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

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.
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Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no

ANNONSER

TRENGER DU ADVOKAT? 

Rådfør deg med oss før du velger advokat. 
Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.

ER DU PÅ 
FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00
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Dette er et ordtak som vi ofte 
slenger rundt oss. Det brukes  
enten det gjelder små eller store  

utfordringer, og budskapet er klart: vi må bare stå i det, selv om 
det innimellom kan oppleves som umulig. 

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese om Siv som på en 
sykkeltrening i skauen krasja med et tre. Hennes historie er unik, 
men den ligner til forveksling på opplevelser mange av oss i 
Personskadeforbundet LTN bærer på. Det hun har vært god 
på er å se muligheter og å fokusere på disse. Hennes mantra 
har vært og er: tid, tålmodighet og trening. Disse tre t-ene 
har gjort at hun helsemessig er langt bedre enn det legene 
hadde forventet, men også at hun opplever gode dager og et 
meningsfullt liv. 

En annen morsom artikkel i denne utgaven av medlems- 

magasinet handler om helse og makt. Hvem er det egentlig 
som sitter på nøkkelen til å tilføre god helse i Norge, spør for-
fatteren. Han mener at det hverken er helseministeren eller 
sykehusdirektørene. Snarere tvert imot peker han på fotfolket 
- de som jobber med barn og unge – og på hver og en av oss. 
Helseeffekten av vennskap og nærhet er ikke bare undervurdert; 
den er noe av det viktigste vi har i livene våre. 

Siden oppstarten av forbundet har juss hatt en stor del av fo-
kuset. Det handler om verdighet og om hva slags samfunn vi 
skal ha. Per Oretorp skriver om pasientskader og om hvordan 
dette er behandlet både juridisk og politisk. Her har vi fortsatt 
en jobb å gjøre!

Til slutt vil jeg ønske alle en god vår, både i nord og sør. Lysere 
dager betyr mer energi for de fleste, og dermed oppfordrer jeg 
alle til å prøve seg på Sivs mantra; tid, tålmodighet og trening.

FUNGERENDE STYRELEDER Trond Mikalsen

Trond Mikalsen

Siden oppstarten av forbundet har juss tatt en 
stor del av fokuset. Det handler om verdighet 
og om hva slags samfunn vi skal ha.
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Sykler'n  fra Røyken
Drøyt fire år  etter en dramatisk sykkelulykke er Siv tilbake på en to-hjuling. 
Den vanlige sykkelen er byttet ut med en tandem, og hun sitter bakerst. 

TEKST: Gunn Kvalsvik FOTO: Privat

- Jeg står foran Nasjonalteaterets t-ba-
nestasjon klokken 14:00, ved fontenen, 
skriver Siv i en e-post. Premisset for å bli 
intervjuet har hun lagt tidligere i korre-
spondansen; hun stiller dersom du ikke 
skriver en stakkars meg-artikkel, for der 
er hun ikke. 

BYDAME MED STOKK
Hadde det ikke vært for den hvite stok-
ken, ville det vært vanskelig å forestille 
seg at Siv har vært utsatt for et massiv 
traume og derfor sliter med nedsatt funk-
sjonsevne. Hun er høyreist med langt lyst 
hår, urbant kledd og utstyrt med en sekk 
som signaliserer at hun kommer fra jobb 
eller er på vei til et møte.

- Kanskje vi skal gå til Baker Hansen i 
Vika, foreslår Siv og spør om vi kan skifte 
side når vi går, siden hun ikke ser noe av 
det som foregår til venstre for seg.  

På veien forteller hun at hun i svært man-
ge år jobbet i bygget tvers over gaten 

og derfor er godt kjent i området. Selv 
om hun bor i Røyken, 50 minutter med 
toget vest for Oslo, så føler hun at hun 
er en del av byen.  

De fem minuttene til kaféen svinger Siv 
den hvite stokken fra høyre til venstre, 
styrer unna gamle damer og søppeldun-
ker. Og vel inne på kaféen, brettes stok-
ken sammen og puttes i vesken. Kaffe og 
boller blir bestilt og servert ved bordet, 
og som ved et trylleslag flyttes samtalen 
fra sol, hverdag og store barn - og over til 
hendelsen som de siste årene har preget 
Sivs liv. 

HVA SKJEDDE? 
Vi er tilbake i august 2012, da ulykken fant 
sted. Siv hadde siste treningsøkt før hun 
skulle delta på Birken, noe som for oss 
ikke-innvidde betyr hun hadde lagt bak 
seg seks-syv mil med hard skogssykling. 

- Jeg husker ikke hva som skjedde, men 
regner med at jeg var sliten. De jeg sy-
klet sammen med fant meg bevistløs. 
Sannsynligvis bråbremset jeg og fløy 
over sykkelstyret. To sykebiler, politibil og 
etterhvert et helikopter ble tilkalt, og jeg 
ble fløyet til Ullevål sykehus, forteller hun. 

Hun drikker litt av kaffen og understreker 
at hun er så innmari glad for at hun bor i 
Norge og er en del av et fantastisk helse-
vesen. At hun ble sendt med helikopter til 

SIV TUNOLD
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Ullevål og rett på hjerneskadeavdelingen 
er ikke noe hun tar for gitt, heller ikke at 
hun senere er blitt fulgt opp både på Sun-
naas og andre rehabiliteringssentre. Både 
akutthjelpen og rehabiliteringen har bi-
dratt til god rekonvalesens. Blindeforbun-
det har i følge Siv vært helt imponerende. 
De har lært henne å skjønne, akseptere 
og takle at hun er blitt halvblind. 

På Ullevål lå Siv i koma og ble undersøkt. 
Det ble påvist brudd på kraniet, hjerne-
blødninger og tre brudd i nakke og rygg. 
Hennes mann og tre tenåringsbarn fikk 
beskjed om at tilstanden var svært usik-
ker og at legene ikke kunne fastslå hvor 
skadet hun var.   

- Da jeg ble koblet fra maskinene og kom 
til bevissthet, hersket det en spenning 
om hvor stor hjerneaktiviteten ville være, 
forteller hun og smiler. - Mannen min 
har senere fortalt at han fikk godt håp 
først da jeg kunne si navnene på de tre 
barna våre. 

Etter en måneds tid på Ullevål ble Siv 
flyttet til Sunnaas for ytterligere kartleg-
ging og rehabilitering. Hun satt i rullestol 
og fikk medisiner både mot smerter og 
for søvnen. Selv husker hun perioden som 
tåkete, men litt etter litt fikk hun igjen 
kreftene.

TID, TRENING OG TÅLMODIGHET 
Et helt år skulle gå før Siv igjen kunne 
flytte hjem til familien og huset på Røy-
ken. 

SIV KONSENTRERER LIVET sitt rundt de tre t-ene: Tid, trening og tolmodighet.
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- Fra jeg våknet opp frå koma og frem 
til i dag har jeg fokusert på å gjøre det 
som legen oppfordret meg til, nemlig å 
ta tiden til hjelp, trene og være tålmodig. 
De tre t-ene. Jeg er nok heldig som var 
godt trent da ulykken skjedde og ikke 
minst med at jeg faktisk liker å trene, 
sier hun. 

Alle som har fulgt Siv vet at målrettet og 
gjentagende trening er en viktig forkla-
ring på hvorfor hun er så frisk som hun 
faktisk er. Først opp fra rullestolen, til å 
gå med en støttende arm, deretter til å 
gå uten hjelp. Armen som før bare kunne 
løftes opp til 30 grader, kan nå strekkes 
over hodet. Og selv om hun fremdeles er 
nummen, så klarer hun å knipe sammen 
fingrene også på den skadde hånden. 

- Se, sier hun, og strekker ut begge ar-
mene. 

Så begynner hun å strekke og bøye på 
fingrene. Den skadde er med, men be-
vegelsene kommer et sekund senere enn 
i den friske. 

- Den traumatiske hjerneskaden har 
rammet halve kroppen min og derfor er 
motorikken tregere og mye av automa-
tikken borte, forteller Siv og peker på sin 
venstre side. – Til orientering klarte jeg 
knapt å gjøre øvelsen det første året etter 
at jeg ble skadet. Det som kom frem etter 
hvert, var at også synet mitt var hardt 
rammet. Jeg er svært svaksynt og ser 
ingenting til venstre. 

Hun snakker, forklarer og ler, har ironi og 
humor på det meste. På spørsmål om 
hvordan det går med ekteskapet, sier 
hun at hun ikke har noe valg. 

- Hvem er det som vil ha en middelal-
drende, halvbind og multihandikappet 
dame, sier hun og ler høyt. – Men altså, 
jeg har en fin mann og har ikke hverken 
lyst eller planer om å bytte han ut. 

For Siv er selvstendighet viktig. Hun tar 
sin del av husarbeidet, noe som går bra 
så lenge tingene står der de skal stå. Inn-
satsen har kostet noen knuste kopper og 
ikke minst en del julepynt. Etter første jula 
som skadet har hun fått streng beskjed 
om å holde fingrene av fatet når det skal 
julepyntes. 

DEN HVITE STOKKEN får hvile når Siv sykler på treningsstudioet. PÅ HESTERYGGEN.  
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-Hvor mye trener du?

- Det vil jeg ikke si, eller jo. Jeg trener 
mye, rundt syv timer i uken. De fleste ti-
mene på et treningssenter og i svømme-
hallen. I sommerhalvåret sykler jeg ute på 
tandem – det er kanskje det gøyeste jeg 
gjør. Heldigvis har jeg to piloter som jeg 
rekrutterte fra sykkellaget jeg var aktiv i 
før jeg ble skadet. I tillegg har jeg noen 
øvelser jeg gjør med øynene og prøver så 
godt jeg kan å stimulere hjernen. 

TO ÅR OG ET STORT 
TRINN VIDERE 
Først nesten to år etter ulykken ble hjel-
peapparatet enige om at Siv var klar for 
å dra til byen alene. Hun tok toget og 
startet med å gå opp og ned hovedga-
tene i Oslo sentrum. De store ulykkene 
uteble, hun ble modigere og territoriet 
ble gradvis utvidet. Etter en tid gikk hun 
tilbake til arbeidsplassen hun hadde før 
ulykken, finansiert av arbeidsavklarings-
penger fra NAV. 

- Arbeidsplassen var først svært positiv 
og ville legge til rette. Etter hvert ble det 
vanskeligere og jeg bestemte meg for å 
slutte. Heldigvis hadde jeg notert meg en 
mann som holdt foredrag om testing av 
nettsider. Jeg sendte en mail til vedkom-
mendes firma og få uker senere begynte 
jeg å jobbe der med testing og universell 
utforming, forteller hun.  

Nå er Siv over i sin tredje jobb etter ulyk-
ken. Rett før jul begynte hun i firmaet Max 
Manus som jobber med talegjenkjenning 

og digital diktering. Også denne jobben 
skaffet hun på egen hånd.  

- Jeg har sagt til NAV at jeg vil jobbe. Øn-
sker å jobbe. Selv prøver jeg å bruke det 
at jeg er skadet som en tilleggsressurs, 
noe som gjør meg unik i positiv forstand. 
Nå reiser jeg til Nydalen fire halve dager 
pr. uke, og bare reisen tar tre timer frem 
og tilbake. Og ja, det er verdt det, sier 
hun og ler.  

- Synes du NAV fungerer for deg?

- Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal for-
vente, men de gir meg arbeidsavklarings-
penger, og så skifter de tydeligvis ofte 
saksbehandlere. Jobber har jeg imidlertid 
klart å skaffe selv. 

LYDKLOKKE 
Siv trykker på en knapp på klokken sin, 
og en stemme forteller nøyaktig hvor 
mye den er. 

- Om vi går nå så rekker jeg akkurat toget 
mitt, sier hun og tar på seg jakka. Uten 
å famle tar hun stokken opp fra jobb-
sekken og slår den opp. Hun er dreven. 
Stirrende og overraskende blikk fra de 
to som sitter på nabobordet viser at de 
ikke har forstått at kvinnen hadde en 
synsutfordring. 

Når vi sier farvel utenfor togstasjonen et 
par minutter senere, presiserer hun igjen 
at hun må få lese teksten. 

- Husk at jeg er ikke er noen stakkar! Jeg 
har en skade og noen utfordringer som 
jeg må lære meg å leve med. Skriv at jeg 
gleder meg til våren og til å begynne å 
sykle ute igjen, avslutter Siv, før hun snur 
seg og spaserer gjennom en av dørene, 
inn i tunnelsystemet og til toget som 
skal ta henne hjem til Røyken.

SIV HAR TO FASTE piloter og medsyklister på tandemsykkelen.
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Hjernerådet er blitt ti år og kan  
glede seg over at regjeringen nå vil 
utarbeide en nasjonal hjernestra-
tegi.  Statsministerens løfte kom 
under toppmøtet om hjernehelse 
21. mars. Den ferske styrelederen for 
rådet, Henrik Peersen, er ikke i tvil 
om at Helsedirektoratets status- 
rapport for hjernehelse har banet vei. 
Også denne er resultat av Hjerne- 
rådets arbeid overfor politikerne.   

TEKST: Gunn Kvalsvik  

- Statusrapporten om hjernehelse er vik-
tig av mange grunner. Den viser hvilke 
tilbud som finnes for pasientene, og 
synliggjør at over 30 prosent av befolk-
ningen vil bli rammet av hjernesykdom i 
løpet av livet. Det er mange, understreker  
Peersen. Med hjernesykdom menes syk-
dom eller skade i hjernen, ryggmargen 
eller nervesystemet.

Styrelederen, som bare har regjert noen 
uker fra lederstolen, er engasjert og pra-
ter mye. Ivrig forteller han om sosiologi-
bakgrunn, interesse for helsepolitikk og 
det politiske arbeidet. Det som driver og 
motiverer han, er å få lov til å jobbe med 
noe som gjør verden litt bedre. 

Etter at han forlot privat næringsliv i 
2009 og begynte i Epilepsiforbudet, der 
han etter hvert ble generalsekretær, har 
han vært tett på Hjernerådets arbeid. 
Først fra sidelinjen, etter hvert som sty-
remedlem og nå som leder for styret. 

- Jeg takket ja til vervet fordi jeg synes 

det er kjempegøy å få lov til å bidra inn 
på dette området, men også fordi jeg 
virkelig har tro på måten Hjernerådet 
jobber på. Personlig mener jeg at vi er i 
ferd med å få til en vesentlig forandring 
og en forbedring, sier han og smiler. Han 
tenker seg litt om, og legger til:  

- Hjernerådet håper og tror at mer kunn-
skap og bevisstgjøring ikke bare vil for-
andre medisinsk praksis; et viktig mål 
er også å jobbe for et mer inkluderende 
samfunn, et samfunn der hjernesyke og 
andre som faller utenfor på grunn av 
sykdom, tar en naturlig og likestilt plass, 
sier Peersen og nikker. 

HVA OG HVORFOR ET HJERNERÅD 
Det unike med Hjernerådet er at det er 
en paraplyorganisasjon med medlemmer 
både fra brukere, forskingsverdenen og 
fagmiljøene. Per i dag består Hjernerådet 
av 46 organisasjoner og enheter. Driften 
finansieres delvis gjennom medlems-
kontingent, og delvis av en bevilgning 
på statsbudsjettet som Hjernerådet fikk 
for første gang i 2016. 

- Særlig det siste året er Hjernerådets 
medlemstall økt kraftig. I fjor fikk vi 16 
nye medlemmer. På grunn av bevilgnin-
gen på statsbudsjettet har vi nå også 
kunnet ansette en sekretariatsleder på 
full tid. Før det hadde man bare styret 
å satse på for å få til aktivitet. Når vi nå 
har en ansatt, kan vi få gjennomført flere 
konkrete prosjekter med mer stabil frem-
drift. Det at stadig flere i nevromiljøet blir 
medlemmer, gjør at vi blir tatt mer på 
alvor både i fagmiljø og blant politikerne. 

De av Hjernerådets medlemmer som er 
brukerorganisasjoner, har til sammen ca. 
100 000 medlemmer i sine organisasjo-
ner, og Hjernerådets faglige medlemmer 
består av ca. 4000 fagpersoner med for-
skjellig kompetanse om hjernen. Slik er 
Hjernerådet blitt en tung organisasjon 
som får større gjennomslagskraft enn 
om de ulike organisasjonene stod på 
hver sin tue. Hjernerådet gir oss en felles 
kanal og en tydelig stemme, sier Peersen. 

Styrelederen poengterer at det styrker 
saken at både brukere og fagpersoner 
jobber sammen. Konstellasjonen er ifølge 
Peersen svært uvanlig:

- Utfra det jeg vet, finnes det ikke man-
ge andre paraplyorganisasjoner med 
en slik medlemsgruppe, verken i Norge, 
Skandinavia eller i Europa. 

- Hvilke mål og visjoner har dere?

- Målet er å få politikerne til å sette 
befolkningens hjernehelse høyere opp 
på agendaen. Hjernesykdommer har 
for lenge vært underprioritert. Mange 
mennesker er berørt, og store grupper 
av hjernepasienter er kronikere som lever 
med sin hjernesykdom hele eller store 
deler av livet. For lenge har nevromiljø-
ene vært fragmenterte i oppstykkede 
diagnoser som har svekket stemmen 
overfor politikerne.  For Hjernerådet var 
det derfor en seier at Helsedirektoratet 
og politiske myndigheter valgte å bruke 
samlebetegnelsen hjernehelse i status-
rapporten. 

–  8  –

Hjernen settes høyere opp på 
agendaen

STYRELEDER I HJERNERÅDET HENRIK PEERSEN –>
Foto: Epilepsiforbundet
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- Hvorfor vil dere bort fra diagnoser? 

- Nyere hjerneforskning viser at det er 
flere likheter enn ulikheter i de utfordrin-
ger en sykdom eller skade kan påføre 
hjernen. Hvis vi mer grupperer ut fra 
pasientenes behov enn ut fra diagno-
se, mener vi at det vil styrke behand-
lingstilbudet for den enkelte. En felles 
betegnelse vil styrke likhetsprinsippet 
og motivere til mer helhetlige behand-
lingsprogram. Dette er særlig viktig med 
tanke på Samhandlingsreformen som 
flytter viktige tjenester ut til kommu-
nene, som har svært ulik kompetanse 
og ressurser, sier han.

- Hvor mange er det som blir rammet 
av hjernesykdom i Norge? 

- Over 30 prosent av befolkningen får en 
hjernesykdom en gang i løpet av livet - det 
vil si halvannen million mennesker. Man-
ge er ikke klar over at det er så mange.  
I tillegg kommer pårørende som også blir 
sterkt berørt. At behandlingstilbudet for 
hjernesykdommer er så varierende og inni-
mellom ikke eksisterer, er ikke akseptabelt. 

HJERNEN ER BLITT «IN» 
Hjerneforskningen har de siste årene hatt 
en rivende utvikling og kommet med mye  
interessant, ny kunnskap. Folk er blitt 
interessert i hjernen, som er vårt eneste 
uerstattelige organ. Vi ser at bøker om 
hjernen er blitt bestselgere. Et godt ek-
sempel er boken «Hjernen er stjernen» 
skrevet av den unge hjerneforskeren Kaja 
Nordengen. Et annet eksempel er Hjer-

nerådets seminar «Musikk i hjernen» på 
Litteraturhuset i Oslo nylig. Salen med 
200 sitteplasser ble raskt fullpakket, og 
ca. 100 fulgte streamingen fra møtet. 
Opptaket ligger på YouTube og er blitt 
vist flere hundre ganger.

- Økt hjernekunnskap og interesse for 
hjernen har styrket Hjernerådets posisjon. 
Men jeg mener også at Hjernerådet og 
dets medlemsorganisasjoner har syn-
liggjort viktige problemstillinger og satt 
hjernehelse på agendaen. Dette har også 
styrket fagfeltet, sier Peersen. 

Den nybakte styrelederen mener at 
hjernetemaet også har flyttet seg ut 
av institusjonene og inn i det offentlige 
rommet i samfunnet. 

- Økt kunnskap og bevissthet handler også 
om å redusere stigmatisering av hjernesyk-
dom og utenforskapet for de som er ram-

met, fastslår styrelederen av Hjernerådet. 

HJERNERÅDET ER KLARE FOR EN 
NASJONAL HJERNESTRATEGI 
Nylig var Henrik Peersen og flere repre-
sentanter fra Hjernerådet på toppmøte 
om hjernehelse hos statsminister Erna 
Solberg og helseminister Bent Høie. 
Møtet diskuterte Statusrapporten om 
hjernehelse og hva som nå burde gjøres. 
Det var her statsministeren informerte 
om at regjeringen nå vil lage en nasjonal 
hjernestrategi.  

- For Hjernerådet er det selvsagt ikke nok 
med en statusrapport. Nå har vi fakta om 
hvor vi står og vet litt om omfanget av 
hjernesykdom. Neste trinn er en strategi, 
et handlingsdokument som inneholder 
konkrete tiltak for å forbedre befolk-
ningens hjernehelse og gi bedre hjelp 
til hjernepasienter, avslutter styreleder 
i Hjernerådet Henrik Peersen.

HJERNERÅDET FOKUSERER PÅ behov heller enn diagnose.
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Smått & Viktig

EN GOD SYKKELSJEKKLISTE FINNER 
DU NEDENFOR: 
• Minst to separate bremser som virker 

uavhengig av hverandre, den ene på 
framhjulet og den andre på bakhju-
let. Sykkelen skal kunne stanse på 
en sikker, hurtig og effektiv måte.

• Det skal være rød refleks bak, ”katt-
øye”. På begge sidene av pedalene 
skal det være hvit eller gul refleks, og 
refleksen skal være av godkjent type. 

• Ved sykling i mørke eller skumring på 
vanlig veg eller område skal sykkelen 
ha lykt med gult eller hvitt lys og/
eller flerfunksjonslykt som kan gi 
blinkende eller fast hvitt lys foran. 
Bak skal sykkelen ha lykt med rødt 
blinkende lys. Dette gjelder også ved 
sykling på fortau og på gang- eller 
sykkelveg. 

• Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys 
uten å virke blendende.

• Lykten bak skal kunne sees tydelig 
på 300 meters avstand.. Lykt som gir 
blinkende lys skal blinke med minst 
120 blink per minutt. 

• Lyktene skal være festet på syk-
kelen.

KRAV OG REGLER TIL HJELPE-
MOTOREN PÅ EL-SYKKELEN 
I tillegg til ”de vanlige sykkelkravene” stil-
ler Statens vegvesen noen spesifikke krav 
til hjelpemotorens kraft og virkemåte. 
Ifølge Statens vegvesen er dette reglene. 

• Hjelpemotoren må ikke ha høyere 
nominell effekt enn 0,25 kW. 
Det finnes to unntak:
 o Sykkel med to sitteplasser som er 
tildelt eller utlånt som hjelpemiddel 
fra Arbeids- og velferdsetaten kan 
ha nominell effekt på høyst 0,5 kW. 
 o Sykkel med tre hjul og tre eller 
flere sitteplasser kan ha nomi-
nell effekt på 0,5 kW. Dette føl-
ger ikke av forskriften, men av  
et generelt vedtak truffet av Veg-
direktoratet.

• Hjelpemotoren skal bare gi kraft når 
du tråkker på pedalene (eller bruker 
veivanordning for armer).

• Motoren alene kan likevel gi fremdrift 
opp til 6 km/t, såkalt «oppstarts- 
assistanse».

• Hjelpemotoren skal koble ut når 
sykkelen oppnår en hastighet på 25 
km/t, eller tidligere dersom syklisten 
slutter å trå/veive.

• Du kan bruke el-sykkelen på de sam-
me områdene som vanlige sykler og 
du er ikke forpliktet til å registrere 
sykkelen. Det er ikke påbudt med 
sykkelhjelm, men vi oppfordrer alle 
syklister til å bruke dette.

SUNN FORNUFT OG HJELM 
I tillegg til alle de formelle reglene og 
forskriftene oppfordrer Personskade-
forbundet LTN alle til å bruke hjelm og 
å bevege seg i trafikken på en fornuftig 
og hensynsfull måte. 

Grunnregelen for all trafikk, altså både 
sykkel, el-sykkel, motorsykkel og bil, be-
finner seg i vegtrafikkloven § 3. Den er 
som følger:  "Enhver skal ferdes hensyns-
fullt og være aktpågivende og varsom 
så det ikke kan oppstå fare eller voldes 
skade og slik at annen trafikk ikke unødig 
blir hindret eller forstyrret."

Våren byr på lysere dager, allergier 
og et mer komplisert trafikkbilde når 
stadig flere tohjulinger inntar veiene. 
Et nytt medlem er el-sykkelen. 

En el-sykkel er en sykkel der førerens 
muskelkraft sammen med kraft fra en 
elektrisk hjelpemotor sørger for at syk-
kelen beveger seg fremover. 

I trafikken sidestilles el-sykkelen med 
vanlige sykler og andre kjøretøy. Ut-
styrsmessig skal den være utstyrt med 
refleks og lykter, og bremsene skal være 
i orden. Du har selv plikt til å sørge for 
at sykkelen er i forskriftsmessig stand, 
og bremser, ringeklokke, lys og refleks er 
påbudt utstyr som skal være montert og 
fungere på sykkelen. 

Sjekkliste for sykler og el-sykler
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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. Det er unge mennesker, god stemning, alkohol 
og trafikk, noe som kan føre til farlige situasjoner. 

Sammen med If Skadeforsikring ønsker Personskadeforbundet 
LTN å gi et bidrag for å forhindre ulykker. En avtale med forbun-
det gir tilskudd til sjåfør på bilen to valgfrie netter i russetida. 
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 sekre-
tariatet. Det går også an å registrere seg via vår Facebook-side, 
men vi anbefaler lokallagene å informere russestyrene i lokal-
miljøet ved oppmøte. På denne måten kan dere prate med unge 
mennesker med ferskt førerkort, sette fokus på trafikksikkerhet 
og informere om forbundets arbeid. Blanketter får laget av 
sekretariatet ved henvendelse. 

1. TIL 17. MAI
TICKET TO 
RIDE 2017 

Søvn og bilkjøring
• De fleste søvnulykker skjer mellom kl. 16.00 - 18.00 
 og mellom kl. 02.00 og 05.00.
•  24 timer uten søvn tilsvarer én i promille.
•  To av tre av alle som sier de har sovnet bak rattet er  
 menn.
•  Søvnulykker har ofte alvorlige utfall med varig skade  
 eller død.
• I følge Vegtrafikkloven er det forbudt å kjøre når du er 
 trøtt og sliten.
Kilde: Statens vegvesen

Har du behov for 
tilrettelegging?
Internasjonal student- 
mobilitet for alle
Planlegger du å ta studier i utlandet? Da er det lurt å starte planleggingen 
i god tid, særlig når det gjelder tilrettelegging av studiene ved ditt nye 
lærested.

På ANSA sine hjemmesider finner du en liten brosjyre som gir mer informasjon. 
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Smått & Viktig

Skuffet over manglende universell 
utforming
At bare 7 av 10 av nye skolebygg er 
universelt utformet, syns vi er svært 
alvorlig. Her bryter utbygger med 
loven, sier fagpolitisk leder i FFO, 
Berit Therese Larsen. 

Det er lovpålagt at alle nye undervis-
ningsbygg skal være universelt utformet 
etter Plan- og bygningsloven og Diskri-
minerings- og tilgjengelighetsloven.

Deltasenteret opplyser at det er flere 
ulike registreringsverktøy som viser at 
det ikke er alltid tilfellet at prinsippene 
om universell utforming følges. Samtidig 
er målet at alle Statsbyggs arbeids- og 
publikumsbygg skal være universelt ut-
formet innen 2025.

– Når målet er universell utforming innen 
ni år er vi forundret over at disse byggene 
som ble ferdigstilt i fjor, ikke er universelt 
utformet fra den dagen de kommer i bruk, 
sier Larsen.

STENGER STUDENTER UTE 
I praksis betyr det at tre av ti helt nye 
undervisningsbygg ikke er tilgjengelige 
for alle studenter. Det igjen kan bety at 
studenter blir fysisk utestengt fra un-
dervisningen.

– At norske utdanningsinstitusjoner 
stenger unge ute, kan vi ikke godta. Vi 
forventer at alle skal kunne komme inn 
og rundt på byggene der de mottar un-
dervisning. Det skulle bare mangle i helt 
nye bygg, sier Larsen.

FFO får mange henvendelser til Rettig-
hetssenteret vårt om manglende univer-
sell utforming og tilgjengelighet. Dette 
viser at tilgjengelighet er et reelt problem 
for mange.

FIKK IKKE STØTTE I STORTINGET
Heikki Holmås og Karin Andersen (SV) 
leverte et DOK8-forslag til Stortinget 
om å ta inn mål om et universelt utfor-
met Norge innen 2035, og tilgjengelig 
innen 2025.

– Dette forslaget falt med tre stem-
mer i Stortinget. Det betyr at flertallet 
av stortingsrepresentantene våre ikke 
prioriterer at det norske samfunnet skal 
være tilgjengelig for alle. Det synliggjør 
en holdning blant de folkevalgte som vi 
syns vi er skuffende. I Sverige har Riks-
dagen vedtatt nasjonale mål på dette 
området, sier Larsen.

Deltasenteret publiserer også fakta for 
tilgjengelighet på kommunenivå. 

TILGJENGELIGE KOMMUNALE BYGG
Data fra IK-bygg viser at 84 % av kom-
munale bygninger er tilgjengelige pr. 2016
Skoler (80 %)
Barnehager (79 %)
Kulturbygg (79 %)

Denne delen av offentlige bygg har pr. 
2016 dårligst tilgjengelighet. Best ut kom-
mer sykehjem (91 %) og omsorgsbygg 
(90 %).

4 % av hovedatkomstene og 75 % av 
i byggene Statsbygg forvalter er per i 
dag trinnfrie.

TILGJENGELIGHETEN VARIERER 
MELLOM DE ULIKE REGIONENE.
Tall over tilgjengelige inngangspartier
Det kommer frem at 7 % av inngangs-
partiene er tilgjengelige for brukere av 
manuell rullestol. For brukere av elektrisk 
rullestol er 25 % tilgjengelige, mens 13 % 
er tilgjengelige for personer med ned-
satt syn. For alle brukergruppene er det 
registrert andeler i kategorien «delvis 
tilgjengelig». Det vil si at det er mindre 
tiltak som kan gjøres før disse er helt 
tilgjengelige.

Kilde: FFO.no
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Den 31. mars 2017 la Arbeids- og 
sosialdepartementet frem forslag 
til endringer i den gjeldende folke-
trygdloven. Forslagene omfatter 
hovedsakelig endringer i regelver-
ket for arbeidsavklaringspenger og 
tilleggsstønader til arbeidsrettede 
tiltak. Regjeringens mål er at flest 
mulig skal kunne delta i arbeidslivet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  

Den arbeidsrettede bistanden til per-
soner som har problemer med å få eller 
beholde et arbeid skal være helhetlig og 
individuelt tilpasset for å bidra til ras-
kere overgang til arbeid. I praksis betyr 
det at stønadsperioden reduseres og 
at det generelt stilles strengere krav til 
mottakerne.

Regjeringens forslag til lovendringer i 
AAP-ordningen tar sikte på ikrafttredelse 
1. januar 2018. Lovforslagene skal først 
behandles av Stortinget.

RAMMER SÆRLIG DE UNGE 
Ifølge arbeids- og sosialminister 

Anniken Haugli er innstram-
mingene et resultat av at 

bare 20 prosent av de 
som mottar ytelsen fak-
tisk kommer seg tilbake 
til jobb. Dette er alvorlig, 
mener regjeringen, særlig 
fordi det er mange unge 
som aldri har vært i jobb 
som mottar AAP.

– Antallet unge i AAP-ordningen øker. Vi 
ser at mange av de unge som kommer 
inn i AAP-ordningen, faktisk aldri har 
vært i jobb. Det er bekymringsfullt, sier 
Hauglie i et intervju i VG.

Ordningen med AAP ble i sin til innført for 
at mottakstiden skulle reduseres og med 
mål om å få folk raskere ut i jobb. Det 
ønskede resultatet har dessverre uteblitt.

– Da AAP-ordningen ble innført erstat-
tet den de tre tidligere ordningene att- 
føringspenger, rehabiliteringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad. Målet var å 
få ned tiden som mottakerne var i ord-
ningene og at flere skulle tilbakeføres 
til arbeidslivet. Ingen av disse målene 
er nådd. Derfor foreslår regjeringen nå 
endringer som vil gjøre AAP-ordningen 
mer arbeidsrettet, sier arbeids- og sosial- 
ministeren i det samme VG-intervjuet.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN ER 
SKEPTISKE
Flere er kritiske og stiller spørsmål til re-
gjeringens innstramminger. Både LO og 
Arbeiderpartiet peker på at det er me-
ningsløst å kutte en ordning uten å sikre 
jobber i andre enden. Personskadeforbun-
det LTN er også skeptiske og mener det 
ytterligere reduserer mulighetene for at 
personer med nedsatt funksjonsevne 
skal få jobbe.

Nye regler for 
arbeidsavklaringspenger

ARBEIDS- OG SOSIALMINISTER ANNIKEN HAUGLI
Foto: Regjeringen
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- Jeg opplever at dette er en ryddejobb 
som blir gjort uten at man har en plan 
for hvilke tilbud som skal ligge i andre 
enden. Sannsynligvis vil også svært man-
ge presses over til uføretrygd eller sosi-
alstønad, noe som er uheldig.  Vi hadde 
ønsket oss bedre og tettere oppfølging 
innenfor AAP-ordningen, slik at alle de 
med arbeidsevne også kunne få en plass 
i arbeidslivet, sier generalsekretær Inge-
borg Dahl-Hilstad i Personskadeforbun-
det LTN.

DETTE ER HOVEDTREKKENE I DEN NYE ORDNINGEN:
• Maksimal stønadsperiode reduseres 
fra fire til tre år. Vilkårene for forlengelse 
skjerpes, og maksimal forlengelse be-
grenses til to år.

• Det skal innføres en mild reaksjon ved 
at arbeidsavklaringspenger reduseres 
tilsvarende én dags ytelse ved mindre 
alvorlige brudd på aktivitetspliktene.

• Sykdomskravet skal tydeliggjøres ved 
at det presiseres at sykdommen må være 
en vesentlig årsak til nedsatt arbeidsevne.

• Det skal ikke lenger legges vekt på 
ønsker og interesser når nedsatt arbeids-
evne skal vurderes.

• Kravet til mobilitet økes ved at mot-
takeren må være villig til å søke arbeid 
også utenfor hjemstedet. I dag er kravet 
at mulige jobber de skal søke, bare er 
knyttet til hjemstedet.

• For å understreke at AAP er en mid-
lertidig ytelse foreslås det å innføre en 
karensperiode på 12 måneder før det er 
mulig å søke AAP på nytt.

Jeg opplever at dette er en ryddejobb som blir gjort uten at 
man har en plan for hvilke tilbud som skal ligge i andre enden. 
Sannsynligvis vil også svært mange presses over til uføretrygd 
eller sosialstønad, noe som er uheldig. 

Ingeborg Dahl-Hilstad

Spesialundervisning under lupen
Barneombudet har kommet med 
rapporten «Uten mål og mening?» 
som viser at mange elever i norsk 
skole ikke får god nok opplæring. 
Det er brudd på norsk lov. Fagpolitisk 
leder Berit Therese Larsen i FFO har 
flere betraktninger rundt rapporten 
om spesialundervisning.

Bilde av barneombudets rapport– Funn 
i denne rapporten er ikke nytt for FFO 

dessverre, men underbygger det vi vet, 
forteller Larsen.  

– Rapporten slår sterkt fast at noen elever 
ikke får et forsvarlig skoletilbud, hverken 
faglig eller psykososialt, med lite mulighet 
for medvirkning. Det er trist lesing.

FFO har lenge ønsket en grundig gjen-
nomgang av spesialundervisningen. 
Larsen er glad for at Barneombudets 
rapport har kommet, og ønsker å bruke 
den i videre politisk arbeid. Sammen med 
«På lik linje», og FFOs egne rapporter fra 
Rettighetssenteret begynner FFO å få 
mye dokumentasjon som viser mangler 
på skoleområdet og i spesialundervis-
ningen.  

Les rapporten «Uten mål og mening?» på: 
www.barneombudet.no

Barneombudets fagrapport 2017

Elever med  
spesialundervisning  

i grunnskolen

BERIT THERESE LARSEN. Foto: FFO.
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Hvor er Ola barnehageansatt og Kari 
lærer på Dagens Medisins liste over 
helse-Norges mektigste? 

TEKST: Tor Levin Hofgaard

Nok en gang har Dagens Medisin kåret 
de mektige i helse-Norge. Juryen besto 
stort sett av gamle politikere, byråkrater 
og en lege. Gjett hvem som da havnet 
på topp? Ja, nettopp – politikere, by-
råkrater og leger. Da Dagens Medisin 
lanserte listen sin, erklærte direktøren i 
Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog (Norges 
6. mektigste), at det var ”hyggelig at de 
hadde makt”. Det et ord jeg ville bruke om 
hele den listen Dagens Medisin har laget. 

Den er hyggelig. Den bidrar lite til debatt 
og refleksjon, den utfordrer i liten grad. 
Det er en liste over dem vi kjenner fra før. 
Listen overrasket ingen; alt er som før. 

Heldigvis var et av juryens medlemmer, 
legen Wasim Zahid, inne på det samme 
i sitt innlegg på arrangementet i Gam-
le Losjen i Oslo. Han spurte om hvorfor 
ikke Mark Zuckerberg, Rema-Reitan eller 
sjefen for Coca Cola Company like godt 
kunne ha tronet øverst. For ser man på 
helsestatistikkene, er det tydelig at vårt 
sosiale liv, hva vi spiser og drikker, har 
enorme konsekvenser for helsen vår. 
En slik liste hadde utvilsomt bidratt til 
debatt.

Inspirert av dette har jeg laget en liste 
over de jeg mener er de tre mektigste i 
helse-Norge. Øverst skulle du egentlig 
selv stått. Hvordan du velger å leve ditt liv 
og hvordan du bidrar i andres, er en hver-
dagsmakt som vanskelig kan sammen-
liknes med noe annet. Og på lang sikt er 
den viktigere enn noen politiker, byråkrat 
eller lege. Også familien og spesielt for-
eldrene kunne tronet øverst på listen. 
Uten tvil er et godt og trygt familieliv et 
grunnleggende fundament for et liv med 
god helse. Vi vet også at helse langt på 
vei går i arv, selv om helseproblemene i 
seg selv ikke er arvelige. Har dine foreldre 
psykiske lidelser eller livvstilssykdommer, 
er det mer sannsynlig at du også får det. 

Makt og helse

MED SIN KOMPETANSE bidrar barnehagelærere til å legge grunnlaget for den mentale kapitalen barna skal utnytte i alle sammenhenger senere i livet. Illustrasjonsfoto.
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Det er store sosiale helseforskjeller i Nor-
ge. I snitt lever man mye kortere om man 
vokser opp i Groruddalen enn om man 
vokser opp på Frogner i Oslo. Hvor du 
vokser opp, henger sammen med dine 
foreldre og deres økonomi. 

Likevel setter jeg ikke borgeren (pasien-
ten) eller foreldrene på toppen av min 
maktliste. For helse og uhelse skapes. 
Våre holdninger, våre mestringsstrate-
gier, våre vaner og uvaner bygges tidlig. 
Det oppstår ikke i et tomrom. Og vi er 
alle sammen bærere av konsekvense-
ne, mer enn alene ansvarlig for der vi 
er i dag. Og i møte med de jeg plasse-
rer på toppen svikter også makten til  

Coca-Cola-company, Mark Zuckerberg 
og Rema-Reitan.. 

NUMMER 1 – OG HELSE-NORGES 
MEKTIGSTE: OLA (ANSATT I 
FRILUFTSBARNEHAGE)
Vi vet i dag at barnehager der de ansatte 
har høy kompetanse, der barna ses og 
møtes med sine behov, og der fokus er 
på å skape nysgjerrighet og kreativitet, 
kan ha stor innflytelse på hvordan livet 
utvikler seg senere både i skole, i arbeids-
livet, i sosialt liv og i helse. 

Med sin kompetanse bidrar Ola og hans 
kolleger til å legge grunnlaget for den 
mentale kapitalen barna skal utnyt-
te i alle sammenhenger senere i livet, 
det være seg i evnen til å lese, skrive, 
regne (kode), hvordan de motiverer seg 
for utdanning, mestrer en jobb, mestrer 
motgang og medgang i livet. Her legges 
også grunnlaget for å gjøre sunne valg, 
for å mestre behovsutsettelse, for sosial 
omgang, for forståelse av andre, for å se 

seg selv som del av et felleskap. Gode 
barnehager med god barnefaglig og 
barnepedagogisk kompetanse vil i stor 
grad kunne veie opp for sosiale ulikheter. 

Det er med andre ord enormt med makt 
over helse-Norge i hendene på Ola og 
hans kolleger i barnehagene. De har makt 
til å påvirke livet til alle barna. De påvirker 
ikke bare dem som er i risikosonen; det 
de gjør kan også ha store samfunnsøko-
nomiske implikasjoner.  

NUMMER 2 – OG HELSE-NORGES NEST 
MEKTIGSTE: KARI (LÆRER I BARNE-
SKOLEN) 
Fundamentet som skapes i barnehagen 
bygges det videre på i skolens første år. 
Og gode lærere, med høy kompetanse, 
som viderefører og bygger på det som er 
skapt av mental kapital i barnehagene, 
utløser det potensialet som ligger hos 
barna, og bidrar til effektiv læring fordi de 
er trygge og nysgjerrige. Kari og hennes 
lærerkolleger, med god kompetanse til 

MED SIN KOMPETANSE bidrar barnehagelærere til å legge grunnlaget for den mentale kapitalen barna skal utnytte i alle sammenhenger senere i livet. Illustrasjonsfoto.

UTØVES LÆRERENS MAKT på en god måte, vil det skape grunnlag for fremtiden. Illustrasjonsfoto.
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å se barn, som er pedagogisk og fag-
lig sterke, bidrar til å skape motiverte 
barn. De følger opp individuelle behov 
på en inkluderende måte og er trygge 
nok til å møte barnas ulike utfordringer 
på en måte som normaliserer og skaper 
trygghet. 

Utøves lærerens makt på en god måte, 
vil det skape grunnlag for disse barnas 
fremtidige skolegang, mulighet til å få 
seg jobb, for deres økonomi, sosiale sta-
tus, deres risiko for livsstilssykdommer og 
psykiske lidelser. Det vil bidra til å redu-
sere mobbing og hindre dropout og en 
dårlig start på yrkeslivet. Dermed er deres 
makt over helse-Norge stor.

NUMMER 3 – OG HELSE-NORGES 
TREDJE MEKTIGSTE: METTE, JENS, 
EVEN, JULIE (GODE VENNER, 
KJÆRESTE…) 

I livene våre er felleskap viktig. Men i 
vårt samfunn idealiseres individet som 
så suverent at mange av oss begynner 
å kjenne på den eksistensielle frykten 
det kan skape å bli fortalt at vi i bunn 
og grunn er helt alene. Venner flyter inn 
og ut av våre liv, familien er i drift, og 
identitetsmarkører skifter fra dag til dag. 
Å leve slik for lenge kan skape psykiske 
plager og lidelser. Det kan bidra til at vi 
søker mot risiko, at vi ruser oss, shopper 
og spiser mer enn sunt er osv. Og det 
kan som kjent få store helsemessige 
konsekvenser. 

Derfor er vennene våre (og kjæresten om 
man har det) viktige, og jeg plasserer dem 
blant de mektigste i helse-Norge. Noen 
du faktisk kan prate med. Noen som ser 
hvordan du har det og tar initiativ til å 
snakke med deg om det. Noen som du 
kan henge med, møte for en kaffe, sløve 
i sofaen med, gå tur med. Som motiverer 
deg for noe du aldri trodde du ville klare. 
Som er der uansett. Som du kan stole 
på, lene deg på, gi en skulder til når de 
trenger det. 

Ensomhet og isolasjon er like skadelig 
for helsen vår som røyking. Derfor er de 
vi omgås, som vi kan kalle våre venner, 
som er ved siden av oss på livets reise, 
og som forteller oss ”Du er ikke alene”, 
virkelig blant de mektige i helse-Norge. 

Artikkelen har tidligere blitt publisert på 
dagensmedisin.no

ENSOMHET OG ISOLASJON er like skadelig for helsen vår som røyking. Illustrasjonfoto.
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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: 15. mai

Løsning på forrige kryss 
var:
SÅ ER DET PÅSKETID 
IGJEN

Synne Skonnord, Oslo

Ellen Thoresen, Stange

Jan Magne Moland, Larvik

OPPGAVE VINNERE
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PIKE - 
NAVN

NORD - 
MANN
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STERE

BAKKEN  
ER AV 1

BØR 
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TEGNER

ASPIKEN
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PIKE - 
NAVN TALL TALL

LETT - 
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UKE - 
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BIBEL - 
NAVN TALL

APP - 
LAU - 
DERE

DRIKK 
LIKER

PARTI    
LE - 

DELSEN

UTROP SHOW 500
STAND 

MORENE

DA       
BIL - 

ORGANI- 
SASJON

BINDE - 
ORD 

MENER

STAT  I  
ASIA 

TIGER - 
STADEN

AN - 
LØPER 

NEDBØR

TONE
PRO - 

NOMEN

SENGE - 
UTSTY - 

RET  
ILDSTED
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GJERRIG-
KNARK

TEVLING
VERN 
IDEER HØYDE

SYNGE - 
SPILL 

VANN - 
VEI

UNIKUM 
SPØK

KAST
VAK - 
KERT

STØT - 
TER    

TRET - 
TET

JEKSEL 
REKKE

ØDE - 
LAGT

NEON
STYKKE 
FRAKT - 
GODS

GJEN - 
PART

SENK - 
NING

GUTTE - 
NAVN

BETRAK-
TER 

DEILIG
KLOK

SVIMMEL 
STETT OSTEBY

NY     
SELV - 

HJELPS - 
BOK

LIKE GEIP FOTDEL ANGÅR
FRON - 

TEN
HERJE 
DRIKK

LITT
SIDT 

SVIKE - 
FULL

GRIND

KLARE
KJE - 
DELIG EKLE

KOM - 
MUNE NY

FJERN - 
SYN 

GLOS - 
ENE

LAKKE
I  ORDEN 

HEL
HYL    
TALL

PIKE - 
NAVN 

HUMRE

TILBAKE
TRE 

KRYD - 
DER

STRUTS 
FISK

SERA - 
FEN BUSK

LYSTIG
RØYK - 

STUENE

ARVE - 
ANLEGG 

LYD

UTROP KIKKE
GATE - 
PIKE

PIKE - 
NAVN

FAR - 
TING VIND LUKE FISK

ENDTE
TONE 

BRUK - 
KET

DAN - 
MARK 

FINNES

KNAR 
NYN. 

PRON.
LISTIG

FASE 
STJELE

LIKE TULLE
OM - 

TRENT

SMER - 
TER HAVØRN

Linn - Jeanett 
Krogstad

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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§ Glimt fra retten

Urimelig praksis i 
pasientskadesaker
TEKST: Per Oretorp

Siden 2008 har forbundet vært bekym-
ret for pasientskaddes rettsvern, noe vi 
ved flerfoldige anledninger har gjort re-
gjeringen, Stortinget og forvaltningen 
oppmerksomme på.  Endringer i forskrifter 
og i forvaltningspraksis har etter forbun-
dets oppfatning medført et skille mellom 
fattig og rik i den forstand at dersom 
skadelidte har økonomiske ressurser, så 
har vedkommende langt større mulighet 
for å få den erstatningen han har krav 
på enn hva som er tilfelle for den som 
har anstrengt økonomi. 

De aller færreste har anledning å utsette 
seg for den økonomiske risiko det inne-
bærer å bringe saken sin inn for en dom-
stol. Gjennom årene har vi sett flerfoldige 
eksempler på at skadelidte først etter 
rettslig behandling har fått saken sin 
tilstrekkelig belyst og derved har vunnet 
frem i ansvarsspørsmålet ovenfor det 
«objektive» forvaltningsorganet Helse-
klage (Nasjonalt klageorgan for helsetje-
nesten). De siste årene har statens tap i 
domstolene variert mellom om lag 25 og 
35 prosent (!). Helseministeren og direk-
tøren for Nasjonalt klageorgan for helse-
tjenesten tar merkelig nok disse tallene til 
inntekt for at ordningen fungerer. En slik 
holdning viser etter min oppfatning tegn 
på en mangelfull virkelighetsforståelse. 
Vis meg en bedrift som hadde overlevd 

dersom det hadde vært feil ved en like 
stor andel av de varer firmaet leverte. 
Personskadeforbundet LTN mener at ti-
den er overmoden for en full evaluering 
av hele ordningen på lik linje med den 
gjennomgang som nylig er avsluttet for 
en annen jamførbar statlig erstatnings-
ordning, nemlig voldsoffererstatningen. 

I pasientskadesaker skal staten påse 
at sakene er godt nok utredet før det 
fattes vedtak. Dommen fra Hålogaland 
lagmannsrett som omtales nedenfor er 
ytterligere et eksempel der Staten ved 
Pasientskadenemda (forgjengeren til Hel-
seklage) ikke har utredet saken godt nok, 
noe som altså bryter med forvaltnings-
rettslige prinsipper.  Å legge skylden for 
høye saksomkostninger på skadelidte 
og deres advokater, slik vi langt på vei 
oppfatter at både helseminister Høie og 
forvaltningens direktør prøver å gjøre, er 
en tilnærming som for meg likner veldig 
på måten en nylig tiltrådt president på 
andre siden Atlanterhavet forholder seg 
til kritikk.

HØYESTERETTSKJENNELSE HR-2017-
547-U REDUSERER PASIENTSKADDES 
RETTSVERN
I pasientskadeerstatningssaker står me-
disinske spørsmål helt sentralt hva gjelder 
individuelle forhold, men også i relasjon 

til forhold knyttet til den behandling som 
har blitt gitt, eller eventuelt ikke blitt gitt. 
Generelt har det i erstatningsretten vært 
en tradisjon for, i forbindelse med rettsbe-
handling, å engasjere en rettsoppnevnt 
sakkyndig, dvs. at retten etter forslag 
fra partene bestemmer hvem som skal 
opptre som sakkyndig i forbindelse med 
domstolsbehandlingen. Det er en god 
ordning på den måten at det er domsto-
len og ikke noen av partene som har full 
kontroll over hvem som skal vurdere de 
medisinske forholdene i en sak.
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Når det gjelder pasientskadeerstatnings-
saker har Høyesterett i en kjennelse fra 
14. mars d.å. merkelig nok gitt Helsekla-
ge/Pasientskadenemnda, den skadde 
pasientens motpart, mer eller mindre 
full kontroll over valg av sakkyndig ved 
domstolsbehandling.

Høyesteretts kompetanse er begrenset 
etter tvisteloven § 30-6, og vurderingen 
av lagmannsrettens saksbehandling må 
skje i lys av at lagmannsrettens prøving 
av oppnevning av sakkyndig etter tviste- 

loven § 29-3 var begrenset til å prøve om 
tingrettens avgjørelse var uforsvarlig eller 
klart urimelig. 

Høyesteretts flertall i ankeutvalget satte 
«godkjent»-stempel på lagmannsrettens 
vurdering, som i forkant hadde satt «god-
kjent»-stempel på tingrettens vurdering.  
Det er derfor interessant å se hva tingret-
ten mente: Saken har vært til medisinsk 
vurdering i forvaltningen. Det er fremlagt 
omfattende dokumentbevis. Bevisførse-
len er så omfattende at det ikke er nød-

vendig med ytterligere sakkyndighet, 
og saksøkers anførsler kan tas opp med 
Pasientskadenemndas sakkyndige ved 
utspørringen av dem. Det er ikke anført 
noen spesiell tilknytning til partene for 
de sakkyndige.

Lagmannsretten tilføyde at Pasientska-
denemndas sakkyndige ikke står i et slikt 
tilknytningsforhold til Pasientskadenem-
nda eller har bindinger til nemnda som 
gir grunn til å tvile på deres upartiskhet 
eller uavhengighet. 

I PASIENTSKADESAKER SKAL staten påse at sakene er godt nok utredet før det fattes vedtak.
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For skadelidte prosederte advokat Mona 
Næverdal, advokatfirmaet Helland  
Ingebrigtsen.

Det er problematisk at lagmannsret-
tens uttalelser kan tolkes dithen at den 
ene parten (Staten) sine sakkyndige er 
objektive, uten bindinger og har ade-
kvat kompetanse på de aktuelle me-
disinske forhold. Slik jeg ser det åpner 
Høyesteretts kjennelse for at skadelidte i 
pasientskadesaker nå vil kunne bli møtt 
med at det ikke er behov for oppnevning 
av ytterligere medisinsk sakkyndige for 
retten, idet det allerede vil foreligge me-
disinske vurderinger fra rådgivende leger 
i pasientskadeordningen som må regnes 
med å være upartiske og uavhengige. 
Skadelidte er da nødt til å selv engasjere 
en privat sakkyndig som «motvekt» til 
motparten.

Pasientskadenemnda vil da «toppe laget» 
med å engasjere enda flere sakkyndige 
vitner for å stille i retten. Det er svært 
få (ingen) skadelidte som har de sam-

me økonomiske ressursene som staten 
(Pasientskadenemda). Det er all grunn til 
å tro at retten som hovedregel vil kom-
me til det resultatet som flertallet av de 
sakkyndige kommer til. Ikke minst vil 
den økonomiske risikoen for skadelidte 
ved å få prøvd saken sin for domstol øke 
dramatisk.

Dersom man i stedet hadde hatt en 
sakkyndig oppnevnt av retten, ville 
vedkommende sin vurdering veie tyng-
re enn vurderingene fra privatengasjert 
sakkyndig. 

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT: 
LH-2016-91700
Saken gjelder en gutt som fikk påvist 
en godartet svulst i hjernen, craniofa-
ryngeom, da han var 8 år. Han ble først 
behandlet med yttriumsbehandling i 
mai 2000, men da denne ikke var utført 
korrekt ble det behov for radikal kirurgi, 
som ble gjennomført i september 2000. 
Som følge av kirurgien ble han påført 
store skader, herunder fullstendig tap av 

synet, luktesansen, hormonforandringer, 
kognitiv svikt, tapt evne til temperatur- 
regulering samt ulvehunger. Svulsten kom 
tilbake, og han gikk gjennom ytterligere 
operasjoner og behandling. I april 2003 
fikk han gammaknivbehandling ved 
Karolinska i Sverige. Svulsten har etter 
dette ikke kommet tilbake.

NPE erkjente ansvar for synstapet i no-
vember 2005. Vedtaket ble påklaget, 
og i mars 2010 fattet PSN vedtak om 
ansvar for samtlige skader. NPE fattet 
i februar 2011 vedtak om erstatning på 
kr 4 470 000. I tillegg var partene enige 
om standarderstatningen, slik at total 
erstatning var kr 7 385 240. Vedtaket ble 
påklaget, og PSN stadfestet vedtaket i 
april 2013. Skadelidte tok ut stevning om 
erstatningsutmålingen i 2013. I søksmålet 
for tingretten bestred Staten ansvars-
grunnlaget. Spørsmålet om ansvars-
grunnlaget kunne bestrides i en sak om 
erstatningsutmåling gikk til Høyesterett, 
som i mai 2015 ga PSN anledning til dette 
etter dissens 3-2. Behandling av saken 
ble delt, og tingretten frifant PSN i spørs-
målet om ansvarsgrunnlaget i mars 2016. 

Dommen ble anket til Hålogaland lag-
mannsrett. Et hovedspørsmål for lag-
mannsretten var om yttriumsbehandlin-
gen i 2000 var adekvat. Det var uenighet 
mellom de fem sakkyndige, hvorav to var 
nye for lagmannsretten. I motsetning til 
for tingretten ble Statens sakkyndige 
Trygve Lundar tillagt mindre vekt da det 
for lagmannsretten «kom frem at han 
hadde svært begrenset erfaring med 
denne behandlingsformen». Lagmanns-

ASS. GENERALSEKRETÆR I Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp.
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retten var ikke i tvil om at behandlingen 
ikke var adekvat og at det var årsaks-
sammenheng mellom behandlingen 
og skadene. Skadelidte fikk medhold i 
ansvarsspørsmålet for samtlige skader. 

Det har gått 17 år siden skaden og gutten 
er nå 25 år gammel. Staten har i denne 
perioden gått fra først å erkjenne an-
svar til lang tid senere å fraskrive seg sitt 
ansvar i forbindelse med tvisten rundt 
erstatningsutmålingen. 17 år etter ska-
den, og først etter at standhaftige og 
ressurssterke pårørende selv har gjort 
det utredningsarbeid som staten ikke har 
ansett nødvendig i saken, har nå altså 
lagmannsretten stadfestet statens er-
statningsansvar. Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten og Pasientskadenemndas 
håndtering av denne enkeltsak har kos-
tet skattebetalerne flere millioner kroner 
og satt livet til en hardt skadet gutt på 
vent. Staten har ikke lykkes med å slite ut 
skadelidte og hans familie. Saken skal nå 
igjen tilbake til «rute én» og erstatnings-
utmålingen. La oss håpe at skadelidte 
snart får den erstatningen han har krav 
på, og denne gang uten at Staten tvinger 
ham til ny domstolsbehandling.

For skadelidte ble saken prosedert av ad-
vokat Øystein Sagen ved Eurojuris Nord.

YRKESSKADEERSTATNING - 
STANDARDISERT ELLER INDIVIDUELL 
UTMÅLING?
7. mars i år kom det en interessant dom 
fra Borgarting lagmannsrett. I november 
2012 ble det påvist at en arbeidstaker 
var smittet av MRSA-bakterien. Hun 

hadde en 80 % stilling som renholder 
på et sykehus og en mindre stilling som 
hjelpepleier ved et bo- og omsorgssenter 
i kommunen. I tillegg hadde hun en del 
ekstravakter. Hun hadde en årsinntekt 
på ca 640 000. Det var enighet mellom 
partene om at smitte av bakterien er 
en yrkessykdom. Uenigheten gikk på 
om arbeidstakeren skulle ha en tilleggs-
erstatning utover standardforskriften 
til yrkesskadeforsikringsloven. Her er 
systemet slik at skadelidte får en stand-
ard erstatning basert på ervervsmessig 
uføregrad. 

Denne forskriften kan fravikes hvor ska-
delidte ikke oppfyller vilkårene for ytelse 
i yrkesskade etter folketrygdlovens ka-
pittel 13. Dette er nedfelt i forskrift om 
standardisert erstatning etter lov om 
yrkesskadeforsikring § 1 2. I dette tilfellet 
var skadelidte i 100 % stilling på doms-
tidspunktet, og hun mottok ikke ytelser 
fra NAV. Imidlertid var lønnsdifferansen 
før og etter ulykken så stor at det indi-
viduelle tapet utover standarderstat-
ningen utgjorde kr 1 694 655. Dette var 
partene enige om. For det første mente 
forsikringsselskapet at klienten oppfylte 
vilkårene for å oppnå uførepensjon og for 
det andre mente de at standardforskrif-
ten var uttømmende. Når det gjelder det 
første, la lagmannsretten til grunn at det 
ikke er nødvendig å ta uttrykkelig stilling 
til om skadelidte oppfyller for uførepen-
sjon: "Det er tilstrekkelig å konstatere 
at A på domstidspunktet ikke mottar 
uførepensjon." Her må altså forsikrings-
selskapet bære risikoen for hva en even-
tuell søknad om uførepensjon, kun basert 

på lavere lønn, ville gitt av resultater. 

Når det gjelder spørsmål nummer to, om 
standardiseringsmodellen er uttømmen-
de, tok lagmannsretten utgangspunkt i 
yrkesskadelovens § 3, hvor det fremgår 
at skadelidte har krav på full erstatning. 
Det vises også til forarbeidene og anføres 
at: "Selv om en viss standardisering var 
ønskelig, fremgår på side 62 at det ikke 
måtte rokke prinsippet om full erstatning" 
og "Likevel finner lagmannsretten at det 
bør gå en grense for når standarderstat-
ning ikke lenger er tilstrekkelig for å dekke 
skadelidtes tap, slik at det bør utmåles 
individuelt." 

Etter nærmere drøftelse av bl.a. en tid-
ligere dom fra Høyesterett, konkluderer 
lagmannsretten med at "Utmålingen 
av As tap, må derfor skje i samsvar med 
yrkesskadelovens utgangspunkt om at 
skadelidte har krav på full erstatning, 
jf. § 3, første ledd, annet punktum”. Da 
det tidligere er utbetalt kr 450 000 under 
standarderstatningsbeløpet er restbelø-
pet i favør av skadelidte kr 1 694 655. I 
tillegg ble skadelidte tilkjent utgifter til 
advokat. Det er i skrivende stund ikke 
kjent om saken er påanket til Høyeste-
rett. Dommen er av interesse i de sakene 
hvor skadelidte ikke mottar trygdeytelser 
etter ulykke/sykdom, men allikevel går 
betraktelig ned i inntekt. Dommen gir 
altså grunnlag for en individuell utmåling 
på tross av at standardiseringsmodellen 
er hovedregel. 

Saken ble prosedert av advokat Torstein 
Bae, Advokatfirmaet Legalis.
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Husk at nettet er åpent for alle. Hvis 
du chatter med noen som presser 
deg til å oppgi personlige opplys-
ninger eller gjør deg utrygg, er det 
viktig å avbryte kontakten og si ifra 
til foreldre, lærer eller en annen vok-
sen du stoler på. Internett er åpent 
for alle, og det er fort gjort å støte på 
ubehagelige personer eller innhold. 
Følg denne huskelista for å beskytte 
både deg og dine venner på nett!

1. VÆR MOT ANDRE SLIK DU VIL AT 
ANDRE SKAL VÆRE MOT DEG
Når du chatter eller møter andre på net-
tet er det viktig at du tenker på hvordan 
andre oppfatter det du skriver og gjør. 
Dette gjelder spesielt når du skriver mel-
dinger eller kommenterer på andre sider. 
Hvordan hadde du opplevd å motta det 
du skriver? Ville du ha likt å høre det du 
skriver til andre på nett, eller ville du blitt 
lei deg?
 
2. NETTET SKAL VÆRE ET HYGGELIG 
STED Å VÆRE!
Husk at nettet er åpent for alle. Hvis du 
chatter med noen som presser deg til å 
oppgi personlige opplysninger eller gjør 

deg utrygg, er det viktig å avbryte kon-
takten og si ifra til foreldre, lærer eller en 
annen voksen du stoler på.
 
3. BESKYTT NAVNET DITT - LAG ET 
KALLENAVN (NICK)
Gi ALDRI ut passordet ditt! På nettet 
kan alle lese det du legger ut på åpne 
sider. Derfor er det viktig at du bruker et 
kallenavn/nick på nettet slik at du kan 
være anonym. Dette har du all rett til, 
og det beskytter deg mot at alle kan se 
hvem du er. Gi aldri ut passordet ditt til 
andre; selv ikke til vennene dine.

Husk likevel å tenke over hva du skriver, 
selv om du er anonym. Anonymitet gir 
deg ingen grunn til å skrive slemme ting 
til andre på nettet.

4. VÆR FORSIKTIG MED Å GI UT OPP-
LYSNINGER OM DEG SELV
Mange nettsteder og mennesker du mø-
ter på nett ber om opplysninger fra deg. 
For eksempel om hvor du bor, hvilken 
skole du går på, e-postadresse eller bilder 
av deg. Mange nettsider er laget for at du 
skal treffe venner og kjente på din egen 
alder. Men husk at informasjonen du gir 

også kan leses av andre hvis nettsiden 
er åpen. Det er lett for andre å kopiere 
bildene dine og legge dem ut på andre 
sider. Husk også at pengene du bruker på 
nett er ekte penger du må betale. Spør 
alltid den som betaler regningen om lov 
først. Å stjele en konto hvor det er brukt 
penger regnes som straffbart tyveri eller 
svindel.
 
5. SPØR OM LOV FRA ANDRE FØR DU 
LEGGER UT BILDER
Norges lover gjelder også for mobilnett 
og internett. Disse lovene sier for eksem-
pel at du ikke kan ta bilder av andre og 
legge dem ut på nettet, eller sende dem 
via mobil uten at du har spurt de som er 
med på bildet om lov. Hvis du ikke spør 
om lov, kan du risikere å bli anmeldt til 
politiet og få bøter og straff. Det som 
kan virke som et uskyldig og morsomt 
bilde for deg er kanskje ikke så gøy for 
andre, og det er viktig å ta hensyn til 
andres privatliv. Mange arbeidsgivere 
bruker nettet for å finne informasjon om 
personer som har søkt jobb hos dem, og 
da er det uheldig om de finner fyllebilder 
fra en fest eller lignende.
 

Slik er du trygg og 
smart på nett

Selius & kidza
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6. MØTE NOEN DU HAR TRUFFET PÅ 
NETT? IKKE DRA ALENE!
Noen av de du treffer på nettet kan gi 
seg ut for å være en annen enn den de 
egentlig er. Hvis du bestemmer deg for 
å møte noen fra nettet på ordentlig er 
det derfor veldig viktig at du har med 
deg en voksen ved første møte. Møt din 
nye venn på et offentlig sted med mange 
mennesker. Din nye nettvenn kan vise seg 
å være eldre eller yngre enn det han/hun 
sa. Da er det viktig å ikke være alene. 
Dersom du føler at du har blitt presset 
til å møte noen og du føler deg utrygg, 
må du snakke med en voksen person 
som du stoler på.

7. VÆR KILDEKRITISK!
Internett er demokratisk, og alle kan 
legge ut ting på nettet. Hvis du søker 
etter stoff til lekser eller annen viktig 
informasjon bør du alltid sjekke hvem 
som har laget nettsidene. Sammenlik-
ne informasjonen du finner med andre 
sider, og se om opplysningene stemmer. 
Det er mange som synes det er gøy å 
legge ut falsk informasjon eller som har 
sterke meninger om en sak. Det kan føre 

til at du kommer over sider med masse 
tull, usannheter eller svært subjektive 
synspunkter. Husk at internett ikke er 
et leksikon i seg selv - du må lære deg 
å lete etter de rette stedene. Les mer om 
dette på emnet "Kildrekritikk" på ung.no.

8. TENK DEG OM FØR DU LASTER NED 
GRATIS FILER OG INNHOLD
Mange nettsteder tilbyr deg å laste ned 
gratis programmer, spill, musikk og vi-
deoer. Noen av disse programmene har 
med seg virus og noen kan til og med 
spionere på det du gjør inne på nettet. 
Dette kan føre til at du blir svindlet for 
penger når du er innom nettbanken din 
eller når du bruker bankkortet ditt til å 
handle på nettet. Du kan også få virus 
som kan ødelegge innhold på mobilen 
eller datamaskinen din. Sørg for å ha 
oppdatert virusprogram og brannmur 
på pc-en du bruker til enhver tid.
 
9. ALPHAKRØLL
Det hender dessverre at du kan oppleve 
ubehagelige og ekle ting på nettet. Da 
er det veldig viktig at du snakker med en 
voksen person om dette. Hvis du har blitt 

kjent med noen som oppfører seg på en 
skremmende måte, som presser deg til 
å oppgi personlige opplysninger eller til 
å møtes via webkamera, er det viktig å 
avbryte kontakten med en gang. Snakk 
med en voksen! Det samme gjelder hvis 
personen ønsker å møte deg på ordentlig 
uten at du egentlig har lyst til det. På 
nettet finnes det også steder med stygge, 
ubehagelige og ulovlige bilder, filmer og 
tekst. Hvis du oppdager ting som du tror 
er ulovlig, må du melde det til politiet, 
eller på Kripos' sine internettsider: tips.
kripos.no.
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Du trenger

Asfalt som er brutt løs 
fra en veikant

Voksen hjelper

Sterke fryseposer av plast

Gammel betong fra en 
gammel fortauskant
Et stykke leire (ikke matjord 
som gartnere bruker)

En nevestor bit av hver 
av de følgende tingene:

Kjøleskap eller fryser

Fortau brytes ofte opp 
i løpet av vinteren, slik 
at det blir hull i veien. 
Her er grunnen:

Kraften i is La betongen og asfalten 
ligge i vann over natten 

Neste dag lar du 
leiren ligge i vann 
i fem minutter

Legg hver bit i en pose 
og lukk den godt

Legg posene i fryseren 
over natten 

Ta dem ut neste morgen 
og la dem ligge i 
romtemperatur

Legg dem tilbake i fryseren 
om kvelden

Leiren vil begynne 
å smuldre opp
Småbiter vil løsne 
fra kantene på 
asfaltbiten
Noen biter kan også 
løsne fra betongen hvis 
den ikke er for solid

Vann utvider 
seg når det 
fryser til is.  
I løpet av 
dagen trenger 
vann inn i 
sprekker 
og hull i veien

Om natten fryser 
vannet til is og 
utvider seg. Etter 
noen måneder får 
den vekselsvise 
frysingen og 
tiningen fortauet 
til å smuldre opp

Gjenta disse trinnene 
i en uke, og se nøye 
på alle bitene hver 
dag

4

6

5

1

2

3

Hva skjeddeGjør dette

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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

Årsmøte i Follo
TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

Da er nok et årsmøte gjennomført, 
også denne gang i fine omgivelser 
og med god stemning.  Siden det 
heller ikke denne gang var kommet 
noen forslag fra medlemmene og 
ingen prøvde å kuppe møtet med 
benkeforslag ble vi raskt ferdige med 
møtet. Et meget positivt resultat av 
møtet er at vi nå har alle formelle 
organisatoriske ting på plass. En stor 
takk til de som påtar seg verv!
Etter en kort diskusjon ble vi enige om 
at vi også denne gangen spiser på Don 
Pablo, en hyggelig pizzarestaurant i Ski 
med lavt støynivå.

Trygt på skoleveiene

Fet
kommune

fet.kommune.no rissa.kommune.no gran.kommune.no

Øyer
kommune

oyer.kommune.no

Oslo
kommune

Fri Rettshjelp
oslo.kommune.no

Bodø
kommune

bodo.kommune.no

Kvinnherad
kommune

kvinnherad.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
stavanger.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune

www.kautokeino.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.noenebakk.kommune.no

Nesna
kommune

nesna.kommune.no

Nittedal
kommune

nittedal.kommune.no

Herøy
kommune

Barn, Familie og Helse
heroy.kommune.no

frana.kommune.no

LEVE MED 4-2017.pmd 06.04.2017, 13:123
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Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30  -  www.mtf.no

1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianovasystems.no

Bilia Personbil as - Risløkka
Økernveien 115, 0579 OSLOTlf. 08 555

www.bilia.no

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

NORD-TRØNDELAG

TREKANTEN Trafikkskole
Abel Meyers gate 21, 7800 NAMSOS.......................Tlf. 74 27 11 60
E-post: bentare@trekantentrafikkskole.no
www.trekantentrafikkskole.no

TROMS

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

Vestregata 27/31, 9008 TROMSØ.....................................Tlf. 77 65 55 90
E-post: tsenter@tsenter.no
www.tsenter.no

VESTFOLD

SPEED Trafikkopplæring AS
Storgata 9, 3183 HORTEN....................Tlf. 33 50 04 26 - Mobil 915 40 740
E-post: post@speedtrafikk.no
www.speedtrafikk.no

Advokatfirmaet Gregussen
Advokat Geir Atle Gregussen
Øvre Torggate 9, 3017 DRAMMEN

Tlf. 32 89 06 32
E-mail: advokat@gregussen.no

Web: https://gregussen.no

Jan Kjønnås
Ålbotsjordveien 94, 8659 MOSJØEN

Tlf. 994 68 501
Vi utfører:

Rørinspeksjon - Kosting - Høytrykksspyling - Slamsuging

Adamsrød Ferdigplen AS
Adamsrødveien 102, 3153 TOLVSRØD

Tlf. 33 33 00 43
Plen ferdig levert på rull.

Vi produserer og leverer over hele landet
post@ferdiggress.no

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå,
Fagernes, Heggenes og Beitostølen

Tlf. 03 202

Foksrødveien 39, 3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 02 00 - www.torgersskraphandel.no

0164 OSLO
Tlf. 22 33 69 50

PERSONSKADEERSTATNING
Tlf: 400 03 660 - E-post: post@tonset.no

Galaniittuluodda
9520 KAUTOKEINO

Tlf. 78 48 43 30
www.juhls.no

Omagata 110 c
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 22 00
www.vestbase.com

Glassmester1 Arendal
ARENDAL
37 02 41 88 8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no
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Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Wiik
Fjellsprenging

Kjerran 15
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

S B Minigraver
Ole Vigs gate 18

0366 OSLO
Brydalen 23 A
2500 TYNSET
Tlf. 406 31 270

Lura
Auto Service AS

Luramyrveien 21
4313 SANDNES
Tlf. 51 12 33 40

Tor Erik Jovall
Transport

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Holmen AS
Bilgummiverksted

Smalvollveien 6
0667 OSLO

Tlf. 22 65 11 99

Stjørdal Taxi A/S
Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Maskinservice
Bøhnsdalen
Stømnervegen 80

2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

www.aktivafinnsnes.no

Janki
Transport AS

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Hoel
VVS & Interiør AS

www.hoelvvs.no
ARENDAL

Skaugen blikk
& Ventilasjon AS

Elveveien 23
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 982 91 660

Autobjørn A/S
Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Rana
Industriterminal A/S

 Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

TeleDataØst
Lillehammer
Landbruksvegen 2/4
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 44

Arne Engelstad AS
Hagaveien 49

3275 SVARSTAD
Tlf. 33 12 86 77

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,

reparasjner og EU-kontrol l

Aniksdal
Maskin AS

 Nymannsvegen 12
4362 VIGRESTAD

Tlf. 982 21 033

Dråbelia
Tjenester AS

Dråbelia 3
4843 ARENDAL
Tlf. 970 85 673

Goderstad
Transportforretning

Goderstadveien 36
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 913 18 064

Marit Meløy Karma AS
Kongegata 22, 3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20
Våre serviceinnstilte

medarbeidere bistår deg med
veiledning og oppfriskning av

hele garderoben

Storgata 4
3160 STOKKE

Tlf. 33 33 84 24

Entreprenørfirma
Vibeto

Traktorservice
Drangedalsveien 46

3766 SANNIDAL
Tlf. 909 36 771

Sørmo
Motorsport

Ravnsgate 9
7600 LEVANGER
Tlf. 954 21 846

Terje Markussen
Transport
Skogliveien 8

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Vrådal
Bilsenter

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL

Tlf. 35 05 61 16

Finn’s
Vareekspress AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Rally
Bilverksted AS

Pancoveien 8
1624 GRESSVIK
Tlf. 907 41 988

Tingvoll
Fjordhotell

Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Hammersborg Torg 3
0179 OSLO

Tlf. 22 40 23 00

4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 29

Åkrene
Isolering A/S

 1901 FETSUND
Tlf. 958 66 250

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER

Tlf. 57 71 32 77

Advokat
Olav Gunnheim

MNA
Torggata 10, 5. etg.

0103 OSLO
Tlf. 22 33 20 10

Sillongenvegen 149
2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 69 00

Skjævelandsveien 20
4322 SANDNES
Tlf. 415 11 696

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Vinstra
Karosseri AS

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

Grua Auto AS
MECA

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

2870 DOKKA
Tlf. 61 11 28 00

Bjarne Johansen
Bil-Demontering AS

 Dalaneveien 35
4618 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 00 26 00

Toyota Drammen
avd Lier

Sankt Hallvards vei 10
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 22 95 95

Toyota
Hovli Auto AS

Osloveien 400
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 26 00

Heimdal
Heimdalsveien 3
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00

Toyota
Nordfjord og Førde AS

Hegrevegen 16
6783 STRYN

Tlf. 57 87 60 00

Porsche
Center Son

Brevikbråteveien 33
1555 SON

Tlf. 64 98 69 11

Autosport AS
Brøsetvegen 164

7048 TRONDHEIM
Tlf. 73 60 60 40

Bryne Rør AS
Vesthagen 9
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Tlf. 78 42 48 80

Bekkeseth AS
 3632 UVDAL

Tlf. 951 37 873

Kirkenes
Kiell Torkildsens g 3

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 12 66

Vanylven
Rekneskap AS

6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

Norheimsund
Servicesenter AS
Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 907 84 005

Plantax AS
 Skedsmogata 3 A
2000 LILLESTRØM

Tlf. 905 91 132

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

www.toten-dekksenter.no

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Rosten
Bilverksted AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade  • Pasientskade  • Yrkesskade

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,  
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Telefon: 02364 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende 
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele  

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

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

Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets 
ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste 
saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden  
1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker,  
og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Marte Randen von Hirsch
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer (H)
Faruk Resulovic
Cecilie Sethil Stuberg

www.svw.no/personskade 

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. 


