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i dette nummeret av LEVE MED. 
Temaet er interessant for alle fordi 
hjernen er kroppens viktigste organ. 

En skade som rammer hodet gir ekstra utfordringer. Person-
skadeforbundet LTN jobber for fortsatt fokus på kognitiv 
svikt for å gi en bedre hverdag for de det gjelder.
 
Kunnskap om hjernens funksjoner og vanlige utfordringer 
ved en skade gjør livet enklere både for den som er skadet 
og for de som er rundt. Kognitivt utvalg hadde konferanse 
på Gardermoen i februar der ergoterapeuter ved Sunnaas 
sykehus, et av landets beste hjernerehabiliteringssykehus, 
delte sin kunnskap. Vi gjengir noen av rådene deres i dette 
nummeret av LEVE MED.      
 
Grasrotandelen fra Norsk tipping har blitt en viktig inntekt-
skilde for mange av våre lag. Fylkeslaget i Sør-Trøndelag 
deler sine erfaringer i dette magasinet. For å bli mottager av 
Grasrotandelen, må du være registrert i Frivillighetsregisteret 

og godkjent som grasrotmottaker. Deretter må du spre bud-  
skapet slik at de som tipper velger akkurat dere som mottager.
 
En viktig skikkelse i Personskadeforbundet LTNs historie 
døde i februar. Advokat Asbjørn Kjønstad var knyttet til for-
bundet i 25 år. Uten ham hadde vi ikke rettslig stått så sterkt 
som vi gjør i dag.
 
Vår betyr russetid og jeg vil oppfordre alle lag til å delta på 
russeaksjoner ,    og om å fortelle om vårt viktige arbeid. Husk 
å tilby Ticket to ride, vårt bidrag   til  sikrere kjøring i russe- 
tiden. I år har brosjyrene blitt nye, og for å nå flest mulig blir 
det også lansert en app på Facebook.
 
Påsken nærmer seg med stormskritt, og dagene blir lysere 
og lettere. Husk at kvelden fortsatt er mørk, og at vi ikke kan 
legge bort refleksen helt enda. Ta hensyn til hverandre i på-
sketrafikken. Jeg ønsker dere alle en god påske. 

Hilde

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Kunnskap om hjernens funksjoner og vanlige 
utfordringer ved en skade gjør livet enklere både 
for den som er skadet og for de som er rundt.
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Det er hukommelsen som gjør det mulig 
å lære nye ting, og å dra nytte av tidligere 
erfaringer. Uten hukommelse hadde vi for 
eksempel ikke hatt et bevisst forhold til 
vår egen identitet. Hukommelse er også 
sentralt for at vi skal kunne ta vare på 
oss selv, og unngå farer.

HJERNEN ER SOM ET ARKIV
Hjernen vår kan sammenlignes med en 
database. Her lagres informasjon av alle 
slag; lukter, lyder, opplevelser, faktakunn-
skap, erfaringer og innlærte handlinger. 
Kontinuerlig mottar vi slik informasjon. 

En del av denne er vi oss bevisst at vi 
bruker, slik som faktakunnskap og erfa-
ringer (eksplisitt hukommelse). Mens andre 
handlinger utfører vi på ren rutine, uten at 
vi egentlig tenker over det, for eksempel 
å lese, eller å skrive (implisitt hukommel-
se). Noe husker vi bare et par sekunder 
(korttidshukommelse), mens andre ting 
blir lagret i årevis (langtidshukommelse).

HVA FESTER SEG OG HVA  
FORSVINNER?
Forskere har i årevis forsøkt å få klarhet i 
hvordan vi er i stand til å huske det viktige 
og glemme alt det andre. De siste årene 
har utallige undersøkelser av både fris-

ke mennesker og personer med alvorlig 
hukommelsestap bistått forskerne med 
å sirkle inn svaret.

Hukommelsen er en av hjernens aller  
viktigste og mest grunnleggende funk- 
sjoner. Uten den ville vi ikke klart å lære 
oss noe som helst, vi kunne ikke tenkt 
tilbake på ferien i fjor sommer, og straks 
vi hadde satt oss i bilen, ville vi vært full-
stendig blanke med hensyn til hvor vi 
skulle.

Men det er bare toppen av isfjellet, for 
hukommelsen er også ansvarlig for at vi 
i det hele tatt kan fungere fra dag til dag. 
Når hørselen registrerer en lyd, følesansen 
aner en flyktig berøring eller synet blir var 
en bevegelse i øyekroken, eksisterer disse 
sanseopplevelsene bare i brøkdelen av et 
sekund før nervesignalene etter dem dør ut.

Hjernen trenger imidlertid mer tid til å 
forholde seg til inntrykkene, tolke sam-
menhengen med andre sanseinntrykk, 
knytte dem til tidligere opplevelser og av-
gjøre om de krever handling eller bare kan 
overses. Hvis ikke hukommelsen sørget 
for å holde fast på disse inntrykkene, had-
de ikke hjernen rukket å bearbeide dem 
før de døde ut og var gått tapt for alltid.

Hva er hukommelse?
Hukommelsen er nødvendig for at vi skal overleve og fungere som 
mennesker. Uten hukommelse hadde vi verken vært i stand til å kjenne 
igjen menneskene rundt oss, eller utføre dagligdagse gjøremål.

TEKST: Gunn Kvalsvik
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Forskere har i årevis forsøkt å få klarhet i hvordan vi er i stand til å 
huske det viktige og glemme alt det andre. De siste årene har utallige 
undersøkelser av både friske mennesker og personer med alvorlig 
hukommelsestap bistått forskerne med å sirkle inn svaret.

ARBEIDS-, KORTIDS- OG LANGTIDS-
HUKOMMELSE 
Den såkalte arbeidshukommelsen blir 
gjerne definert som det vi i et bestemt 
øyeblikk har oppmerksomheten rettet 
mot. Derfor rommer den svært lite in-
formasjon, som også byttes ut flere gan-
ger per sekund. Arbeidshukommelsen er 
altså nødvendig for at vi i det hele tatt 
skal kunne forholde oss til omverdenen,  
mens korttidshukommelsen og lang tids-
hukommelsen sørger for at vi kan bruke 
opplysninger, blant annet slik at vi ikke 
glemmer de første ordene i en setning før 
vi har nådd punktum, men husker teksten 
neste dag eller til og med flere år senere.

Selv om hovedtyngden av forskere enes 
om at hukommelsen kan deles inn i  
disse tre hovedtypene, er det vanskelig 
å vite  hvor grensen går mellom dem og 
hvordan de arbeider sammen. Derfor 
har mange forskere sluttet å skille mel-
lom arbeids- og korttidshukommelse -  
fordi begge varianter utmerker seg ved å 
være ekstremt flyktige. I motsetning til 
langtidshukommelsen, som i prinsippet 
kan lagre enorme informasjonsmengder 
i ubegrenset tid, tror man at korttidshu-
kommelsen er langt mer begrenset både 
i kapasitet og holdbarhet.

OPPMERKSOMHET OG 
KONSENTRASJON
Hukommelsen er helt avhengig av at 
man er oppmerksom og konsentrert i 
møte med sanseinntrykk, noe vi vet kan 

HUKOMMELSEN  er en av hjernens aller viktigste og mest grunnleggende funksjoner.
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være komplisert for mange som sliter 
med kognitivt svikt. Grad av evne til til-
stedeværelse varierer, men majoriteten 
av personer med kognitiv svikt har kon-
sentrasjonsproblemer. 

Når en snakker om kognitiv svikt handler 
det både om vanskeligheter med å erver-
ve nye elementer i korttidshukommelsen, 
og om problemer med å huske og bruke 
hendelser eller fakta som er lagret i lang-
tidshukommelsen. 

Altså, det en får med seg er det som fester 
seg til korttidsminnet. Det er også dette 
som settes i system og fører til handling, 
altså arbeidsminne, og senere eventuelt 
blir lagret i langtidshukommelsen. 

Medisinsk skjer dette via hjernemargen, 
som opptar sanseinntrykk, og et områ-
de i hjernen som kalles hippocampus 
og amygdala. Hippocampus er kort-
tidshukommelsen, mens amygdala er 
følelsesorganet. Lagringen i langtids-
hukommelsen skjer ofte flere stedet i 
hjernen. Noe er vanekunnskap, som for 
eksempel sykling, mens noe er kunnskap 
en lærer seg med en gang, og som sitter 
for alltid. Faktakunnskap, dersom den blir 
pugget eller gjentatt, plasserer seg også 
i langtidskunnskapen. 

Det har vist seg at korttidshukommel-
sen opererer med informasjon i såkalte 
elementer, altså ikke bare ett tall eller 
én bokstav, men en kort tallrekke, en 
stavelse eller et helt ord som vi umid-
delbart oppfatter som en samlet enhet. 
Et åttesifrert telefonnummer kan opp-
fattes som vanskelig å huske som åtte 
uavhengige tall, men hvis det deles opp 
i to blokker med fire tall i hver, trenger 
korttidshukommelsen bare å holde styr 
på to elementer, noe som faller den mye 
lettere, selv om de enkelte elementene 
er blitt litt mer komplekse. 

Metoden der man grupperer enkeltele-
menter i en litt større, sammenhengende 

gruppe av elementer, kalles ”chunking” 
på engelsk, og den utgjør en effektiv me-
tode for å utvide korttidshukommelsens 
kapasitet, som vi utnytter både bevisst 
og ubevisst.

JOHNNY DEPP, BRAD PITT OG 
LEONARDO DICAPRIO
Korttidshukommelsen er altså avhengig 
av at de enkelte elementene kan oppfat-
tes som noe velkjent og konkret. Forsøk 
har vist at det er langt enklere å huske 
ord som forekommer i et dagligdags ord-
forråd, fremfor ord som ikke brukes så 
ofte. Det samme gjelder tegninger med 
naturalistiske motiver fremfor abstrak-
te former og figurer. På samme måte 

I STUDIEN VISTE DET SEG  at når det var snakk om 
kjente personer, klarte testpersonene ikke bare å huske 
flere ansikter – de kunne også svare raskere på om 
mosaikken viste de samme ansiktene eller ikke.
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er ansikter av kjente personer lettere å 
huske enn fotografier av helt ukjente 
mennesker.

Dette siste ble undersøkt av noen forskere 
i England i 2008. Testpersonene skulle se 
på en skjerm som viste en mosaikk av 
ti små portretter av forskjellige ansikter. 
Deretter ble det en kort pause før en ny 
mosaikk kom til syne. Forsøkspersonene 
måtte nå huske om det dreide seg om 
de samme bildene eller ikke. I det ene 
tilfellet var det gjengitt bilder av helt 
ukjente personer, mens mosaikken i det 
andre tilfellet viste berømte mennesker 
som Johnny Depp, Brad Pitt og Leon-
ardo DiCaprio. Det viste seg at når det 
var snakk om kjente personer, klarte 
testpersonene ikke bare å huske flere 
ansikter – de kunne også svare raskere 
på om mosaikken viste de samme an-
siktene eller ikke.

REPETISJONSKRAFT 
Studier gjennom flere tiår har vist at vi 
har lettere for å huske meningsfylte og 
gjenkjennelige ord og bilder fordi korttids-
hukommelsen benytter seg av repetisjon 
for å holde på erindringen. I praksis er 
det slik at når vi nettopp har hørt et nytt 
ord, blir dette gjentatt igjen og igjen av 
en indre stemme i hjernen, slik at den 
flyktige korttidshukommelsen blir minnet 
på ordet et visst antall ganger. 

Det å si høyt ”nå låser jeg døren” eller 
”nå slår jeg av kaffetrakteren”, er et en-

kelt eksempel på dette. Logikken er at 
gjentakelse styrker hukommelsen.  

Denne teorien ble første gang presentert 
i 1974 av to skotske forskere. De introdu-
serte begrepet ”fonologisk løkke” for å 
beskrive den indre gjentagelsen av ord, 
mens ”det visuelle tegnebrettet” på til-
svarende måte fortsetter å presentere et 
bilde for vårt indre blikk. På den måten 
kan ord, bilder og annen informasjon hol-
des fast i korttidshukommelsen. Men 
hvis repetisjonen blir blokkert, forsvinner 
erindringen i løpet av sekunder.

Hjernen bruker med andre ord to for-
skjellige mekanismer for å huske ord og 
bilder; repetisjon og gjenkjennelse av det 
velkjente og konkrete. Dette er årsaken til 
at mange av oss har en tydelig følelse av 
at vi hukser visse ting bedre enn andre.

FRA TEORI – TIL PRAKSIS
Kunnskap om hvordan hukommelsen 
fungerer og henger sammen, mener 
både forskere og de som selv har erfart 
kognitivt svikt, er nødvendig for å lettere 
akseptere og forstå hvordan en enklere 
kan leve videre i sin nye tilstand. 

I tillegg gir ny kunnskap om hukommelse 
innsikt i hvordan en bedre kan leve med 
og styrke en sviktende hukommelse. Re-
petisjon, mønster og gjenkjenning funge-
rer. Det er påvist at det er smart å spise 
sunt og regelmessig, og at måltider som 
inneholder frukt, grønt, mindre doser med 

sukker og fet fisk er å anbefale. Mentale 
øvelser som utfordrer gjør godt og det 
samme gjør fysisk aktivitet og nok hvile. 
På den andre siden vet man at alkohol og 
rus, røyking over tid og stress, engstelse og 
tungsinn, påvirker hukommelsen negativt.

Å jobbe frem konkrete strategier, basert 
på det en vet om hvordan hukommel-
sen fungerer, er lurt. Skru av radioen eller 
annet støy når du er i en samtale. Pugg, 
kategoriser, assosier og lag logiske regler 
for å være sikker på at det setter seg i 
korttidshukommelsen. Dette refererer en 
gjerne til som indre strategier for å spille 
på lag med hukommelsen.  

For systematikere er det kanskje mer lo-
gisk å benytte seg av ytre hukommel-
sesstrategier. Her er det konkrete verktøy 
som å skrive lister og lapper som gjelder. 
Det å lage seg en ukeplan har hjulpet 
mange til å huske dagens eller ukens 
gjøremål. Et annet konkret tips er å lage 
gode systemer for hvor en legger opp-
skrifter, nøkler, lommebok eller andre ting 
en bruker ofte. For enkelte kan det være 
nyttig med en egen hylle der en plasserer 
det viktigste, som ukeplaner, hendelser en 
skal delta på, regninger og permer som 
inneholder nødvendige papirer. 

Kilder: KReSS Sunnaas sykehus, Illus-
trert vitenskap (serie om hjernen) og 
Nrk programmet Puls (et program om 
hjernen vist i 2012, der Jan Erik Nordvik 
fra   KReSS deltok). 

Kunnskap om hvordan hukommelsen fungerer og henger 
sammen, mener både forskere og de som selv har erfart 
kognitivt svikt, er nødvendig for å lettere akseptere og forstå 
hvordan en lettere kan leve videre i sin nye tilstand.
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Kognisjon betyr ”det hjernen gjør”. Be-
grepet kognitiv svikt referer altså til det 
faktum at ”hjernen ikke gjør som den skal”.

Sunnaas sykehus hjerneskadeavdeling 
er blant landets beste på kunnskap om 
og rehabilitering av hjerneskader. Av-        
delingen er landsdekkende, noe som betyr 
at folk fra hele landet kan søke plass via 

sin fastlege eller sitt spesialistsykehus. 

HJERNEN TRENGER HJELP 
Ergoterapeutene Nina Braathen og 
Gunhild K. Moen fra Sunnaas holdt i 
det faglige under fellesseminaret som 
ble arrangert i begynnelsen av februar. 
Terapeutene startet med en presenta-
sjon av sykehusets tilbud, for deretter å 
forklare hvordan og hvorfor de jobber 
som de gjør.   

- Sunnaas har utarbeidet et tilbud for de 
usynlige skadene, de moderate til lettere 
hjerneskadene. Mens enkelte kommer seg 
relativt bra etter en ulykke, bruker andre 
flere år. Sistnevnte trenger kanskje et 
senrehabiliteringsopphold for å komme 

seg videre. Vi har også erfart at det kan 
være en fordel å ha prøvd seg i hverdagen 
for å få en forståelse for hvilke proble-
mer og utfordringer den ”nye” hverdagen 
medfører, forklarte Moen.    

Et opphold på Sunnaas sykehus er på to 
til seks uker. I samarbeid mellom hel-
sepersonell, pasient og pårørende blir 
det skreddersydd et opplegg og definert 
felles mål. 

- Det er viktig at de pårørende involve-
res tidlig og er med gjennom prosessen. 
Kunnskap om begrensninger og mulig-
heter er avgjørende for at ikke bare den 
skadde, men også familien, skal få en 
så god hverdag som mulig, sa Braathen.  

En skade på hjernen medfører det 
som kalles kognitiv svikt. Kunnskap 
om hva dette innebærer stod på 
agendaen da Personskadeforbundet 
LTN sammen med Sunnaas sykehus 
inviterte til todagers seminar. 

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Når hjernen svikter

ERGOTERAPEUTENE  Nina Braathen og Gunhild K. Moen fra Sunnaas sykehus.
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Å akseptere sin nye situasjon og avpasse aktiviteter etter dette 
hjelper betraktelig for å få et godt liv. Lytt til kroppen, forebygg, 
lag gode søvnrutiner, unngå tidspress, ta jevnlige pauser og hold 
positivt fokus på det du kan heller enn det du ikke kan.

HVA ER EN HJERNE?
Visste du at alle mennesker er utstyrt 
med 80 milliarder hjerneceller og at kon-
sistensen på hjernen kan sammenlignes 
med smør? Nei vel, men slik er det altså. 
Hjernen ligger i veske og er beskyttet av 
kraniet, altså bein, og den veier i snitt 
1,5 kilo. 80 prosent av hjernen er vann, og 
den lever at glukose og oksygen.

De to ergoterapeutene fortalte ivrig om 
hjernen. Kunnskap er essensielt i rehabili-
teringsarbeidet. Inne i hjernen er det stor 
aktivitet og cellene kommuniserer aktivt.   

- At en hjerne er skadet betyr at noen av 
de 80 milliarder hjernecellene ikke lenger 
kommuniserer med hverandre eller resten 
av systemet, slik de gjorde før. Det betyr 
at hjernens opprinnelige funksjon med å 
ta imot informasjon, vurdere denne og 
bruke innholdet  for å handle, svikter. En 
skade fører derfor til at sammenhenger 
og mening kan forsvinne, noe som kan 
oppleves som skremmende, annerledes og 
pasifiserende, forklarte ergoterapeutene. 

KONSEKVENSER AV SKADE 
For ergoterapeutene fra Sunnaas var det 
viktig å formidle at en skadet hjerne betyr 
redusert kapasitet. Eller sagt på en annen 
måte, en skadet hjerne bruker så mye 
energi på å få gjennomført en handling, 
at en ikke lenger klarer å gjøre så mye 
som tidligere. 

- Prioritering er en nødvendighet for 

mennesker med kognitiv svikt, forklarte 
ergoterapeutene. 

- For å gjøre gode vurderinger kreves 
både kunnskap og systemer. Hvor lang 
tid tar en dusj, eller handling av daglig-
varer og matlaging? Gode rutiner ikke 
bare avlaster hjernen, etter hvert opplever 
mange at hjernen reprogrammerer, slik 
at aktivitetene går mer på automatikk, 
og derfor blir mindre slitsomme. 

Å akseptere sin nye situasjon og avpasse 
aktiviteter etter dette, hjelper betrakte-
lig for å få et godt liv. Lytt til kroppen, 
forebygg, lag gode søvnrutiner, unngå 
tidspress, ta jevnlige pauser og hold po-
sitivt fokus på det du kan, heller enn det 
du ikke kan. 

Det handler om å ikke gi opp, og om å ha 
fokus både på kort og langt sikt, er gode 
råd fra Sunnaas-terapeutene.  

LIKHETER OG ULIKHETER
Hvilke utfordringer en opplever etter en 
hjerneskade varierer, men en del mønster 
går igjen. For eksempel sliter en del med 
manglende tidsforståelse, læringsvansker, 
hukommelsessvikt, problem med igang-
settelser og avslutninger, for mye eller 
for lite energi, problem med seleksjon, 
lys- og lydsensivitet, forståelse og dårlig 
impulsstyring. 

- Forståelse om hvorfor en for eksempel 
lærer dårlig eller synes radioen støyer, er 

avgjørende for å starte en god rehabili-
teringsprosess. Ved å stille spørsmål om 
hvorfor, finner en også løsninger. Gode 
rutiner og strukturer hjelper mange, derfor 
har vi ved Sunnaas valgt å jobbe konkret 
og praktisk for å lette arbeidet til hjernen, 
understreket Sunnaas-terapeutene. 

OPPMERKSOMHET, GODE SYSTEMER 
OG TILRETTELEGGING
Oppmerksomhet er en rød tråd i all hjer-
nerehabilitering. Det handler om vår evne 
til å gjøre oss skjerpet, sile ut informasjon, 
holde fokus eller veksle mellom flere infor-
masjonskilder. Oppmerksomhet er selve 
forutsetningen for å huske og å lære. 

Hjernerehabiliteringsprogram får derfor 
stor plass på Sunnaas. 
- Når vi holder kurs snakker vi mye om 

KUNSTNER JAN SCHWENCKE sang og fortalte sin 
historie som kognitivt skadd.
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systemer. Systemer som rydder tid gir 
energi, en følelse av kontroll og plass til 
at hjernen kan rette sin oppmerksom-
het andre steder. Dette gjør den skadde 
mindre sårbar, en tilleggsbelastning som 
mange dessverre opplever. Systemer kan 
også brukes i en eventuell tilrettelegging 
på en arbeidsplass eller skole. Ofte er 
det små justeringer som skal til for at 
deltakelsen skal fungere bedre. Poenget 
er at systemer avlaster hodet og gir rom 
for bedre oppmerksomhet, understreket 
terapeutene, og la til at:  

- Vi lærer nye ting gjennom hele livet, 
og hjernen har stor kapasitet også etter 
en skade. 

ANN-LENA VONHEIM 
(NYTT MEDLEM)
- Jeg meldte meg inn i forbundet for 
noen måneder siden, etter å ha lest 
et oppslag i avisen om en rettsak der 
Personskadeforbundet LTN og Ness 
Lundin bistod en familie. Etter en 
hyggelig telefonsamtale forstod jeg 
at forbundet består av engasjerte og 
kunnskapsrike mennesker som har 
erfaring med hvordan en skal møte 
mennesker som har opplevd trauma-
tiske hendelser.

Vonheim forteller at hun har møtt en 
organisasjon som er lyttende og gir 
råd, som kommer med forslag, tilbyr 
hjelp og følger opp. 

- Som mamma til en gutt som sliter 
etter en ulykke, var det å komme i kon-

takt med noen som faktisk forstår en 
sterk opplevelse og en milepæl i vår 
prosess, sier hun.

- Jeg var takknemlig for at jeg fikk 
delta på dette kurset som har lært 
meg forskjellige aspekter ved hjerne-
skader. Fagpersoner har snakket om 
forhold vi opplever i vår familie, og 
utfordringer sønnen min har, samtidig 
som jeg har fått snakke med andre 
som selv har lignende erfaringer, sier 
det nye medlemmet.

CECILIE CAROLINE SVENSSON 
Cecilie Svensson forteller at hun meldte 
seg på dette kurset fordi hun ville lære 

mer om kognitive utfordringer. Hun har 
vært medlem siden 2008.  

- Selv om det er noen år siden jeg ble 
skadet, ønsket jeg å lære mer om hva 
det betyr, hvorfor det er som det er og 
å få noen tips og ideer på hvordan jeg 
best mulig kan lære å leve bedre med 
tilstanden min, forteller Svensson. 

Hun understreker at hun har stor nytte 

av å snakke med andre i samme situa-
sjon, og av å dele historier og erfaringer.

- Det er frigjørende å kunne snakke om 
hjerneskaden med humor og åpenhet. 
I de fleste andre sammenhenger er 
det helt umulig. For meg bygger det 
egen selvfølelse og forebygger den 
snikende følelsen av verdiløshet som 
av og til innhenter meg, sier Cecilie 
Svensson.
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Mange skadelidte blir dessverre syke- 
meldt i mer enn 52 uker. Deretter går 
mange over på arbeidsavklarings-
penger, noe som kan vare i flere år.

TEKST: Advokat Tor Kielland, Simonsen Vogt Wiig

Var man i arbeid da bilulykken, arbeids- 
ulykken/sykdommen eller pasientskaden 
inntraff, vil et langtidsfravær naturlig nok 
skape problemer overfor arbeidsgiver. 
Arbeidsgiver plikter etter arbeidsmiljø- 
loven § 4-6 så langt det er mulig å iverk-
sette nødvendige tiltak for at arbeidsta-
ker skal kunne beholde eller få passende 
arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis 
anledning til å fortsette i sitt vanlige ar-

beid, eventuelt etter særlig tilrettelegging 
av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i 
arbeidsutstyr etc. Det må også vurderes 
om arbeidstaker kan overføres til annet 
arbeid i bedriften. 

Men vi ser i mange tilfeller at arbeidsgive-
re dessverre er lite villige til å strekke seg 
særlig langt her, og loven inneholder jo 
ordlyden "så langt det er mulig". Det kan 
være vanskelig å etterprøve arbeidsgivers 
skjønn – særlig i små og mellomstore 
bedrifter hvor mulighetene for tilretteleg-
ging ofte kan fremstå som mer begrenset. 
Videre er det dessverre slik at mange 
er så hardt skadet at de etter langvarig 
fraværsperiode  ikke ser seg i  stand til 

å gå tilbake til arbeidet helt eller delvis. 
Med andre ord går tiden og årene, og 
man har fortsatt sin ansettelse i behold.
Bedriftene kan gjerne la dette fortsette 
en tid, ettersom de ikke betaler noe for 
en arbeidstaker som har gått over på ar-
beidsavklaringspenger. Men etter kortere 
eller lengre tid vil mange arbeidsgivere ta 
opp spørsmålet om fortsatt ansettelse 
i bedriften. Hvilke rettigheter har man 
egentlig da som arbeidstaker ? 

Arbeidstaker er beskyttet mot oppsigel-
se i de første 12 månedene etter at han 
ble sykmeldt på grunn av sykdom eller 
ulykke. Dette er regulert i arbeidsmil-
jølovens § 15-8. Men dette gjelder bare 
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Langtidssykemeldt 
og oppsigelse



–  12  –

Tor Kjelland

Arbeidstaker er beskyttet mot oppsigelse i de første 12 måned-
ene etter at man ble sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke. 
Dette er regulert i arbeidsmiljølovens § 15-8. Men dette gjelder 
bare når oppsigelsen er begrunnet i sykdommen.

når oppsigelsen er begrunnet i sykdom-
men. Man kan altså sies opp i perioden 
av andre grunner, for eksempel ved en 
nedbemanning.  Riktignok bestemmer 
loven at en oppsigelse i verneperioden 
skal ansees å ha sin grunn i sykdom-
men/skaden dersom ikke noe annet 
gjøres overveiende sannsynlig. Ved en 
nedbemanning vil det derimot være 
lett å oppfylle dette beviskravet. Det er 
da dessverre også slik at en skadet eller 
langtidssykemeldt arbeidstaker ofte blir 
rammet av utvelgelsesprosessen og vil 
være blant de som må gå. 

Skulle man bli rammet av en oppsigelse 
i verneperioden på 12 måneder, er rådet 
at man bør søke juridisk bistand og/eller 
bistand fra fagforeningen om man er 
medlem. Man bør med andre ord behand-
le saken som friske arbeidstakere som 
får oppsigelser. Man har krav på at det 
gjennomføres forhandlinger.  Partene kan 
da forhandle om sluttpakker etc. Vi har 
også oppnådd i noen tilfeller at bedriften 
trekker oppsigelsen av skadelidte som er 
på arbeidsavklaringspenger etter for-
handlinger.  Et argument i så måte er at 
arbeidstakeren ikke koster bedriften noe. 

Dersom arbeidstaker har kommet til den 
konklusjon at man nok ikke noen gang 
klarer å komme tilbake til arbeidet i be-
driften - eller noe arbeid i det hele – hva 
da ? En del arbeidsgivere lar det hele seile 
sin egen sjø og gjør ingen ting med ar-
beidsforholdet. Men i de fleste tilfeller vil 

arbeidsgiver søke å avklare situasjonen 
ved å innkalle arbeidstaker til et møte 
for å drøfte situasjonen. Veldig mange 
arbeidsgivere ber arbeidstaker i en slik 
situasjon om å si opp selv. Det er normalt 
sett ikke anbefalelsesverdig å gå med på 
dette, i hvert fall ikke så lenge man har 
en uavklart sak mot et forsikringsselskap 
eller NPE.  Ved egen oppsigelse kan det 
bli brukt mot en at man ved frivillig å ha 
sagt opp sin jobb, selv er ansvarlig for 
den situasjon som har oppstått. Lønn 
uten skaden kan da fra selskapsiden bli 
påstått å være lavere enn lønnen man 
hadde i stillingen man har sagt opp, noe 
som vil medføre reduksjon i erstatningen. 
For å unngå slike anførsler, er det bedre å 
overlate til bedriften å si opp på grunn av 
skaden/sykdommen. Arbeidsuførheten 
bør da fremgå av oppsigelsen/dokumen-
tasjonen som begrunnelse. Da har man 
dette bevislig på det tørre. 

For statlig ansatte vil rådene stort sett 
være de samme.  For statlig ansatte 
gjelder tjenestemannsloven. Lovens § 
10 bestemmer at en tjenestemann kan 
sies opp når vedkommende på grunn av 
sykdom er varig uskikket til å utføre sin 
tjeneste. I offentlig sektor har det utviklet 
seg en praksis hvor man først etter minst 
to års fravær fra arbeidet vurderer en 
oppsigelse av arbeidstaker, med mindre 
det allerede kort tid etter ulykken eller 
pasientskaden er åpenbart at vedkom-
mende aldri kommer ut i arbeid igjen. 
Arbeidsgiver kan også omplassere tje-

nestemenn som er varig uskikket til å 
utføre sin tjeneste på grunn av sykdom. 
I tillegg til loven følger også visse regler 
av Hovedtariffavtalen.  Tjenestemenn 
har også en verneperiode på 52 uker for 
oppsigelse som følge av sykefraværet , 
noe som følger av Hovedtariffavtalen 
sammenholdt med trygdereglene. 

Vi kan dessverre ikke i denne artikke-
len gå inn på alle detaljene som følger 
arbeidstakere med langtidsfravær. Det 
viktigste budskapet i denne omgang 
er at en arbeidstaker, som på grunn av 
skade eller sykdom er varig uskikket fra å 
utføre sitt arbeid, bør overlate initiativet 
vedrørende oppsigelse til arbeidsgiver, 
og at man bør tenke seg meget godt 
om før man selv sier opp sin stilling, selv 
om arbeidsgiver gjerne ser at saken løses 
på en slik måte.

TOR KJELLAND.
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- Likepersonstjenesten er utrolig viktig 
og et av de feltene jeg brenner for i vårt 
forbund. Dette er fordi en likeperson har 
erfaringsbasert kunnskap og derfor vil ha 
en helt annen forståelse og kunnskap om 
hva som kan fungere i ulike situasjoner, 
sier Rismyhr.  

Birte Sand Rismyhr er utdannet sosio-
nom, og jobbet på Sunnaas inntil hun 
for tre år siden ble ansatt som rådgiver 
i Personskadeforbundet LTN. Hvert år 
har hun samtaler med flere hundre som 
trenger råd, hjelp og bistand i forbindelse 
med personskader. 

UTFYLLENDE ROLLER   
Birtes kunnskapsfelt er stort. Det må det 
være. Hun kan mye om rettigheter og hva 
som praktisk skjer i et møte med NAV, 
og som rådgiver holder hun seg også 
oppdatert på rehabiliterings- og andre 
relevante  tilbud.

- Jeg kan gi råd og veiledning, men i og 
med at jeg ikke har vært der selv kan 
jeg ikke helt leve meg inn i hvordan det 
føles å være i de ulike situasjonene. For 
eksempel forstår jeg ikke følelsene, spen-
ningen eller usikkerheten en har under 
det første NAV-møtet, eller hvordan det 
oppleves å skulle fortelle barn eller slekt 
at livet blir annerledes. Her er samtalene 

med likepersoner fine. De har selv vært 
der og kjent det på kroppen, noe som har 
en stor og unik verdi, sier hun.  

Det er vanlig at en som er skadet, pårø-
rende eller etterlatt er usikker og redd med 
tanke på fremtiden. De føler seg frem-
medgjort i den nye situasjonen. Å snakke 
med eller treffe noen som har kommet 
seg videre kan gi håp og positive tanker.   

- Det å snakke med noen som har kom-
met seg videre er viktig når livet er snudd 
opp ned. For mange kan det bety å gå 
fra tanken om at ingenting nytter, til å 
ta de avgjørende skrittene i rett retning. 
En likeperson har allerede funnet løsnin-
ger på mange utfordringer, noe som kan 
være med på å trygge den skadde og 
eventuelt pårørende, understreker Birte 
Sand Rismyhr. 

RÅDGIVER ELLER LIKEPERSON
Personskadeforbundet LTN arrangerer årlig 
kurs for likepersoner. Noen av temaene 
som er viktige er grenser og hvordan en 
likeperson skal takle ”vanskelige” samtaler.  

- Likepersoner skal kunne dele erfarings-
basert kunnskap i møte med skade og 
kriser, men når samtalene beveger seg 
inn på rettsprinsipper og regler, er dette 
rådgiverens område, sier hun. 

Birte Sand Rismyhr forstår at grensene 
kan være utydelige for en likeperson i 
samtale med skadde, og at det derfor 
er viktig å gjøres klar over dem. 

- Det kan for eksempel være lett å over-
føre egen sak til andres, men det er ofte 
ikke riktig, og kan også bli direkte feil. 
På samme måte som jeg ser mine be-
grensinger og viser videre til likepersoner, 
må likepersoner peke videre til rådgiver 
eller profesjonelle når de ikke kan bistå, 
sier hun. 

LIKEPERSONTJENESTEN MÅ BLI 
BEDRE KJENT 
Rådgiveren i Personskadeforbundet LTN 
er glad for at forbundet satser på like-
persontjenesten. 

- Håpet som tennes i likepersonssamtaler 
er ikke bare viktig i øyeblikket, det gir 
også en helsegevinst. Jeg håper derfor 
at tjenesten kan brukes enda mer, og at 
både lag og enkeltpersoner er med på å 
løfte tilbudet, avslutter hun. 

Likeperson 
versus rådgiver
TEKST: Gunn Kvalsvik

Rådgiver i Personskadeforbundet LTN, Birte Sand Rismyhr, mener at 
rollene som rådgiver og likeperson utfyller hverandre, og at begge kan 
være viktig for personer som er skadet, etterlatt eller pårørende. 

BIRTE SAND RISMYHR
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Konkret betyr grasrotandelen at du vel-
ger hvilket lag eller forening som får fem 
prosent av din spilleinnsats. Tipper du 
for en hundrelapp, går fem kroner til din 
grasrotmottaker. Og best av alt; din inn-
sats, premie eller vinnersjanse er akkurat 
den samme! 

Personskadeforbundet LTN er en av fle-
re organisasjoner som er godkjent av 
kulturdepartementet som mottaker av 
grasrotmidler. For at ditt lag eller forening 
skal motta midler, må det både være 
registrert i Frivillighetsregisteret og god-
kjent som grasrotmottaker. 

I 2014 var det 30 lag i Personskadeforbun-
det LTN som søkte penger via Grasrotan-
delen. Lagene som fikk mest penger var 
Sør-Trøndelag med hele 23 420,- kroner, 
nummer to på listen var Stjør- og Verdal 
med 15 274,- og på tredjeplass Telemark 
som fikk 12 682,-.

- Vi bruker pengene på medlemmene 
og medlemsaktiviteter. Laget har ingen 
konkrete prosjekter disse pengene er øre-
merket til, sier Ann Aune, nyvalgt leder i 
Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag. 

Aune forteller at pengene fra Grasrotan-
delen utgjør en viktig inntektskilde for 
laget, og at de setter stor pris på de som 
velger å gi pengene til dem. I Sør-Trønde-
lag kan de vise til en rekke aktiviteter som 
blir sponset, blant annet tur til Bulgaria, 
helgeturer, julebord, konsert- og kinobe-
søk og bowlingkvelder. Uten tippepen-
gene ville medlemmene måtte dekke en 
større del av kostnadene.

– Første gang vi fikk penger var det snakk 
om ca. 600,- kroner, i dag er denne sum-
men mangedoblet. Det er gledelig. Jeg 
tror vi får så mye fordi vi aktivt har mar-
kedsført konseptet og fått folk til å bli 
oppmerksomme på denne muligheten, 
forteller Ann Aune. 

MYE KAN BLI MER 
Fra starten i 2009 og frem til 2014 har 
inntekten fra Grasrotandelen til lag i Per-
sonskadeforbundet vokst til LTN 750 000 
kroner, altså en betydelig sum penger.

En enkel måte å verve på er å gå inn på 
hjemmesiden til Grasrotandelen, finne sitt 
lag og med to tastetrykk skrive ut et fiks 
ferdig vervebrev og vervekort for laget.

Potensialet for å få enda mer penger 
er stort. Det handler om å fortsette å 
markedsføre laget som grasrotmot-
tager overfor både medlemmer og 
ikke-medlemmer. 

Overskuddet til Norsk Tipping går uavkortet til samfunnsnyttige formål. 
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme 
hva overskuddet skal gå til.

Få bedre økonomi i ditt lag 

Smått
& Viktig

For mer informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret, gå inn på:   
http://www.brreg.no/frivillighet/ Om du er usikker, så hjelper Christina gjerne! Ring henne på 22 35 71 00.
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Vi vet at mange av våre medlemmer 
arbeider aktivt som brukermedvirkere/
brukerrepresentanter, og på den måten 
gjør et viktig arbeid for å utvikle tilbudet 
til brukere, pasienter og pårørende i et 
helseforetak, i Nav eller kommune/fyl-
ke. Personskadeforbundet LTN vurderer 
fortløpende hvordan vi best kan bidra 
til å styrke dette arbeidet blant våre 
medlemmer. 

Første fase er å:
• få oversikt over hvem av våre med-
 lemmer som pr. i dag har disse tillits-
 vervene rundt omkring i hele landet. 

• komme i kontakt med dere som har gått 
på kurs, for eksempel Modul 1-kurset, som 
arrangeres for brukermedvirkere i spesi-
alisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst-om-
rådet, eller gjennom FFO (Funksjonshem-
medes Felles Organisasjon). 

VI ØNSKER SVAR FRA HELE LANDET!
Er du brukermedvirker/brukerrepresentant 
eller har gått på kurs som kvalifiserer til 
dette, så ser vi fram til å høre fra deg! Ta 
gjerne kontakt med Frank på telefon 22 
35 71 00 eller e-post: post@personska-
deforbundet.no

Hvilke medlemmer i Personskade-
forbundet LTN er brukermedvirkere/
brukerrepresentanter?

FAKTURA PÅ E-POST? VI FORENKLER FOR DEG!

Siste året har vi hatt stadig flere forespørsler fra mange medlemmer om 
å få faktura tilsendt på e-post istedenfor vanlig post.

OG DETTE KAN DU NÅ FÅ!
Send en e-post til: medlemmerpersonskadeforbundet.no 
og oppgi at du heretter ønsker å få tilsendt faktura på e-post, og til 
hvilken e-post-adresse – og gjerne ditt medlemsnummer!

Denne nye forsendelsesmåten er besparende på mange måter; tid, penger og ikke minst miljøet!
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ALKOHOL, FORSIKRING OG 
MOTORSYKKEL 
Den 5. februar i år avsa Høyesterett en 
viktig dom vedrørende forsørgertap til de 
etterlatte etter en trafikkulykke hvor fører 
av en motorsykkel omkom. Han var på-
virket av alkohol, eide sykkelen og hadde 
ikke tegnet ansvarsforsikring. 

Trafikkforsikringsforeningen 
Når et motorkjøretøy ikke er forsikret, over-
tar Trafikkforsikringsforeningen (TFF) an-
svaret i forhold til de som blir skadet av kjø-
retøyet. TFF er en paraplyorganisasjon som 
skal sikre at alle som skader seg i trafikken 
får erstatning til tross for at kjøretøyet ikke 
er forsikret. Dersom eier av kjøretøyet selv 
er sjåfør og ikke har forsikret dette, vil han 
normalt sett ikke få erstatning hvis han 
selv blir skadet. Spørsmålet som ble stilt i 
denne saken, var om de etterlatte var i en 
annen stilling. Skulle de sammenlignes med 
en passasjer eller en møtende trafikant 
som ble skadet av et slikt kjøretøy, eller 
identifiseres med sjåføren/eieren? 

Forsikringsselskapet anførte at det i saken 
ikke var noe ansvarsgrunnlag da avdø-
de ikke selv ville fått erstatning hvis han 
hadde overlevd. Kravet ble derfor avvist. 
Dessuten hevdet forsikringsselskapet at 
hvis Høyesterett kom til at det foreligger 
ansvar, måtte erstatningen avkortes med 
100 prosent da Trafikkforsikringsforenin-
gen i så tilfelle ville søke regress mot døds-
boet og krevd pengene tilbake. 

Høyesterett tok blant annet utgangspunkt 

i den såkalte Sunndaldommen fra 1997, 
hvor Høyesterett reduserte erstatningen 
med 50 prosent. Sjåføren som omkom 
var alkoholpåvirket, men her var imid-
lertid bilen forsikret. Retten viser videre 
til dommen som kom 11. desember 2014 
fra Høyesterett hvor det ble påpekt at det 
har vært en betydelig rettsutvikling av 
medvirkningslæren siden saken i 1997, og  
i den saken ble erstatning til de etterlatte 
kun redusert med 20 prosent. Høyesterett 
uttaler:

«Den alminnelige utviklingen på områ-
det tilsa allikevel at reduksjoner i utmålt 
erstatning ble mindre enn i 1997».

Disse hensynene ble også lagt vekt på i 
denne saken, selv om føreren hadde unn-
latt å tegne den lovpålagte forsikringen.
Høyesterett legger også vekt på de sosiale 
hensynene, og påpeker at det er etablert 
en tvungen forsikringsordning for skader 
voldt av motorvogn, og at det bare på 
enkelte avgrensede områder forekom-
mer at skadelidte faller utenfor denne 
ordningen. Avkortningen ble satt til 30 
prosent. Høyesterett fant det unaturlig å 
gi Trafikkforsikringen medhold i sitt krav 
om regress og uttaler:
 
«Det vil gi dårlig sammenheng mellom 
reglene dersom de etterlatte delvis blir 
tilkjent erstatning for forsørgertapet, for 
så å bli gjort ansvarlig for det samme 
beløpet i regressomgangen.»

Dommen var enstemmig og skadelidte ble 

også tilkjent saksomkostninger. Dommen 
er et nytt eksempel på den positive utvik-
lingen i medvirkningslæren, og vi takker 
advokat Espen Simonsen for fin innsats 
som prosessfullmektig.

PÅKJØRT I FOTGJENGERFELT 
Jeg vil også omtale en vel begrunnet 
dom fra Oslo tingrett 28. desember 2014. 
Tingrettsdommer har mindre verdi som 
rettskilder og påvirker derfor i mindre grad 
andre domstolers avgjørelser. Det er derfor 
vi i LEVE MED stort sett omtaler Høyeste-
rettsdommer og lagmannsrettsdommer. 

I noen tilfeller finner jeg imidlertid grunn 
å gjøre unntak. Faktum var at skadelidte 
ble påkjørt som fotgjenger av bil bakfra. 
Spørsmålet var hvorvidt det forelå en 
årsakssammenheng mellom ulykken og 
skadelidtes reduserte arbeidsevne. For-
sikringsselskapet anførte at det ikke var 
sammenheng mellom ulykken og skade-
lidtes nakke-, hode- og skuldersmerter. 

Under rettssaken ble det fremlagt en over-
sikt fra verkstedet som viste at bilen som 
følge av ulykken fikk skade på høyre front, 
og at reparasjonskostnadene utgjorde 
rundt 20 000,- kroner. Forsikringsselskapet 
anførte at man måtte legge til grunn de 
samme kriteriene for vurdering av årsaks-
sammenheng som ved nakkeslengska-
der. Man måtte altså fastslå skadeevne, 
akuttsymptomer, brosymptomer og en 
avgrensing mot andre mer sannsynlige 
årsaker. Tingretten avviste at man kunne 
ta utgangspunkt i disse vilkårene. Retten 

§

TEKST: Per Oretorp

Glimt fra retten
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Tingrettsdommer har mindre verdi som rettskilder og påvirker derfor 
i mindre grad andre domstolers avgjørelser. Det er derfor vi i LEVE 
MED stort sett omhandler Høyesterettsdommer og lagmannsretts-
dommer. I noen tilfeller finner jeg imidlertid grunn å gjøre unntak. 

la til grunn at det oppstår en annen ska-
demekanisme når en skadelidt som er 
fotgjenger blir påkjørt direkte av en liten 
lastebil i 20 til 30 kilometer i timen. Forsi-
kringsselskapet reiste også spørsmålet om 
hvorvidt disse vilkårene har overførings-
verdi til andre skadetyper og viste til en 
Høyesterettsavgjørelse fra 2007. Retten 
konkluderer med at disse fire vilkårene 
kun gjelder i nakkeslengsaker, og at man 
for øvrig står overfor en fri bevisvurdering. 

Brosymptomer 
Dette er viktige presiseringer da vi ofte 
opplever at forsikringsselskapene benyt-
ter disse kriteriene uavhengig av hvilken 
skade man har vært utsatt for.

Tingretten hadde også en interessant 
drøftelse når det gjelder brosymptomer. 
Forsikringsselskapet anførte at legejour-
nalene ikke omhandlet disse plagene og 
at det var derfor de såkalte brosympto-
mene ikke forelå. Retten poengterer at det 
fremstår som lite naturlig for skadelidte 
å drøfte sine nakke- og hodeplager med 
fastlegen under hver konsultasjon. Dette 
er et svært praktisk problem, ettersom 
journalene er det eneste utgangspunkt for 
vurderingen av om vilkårene er til stede.
Her må man være mer nyansert og stille 
spørsmål til hvorfor plagene ikke er nevnt. 
Retten anførte også: 

«Dessuten stilles det ikke like strenge krav 
til fortløpende nedtegnelser i journalma-
terialet etter utløpet av kronisk senfase, 
ca. ett år etter ulykken.»

Skadelidte ble tilkjent 3 940 000,- kroner 
samt dekning av saksomkostninger. 

Saken ble prosedert av advokat Thomas 
Meinich.

MØTEULYKKE 
27. februar i år avsa Oslo Tingrett nok en 
god og meget vel begrunnet dom i en per-
sonskadeerstatningssak. Skadelidte hadde, 
mens hun var på arbeid i 1998, vært utsatt 
for en møteulykke og utviklet ganske raskt 
hodesmerter og stivhet/ømhet i nakken. 
 
Hun kom tilbake på jobb kort tid etter 
ulykken, men ble sykemeldt i forbindel-
se med legekonsultasjon fire dager etter 
ulykken. Etter om lag fem ukers sykemel-
ding, var hun friskmeldt i tre måneder, 
før hun igjen ble sykemeldt på grunn av 
smerter i nakke, skuldre og bekken. Etter 
dette følger perioder med friskmeldinger 
og nye sykemeldinger frem til våren 1999. 
Etter dette, og frem til i dag, har hun vært 
ute av arbeid. 

Til saken hører også at skadelidte før ulyk-
ken hadde hatt plager i nakken, og at hun 
også ble utsatt for en ny trafikkulykke i 
2004. Det var uenighet mellom parte-
ne om hvorvidt den siste ulykken hadde 
innvirkning på symptombildet. I tillegg 
ble hun i 2012 operert med avstivning av 
rygg for å bedre langvarige plager med 
smerter i korsryggen.

Saken reiste en rekke kompliserte medi-
sinske og juridiske problemstillinger, her-

under om de såkalte Lie-vilkårene var 
oppfylt. Retten drøftet også konkurrende/
samvirkende årsaker, og betingelseslæren 
versus uvesentlighetslæren, samt i hvilken 
grad uførhet eller deler av uførheten har 
sammenheng med ulykken. 

Rettsoppnevnt sakkyndig mente skade-
lidte hadde blitt påført en skadebetinget 
medisinsk invaliditet av mindre grad på 
7 til 10 prosent.

Skadelidte hadde ovenfor selskapet frem-
met et samlet krav på 4,8 millioner kroner, 
men krevde i retten erstatning fastsatt 
etter rettens skjønn. Forsikringsselskapet 
la ned påstand om frifinnelse.
 
Etter en utførlig gjennomgang av sakens 
problemstillinger konkluderte Oslo tingrett 
med at det ikke foreligger noen inngang-
sinvaliditet i forhold nakkeskaden, og at 
det er en sannsynliggjort sammenheng 
mellom ulykken i 1998 og de nakkesymp-
tomer skadelidte har i dag. Retten kom 
imidlertid til at det også foreligger andre 
selvstendig virkende årsaker, og foretok 
en tredeling av symptombildet.

Retten konkluderte med at det, i tråd med 
den sakkyndigs vurdering, er sannsyn-
liggjort en faktisk årsakssammenheng 
mellom ulykken og 1/3 av ervervsuførhe-
ten og tilerkjente skadelidte kr. 1.965.000.

For skadelidte ble saken prosedert av 
advokat Terje Hensrud. 

Per Oretorp



–  18  –

Personskadeforbundet LTN kjører i
samarbeid med If skadeforsikring også
i år kampanjen Ticket to ride der vi
sponser sjåfør til russebiler to valgfrie
netter i russetida.

Vi ønsker at russen skal få en trygg
feiring, men vi vet at russen er utsatt
for ulykker. Russetiden består av unge 
mennesker, god stemning, alkohol og 
trafikk, noe som kan medføre farlige 
situasjoner.

Sammen med If skadeforsikring ønsker
Personskadeforbundet LTN å gi et bi-

drag for å forhindre ulykker. En avtale
med Personskadeforbundet LTN gir
tilskudd til sjåfør til bilen to valgfrie net-
ter i russetida. Bidraget fra Personska-
deforbundet LTN og If er kroner 1 000.

Sjåføren må ha hatt sertifikat i minst
fem år, og således være en erfaren
sjåfør. Gjennom Ticket to ride
får vedkommende betalt 1 000,- kroner 
for to oppdrag.

Avtalen om tilskuddet inngås ved at
russen signerer en blankett de får via
lokal- eller fylkeslagene, og sender 

denne inn til sekretariatet. Ditt nær-
meste lag finner du ved å gå inn på 
personskadeforbundet.no. Ta kontakt 
og kom trygt hjem fra feiringen.

1 TIL 17 Mai TICKET TO RIDE 

I løpet av 2013 var 
nesten to millioner 
nordmenn innom 
et sykehus. Når du 
er syk, blir du sår-
bar, og da må du 
ha tillit til at du har 
dyktige mennesker 
og et godt utstyrt 

helsevesen rundt deg. Vi har lenge erklært 
at «Norge har verdens beste helsevesen», 

og kanskje stemmer det at vi har ver-
dens aller beste helseansatte. Men hvor 
godt er egentlig helsevesenet vårt? Hvor 
smart er organiseringen, og hvor kloke 
er beslutningene? Hvilke resultater kan 
norsk helsevesen vise til internasjonalt? 
Og hvordan er det å jobbe i et system 
der lojalitetsplikten av mange oppleves 
som sterkere enn ytringsfriheten, og der 
innsparing og skjemaføring settes foran 
pasientens behov? 

Mange helseansatte begynner å få nok. 
Flere tar bladet fra munnen og står frem 
med kritikk av et helsesystem som er sta-
dig mer til hinder enn til hjelp. Gjennom 
brev fra helseansatte setter journalist, 
eks-kreftpasient og helsedebattant Lise 
Askvik søkelys på noen av de utfordrin-
gene norske helsearbeidere må håndtere 
i sin hverdag. Det er på tide å lytte til de 
alvorlige varslene fra folk som daglig ser 
pasienten i øynene.

Boktips: Helsesviket

Dette 
skjer
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Landet
rundt

Laget forteller om god oppslutning om 
årsmøtet den 20. februar. I tillegg til det 
formelle møtet, var det god tid til sosialt 
samvær med servering og musikk.   

Et par uker senere var det kafédrift un-
der Vinterfestuka. Det er det tyvende 
året  forbundet samarbeider om kafé-
driften under festuka, noe som betyr 
medlemsdugnad fulle dager i en hel uke.

Ofoten i farta

Landsstyret viser til vedtektene § 5.3 og 
varsler med dette om Landsmøtet 2015.
Landsmøtet vil bli avholdt 11.-13. sep-
tember 2015 på Clarion Hotel & Congress 
Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 
Gardermoen.

§5.4
Saker til Landsmøtet må være innsendt 
skriftlig til Landsstyret senest 3 - tre - 
måneder før Landsmøtet finner sted. 
Forslag fra enkeltmedlemmer eller lags-
styret fremmes for lagets årsmøte, som 
uttaler seg om forslaget før det sendes 
LTNs landsstyre.

I fylker med både lokal- og fylkeslag skal 
sakene behandles i lokallaget. Saker be-
handlet i lokallaget skal ikke behandles 
på nytt i fylkeslaget. Fylkeslag som ikke 
har direkte medlemmer kan ikke sende 
inn saker til landsmøtet.

RETNINGSLINJER TIL VÅRE 
VEDTEKTER SIER FØLGENDE: 
Lokallag og fylkeslag som står tilsluttet 
LTN pr. 31. desember før Landsmøtet 
avholdes, og som har overholdt sine 
forpliktelser overfor LTN, jfr. § 9, har rett 
til å la seg representere på Landsmøtet 
på følgende måte:

 Lokallagene skal ha rett til en stemme 
pr. påbegynt 100 medlemmer. Alle fylke-
slag som har direkte medlemmer (som 
ikke er medlemmer av noe lokallag) skal 
ha rett til en stemme pr. påbegynt 100 di-
rekte medlemmer. Ingen lag kan allikevel 
ha mer enn fem stemmer. Hvert lokallag 
og fylkeslag som har stemmerett, skal ha 
rett til en delegat som stemmer i henhold 
til lagets stemmetall.

Retningslinjer til våre vedtekter som om-
handler lagenes årsmøter sier følgende: 
Hvert år velges landsmøtedelegat og 
varadelegat til Landsmøtet, eventuelt 
ekstraordinært Landsmøte, jfr. § 5. 

Varsel om landsmøte i 
Personskadeforbundet LTN 

I februar avholdt Ofoten lokallag sitt årsmøte og i mars var det dugnad og VU-kafé på museum Nord i Narvik. 
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Kjønstad har vært nært knyttet til for-
bundet i 25 år. Han har vært en engasjert 
foredragsholder på flere kurs vi har hatt 
og har deltatt i forskjellige drøftelser 
rundt juridiske spørsmål som har angått 
skadelidtes erstatningsrettslige vern. 

Kjønstad har også bistått oss innen 
trygderett, sosialrett og helserett. Han 
bistod med første utredningsarbeid i 
1995, da den gang Landsforeningen for 
trafikkskade fremla et omfattende hø-
ringsnotat til NOU 1994:20 – det såkalte 
Lødrup-utvalget. Høringsnotatet, som ble 
overlevert til Justisdepartementet, var 
antageligvis det første juridiske arbeidet 
på så høyt faglig nivå som vårt forbund 
fremla overfor myndighetene. Kjønstad 
var selv med og overleverte notatet til 
justisministeren. 

Han har også vært sentral i vår kamp 
om å bedre barns erstatningsrettslige 
vern, og sammen utformet vi forslaget 
om endringer som vi i 2008 overleverte 
daværende Justisminister Knut Stor-
berget. Dette har senere blitt referert til i 
Justisdepartementets videre arbeid med 
barneerstatningsreglene. 

Asbjørn Kjønstad var også rådgiver for 
mange av forbundets samarbeidende 
advokater, ikke minst når de har prose-
dert prinsipielle spørsmål i Høyesterett. 
Han var alltid positivt innstilt til å priori-
tere arbeid for å styrke rettssikkerheten 
for våre medlemmer. Kjønstad er også 
kjent for å ha vært fødselshjelper for 
røykeloven og har også vært meget 
sentral i utviklingen av folketrygden 
og velferdsretten i Norge. 

For Personskadeforbundet LTN har As-
bjørn Kjønstad vært en sentral samar-
beidspartner som har bidratt til å bygge 
vårt forbund til en sentral aktør innenfor 
erstatningsretten. Det har økt vår mu-
lighet til å bli hørt og få støtte for våre 
synspunkter, både i det offentlige rom 
og ikke minst i de enkelte departement. 
Han har bidratt aktivt til at vi i dag har 
et forbund som står for seriøsitet og 
kvalitet. 

Personskadeforbundet LTN er svært takk-
nemlig for at Asbjørn Kjønstads verdier, 
tanker og idéer har fått rotfeste i den 
generelle rettsoppfatningen, på en måte 
som vi vil ha glede av fremover. Ikke minst 
vil alle hans bøker og artikler leve videre 
og ha betydning for alle som blir rammet 
av ulykker og sykdom. 

Våre tanker går først og fremst til hans 
familie, hans kollegaer og hans mange 
nære venner.

Vi minnes Asbjørn Kjønstad med varme, 
glede og stor takknemlighet.

Hilde Valberg
Landsstyreleder

Per Oretorp
Ass. generalsekretær

Professor dr. juris. 
Asbjørn Kjønstad er død
Professor dr. juris. Asbjørn Kjønstad døde 14. februar 2015. Han ble 72 år gammel. 
Ved hans bortgang har Personskadeforbundet LTN mistet en viktig og sentral støttespiller.
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Gla'gutt fra Romsås er død
Natt til lørdag 21. februar sovnet Ole 
Johnny Bakke stille inn, bare 34 år gam-
mel. Ole Johnny vil bli husket som en 
humørspreder som alltid hadde en god 
kommentar på lur. Han hadde mange 
venner som han brydde seg om, og var 
godt likt av alle.

Ditt hjerte som slo så varmt for oss alle, 
og øyne som våket og strålte så ømt, har 
stanset og sluknet til sorg for oss alle,

men hva du har gjort, skal aldri bli glemt, 
Ole Johnny. 

Nå har ikke kroppen din vondt lenger og 
du har fått fred. Kjærlige hilsninger går 
ut til etterlatte og alle de som sto deg 
nær. Vi i Oslo fylkeslag takker for de fire 
årene du var med oss, vi kommer til å 
savne deg.

Professor emeritus Asbjørn Kjønstad 
sovnet fredelig inn i sitt hjem i Hol-
menkollen i Oslo 14. februar, bare 72 år 
gammel. Ute i Nordmarka, rett utenfor 
døren i Lillevannsveien, gnistret solen i 
snøkrystaller. Asbjørn skulle nok helst 
ha vært der på en av sine lange skiturer 
den lørdagen.

Asbjørn Kjønstad ble cand. Jur. i 1970, dr. 
juris i 1978 og professor i rettsvitenskap 
samme år ved Det Juridiske fakultet, 
bare 35 år gammel. Asbjørn ble også 
æresdoktor ved ærverdige Københavns 
Universitet. Dette er ikke en vanlig pøl-
sebod, og æresdoktoratene henger høyt 

der. Blant andre æresdoktorer ved det 
københavnske universitet kan nevnes 
statsrettsjuristen Johs Andenes og Win-
ston Churchill.

Asbjørn var tidligere æresdoktor ved 
Universitetet i Lund i Sverige og gjeste-
professor ved Universitetet i Leuven. Han 
har også vært visepresident for European 
Institute of Social Security (EISS) og har 
mottatt, blant mange priser, Karl Evangs 
hederspris og Rettssikkerhetsprisen. Det 
viktigste arbeidet han gjorde for oss, ”De 
vindskeive”, var å kringsette velferdssta-
ten ved å levere premissene for lov om 
pasientrettighetene.

Med toppkarakterer i alle juridiske disi-
pliner kunne han lett vært en formuende 
forretningsadvokat. Men som han ofte 
gjentok: For meg har det alltid vært viktig 
å ta vare på de svake. At også de som har 
det vanskelig skal ha rettigheter, og at vi 
som er heldige og friske, må bidra mer til 
fellesskapet, er viktige prinsipper.

For oss vindskeive har han, Asbjørn Kjøn-
stad, derfor vært det livbergende strået i 
fonna som Hans Børli snakker om i diktet 
”Minnene”.

Terje Carlsen
En av ”De vindskeive”

Asbjørn Kjønstad er død
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede 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:
15. april

Løsning på forrige kryss var:
SKREDFARE

Ragne Marie Døble, Stavanger

Bjørg T Isaksen, Tromsø

Aud Rovde, Ålesund

OPPGAVE

VINNERE
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Selius
& kidza

Hva er respekt og hvordan oppnå det?
"Du skal ha respekt for de som er eldre", blir de aller 
fleste fortalt helt fra de er små. Men du skal også selv 
bli respektert av andre. Hva er respekt, hvordan oppnår 
du det, og hvordan vet du at du blir respektert?

HVA ER RESPEKT?
Respekt handler om holdninger overfor andre personer. Når du 
respekterer noen ser du dem som dine likemenn, eller setter 
dem høyere enn deg selv. Men du kan også respektere en 
persons handlinger eller meninger. Det betyr ikke nødvendigvis 
at du er enig i alt personen gjør eller sier, men kan også bety 
at du aksepterer at personen er - eller tenker - annerledes 
enn deg selv.

Alle ønsker å bli respektert av de man har rundt seg, om det 
så gjelder familie, venner, lærere eller andre. Man kan føle 
seg overkjørt, tilsidesatt eller mobbet dersom man ikke blir 
respektert.

Eksempler på holdninger som ikke skaper respekt kan være 
nedlatenhet, hån, arroganse, spydighet og ignoranse, løgn, 
tyveri og mistro.

HVORDAN VET MAN AT MAN HAR RESPEKT?
Folk viser respekt på forskjellige måter, så det er ikke alltid like 
lett å vite om man har en persons respekt eller ikke. Men ofte 
merker man det på måten man blir behandlet på. Tegn på at 
man har respekt kan være at:

Du føler at du kan være deg selv med de du har rundt deg, at 
de godtar deg for den du er og at de ikke rakker ned på deg 
eller ber deg om å forandre deg.

At folk inkluderer deg i samtalen eller diskusjoner, og ber om 
din mening.

At folk sier sin mening til deg, men aksepterer at du er uenig, 
og ikke prøver å få deg til å forandre synspunkt.

Kilde: ung.no
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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

Hvor blir 
det av is?

Gjør dette:

Du trenger:

Hva skjedde?

Har du lagt merke til at 
isen av og til forsvinner 
fra isbrettene i 
kjøleskapet uten at noen 
har tatt dem? Her får du 
vite hvorfor:

Isbiten i vinduskarmen smeltet og ble til 
vann, og deretter fordampet vannet og 
løste seg opp i luften

To asjetter

Legg en isbit på en asjett og sett 
den i en solrik vinduskarm

To like store isbiter

Kjøleskap

Forsikre deg om at asjetten 
står på noe som tåler 
fuktighet

Isbiten i kjøleskapet smeltet ikke til vann, 
men den forsvant også ertter hvert

Den sublimerte, noe som 
betyr at den gikk rett over 
fra å være en fast klump 
frosset vann til å bli usynlig 
vanndamp

Den ble til vanndamp, som er usynlig som 
luft. Den var der ennå, men du kunne ikke 
se den

I kaldt vær vil isen på et 
islagt fortau iblant 
sublimere. Den blir aldri 
oppvarmet, men 
fordamper likevel

Sett den andre 
isbiten på en asjett 
og la den stå i 
kjøleskapets fryser

Sjekk isbitene:

6 timer senere

12 timer senere

1 dag senere

2 dager senere

4 dager senere

10 dager senere

1

Voksen hjelper
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Bruk av spillteknologi som rehabilite-
ringsmetode ved Sunnaas Sykehus HF 
strekker seg tilbake til 2008, da ergotera-
peuter prøvde ut bruken av Nintendo Wii 
som behandlingsmetode. I de etterfølgen-
de år har dette tilbudet utviklet seg med 
høy hastighet, og er i dag en del av det 

etablerte tilbudet ved sykehuset.

Sammen med et tverrfaglig team har Truls 
Johansen og Anne-Marthe Sanders jobbet 
systematisk for å holde seg oppdaterte 
på ny teknologi og forskning på et felt 
som utvikler seg svært raskt. Virtual Re-

ality (VR) og bruk av interaktive dataspill 
har den senere tid blitt benyttet som nye 
rehabiliteringsmetoder innen blant annet 
hjerne- og ryggmargskaderehabilitering.
 Teori og forskning har vist at måten da-
taspill er utviklet, med en stadig endring 
av omgivelsene og mye fokus på å ha det 

Bruker dataspill i rehabilitering

 

Virtuell rehabiliteringslab (VR lab) ble formelt etablert i 2014 som del av Sunnaas Sykehus HF sin strategiske 
satsning på bruk av ny teknologi innen rehabilitering. Ved laben er det i dag et tilbud om trening med en 
rekke kommersielle og mer spesialiserte dataspill som metode.
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gøy, gjør at det oppfordres til flere repe-
tisjoner. Andre fordeler som blir trukket 
frem med bruk av VR i rehabilitering er at 
pasienter kan trene i kontrollerte omgivel-
ser og få selvtillit i å mestre en aktivitet. 
Videre kan virtuelle omgivelser tilpasses 
den enkeltes treningsbehov og gi mulighet 
for kontrollert tilbakemelding.

I dag er det flere tverrfaglige forsknings-
prosjekter knyttet opp til bruk av tekno-
logi og dataspill ved sykehuset. Ett av 
forskningsprosjektene er den randomisert 
kontrollerte studien VIRTUES, som under-
søker effekten av databasert, intensiv 
trening sammenlignet med vanlig opp-
gaveorientert, intensiv trening.

BRED STØTTE
Johansen og Sanders har merket en økt 
interesse for bruk av teknologi i rehabi-
litering.

- Vi så et behov for å samle kunnskap på 
området for å gi en kvalitetssikker tilbake-
melding på henvendelsene omkring hvilke 
spill som fungerer for ulike pasientgrupper 
og deres utfall. Spesialisert teknologi ut-
viklet kun for rehabilitering er ofte svært 
kostbart, og det var et behov for å være 
sikker på at bruken av slikt utstyr har en 
effekt og oppleves som meningsfull for 
pasientgruppene. I tillegg vil det økono-
miske aspektet gjøre det vanskelig for 
enkeltpersoner eller små institusjoner å 
kjøpe inn slikt utstyr, forteller de.

Med bakgrunn i dette startet de et pro-
sjekt omkring systematisering av de kom-
mersielle spillene og hva de trener. Kom-
mersielle spill er relativt billig, har bedre 
visuell effekt og er ofte en aktivitet som 
mange er kjent med fra før ulykken. Et 
samarbeid med Psykologisk Institutt ved 
Universitet i Oslo er etablert i forbindelse 
med dette prosjektet.

Prosjektet er også en del av satsningen 
på gamification i regi av Oslo MedTech. 
Prosjektet har bred støtte hos brukeror-
ganisasjoner som Landsforeningen for 
ryggmargsskadde, Personskadeforbundet 
LTN, Slagforeningen og CP-foreningen, 
samt innad på sykehuset.

- Dataspill blir brukt både i individuell 
behandling og i grupper, og vi får tilba-
kemeldinger fra pasienter om at begge
deler settes pris på. Vi observerer til daglig 
at det å benytte spill gir en motivasjon 
til å yte mer, og gjør repetitive oppgaver 
enklere å gjennomføre for våre pasien-
ter. Vi ser også at det å benytte spill er 
veldig engasjerende for mange. Mange 
sitter igjen med en mestringsopplevelse 
etter timene, sier Truls Johansen og 
Anne-Marthe Sanders.

Som ledd i spillsatsingen er sykehuset nå 
også i gang med et større prosjekt knyttet 
til simuleringsbasert trening av ansatte 
i fallforebygging. Prosjektet er finansiert 
av Innomed. 

HVORFOR VR-LAB? 
Johansen og Sanders har flere langsik-
tige mål med å etablere en VR-lab. De 
ønsker å samle all VR-aktivitet og alle 
teknologirelaterte prosjekter som skjer 
på Sunnaas under en fane.

VR-laben skal være et sted hvor både pa-
sienter og terapeuter skal kunne komme 
og få veiledning til hvordan de kan bruke 
dataspill og annen teknologi i
rehabilitering.

- Vi er blant annet i gang med å utarbeide 
et spillbibliotek til bruk ved valg av spill 
opp mot trening av ulike utfall. I et felt 
som utvikler seg så raskt som dette er 
det viktig at noen tar føringen, prøver ut 
nytt utstyr og kan veilede andre.

VR-laben møter et slikt behov, sier Truls 
Johansen og Anne-Marthe Sanders.

Christina Thanger var med som repre-
sentant fra Personskadeforbundet LTN. 
Artikkelen er publisert på Helse Sør-Øst 
sine hjemmesider.

TRULS JOHANSEN OG ANNE-MARTHE SANDERS ved 
Sunnaas sykehus bruker spillteknologi i rehabilitering av 
hjerneskadde.

Vi observerer til daglig at det å benytte spill 
gir en motivasjon til å yte mer og gjøre re-
petitive oppgaver enklere å gjennomføre 
for våre pasienter.
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3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

Betong - Mur - Flisarbeid

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

Sør-Skurdalen 1, 3580 GEILO - Tlf. 970 58 502

Ryensvingen 15
0680 OSLO

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Stjørdal Taxi A/S
 Pottemakergata 4, 7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00 - www.stjordaltaxi.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN - Tlf. 32 20 50 00

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardtransport.no - www.midtgaardtransport.no

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Maskinentreprenør
Lars Vethe

Eidveien 11, 1389 HEGGEDAL
Tlf. 930 22 411

avd Moss avd rør
1522 MOSS

Tlf. 69 26 26 00

www.bravida.no

Prozo Norge AS
Tuneveien 10

1710 SARPSBORG

Tlf. 69 15 39 00

1740 BORGENHAUGEN  -  Tlf. 69 10 25 00

Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00 - www.tryggvei.no

Mer enn forventet.

PB 48 - 2831 RAUFOSS   -   Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

Skaholtveien 10, 3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 31 35 - www.engans.no

Tlf. 06 485
www.follotaxi.no

Vegg- og Takmontasje AS
 Produksjonsveien 16
1618 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 12 30

Ulefossv 40, 3730 SKIEN - Tlf. 452 66 633
Fysioterapeut Elin Aas, tlf. 908 43 331

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Sørum
Kommunalteknikk KF

 1921 SØRUMSAND
Tlf. 63 86 90 00

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

Vennesla
Drosjesentral AS

Koldalsvegen
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 55 77

Kolnes
Maskin AS

 Jon Torbergssonsv 6
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 73 00
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avd. Finnsnes
Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

dinfirmabil.no
Verkstedveien 4

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 06 80

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Møller Bil
Kokstad AS

 Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Mobile Bergen AS
Liaveien 12

5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Bavaria
Arendal AS

 Stoaveien 2
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 69 00

Sikkelands
Regnskapskontor

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Sandvikavegen 6
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 57 00

AKO
Transport AS

 2072 DAL
Tlf. 992 17 800

Olav Ingstadsv 12, 1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Klippotequet L
Farmandstredet

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

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Flaten Bil AS
 Ringveien 3

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 62 70

Klær til den voksne dame

Tlf. 32 75 12 44

Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425

Veggli
Bil og Maskin AS

3628 VEGGLI
Tlf. 922 93 142

Enviro
Bil Nesbru AS

Nesbruveien 84
1394 NESBRU
Tlf. 916 45 157

ER-AN Bilverksted
MECA

5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60

Service, Reparasjoner og EU-kontroll
www.hjulstilling.no

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Vika 1, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 96 99

Mobile
Jessheim AS

Energiveien 14
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00

Moss
Bilsenter A/S

 Kvaenveien 3
1529 MOSS

Tlf. 69 23 57 57

Sletta Auto AS
 Sletta 10

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 17 70 -

916 80 626

Heistad
Bil & Caravan AS

Heistaddalen 37
3940 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 98 90
heistadbilcaravan.no

YX
Valestrandsfossen
Osterøy Servicesenter

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

RS Elektronikk AS
 Storgt 20

6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 67 20

PentaCon AS
 Oscars Gate 1

2208 KONGSVINGER
Tlf. 62 82 16 10

Arendal
Båt & Billakkering

Siringveien 3
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Frodes Karosseri
og Lakk AS
Kometvegen 5
6419 MOLDE

Tlf. 71 21 83 33

Bjørlykke Bygg
og Båtopplag AS

Svåbekk
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 00 00

Dala
Økonomi AS

 Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 96 00

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81

Åsveien 6, 3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 27 70

Tom’s Bil- og
Båtelektro

Bromsv. 5
3183 HORTEN

Tlf. 33 04 14 91

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Auto Consult
Verksveien 7

3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 64 21

www.autoconsult.as

Trosvikstranda 46/48
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 30 00

Sjåstad
Maskin AS
 Stølsvegen 16

3580 GEILO
Tlf. 900 60 335

Hagebø
Transport

 5283 FOTLANDSVÅG
Tlf. 400 34 890

Gulvlegger
Øyvind Nystein

 Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

 6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 56 56 00

Kjelsås
Bilverksted AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Bjugn
Skavdal, 7160 BJUGN

Tlf. 911 60 911

5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 87 00

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

3617 KONGSBERG

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 16 07 00

www.haneseth.no

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390

www.industrienergi.no

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Fana
Transportkontor SA

Lønningsflaten 31
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 53 00 47 61

Reinholdtsen
Maskin AS

8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Oseberg
Mekaniske AS

Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Jørgensens
Hageservice

 Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Transport
Trond Weum

Formov
3340 ÅMOT

Tlf. 908 59 515

Storg 22, 3290 STAVERN
Tlf. 33 16 53 50

Tur og Taxi
Julius Grøtjorden

3630 RØDBERG
Tlf. 74 32 67 00
Mobil 900 20 725

Salong
Alf Andersen

Nedre Storg 16
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

Toten
Økonomitjenester AS

Audheimgården
2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

Byggmester
Evensen as

 Kollerøysveien 25 A
1400 SKI

Tlf. 64 88 94 45

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 466

Nye Jevnaker
Bilverksted as

 Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Mobergs Fysikalske
Institutt AS
Landboden 43

5200 OS
Tlf. 56 30 11 33

Kvinnherad
Auto Bilutleie
Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

KS Flis og Mur AS
Prestmovegen 97
7514 STJØRDAL
Tlf. 906 07 106

Vestviken
Brønnboring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055

Rema 1000 Moa
Langelandsvegen 51

6010 ÅLESUND
Tlf. 70 14 03 83

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00
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Caverion Norge AS
Avdelingskontorene
Telemark & Vestfold

Tlf. 35 93 18 00
www.Caverion.no

Eksosverkstedet
Stavanger AS

Forusparken 1
4031 STAVANGER

Tlf. 51 57 95 00

Apotek 1 Askim
Eidsbergveien 7

1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40

Transportsentralen
Sandefjord AS

 Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 75 70

6789 LOEN
Tlf. 57 87 50 00

Gan Transport
Geir Arne Neby
 Skoglyveien 9 C
1560 LARKOLLEN

Tlf. 479 95 581

avd Steinkjer
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 06 00

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

PostNord AS
 0605 OSLO
Tlf. 09 300

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

AB Maskin
 Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,

reparasjner og EU-kontroll

Årdal
Blikkenslagerservice AS

 Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Stamsaas Premium
Moss AS

 Varnaveien 43D
1526 MOSS

Tlf. 69 26 24 00
www.stamsaas.no

Joker Vallset
 Skallervegen 2
2330  VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Øfas
Husholdning AS
 Tanatorget, 9845 TANA

Tlf. 78 92 54 80
Mobil 950 28 507

Bil Nesttun
Sanddalsvegen 1
5221 NESTTUN
Tlf. 24 03 16 00

Gosenveien 9
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 901 22 437

FINNMARK

Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN....................................Tlf. 934 14 356
E-post: oleedvard@gmail.coim
www.trafikkskolenole.no

OPPLAND

SØRENGEN Kjøreskole AS
Kongsv 84, 2920 LEIRA I VALDRES............................Tlf. 61 36 13 36
E-post: post@sorengen.no
www.sorengen.no

ROGALAND

Holbergsg. 15, 4306 SANDNES......................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS...............................................................Tlf. 72 41 12 64
E-post: trafikk@roros.net

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

TELEMARK

Jernbanegata 7, 3916 PORSGRUNN........................................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

P.A. Munchs gate sør 29, 3717 SKIEN.....................................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

Krabberødveien 6, 3960 STATHELLE........................................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

VEST-AGDER
UFO Trafikkskole
Dronningens gate 95, 4608 KRISTIANSAND......................Tlf. 38 10 04 00
E-mail: ufo@ufo-trafikkskole.no
www.ufotrafikkskole.no

ØSTFOLD

ØSTFOLD Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.no
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NAF-medlem?
NAF Advokat har lang erfaring  
med å bistå NAFs medlemmer  
i personskadesaker etter trafikk- 
uhell.

Bistanden omfatter råd,  
veiledning, forhandlinger og  
om nødvendig bistand i retts- 
prosesser.

Ta kontakt på 
 juridisk@naf.no  

eller  
tlf. 926 46 793  

for mer  
informasjon.

Din sak er vår sak

Trygt på skoleveiene

gjovik.kommune.no
Oppvekst og Kultur

 felsberg.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

karmoy.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

avd. for psykisk helse
nordre-land.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

nord-aurdal.kommune.no

time.kommune.no karlsoy.kommune.no

Grimstad
kommune

grimstad.kommune.no

Hol
kommune

Psykisk Helsetjeneste
hol.kommune.no

bo.kommune.no

Frogn
kommune

frogn.kommune.no

spydeberg.kommune.no
vagsoy.kommune.no tingvoll.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

sor-varanger.kommune.no

Giske
kommune

giske.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

Bodø
kommune

bodo.kommune.no

steigen.kommune.no
bjerkreim.kommune.no

lardal.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no

odda.kommune.no

Råde
kommune

rade.kommune.no

Fet
kommune

fet.kommune.no

Øksnes
kommune

oksnes.kommune.no

Vanylven
kommune

vanylven.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
nes-ak.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

ballangen.kommune.no

hamar.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
 ski.kommune.no

Karasjok
Drosjesentral
9730 KARASJOK
Tlf. 78 46 65 06

Narvik Taxi AS
Kongens gate 45

8514 NARVIK
Tlf. 07 550

Mo
Taxisentral AS

Ole Tobias Olsens gate 17
 8622 MO I RANA

Tlf. 07 550

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 10 00

Bjørnstad Industriområde
1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00

Sund
Bilservice AS

 Kausland
5381 GLESVÆR
Tlf. 56 98 80 80
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NY TELEFONTID

Personskadeforbundet LTN har endret åpningstider 
og vil nå ha telefontid hverdager 9.00 til 11.30 og 12.00 
til 15.00. Tirsdager er telefonen stengt. Dette gjør vi for 
å frigjøre tid for ansatte til å skrive høringssvar, bidra i 
rapporter og besvare henvendelser.
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokat�rma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokat�rma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no

Gratulerer til Ness Lundin med 25 års jubileum!

I konkurranse med flere advokatfirmaer, valgte vi Ness Lundin som de 
beste til å føre vår sak om statens erstatningsansvar for skader pioner- 
dykkerne i Nordsjøen ble påført. Vi takker for hjelpen!

Deres gode arbeid var avgjørende for at vi vant i den Europeiske men-
neskerettighetsdomstolen og til slutt fikk en god løsning med staten. 
Samarbeidet er også historisk da Ness Lundin og ODU, med støtte 
fra fagforbundet Industri Energi, ved EMD dommen forandret reglene 
til beskyttelse av arbeidsmiljøet i Europa.

OffshoreDykkerUnionen v/ leder Henning O. Haug


