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Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte 
kompliserte. Bistand fra en spesialisert advokat 
sikrer deg et godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS 
har spesialkompetanse innen erstatningsrett, og vi 
håndterer alle typer erstatningssaker, f.eks. trafikk-
skade, yrkesskade, pasientskade, fritidsskade og tap 
av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saks-
oppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for 
en uforpliktende og gratis vurdering av din erstat-
ningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer infor-
masjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Personskade – erstatningsrett 

   
 Storgata 26 Mob: 926 02 401 lene@advtonset.no 
 N-2000 Lillestrøm Tlf:    40 00 36 60 www.advtonset.no

Advokatfirmaet 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. Våre advokater 
har inngående kjennskap til oppgjørpraksis, rettspraksis og de medisinske 
spørsmål som oppstår i personskadesakene. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker. Hovedtyngden av 
sakene gjelder trafikkskader, yrkesskader og pasientskader, men vi har  
også betydelig erfaring med håndtering av saker etter andre typer ulykker, 
med voldsoffersaker og med oppdrag som bistandsadvokater.

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon.

Personskade

Tor Kielland (H)
Marte Randen
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

Roald Amundsens gt. 6, Pb. 1503 Vika, 0117 Oslo
Tlf. 22 31 32 00, fax. 22 31 32 01 
 
E-post: personskade@vogtwiig.no

personskadeadvokat.no

 
 

 
 

Advokatene Leiros & Olsen as 
personskadeadvokatene 

 

PERSONSKADEERSTATNING 
 
Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets 
ledende firmaer innen erstatningsrett, og har 
kontorer i Tromsø, Alta og Oslo. 
 
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. 
 
Advokatene Leiros & Olsen as 
Telefon: 776 00 210 
E-post: post@leiros.no 

www.leirosogolsen.no 
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Leder

Av Kjell Silkoset

Vi skriver historie igjen, nå med en 
prinsipiell og viktig seier over Staten i 
Høyesterett. Dommen slår fast at men-
nesker som har vært utsatt for grov 
uaktsom kjøring i perioden 1997 og 
frem til 2001, også skal tilkjennes erstat-
ning. Skadelidte, der den skyldige ikke 
har kunnet gjøre opp for seg, har til nå 
stått uten mulighet til å få den erstatnin-
gen de har krav på. Dette har vi ment 
var høyst urimelig og har derfor kjørt 
saken helt til Høyesterett.  Denne dom-
men viser igjen hvor viktig det er å ha 
faglig dyktige advokater og et seriøst ar-
beidende forbund i ryggen.  

Forbundet har vært på flere høringer i 
Stortinget i høst. Dette er et bevis på at 
vi blir tatt seriøst. Denne statusen har 
ikke kommet gratis, den er tuftet på 
alle medlemmers erfaringer og smer-
ter. Derfor takk til dere alle som bidrar 
gjennom medlemskap og erfarings-
utveksling. Vi har alle en viktig rolle og 
kan stolt fortelle om forbundet vårt slik 
at flere stemmer blir hørt og nye med-
lemmer får den hjelp og støtte de har 
behov for.

Landsstyret har gjennomført et vellyk-
ket og positivt regionkonferanse for 
midt og vest- regionen på Rica Hell. 
Der fikk vår nye medarbeider, region-
sekretær Christina Thanger, knytte kon-
takt med våre tillitsvalgte og lagene 
fikk møte henne. Vi legger opp et tema 
rundt livsstil, ernæring og ikke minst 
tid til sosialt samvær og dialog. Litt or-
ganisasjonskunnskap ønsker vi også å 

bidra med, og da med fokus på årsmø-
te og valg. Vi tar oss tid til å gå igjen-
nom hvordan et landsmøte blir avholdt 
og gjennomført. Dette fortsetter vi med 
rundt i resten av regionene på nyåret. 
Jeg vil benytte anledningen til å minne 
lagene om å begynne forberedelsene. 
Er det noen som er nysgjerrige og føler 
engasjement? Ta kontakt med lokallaget 
ditt og meld din interesse.

Dessverre ser vi den ene ulykken etter 
den andre, trafikkaos på grunn av glatte 
veier og dårlig skodde kjøretøy. Mørket 
og lav sol er også en faktor som utgjør 
en risiko. Bruk synlige plagg og i det 
minste en refleks. Men, det er ikke bare 
i mørket og når vi er ute å ferdes at vi 
ønsker å være synlige. Vi går en høytid 
i møte hvor det dessverre også er dem 
som gruer seg og ikke har noen å dele 
høytiden med. Min oppfordring til alle 
er å ikke frykte å være til bry. Mange fø-
ler seg ensomme og forlatte etter at en 
ulykke eller hendelse har skjedd. Para-
doksalt sitter kanskje de i nettverket og 
også er redde for å være til bry og for-
styrre. Så ta utfordringen: Ta kontakt! 
Min påstand er at ekte omsorg og kjær-
lighet aldri kan være til bry eller plage. 
La oss alle lage en flott høytid hvor store 
og små kan føle seg trygge og inkludert.
På vegne av meg selv og hele landssty-
ret ønske jeg alle en riktig god jul og et 
riktig god nytt år!

Hilsen 
Kjell Silkoset
Leder Personskadeforbundet LTN

Vi seiret i Høyesterett

Besøksadresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Postadresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
e-mail: post@ltn.no
Generalsekretær: Ingeborg Dahl-Hilstad
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Leder: Kjell Silkoset 
e-mail: kjell.silkoset@gmail.com
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e-mail: gunn.almas@ltn.no
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Annonser: Hege Reinholdsen, Polarfakta
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Ab.pris: kr. 345,–
Grafisk Produksjon: 
Trykkpartner AS
Opplag: 4000
Forsidefoto: Gunn-Elisabeth Almås

Personskadeforbundet LTN Magasinet for 
Personskadeforbundet LTN

Magasinet for Personskadeforbundet LTN – desember, 2012
Avskrift og kopiering av Magasinet for Personskadeforbundet LTN kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer  
nødvendigvis ikke med Personskadeforbundet LTN's syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte 
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Takk for samarbeidet
Landsstyret og sekretariatet i Person- 
skadeforbundet LTN ønsker alle medlem-
mer og samarbeidspartnere en riktig 
god jul og et godt nytt år. 
Vi takker for det gode samarbeidet i 2012. 

Sekretariatet har åpent til og  
med 21.desember og åpner  
igjen den 2. januar.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Martin har kjøpt seg 92 kvadratme-
ter boltreplass i sameiet Aurstad-
tunet og det er en stor milepel for 
31-åringen. Veien har vært lang å gå 
for familien Engesvoll Hasle. Natt 
til 22. juni 2000 kjørte Martin og en 
kamerat av gårde for å hente noen 
andre ungdommer som skulle ha 
bilskyss. Mellom Fetsund og Aur-
skog, bilen hadde da en fart på om 
lag 150 kilometer i timen, gikk det 
forferdelig galt. De to passasjerene i 
baksetet kom fra det med få fysiske 
skader. Sjåføren, som var Martins 
beste kamerat døde, mens Martin 
fikk store hodeskader. 

- Det ble først 10 kritiske dager 
der vi ikke visste om Martin ville 
overleve. Høyre siden av hjernen 
var skadet. På Ullevål kom vi helt 
tilfeldig i kontakt med en pårøren-
de som fortalte om Landsforenin-
gen for trafikkskadde. (Nå Person-
skadeforbundet LTN.red.anm.) Vi  
fikk så kontakt med nå avdøde  

seniorrådgiver Tom Eitvet som 
igjen satte oss i kontakt med advo-
katfirmaet Ness Lundin, forklarer 
Morten Hasle.

Hardt rammet
Martin ble liggende 14 dager på Ul-
levål etter ulykken og deretter var 
han tre måneder på A-hus. Etter sy-
kehusoppholdet ble han flyttet til 
Aurskog sykehjem.

- Ungdommer skal jo ikke bli bo-
ende på sykehjem, men vi følte at 
det ble lagt godt til rette for Martin. 
Dette var faktisk en nokså fin peri-
ode. Det ble opprettet en tverrfag-
lig gruppe rundt han, forklarer for-
eldrene som gjennom alle årene 
har deltatt aktivt i Martins rehabi-
litering.
Tre-fire måneder etter ulykken ble 
det foretatt en kognitiv test av Mar-
tin. Hva greide han egentlig å opp-
fatte? Resultatet var nedslående.
- Martins hjerne var helt på grensen 

når det gjelder aktivitet, for å si det 
enkelt. Samme test ble imidlertid 
tatt et halvt år etter ulykken og Mar-
tin skåret høyt. Her hadde det altså 
skjedd store forbedringer, forklarer 
foreldrene.

Vanskelig sak
Foreldrene ga advokatkontor alle 
fullmakter og overlot all videre 
saksgang til dem. De konsentrerte 
seg om Martin.

- Vi hadde ikke maktet å kjø-
re saken alene. Ettersom ulykken 
også omhandlet kjøring i ruspåvir-
ket tilstand, så hadde vi i utgangs-
punktet en dårlig sak. Egentlig stod 
vi på bar bakke. Vi hadde en for-
sikring på Martin, men det var ikke 
mye penger det her var snakk om. 
I ettertid ser vi at det var riktig av 
oss å overlate saken til forbundet 
og advokatkontor slik at vi kunne 
konsentrere oss å få et best mulig 
støtteapparat rundt Martin. Vi had-
de profesjonelle som tok det juri-
diske og rettslige, forteller de.
I 2006 flyttet Martin inn i bokollektiv 
med to andre unge skadde. 

- For enkelte kan det fungere 
greit å bo i kollektiv, mens det for 
andre er ønskelig med egen leilig-
het. Martin ønsket å flytte og der-
med begynte vi å se på muligheten 
for det, forteller Hasle.

Avgjørende dom
Den såkalte Finanger-dommen kom 
i 2005, og den skulle få stor betyd-
ning for Martin. Landsforeningen 
for trafikkskadde fikk, sammen med 
advokater, medhold i at norsk lov-

- Takket være forbundet har
Martin fått et godt liv
I Aurskog bor en glad ung mann. Martin Engesvoll Hasle (31) ble hardt skadet i en 
bilulykke i juni 2000. 12 år etter ulykken åpner Martin dørene til sin nye leilighet på 
Aurstadtunet. Nå gleder han seg til å feire jul i sitt eget hjem.
   - Vi var så heldige å komme i kontakt med Personskadeforbundet LTN bare en uke 
etter ulykken. Forbundet satte oss i kontakt med advokat. Det har vært avgjørende 
for at vi er der vi er i dag, sier mamma Irene Engesvoll og pappa Morten Hasle som 
nå er arbeidsleder hos Martin.

Martin Engesvoll kan nå invitere mamma Irene Engesvoll og pappa 
Morten Hasle til julehygge i sin egen leilighet. 
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givning på to avgjørende punkter 
var i strid med EØS-avtalen. Dette 
utløste et skred av utbetalinger. Tid-
ligere fikk ikke passasjerer av sjåfø-
rer som var påvirket av rus, noen 
erstatning. Med Finanger-dommen 
kunne Martin gå videre med saken 
sin.

- For to år siden bestemte han 
seg for å flytte inn når Aurstadtu-
net var ferdigstilt. Fylkesmannen 
avgjorde, etter anke, at Martin skul-
le få bo i egen leilighet med BPA-
ordning. Med den erstatningen 
som Martin fikk, kunne han kjøpe 
seg inn i sameiet, forklarer forel-
drene.

Engasjerte foreldre
Både Irene og Morten er ressurs-
sterke foreldre som har sett mulig-
heter, ikke begrensninger.

- Vi tror at en tett og åpen dialog 
med hjelpeapparatet er avgjøren-
de. Vi føler vi har vært heldige, truf-
fet mennesker som har gitt litt mer 
i jobben sin enn hva du kan forven-
te av dem. Det er mange som for-
tjener å bli trukket frem. Mange har 
stått på for Martin, sier de to.
Under samtalen bryter også Mar-
tin inn. Han snakker gjennom sin 
”Roll talk”, en tale- og skrivemaskin 
han styrer med fingrene. Martin er 
en svært aktiv ung mann med time-
planen fylt hele uka. Det vet pappa 
Morten alt om. Martin har nemlig 
Brukerstyrt Personlig Assistent-ord-
ning (BPA) der pappa er arbeidsle-
der. 

- Jeg sa opp min tidligere jobb 
før jeg visste om jeg fikk ansettel-
se hos Martin. Det var en sjanse jeg 
tok, men det gikk jo bra, sier han 
smilende.

Stort behov
Martin har fått tildelt 22 timers as-
sistanse gjennom BPA. Til sammen 
er det åtte personer i fast turnus 
hjemme hos Martin. Dette utgjør 
4,6 årsverk.

- Martin har dagen fylt. Han er 
på fysioterapi, handler, han trener 
og er på konserter. Han liker også 
å reise utenlands, og vi planlegger 
nå en ny USA-tur, forklarer de og 
viser frem fotoalbumer med man-
ge gode ferieminner.
Foruten de daglige gjøremålene 
så reiser også Martin rundt med 
foredraget ” Ta riktige valg og be-
var livet”.  Foredraget holder han 
sammen med trafikkskadde Vidar 
Løken, pensjonert polititjeneste-
kvinne Bente Hauger og Arne Ny-
gård som administrerer prosjektet. 
Prosjektet ble for en tid tilbake støt-
tet med om lag èn million kroner 
av Gjensidigestiftelsen og primus 
motor bak prosjektet er logoped 
Sissel Tønneberg. Mange skoler i 
Østlandsområdet har hatt besøk av 
gruppen, og tilbakemeldingene har 
vært overveldende gode.

- Gjensidigestiftelsen avholder 
forresten en konkurranse på Face-
book i januar der folk kan stemme 
på et prosjekt de mener bør få ek-
stra midler. Prosjektet som får flest 
stemmer får 10.000 kroner i pre-
mie. Jeg vil benytte anledning til å 
oppfordre alle medlemmer av Per-
sonskadeforbundet LTN til å stem-
me på vårt prosjekt, smiler Morten 
Hasle. 

En vellykket historie
Advokat Jan Gunnar Ness ved ad-
vokatkontoret Ness Lundin er en 

av dem som har fulgt Martins sak 
gjennom alle årene etter ulykken.
- Martins historie er på mange må-
ter en solskinnshistorie. I dag har 
han et godt liv. Dette er også en his-
torie om at ting tar tid – og at det 
nødvendigvis må gjøre det. Det er 
ikke noe mål å få saken avgjort for-
test mulig i rettssalen.  I Martins til-
felle så man jo en forbedring etter 
en tid. Jeg vil også rette en honnør 
til sosionomtjenesten ved flere sy-
kehus som er flinke til å henvise 
skadde over til Personskadeforbun-
det LTN.  Ikke minst gjelder dette-
sosionomene ved St.Olavs i Trond-
heim, sier Jan Gunnar Ness.
Det blir snart julefeiring i leilighet 
101 i Aurstadtunet. Martin har fått 
oppfylt drømmen. Han styrer i stor 
grad hverdagen selv.

- Vår visjon har vært at Martin 
skal ha et liv som er verdt å leve. 
Det målet er nådd, sier Irene og 
Morten avslutningsvis mens en 
smilende Martin sier ”ha det” på 
Roll-talk`en.  

Over fjernsynet henger bilde av 
Bob Marley som Martin er en 
stor beundrer av. Musikk er en 
av Martins store interesser.

- Leiligheten er tilpasset vårt behov, og her på 
kjøkkenet er vi sammen om å lage mat, forteller 
Irene Engesvoll (t.v) Martin Engesvoll Hasle, assi-
stent Ann-Renèe Enrusten og Morten Hasle.

Ann-Renèe Enrusten stortrives i jobben som assi-
stent for Martin. Det betyr at hun er mye på farten, 
for Martin er en aktiv ung mann.
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Reportasje

Av Kjell Fagerland

Hvor skal vi bo? 
Det er mange som er i min situasjon, heldigvis har jeg 
en familie som står på for meg, og jobber for å skaffe 
meg, en permanent bolig med nødvendig service. For å 
få til dette må vi være flere! 
 
Er dette noe for deg eller en av dine nærmeste?
Ta kontakt med Kjell Fagerland, mobil 900 21 480,  
e-post til: kf@delicato.no eller brev til  
Fugleliveien 23B, 0667 OSLO 

19 mai 2008, en bil kjører av veien 
i høy fart, en ung mann på 33 år er 
fører av bilen, og den eneste i bilen. 
Han mister kontrollen på bilen og 
treffer en lyktestolpe før bilen ruller 
i full fart ut på en åker. Bilen er total 
skadd og helt flat. Fører i bilen er liv-
løs, han blir heldigvis dratt ut av vra-
ket av to helter som har valgt å være 
anonyme. Han har store skader, har 
blant slått hodet sitt kraftig i bilens 
frontrute, punktert en lunge, spruk-
ket milt, og en del andre skader. 
 
Hjelpen kommer raskt til stedet, de 
starter HLR, for han er død, men 
de klarer å få i gang hjertet og frak-
ter han med helikopter til Ullevål. 
Han er i koma og trykket i hjernen 
må ned. I og med at han har vært 
klinisk død har hjernen vært uten 
oksygen i flere minutter. Han har i 
tillegg slått begge frontal lappene 
hardt og mange små blødninger i 
hjernen. De redder lunge og milt, 
legger inn dren i hodet, legger han i 
kunstig koma og bare tiden vil vise 
hva som skjer.
 
Familien er samlet, en mamma, en 
pappa, en storebror, en lillesøster, 
en liten sønn. Ukene er mange og 
lange, to mislykkede forsøk på å 
vekke han fra koma gir familien lite 
håp, men det tredje forsøket på vek-
king fungerer og han våkner. Ska-
deomfanget er på dette tidspunkt 
umulig å fastslå. 
Etter han våknet av koma, ble han 
sendt til Sunnaas, der var de best på 
å takle pasienter med store hode-
skader og den tiden etter de våkner 
fra koma, som blir kalt PTA fase. Pa-

sienter i denne fasen blir ofte både 
voldelige og sinte, og selv  sykehu-
set har skrevet om denne fasen.
 
Vårt første sjokk i forhold til be-
kymringer for hans fremtid kom da 
de sa på Sunnaas etter han hadde 
vært der i 8 uker at de nå ikke len-
ger kunne ha han der, i og med at 
han var så utagerende som han var 
og krevde kontinuerlig tilsyn. Er det 
ikke Sunnaas som har denne kom-
petansen for å kunne ta seg av ak-
kurat slike pasienter? Er ikke dette 
tilfellet akkurat slik de er utdannet 
til å takle? Hvorfor sende han vekk? 
Og ikke minst, hvor hadde de tenkt 
å sende han?
De skulle sende han til Furuset Sy-
kehjem.  Vi tok straks grep og fant 
et annet sted han kunne være, og få 
både fysisk og psykisk opptrening 
 
I Hurdal er det blant annet et opptre-
ningssenter som primært tar seg av 
rusmisbrukere, med de var i stand 
til å gi han den omsorg han hadde 
behov for i denne fasen. De fikk han 
mer sosialisert og opp av rullesto-
len. I følge Ullevål og Sunnaas, ville 
han aldri komme opp av den.
 
Vi ville videre, og ble anbefalt HØY-
ENHALL utenfor Hønefoss, de skul-
le sette inn alle nødvendige ressur-
ser for å få han opp til det nivået 
skadeomfanget kunne tilsi. Det fant 
vi raskt ut var tomme ord, det enes-
te som ble resultatet, at han ble vel-
dig flink til å se på TV hele dagen.
 
Nok en gang måtte vi finne et egnet 
bosted med nødvendig assistanse. 

Det er ikke mange steder som vi et-
ter hvert har erkjent, som er tilpas-
set de som har vært utsatt for ulyk-
ker. 
 
Omsider kom vi over PROFF (Pro-
sjekt felles framtid), som er privat 
drevet, og har en del boliger på 
Østlandet, flest i Oslo, Akershus og 
Buskerud. I disse er det ulike bebo-
ere, noen med Downs Syndrom, 
Asberger, autister, psykiske lidelser, 
og noen få med traumatiske hode-
skader. 
 
De bor gjerne tre eller fire sammen 
i et hus, med personell som også 
bor sammen med dem, miljøarbei-
dere og vernepleiere stort sett. Per-
sonalet jobber to døgn i strekk og 
lever på sett og vis som en stor fa-
milie. Tilbudet i seg er det beste vi 
har funnet. En av utfordringene er 
at hvert år skal plassen ut på anbud, 
og beboer kan i prinsippet havne 
hvor som helst, og en usikker fram-
tid henger over trafikkofferet. 
 
Vår sønn har bodd hos PROFF i 
noen år, vi ønsker et trygt og godt 
hjem for han i framtiden. Vi har 
fått råd fra de fleste som er invol-
vert, det er ikke planlagt boliger for 
trafikkskadde, som har behov for 
døgnbemannet hjelp. Skal vi få det 
til, må vi bygge eller tilpasse egne-
de lokaler og skape en boform som 
er bygget opp som ”TANGERUD-
BAKKEN”. Vi ønsker å komme i kon-
takt med andre skjebner, familier 
som er i samme situasjon, for at vi i 
sammen kan danne grunnlaget for 
å skape et godt bosted. 



 7   nr. 10 – 2012 •  Magasinet

Fra retten

Av Gunn-Elisabeth Almås

 

Staten har fra før erkjent erstat-
ningsansvar for perioden 2001 og 
frem til loven ble endret 1. juli 2009. 
Forbundet har imidlertid ment at 
Staten skulle ha erstatningsansvar 
helt siden EØS-avtalen ble inngått 
i 1994. Borgarting lagmannsrett fri-
kjente i mars Staten for erstatnings-
ansvar for personer som er blitt 
skadet av grovt uaktsomme førere i 
perioden 1994-2000, men dommen 
anket Personskadeforbundet LTN. 
Nå har altså Høyesterett gitt forbun-
det medhold i at personer som ble 
skadet i 1997 og frem til 2001 skal 
tilkjennes erstatning.

- Det har vært en lang vei å gå 
og vi er svært tilfredse med å ha 
nådd frem. Dommen kan utløse 
en rekke erstatningskrav for vi har 
all grunn til å tro at den kan gjel-
de mange hundre mennesker, sier 
assisterende generalsekretær Per 
Oretorp.

Forventer riksannonser
I utgangspunktet gjelder dommen 
bare de som var en del av gruppe-
søksmålet. Men, dommen kan ha 
betydning for langt flere, fastslår 
også advokat Tom Sørum: 

- For perioden 2001-2009 har 
Staten tidligere akseptert å betale 
erstatning til skadelidte som har 
klart å sannsynliggjøre at de vil-
le ha fremmet og fått medhold i 
oppreisningskrav mot forsikrings-
selskapet, hvis loven hadde vært i 
samsvar med EØS-retten. Tilsva-
rende prinsipp bør følges av Sta-
ten nå for perioden 1997-2001. En 
annen løsning for perioden 1997-
2001 enn perioden 2001-2009, vil 
innebære en forskjellsbehandling 
av skadelidte som vanskelig lar seg 

forsvare. Ut fra samme prinsipp, li-
kebehandling av skadelidte i de to 
tidsperiodene, må det forventes at 
Staten, på samme måte som det 
ble gjort for perioden etter 2001, 
rykker inn annonser i riksavisene 
med oppfordring om at skadelidte 
må melde sine erstatningskrav til 
staten ved Justis- og Beredskaps-
departementet innen en fastsatt 
frist.

Strøm av gratulasjoner
Det var hektisk aktivitet på telefo-
nen og i mail-boksen til forbundets 
sekretariat etter at dommen falt den 
22. november. Mange ønsket å tak-
ke, andre gratulerte. Igjen har Per-
sonskadeforbundet LTN vunnet en 
viktig sak. 

- Dommen fra Borgarting, som 
utelukket erstatning til dem som 
var skadet før 2001, kunne vi ikke la 
bli stående. Det er prisverdig at for-
rige landstyre ønsket å føre saken 
for retten og at nåværende lands-
styre ga grønt lys for å kjøre sa-
ken helt til topps. Selv om vi hadde 
stor tro på at rettferdigheten måtte 
seire, så vet du aldri utfallet før du 
har rettens avgjørelse. På vegne av 
de skadelidte er vi veldig fornøyde, 
sier Oretorp og legger til at det føl-
tes dypt opprørende at Staten ved-
gikk feil i norsk lov i den aktuelle 
perioden, men at Staten ikke øn-
sket å rette opp uretten.

Lang vei
Også Tom Sørum fastslår at dom-
men setter punktum for en lang 
rettslig kamp som ikke hadde vært 
mulig uten Personskadeforbundets 
dekning av gruppemedlemmenes 
utgifter til juridisk bistand. 

- I så måte illustrerer den på en 
utmerket måte den konkret betyd-
ningen av Personskadeforbundets 
arbeid for å sikre trafikkofres retts-
sikkerhet. Trafikkofre, og jeg som 
advokat med gleden av å prosedere 
en utfordrende sak med en "retts-
lig indrefilet" som problemstilling, 
skylder Personskadeforbundet LTN 
en stor takk, avslutter Tom Sørum 
mens Oretorp legger til: 

- Nå er det satt sluttstrek. Med 
avgjørelsen i Høyesterett vil ofrene 
kunne bli ferdige med saken sin, 
sier Oretorp.

Før Magasinet gikk i trykken ble for-
bundet kontaktet av Justisdeparte-
mentet som informerte at de gjen-
nomgår dommen og deretter skulle 
komme tilbake med nærmere infor-
masjon om prosessen videre. 

- Jeg håper at vi får til et møte 
med departementet før jul, avslut-
ter Oretorp. 

Forbundet seiret i 
Høyesterett
Høyesterett har satt sluttstrek for gruppesøksmålet som Personskadeforbundet LTN 
anla mot Staten. Retten har gitt forbundet medhold i at Staten skal ha erstatningsan-
svar overfor personer som er blitt skadet av grovt uaktsomme førere også i perioden 
før 2001.
   - Dommen er en stor seier, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp sammen 
med advokat Tom Sørum som forventer at Staten rykker inn annonser i riksavisene 
med oppfordring om at skadelidte må melde sine erstatningskrav til staten ved Jus-
tis- og Beredskapsdepartementet innen en fastsatt frist.

Assisterende generalsekretær 
Per Oretorp (t.v) i Høyesterett 
sammen med advokat Tom 
Sørum fra advokatkontoret Ness 
Lundin.
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Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås

Forbundet møtte politikerne

Dahl-Hilstad og Sand Rismyhr tok 
opp flere problemstillinger knyttet 
til Nav, arbeidsavsklaringspenger, 
sykepenger og omsorgs- og pleie-
penger under møtet med Arbeids- 
og sosialkomiteen. Nav har også 
vært et sentralt tema:

- Etter en skade må man forhol-
de seg til et helt nytt sett problem-
stillinger, og Nav er en stor del av 
dette. Vi registrerer at man på noen 
hold nå begynner å ”friskmelde” 
Nav etter problemene knyttet til re-
formen. Dessverre opplever vi at 
et helt nytt sett med utfordringer 
og problemer kommer til syne nå. 
Arbeidsavklaringspengene ble inn-
ført i 2010, og prosessen var forvir-
rende for brukerne. Dessverre ser 
vi også at prosessen har vært for-
virrende for saksbehandlere i sys-
temet. Vi ser nå at de første som 
har hatt overgangsordninger kom-
mer ut med helt forskjellige resul-
tater alt etter hvilke vedtak som er 

gjort, sa Sand Rismyhr til en lydhør 
komitè.

Blir ikke informert
Personskadeforbundet LTN har på-
pekt at dette i særlig grad har gjort 
seg gjeldende for de som tidligere 
hadde ytelsen tidsbegrenset ufø-
restønad. Komiteen fikk høre at 
enkeltmennesker nå må gjennom 
hele prosessen med utredning og 
arbeidsutprøvning på nytt etter at 
arbeidsavklaringspengene trådte 
i kraft, uavhengig av tidligere pro-
sesser. 

- Vi opplever også at brukere 
som har hatt en lavere prosent-
andel tidsbegrenset uførestønad 
har blitt overført til 100 prosent ar-
beidsavklaringspenger uten å bli 
informert om dette. Dette skaper 
problemer i forhold til eventuelle 
arbeidsforhold. Det er grunn til å 
stille spørsmålstegn ved den rela-
tivt store avgangen til uførestønad, 

og om dette er en ”enkel” måte å 
rydde opp i overgangsprobleme-
ne, sa de to under høringen og ba 
om at bevilgningene til arbeidsav-
klaringspenger ikke blir mindre, 
men at det tilføres friske midler til å 
rydde opp i problemene som kom-
mer til å manifestere seg etter som 
overgangsvedtakene går ut. 

Mange feil
Sand Rismyhr påpekte også at for-
bundet opplever at flere med erklæ-
ringer fra spesialisthelsetjenesten 
om pleie- eller opplæringspenger 
får avslag fra Nav, der Nav overprø-
ver disse erklæringene.
Generalsekretæren har også vært 
i høring i Helse- og omsorgskomi-
teen og da var leder i forbundet, 
Kjell Silkoset med. De to satte fo-
kus på habilitering og rehabilitering 
og la ikke skjul på skuffelsen over 
at det er for lite penger satt av på 
2013-budsjettet:

- Dette skuffer oss år på år, sær-
lig fordi god rehabilitering er god 
økonomi. Etter en skade er det 
svært viktig å komme i gang med 
opptrening så fort som mulig for at 
man skal få et så høyt funksjons-
nivå som mulig. Vi blir jevnlig kon-
taktet av fortvilte pårørende som 
opplever at skadde mennesker blir 
sendt til sykehjem eller lokalsyke-
hus og går glipp av den verdifulle 
rehabiliteringstiden. Med økt kapa-
sitet til rehabilitering vil brukerne 
få et riktig tilbud tidligere, noe som 
igjen vil gi et høyere funksjonsnivå, 
forklarte Dahl-Hilstad.
 
Reformen bekymrer
Også bekymringer knyttet til sam-
handlingsreformen ble tatt opp.

- Samhandlingsreformen har 

Forbundets ansatte og øverste tillitsvalgte hadde hektiske uker i oktober i forbindel-
se med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2013. Det ble travelt mellom høringene.
   - Hyggelig at komiteens medlemmer stiller spørsmål og kommer med innspill på 
det vi legger frem, sier rådgiver Birte Sand Rismyhr som var i høring i Arbeids- og 
Sosialkomiteen sammen med generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad (t.v) og rådgiver Birte Sand 
Rismyhr tok opp flere problemstillinger knyttet til Nav, arbeidsavs-
klaringspenger, sykepenger og omsorgs- og pleiepenger under møtet 
med Arbeids- og sosialkomiteen.

Fortsetter side 11
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Per Oretorp startet høringen med å 
rose politikerne for å ha høynet sta-
tens maksgrensen for erstatnings-
ansvar fra 40G til 60G.

- Det nye taket vil i all hoved-
sak favne det store flertallet av sa-
ker, men vi ser samtidig at i noen 
saker vil voldsofferet ikke oppnå 
full erstatning. Dette har vi påpekt 
en rekke ganger. Allerede i 1992 
viste vi til gjeldende regler ved ut-
måling av erstatning til barn, som 
gir urimelige utslag, sa Oretorp og 
ba om at bevilgningene knyttet til 
budsjettforslaget som omhandler 
voldsoffererstatningsutbetalinger, 
blir høynet.

La frem tall
For å synliggjøre forbundets inn-
vendinger, la Silkoset og Oretorp 
frem et eksempel på hvor urimelig 
loven kan slå ut. Eksemplet som ble 
lagt frem er basert på 50 prosent 
medisinsk invaliditet og en årsinn-
tekt på 400 000 kroner. Er barnet 15 
år på skadetidspunktet så får bar-
net standard barneerstatning, frem-
tidig inntektstap samt menerstat-
ning. Erstatningen blir da på omlag 
1,6 millioner kroner. En 16-åring vil 
få en individuell utmåling, og det 
legges til fremtidig inntektstap og 
menerstatning. 16-åringen vil få en 
erstatning på om lag 3,8 millioner 
kroner.

- Dette er høyst urimelig. Tapet 
er likt i begge saker men utmålin-
gen blir forskjellig. Her skal det også 
bemerkes at selv om man skulle ut-
målt erstatningen til 15-åringen in-
dividuelt, så hadde det likevel ikke 
blitt utbetalt mer enn 3,3 mill på 
grunn av 40G-taket, sier de to.

Må handle raskt
Personskadeforbundet LTN ber om 
at lovendringene kommer så raskt 
som mulig. Forbundet mener også 
lovendringen, på lik linje med end-
ringene i Voldsoffererstatningslo-
ven, må gis tilbakevirkende kraft:

- Hvis man ikke tar tak i dette vil 
alle barn som blir skadet de neste 
tre-fire årene få vesentlig mindre 
erstatning enn andre og dermed et 
dårligere fundament for sitt liv som 
funksjonshemmet. Vi ber om at det 
blir gjort allerede i kommende bud-
sjettår, var Oretorps klare melding 
til Justiskomiteen.

Oretorp trakk også frem grupper av 
barn dette kan ha stor betydning 
for.

- Dagens lov kan eksempelvis få 
konsekvenser for barn som får vak-
sinasjonsskader og barn som opp-
holdt seg på Utøya under massa-
kren, sa Oretorp.

Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås
Silkoset og Oretorp
møtte Justiskomiteen
Leder i Personskadeforbundet LTN, Kjell Silkoset og 
seniorrådgiver/assisterende generalsekretær Per  
Oretorp var i oktober i høring på Stortinget. Justis-
komiteen fikk igjen høre forbundets syn på taket som 
er satt på voldsoffererstatningen og hvordan forbun-
det mener dette vil ramme enkelte ofre.

Forbundets leder Kjell Silkoset 
(t.v) og assisterende generalse-
kretær Per Oretorp møtte Justis-
komiteen på Stortinget.

.
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Arbeidsdepartementet har lagt 
frem et forslag til ny yrkesskade-
ordning og dette forslaget var tema 
under et debattmøte i Oslo i midten 
av oktober. Tidligere statssekretær 
Jan-Erik Støstad var invitert for å 
legge frem hovedtrekkene i forsla-
get og han la ikke skjul på arbeidet 
har vært krevende teknisk sett. Dis-
kusjonen dreide seg om et sentralt 
oppgjørskontor og om belastnings-
lidelser skal omfattes av forsikrin-
gen.

Personskadeforbundet LTN har 
tidligere uttalt seg positivt til for-
målet med endring av dagens lov-
verk, men krever at en ny ordning 
må sikre hensynet til rettsikkerhet, 
likebehandling og effektivitet. I da-
gens ordning skal to regelverk til 
sammen sikre den skadelidte full 
erstatning ved yrkesskade. En sam-
menslåing under en lov vil utgjøre 
en forenkling.
 
Byråkratisk ordning
Jan-Erik Støstad pekte på at ord-
ningen oppleves både byråkratisk 
og er ressurskrevende for skade-

lidte. Fra Arbeidsdepartementets 
side mener man derfor at dagens 
to lover skal slås sammen. At ord-
ningen skal forenkles er de fleste 
enig i, men under møtet fremkom 
det stor skepsis til at ett nytt statlig 
organ skal kunne håndtere sakene 
like effektivt som i dag.

- Det som vi ønsker en garanti 
for, er at skadelidte ikke blir offer 
for et byråkrati som fører til trene-
ring av utbetalinger. Vi frykter lang 
saksbehandlingstid der skadelidte 
faktisk må forholde seg til flere in-
stanser enn i dag, noe som kan ha 
meget uheldige konsekvenser for 
den enkeltes rehabiliteringspro-
sess og ervervsevne, sa Per Ore-
torp under debatten.    

Er skeptiske
Personskadeforbundet LTN mener 
at en ordning med en sentral ar-
beidsskadeenhet vil medføre at den 
som pådrar seg en yrkesskade må 
forholde seg til flere instanser enn 
hva som i dag er tilfelle. Den sentra-
le arbeidsskadeenheten vil komme 
i tillegg til forsikringsselskapet og 
Nav-systemet, mener forbundet.

Også Øyvind Flatner (FNO) sa seg 
også positiv til en endringsom fører 
til en forenkling av dagens system, 
men reiste sterk tvil på om Arbeids-
departementets forslag ville føre til 
det. Flatner fikk støtte for sine inn-
vendinger av konserndirektør Mar-
tin Danielsen i Gjensidige Forsik-
ring ASA og rådgiver Alexander 
Henriksen, NHO.

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Paneldebatt om 
yrkesskadeordning

Assisterende generalsekretær Per Oretorp var en av deltakerne under debattmøte 
om den nye yrkesskadeloven der tema var ”Hva skjer med yrkesskadeforsikringen”. 
Det var Den norske Forsikringsforening som inviterte til debatt.

Den norske Forsikringsforening inviterte til debattmøte om yrkesskadeordning. Panelet bestod av (t.v) 
tidligere statssekretær Jan- Erik Støstad fra Arbeidsdepartementet, seksjonsdirektør Øyvind Flatner, 
FNO, konserndirektør Martin Danielsen, Gjensidige Forsikring ASA, rådgiver Alexander Henriksen, NHO 
og assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp. 

Tidligere statssekretær Jan-Erik 
Støstad (t.h) fikk høre hvilke 
utfordringer Personskadefor-
bundet LTN ser med den nye 
yrkesskadeordningen. Det sørget 
assisterende generalsekretær 
Per Oretorp for.
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Personskadeforbundet 
LTN Oppland fylkeslag

Inviterer til kurs 25. - 27. januar 2013

Sted: 
Quality Strand Hotel, Gjøvik

Tema:

Mindfulness 
Mindfulness is to befriend yourself 

(Jon Kabat-Zinn *)

Vi er så heldige at vi har fått Kari Bø med kollega  
Jan Stensland Holte til å gi oss en innføring i  

meditasjonsteknikken Mindfulness. 

Påmelding til ditt lokallag på nedenstående adresse/telefon.  
Her kan du òg få mer info om temaet tilsendt fra laget. 
ltn-lillehammeromegn@ltn.no (970 87 726), 
ltn-gjovikomegn@ltn.no (908 65 800)
ltn-valdres@ltn.no (932 52 216)
 
Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest og senest 
22. desember. ”Først til mølla” … 
Opphold og kurs dekkes av fylkeslaget.  
 
Kurset vil vare fra kl. 18.00 på fredag og til ca. 11.30 på søndag.
 
*Jon Kabat-Zinn regnes som grunnlegger av Mindfulness.
 
Opplever du:
• At du kjenner deg spist opp av hverdagens ”kjas og mas”?
• At du føler indre uro, stress og opplever at livet glir fra deg?
• At du ønsker mer ro i hverdagen?
• At du trenger påfyll av energi?
• At du har verking eller smerte i kroppen, nakke, skuldre,  
 armer o.l?
• At indre støy, eget selvsnakk tapper deg for energi?
• At du ønsker å være mer tilstede i møte med kollegaer, 
 klienter og dine nærmeste
• At du for ofte er i ubalanse, irritabel, frustrert eller trist?
• At du ikke er helt til stede i eget liv

Hvis du svarer JA på noen av disse spørsmålene, så betyr det at du 
vil ha stort utbytte av Mindfulness/oppmerksomhetstrening!

for Personskadeforbundet LTN Oppland f. l.
Per-Arne Mauseth, fylkesleder
ltn-oppland@ltn.no

nå gått inn i sitt første år, og vi er 
bekymret for gjennomføringen. 
Vi stiller oss bak FFOs bekymring 
i forhold til hvor mye midler som 
egentlig overføres til kommunen. 
Det oppleves fortsatt som en fore-
byggingsreform, og det er nødven-
dig for oss å påpeke at rehabilite-
ring er også god forebygging og at 
blant våre medlemmer er det man-
ge som opplever unødige følgeli-
delser på grunn av for dårlig eller 
manglende oppfølging i kommu-
nen. Det er fortsatt slik at de fles-
te føler seg godt ivaretatt innen-
for spesialisthelsetjenesten, men 
overføringen til kommunene opp-
leves for mange som fritt fall. For 
at kommunen skal klare dette an-
svaret, er vi avhengig av at det be-
vilges penger til å lage gode rutiner 
for overføring, ansvarsfordeling 
mellom kommune og spesialisthel-
setjeneste og opplæring i kommu-
ner, var budskapet til komiteen. 

For dårlig kunnskap
Dahl-Hilstad ga også sterke signa-
ler til komiteen om at satsningen 
på koordinerende enhet og indivi-
duell plan oppleves fortsatt som for 
dårlig, og kunnskapen rundt hva en 
individuell plan egentlig er og hva 
den er verktøy for, mangler mange 
steder.

- Våre medlemmer viser oss 
ofte en ren pleie- og omsorgsplan, 
det er ikke bare det en individuell 
plan skal inneholde. Det er tydelig 
at kunnskapen fortsatt ikke er god 
nok, noe som er ille så mange år et-
ter at det ble innført, sa hun. 

Forbundets representanter påpek-
te også at det fortsatt ikke settes 
av penger til rehabilitering av barn. 
Helseinstitusjoner som rehabilite-
rer barn etter traumatiske hode-
skader taper penger på dette. Barn 
i sykehus har rettigheter som ikke 
voksne har, for eksempel i forhold 
til hjemreise for pårørende. Dette 
får ikke sykehuset penger til og må 
ta av eget budsjett fordi det ikke fin-
nes vilje til å se at barn med livet 
foran seg trenger spesialisert reha-
bilitering.

Fortsetter fra side 9
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Serien av regionkonferanser er i 
gang, og først ute var regionene 
midt og vest.

- Konferansen har vært et løft 
og det å samles gir inspirasjon. 
Jeg er spesielt glad for at vi fra Sør-
Trøndelags side har fått med oss et 
nytt ungt ansikt hit til konferansen. 
Vi må tenke rekruttering. Det er vik-
tig å satse på ungdomsarbeidet. Vi 
en mange som har vært med vel-
dig lenge og vi må sørge for at det 
kommer noen etter oss, sa leder i 
Sør-Trøndelag fylkeslag, Liv Sol-
veig Einan og nikket mot Tore Dyr-
haug Moe (26).
Det var en engasjert gjeng som dis-

kuterte organisasjonsoppbygging 
under konferansen på Hell. Hvor-
dan lagene kan få til større aktivi-
tet, markedsføring og rekruttering 
stod sentralt i debatten. En del av 
deltakerne hadde også spørsmål til 
generalsekretær Ingeborg Dahl-Hil-
stad om forbundet hadde tall på om 
medlemsmassen har økt etter nav-
neendringen som ble vedtatt på ek-
straordinært landsmøte i mai.

- Vi har ikke kunnet tallfeste det-
te ennå, men vi jobber for å få over-
sikt. Det jeg kan si er at vi merker 
en større pågang til sekretariatet. 
Etter å ha avholdt ulike kurs i vår 
regi har vi registrert at vi får flere 

innmeldinger. Også gjennom hel-
sevesenet har vi en klar følelse at vi 
blir bekjentgjort for flere pasienter 
enn tidligere, kunne hun slå fast.

Livsstil som tema
Konferansen hadde også som tema 
kost, livsstil og aktivitet. Foredrag-
holder Rune Kalland måtte bekla-
geligvis melde avbud i siste liten. 
Sykepleier Ellisiv Lærum Jacobsen, 
som har master i helsevitenskap, 
fulgte det oppsatte programmet og 
snakket om ernæring og kosthold.

- Det er de små grepene i hver-
dagen som skaper forkjeller. Det er 
en risiko for å spise oss syke, men 
jeg vil fokusere på at det også en 
risiko for å spise oss friske. Ho-
vedbudskapet mitt er å ha et vari-
ert kosthold med mye grønnsaker, 
frukt og bær, fisk og grove kornpro-
dukter. Vi bør begrense inntaket 
av sukker, bearbeidet kjøtt, salt og 
rødt kjøtt, fortalte hun deltakerne.

- En inspirasjon å møtes
Tillitsvalgte fra lagene i region midt og vest møttes til konferanse på Hell fra 17.-18. 
november. Det ble god tid til diskusjon og meningsutveksling og det ga deltakerne 
uttrykk for at de mente var viktig. Kosthold, livsstilsendring, tillitsmanns- og  
organisasjonsarbeid var tema under oppholdet.
   - Jeg synes det er en god stemning i organisasjonen og vi har fått mange gode 
innspill til det videre arbeidet, sier leder Kjell Silkoset som hadde med seg et nesten 
fulltallig landsstyre til Trondheim.   

Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Det har vært nyttig å få så god tid til å utveksle meninger og erfaringer, sa deltakerne som var samlet på Hell.

- Vi må tenke på rekruttering og 
derfor er det så fint at vi fra Sør-
Trøndelag har fått med oss 26 år 
gamle Tore Dyrhaug Moe på re-
gionkonferansen, mente Liv Sol-
veig Einan og tok et godt grep 
rundt den ferske tillitsvalgte.
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Lærum Jacobsen avviste ikke vita-
mintilskudd, men la vekt på at man 
bør satse på å få nødvendig tilskudd 
gjennom mat.

- Spis eksempelvis en appelsin, 
nok frukt og bær! oppfordret hun 
muntert.

Kan hjelpe hverandre
Også landsstyrets medlem Martin 
Berg og leder Kjell Silkoset holdt 
innlegg om helse og livsstil.

- Vi i Personskadeforbundet LTN 
må ta vare på hverandre. Det kan 
være tungt å ta grep alene. Av egen 
erfaring så vet jeg at det er lettere 
å komme ut på spasertur hvis man 
er en gjeng som går sammen. Ta 
med deg noen i ditt lag, ring dem 
og ”mas” på å bli med. Det er godt 
å kunne gå en tur sammen, prate 
og oppleve naturen. Det gjør in-
genting om det regner, det er fak-
tisk bare herlig. Selv er jeg blitt av-
hengig av å gå tur, og formen har 
kommet seg betraktelig. Å få bedre 
kondisjon gjør at du også mester 
andre oppgaver på en bedre måte, 
sa Berg.

Også Kjell Silkoset snakket om 
egne erfaringer. Han fikk profesjo-
nell hjelp i starten for å endre livsstil 
og snakket også varmt om å støtte 
hverandre. 

- Vi skal huske på at det er ho-
det som styrer. Føler du deg slapp 
og har liten energi, så er det lett å 
ty til sukker eller en go`bit. Du kan 
dermed raskt få ”ny energi”, men 
dette er falskt signal vi gir kroppen. 
Det er derfor viktig å bli klar over 
de signalene som hodet sender. 
For mange av oss er det vesentlig 
å endre tankesett og for mange av 
oss kan det være greit å få snakke 
med profesjonelle som kan forkla-
re hva som skjer i kroppen, forklar-
te Kjell Silkoset som har sett kilo-
ene forsvinne med noen nye grep 
i hverdagen.

Ansvar og påvirkning
Neste høst skal det avvikles lands-
møte og deltakerne fikk en grundig 
gjennomgang av lagenes frister, 
plikter og mulighet for påvirkning.

- Dere må huske å velge dele-
gater og varamedlemmer til lands-
møtet når dere på nyåret skal av-
vikle årsmøte. De som velges skal 
følge flertallet i laget, altså de skal 

stemme slik laget har bestemt. Dis-
se reiser ikke til landsmøtet som 
enkeltpersoner som kan stemme 
som de vil. Send forslagene inn til 
riktig tid, bruk mulighetene dere 
har til å påvirke. Det er det som blir 
vedtatt på landsmøtet som blir sty-
ringsverktøyet. Derfor er det viktig 
at representantene kommer godt 
forberedt, sa Ingeborg Dahl-Hil-
stad under gjennomgangen.
Også tidligere leder i forbundet, 
Svein Ove Langeland, hadde et 
klart budskap i debatten:

- Vi skal tenke over at handlings-
planen ofte blir ”banket igjennom” 
uten at salen har innvendinger. 
Faktisk er regnskap og handlings-
planen noe av det som raskest blir 
behandlet på et landsmøte. Hand-
lingsplanen er imidlertid uhyre vik-
tig og jeg vil oppfordre alle til å job-
be med akkurat denne. 

God stemning
I og med at ett av foredragene måt-
te utgå, så fikk de tillitsvalgte noe 

ekstra tid til debatt og meningsut-
veksling. 

- Vi føler at vi har hatt tid til å 
prate og få svar på spørsmål ved 
denne konferansen. For meg har 
derfor vært en av de aller beste 
regionkonferansene jeg har vært 
med på, sa Liv-Solveig Einan fra 
Sør-Trøndelag og fikk applaus fra 
salen.

Applaus fikk også regionsekretær 
Christina Thanger som avviklet sin 
første konferanse etter at hun ble 
ansatt i Personskadeforbundet LTN.

- Det har vært svært hyggelig å 
møte tillitsvalgte fra lagene som jeg 
har ansvaret for. Jeg har jo snakket 
med de fleste av dem på telefonen, 
men det er naturligvis noe helt an-
net og verdifullt å møtes. Selv har 
jeg en følelse av at konferansen ble 
godt mottatt. Det var en aktiv og fin 
gjeng deltakere som kom til Hell. 
Jeg gleder meg til det videre sam-
arbeidet, sier Thanger etter konfe-
ransen. 

Regionsekretær Christina Than-
ger avviklet sin første konferanse 
etter at hun ble ansatt i Person-
skadeforbundet LTN.

- Lagene må bruke den mulighe-
ten de har til å påvirke og derfor 
er det så viktig å møte godt 
forberedt til landsmøtet, var et 
av generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstads kare beskjed til de 
tillitsvalgte.

Gruppevise inndelinger der ansvar og påvirkning mot landsmøtet 
var tema ga nyttige tilbakemeldinger til landsstyret og sekretariatet.
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Forbundet

Av Randi Olufsen Aasen

Neuropsykiatriske lidelser 
etter traumatisk hjerneskade

Johnsen ønsket å få presentert noe 
fra sykehistorien, og om selve reha-
biliteringsperioden. Samt hvordan 
vi opplevde å bli møtt i helsevese-
net, hos Nav og hos forsikringssel-
skap. Vi fortalte om ulykken, opp-
våkningen og den første tiden før 
mer intensiv rehabilitering kom i 
gang. Det ble snakket mye om re-
habiliteringsperioden, den positi-
ve tiden med opptrening, dyktige 
fagfolk og hjemkomsten med opp-
start av individuell plan. Det ble satt 
ord på hvor stor betydning gårds-
arbeidet fikk for den videre rehabi-
literingen, fordi det finnes mange 
gjenkjennbare arbeidsoppgaver og 
situasjoner i dette miljøet. Betyd-
ningen av å ha mulighet for kontakt 
med nevropsykolog ble belyst. Det 
har vært et viktig bidrag for alle par-
ter for å kunne forstå ulike situasjo-
ner og reaksjoner som oppstår etter 
en hjerneskade. Det har ikke vært 
enkelt å skaffe slikt tilbud, det fin-
nes for få nevropsykologer som dri-
ver polikliniske tilbud med kartleg-
ging og samtaler. Det ble snakket 

noe om ulike opplevelser med Nav, 
altfor mange negative opplevelser. 
Svært lite hjelp å få bortsett fra ret-
tighets-stønader. 

Mangelfullt tilbud
Vi snakket om hvor mangelfullt til-
bud helsevesenet til nå har hatt til 
pårørende som trenger hjelp i en ny 
og vanskelig situasjon, samt infor-
masjon om hvor fort en kan gå seg 
bort i omsorgsrollen og ”miste” 
seg selv. Når det gjelder Nav med 
sine system, så klarte de å ødeleg-
ge livsgrunnlaget ved å sanere et 
meget godt tiltak som fungerte og 
ga mening, for deretter sette inn 
et tiltak som ble helt meningsløst. 
Nav sitt nye tiltak førte igjen til økt 
belastning på familien som allere-
de var presset. Når det gjelder for-
sikringer, så mente familien å være 

godt forsikret med god oppfølging, 
noe som var bekreftet av en forsi-
kringsagent litt tidligere samme år. 
Men sånn var det ikke, og dette har 
gitt store konsekvenser etter ulyk-
ken.

Kunnskap og forståelse
Ut i fra vårt ståsted ser vi på dette 
seminaret som et viktig bidrag for 
å øke forståelsen hos de ulike grup-
pene i hjelpeapparatet. Men like 
viktig er det for de som er hjerne-
skadet eller berørt etter hjerneska-
de å få mer kunnskap og forståel-
se. Han snakket en del om vanlige 
psykiske senkomplikasjoner etter 
traumatiske hjerneskader, og dis-
se kan det være grunn til å fokuse-
re mer på slik at den enkelte øker 
sin innsikt innenfor dette området. 
Det er grunn til å anbefale lignen-
de seminar for medlemmene i Per-
sonskadeforbundet LTN, og nevnte 
foredragsholder kan være et godt 
alternativ.

Per Erling Aasen og Randi Olufsen 
Aasen deltok på fagseminar ved 
sykehuset innlandet HF. De for-
talte om brukerrollen og pårøren-
derollen etter traumatisk hjerne-
skade. (Arkivfoto: Gunn-Elisabeth 
Almås)

”Negative opp- 
levelser med Nav”

Personskadeforbundet LTN Midt- og Nord-Hedmark, ved Per Erling Aasen og Randi 
Olufsen Aasen, deltok på fagseminar ved sykehuset innlandet HF onsdag 6. juni 2012. 
Vi skulle fortelle om brukerrollen og pårørenderollen etter traumatisk hjerneskade. 
Foredragsholder på seminaret var overlege dr. med. Jon Johnsen. Han arbeider ved 
Klinikk for rus og psykiatri på Blakstad. 
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Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås

Fredag den 19.november kunne Eva Dahle, som er le-
der i Hordaland fylkeslag, ønske ungdommene vel-
kommen til konferanse på First Marin Bergen. Konfe-
ransen startet med at deltakerne fikk en presentasjon 
av ungdomsutvalget, deres mål og visjoner. 

- Vi hadde lagt opp til at det både skulle være en 
faglig god konferanse, der ungdommene hadde mu-
lighet til å komme med innspill, samt tid til å ha det 
hyggelig sammen. Det var svært nyttig å få utvekslet 
erfaringer og få tips om hva som kan gjøres for å få økt 
ungdomsaktiviteten i lagene. Her vil jeg også nevne 
at vi fikk en god gjennomgang av suksessen fra Har-
stad, det store russetreffet de har stått som arrangør 
for, forteller Gjelsøy.

Etter middag på fredag var det frivillig tur med Fløi- 
banen for å se på utsikten over Bergen på kveldstid. 
Noen tok også en gåtur til Festningen og gamlebyen.

En likemann
Lørdag fikk deltakerne en Introduksjon til likemanns- 
arbeidet i Personskadeforbundet LTN, ved  leder i utve-
laget Carina Simonsen og Pernille Villekjær.

- Rehabilitering og NAV var også satt opp som 
tema. Foredragsholdere her var Pernille Villekjær og 
rådgiver Birte Sand Rismyhr. Pernille fortalte om sin 
rehabilitering på Sunnaas (KRESS)og hvordan hun 
hadde gått gjennom NAV- systemet. Birte fortalte om 
NAVs rettigheter, blant annet AAP, forskjellige arbeids-
tiltak gjennom NAV, hvordan forholde seg til NAV, til-
rettelegging ved utdanning og andre økonomiske stø-

nadsordninger, forteller han og legger til at det var en 
livlig og engasjert gjeng som både stilte spørsmål og 
delte av egne erfaringer under begge innleggene. 

Knyttet kontakt
Etter kurset var det arrangert en frivillig tur til VilVite 
senteret, der de blant annet hadde en utstilling om hjer-
nen.  De som ikke ble med slappet av på hotellrommet 
eller tok seg en handletur i Bergen sentrum.

- På kvelden var alle samlet til toretters middag på 
Cafe Opera ved teateret i Bergen. Her hadde vi det vel-
dig hyggelig og vi meget god mat. Praten gikk livlig og 
det var mange som hadde knyttet nye og gode kontak-
ter, avslutter Frank Gjelsøy. 

25 ungdommer møttes
til konferanse i Bergen
Personskadeforbundet LTN har avholdt ungdomskonferanse i Bergen. Markeds-
ansvarlig i forbundet og medlem av ungdomsutvalget, Frank Gjelsøy, er svært godt 
fornøyd med avviklingen.
   - Det var spesielt hyggelig at 11 av de 25 deltakerne var nye i forbundet, sier han.

Det var også satt av tid til sosialt samvær under 
oppholdet i Bergen.

Personskadeforbundet LTN-Ofoten lokallag har hatt  
flere aktiviteter på programmet i høst. Vår refleks- 
aksjon ble gjennomførte i uke 40, og det var en vellykket  
aksjon. Ofoten-laget var også på høsttur den 27. okto-
ber. Den gikk til Pippira Siida. I flotte lokaler, nydelig 
mat og ikke minst en flott underholdning av Silje Sel-
stad som er 12 år og fra Bodø. Hun underholdt med ny-
delige og morsomme sanger, akkompagnert av Eirik på 
gitar.  En flott tur.

God aktivitet i 
Ofoten lokallag
Av Kjersti Bredal

Frøydis Hatland (t.v) og Aina Sodoma for-
teller her hvor viktig det er å bruke refleks.
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Med pengestøtte fra ExtraStiftel-
sen Helse- og rehabilitering har 
Personskadeforbundet LTN holdt 
til sammen fire kurs som retter seg 
mot par der den ene har ervervet 
hjerneskade. 12 av 14 par som har 
deltatt tidligere i år møtte på Ilsetra 
i slutten av oktober. Sammen med 
de andre deltakerne ga Anna Chal-
kina  og Anton Chalkin uttrykk for 
at de er svært godt fornøyd med til-
budet de har fått. Anton ble skadet 
i en ulykke for tre år siden og paret 
forteller at livet umiddelbart ble an-
nerledes.

- Ja, det har vært store utfordrin-
ger for oss som familie. Den første 
tiden etter ulykken så vi en rask for-
bedring, men så går tiden og kur-
ven går opp og ned. Ettersom vår 
familie befinner seg i Russland så 
har vi ikke noe nært nettverk i Alta, 
men vi har hatt noen flotte naboer 
og bekjente som har stilt opp.  Vi er 
veldig takknemlig overfor både of-
fentlige instanser og private perso-
ner som hjalp oss i den vanskelig-
ste perioden rett etter skaden. Uten 
deres hjelp kunne vi ikke klart det, 
sier de to.

Forstår situasjonen
Flere av deltakerne ga uttrykk for 
det å møte andre i samme situa-
sjon, har vært godt. Og under eva-
lueringen av kurset ga nesten samt-
lige deltakere tilbakemelding på at 
kurset har gjort godt for samlivet.

- Du føler deg fryktelig alene og 
som pårørende blir du veldig sli-

ten. Det er så godt å få snakke med 
noen som forstår, sa flere av dem 
som deltok.

Alle som lever sammen over tid, 
vil oppleve utfordringer i samli-
vet. I tilfeller der den ene har fått 
en hjerneskade, vil samlivet få en 
ekstra belastning. Kommunikasjon 
har derfor vært et viktig stikkord på 
samlingene.

- Vi har kalt dette et forebyggen-
de kurs, et kurs som kanskje kan 
være med å forebygge et samlivs-
brudd. Tilbakemeldingene fra del-
takerne har vært veldig gode.  De 

sier at temaene har vært relevante 
for deres situasjon. Så mange som 
91 prosent sier at kurset har hatt 
betydning for samlivet. Det er gle-
delig for oss, forteller regionsekre-
tær Wenche Solløst som har stått 
for organiseringen av kurs-serien.

Prioritere hygge
Irritasjon og sinne over situasjonen, 
følelsen av å ikke strekke til, den 
dårlige samvittigheten, usikkerhe-
ten for fremtiden,  utslitthet og be-
kymring har vært belyst under kur-
sene.

- Det er vanlig å nedprioritere 
aktiviteter som gir gode følelser. 
Det er viktig å fokusere på dem 
som gir deg en god følelse. Lag 
gjerne en liste over hyggelige ak-
tiviteter du bestemmer deg for å 
gjøre, eller setter pris på – og gjør 
dette sammen med noen du set-
ter pris på, var kursleder psykolog 
Sveinung Tornås og sykepleier Maj 
Backs klare oppfordring til delta-
kerne.
 
Den gode samtalen
 Deltakerne har gjennomgått punk-
ter som bedrer kommunikasjonen 
og dette ga også kursdeltakerne 
gode tilbakemeldinger på. Kursdel-
takerne har også gitt uttrykk for at 
de gjerne ser flere enkeltkurs i regi 
av Personskadeforbundet LTN. 
- Evalueringsskjemaene viser at vi 
”traff blink”. Flesteparten gir svært 
gode tilbakemeldinger både når det 
gjelder innhold og kurssted. Vi har 

Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås

Populært samlivskurs
ble avsluttet på Ilsetra Hafjelltoppen
   - Det har vært veldig lærerikt og fint å få være med på samlivskurset ”To i spann”. 
Det å møte andre som er i samme situasjon har vært godt. Vi har blitt godt kjent med 
andre par og vet at vi ikke alene om å ha utfordringer, sier Anna Chalkina og Anton 
Chalkin  fra Alta som var ett av 12 par som var med på felles- og avslutningskurset på 
Hafjelltoppen i slutten av oktober.

Anna Chalkina og Anton Chalkin 
fra Alta som var ett av 12 par 
som var med på felles- og avslut-
ningskurset på Hafjelltoppen i 
slutten av oktober.
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vært både på Tjøme , Hankø og på 
Ilsetra Hafjelltoppen i Øyer. Vi ser 
nå behovet for denne typen kurs. 
De som har deltatt har aldri hatt et 
liknende tilbud og de har gitt utrykk 
for at det har vært et savn. Blant an-
net så er det ønske om et afasikurs 
for unge voksne. Praktiske øvelser 
har også vært nyttig, og det kunne 
vi gjerne hatt mer tid til, sier Wen-
che. 

Nyttige temaer
Under oppholdet på Ilsetra ble noen 
av temaene som har vært belyst tid-
ligere tatt opp igjen. Også stress og 
belastninger i hverdagen, seksuali-
tet og samliv var temaer på Ilsetra.

- Vi skulle gjerne gitt et tilbud 
til par også neste år, men dette er 
et spørsmål om penger. Dette pro-
sjektet, med støtte fra ExtraStiftel-
sen Helse- og rehabilitering er over. 

Men, jeg ser ikke bort fra at vi kan 
komme tilbake med et kurstilbud i 
en eller annen form. Dette er noe 
vi skal se nærmere på, sier Wenche 
Solløst som også fikk mye ros for 
gjennomføringen av kurs-serien.
Også kursleder Back og Tornås fikk 
mange rosende ord:

- Sveinung og Maj er helt supre. 
De snakker et språk som vi forstår 
og greier å nå fram til oss, sa flere.

Hyggelig avslutning
I lune og fine omgivelser på Ilse-
tra koste deltakerne seg også uten-
om selve kursopplegget. Lørdag 
kveld fikk deltakerne også en hyg-
gelig overraskelse. Steinar Albrigt-
sen med partner Monika Nordli var 
booket og holdt en intimkonsert for 
kursdeltakerne. 

- Konserten var rett og slett bare 
helt fantastisk. Dessuten var lyden 

dempet og dermed ble dette en fin 
opplevelse for dem som har en ho-
deskade. Artistene tok hensyn til at 
de spilte for en forsamling der lyd 
kan være problematisk og sammen 
fremførte de vakre sanger med ny-
delig gitarspill. Helt topp! sa delta-
kerne enstemmig.

- Vi deltar gjerne på et liknende kursopplegg igjen, sa flere av delta-
kerne før avreise før avreise fra Hafjelltoppen.

Under oppholdet på Ilsetra ble 
noen av temaene som har vært 
belyst tidligere tatt opp igjen.

Kursleder og psykolog Sveinung 
Tornås ga mange nyttige innspill 
under samlingen.

Kursdeltakerne ble overrasket 
med en intimkonsert. Steinar 
Albrigtsen med partner Monika 
Nordli fikk ikke forlate scenen før 
de hadde tatt et ekstranummer.

Stor applaus for regionsekretær 
Wenche solløst (t.v), psykolog 
Sveinung Tornås og sykepleier 
Maj Back for et godt gjennom-
ført kursopplegg.
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Landet Rundt 

Av Martin Berg 

Høstens vær viser seg ikke fra sin beste side, men det 
stopper ikke 36 personer fra å møtes til konferanse i 
Kognitiv gruppes regi. Første dag starter med velkomst 
og registrering over en kopp kaffe, og vi møttes alle til 
lunsj før møtestart.

Vi er heldig å ha med oss kapasiteter innen fagfelt fysi-
kalsk medisin, som overlege dr. med Nada Adelic som 
holder første del av møtedagen. Viktig å få påfyll samt 
ny kunnskap om et viktig tema som rehabilitering.

Inspirerende foredragsholdere
Andre del av dagen tilhørte overlege dr. med Jon Jo-
hansen som er spesialist i psykiatri. Et foredrag som 
gav inntrykk av vilje, kunnskap og ikke minst interesse 
for et fag der nyansene blant pasienter er veldig ulike.
Begge foredragholdere svarte på spørsmål siste delen 
av sine innlegg. Sjeldent har vi klart å skaffe så dyktige 
og inspirerende foredragsholdere på en dag til en så 
lydhør forsamling.

Lov og regelverk
Fellesaktiviteter ble avsluttet etter en god middag i ho-
tellets restaurant. Noen søkte sammen for å fordøye  
dagens aktiviteter, eller rett og slett tid for den gode 
samtalen.

Andre dag bruker vi folk fra egne rekker, og vår Birte S 
Rismyhr orienterer om hvilke muligheter lov og regel-
verk gir oss på veien tilbake til hverdag og arbeid.
NAV er jo til for å hjelpe oss, men det er ikke alltid en 
føler det slik. Det er viktig å vite hvilke lover og regler 
en kan støtte seg til langs veien mot arbeid, kurs, skole 
eller annet.

Vår leder Ann Karin Grønvold holdt en oppsummering 
og svarte ellers på spørsmål. Vi avsluttet til lunsj før 
hjemreise.

Kognitivt utvalg 
holdt konferanse
Kognitivt utvalg holdt konferanse den 2.og 3. november 2012 på Gardermoen hvor 
tema var: ”Tilbake til arbeid etter hode eller nakkeskade”

Her er noen av deltakerne samlet på Gardermoen.

Hovedansvaret for kurset hadde Ålesund 
og omegn lokallag, men både Søre-Sunn-
møre og Sogn og Fjordane var med på 
arrangementet. Det ble holdt to kurs: fre-
dag Erstatningsrett med seniorrådgiver 
Per Oretorp og lørdag NAV-rettigheter 
med rådgiver Birte Sand Rismyhr.
Alle i salen var enige om at begge kursene var bra og 
det kom mange spørsmål fra salen. Vi hadde en frivil-
lig utflukt til Atlanterhavsparken som var meget vellyk-
ket, masse forskjellig fisk (pluss slanger og edderkopper) 
og mating av pingviner. Vi hadde også fantastisk fint vær 
hele helgen. 17 deltakere møtte samt oss tre fra sekretari-
atet, så vi ble totalt 20 personer. De som var med var me-
get fornøyd med både kurs og at det var satt av nok tid 
til sosialt samvær. Helt nydelig mat på Rica Parken Hotel.

Erstatning og Nav-rettigheter
samlet medlemmer i Ålesund Av Christina Thanger

Sprek gjeng på kurs. Dette oversiktsbildet er tatt 
fra Fjellstua, dit noen gikk 417 trappetrinn opp for 
å nå.

Til sammen var det 20 personer samlet i Ålesund. 



Varsel om årsmøte i 

Søre-Sunnmøre lokallag
Personskadeforbundet LTN-Søre- Sunn- 
møre lokallag avholder årsmøte den 
19.mars på Frivillighetssentralen i  
Fosnavåg. Forslag må være sendt styre fire 
uker før møtet.
Velkommen, hilsen styret

Varsel om årsmøte i

Rogaland fylkeslag
Personskadeforbundet LTN- Rogaland 
fylkeslag innkaller til årsmøte tirsdag den 
12. mars klokken 19.00. Møtet avholdes på 
kontoret, Austmannavegen 11.
Velkommen, hilsen styret

Varsel om årsmøte i

Nordre-Vestfold
Det avholdes årsmøte for Personskadefor-
bundet LTN Nordre-Vestfold lokallag. 
Årsmøte er mandag 25. februar 2013 
kl. 18.00 på Skjeestua i Stokke.
Velkommen, hilsen styret

Varsel om årsmøte i

Søndre Vestfold lokallag 
Søndre Vestfold lokallag avholder årsmøte 
den 12. februar 2013 kl. 1800 på kontoret i 
Haraldsgate 2 B, Larvik. Saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet må være styret i 
hende senest 4 uker før møtet holdes.
 Vennlig hilsen Ola Akre, sekretær

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Av Andrè Berg 

Oslo fylkeslag
arrangerte
Trafikkskaddes dag

Vi hadde med oss ni store esker med blinkere, masse 
reflekser og seliuser. Vi var fire fra styret som møtte opp 
sammen med noen andre medlemmer. Dermed var vi 
mange nok til å få delt ut materiellet vi hadde med oss.

Vi startet klokken 12.00 med å dele ut og vi var ferdig 
like før 15.30. Da hadde vi delt ut litt over 2000 blinkere, 
1500 reflekser og 100 seliuser. Barna som kom på stan-
den var overlykkelige over å få en selius og reflekser.  

De fleste spurte oss om hva var det vi delte ut, og da 
fortalte vi at det var Trafikkskades dag som blir holdt i 
Oslo hvert år.

Lørdag den 27. oktober arrangerte vi i Oslo fylkeslag 
Trafikkskades dag på Eidsvoll Plass foran på Stortinget. 

Mange forbipasserende stoppet opp og fikk infor-
masjon om Personskadeforbundet LTN. 

Denne jenta var lykkelig over 
å ha fått sin egen Selius…
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Trygt på skoleveiene

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Nes
kommune

www.nes-bu.kommune.no www.meldal.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
www.risor.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Sirdal
kommune

 www.sirdal.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no Oppvekst
 www.oygarden.kommune.no

Bykle
kommune

www.bykle.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Øksnes
kommune

www.oksnes.kommune.no www.stange.kommune.no

Orkdal
kommune

 www.orkdal.kommune.no

Lørenskog
kommune

www.lorenskog.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
 www.nes-ak.kommune.no

Løten
kommune

www.loten.kommune.no

Ringsaker
kommune

Teknisk Drift
 www.ringsaker.kommune.no

Flå
kommune

www.flaa.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Kongsvinger
kommune

www.kongsvinger.kommune.no

 www.lier.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
 www.ski.kommune.no

Meland
kommune

www.meland.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

www.nord-aurdal.kommune.no

www.aurland.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

www.iveland.kommune.no

Flesberg
kommune

 www.flesberg.kommune.no

Randaberg
kommune

www.randaberg.kommune.no

Marker
kommune

www.marker.kommune.no

Rygge
kommune

www.rygge.kommune.no

Sandnes
kommune

www.sandnes.kommune.no

Kviteseid
kommune

 www.kviteseid.kommune.no

Porsgrunn
kommune

www.porsgrunn.kommune.no

Seljord
kommune

www.seljord.kommune.no

Eigersund
kommune

 www.eigersund.kommune.nowww.nesodden.kommune.no

Lierne
kommune

www.lierne.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Kvam Herad
www.kvam.no

Askvoll
kommune

www.askvoll.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no

Vadsø
kommune

 www.vadso.kommune.no

Svelvik
kommune

www.svelvik.kommune.no

www.kristiansund.kommune.no

Familie og Helse
www.elverum.kommune.no

www.re.kommune.no
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Varsel om årsmøte i

Midt- og Hedmark lokallag
 
Avholdes på Finsal Bo - og aktivitetssenter Ridabu torsdag 14.mars 2013  kl. 18.00
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/ Per Erling Aasen,  
Ellevsætervegen 470, 2380 Brumunddal innen 15.februar 2013.
 
Med hilsen Personskadeforbundet LTN, Midt - og Nord-Hedmark lokallag
 
v/ Per Erling Aasen, Leder og John Hallvard Væringstad, Assistent

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Landet Rundt

Av Styret 
Finnmark fylkeslag

Det var første gang vi arrangerte kurs her i Finnmark 
etter at vi byttet navn til Personskadeforbundet, og vi i 
styret i Personskadeforbundet i Finnmark fylkeslag var 
veldig spente på hvor mange som kom til å komme.

Godt annonsert
På forhånd så var kurset annonsert i to lokalaviser, i 
Finnmark Dagblad og i Altaposten. Da vi var i kontakt 
med Finnmark Dagblad så opplyste de at de distribuer-
te avisen til hele Vest-Finnmark dagen etter at vi hadde 
tenkt å annonsere. Alle som har postboks eller postkas-
se fikk Finnmark Dagblad i posten. Dette kan være en 
idè for andre å tenke på dersom man skal annonsere 
noe i lokalavisene. Vi ble enig med dem at vi endret an-
nonseringsdatoen til den dagen de hadde utvidet dis-
tribusjon av Finnmark Dagblad. Dette gjorde at mange 
flere fikk mulighet til å se annonsen. I Altaposten fikk vi 
tre annonser til prisen for to. I annonsen ba vi om at de 
tok kontakt med oss for bindende påmelding, dette for 
at vi skulle ha en oversikt over hvor mange som kom. 
Det var 18 personer som sa at de kunne tenke seg å 
komme på dette kurset. På forhånd så håpet vi at det 
kom 10 personer til dette kurset.

Med fly fra Oslo
Rådgiver Birte sand Rismyhr kom til Alta med fly fra 
Oslo. Hun var i Alta i 12.00-tiden på dagen, og før kur-
set om etter middagen på torsdagen hadde hun fem 
personlige konsultasjoner og hun hadde også èn kon-
sultasjon på fredagen før hun dro tilbake til Oslo. Flere 
av de som var på konsultasjonen hadde ikke mulighet 
til å være med på kurset. På torsdagen fikk vi tre avmel-
dinger slik at vi var meget spent på hvor mange som 
virkelig kom.

Vi hadde med oss roll up, Magasinet, Selius og reflek-
ser på kurset.

Mange kom
Da vi startet kl 19.00 så var det kommet 20 personer. Vi 
spurte da hvor mange som var medlemmer i og det var 
åtte som var medlemmer i Personskadeforbundet da 
kurset startet. 

Vi ønsket alle hjertelig velkommen til kurset. Siden de 
var så mange nye fjes her så fortalte Birte først om Per-
sonskadeforbundet LTN før hun fortsatte med Trygde-
rettigheter/Nav. På forhånd så informerte vi at vi kom 
til å holde på 45 min før vi tok en pause og vi kom til å 
holde på til kl 21.00. Alle fikk kaffe og vafler før vi startet 
og mer kaffer og vafler etter pausen.

Aktive deltakere 
Møtedeltakerne var veldig stille før pausen og lyttet 
mens Birte fortalte om Trygderettigheter og Nav, etter 
pausen så var deltakerne aktive og hadde mange gode 
spørsmål til Birte.

I løpet av møtet kom det fram at det var kommet men-
nesker fra Hammerfest, Kvalsund, Talvik, Masi, Kauto-
keino og Alta. De som hadde kjørt lengst hadde kjørt 
160 km èn vei for å være med på dette kurset. Det ble 
også nevnt at navnet Personskadeforbundet gjorde at 
flere kom til kurset. Navneendringen har vært vellykket. 
De ville ikke ha kommet dersom det var Landsforening 
for trafikkskadde som arrangerte dette kurset. I løpet 
dagen fikk vi inn 14 innmeldinger i Personskadeforbun-
det LTN. 

Vi formidlet også at dersom det var noen andre kurs 
medlemmer i Personskadeforbundet var interessert i, 
så var det bare å melde inn ønsker til styret, så skal sty-
ret prøve å få det til.

Vi ble ferdige litt før kl 21.00.

Nye medlemmer etter
kurs i finnmark
Personskadeforbundet LTN - Finnmark fylkeslag arrangerte kurs i Trygderettigheter/
Nav i Alta den 1. november på Rica Hotell i Alta.

Enkelte av deltakerne på kurset hadde kjørt mange 
mil for å være med. Temaet Trygderettigheter og 
Nav trakk mange til Alta den 1. november.
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FINNMARK

TRAFIKKSKOLEN Ole Edvard Larsen
Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...............................Tlf. 934 14 356
www.trafikkskolenole.no

HEDMARK

BO & ANGAS's Trafikkskole
Glommengata 41, 2211 KONGSVINGER...........................Tlf. 62 83 62 33
E-post: basoerli@online.no

NORDLAND

BARKHALD & PEDERSEN Trafikkskole Avd. Rognan
Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89

OSLO

OSLOLAPPEN aut. trafikkskole
Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO..........................................Tlf. 22 43 98 00
E-post: post@oslolappen.no
www.oslolappen.no

ROGALAND
BIL & MC SKOLEN STAVANGER AS
Haakon VII’s gt 8, 4005 STAVANGER..............................Tlf. 51 56 77 80
E-post: post@bil-mc-skolen.no
www.bil-mc-skolen.no

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

HEIMDAL Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

RØROS AUT. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS.......................................Tlf. 72 41 12 64 Mob. 915 74 450

Anders Estenstadsveg 18, 7046 TRONDHEIM...................Tlf. 73 90 24 24
www.trafikksikker.no

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

TELEMARK
Arvid Nielsen Trafikkskole AS
Heddalsv. 44, 3674 NOTODDEN.....................................Tlf. 35 01 07 00
E-post: nielsetr@online.no
www.anielsen-trafikkskole.no

Wright Trafikkskole AS avd. Kragerø
Frydensborgveien 4, 3770 KRAGERØ..............................Tlf. 35 98 25 24
E-post: tovet@wright.no
www.wright.no

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

VESTFOLD

EIAN’s Trafikkskole AS
Peder Bogensgt 6 a, 3238 SANDEFJORD.........................Tlf. 33 47 56 00
E-post: post@eianstrafikkskole.no
www.eianstrafikkskole.no

SOLHEIM Trafikkskole AS
Møllers gate 1 A, 3210 SANDEFJORD..............................Tlf. 33 46 80 06
E-post: post@solheimtrafikk.no

ØSTFOLD
HVALER Trafikkskole
Søndre Skipstad 3, 1684 VESTERØY...............................Tlf. 911 32 774

Bodø videregående skole
Amtmann Hegges vei 3/4, 8041 BODØ  -  Tlf. 75 65 15 00

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud
ØSTFOLD
Halden..................................Tlf. 69 17 54 90

Gumpens Auto Øst AS
Stemmane 3, 4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50
www.gumpens-auto-ost.no

Lillestrøm
Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller
T 64 83 28 00 - F 63 84 37 33
www.toyotaromerike.no

Jessheim
Gystadparken, 2050 Jessheim
T 63 94 22 00 - F 63 94 22 01

Eidsvoll
Vognvegen 27, 2072 Dal
T 63 92 46 00 - F 63 92 46 01

Toyota Romerike AS

Aarsland Bil AS
Industrig 2

4362 VIGRESTAD
Tlf. 51 43 88 57

Agder
Bilskade AS

Ringedalen 8
4626 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 18 30 93
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www.moller.no

Madla Bil AS
 Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Slett og Rett
Hovedv 2

9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 05 79

KIS Kran og
Industri Service

 Kobbervikdalen 67
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 20 94 40

Tlf. 32 04 45 18

Grønneg. 109
9008 TROMSØ
Tlf. 77 68 36 20

Building Systems AS
Dokkvegen 8

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

HORDALAND

Møller Bil - Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN.............Tlf. 24 03 13 00

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Sminesgt 3
8445 MELBU

Tlf. 76 11 83 00

Skudeneshavn
Gjestehavn

Kaigaten 84
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 992 50 481

Røgeberg
Maskin AS

Ankersg. 16
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 18 18 80

 Westrum AS
Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

                                                                                                                                                                                                                                                                

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74
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Med ønsker om
en fin jul

Personskadeforbundet LTN Ofoten lokallag 
ønsker alle våre medlemmer, samarbeids-

partnere og alle andre en 
fredelig Jul og et godt nytt år.

Hilsen styret 

Store deler av frivillighets-Norge 
var samlet under Extra-tildelingen 
for 2012. Til sammen ble 220 milli-
oner kroner delt ut til i alt 527 pro-
sjekter.

- Vi fikk innvilget ett nytt pro-
sjekt i år og dette har navnet ”Elek-
trofysiologi ved redusert bevisst-
het” og prosjektleder er Solveig 
Hauger ved Sunnaas sykehus. 
Dessverre nådde vi ikke opp med 
andre nye prosjekter i år, men vi 
er godt fornøyd med tildelingen 
på til sammen 2,7 millioner kroner. 
650.000 kroner av disse går til det 
nye prosjektet, forklarer generalse-
kretæren.

Ingeborg Dahl-Hilstad oppfordrer 
både lag og enkeltpersoner om å 
finne de små og nære prosjektene 
til neste år.

- Vi har gående nokså ”tunge” 
forskningsprosjekt og disse er vik-
tige for oss, men også de små pro-
sjektene har sin plass i søkerbun-
ken. Vi har flere eksempler på lag 
som har hatt stor glede av penger 
fra ExtraStiftelsen og da tenker jeg 
på midler som har blitt brukt helt 
lokalt. Det kan være alt fra oppar-
beidelse av et fellesareal ute, en 
spesiell utflukt eller støtte til et kor. 
Det er bare fantasien som setter 
grenser for hva vi kan søke midler 

på. Ungdomsarbeid kan også være 
et stikkord, sier generalsekretæren 
som håper mange av lagene ser 
mulighetene til å søke ved neste 
års utdeling. Personskadeforbun-
det LTN har tidligere fått innvilget 
prosjektene ”Å leve med trauma-
tisk hjerneskade”, ”Rehabilitering 
av eksekutiv dysfunksjon”  og ”Fo-
kus på familien ved store skader”. 
Disse tre videreføres.

Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Neste år håper vi at flere av de 
små og lokale prosjektene vin-
ner fram under Extra-utdelingen, 
sier generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

Forbundet fikk 2.7 mill.
fra ExtraStiftelsen
220 millioner kroner fra Extra-spillet ble delt ut til frivil-
lige organisasjoner den 27.november og Personskadefor-
bundet LTN får 2,7 millioner kroner av disse.
   - Vi hadde mange søknader inne som altså ikke nådde 
opp, men er fornøyd med at vi kan gå videre med tre  
prosjekter og drar i gang ett nytt, sier generalsekretær  
Ingeborg Dahl Hilstad.

Noen å være sammen med?
Ønsker at medlemmer av Personskadeforbundet LTN 
som bor i Kongsvinger og Eidskog-området kan tref-
fes til felles hygge. Det kunne vært hyggelig å spise en 
pizza sammen, gå på kino, en tur i skogen, et kafè-
besøk eller bare ha noen og snakke med.Det er sikkert 
flere med meg som opplever at hele livet er snudd opp 
ned etter ulykken. Mange har mennesker rundt seg, 
men likevel så føler man seg alene. For ingen kan helt 
forstå hva man sliter med.
Gunn Lindalen, Tlf: 47819714
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Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 70 91 69

9600  HAMMERFEST
Tlf. 480 96 600

JIB Service AS
Egil Hålands vei 14 B

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Eros AS
 Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

 Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG

Tlf. 21 61 10 00

Skipnes
Byggservice AS

 Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

Kjell Arne Schjørn AS
 Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 36 47

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 21 15 00

avd Asker og Bærum
1351 RUD

Tlf. 67 15 12 40

Mohagen Bil AS
Mohagalia 4
2770 JAREN

Tlf. 61 39 50 00

Østo
Ortopedisenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Accepta
Hallingdal AS

Gamlev 6
3550 GOL

Tlf. 32 02 99 61

Seland
Optikk Sola AS

Solakrossvegen 26
4050 SOLA

Tlf. 51 69 58 90

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Randaberg
videregående skole

 Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Alstad Auto A/S
Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

avd. Stavanger
Forusbeen 17

4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

IP Huse AS
Mek. Verksted

 6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Kirkestuen
Transport

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Hetland
videregående skole

 Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Halleland
Transport AS
Votlo, 5286 HAUS
Tlf. 55 70 60 80

Regnskap
& Revisjon

Vestre Strandg. 42
4612 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 12 25 50

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Th Transport
og Utleie AS

2162 BRÅRUD
Tlf. 926 39 978

Erik Børresens allé 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Lingelemveien 65
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 45 33
www.teknomed.no

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Forhjellen 4, 6411 MOLDE
Tlf. 907 46 588
Silke sengetøy

Sola Shipping as
Bedriftsv 16

4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Havøysund
Patentslipp AS

9690 HAVØYSUND
Tlf. 78 42 48 80

Husfliden
Tønsberg AS

 Øvre Langg 44
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 35 63

Fabelaktiv
Stangev 15

2317 HAMAR
Tlf. 62 53 58 00

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Anton Jenssen
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

PK Entreprenør AS
4683 SØGNE

Tlf. 38 05 18 80

Skoglund
Transport AS

 Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

Kverneland Bil
Trondheim AS

avd Steinkjer
 Bomvegen 7

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 06 00

Kolo Veidekke Hønefoss
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 64

Hamar
Pukk og Grus
2206 KONGSVINGER

Tlf. 62 53 69 70

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Nordtro AS
 Industriv 8

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 55 00

URL

Nordland
Ventilasjon og

Blikkenslagerlaug
Verftsg 43

8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 13 55

Jyki Interconsult AS
Professor Birkelands vei 36 D

1081 OSLO
Tlf. 22 90 34 00

Saga Autoprotect
og Antirust

Verkseier Furulunds v 17
0668 OSLO

Tlf. 22 30 60 60

Etnedal
Bilruter AS
2890 ETNEDAL
Tlf. 61 12 14 00

Ing.
Dagfinn Olaussen

Bergheim
3520 JEVNAKER
Tlf. 909 62 982

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300
www.helgesbil.no

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Rana
Industriterminal A/S

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

Polytech
Hammerfest AS

Strandg. 35
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 34 80
www.polytech.as

Drosjesentralen
Tjennav 35

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 950 33 211

Vikan Betong AS
Omag

6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Birger N Haug AS
Depotg. 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Ruten Fjellstue
2658 ESPEDALEN

Tlf. 61 29 73 20
post@ruten.no
www.ruten.no

Motor Forum
Eidsvoll

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL

Tlf. 63 92 29 00

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

FFF Hage og Miljø A/S
Follestad Industriområde

3474 ÅROS
Tlf. 31 29 26 30

Mediaa
Service AS
 2830 RAUFOSS
Tlf. 61 15 20 59

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Gull og Sølv
Christen Øygard

Torgg 2
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 34 43

KinoCity -
Drammen kino
Bragernes Torg 2 A

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Jan Reime
Bil & Karosseri AS

4340 BRYNE
Tlf. 51 48 12 00

Alt innen biloppretting,
service og EU-kontroll

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 67 21 54 65
Alt innen service,

reparasjoner og EU-kontroll

Meland Auto AS
Mjåtveitflaten 17
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 09 76

Service, reparsjoner
og EU-kontroll

Furene
Bilservice AS

Furene 36, 6105 VOLDA
Tlf. 70 05 01 52

Service, reparsjoner
og EU-kontroll

Tvedestrand
Maxi Taxi

Tjennav. 35
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 950 33 211

J M Auto A/S
 Strømsbusletta 8
4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 03 00

Tingvoll Brygge og
Restaurantdrift AS

Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Skjervøy
Byggeservice AS

Industriv 3
9180 SKJERVØY
Tlf. 77 76 03 90
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

Strandg. 55
4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 18 00

Moe Maskin
& Transport

Edøy, 6570 SMØLA
Tlf. 71 54 12 19

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark

Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Chr Repstads
Sønner AS
Arendalsv 74

4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Specsacvers Optikk
- Optiker Wøllo AS

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

T. Berland
Bilverksted

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 22 21 68

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Sandvold
Bilverksted AS
Gubberudvegen 138

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 91 30

Salg, reparasjoner og EU-kontroll

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

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

Tlf. 977 20 350
Flytting - Termotransport

- Stykkgodstransport
- Partilast - Flistransport

Autovie AS
 Kloppaveien 16

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 98 17 00

Industriv 2
9062 FURUFLATEN

Tlf. 77 71 11 70

Hemsedal
Maskinlag A/S

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 06 01 17

Joker Luster
 6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Tvemo
Transport DA

 Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

BT Fysioterapi
 Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 78 48 60 22

Båsmosjyen 4
8616 MO I RANA
Tlf. 75 13 95 00

Greåker
Bilkontroll AS

 Eikv. 26
1718 GREÅKER
Tlf. 69 14 45 22

Lastebiltransport
O. Westad & Sønner AS

 Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

Tollpost Globe AS
Tana bru, 9845 TANA

Tlf. 09 300

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

 Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

Røra Bilverksted
Hyllav. 4

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Branko’s
Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Stensrud Musikk
Storg 19, 3193 HORTEN

Tlf. 33 04 81 30

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Espa og Tangen
Taxi

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

Eidsberg
Regnskapslag

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN

Tlf. 69 84 60 90

Tlf. 69 33 91 80

Accuro
Regnskap AS

 Kjellstadvn 5
3400 LIER

Tlf. 993 83 030

Hoff Bilpleie ANS
Kobberbergsveien 8
3615 KONGSBERG

Tlf. 977 32 777

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

E. Flasnes
Transport AS

Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

Løvenskiold-Fossum
Jernverksvegen 50

3721 SKIEN
Tlf. 35 50 43 50

Rasmussen
Elektro AS
 Solakrossv 6
4050 SOLA

Tlf. 51 65 65 33

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Follestadv. 34, 3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

Sarpsborg
Spedisjon A/S

Strandgata 3
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 00 77

Skien Taxi
 3702 SKIEN
Tlf. 05 210

Johan R. Sunde AS
- SPAR

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Modum Regnskap
og Data AS

Rådyrv 2 A
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

Mesna Auto
 Storgata 84
2390 MOELV

Tlf. 62 36 71 49

Botne Bil AS
 Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Jan’s
Byggeservice

Engfaret 7 E
1518 MOSS

Tlf. 928 65 313

Tveito
Maskin AS

Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Risør
Videregående Skole
 Siris v 8, 4950 RISØR

Tlf. 37 14 42 20

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Nedstrand Taxi
Nyåedalen

5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Skudenes
Bilverksted ANS

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 82 84 21

Toyota Oslo AS
Østmarkveien 25

0687 OSLO
Tlf. 22 51 01 00

Bertel O. Steen
Hedmark og Oppland AS

avd. Hamar
Torshov, 2300 HAMAR

Tlf. 62 59 88 00

Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Bil i Nord AS
 Botnhågen

Vorsetøyveien 25
9306 SVOLVÆR
Tlf. 77 85 23 10

Autoservice
Solør AS

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Riis Bilglass
Barstølveien 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Båragutt AS
 Stakkevollvegen 65

9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 70 00

E & M’S AS
 Vormavegen Saga II

2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 44 31

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Sunnlandsv. 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 01 00

Trondsen Auto AS
Håndverkerv. 4 B

9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Transport
Ole Johnny Tandberg

 Bråtav. 2
3360 GEITHUS
Tlf. 915 11 937

Rødven
Transport AS

Rødven
6350 EIDSBYGDA

Tlf. 911 03 492

Tannlege
Brit Kari Gjermshus
Torget, 1860 TRØGSTAD

Tlf. 69 82 62 60

Velsvik Transport
Moltumyrane

6076 MOLDTUSTRANDA
Tlf. 465 42 524

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

Mekonomen
Kongsvinger AS

Vardåsvegen 1
2214 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

Skandinavisk
Trafikksenter AS

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 05 85 60

Blikkenslageri
Franke Onsrud AS

Kjelsåsv 170
0884 OSLO

Tlf. 23 00 80 60

Malermestrene
Indre Østland AS

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Byggmester
Madsen & Giseth AS

 Seljestien 91
1387 ASKER

Tlf. 905 57 693
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FAMILIEBILDE!
Det er Donalds bursdag og familien tar bilder med selv-
utløser, men på de to bildene er det syv små forandringer.
Kan du finne dem?

RIKTIG RYGGSEKK
Ole har kjøpt nye ryggsekk, men han 
husker ikke helt hvordan den ser ut. Han
husker at den ikke er gul, den har ikke 
prikker, men den har to lommer.
Kan du finne den riktige?

HAKKESPETTKONKURRANSE
Fire hakkespetter skal løpe orientering.
Hvem vinner pokalen?

A

C
B

D

E

F

RIKTIG ELLER GALT?
Se på bildet over mens du teller til 20, dekk det så til og svar på om
påstandene under er riktige (R) eller gale (G).

1. Alle hakkespettene har blå sokker.
2. Alle hakkespettene har gule sko.
3. Alle hakkespettene har lue. GR

GR
GR

RIKTIG RYGG-
SEKK
Ryggsekk F er
Oles.

FAMILIEBILDE!HAKKESPETTKONKURRANSE
Hakkespett nummer 3 vinner.

RIKTIG ELLER GALT?
1galt - 2 galt - 3 riktig.

LØSNINGER
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SeliusSelius
Desember er en fin måned synes jeg. Jeg gle-
der meg nemlig veldig til jul og det gjør kanskje 
du også? Vi har det ekstra hyggelig på skolen 
nå om dagen. Vi starter skoledagen med å ten-
ne et lys og så får en elev trekke en kalender-
pakke. Alle i klassen har tatt med en pakke som 
vi har hengt på et tre slik at alle skal få en gave 
nå i desember. Det er kjempekoselig. Dessuten 
skal vi ha juleverksted på skolen. Vi skal lage 
forskjellige ting som vi kan gi bort i gaver. Jeg 
vet at mange voksne synes det er veldig fint 
å få noe som barn har laget selv. Hvis du ikke 
har juleverksted på skolen, så kan dere som er 
venner møtes hjemme og ha et juleverksted.  I 
hobby-butikkene får du mange tips om hva du 
kan lage.

Mange sender en hilsen til jul på mail, men jeg 
synes det er ekstra koselig å få et kort i posten. 
Hvis du er glad i å få julekort, så synes jeg du 
også skal sende et også. Du kan jo lage jule-
kortet selv. Kjøp litt tykt papir eller farget papp. 
Hvis du ikke vil tegne selv så får du kjøpt man-
ge fine julemotiver i butikken som du kan klis-
tre på kortet. Jeg er helt sikker på at hvis du gjør 
det, så vil den som får kostet synes ditt kort er 
det aller fineste. Alle setter pris på å få noe som 
det ligger omtanke bak.

Jeg håper du får en riktig fin jul!

Hilsen 
Selius

Jeg liker
adventstiden 

Denne flotte juletegningen har vi fått fra Henny som bor på 
Lillehammer. Tusen takk. Overraskelse kommer i posten!



Løsninger

Å DELE EN FIRKANT
Dole vil dele dette kvadratet i åtte like
deler, så hver del inneholder to prikker,
kan du hjelpe ham?

HENDER!
Kan du hjelpe Raptus von Rupp med å finne en hånd som
har et smileansikt til venstre, et triangel over seg, en firkant
til høyre og en stjerne under seg?

FARGEDE FELT
Fargelegg smileansiktene som befinner seg på følgende
steder: A 6, L 3, G 11, M 1 og B 10.

DOLLY DANSER
Dolly danser en østeuropeisk folkedans på scenen,
men det er flere skygger i bakgrunnen.
Hvilken av skyggene er Dollys?

2 3 41
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DOLLY DANSER
Skygge nummer 3
er riktig.
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SeliusSelius
Le med Selius

Skriv og tegn til Selius!
Hvis du har lyst til å sende en tegning, bilde, dikt, vits eller en 
gåte til Selius, så er adressen: 
Personskadeforbundet LTN, Hausmannsgt. 19, 
0182 Oslo. Merk konvolutten ”Selius”. 
Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no

Pasienten: - Doktor, doktor! Jeg 
tror jeg er julenissen.
- OK, men kan jeg få julegaven 
min?

Hva skjer hvis du slåss mot en 
gris?
Svar: Du får grisebank.

Det var en gang to hakkespetter 
som så en fugl fly forbi, så spurte 
den ene den andre:
- Vet du hvem det var?
- Hakke peiling!

Politisjefen: - Pass på de fangene i 
celle C1!
Vakten: - OK, hvis det blir noe bråk 
så er det rett ut!

To sitroner gikk over veien, så ble 
den ene påkjørt. Da spurte den 
andre:
Ble du sur nå?

Hvordan leser bøndene bøker?
Svar: De pløyer i gjennom dem.

Frisøren: Vil du beholde barten?
Kunden: Gjerne.
Frisøren: Flott. Da legger jeg den i 
en pose.

En politimann hadde fartskontroll. 
Han kjedet seg veldig fordi det ikke 
var noen som kjørte for fort. Så 
kom det plutselig en som kjørte for 
fort. Politimannen stoppet han og 
sa:
- Jeg har ventet lenge på deg. 
Mannen svarte kjapt:
- Jeg kom så fort jeg kunne.

- Mamma går på matkurs og  
lillebroren min går på gitarkurs.
- Hva går du på da?
- Jeg går konkurs.

FAMILIEBILDEÅ DELE EN FIRKANT
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LTNs julekryss
UTEN

STORE
OVER - 
RASK - 
ELSER

AKTU - 
ELL

FIGUR

TYSK - 
LAND PUSSIGE

PLASS
FINNES GREIDE KAMINER

GRET - 
TEN

ELE - 
GANTE FRED

KJENT - 
MANN ELV

 HANN - 
FUGL DYRET DOKTOR SVIN

KORN - 
BAND HA

I
ORDEN

ER - 
LEGGE
GAVER

SØKE
PÅ

NORSKE
FLY

TYGGE
DRØV

FUGLEN

SPESI - 
ELLE

UNDER - 
ETASJE

GRØNN - 
SAK

YTRE
SVIR

KAMP - 
PLASS
PLATE

TRAU
FISK AVGUD

UTROP
GULL REALE PÅ RAMS

FASE

SKOR - 
PER

FREM - 
DELES

SKINN
VENDER

TRE
ANTA

AVSTI - 
VERE

LUTRER
DOVEN

GA INN - 
TEKTER
TIL LTN

ATOM

GUTTE - 
NAVN SPISER

SIKT
KRYR

TASSER
TEVLING RATT

MENES
MED

PPAPE - 
GØYE

KLAGE - 
SANG SANGER

SJOK - 
KERE

STRAF - 
FET

BUSK
TIGER - 
STADEN

FORME - 
RER SEG 

ENKLE
ANLEGG

SPURTE
GUTTE - 

NAVN

BLANDE
UT

ARTIK - 
KEL

KAOS
SORG

HÅN
ORDENS-

MAKT

AKUTT
STAMME-

TEGN
PADLE BADSTU

PRE - 
SANGER VARIG

ILDSTED
SVIMLE

ANTI
MOTE - 
KONGE

SPRØ
SKRIVE
FOR - 

ELDER
GYNGE

ÅRE
HUMRE

MØTTES
PÅ

GARDER-
MOEN

BOL
KON - 
JUNK - 
SJON

GIR
LAGENE

INN - 
TEKTER

OVER - 
HODE

FISK
FARTØY
KJERUB PENIBEL

HAV - 
ØRNER

SENKE
STOR SEI

GUTTE - 
NAVN

OM - 
DØMME HEST FRYSE FOTTØY

SNEK
MUSIKK
RANGLE

FISK
HÅND - 

LAG

NERVØ - 
SITETEN
SNÅLT

BEVE - 
GER
AVE - 
NYER

ELV
GUTTE - 

NAVN
DYRET

BAKKER
ORAKEL
FUGLER

MÅNED BIDIGE GARN

LÆR - 
DOM

STEKE - 
SAUS

VEGG - 
TEPPE
HERJE

VENDE TOKT
ERE - 

MITTER

KARAK - 
TER

ESINGER
ÅPNING

RE - 
SPEKT PARTI

SEL - 
SKAP
TALL - 
ORD

AB - 
NORME

OVER - 
TAR

KRIBLE

MINE
SIDE

ROGN
BLI

SAMDE
HAVDYR

FULL - 
KOMMEN TRE GLISE MÅL GRAVE STJELE

VERDI - 
PAPIRER SINN

TEKKE
FINNES

OVER - 
TREKKE KREMEN

FORSØK
UTROP DYR

DAM
TANGEN-

TENE

VINNERE
LØSAR - 
BEIDER

KLEMME VITS
JULE - 
MAT

TONE
PULVER VEKST

FRODIGE
EIM

SANERE

DUOEN
ANVEN - 
DELSEN

MYNT UT  AV
RISPER
SAGN - 
KONGE

TALL
DREIE SVOVEL

LOKK
TALL

TEPPE
LETT LAND

JULE - 
MATEN
PRO - 

NOMEN

GUDINNE
JEKS - 

LER

HODE - 
PLAGG

KOS

ETTER - 
SKRIFT

SKUE
HASTET

TONEN
MI PASSER

HVILEN
FORE - 

STILLING
ASKE

SVENSK
TALL
BYRÅ

UTETT
PIKE - 
NAVN
LENS

KLOKKE
TALL

SVARER RUNDING
JULE - 
MAT FORM

DRIKK
GUTTE - 

NAVN

KAMP LYDEN 
OPP - 
FØRE
STYRE

PIKE - 
NAVN

REKKE
LISTIG

DEN
FØRSTE

DUFTEN
KUNN - 
SKAP

FÅR
BÅTUT - 
STYRET

PURKE AGERER
SKRAN - 

KEN

FUGLER
SMØR - 
BRØD

DRETT
SKJØT

JULE - 
TRE - 
PYNT

OPP - 
TATT EU FØR

STOK - 
KER BLÅSE

OPP - 
KOMME

PERIODE
PLAG - 

GET
DYRET

KJÆRLIG

BLØT - 
DYR

OLJE - 
SELSK.

ØYBOER
SPØK

TOMTE
SMERTE

FORME
HOVED - 

STAD

SERE - 
MONIEN

LOFT

MUSIKK - 
THRIL - 

LER
RIENE

STJERNE-
BILDE

VARSEL
FLÅ TAU HERME

TAN - 
ZANIA
REKKE

PARTI
PLEIE
PLYN - 
DRE

SKY
BRUK - 

KET
HUD

GUTTE - 
NAVN

FUN - 
GERTE
TEKKE

AMERI - 
KANSK
INNSJØ

DYR

JUMP
SANKT

GUTTE - 
NAVN
ENDE

DEILIG
BYGG - 
VERK
TULL

PREPO - 
SISJON

SVÆR ILE STØTE

ER DELT 
INN  I
REGI - 
ONER

SJIKT BARE
VOKA - 

LER
VASSE
ROM URO BLØDDE

LUFTIG
BOLIG SANS RULLE

UFRUKT-
BAR

RETNING

FORE - 
NINGER GOD

VÅPEN
KNIK - 
SET FUGLER GUDINNE SJOGE BYDEL RÅTTEN NAKNE

PIKE - 
NAVN

BABY NEDØR
KOM - 
MUNE DIGER DYRET

BREN - 
SEL FOTDEL PUSTE

Pål
Andreassen

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@c2i.net   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
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Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
10. januar 2013

Løsning 
sendes til: 
Personskade-
forbundet LTN, 
Hausmannsgt. 19, 
0182 Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Refleksbrikke

Vinnerne er:

Mona Brustad, 
Spydeberg

Ragnhild Barkli, 
Tromsø

Randulf Elsås 
Stürtzel, Oslo

Navn:  ..........................................................................................................................

Adresse:  ...................................................................................................................

Postnr.:   .......................... Poststed:  ..................................................................

Løsning:  ..............................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@c2i.net   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM...............Tlf. 67 10 88 90

HEDMARK

Bilia Personbil as, Bilia Hamar
Vangsv. 185, 2321 HAMAR............Tlf. 62 53 88 10

Bilia Personbil as, Bilia Kongsvinger
Lerkev 52, 2209 KONGSVINGER....Tlf. 62 88 28 40

OSLO

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka
Økernv. 115, 0579 OSLO..............Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no

Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Det FINN’s Trafikkhjelp as
 Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350Karihaugveien 89, 1089 OSLO - Tlf. 22 90 67 50

www.nkspedition.no

Mesta Verksted AS
avd. Leikanger

 Hagane 3, 6863 LEIKANGER
Tlf. 951 91 842

Waldemar Thranesg 98 B, 0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

www.lastogbuss.no

Sjusjøvegen 1256, 2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Straumsnes Servicesenter AS
6674  KVISVIK

Tlf. 71 53 26 88  Mob. 906 87 981
www.straumsnes-servicesenter.no

PS Trafikkskole AS
 Kureveien 10, 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 412 32 574 / 907 74 530

Eidsvolls trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

Tlf. 63 96 47 20
E-mail: ets@eidsvoll-trafikkskole.no

Kontortid: man-fre 0900-1500

Skrumoen, 4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90

3007 DRAMMEN  -  Tlf. 32 23 46 00

MØRE og ROMSDAL
Advokat Øyvind Riise
Torget 2, 6413 MOLDE
oyvind.riise@wold-riise.no .........Tlf. 71 25 27 11

SOGN og FJORDANE

Naustdalv 1 B, 6800 FØRDE
post@harris.no ..........................Tlf. 57 83 71 00

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

NORDLAND

Mo i Rana...............................Tlf. 75 13 22 22

NORD-TRØNDELAG

Grong......................................Tlf. 74 33 01 00

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911

       Tlf.  02 222

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

Lundevegen 31
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 19 20

Mosjøen
videregående skole
Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN

Tlf. 75 65 40 00

www.mosjoen.vgs.no

Kirkenes
Byggservice AS
Hans Væggersvei 10

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

Bowling 1
Vestkanten AS

Lyderhornsv. 351
5171 BERGEN
Tlf. 55 50 77 80

Eide
Fjordbruk AS

 5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 52 00

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Industrivegen 24
3748SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Myrlands Auto
Europav. 447

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 86 00

Hommersåk
Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Agder Karosseri og
Billakkering AS

 Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Utvik Autoservice AS
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00
www.utvik-auto.no

Dagfinn Magne Egeland
Buhagen 20

4322 SANDNES
Tlf. 913 65 223

Bildeler
Porsgrunn as
 Rolighetsvegen 1 C
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 54 83 00

Lyngen Rør
Eidebakken

9069 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 02 53

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 76 40

2800 GJØVIK
Tlf. 61 13 92 50

ANONYM
STØTTE
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

Kco advokater Tlf.:  67 52 23 23
Postboks 400, 1302 Sandvika Faks: 67 52 23 20

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Nikolai Norman Advokat
Vidar Lindbekk Advokat
Helge Husebye Haug Advokat
Kjell Inge Ambjørndalen Advokat 
Julie Høydal Davik Advokat 
Jane Ytreøy Grøndalen Advokat
Oddvar Lindbekk Advokat
 

M.N.A.

Huitfeldtsgt. 4, 0253 Oslo
Tlf.: 22 12 11 80   Faks: 22 12 11 90

advokatfirmaet@norman-co.no

Se vår nettside
for ytterligere informasjon: 

www.norman-co.no

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS driver en variert praksis og 
kan tilby spisskompetanse bl.a. innen områdene erstatnings-, 
forsikrings- og trygderett. 

Erstatningskrav oppstår i forbindelse med trafikk- 
og yrkesskader/yrkessykdommer. Reglene om Norsk 
Pasientskadeerstatning gir også grunnlag for en rekke 
erstatningskrav. I tillegg har personskadesaker ofte en 
trygderettslig side, som krever juridisk oppfølging.

Vi bistår personskadede ved vurdering av ansvarsgrunnlag, 
skadesaksbehandling, erstatningsutmåling og prosedyre.

Norman & Co. ANS er landsdekkende.

A DVOK AT F I R M A E T

NORMAN & CO. ANS
E TA B L E R T  1 8 7 8

Vi har omfattende erfaring med å bistå skadelidte siden 1974, med svært 
gode resultater i forhandlinger og i rettssaker. Gratis vurdering. 

Prosedyre   Trafikkskade   Yrkesskade   Pasientskade

  Voldsoffer   Trygd   Skadeoppgjør
 

Kontakt: Advokat Robert Robertsen Advokat Jan Inge Thesen
 oslo@robertsen.no jit@robertsen.no             

 Tlf 22 12 24 80  www.robertsen.no 

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ

Årets julegave?
Fine vindjakker  
selges for kr. 250,-  
De finnes i blå og har 
Personskadeforbundet 
LTNs logo på armen, 
samt nettadressen  
vår nederst på ryggen. 

Jakken kan bestilles på 
post@ltn.no, og sendes 
ut dagen etter at vi 
mottar bestilling.
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi har spesialisert oss innen disse problemstillingene:

•		 Hodeskader	
•		 Ryggmargskader	
•		 Nakkeskader	
•		 Forsørgertap	
•		 Skadelidtes	medvirkning	
	 	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•		 Erstatning	til	næringsdrivende	
•		 Pasientskader	

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Lakkegata	3,	0187	Oslo
Tlf.:	23	29	90	00,	Faks:	23	29	90	01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no

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

Lillestrøm:
Voldgata	1
2000	Lillestrøm
Tlf.:	52	72	30	80

Haugesund:
Haraldsgata	140
5527	Haugesund
Tlf.:	52	72	30	80

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

Besøksadresse avdelingskontor:

Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS har lang erfaring og spisskompetanse innen 
fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og 
hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et  
av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og 
referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende 
vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt uten omkostninger for deg. 

Kontakt oss på 64 84 00 20 eller post@ohco.no – for en kostnadsfri vurdering  
av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.ohco.no 

Har du vært utsatt for en ulykke? 
Har du fått den erstatningen du har krav på?

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade
Voldsoffererstatning
Tap av forsørger
Bistandsoppdrag
Nakkeskade
Hodeskade
Multitraume
Ryggmargsskade 

Lillestrøm - C. J. Hansensvei 13, 2007 Kjeller  Tlf: +47 64 84 00 20   e-post: post@ohco.no   www.ohco.no


