. Å komme i en situasjon 
der synet skades reduserer derfor livs-
kvaliteten enormt. Helsemessig er det 
altså viktig å jobbe frem kunnskap og 
metoder for pasientgruppen.  

- Hvordan er forskning- og kunnskaps-
utviklingen  på feltet? 

- I Norge er det svært lite forskning på 
emnet. Det har vært noe mer oppmerk-
somhet og økende fokus på synet de siste 
ti årene - mest når det gjelder hjerneslag, 
men lite eller ingenting i sammenheng 
med traumatiske hodeskader. Vi har en 
stor jobb å gjøre!  Vi trenger å øke kompe-
tansen og vi trenger å styrke samarbeid 
mellom forskjellige faggrupper. 

RINGERIKE SYKEHUS. 
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REHABILITERING

Forskning med avansert bildediag-
nostikk bekrefter at spesifikk trening 
ser ut til ha gunstig effekt innen de 
første tre måneder etter hjerneslag. 
Synsbarken er uhyre kompleks og spe-
sialisert, samtidig som den berører og 
har forbindelser med mesteparten av 
hjernen. Til tross for kompleksitet og 
spesialisering viser nyere forskning at 
synsbarken også kan endre seg (hjer-
neplastisitet), slik at noen pasienter 
opplever spontan bedring. Å stimulere 
hjernen til å bruke synet aktivt etter 
en skade viser seg å være gunstig og 
bidrar til en reorganisering i hjernen og 
gjenvinning av funksjoner

FAKTA OM HJERNESLAG OG SYNSFORSTYRRELSER
• Årlig antall hjerneslag i Norge er ca. 12000 
• 40-60 prosent av pasienter har synsforstyrrelser
• Synet er det mest studerte området i hjernen, men fremdeles forstår vi ikke  
 alt om hvordan prosessen fra å sanse lys til å forstå det vi ser fungerer.
• Synet gir oss umiddelbart informasjon fra fjern og nær, slik at vi kan forholde 
 oss til omgivelsene og handle raskt og hensiktsmessig
• Synsfunksjon er meget kompleks, og spesifikke funksjoner, som for eksempel 
 oppfattelse av farger, bevegelser, dybde og annet, ligger på helt spesialiserte 
 områder
• Nedsatt syn påvirker balanse og gir større risiko for fall
• Pasientene er ikke alltid klar over at synet har endret seg
• Endring i synet kan oppstå uten at det er andre symptomer som lammelse, 
 talevansker eller kognitive vansker til stede

Synsforstyrrelser kan være:
-  Dobbelt syn (diplopi)
-  Halvblindhet (hemianopsi), eller at deler av synsfelt blir borte.
-  Endring i skarpsyn (visus)
-  Endring i fargesans
-  Vansker med å bedømme dybde og avstand
-  Vansker med å bedømme bevegelse
-  Vansker med å bedømme kontrast
-  Synshallusinasjoner (lysglimt, geometrisk figurer, tekst som ruller i feltet,  
 personer eller dyr som ikke er til stedet)
-  Lysskyhet
-  Uklar syn (”tåkesyn”)
-  Vansker med oppfattelse av detaljer og helhet
-  Vansker med visuell søking
-  Nedsatt visuell effektivitet (lang tid fra oppfattelse til forståelse av det jeg ser)
-  Gjenkjenning av ansikter osv.

• Den mest alvorlige av synsforstyrrelser er Hemianopsi (halvblindhet)
• 70-75 % av pasientene med synsfeltdefekt har halvblindhet på synsfeltet 
 i begge øynene (enten mot høyre eller mot venstre), og inkomplett hemi- 
 anopsi eller kvadrant anopsi (synsfelt forsvinner i en fjerdedel av synsfeltet)  
 finner vi hos 29 prosent av tilfellene
• Dobbeltsyn gir store vansker med å fokusere og påvirker balanse. Dobbelt- 
 syn gir konsekvenser for lesing, bruk av PC, mobil, bilkjøring og bevegelse i  
 trapper eller ulendt terreng

Det kommer noen fagartikler, de fleste 
fra USA, Tyskland, England, Australia, 
Canada og Frankrike. Mange bekrefter 
viktighet av synsrehabilitering, men dess-
verre er kvalitet varierende med tanke 
på metodene som blir tatt i bruk og an-
tall pasienter. Alle studier etterlyser mer 
forskning, og det trenger vi i aller høyeste 
grad. Vi trenger å vite hva som fungerer 
bra og hvorfor. Vi må ikke avvise rehabi-
litering uten å ta hensyn til pasientenes 
egen opplevelse av bedring. 

I den forbindelse har forskning med bil-
dediagnostikk hvor vi kan se hva det er 
som skjer med hjernen under aktivitet 
mye å bidra med. 
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Smått & Viktig

Nye ledere ved Stortingets komiteer 
Som interesseorganisasjon er det 
alltid spennende å se hvem som blir 
satt til å lede Stortingets komiteer. 
Komiteene er viktige arenaer når vi 
skal kjempe frem våre saker. 

Etter et Stortingsvalg kommer nye med-
lemmer inn på Stortinget, mens andre 
skiftes ut. Det samme skjer i komiteene. 
For Personskadeforbundet LTN er listen 
over hvem som sitter i komiteene inter-
essant, og særlig er vi opptatt av hvem 
som er satt til å lede komiteene. 

- Komiteene er aktive og viktige når vi 
skal spille inn saker til Stortinget. Grunnen 
er at mesteparten av saksbehandlingen i 
Stortinget foregår i komiteene. Når Stor-
tinget fatter vedtak, er det basert på for-
slag fra en av Stortingets faste komiteer, 
forklarer assisterende generalsekretær 
Per Oretorp. 

Som forbundets politiske ansikt, fronter 
han flere saker – og ofte gjøres dette i 
form av møter med komiteer eller repre-
sentanter for komiteene.      

Komiteene varierer i størrelse, og har fra 11 
til 18 medlemmer. Komiteen velger selv en 

leder og første og annen nestleder.  Alle 
komiteer har minst én fast komitesekre-
tær som er ansatt av Stortinget. Komite-
sekretærene har også et støtteapparat i 
administrasjonen. Nedenfor følger listen 
over lederne i komiteene som i størst grad 
angår Personskadeforbundet LTN. 

Helse og omsorgskomiteen:
Olaug Bollestad (KrF)
Kommunal og forvaltningskomiteen: 
Karin Andersen (SV)
Arbeid og sosialkomiteen: 
Erlend Wiborg (FrP)
Justiskomiteen: Lene Vågslid (AP)
Transport og kommunikasjon: Høyre

OLAUG BOLLESTAD (KRF).
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Sjekk ut info på MIN SIDE 

Som en del av våre nye nettsider 
får medlemmer tilgang til Min side 
i medlemssystemet Choo. Det betyr 
at alle, gjennom innlogging, i praksis 
får sin egen lille nettside.  

Ifølge Frank Gjelsøy i sekretariatet har 
alle medlemmer tilgang til sin egen side, 
gitt at de har registrert e-postadressen 
sin hos Personskadeforbundet LTN. Ta 
kontakt med sekretariatet hvis den ikke 
er registret oppfordrer han. 

- På Min side kan du administrere ditt 
medlemskap. Ved noen få klikk kan du 
selv endre kontaktinformasjon, verve eller 
delta på kampanjer. I tillegg har du over-
sikt over betalte og ubetalte fakturaer, 
sier han. 

Fordelen med en slik administrasjons-
mulighet er at det letter sekretariatets 
arbeid, på samme tid som det gir deg 
som medlem mulighet til å se og justere 
det som står om deg. 

AKTIVITETER 
En annen funksjon på Min side er oversik-
ten over kurs og aktiviteter samt mulighet 
til påmelding. 

- Mens man tidligere måtte ringe til se-
kretariatet for å melde seg på kurs eller 
aktiviteter skjer dette nå via den nye 
nettløsningen. På siden vil du se både 
lokale og nasjonale tilbud, og du vil ha 
en ryddig oversikt over påmeldinger, for-
klarer Gjelsøy.  

Det finnes også en digital meldingsboks, 

der du får både e-post og meldinger fra 
lokallaget og sentralt.  E-postene kom-
mer også i inni den vanlige e-postinn-
boksen din, så du trenger ikke å gå inn 
dersom du venter e-post. Fordelen er at 
på Min side har du alt samlet som i et 
arkiv, forklarer han. 

Implementert i systemet er også en 
vervefunksjon. Det betyr at dersom du 
har noen du tenker at burde melde seg  
inn, så kan du sende en oppfordring til 
å melde seg inn via Min side. - Jeg hå-
per denne funksjonen kan ta bort noe 
av barrieren dersom du ønsker å opp-
fordre noen du kjenner til å bli medlem. 
Gjennom systemet – og et enkelt klikk 
- sender du ut en ferdigskrevet e-post, 
som går til vedkommende. 

ARKIV OG OVERSIKT 
På din nettside finner også medlemmer 
kontaktinformasjon til laget de tilhører, 
inkludert oversikt over og kontaktinfor-
masjon til laget og styrets represen-
tanter. 

Gjelsøy, som har jobbet med Min side 
det siste halve året, er svært fornøyd 
med funksjonaliteten og han gleder 
seg særlig til det skal sparkes i gang 
kampanjer 

- Jeg har vært med på å lage og tilrette-
legge for noen kampanjer gjennom årene. 
Den nye plattformen vil gjøre avstanden 
mellom sekretariat, lag og medlemmer 
kortere og enklere - mer strømlinjeformet. 
Det er nesten slik at jeg gleder meg til å 
prøve dette ut, sier han. 

TODELT LØSNING 
En annen viktig del av Min side er tilgan-
gen til bistandsskjemaet hvor du kan søke 
om å få vurdert saken din av en rådgiver 
eller mulighet til å søke advokatbistand. 

Medlemsfordelene er samlet på Min side 
og gjort tilgjengelig med linker videre 
til den eller de tjenestene medlemmet 
ønsker. 

 Ved logge inn på Min side åpner du 
opp en del sider på hjemmesiden www.
personskadeforbundet.no som ikke er 
tilgjengelige for andre enn innloggede 
medlemmer.  Vi kommer tilbake til disse 
sidene i neste nummer der du vil få en 
gjennomgang av nettsidene våre.

- Før hadde vi slik informasjon liggen-
de tilgjengelig for alle som besøkte vår 
hjemmeside. Nå blir tilgjengelig kun for 
medlemmer. Det samme gjelder LEVE 
MED, medlemsmagasinet. Den digitale 
utgaven som tidligere kunne leses av 
alle, ligger nå kun på de interne sidene, 
avslutter Frank Gjelsøy. 

FRANK GJELSØY
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Ledersamling i november 

Landsstyret og sekretariatet gleder 
seg til å ta imot ledere og tillitsvalgte 
til ledersamling i november. 

- Det handler om å ta organisasjonen vår 
fremover, sier landsstyreleder Eli Eklid.
På landsmøtet i september fikk deltager-
ne en sniktitt på Personskadeforbundet 
LTNs nye medlemssystem, og et av må-
lene for ledersamlingen er å gjøre repre-
sentanter fra styret kjent med hvordan 
systemet kan brukes. – Vi vet at frivillig-
heten er i endring, og vi må jobbe for å 
fortsette å være en aktuell organisasjon 
både for de som trenger oss og for de 
som vil engasjere seg, forteller lederen 
som ble valgt på siste landsmøte. 

LAGETS ADMINISTRATOR
Formålet med samlingen er at vi sammen 
skal utvikle organisasjonen og ta i bruk 
et nytt verktøy. Samlingen kalles leder-
samling fordi i det nye systemet er det 

«obligatorisk» at lagets leder har tilgang. 
Samtidig skal ikke det at man ikke er 
komfortabel med data være til hinder 
for at en god ressurs skal bli en god le-
der. Derfor har lagene fått beskjed om å 
velge en person til som kan inneha rollen 
som lagets «administrator» i medlems-
systemet. 

- Vi har invitert både leder og adminis-
trator til ledersamlingen, det har vi gjort 
fordi at dette handler om å ta i bruk mu-
ligheter og jobbe med et nytt verktøy, 
forteller Eli. - Derfor er det viktig for oss 
at det er noe med tilgang til medlems-

systemet som kommer. Men fordi dette 
handler om å ta i bruk det nye systemet 
og mulighetene der, er det like viktig at 
en leder kommer selv om vedkommende 
ikke er komfortabel med data. 

NYE MULIGHETER
Det blir muligheter i systemet som blir en 
rød tråd i samlingen, men programmet 
inneholder flere innspill som ble mot-
tatt i forkant. Det blir en sjanse til å lære 
av hverandre, til å utveksle erfaringer, 
og kanskje finner vi på noe helt nytt 
sammen, avslutter Eli Eiklid. 

7. NOVEMBER LØTEN  

Velkommen til deg som er medlem og pårørende 

TEMA-KAFÉ PÅ LØTEN - LIKEPERSON

Tid: Tirsdag 7. november kl 18.30

Sted: Myklegard, Løten

Her er det mulighet til å treffe likesinnede og til å møte en 
likeperson. Det er en fin anledning til å bli kjent med andre 
og til å ta en prat. 

Det er ingen påmelding til tema-kafé. 
Enkel servering. Tilbudet er gratis.

TRENGER DU ADVOKAT? 
Rådfør deg med oss før du velger advokat. 

Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.
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Dette skjer

12-14. JANUAR SARPSBORG  

LEIR FOR UNGDOM OG UNGE VOKSNE MEDLEMMER MELLOM 16 – 26 ÅR 
12.-14. JANUAR 2018  

Personsakeforbundet LTN arrangerer 
i 2018 leir for ungdom og unge voksne 
mellom 13 og 26 år med funksjonsned-
settelser og som er medlemmer i for-
bundet. På leiren vil deltagerne bli kjent 
med andre ungdommer i forbundet, og 
vi vil snakke om å bruke sosiale medier 
for å opprettholde kontakten med de 
du blir kjent med. Deltakerne vil også 
få en innføring i hvordan de kan påvirke 
egen situasjon i nærmiljøet gjennom 
etablerte kanaler som politisk arbeid, 
frivillig arbeid, kampanjer ol. 

Leiren arrangeres på Quality Hotel™ 
Sarpsborg, hotellet har Superland og 
Badeland vegg i vegg. Tanken er at 
vi skal oppleve aktivitetene i disse to 
”landene” med to ivrige instruktører 
som skal skreddersy et tilbud for oss 
på lørdag. 

Vi starter på fredag 1730 med en liten 
samling hvor vi blir litt kjent, og spiser 
felles middag en time etterpå. På lørdag 
får vi tre måltider, og søndag blir det 
frokost og vi avslutter med en god lunsj 
før vi drar hjem. Vi tar pauser underveis 
og vil forsøke å ivareta alle hensyn. 

Det er mange aktiviteter vi kan prøve 
oss på! Vi snakker forskjellige sklier, 

spacebowl, strømkanal, boblebad og 
en sopp, og i Superland finnes det kla-
trevegg, labyrint, minigolf og ballbinge. 
Valg av aktiviteter finner vi sammen 
ut av på leirens første dag. Det er vik-
tig at alle blir inkludert i aktivitetene. 
Vi ber om at deltagerne har med tøy 
som er godt å bevege seg i, og bade-
tøy hvis du har anledning til å delta 
i bassenget. 

Det er en egenandel på kr 500,- utover 
dette dekker Personskadeforbundet LTN 
reisen helt hjemmefra og tilbake (selv-
følgelig på billigste måte), overnatting 
2 netter på Quality Hotel™ Sarpsborg 
, inngang på Badeland og Superland 
samt måltider under hele helgen. 

Leiren er for medlemmer mellom 13-26 
år, hvis noen har behov for ledsager vil 
de få ha med det. 

For å bli litt bedre kjent med deg og 
for å kunne tilpasse opplegget denne 
helgen har vi veldig enkelt søknadss-
kjema vi ber om at du fyller ut. For å 
få skjemaet eller du ønsker å vite mer 
om leiren ta kontakt med Frank på  
frank@personskadeforbundet.no eller 
22 35 71 00. Søknadsfristen for leiren 
er 1. desember  2017. 
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Det er ikke bare kroppen som 
trenger trening
«Det er ikke det at jeg er så fryktelig smart, det er bare det at jeg holder på med en 
problemstilling lenger.»  – Albert Einstein

Må vi ta til takke med den intelligensen vi har fått «utdelt», eller finnes det 
konkrete måter å bli smartere på? Svaret er heldigvis sistnevnte! Les videre 
så får du vite 8 av de mest effektive måtene å utvikle hjernen på.

1. Fysisk aktivitet trener både kropp og 
hjerne - Når du lar bilen stå og jogger 
eller sykler til jobben, gjør du ikke bare 
miljøet og kroppen din en stor tjeneste. 
Forskning viser nemlig at regelmessig 
fysisk aktivitet – og da særlig aerobe 
treningsformer som løping, sykling, og 
svømming – øker hukommelsen og andre 
kognitive funksjoner.

DERFOR KAN TRENING GJØRE DEG 
SMARTERE:
Når du trener øker blodtilførselen til hjer-
nen. Mer blod betyr mer oksygen, noe 
som er essensielt for hjernefunksjonen.

Trening øker aktiviteten i hippocam-
pus. Hippocampus befinner seg dypt 
i tinninglappen i hjernen vår og spiller 
en superviktig rolle for hukommelse og 
evnen til å lære nye ting.

En studie utført ved University of South 
Carolina viste at mitokondrier – ofte kalt 
«kroppens energiverk», de små bestand-
delene i cellene som omdanner nærings-
stoffer til energi – ikke bare øker i antall i 
muskelcellene når du trener, men også i 
hjernecellene. Dette resulterer i at hjernen 
jobber raskere og mer effektivt etter ei 
treningsøkt.

Koreanske forskere lot en gruppe aper 
løpe på tredemølle 1 time, 5 ganger i 
uka i 5 måneder. Intensiteten på løpin-
gen var på nivå med det som anbefales 
for middelaldrende mennesker. Forsker-
ne fant ikke bare at blodtilførselen til 
hjernen økte hos gruppen med aper 
som trente, de var også i stand til å 
lære nye oppgaver betydelig raskere 
enn den andre halvparten som hadde 
fått utdelt tredemøller hvor båndet ikke 
rørte seg.

Forskerne konkluderte også med at tre-
ningen må opprettholdes; det holder  

ikke å trene mye i en periode for så å 
«hvile på laurbærene». Etter 3 måneder 
med lite aktivitet i etterkant av studien, 
viste nemlig begge gruppene med aper 
omtrent samme evne – og betydelig dår-
ligere enn under treningsperioden – til å 
lære nye oppgaver.TRENING ØKER aktiviteten i hippocampus.
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2. Les bøker - Det er i grunnen ganske en-
kelt. Jo mer kunnskap du er i besittelse av, 
desto smartere er du. Tenk at nesten all 
den kunnskap som menneskeheten har 
tilegnet seg gjennom århundrene finnes 
tilgjengelig i bokform. Ved å lese bøker 
kan du få innblikk i tankene til historiens 

største tenkere og vitenskapsmenn. Ved 
å lese bøkene de har skrevet får du ved å 
bruke noen få timer av livet ditt tilgang til 
essensen av det de har brukt store deler 
av livene sine på å finne ut.

Det stopper imidlertid ikke der. Når du 

leser gir du samtidig visualiserings- 
evnen en real treningsøkt. For å forså det 
forfatteren forsøker å formidle gjennom 
bokstaver og setninger, tvinges nemlig 
fantasien din til å visualisere det som 
står i boken.

3. Gjør noe nytt - Finn en ny hobby, opp-
søk steder du aldri har vært før, prøv en 
ny oppskrift til middag eller, for å spinne 
videre på punktet ovenfor, les en ny bok! 
Det spiller ingen rolle hva det er, bare det 
er noe som er nytt for deg. Poenget er 
at du, ved å gjøre noe nytt, stimulerer 
hjernen slik at nye nevrologiske koblinger 
dannes og du blir smartere.

4. Stress ned – Selv om kortvarig stress 
kan virke stimulerende på hjernen, er 
langvarig kronisk stress utelukkende 
negativt for både helse og hjernefunk-

Jo mer kunnskap du er i besittelse av, desto smartere er du. 
Tenk at nesten all den kunnskap som menneskeheten har 
tilegnet seg gjennom århundrene finnes tilgjengelig.

NÅR DU TRENER øker blodtilførselen til hjernen. Mer blod betyr mer oksygen, 
noe som er essensielt for hjernefunksjonen.

VED Å GJØRE noe nytt stimulerer du hjernen slik at nye 
nevrologiske koblinger dannes og du blir smartere.
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sjon. Når vi stresser frigis blant annet hor-
monene adrenalin og kortisol. Forsøk på 
rotter har vist at kortisol over tid dreper 
hjerneceller i hippocampus. Det finnes 
også omfattende forskning som tyder 
på at kronisk stress kan påvirke hjernen 
til å aldres tidlig.

Forskning viser at oppmerksomt nær-
vær, eller mindfullness, dvs. aktiv tilste-
deværelse i det som skjer akkurat nå, 
istedenfor å bekymre oss for det som 
skulle vært gjort i går eller alt som må 
gjøres i morgen, er en av de mest effektive 
måtene å bekjempe stress. Meditasjon 
har også andre positive effekter på hjer-
nen. fMRI-observasjoner på mennesker 
som har drevet med meditasjon lenge, 
har bl.a. vist økt aktivitet i de delene av 
hjernen som har med konsentrasjon og 
oppmerksomhet å gjøre.

5. Få nok søvn – Nok søvn er alfa og om-
ega for en velfungerende hjerne. Det er på 
natten når du sover at hjernen reparerer 
skadde hjerneceller og kvitter seg med 
giftstoffer som har hopet seg opp gjen-
nom dagen. Konsentrasjonsproblemer og 
svekket korttidshukommelse er bare to 
av de negative effektene av for lite søvn.

6. Ha et velbalansert og sunt kosthold 
- Et variert kosthold med mye friske 
grønnsaker, frukt, kjøtt og fisk er god 
hjernemat. Omega-3, som bl.a. finnes i 
fet fisk som laks og makrell, er særdeles 
viktig for utvikling og vekst av hjernen. 
Unngå ferdigmat og kutt ned på sukkeret. 
Studier på rotter har vist en klar sam-
menheng mellom svekket læringsevne 

og hukommelse ved høyt fruktose- og 
sukkerinntak.

7. Tren hjernen ved å løse oppgaver 
- Kryssord, sudoku, hukommelsesspill 
og grublenøtter av alle slag er ypperlig 
hjernetrim. Gjør det til en vane å utfordre 
«de små grå» så ofte du kan! Forsøk f.eks. 
alltid å regne ut svaret i hodet før du tyr 
til kalkulatoren. 

Tren opp hukommelsen ved å pugge 
navn på Norske kommuner og tettste-
der, hovedsteder, fjell og elver rundt om i 
verden – eller hva med fødselsdatoene til 
venner og familie? Mulighetene er mange. 
Som en positiv bivirkning kan du virkelig 

briljere neste gang det arrangeres quiz 
på puben, eller ved å sende gratulasjons-
melding på SMS til en fjern slekning neste 
gang vedkommende har fødselsdag.

«Hvis du ikke kan forklare det på en  
enkel måte, forstår du det ikke godt nok.» 
– Albert Einstein

8. Lær bort det du kan til andre - Ved 
å lære bort det du kan til andre, gjør du 
ikke bare den andre personen en stor 
tjeneste, du forsterker samtidig også din 
egen forståelse av emnet.

Kilde: Treningstips.org 

ET VARIERT KOSTHOLD med mye friske grønnsaker, frukt, kjøtt og fisk er god hjernemat.
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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: 20. november

Løsning på forrige kryss 
var:
HØSTMØRKE

Karin Molversmyr, Stavanger

Doris Hammersvik, Selje

Kristin L. Bakken, Spydeberg

OPPGAVE VINNERE

FULL - 
KOMNE

PIKE - 
NAVN 

MOBBE

MAGE - 
SMER - 

TER
ODDE HJØRNE KNA

TALL     
SAL

FOLKE - 
VISE

ØNSKES 
VEL - 

KOMMEN 
MED FILM

DASKET 
SPISE

ÅPNING 
PENSEL

FJELL 
STREK - 

NING

VEMME - 
LIG 

ASIATER

HUMRE I  ÅRET
STUND 
DESS - 

ERT

OKSY - 
GEN

UTROP 
GIKK

TALL
AGURK - 

ENE 
GNOMER

FARTØY 
DIGER

STRUT - 
SER

NER - 
VØSE

FRITID DEMPE SNORER SPORT
ALER 

FROS - 
TEN

ETTER - 
SKRIFT

PIKE - 
NAVN 
SNÅL

DRIKKEN 
ÅRSTID

LYD - 
PINNE

KJENT - 
MANN

HAR     
NAV 
FÅTT

PRYD 
ANTALL 
AV 12

UTSTÅ 
SKRIVER

SENG 
FISKE - 
KROK

OFRES
BØNN    
I  DET

FOR - 
SINKE

MÅLE - 
ENHET 
SAND - 
STEIN

SOBER
HAV - 

ØRNER RATT
MIDTDEL 

SPØK TEKKE HAVDYR VENENE

DRIKK 
YTRET LIKE

TONE - 
ART

BIBEL - 
NAVN

PLANTE 
BAK - 
ERST

OM
PIKE - 
NAVN 
SPOTT

RYE
OPP - 

GAVER 
TRENDY

SLYNG - 
PLAN - 

TER

STAT  I  
ASIA

BRUTAL 
SÅRES

LYS - 
BILDER 

ROT
HASTE

GLANS
25 - ÅRS 

JUBI - 
LANT

RAD 
SKUE - 
PLASS

ANGÅ

HOVED - 
STAD BURE BELEGG

KLOKKE 
GUDINNE

PRO - 
NOMEN

VEKST   
UT  AV

PRYD - 
BUSK

KLOV - 
NENE

FINNES 
VANDRE HØYDE STJELE LIKE

FOR - 
RÅDER 

BITT
TALL

RETT    
DEN 

ELDRE
SPRÅK

FÅTT
KONGE - 

NAVN

NYTEL - 
SES - 

MIDDEL

FOR - 
HOLD

PIKE - 
NAVN  

OMSET - 
NING

YNDE EU FØR

STOFF
TETTE - 
MIDDEL

GRØNN - 
SAK LYD SINT

KJØLIGE VERN
IKKE 

STRØM

I  NOEN 
KAKER 

SOLGUD

GUTTE - 
NAVN 
PRO - 

NOMEN

MYNT LIKE

PÅ GAR-
DERMO - 
EN 24. - 
26.NOV.

UTSIKT BENÅDE

Eli               
Eiklid

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

Send løsningsordet, samt navn og adresse til: levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Sorg beskrives ofte som de reaksjoner vi får når vi mister noen eller noe vi er glad i. Mange tror at sorgen er verst 
med en gang etter tapet, men de fleste ungdommer forteller at det tar litt tid før de virkelig forstår hva som har 
skjedd og hvilke konsekvenser det vil få i livet.

Vi snakker om ytre og indre følelser knyt-
tet til tapet. Mange ungdommer virker 
utad som om de kommer ganske raskt 
over tapet. De går på skolen som vanlig, 
er ute med venner og snakker kanskje lite 
om det som har skjedd. Men det er også 
en indre prosess der ungdommen prøver 
å begripe det som har skjedd og tilpasse 
seg tapet følelsesmessig. Noen ganger 
blir følelsene "trigget" av noe som skjer i 
hverdagen, eller de kommer fram av seg 
selv som gråt, sinne eller selvbebreidelser. 
Noen dager er man mer følsom enn an-
dre dager, eller det skjer ting som gjør at 
sorgen kommer fram. Vi sier ofte at sor-
gen går i bølger. Det kan jo være ganske 
forvirrende både for den som sørger og 
de rundt. "Jeg trodde du hadde kommet 
over det nå", er det flere som får høre når 
en sorgbølge kommer lenge etter tapet.

HVOR LENGE VARER SORG?
Sorg varer lenge, men blir mindre vond etter 
hvert. Savnet og minnene vil være der hele livet.

Når ungdom har blitt bedt om å beskri-
ve sorgen sin, har de ofte delt den inn i 
perioder;

1) Den uvirkelige sorgen:
Det tar tid før du fullt ut forstår at den 
døde/det tapte ikke kommer tilbake. Det 
kan ta tre uker, tre måneder eller kanskje 
ett år før du virkelig begynner å reagere 
eller tenke over tapet på en mer dypt-
gripende måte.

2) Den offentlige sorgen:
Den offentlige sorgen er når alle rundt deg 
gir oppmerksomhet og støtte. Denne peri-
oden kan variere avhengig av hva som har 
hendt. Hvis en ungdom mister en av forel-
drene sine, varer dette ofte bare i to-tre uker. 
Hvis en ungdom dør eller blir sterkt skadd, 
kan mange være oppmerksomme i lang 
tid, og sorgen får mer plass i hverdagen.

3) Alenesorgen:
Det er når du går og grubler selv, tenker 

mye på den som er død, eller det du har 
mistet, kanskje plages med skyldfølelse 
eller skamfølelse. Det kan være vanskelig 
å konsentrere seg på skolen, du kan lett 
bli irritert eller lei deg, og noen opplever at 
de blir litt annerledes enn vennene sine. 
Dette er ofte den tyngste og lengste tida.

4) Mening i sorgen:
Gradvis blir det lettere, og mange fin-
ner ut at de har lært utrolig mye av all 
grublingen. Noen synes de kommer ut av 
sorgen som sterkere mennesker. De vet 
hva som er viktig i livet, og de har lært 
mye om seg selv og andre. Det betyr ikke 
at de ikke savner det de har mistet. Å 
komme dit kan ta to-tre år, men heldigvis 
er det ikke like vondt hele tida.

Det er ofte når det er mest smertefullt 
at det virkelig går opp for oss hva som 
er viktig i livet. Smerten forteller oss noe, 
og da er den ikke bortkastet.

Om 
ungdom 
og sorg 
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HVA ER VANLIGE REAKSJONER 
I SORG?
Hvordan ungdom reagerer i sorgen er 
avhengig av mange forhold. Først og 
fremst hvordan livet er blitt forandret. 
Man sørger over det man har mistet og 
prøver å tilpasse livet til den nye situa-
sjonen. For ungdom som har fått endret 
sine muligheter på grunn av sykdom eller 
skade, er det annerledes enn for ungdom 
som har mistet noen de er glad i.

ULIKE TYPER MENNESKER
Det andre som betyr mye for sorgreaksjo-
ner, er hvordan vi er som mennesker. Noen 
tenker mer optimistisk enn andre, noen er 
mer følsomme enn andre, noen har slitt 
med tidligere opplevelser i livet, noen er 
reddere, mer ensomme eller pratsomme. 
Hvordan vi er, påvirker hvordan vi sørger.

HVORDAN VISER MAN FØLELSER 
I FAMILIEN?
Hva som er vanlig i vår familie og blant 
våre venner betyr mye. Er det vanlig å 
snakke om følelser hjemme, eller skal 
du alltid være sterk og vise at du tåler 
mye? Er det forskjell på gutter og jenter 
og hva som tolereres av atferd og fø-
lelser? Dette er forskjellig fra familie til 
familie og i ulike miljøer. Det er ofte ikke 
så store forskjeller på gutter og jenter 
som vi tror, men hvordan de uttrykker 
sin sorg kan være forskjellig.

SORG TAR LENGRE TID ENN 
MAN TROR
Kultur og samfunnets syn på sorg virker 
også inn på hvordan sorgen kommer til 
uttrykk. Mange tror at sorgen er verst til 
å begynne med, og så blir det gradvis 
bedre i løpet av et år. De som ikke har 

opplevd sorg selv, eller de som ikke fikk 
lov til å sørge da de mistet noen, vet ofte 
ikke hvor lang tid sorg kan ta. Derfor får 
de fleste mest støtte tidlig i sorgen. Sorg 
tar ofte mye lengre tid enn mange tror.

NEDENFOR HAR VI LISTET OPP 
NOEN AV DE REAKSJONENE SOM ER 
VANLIGE I SORG;
Umiddelbare sorgreaksjoner etter tapet 
kan være:
1. Frykt og redsel (det knyter seg i 
 magen, blir iskald, vil løpe vekk). 
 Nummenhet.
2. Ingen synlige reaksjoner. Det tar tid 
 før det går skikkelig opp for ungdom-
 men at den døde/det tapte ikke kom-
 mer tilbake eller at livet ikke blir som 
 før.
3. Gråt.
4. Lettelse når noen dør etter langvarig 
 sykdom eller mye vansker. Det kan 
 gi dårlig samvittighet.
5. Søvnforstyrrelser (vanskelig å sovne, 
 drømmer og mareritt, sove sammen 
 med voksne eller med lyset på).
6. Sinne.
7. Tristhet, lengsel og savn.
8. Plagsomme gjenopplevelser eller 
 fantasier (ting kan minne om den 
 døde/ulykken, sterke sanseinntrykk 
 fra sykdomstid/dødsfall kan sette 
 seg).
9. Skyldfølelse og selvbebreidelser (kan 
 være reelt eller produkt av egne tanker).
10. Opplevelse av urettferdighet (hvorfor 
 skulle dette skje med meg/min 
 familie og venner).
11. Tilbaketrekking og isolasjon fra andre 
 familiemedlemmer, ungdom og 
 aktiviteter.
12. Mindre energi.

Vanlige reaksjoner videre i 
sorgen kan være:
1. Går inn i hjelperollen i familien (vil  
 muntre opp eller hjelpe). 
2. Blir veldig snill.
3. Økt aktivitet utenfor familien, even-
 tuelt redusert aktivitet i lengre tid.
4. Konsentrasjons- og hukommelses-
 problemer.
5. Perioder med energiløshet.
6. Grubling og vanskeligheter med å  
 sove (tenker oftest på tapet/den  
 døde når de er alene).
7. Det tar tid før de opplever å få noen 
 reaksjoner. Skyldfølelse for dette.
8. Ensomhet. Noen vil ikke snakke med 
 venner om det.
9. Irritabilitet og lavere frustrasjons-
 toleranse. Konflikter med andre.
10. Kjærlighetssøken, søken etter 
 trygghet og omsorg.
11. Gråter når de er alene.
12. Kroppslige plager som hodepine, 
 magesmerter eller svimmelhet.
13. Sorgen kan komme opp igjen på 
 merkedager og viktige høytider.
14. Sorgen går i bølger, mellom vanlige 
 dager, fine dager og dager med mye 
 savn.
15. Skyldfølelse (for at de ikke gjorde mer 
 for den syke, skjønte at noe var galt 
 osv.).
16. Ny vurdering av hva som er viktig i livet.
17. Modning (noen opplever at de vokser 
 litt fra vennene).

Noen av reaksjonene vil gradvis bli mindre i 
månedene etter tapet, mens noen vil kom-
me igjen i bølger. Plutselige påminnelser kan 
føre til at følelsene kommer opp på nytt.

Kilde: Ung.no 
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Økning i antallet søknader fra pa-
sienter som mener de er blitt feilbe-
handlet og vil ha penger fra staten.

TEKST: Ida Kvittingen

Når du mener du har blitt skadet av feil-
behandling i helsevesenet, kan du søke 
staten om pengeerstatning. Ordningen 
gjelder både privat og offentlig helse-
tjeneste.

Så langt i år har Norsk pasientskadeer-
statning (NPE) fått inn 3175 slike søknader 
fra pasienter eller pårørende.

Det er ni prosent flere enn første halvår 
i fjor.

Flest søker erstatning etter ortopedisk 
behandling og oppfølging av kreft. I 
den private helsetjenesten er det flest 
saker som gjelder skader etter tann-
behandling.

2222 saker er allerede avgjort, og 661 fikk 
medhold. Det betyr at de fleste får avslag.

MER ÅPENHET OM ERSTATNING
– Økningen i antall mottatte saker kan 
tilsi at flere av de som tidligere ikke tok 
kontakt med NPE nå melder inn kravet 
sitt, sier NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad 
i en pressemelding.

Jørstad tror helsepersonell har blitt flin-
kere til å fortelle pasienter om muligheten 
for å få erstatning etter feilbehandling, 
eller at flere pasienter og pårørende får 
vite om ordningen på andre måter.

Det tror også Anne Karin Lindahl, av-
delingsdirektør for kvalitetsmåling og 
pasientsikkerhet ved Kunnskapssenteret 
for helsetjenesten, som ligger under Fol-
kehelseinstituttet.

Hun har inntrykk av at det har blitt større 
åpenhet om uønskede hendelser ved at 
sykehus forteller om hendelsene og at 
det skrives mye om dette i avisene.

– Det tyder på en økt bevissthet om 
muligheten til å få erstatning og økt 
åpenhet om skader i helsevesenet, sier 
hun til forskning.no.

– Det tenker vi som jobber med pasient-
sikkerhet at er veldig bra.

I en undersøkelse fra 2014, som ikke nød-
vendigvis er representativ for folk flest, 
svarer hver femte at de tror det er veldig 
eller ganske sannsynlig å bli skadet under 
sykehusbehandling i Norge, mens i un-
derkant av 30 prosent mener det samme 
om behandling utenfor sykehus. Det var 
omtrent like mange som mente dette i 
2011 som i 2014, fant Lindahl og kolleger.

UTBETALER MILLIONBELØP
Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pa-
sientskadeerstatning, tror flere pasienter 
og pårørende nå vet om muligheten for å 
få erstatning etter feilbehandling. (Foto: 
NPE)

Deltakerne i undersøkelsen sier at de får 
informasjon om skader i helsevesenet 
særlig fra pressen, internett og offentlig 
statistikk.

Når de skal svare på hvilken oppreisning 
de har krav på, mener flest at de har rett 
til økonomisk erstatning, en forklaring 
på årsakene til skaden og en formell 
innrømmelse.

NPE regner med å motta rundt 6300 sa-
ker i løpet av året. Det vil i så fall være 
en økning på 12 prosent sammenlignet 
med 2016.

Til sammen utbetalte staten første halvår 
526 millioner kroner til pasienter og på-
rørende, fire prosent mer enn i samme 
periode i fjor.

Erstatningene skal dekke blant annet 

Flere søker erstatning for 
helseskader
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I 2015 ble en pasient skadet ved nesten 14 prosent av 
alle pasientopphold. Samme pasient kan ha blitt skadet 
flere ganger.

utgifter og tap av egen inntekt eller for-
sørger. Pasienter som har fått omfattende 
og varige skader, får erstatning for redu-
sert livskvalitet.

Utbetalingene varierer fra minstebeløpet 
på 10 000 kroner til millionutbetalinger.

IKKE FLERE SKADER
Det er ingenting som tyder på at flere blir 
skadet nå enn før, mener Lindahl.

Hun viser til de årlige rapportene fra 
Helsedirektoratet som beregner hvor 
mange skader som skjer i helsevesenet 
ut fra et tilfeldig utvalg på noen tusen 
pasientopphold.

Siden målingene startet i 2010, har ande-
len skader i forhold til antallet behand-
linger faktisk blitt litt mindre, selv om 
nedgangen ikke er tydelig nok til å slå 
ut i de statistiske analysene. Den er ikke 
signifikant.

I 2015 ble en pasient skadet ved nesten 14 
prosent av alle pasientopphold. Samme 
pasient kan ha blitt skadet flere ganger.

Det var rundt 600 600 opphold, noe 
som betyr at det kan ha gått galt for 
pasienten 84 000 ganger. Dette tilsier 
ikke at legen har gjort feil like mange 
ganger, for en del skader er vanskelige 
å unngå.

Lignende undersøkelser fra andre land 
tyder imidlertid på at rundt halvparten av 
skadene kan forebygges, skriver Dagens 
Medisin.

De vanligste skadene ved norske sykehus 
er urinveisinfeksjoner, legemiddelbruk, 
nedre luftveisinfeksjoner, postoperative 
infeksjoner og andre komplikasjoner ved 
kirurgi.

Kilde: forskning.no (http://forskning.no/
helse-helsepolitikk-medisin/2017/08/
flere-soker-erstatning-helseskader)

I EN UNDERSØKELSE FRA 2014, som ikke nødvendigvis er representativ for folk flest, svarer hver femte at de tror det er veldig eller ganske sannsynlig å bli skadet under  
sykehusbehandling i Norge
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Landet rundt

Tur til Kongens by
TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

For fjerde år på rad dro en hyggelig 
gjeng fra Follo-laget på tur til Kø-
benhavn.  Litt flere enn i fjor, noe 
som bekrefter at vi er på rett kurs.  
Denne gangen var vi faktisk 11 styk-
ker, så nå begynner vi å nærme oss 
en praktisk grense for en slik tur.  
Men skulle det bli kjempeoppslut-
ning neste år så blir vi kjempeglade 
og trår til for at alle skal få en fin 
tur.  Avreisen foregikk i sømmelige 
former fredag 22. september, men 
det var for kjølig til samling på ak-
terdekket før middagen, noe vi ofte 
har gjort tidligere.

Turen startet med en tidlig middag som 
som definitivt falt i smak, spesielt hum-

mersuppen som alle pratet om etterpå. 
Med det var grunnlaget for en flott tur 
lagt.  En meget dyktig og flink dame ge-
leidet oss gjennom måltidet og hadde 
valgt riktig drikke til alle rettene.  

Erfaringer fra tidligere turer gjorde at vi 
etter middagen ikke frekventerte de støy-
ende stedene, men trakk oss tilbake til et 
rolig sted hvor vi kunne føre en dannet 
samtale uten å rope til hverandre.  

Lørdagen var uten det store programmet, 
kun felles lunsj på en trivelig kafé vi har 
besøkt tidligere.  Denne gangen til en 
stor lunsj, nesten i meste laget.  Selvsagt 
svimet vi også rundt på egen hånd, men 
alle kom seg med bussen tilbake til båten.  
Dagen ble rundet av med middag og 
samling etterpå på samme sted som i 

går, men siden de fleste var  slitne så ble 
det en ganske rolig kveld.  

Selvsagt ble det noen runder i tax free- 
butikken, noe som hadde medført solid 
overvekt hvis vi hadde reist med fly.  To-
talt sett en meget vellykket tur som alle 
ønsket å gjenta neste år.  Selv værgudene 
var på vår side.  Behagelig temperatur i 
København og flat sjø gjorde turen til en 
fin opplevelse.  Ganske snodig, men vi er 
heldige med været når vi arrangerer ting.

Bestandig artig å dra på tur og det fine er 
at nye fjes dukker opp nesten hver gang.

Neste år blir det også tur, kanskje med 
en overnatting.  Vi håper at denne lille 
endringen gjør at flere av Follo-lagets 
medlemmer blir med!
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Kafétreff for Oslo-laget
TEKST OG BILDE: Perpetua Azavedo

Oslo-laget hadde kafétreff den 21. sep-
tember.  Seks glade medlemmer møt-
te opp etter en fin sommer. Stemning 
var god og alle gledet seg over stedets 
godbiter. Laget tok opp flere saker som 
angår oss alle.

Neste møte er 19. oktober klokken 16:00 
- 18:00 på Frogner Espresso House. Alle 
er hjertelig velkommen.

Barna fikk utdelt både Person- 
skadeforbundet LTNs refleksvester 
og Seliuser.

Sortland og Andøya lokallag besøkte 
Andungen Barnehage 
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• Et likeverdig opplæringstilbud for barn og unge med funk- 
 sjonshemninger og kroniske sykdommer må sikres i praksis. 

• Spesialundervisning må gis av faglærte, tilpasses  
 elevens behov, og i størst mulig grad skje i klasserommet. 

• Skriftlige halvårsrapporter for elever med spesialunder- 
 visning/IOP må gjeninnføres.

• Alle elever må ha tilgang til lære- og skolemateriell  
 tilpasset sine behov.

• Det fysiske skolemiljøet må være tilgjengelig for alle elever  
 innen 2030.

• Bevilgede midler til skolehelsetjenesten må øremerkes.

• Lærere må få kompetanse om tilrettelegging for elever  
 med spesielle behov.

• Den nye ordningen med mobbeombud må følges nøye.

• Endringene i opplæringsloven kapittel 9a må evalueres  
 grundig, særlig fjerningen av enkeltvedtak og innføring av  
 aktivitetsplikt.

Alle barn har rett til 
skolegang
FFO har utarbeidet et hefte som inneholder rettigheter for barn og ungdom. Her er hovedpunktene. 

Selius & kidza
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En usynlig 
kraft 1

2

5

6

4

3

Du trenger

Gjør dette

• Et halvfullt glass med 
vann

• Stor panne med 1 cm 
vann i

• Pepperbøsse

• Flytende vaskemiddel

Hva skjedde?

Berør 
vannet med 
fingertuppen. 
Hva skjer 
med 
pepperet?

Vann-
molekylene 

her fortsetter 
å trekke

Vannmolekylene her 
slutter å trekke i pepperet

I science fiction er folk 
og romskip iblant omgitt 
av «kraftfelt». Det er 
imidlertid ikke noe 
mystisk med usynlige 
krefter. Her er et 

eksempel:

• Vaskemiddelet bryter opp molekylenes ørlille 
tiltrekningskraft når du berører vannet med det:

Strø pepper over 
vannoverflaten i glasset

Gni en dråpe vaskemiddel 
over fingertuppen

Strø litt pepper over 
vannet i pannen

Ha litt mer vaskemiddel på fingertuppen for 
å erstatte det som ble skylt av

Hva gjør pepperet når du 
tar på vannet 
nå?

• Før du tar på 
vannnet, beveger 
molekylene seg i alle 
retninger, De trekker 
pepperbitene i alle 
retninger slik at de 
ikke beveger seg

• Hvert eneste vannmolekyl har en 
liten kraft som ligner på magnetisme

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2
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Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad
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1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

–  27  –

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 



–  28  –

LEVE MED 9-2017.pmd 17.10.2017, 10:521



–  28  – –  29  –

Trygt på skoleveiene

fet.kommune.no

meraker.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no skjak.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

Rennesøy
kommune

rennesoy.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Sauherad
kommune

sauherad.kommune.no

Kvalsund
kommune

Helse og Sosial
kvalsund.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune

www.kautokeino.kommune.no

steigen.kommune.no

Gjerstad
kommune

gjerstad.kommune.no

stryn.kommune.no

giske.kommune.no

Ringerike
kommune

ringerike.kommune.no

ROGALAND
KÅRE EKRENE Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND..........................Tlf. 52 71 75 66
E-post: post@ekrene.no
www.ekrene.no

bjerkreim.kommune.no molde.kommune.no
lillesand.kommune.no

gjovik.kommune.noharstad.kommune.no

Snap Drive Lørenskog
Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG

Tl. 03 010
tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

Kråkerøy
Bilverksted AS

G. A. Stouslandsvei 1
1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 07 09

Rett-Lakk AS
Bromsveien 13
3183 HORTEN
Tlf. 33 04 95 40

Lund
Bilverksted AS

Marviksveien 105
4632 KRISTIANSAND S

Tlf. 401 99 624

Kjeller Holen
Bilverksted

Fetveien 35
2007 KJELLER
Tlf. 63 81 76 55

Mobile
Jessheim AS

Energiveien 14
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00

Autohjørnet AS
Stasjonsg. 91

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 15 66

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Transport og verksted
Ola Bergum

Granhelveien
2847 KOLBU

Tlf. 901 54 236

Romerike
Bilverksted AS
Trondheimsveien 142

2040 KLØFTA
Tlf. 405 14 000

Jan Olaf Olsen
Transport
Furumoen 2

2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 29 90

Lambertseter
Bilverksted AS

Cecilie Thoresens vei 7
1153 OSLO

Tlf. 22 74 04 33

Marit Karma
Meløy AS
Kongegata 22
3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Kiwi Gulset
Nyhusvegen 14

3726 SKIEN
Tlf. 35 59 90 60

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

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

R og K Kjos
Bilverksted AS

Brugata 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54

Bjørnstad Industriområde, 1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00 - www.okonomi-deler.no
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Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30  -  www.mtf.no

Block Watne AS
 2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00 - www.blockwatne.no

Krabyskogen Storbilsenter AS
Industrivegen 15

2850 LENA
Tlf. 61 14 30 80

Rolls-Royce Marine AS
6025 ÅLESUND

Tlf. 815 20 070 - www.rolls-royce.com

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

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Elbilmek AS
Drengsrudbekken 8, 1383 ASKER
Tlf. 968 01 716 - www.elbilmek.no

Eurobil AS
Trondheimsveien 436 B

0962 OSLO
Tlf. 22 25 00 01

SjekkPunkt
Star Bil AS

Trommedalsvegen 239, 3735 SKIEN
Tlf. 35 90 04 90

Lunde Auto AS
Hovedgata 8 A, 3825 LUNDE

Tlf. 35 94 85 55
E-post: lundeauto@automester.no

Kristiansen AS
Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN

Tlf. 901 85 868

Liahagen Transport AS
Ringeriksveien 191
1339 VØYENENGA

Tlf. 952 55 705

Kjølgård Transport DA
Dagsvegvegen 32

2618 LILLEHAMMER
Tlf. 414 22 389

Fosnavåg Bilverksted AS
Myklebustvegen 65
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 16 00

TB Verkstedsenter as
TrønderBilene as

Byaveien 50, 7715 STEINKJER
Tlf. 479 15 913 / 479 15 911

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1, 4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00 - www.rogfk.no

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollv 69, 9010 TROMSØ

Tlf. 77 65 56 40

Region sør
4808 ARENDAL
Tlf. 22 07 30 00

firmapost-sor@vegvesen.no

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Tromøy PitStop.dekk
og Hengerservice

Rune Svendsen
Selåsveien 9, 4818 FÆRVIK

Tlf. 37 03 20 21

Bilkonsulent 1 AS
Kilebusvingen 4, 1870 ØRJE

Tlf. 69 81 28 00

Bislett Bilpleie
Gladengveien 3 B, 0661 OSLO

Tlf. 928 07 474

Eiksundvegen 99
6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

www.ulsteinbetong.no
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Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Joker Vallset
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

www.viken.skog.no

BILU Kjøreskole
Johan Valstads vei 18 B
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 922 63 434

Per Try
Maskinentreprenør AS

Kleplandsveien 80
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 39 07

Synshagen
Bil og Service

2975 VANG I VALDRES
Tlf. 476 76 716

Marthinsen
Bil & Lakk AS

Haugenvegen 2
9146 OLDERDALEN

Tlf. 77 71 84 54

Glassdrive Rakkestad
Rakkestad

Autosenter AS
Industriveien 9

1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 28 20

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

ITassist AS
Vestre Brogate 5

3300 HOKKSUND
Tlf. 954 04 032

Nøsted Self
Storage AS
Svelvikveien 61
3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

Gunnar og Inge
Bilservice AS
Verkstedvegen 1
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

Farstad Bil AS
Farstad

6444 FARSTAD
Tlf. 71 26 41 31

Herøy Bil
& Maskin AS
Sør-Herøyveien 2

8850 HERØY
Tlf. 75 05 85 33

Simonsen
Begravelsesbyrå as

Storgata 21
8370 LEKNES
Tlf. 401 02 828

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen

Næringspark, Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Årnes Sport AS
Jernbanegata 17

2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 09 97

Noor
Trafikkskole DA

Hauketoveien 3
1266 OSLO

Tlf. 998 82 323

Kiwi Trøgstad
Kirkeveien

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 70 80

Kvavik Auto AS
Åneveien 4

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 15 00

Sør-Varanger
Bilteknikk AS
E. K. Andersonsv 1

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

Rønning
Bilverksted A/S

Otnes
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 72 02

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Modalen 1041
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Sondre L Orra
Mekanisk &
Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Østli
Servicesenter AS

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

DekkTeam
Straumen Auto AS

Sundsøya 2
7670 INDERØY
Tlf. 917 12 850

Sletta Auto AS
Slettafeltet 10

1870 ØRJE
Tlf. 916 80 626

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Rasoul AS -
Langhus Bil og
Karosseri AS

Berghagan 8
1405 LANGHUS
Tlf. 902 64 242

Berg Service AS
Klakkjeveien 5
8920 SØMNA

Tlf. 75 02 84 77

Trysil Bil AS
Mosanden Næringspark

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Tech’s AS
Finnmarksveien 50

9602 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 16 16

Mohagalia 2
2770 JAREN

Tlf. 24 03 37 50

6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Tingvoll
Fjordhotell

Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Viuno AS
Nedre Tomtegate 2-4

1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Brødr.
Gomnæs ANS

Bye Gård
3530 RØYSE

Tlf. 913 73 211

Bergtunvegen 1
4120 TAU

Tlf. 51 74 95 00

Gaupne
Bilsenter AS

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 10 80

Automobil Bø AS
Gvarvvegen 83

3801 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 19 99

Norcem Brevik
 3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Klippotequet L
Farmandstredet
Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Rue
Transport AS
 3690 HJARTDAL

Tlf. 913 82 288

Rosten
Bilverksted AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Øra Auto
& bilpleie AS
Asbjørnsens gate 8

7650 VERDAL
Tlf. 415 27 034

Flatanger
Motor AS

Storlavika
7770 FLATANGER

Tlf. 74 28 97 45

Lillestrøm
Bilservice AS

Odalsgata 29
2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 17 00

Bilteknikk
Gran AS
Jarenvegen 5
2770 JAREN

Tlf. 901 11 371

Mohaugen
Transport AS
Orrhanevegen 21

2032 MAURA
Tlf. 906 82 644

Reiersen
Transport AS
Slimestadvegen 66

4484 ØYESTRANDA
Tlf. 915 88 230

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Fjordveien 3
1363 HØVIK

Tlf. 67 59 10 09

Fredrik Kristoffersen
Stenbøljordet 10

1832 ASKIM
Tlf. 908 30 730

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Mortvedt
transport AS

Fiolvegen 14
2166 OPPAKER
Tlf. 61 10 06 50

Kaugerud
Transport AS

3359 EGGEDAL
Tlf. 915 64 856

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Jan Kjønnås
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Vi utfører:
- Rørinspeksjon - Kosting

- Høytrykksspyling
- Slamsuging

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 920 99 995

O. M transport AS
Sørvangsbakken 7

2770 JAREN
Tlf. 482 06 303

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Nord
Lakkering AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

ANONYM
STØTTE

Alex Auto
Service AS

Vollsveien 74
1358 JAR

Tlf. 922 96 714

Hov
Bilverksted AS
Hovlandsvegen 10

2860 HOV
Tlf. 61 12 29 88
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

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

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

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

Trondheim:
Fjordgata	43
7010	Trondheim
Tlf.:	73	87	02	50

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

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

Firmaet	består	av	fem	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

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

Fast	eiendoms	rettsforhold,	familie-	og	
arverett,	og	strafferett,	herunder	oppdrag	
som	bistandsadvokat.

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

venn som inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige  
støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt. 

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

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 


