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

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

Personskade – erstatningsrett
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. trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, fritidsskade og tap
av forsørger.

Vi har lang og bred erfaring med behandling av
personskadesaker, forsikringssaker,
erstatningssaker og trygdesaker.

Vi bistår klienter fra hele landet.
Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saksoppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for
en uforpliktende og gratis vurdering av din erstatningssak.
Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer informasjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Storgata 26
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Kontaktpersoner:
Advokat Bjørn M. Brauti
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Marit Figenschau

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Adv.flm. Torgeir Haslestad

Advokatfirmaet Nidaros DA
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim,
Norway

Advokat Mads Midelfart
Advokat Sigve Seime Stokka

Telefaks + 47 73 87 99 98
Telefon + 47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no
www.nidarosda.no

Leder
Av Kjell Silkoset

innhold

Står foran et spennende år
Da kjære lesere er vi inne i et nytt år.
Året som gikk ble lærerikt og innholdsrikt. Forbundet har foretatt viktige og
nødvendige endringer, bemanningen
er gjennomgått og rutiner er justert og
i stadig utvikling. Etter navnendringen
må vi ha åpning for korrigeringer og justeringer for å kunne ivareta medlemsmassen og behovene rundt i landet. Vi
holder fast ved at det er kreftene rundt
i lagene og medlemmene som er nøkkelen til videre vekst og utvikling. Med
nye moderne kontorlokaler som ligger
lett tilgjengelig i Oslo, sammen med en
oversiktlig bemanning og styring, ser
jeg optimistisk på oppgavene og utfordringene som kommer. Tillitsvalgte og
lagene har nå kontaktpersoner til å bistå seg når behovet og spørsmålene
dukker opp. Landsstyret tjuvstartet med
regionskonferanser i midt-Norge, og vil
fortsette denne kontakten i resterende
regioner.
Tross all innsats og oppmerksomhet på
interne prosesser har forbundet mestret
samfunnsoppgavene og bistått mange
i erstatnings- og trygdespørsmål. Dette
oppsummerer Per Oretorp lengre bak i
bladet. Ikke har vi bare fornyet hjemmesiden vår, vi har utviklet og driver to andre opplysningsportaler på nett, www.
hjernenett.no og www.barn.hjernenett.
no som er vår siste satsning rettet spesielt mot kognitive utfordringer og barn.
Dette er det også en artikkel om lengre
bak i bladet.

Personskadeforbundet LTN
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
e-mail: ingeborg@ltn.no
Leder: Kjell Silkoset
e-mail: kjell.silkoset@gmail.com

Dessverre er antall drepte i trafikken
fortsatt høyt, selv om totaltallene har
en positiv utvikling. Det ligger mange
skjebner og sorger i alle disse ulykkene.
Spesielt kanskje der det er myke unge
trafikanter med i bildet. Vi ser at det
holdningsskapende arbeidet sammen
med reguleringer og restriksjoner må
fortsette, noe vi markerte oss med i flere
av stortingshøringene i høst. Fokuset på
rettigheter til alle skadde fortsetter, og ut
fra resultatene i retten ser vi en dreining
av saker som dere vil se av artikkelen til
Per.
Landsstyret jobber med å bestille materiell til en nasjonal dugnadsinnsats
for å verve medlemmer og synliggjøre
oss for alle i samfunnet. Den lokale innsatsen og hvordan vi som medlemmer
omtaler og synliggjør oss blant venner
og kollegaer er vår viktigste "reklameplattform". Så la 2013 bli året vi alle jobber for å nå alle de som trenger oss.
Vi kan ikke endre verden, men påvirke
hvordan verden oppfatter oss!
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Reportasje
Av Gunn-Elisabeth Almås

- Undervisningen i Nydalen
gir oss en bedre hverdag
Oslo Voksenopplæring Nydalen gir spesialundervisning for elever med lærevansker
som følge av ervervet eller medfødt skade. Bjørn Samdal (31) kommer opprinnelig
fra Fredrikstad men har vært bosatt i Oslo noen år. Etter to hjerneblødninger er han
glad for tilbudet han har fått i Nydalen.
- Hverdagen er utfordrende, men undervisningen her på voksenopplæringen fører
til at jeg mestrer dagene bedre, forteller han.
En gruppe på åtte elever møtes fast
i en klasse på Oslo Voksenopplæring i Nydalen. De åtte har èn ting
til felles: De har fått en vanskeligere hverdag etter å ha pådratt seg en
hjerneskade.
- Jeg studerte geologi og informatikk, men fikk den første hjerneblødningen i 2005. Den andre kom
i 2010. Det å mestre hverdagen ble
veldig vanskelig, men jeg fikk god
oppfølging på Sunnaas sykehus,
Kress. Jeg har også hatt en god koordinator og har en familie som har
stilt veldig fint opp, forteller Bjørn
og legger til:
- Hjerneblødningene har ført til
at planlegging, forståelse av tid, organisering – i det hele tatt de daglige gjøremålene, ble vanskelige.
Ordningen med personlig assistent har imidlertid vært veldig fin.
Jeg kan være sosial, gå på kino og
være med på aktiviteter som også
andre unge er med på. Jeg bor i
egen leilighet i Oslo og det fungerer greit nå.

”Undervisningen
fører til at jeg
mestrer hverdagen
bedre”
Engasjerte lærere
Logopeden Eva Nordset, sammen
med spesialpedagogene Beth Viung og Iren kvist, har ansvaret
for klassen som Magasinet besøker. Gruppen med de åtte elevene
møtes hver mandag og torsdag.
Stressmestring, temaet ”Sansene
våre” og et lite kåseri fra en elev
under temaet ”Til glede og ettertanke” står på timeplanen denne skoledagen.
- Elevene blir henvist til oss eksempelvis gjennom synspedagogtjenesten, ergoterapeut i bydelene,
sykehus eller slagenhet. Elevene er
over 20 år og det legges opp til individuelle planer for dem alle. Fokus

Trene hukommelse, gi en følelse av å mestre og gjennom dette gi
eleven en bedre hverdag er en del av skoledagen. Her er gruppen i
gang med stressmestring.
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er hva undervisningen skal brukes
til. Her har vi klare mål. Eksempler
kan være det å trene hukommelse,
gi en følelse av å mestre og gjennom dette gi eleven en bedre hverdag, forklarer de tre.
Kognitiv trening, eller ”hjernetrimmen”, går ut på å få de skadene områdene i hjernen til å fungere bedre.
- Vi trener på teknikker som
kompenserer for funksjonsutfall.
Elevene skal lære å utnytte gode
læringsstrategier og de gis støtte
og veiledning i å tilpasse seg en
ny livssituasjon. I grupper vektlegges det tid til refleksjon og samtale
om den enkelte elevs utfordringer.
Elevene deler også erfaringer med
sine medelever, forklarer pedagogene.
Bredt tilbud
Voksenopplæringen i Nydalen gir
tilbud til elever i åtte bydeler. Synspedagogtjenesten dekker hele Oslo
by.
- I og med at vårt mål er at undervisningen skal være relevante for elevenes dagligliv, så er det
tverrfaglige samarbeidet avgjørende. Foruten at vi har eksterne samarbeidspartnere, så er vi en faggruppe her på Voksenopplæringen
på 10 fagpersoner, forklarer Eva
Nordset.
Voksenopplæringen i Nydalen startet opp i 1991. Den gang var den
største gruppen av elever utviklingshemmet, men nye grupper
av elever meldte seg. Det ble behov
for mer kompetanse på områdene

- Hjerneblødningene har ført til
at planlegging, forståelse av tid,
organisering – i det hele tatt de
daglige gjøremålene ble vanskelige, forklarer Bjørn Samdal
som noterer flittig det samtalen
dreier seg om.

Voksenopplæringen: Iren Kvist
(t.v), Beth Viung og Eva Nordset
har ansvaret for klassen som
møtes hver mandag og torsdag.

psykiske problemer, dysleksi og
hjerneskader.
- Vi fikk til et godt samarbeid
både med Øverby kompetansesenter og Sunnaas sykehus. Her satt
ekspertisen. Vi måtte rett og slett
utdanne oss etter de nye behovene som elevene kom med. Dette
skjedde rundt 1995, forklarer lærerne.

grunnskolens område og er ikke eksamensrettet.
- Retten til opplæring er hjemlet
i Opplæringsloven. Det er mange
grunner til at voksne ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet
eller trenger opplæring i det å vedlikeholde de grunnleggende ferdighetene. De aller fleste elevene
får undervisning her på senteret,
mens andre får undervisning hjemme, på sykehjem, dagsenter eller
arbeidsplass, forklarer lærerne.

Glad skoledag
Klassen som Magasinet besøker får
ikke fullrost tilbudet de har i Nydalen. To av klassens elever kom ved
skolestart 2012, mens andre har
lengre fartstid. De ferskeste elevene
sier det ikke tok lang tid før de følte
seg hjemme. I Nydalen inkluderes
man fort i klassen.
- Vi har alle vært igjennom en
tøff periode og det føles godt at vi
har noe felles. Her behøver vi ikke
forklare hva vi sliter med. Opplæringen gir overskudd i hverdagen.
Foruten å lære så har vi det veldig
hyggelig sammen. Vi har noe fast å
gå til, og det er viktig. Det er veldig
lett å stenge seg inne etter en skade og dermed bli ensom. Undervisningen i Nydalen er for oss et høydepunkt i uken, sier en enstemmig
klasse.
Har rett til opplæring
Opplæringen i Nydalen er på

Det er en ledig og lett tone i klassen. Både alvor og ”skjemt” høres
i rommet. Aldersforskjellen på elevene merkes ikke. De viser oppriktig
engasjement for hverandre. Også
Bjørn deltar aktivt i diskusjonen.
- Jeg har innsett at studiene etter all sannsynlighet må legges på
hylla. Hva fremtiden vil bringe, er
derfor usikkert. Men, jeg har hatt
en god ”forbedringskurve”. Hverdagen er langt enklere å takle enn
tidligere. Jeg føler, for å si det enkelt, glede med å være i aktivitet.
I morgen kommer jeg til å huske
dårlig hva jeg gjorde i dag, men jeg
er blitt flink til å skrive ned dagens
hendelser. Jeg har alltid med meg
en liten bok der jeg noterer. I morgen kan jeg lese at jeg snakket med
Magasinet og at det føltes som en
god opplevelse, smiler Bjørn.

Dette er Oslo VO:
Oslo Voksenopplæring
Nydalen gir tilbud voksne
som trenger spesialundervisning for å greie seg
bedre i hjemmet, i samfunnet, i arbeidslivet og i
fritidsaktiviteter.
Opplæringen blir i hovedsak gitt
etter Opplæringslovens § 4A-2:
Rett til spesialundervisning på
grunnskolens område. Alle elevene har en medfødt eller ervervet
skade. Innholdet i opplæringen er
hjemlet i ulike læreplanverk, som
Kunnskapsløftet, Basisplaner for
norskopplæring, P-Scales og Routes for Learning. For å gi elevene det beste tilbudet foregår det et
betydelig utviklingsarbeid.
Faggruppen som arbeider med
ervervet hjerneskader har en profil som bygger på nære samarbeidsrelasjoner, både tverrfaglig
og tverretatlig. Pedagogene som
er tilknyttet gruppen har ulik erfarings- og utdanningsbakgrunn.
De gir tilpasset undervisning over
tid, ofte parallelt med et medisinsk
rehabiliteringstilbud, studie- eller
arbeidsforhold. Det unike med tilbudet er et tverrfaglig spesialpedagogisk miljø som ser hele mennesket.
(Kilde: Oslo Voksenopplæring
Nydalen)
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Fagnytt
Av Gunn-Elisabeth Almås

Kjelland veileder
fremtidens advokater
Sist Magasinet snakket med leder av Personskadeforbundets LTNs Rettssikkerhetsfond, førsteamanuensis dr. juris Morten Kjelland ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, hadde han inntaksstopp. Kjelland er en populær veileder for mastergradsstudenter og pågangen har vært stor. Nå er han i gang igjen med nye og spennende prosjekter.
”Pasientskaderett”, og han har i år
skrevet bok innen forvaltningsrett
og en om flypassasjerers rettigheter ved forsinkelser – for å nevne
noe. Kjelland er kort sagt en mann
med mange jern i ilden.

Førsteamanuensis dr. juris
Morten Kjelland ved Institutt for
offentlig rett, Universitetet i Oslo,
er i gang med å veilede flere
studenter.

Morten Kjelland har doktorgrad på
avhandlingen "Særlig sårbarhet i
personskadeerstatningsretten - en
analyse av generelle og spesielle
årsaksregler". Doktorgraden fikk
han i 2008 og avhandlingen ble karakterisert som pionerarbeid i norsk
juss. Han var også medforfatter av
"Lærebok i erstatningsrett", Peter
Lødrup 6.utgave. I fjor skrev han

Bredt felt
Kjelland har sitt daglige virke ved
Universitetet i Oslo. Han underviser
i erstatningsrett,velferdsrett og forvaltningsrett. Han underviser også i
metodefag. I hovedsak har han veiledet studenter som skriver oppgave innen personskadeerstatning og
velferdsrett, men også innen temaer som forvaltningsrett, idrettsjuss,
kontraktsrett og shipping/sjørett.
Han forteller at innen personskadeområdet har det dreid seg om avhandlinger innen trafikk-, yrkes- og
pasientskade, men han er i dag veileder også utenfor personskadeområdet. Han er blant annet inne i
et prosjekt som retter seg mot dispensasjonsadgangen etter plan- og
bygningsloven og et annet prosjekt
som omfatter flypassasjerers rettigheter.
- Oppgaven som veileder består
i å hjelpe til med valg av tema, avgrense oppgaven så det blir overkommelig, finne kilder, hjelp til juridisk metode, fremstillingsteknikk,
samt knytte kontakter til praktiske

ting som innbinding, forklarer han
og legger til at det å innhente informasjon og kartlegge dommer samt
kilder, kan være et stort arbeid.
Saklig uenig
Kjelland har gjennom sitt arbeid
opparbeidet seg et stort kontaktnett
som studentene kan nyte godt av.
Han presiserer også at alle avhandlingene skal skje etter forskningsetiske regler.
Flere av studentenes avhandlinger
som Kjelland har vært veileder for
har blitt anvendt i forskning. Også
i kurssammenheng er noen brukt.
Dette har vært til glede for blant andre medlemmer i Personskadeforbundet LTN.
- Jeg har tidligere sagt at jeg håper studenter tar med seg den saklige måten å argumentere på i sitt
virke som advokat. Man kan som
motparter være uenige, men jeg
håper studentene har fått med oss
noe av selve formålet med å skrive
avhandlingen, nemlig å argumentere på en saklig måte. Jeg håper
at studentene fortsetter å være
nysgjerrige og forsker videre, sier
Morten Kjelland og legger til at det
er mange mindre områder innen
erstatning som gjerne kunne vært
kartlagt og belyst.

”Håper studentene fortsetter å være
nysgjerrige og forsker videre”
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Spennende temaer
blant studentene:

Marie Fladmoe Halvorsen

Tonje Marie Røyr

Foreløpig tittel:
En sammenlignende fremstilling
og vurdering av pasientskadeansvaret med ansvarsgrunnlagene i
alminnelig erstatningsrett.

Foreløpig tittel:
Yrkesskadeforsikringsloven
§ 11 første ledd bokstav a.

Tema for oppgaven er en sammenligning og vurdering av hovedregelen om ansvar i pasientskadeloven
§ 2 bokstav a «svikt ved ytelsen av
helsehjelp» med det rene uaktsomhetsansvaret og arbeidsgiveransvaret i alminnelig erstatningsrett.
Pasientens rettigheter og helsepersonellets plikter i forbindelse med
helsehjelpen er sentral i fremstillingen. Oppgavens overordnede
problemstilling er om pasienter
er gitt et bedre erstatningsrettslig
vern med sviktbestemmelsen i pasientskadeloven og om hvilket ansvarsgrunnlag man som advokat i
det konkrete tilfellet skal råde pasienten til å påberope med sitt erstatningskrav.

- Hvor har du mest lyst til
å jobbe?
- Med min utdanning som bioingeniør og jurist, og min arbeidserfaring innen forsikring og helse,
fremstår det offentlig sektor, advokatkontor, forsikringsselskap eller foreninger som spennende arbeidsgivere. Stilling som juridisk
saksbehandler eller advokat/advokatfullmektig er også interresant.
- Hvordan har veiledningsprosessen vært?
- Jeg er veldig fornøyd med at
Morten Kjelland er min veileder.
Har er faglig meget dyktig og gir en
meget god veiledning som gjør at
jeg føler meg veldig godt ivaretatt
under masteroppgaveprosessen.

- Hva handler det om?
- Dersom du i forbindelse med
utførelse av arbeid blir utsatt for
en ulykke eller påført en sykdom,
kan du ha krav på erstatning etter
yrkesskadeforsikringsloven. Jeg
skal se nærmere på arbeidsulykkebegrepet og på rettspraksis rundt
dette.
- Når regner du med å være
ferdig?
- Jeg er ferdig i april 2013.
- Hvor har du mest lyst til
å jobbe?
- Ser for meg en hverdag på et
advokatkontor.
- Hvordan har veiledningsprosessen vært?
- Jeg synes feltet er interessant
og gleder meg til å lære mer om
både skriveprosessen og yrkesskader.
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Deeksha Bhatnagar

Øyvind Hauge

Tittel på oppgaven:
Sviktvurderingen ved fødselsskader.
- Med en analyse av typetilfeller.

Tittel på oppgaven:
Arbeidsulykkebegrepet Idrettsskader

Avhandlingen tar for seg sviktvurderingen ved fødselsskader innenfor
området for pasientskaderett. Det
sentrale temaet for avhandlingen
blir en tolkning av pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a samt
en analyse av et utvalgt område
innenfor skader som voldes. Oppgaven skal vise det faktiske omfanget
av sviktregelen ved å se på enkelte
typetilfeller som gjenspeiles i den
foreliggende praksis.
- Hvor har du mest lyst til å
jobbe?
- Jeg ønsker å jobbe innenfor
den offentlige sektoren og å opparbeide meg bred arbeidserfaring og
har derfor ikke bestemt meg for et
spesifikt organ/område. Det viktigste for meg er at yrkeshverdagen
min byr på utfordringer, der en stadig kommer over spennende juridiske problemstillinger. Senere i tid
kunne jeg tenkt meg å spesialisere
meg innenfor et område.
- Hvordan har veiledningsprosessen vært?
- Veiledningsprosessen har vært
god. Veileder har både vært engasjert og interessert i området jeg
skriver om. Han har gitt klare og
gode tilbakemeldinger løpende og
har vært lett tilgjengelig.
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Tema for avhandlingen er å kartlegge arbeidsulykkebegrepet på idrettens område. Med utgangspunkt i at
utøvelse av idrett i varierende grad
medfører risiko for skade analyseres
arbeidsulykkebegrepets rekkevidde
og begrensninger på idrettens område. Siktemålet med analysen er å
vurdere hvordan Trygderetten og Finansklagenemnda vurdere ulike typetilfeller av idrettsskader i forhold
til den generelle retten.
- Hva har du mest lyst til å
jobbe med?
- Erstatningsrettslig problemstillinger har alltid vært spennende, og
dette er også noe jeg kan tenke meg
å jobbe med.
Hvordan har veiledningsprosessen vært?
- Under en lunsjpause på et personskadekurs spurte jeg Morten
Kjelland om han hadde tid, mulighet og lyst til å veilede oppgaven.
Svaret var ja, og det er jeg glad for.
Jeg er veldig fornøyd med veiledningen. Tilbakemeldinger på oppgaven er konkrete og han gir rask
tilbakemelding ved spørsmål

Sterk kritikk av
forsikringsselskapene

Forbundet
Av Gunn-Elisabeth Almås

I VG gikk flere advokatkontor til sterk kritikk av forsikringsselskaper og hevdet disse
overkjører skadelidte med ufine metoder. Forsikringsgigantene ble beskyldt for å gi
skambud, holder nede utbetalingene og trekke sakene ut i langdrag.
- Vi føler å ha fått en langt bedre dialog med de store selskapene de siste årene.
Det er i hovedsak i de tilfellene der selskapene knytter til seg eksterne samarbeidspartnere at vi føler jussen brukes urimelig, sier seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.
Flere erstatningsjurister gikk ut
med sterk kritikk av de største forsikringsselskapene. Skambud og
sein behandlingstid er noe av det
juristene trekker fram. De hevder
forsikringsbransjen bruker ufine
metoder overfor folk som er skadet i trafikken eller i arbeidslivet.
Seniorrådgiver Per Oretorp forstår
utspillet, men mener bildet er noe
mer nyansert:
Mer ryddig
- Slik jeg ser det så opptrer selskapene mer ryddig enn for noen
år tilbake. Så lenge saksbehandlingen skjer i de store selskapene,
så er vårt inntrykk at behandlingen
går rimelig greit. Men, når selskapene trekker inn eksterne samarbeidspartnere, altså eksterne advokatkontor, så ser vi store forskjeller.
Noen bruker jussen urimelig. Her
mener vi forsikringsselskapene må
trå varsomt. De har også et ansvar
for at de samarbeidspartnere de

trekker inn, opptrer ryddig, sier Per
Oretorp.
Bedre dialog
Oretorp opplever
at dialogen med
de store selskapene er langt bedre i
dag, enn for få år
tilbake.
- Mitt inntrykk
er at de fleste store
selskapene gjør en
rimelig god jobb Seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbuni den første fa- det LTN mener dialogen med forsikringsselskapsen, og at vi i dag ene er bedre enn for få år tilbake.
har et annen ”klima” enn tidligere. Med utgangspunkt i den kritikken som
legges fram så tror jeg de store
selskapene i større grad ville tjent
på å behandle sakene selv uten
å knytte til seg andre kontorer,
mener seniorrådgiveren.

”Forsikringsselskapene
må trå varsomt”

- Takk for pengegavene
Personskadeforbundet LTN takker alle givere for
pengegavene forbundet fikk i 2012.
- Giverne er privatpersoner, skole, begravelsesbyrå, medlemmer
og ikke-medlemmer. Gavene kommer fra de fleste landsdelene, forteller regionsekretær Wenche Solløst.
Regionsekretæren forklarer at noen
av gavene er øremerket ungdomsarbeid og likemannsarbeid.
- Vi setter stor pris på gavene,

som vi ser som en anerkjennelse
fra folk fra hele landet at forbundet
gjør en god og viktig jobb. Vi vil
også takke alle våre tillitsvalgte for
den gode jobben som gjøres rundt
i landet.
Forbundets gavekonto er:
8101 28 94341.

- Noen gaver er øremerket ungdomsarbeid og likemannsarbeid,
forteller regionsekretær Wenche
Solløst.
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Forbundet
Av Gunn-Elisabeth Almås

Inntekt fra Grasrotandelen på
nesten en halv million kroner
Siden oppstarten av inntektsmuligheten Grasrotandelen (Norsk Tipping) fra 2009 har
de 28 lagene som har registrert seg mottatt 446 924 kroner.
- I snitt er dette omlag 16 000 kroner per lag. Det er fortsatt lagene i Sør-Trøndelag,
Lofoten og Nord/Vest Buskerud som er ”tre på topp”, forteller regionsekretær
Wenche Solløst.

Gå inn på hjemmesiden til Grasrotandelen og finn ditt lag. Med
to tastetrykk kan laget printe ut
et ferdig vervebrev og vervekort.

Husk adresseendring
Får du ikke post fra oss?
Husk å varsle oss ved
endring av navn, post-/
e-postadresse eller telefonnummer!
Hilsen sekretariatet i
Personskadeforbundet LTN
PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Lokallaget i Lofoten er ett av de lagene som har hatt stort utbytte av
å være aktive med å verve spillere.
Bare i fjor skaffet de seg 16 620 kroner fra Grasrotandelen,og har siden
2009 fått inn 56 291 kroner. Dette er
en inntekt som er kjærkommen.
- Vi har egne lokaler, så inntektene fra Grasrotandelen går også
til å betale husleie. Vi var aktive da
det ble mulig å verve spillere og har
fått mye igjen for det. Jeg vil derfor bare anbefale medlemmer i andre lag å snakke med venner og bekjente som spiller. Alle småbeløp
blir en større pott til slutt, fastslår
leder i Lofoten, Jan Kristiansen og
legger til:
- Vi er nokså godt fornøyd med
aktivitetsnivået i fjor, men vi har
bestemt oss for å være mer synlige i år. Det betyr blant annet at vi
skal være mer ute på stand. Dessuten har vi planer om en hyggelig
sammenkomst der fisk blir en av
hovedingrediensene. Her håper vi
å få større oppslutning om laget.
Noen igjen
Det er nå 11 lag som ennå ikke har
registrert seg i Brønnøysundregisteret.
- Få det gjort og pengene kommer. Vær aktive i markedsføringen,
oppfordrer Wenche og sier videre:
- Det er flott at tre nye lag har registrert seg i løpet av 2012. Disse
er Akershus fylkeslag, Solør/Odal
og omegn lokallag og Telemark fylkeslag. Hvis lagene har spørsmål
om hvordan man går frem, så er
det bare å ta kontakt med regionPERSONSKADEFORBUNDET LTN
sekretærene. Dette er en enkel sak
å løse, sier hun.

- Det er nå 11 lag som ikke har
registrert seg. Skynd dere, oppfordrer regionsekretær Wenche
Solløst.

Medlemmer spiller også
Wenche håper det er mange medlemmer som knytter sin grasrotandel til nettopp sitt lag.
– Selv om man knytter seg opp
til Grasrotandelen så koster det
ikke mer å spille. Og, for lagene er
det viktig å markedsføre dette i sitt
område. Jeg vil også oppfordre lagene: Gå inn på hjemmesiden til
Grasrotandelen og finn ditt lag – og
med to tastetrykk kan laget printe
ut et fiks ferdig vervebrev og vervekort. Kanskje passerer inntekten
600 000 kroner i løpet av det nye
året? Lykke til videre, avslutter hun.

Hjernehjelp for barn

Forbundet
Av Gunn-Elisabeth Almås

Forbundet, med rådgiver Birte Sand Rismyhr i spissen, har laget en nettside som
omhandler hjerneskader hos barn.
- barn.hjernehjelp.no er en side om kognitiv svikt. Vi sier noe om hva som er
kognitive funksjoner og svikt, hva dette fører det til og litt om hvordan vi kan hjelpe
de som sliter med det, forteller Sand Rismyhr som har jobbet med nettsiden i fire
måneder.
Personskadeforbundet LTN har
lenge ønsket å kunne utarbeide en
egen nettside som retter seg mot
hjerneskade og barn. Det er rådgiver Birte Sand Rismyhr, i tett samarbeid med eksperter på området,
som står bak forbundets nye nettside. Hun forteller at det er flere
problemstillinger som blir belyst:
- Å se hvilke konsekvenser en
hjerneskade har for fungeringen
til den som er skadd, er en stor utfordring. Noen konsekvenser kan
være svært synlige og tydelige,
mens andre følger være “usynlige”
eller bli forklart ut fra andre forhold
enn hjerneskaden. Det er forskjell
på en voksen og et barn når det
inntreffer en skade. Når en voksen
person får en hjerneskade, har hjernen hatt en normal utvikling frem
til skadetidspunktet. Barn som blir
skadet i tidlig alder har derfor ikke
like mange funksjonsområdet å falle tilbake på etter en hjerneskade.
De må lære ting som de ikke har
kunnet før, noe som kan kompli-

sere rehabiliteringen for de minste
barna. Nylæring er det som er vanskeligst etter en hjerneskade, uavhengig av skade, rehabiliteringstilbud, tilrettelegging og potensial i
omgivelsene.
På siden er temaene: hjernens skader, utvikling, familie/søsken og
hvor man kan søke hjelp belyst.
- Vi vet det er et stort behov for
informasjon også blant de ansatte i

helsesektoren. Vårt håp er at siden
også skal kunne fungere som en
veileder også for dem. Dersom det
er mistanke om en kognitiv svikt,
er det viktig å få utredet dette for
å kunne sette inn riktige tiltak. Vi
har på barn.hjernehjelp.no forsøkt
å gi noen råd om god praksis, der vi
skriver noe om følger og om hvordan hver enkelt kan hjelpe i hverdagen, fastslår Birte Sand Rismyhr.

- Vi har lenge hatt et ønske om å gi tilbud om mer informasjon
når det gjelder barn og hjerneskader, forklarer rådgiver Birte Sand
Rismyhr.

- Glad behandlingsreiser ikke fikk budsjettkutt
Av Gunn-Elisabeth Almås
Rådgiver Birte Sand Rismyhr er
glad for at regjeringspartiene besluttet at de likevel ikke ville kutte
25 millioner i behandlingsreiser til
utlandet.
- En god nyhet for våre medlemmer og for dem som har tenkt
seg på behandlingsreiser. Det opprinnelige forslaget skapte reaksjoner, sier hun.
Sand Rismyhr er glad på medlemmenes vegne. I statsbudsjettet for
2013 lå det inne et kutt på 25 millioner på behandlingsreiser og dette
skapte reaksjoner blant funksjonshemmede og kronisk syke.

- Personskadeforbundet LTN er
glad for SV, AP og SP ble enige om
å reversere regjeringens forslag.
Sekretariatet i Personskadeforbundet LTN er glade på medlemmenes
vegne. Forslaget om kutt skapte
sterke reaksjoner. Vi vet at behandlingsreisene har stor betydning for
helse og livskvalitet for funksjonshemmede og kronisk syke, sier
Birte sand Rismyhr.
SVs stortingsgruppe meddelte at
de hadde lagt alle krefter til for å få
fjernet det opprinnelige kuttet på
25 millioner som lå inne i budsjettet fra Helsedepartementet på slike
reiser. Finanspolitisk talsperson i

SV, Geir Ketil Hansen, har tidligere
sittet i Helse- og omsorgskomiteen, og har vært engasjert i saken i
Finanskomiteen.
- Det er viktig at ordningen med
behandlingsreiser treffer de pasientene som ut fra gjeldende medisinsk kunnskap har et best mulig
forventet utbytte av et slikt opphold, sa Hansen på SVs nettsider
i forbindelse med at nyheten kom.
Videre forsikrer SV at de vil jobbe
for å utvide ordningen slik at flere
som har nytte av behandlingsformen kan få dette i fremtiden.

nr. 1 – 2013 •

Magasinet

11

Fra Retten
Av Per Oretorp
Seniorrådgiver

Erstatningsåret 2012
Et nytt erstatningsår er tilbakelagt. Året preges av at det har vært en del færre prosesser generelt. Dette tyder enten på at de skadde nå i større grad blir enig med forsikringsselskapene, eller at de skadde er mer bekymret for å benytte domstolene til å
løse tvistene. Et trekk er at det er flere rettssaker mot Norsk pasientskadeerstatning
etter feilbehandling ved sykehus, og noen flere yrkesskader. For vårt forbund har
kanskje årets høydepunkt vært at vi nok en gang fikk gjennomslag i Høyesterett for
statens manglende implementering av EØS direktiver i Norsk rett.
Yrkesskader:
Høyesterett avsa dom 10. oktober
2012 i forbindelse med forsørgertap. Her hadde avdøde tidligere
mottatt full erstatning for skaden
han ble påført og enken tapte i sitt
krav om tillegg ved forsørgertapserstatning.
10. mai avsa Høyesterett en dom i
en sak hvor driftsoperatør var blitt
skadet og innvilget
100 % uførepensjon hvor kravet var
oppreisning basis at det var utvist
grov uaktsomhet hos arbeidsgiver. Høyesterett la til grunn at man
i årevis hadde hatt en instruks stridig bruk av en usikker plattform.
Retten la til grunn at det var feil å
bruke plattformen i strid med denne instruksen. Høyesterett konkluderte med at dette var uaktsomt,
men ikke tilstrekkelig til å defineres
som “sterkt klanderverdig” som et
av vilkårene for å tilkjenne oppreisning. Skadelidte tapte.
14. februar avsa Høyesterett dom
hvor en lastebilsjåfør ved avstigning mistet feste og falt ned ca 1,5
meter og fikk en varig skade i skulderen. Spørsmålet var om denne
yrkesskaden også kunne defineres
som en skade under motorvognansvaret, da det skjedde under bruk
av bil. Høyesterett ga skadelidte
medhold og la til grunn at kjøretøyets utforming og høyde var et av
faremomentene som dekkes av bilansvarsloven.
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1. februar avsa Høyesterett en dom
vedrørende mobbing i grunnskolen
og arbeidsgiveransvar. Skadelidte
hadde blitt mobbet av sine medelever i ca 15. år og måtte avbryte senere studier på grunn av psykiske
plager med bakgrunn i mobbingen.
Spørsmålet som Høyesterett måtte
ta stilling til var hvilken aktsomhetsnorm som skulle legges til grunn i
vurderingen av arbeidsgiveransvaret. Retten fant at i krav som med rimelighet måtte kunne stilles skolen
var tilsidesatt og at det var grunnlag
for å tilkjenne erstatning.
Agder lagmannsrett avsa dom 23.
februar vedrørende fastsettelsen av
inntektstap i forbindelse med yrkesskade. Dette gjaldt et krav mot NAV,
hvor NAV i sitt pensjonsgrunnlag
la til grunn en årsinntekt på kr 268
000. Skadelidte var uenig i dette og
hevdet å ha hatt fri bil og fri telefon,
noe som måtte ha betydning for
pensjonsgrunnlaget. Lagmannsretten konkluderte her med at de naturalytelsene skadelidte hadde var
etablert på skadetidspunktet og at
verdien av disse måtte regnes med
i fastsettelse av antatt årlig arbeidsinntekt. Dette er en viktig dom som
også har overføringsverdi i forhold
til vanlig erstatningskrav i forsikringstilfeller.
3. september avsa Borgarting lagmannsrett en dom i den såkalte
ambulansesaken hvor spørsmålet
var om mediaomtalen og den påkjennelsen denne medførte skulle

tilsi yrkesskade. Lagmannsretten
kom frem til at mediaomtalen var
en direkte konsekvens av arbeidssituasjonen og at vilkårene derfor
var oppfylt. Det ble lagt til grunn at
mediaomtalen innebar en ekstra belastning og at PTSD oppsto i umiddelbar nærhet til mediaomtalen.
Saken er anket og skal behandles i
Høyesterett.
Pasientskader:
Borgarting lagmannsrett avsa dom
28. juni 2012 i en pasientskadesak
hvor det var uenighet om den konkrete erstatningsutmålingen for
tapt og fremtidig utgifter, pleie og
omsorg og utgifter til bygging av
en terrasse. Skadelidte mottok 100
% uførepensjon på skadetidspunktet, det var plager ved anstrengelser og det var utredninger på dette.
Under operasjon ble det konstatert
at han hadde fått hjerneslag og han
ble blind og fikk nevrotiske utslag
i høyre arm og ansikt. Han ble tilkjent kr 90 000 pr år i supplement
til de offentlige støtteordninger til
dekning av pleie og omsorg. Skadelidte ble tilkjent ca 1 500 000 mer
enn Pasientskadenemnda hadde
kommet til.
22. mars avsa Borgarting
lagmannsrett en dom i en
pasientskadesak hvor
spørsmålet var utmåling av inntektstapet. NPE la til
grunn at skade-

lidte, som følge av tidligere helseplager, ville blitt 100 % ufør selv om
behandlingsskaden ikke hadde inntrådt. Lagmannsretten kom til motsatt resultat og tilkjente skadelidte
kr 1 079 000 ekstra i inntektstap utover det NPE hadde tilkjent.
27. februar avsa Borgarting lagmannsrett dom i en pasientskadesak vedrørende erstatningsutmåling for utgifter for pleie og omsorg.
Skadelidte ble påført alvorlige skader ved fødsel og ble vurdert 100 %
medisinsk invalid. Retten kom her
til at behovet for sosialmedisinske
tiltak øker situasjonen hvor kommunens plikter ikke blir oppfylt.
Retten fant at dette var en særegen
omstendighet som tilsa en høyere
erstatning enn det som er fastsatt
av pasientskadenemnda. Skadelidte ble tilkjent ca kr 400 000 ekstra
for påførte utgifter, når det gjelder
fremtidige utgifter hadde nemnda
kommet til kr 90 000 pr år frem til
fylte 18 år og deretter 80 000 pr år.
Lagmannsretten kom her til kr 125
000 pr år og fant ingen grunn til å
differensiere mellom årene før og
etter fylte 18 år.
15. mars avsa Eidsivating lagmannsrett en dom i en pasientskadesak med spørsmålet om
erstatningsnivået til dekning av sosialmedisinske utgifter. Skadelidte
hadde fått hjerneskade på grunn av
oksygenmangel og ble 100 % invalidisert. Her kom retten til at Pasientskadenemnda hadde satt nivået for

lavt og tilkjente påførte utgifter med
kr 1 000 000 og fremtidige utgifter
til kr 2 571 501.
1. oktober avsa Frostating lagmannsrett dom i en pasientskadesak hvor spørsmålet var erstatningen til pleie og omsorg og
ombygning av bolig.
Skadelidte var her blitt blind på
grunn av manglende oppfølging av
sykdommen diabetes. Retten kom
her til at boligutgiftene ble satt til kr
800 000, kr 300 000 over vedtaket
fra nemnda. Skadelidte ble tilkjent
ytterligere erstatning med kr 1 300
000 i påførte og fremtidige utgifter,
hvilket innebærer en årlig økning
på kr 40 000 pr år utover det nemnda hadde tilkjent.
Disse dommene viser at Norsk Pasientskadeerstatning har en praksis
som ikke er i overenstemmelse med
det domstolene mener. Forbundet
har tidligere uttrykt bekymring for
behandlingen i NPE og nemnda og
disse dommene viser at det heller
ikke i 2012 har blitt en vesentlig bedring av oppgjørspraksis. Dette gir
grunn til bekymring.
Bilansvar:
26. april avsa Borgarting lagmannsrett dom i en trafikkulykke hvor
spørsmålet om den ervervsmessige uførheten kunne knytte seg opp
til ulykken eller om psykiske plager
var relatert til andre belastninger.
Skadelidte var sykemeldt 100 % det
første året etter ulykken og fortsatte deretter i arbeid i redusert omfang og ble etter hvert tilstått 75 %
varig uførepensjon. Retten
kom her til at den
ervervsmessige
uførheten var forårsaket av ulykken
og han ble tilkjent
kr 3 511 000. Forsikringsselskapet
hadde her prosedert på at de psykiske plagene var
begrunnet i barnløshet og skilsmisse og
at trafikkulykken var
uten betydning.

Gulating lagmannsrett avsa dom
2. juli i en motorsykkelulykke hvor
spørsmålet var årsakssammenheng mellom ulykken og skadefølger. Motorsyklisten klarte ikke å
stanse for en bil og måtte legge seg
ned, og skled under bilen da han slo
venstre hofte mot bilens understell.
På skadetidspunktet var skadelidte
sykemeldt etter en tidligere ulykke i
2006. Etter siste ulykke har han vært
helt arbeidsufør. Lagmannsretten
fant at det forelå årsakssammenheng, men at skadelidte ikke hadde
lidt noe økonomisk tap i perioden.
I tillegg til lagmannsrettsdommene
har det også vært noen dommer fra
førsteinstans. Her nevner jeg som et
eksempel en dom fra Lister tingrett
av 15. november. Skadelidte ble påkjørt av en trailer hvor sjåføren ble
dømt for bruk av dårlig utstyr. Skadelidte ble 100 % ufør. Forsikringsselskapet kom med et tilbud på
oppgjør på kr 4 180 000 som samlet
erstatning. I tillegg utbetalt menerstatning på kr 523 349. Tingretten
som dømte forsikringsselskapet til
en tilleggserstatning på kr 6 667 300
med tillegg av advokatkostander.
Til sammen ca kr 11 000 000.
Saken er et skrekkens eksempel
på tilbudsnivået hos enkelte forsikringsselskapet ved alvorlige skader.
Voldsoffererstatning:
Dette er et rettsområde som Personskadeforbundet har vært engasjert i
gjennom mange år. Særlig har det
vært stor aktivitet for å få økt maksbeløpet, noe vi fikk gjennomslag for
i 2012. Dette er nå økt til 60 ganger
G med virkning fra 1. januar 2011.
Det er en økning fra 40 G. Bakgrunnen for dette er at man fikk anskueliggjort manglende kompensasjon
ved den gamle ordningen da ofrene
etter 22. juli 2011 fremmet sine krav.
Personskadeforbundet er gjennom
Rettssikkerhetsfondet også engasjert i en sak som skal behandles
av Høyesterett i mars i år, hvor vi
er uenig i oppgjørspraksis fra Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret har lagt til grunn at man skal
benytte grunnbeløpet på skadetidspunktet når oppgjøret skjer flere år
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senere. De vil heller ikke tilkjenne
renter i denne perioden. Dette kan
bli betydelig beløp for den enkelte
skadelidte, da det tar lang tid for å
få en spesialisterklæring og vurdert
skadefølgene.

Forbundet

Oppreisning:
Som nevnt innledningsvis nådde vi
frem med oppreisningskravet vårt
i Høyesterett som avsa dom 16.
mars. Personskadeforbundet sto
som saksøker i et såkalt gruppesøksmål da vi mener at staten skulle ta ansvar da de ikke endret lovgivningen i tråd med EØS direktiver
da vi inngikk EØS-avtalen i 1994.
Staten har tidligere erkjent ansvar
tilbake fra 1. januar 2001 og også
for perioden 1994 til og med 2000.
Høyesterett gav oss her medhold
for at staten er ansvarlig for oppreisningskrav for perioden 1.1.1997
til og med 2000. dette gjelder skadelidte som har blitt påkjørt av sjåfører som har opptrådt uaktsomt i
trafikken, for eksempel ved kjøring
i beruset tilstand. Her oppfordrer
vi medlemmene om å melde sine
krav så fort som mulig, da vi i nærmeste fremtid skal møte med Jus-

tisdepartementet for å drøfte disse
sakene.
Med denne dommen er punktum
satt for en prosess som har pågått
i 17 år.
For øvrig konstaterer vi at det er en
viss økning i erstatningsbeløpene
til de etterlatte ved grov vold. Som
kjent har ofrene etter 22. juli-hendelsen fått betydelige oppreisningsbeløp utover hva vi har erfart tidligere.
Det blir spennende å se hvilke konsekvenser dette vil få i andre saker.
I tillegg til at vi har vært aktive med
bistand i forskjellige sammenhenger i forhånd til å prøve rettslige
spørsmål, har vi også deltatt i møter
i de forskjellige komiteer på Stortinget og ikke minst arbeidet mye
med høringer. Den høringen som
vi har brukt mest tid på er forslaget
til standardisering av personskadeerstatning. Personskadeforbundet
har sammen med ni samarbeidende advokater arbeidet hele høsten i
fjor, og vi leverte høringen i desember. Jeg benytter anledningen til å
takke de som deltok i dette omfattende arbeidet. Vi har også hatt en

154 mistet livet i trafikken
154 personer har mistet livet i trafikken i 2012. I samme periode i fjor omkom 156 personer på veiene.
- Vi ser heldigvis en nedgang i antall drepte, men
mener vi kunne spart ennå flere liv hvis vi hadde fått
innført wirerekkverk, sier seniorrådgiver Per Oretorp.
Under høringen i Transport og
kommunikasjonskomiteen i fjor tok
forbundet opp spørsmål om innføring av wirerekkverk. Forbundet
har i flere år krevd at forbudet mot
bruk av wirerekkverk som midtdeler ble hevet.
- Det norske forbudet medfører at veier, uten store strukturelle endringer og kostnader, enkelt skulle kunne utstyres med
fysisk midtskille. Disse står i dag
usikret, noe som i sin tur resulterer
i et betydelig antall døde og hardt
skadde årlig, er Oretorps klare mening og legger til:
- Vi vil kunne erstatte veistrekninger med såkalt forsterket midtstripe med fysisk skille som effek-
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tivt forhindrer kjøretøy i å komme
over i møtende kjørefelt, noe som
gul maling ikke gjør.
Agderposten melder imidlertid om
en nedslående statistikk. Seks personer ble drept i trafikkulykker i
Aust-Agder i fjor. Det er en dobling
fra 2011.
Nedslående tall
- Mens antall omkomne bilister
og bilpassasjerer er redusert de
siste årene, ser vi ikke samme nedgang blant de syklende og gående,
sier Per Oretorp og sier videre:
- Dette er nedslående og vi
må satse på trafikksikkerhetstiltak
som reduserer ulykkene blant mye
trafikanter. Vi må få en holdnings-

del kurs i diverse sammenhenger,
og vi skal i 2013 arrangere et medisinsk- juridisk nakkeskadeseminar i
Oslo. Så langt har vi fått over 120
påmeldinger fra både jurister og leger som inviteres til debatt om et
viktig om omstridt tema.
Det har vært et aktivt og spennende
erstatningsår, hvor vi ser at det er
først og fremst pasientskadesakene
som synes å være nødt til å benytte
domstolene. Personskadeforbundet synes det er trist at et offentlig
oppgjørskontor er såpass lite oppdatert på det som rører seg i domstolene.
Vi benytter anledningen til å takke
dere medlemmer som tar kampen
opp, tross alt store helsemessige
plager. Uten dere ville vi ikke kunne flyttet de grensene som er nødvendig for å forbedre rettssikkerheten for de skadelidte. Vi vil også
benytte anledningen til å takke våre
samarbeidende advokater som gjør
en utmerket jobb på de forskjellige
rettsområdene. Med dette ønsker vi
dere alle et godt nytt erstatningsår
i 2013.

endring. Vi stiller oss bak Trygg
Trafikks krav om å senke fartsgrensen til 30 kilometer i timen i byer
og tettsteder.
Må satses mer
Statistikken viser at I årene 20062011 utgjorde andelen myke trafikanter i gjennomsnitt 15 prosent
av de omkomne på veiene. I 2012
er andelen økt til rundt 20 prosent.
I 2011 omkom 12 syklister og 16 gående i trafikken. De foreløpige tallene for fjoråret viser at antallet syklister er 13 i år, og ulykkene som
involverer fotgjengere økte til 21.
– Nå må det satses mer på tiltak
for å redusere ulykkene blant de
myke trafikantene. Et av de mest
effektive tiltakene vil være å senke fartsgrensene i byer og tettsteder til 30 km/t. De fleste vil overleve en påkjørsel i den hastigheten,
men dør hvis farten er høyere, sier
Trygg Trafikk i en pressemelding.

Hyggelig julebord

Landet Rundt
Av Liv Solveig Einan

i Sør-Trøndelag
Personskadeforbundet LTN- Sør-Trøndelag hadde tradisjonelt julebord for medlemmer og familie den 7.desember.
Det var godt over 70 påmeldte i alderen fire til 90 år.
Vi fikk nydelig julemiddag med dessert og etterpå deilige hjemmebakte kaker til kaffen. Kor Sprøtt og gjester
sang. Finn`s Trafikkhjelp i Trondheim er alltid invitert, de
stiller med julenisse, godteposer til alle ungene og vi
får en flott pengegave som er av innsamlede og innleverte tomflasker de plukker lags veiene.
Vi hadde også åresalg med veldig mange flotte gevinster, det aller meste er gitt oss av butikker, medlemmer
og familie/venner.

Julebordet ble svært godt
besøkt. Det møtte frem over
70 mennesker.

VINTERSPORTSUKA 2013

Jan Ketil Olavssøn er en av
de mange aktive i Kor Sprøtt.

Vintersportsuka blir som tidligere arrangert på Venabu fjellhotell, Ringebufjellet.
Denne gang fra lørdag 6.- lørdag 13. april.
Vintersportsuka er en aktivitetsuke for funksjonshemmede av alle kategorier og i alle
aldre. Hos oss er det total integrering, og vi har tilbud til de aller fleste. Ta gjerne med
deg egen hjelper eller annen som har lyst.
Målet vårt er å få alle ut i fjellet på en eller annen måte, enten det er på ski, i pulk,
hundespann, skicart, beltevogn eller i solveggen.
En tur til fjellkapellet prøver vi også å få til i løpet av uka.
Er været i godlune blir det utelunsj i fjellheimen, med grilling og tilbehør.
Om kveldene har vi det hyggelig med sosialt samvær, dans og litt underholdning.
Kan du bidra med noe til underholdningen, er det fint.
Arrangementet har som motto: ALLE HJELPER ALLE! De aller fleste kan
bidra med noe.
Deltakerantallet er mellom 60-80 og vi er 15 hjelpere som prøver å få hjulene til å gå
rundt. Er det noen spørsmål om dette, ring meg, ikke Venabu.
Oslo Blindes Helsesportlag står som arrangør.
Påmeldingsfrist 28. februar.
Deltakeravgift kr. 4.650
Enerom kr. 1000 i tillegg.
Busstransport fra Oslo. Pris tur/retur Oslo/Venabu kr. 800.
Ny hjemmeside: vintersportsuka.wordpress.com
Vi er også på Facebook: ”Vintersportsuka – En aktivitetsuke for alle!”
Kontakt Torun på mobil 922 66 966 eller Rita mobil 928 90 989
hvis det er noe mer du lurer på. Email: tanteskjolden@c2i.net
Hilsen alle oss i arrangementskomitéen
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Landet Rundt

- Også 2013 blir
et aktivt år
Samtlige ansatte i Personskadeforbundet LTN var de siste dagene før jul samlet i to
dager for å planlegge 2013.
- Vi hadde stor aktivitet i 2012 og også dette året blir hektisk. Årets store samling
blir naturligvis landsmøtet som vi avholder på Gardermoen den 6.-7. september,
fastslår generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Ansatte i Personskadeforbundet LTN har lagt
planer for 2013. – Det blir et hektisk år, slår de fast.

De fleste kurs og aktiviteter i inneværende år, som arrangeres fra sentralt hold, er nå fastlagt. Samtlige ansatte i forbundet har vært samlet til møte der kurs og
konferanser ble diskutert.
- Foruten regionsamlingene, så er det satt datoer
for kurs og liknende. Vi har søkt midler til kurs for likemenn, etterlatte, for hodeskadde og for yrkessjåfører
– for å nevne noe. Vi håper at vi får penger til å gjennomføre alt dette. Foruten det vi til nå har satt på timeplanen fra sentralt hold, så blir det jo en rekke kurs og
arrangementer i lokal regi. Jeg kan derfor fastslå at vi
går inn i et hektisk år. Dessuten er vi også inne i et år
hvor vi skal avvikle landsmøte og naturlig nok så medfører det noe ekstra jobb. Varsel om landsmøtet 6. – 7.
september kommer i Magasinet i henhold til vedtektene, forteller Dahl-Hilstad.
Aktivitetskalender finner du på forbundets nettsider.

Lyst til å forsøke
snowboard, alpint
eller langrenn?

Oslo Funkispark tilbyr GRATIS instruksjon og prøving av utstyr hver mandag kl. 16-20 hele vinteren!
Spiller ingen rolle om du er stående eller sittende, kan høre eller se, ønsker å kjøre selv eller med ledsager.
For mer informasjon og kontakt besøk OsloFunkispark på Facebook.
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Flott underholdning

Landet Rundt
Av André Berg

under juleavslutning
Personskadeforbundet LTN-Oslo fylkeslag avhold sin juleavslutning på
Wallmans Salonger den 14. november.
Også i år ble det en vellykket juleavslutning for Oslolaget. Det møtte opp 44 medlemmer fra Oslo og omegn. Vi spiste og koste oss i mange timer og også i år
var showet veldig bra. Vi fikk mye god musikk – alt fra
Aqua til Michael Jackson. På programmet stod også
mye fin julemusikk.

Alle var fornøyde med opplegget, og vi var en fornøyd
gjeng som dro hjem etter å ha hygget oss på Wallmans
Salonger.

Også i år var showet på Wallmans Salonger svært bra.

Styremedlem Kai Nordheim fulgte
interessert med på showet.

Lise og Inge
har giftet seg
Lise Hammerud og Inge Botten har giftet
seg (bildet). Det skjedde den 23. november
på Dovre prestekontor. Etter åtte års samboerskap syntes paret det var det på tide å få det
i ”skikkelige former”. Lise og Inge er bosatt på
Gjøvik, og det hører med til historien at vielsen
kom overraskende på familien. Inges sønn, som
de hadde avtalt å besøke denne helgen, var en
av dem som fikk en overraskelse. Og Lises mor
kom, hun fikk invitasjon to dager før. Barnebarnet til Inge fikk være brudepike (3,5 år) - uten
at foreldrene visste noe.
Personskadeforbundet LTN
gratulerer hjerteligst!
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Landet Rundt
Av Styret
Tromsø og omegn lokallag

Fikk oppleve bilvelt
Personskadeforbundet LTN- Tromsø og omegn lokallag hadde stand på Stortorget i
Tromsø sammen med Statens vegvesen lørdag 17. november.
Målet var å nå unge bilførere med budskap om konsekvenser ved høy fart, og hva Statens vegvesen gjør under berging når ulykken først er ute.

per opplevelsen til de som prøvde «Veltepetter» var til
ettertanke. Standen på torget var godt besøkt og det ble
også delt ut reflekser og brosjyrer.

Statens vegvesen stilte opp med en såkalt «Veltepetter», hvor publikum fikk prøve å komme seg løs fra sikkerhetsbeltene når bilen er opp-ned; en uhyggelig opplevelse for de fleste. Selv om publikum som prøvde var
forberedte og heller ikke skadet ga det likevel en sterk
følelse av hvilke følger en ulykke på veien kan få. Vi hå-

Dagen etter, den 18. november, var Trafikkofrenes dag i
Tromsdalen kirke. Her var det en høytidelig markering
med lystenning for de 10 som er drept i trafikken iTroms
i år, og det ble også tent lys for skadde, pårørende og
etterlatte. Vegsjefen for Troms og Finnmark bidro også
under gudstjenesten med en sterk appell til alle bilister.

Rolf Antonsen (til høyre) fra styret i lokallaget
deltok på standen på Stortorget, sammen med
representanter fra Statens vegvesen. (Foto: JohnKristian Dalseth)

Leder for lokallaget i Tromsø og omegn, Britt Ballovarre, skrøt av alle som prøvde «Veltepetter» og
tror opplevelsen var sterk for mange av dem. (Foto:
John-Kristian Dalseth)

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Skansen Auto AS
Bossekopv. 60
9511 ALTA
Tlf. 78 44 98 88

Jan Haukali Auto
Kvernelandsv. 58
4323 SANDNES
Tlf. 51 67 34 56

Autostil
Verksted AS

7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31
- Salg - Service
- EU-kontroll - MECA
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Sigdal
Kjøkken AS

3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 40 00

Tananger
Service Senter AS
Tananger
4056 TANANGER
Tlf. 51 69 99 22

Hustvedt & Co AS
Østervåg 19
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 40 99
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Juel Johansen
Bilruter ANS
Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

ANONYM
STØTTE
EuroContact
Norge A/S
Øvre Flatås vei 18
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 42 40

Norsk
Motorcykkel Union
Skoggata 5
1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Bremnes
Auto AS

Tverråvegen 35
5430 BREMNES
Tlf. 53 44 84 40

Myrlands Auto
Europav. 447
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 86 00

R og K Kjos
Bilverksted AS
Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Brug. 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54

Tannlege

Inger Hattestad
Henriksen
Kirkev. 230, Lenken
1383 ASKER
Tlf. 66 78 78 17

Bergmann
Diagnostika AS
Kanalen Brygge Værftsg 1 c
1511 MOSS
Tlf. 69 60 98 11

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Juleavslutning i

Landet Rundt
Av Pernille Villekjær og
Per Erling Aasen

Nord og Midt Hedmark

Lørdag den 24.november hadde vi en koselig julemiddag på Taverna Kro i Alvdal
Kommune. Den ligger langs Rv3, omlag tre mil sør for Tynset.
Det ble leid en minibuss som skulle frakte de som bor
rundt Hamar-området og bussen startet ferden sin klokken 09.00. Minibussen hadde en koselig stopp på Hovdmoen/Rena hvor vi fikk drukket kaffe og spist lunsj. Vel
ankommet Alvdal ogTaverna Kro ved en 14.30 tiden var
vi så heldig at Eli Trøan, som bor i Alvdal, ville fortelle
litt om bygda si før middagen ble servert.
Hyggelig middag
Når vi satte oss til bords kl 16.00 var vi 15 medlemmer.
Styreleder Per Erling Aasen ønsket oss velkommen.
Han snakket om Personskadeforbundet LTN og vi hadde en runde rundt bordet så alle kunne presentere seg
selv. Vi fikk servert juletallerken med riskrem til dessert.
Etterpå fikk vi kaffe og kaker. Samtalene rundt bordet
ble det mange av og jeg tror at mange har lyst på flere
arrangementer i dette området.

Lang tur
Minibussen ble parkert klokken 23.00 så en stor takk
til sjåføren vår John Hallvard som da hadde hatt deler
av styret og to av disse sine ektefeller som passasjerer
hele dagen. Fra startsted Brumunddal til Alvdal hvor vi
hadde juleavslutning og så hjem igjen til Brumunddal,
er det omlag 420 kilometer. Han hadde i tillegg denne
dagen kjørt rundt omkring og plukket opp og levert oss
passasjerer.

Lokallaget i Nord og Midt Hedmark hadde en
hyggelig juleavslutning i november. Medlemmene
kjørte buss til Taverna Kro i Alvdal.

Jul på Søre Sunnmøre
Av Martin Berg

Nok en gang har vi hatt en hyggelig juleavslutning. Et godt samarbeid resulterer i
at gode samarbeidspartnere møtes.
Et knippe medlemmer fra Personskadeforbundet LTN
- Ålesund og omegn satte seg i biler, og kjørte på julebesøk til Fosnavåg, til de aktive damene i deres flotte
lokale i Fosnavåg. Den gode samtalen står alltid i sentrum når vi møtes, og denne gang var ei noe unntak.
I tillegg til nydelig hjemmelaget mat og kaker, hadde
vi besøk av lokale musikk og sangtalenter ved mor og
sønn Monicha og Knut Arild Djupvik.

Over: Flott underholdning ved mor og sønn, Monicha og Knut Arild Djupvik. Under: Den gode samtalen står alltid i sentrum når medlemmene møtes.

Til kaffe og kaker, og lefser fikk vi servert bilder på storskjerm laget av aktive Solfrid Hagemann. De var tatt
under hennes fjellturer.
Det er en utfordring å drive små lag i lite sentrale strøk,
derfor er det fint å kunne samles å glede oss over godt
utført arbeid gjennom året.
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TUT OG KJØR! ER DU YRKESSJÅFØR?
Hvis du er, eller har vært yrkessjåfør: les videre!
Mange spørsmål dukker opp etter en skade, og den skadde trenger ofte noen å snakke med – og gjerne
med en person som har opplevd noe av det samme selv. Personskadeforbundet LTN har mange frivillige
likemenn i sitt forbund. En likemann er et medmenneske som selv har opplevd noe av det samme.
Personskadeforbundet LTN arrangerer dette kurset for både erfarne likemenn og for personer som vil vite
mer om hva dette frivillige arbeidet går ut på. Er dette noe for deg? Meld deg på kurs!

5.-7. april 2013, Rica Hotel Gardermoen. Ankomst fredag ettermiddag, avslutning til lunsj søndag.

Hovedinnholdet på kurset er:
•

•
•
•
•

Tilbake til arbeid!? Ulike muligheter/tiltak for å beholde eller komme tilbake til arbeid – 			
Hvordan forholde seg til ulike instanser? – Hva kan jeg selv gjøre? –
Hvem kan hjelpe? v/forbundets rådgiver Birte Sand Rismyhr.
Hva er likemannsarbeid? v/Inger Simonsen
Trafikksikkerhet
Førstehjelp v/Kjersti Bergvik
Orientering om Personskadeforbundet LTNs yrkessjåfør-/trafikksikkerhetsutvalgs arbeid i 2013

Kurset gjennomføres med foredrag og stor vekt på diskusjoner og erfaringsutvikling.
Egenandel kr 500,-. Forbundet dekker reise på rimeligste måte og enkeltrom med full pensjon. Dersom fly
er nødvendig bestilles flybillett av forbundet sentralt. Egenandelen kan søkes dekket av det lokale laget i
god tid før kursstart.
Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med Inger Simonsen,
leder i forbundets yrkessjåfør-/trafikksikkerhetsutvalg; tlf. 412 83 578.

✁

Påmelding:
Påmeldingsfrist: 15. mars. Begrenset deltagerantall.
Sendes på e-post til: wenche@ltn.no eller ring 22 35 71 00
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Ja, jeg ønsker å delta på likemannskurset for yrkessjåfører 5.-7. 4. 2013, Rica Hotel Gardermoen

Fylles ut tydelig!
Navn:_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadresse:_ ____________________________________________________________________________________________________________________________
E-post-adresse:__________________________________________________________________________________________________________________________
Mobiltelefon:_______________________________________________________________________________
Medlemsnummer:___________________________________________________________________________
Jeg tilhører laget i___________________________________________________________________________
Spesielle behov (for eksempel rullestolbruker,
allergi eller annet): __________________________________________________________________________
Dersom fly er nødvendig, fra hvilken flyplass:____________________________________________________
Hvis du ikke er medlem kan innmelding skje via vår hjemmeside:
www.personskadeforbundet.no eller ring oss for tilsending av innmeldingsskjema.
12 måneders medlemskap koster fra kr 300 pr. år.

Forutsetning for deltagelse er gyldig medlemskap og at faktura på egenandelen er betalt
innen fristen. Du vil motta bekreftelse og mer informasjon om kurset i god tid før kursstart!
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Ytelsespensjon gir

Innlegg
Av Terje Navdal
Medlem

tap i alderspensjon

Ytelsespensjon skal egentlig være et gode, som sammen med pensjon fra folketrygden skal gi en avtalt prosentandel (normalt 60-66 %) av pensjonsgrunnlaget i
alderspensjon.
Og det er riktig det første året etter at man er blitt pensjonist. Deretter faller
prosentandelen i forhold til generell lønnsvekst.
Hvorfor er det slik? Grunnbeløpet i
folketrygden (G) og pensjoner knyttet opp til G ble i år regulert med
3,67 %, og følger delvis generell
lønnsvekst.
Reguleringen av privat ytelsespensjon er generelt vesentlig lavere,
i år fikk de som har privat ytelsespensjon i DNB Liv en økning på
0,027 %.
Ser vi på de siste 10 årene, har gjennomsnittlig regulering på ytelsespensjonen fra DNB Liv vært på 1,08
% per år, noe som er betydelig lavere enn generell lønnsvekst.
Dette får selvsagt konsekvenser for
alle pensjonister som har privat
ytelsespensjon i tillegg til pensjon
fra folketrygden.
Men enda større konsekvens vil det
få for en person som blir arbeidsufør før vedkommende oppnår alderspensjon.

Denne personen vil få en reduksjon
i uførepensjonen på kr. 406 865,
og en reduksjon i alderspensjonen
frem til 78 år på kr. 954 570 i forhold
til normal lønnsvekst, dersom reguleringen av G er 3,5 % og for ytelsespensjonen 1,5 % per år.
Her er det enda et moment som må
tas med, nemlig at de uføre som
har hatt krav på og fått utbetalt erstatning for fremtidig inntektstap,
har fått altfor liten erstatning.
Denne erstatningen er basert på
at pensjonen følger lønnsveksten,
og det blir ikke gitt erstatning for
tap i alderspensjon, fordi det ifølge
Gjensidige ikke foreligger noe tap.
Her bør Personskadeforbundet LTN
sammen med advokater innen erstatningsrett vurdere om det er
grunnlag for gjenopptakelse av erstatningssaker etter § 36 i avtaleloven eller § 31-4 a) i tvisteloven.

For å sikre at fremtidige uføre får
sin rettmessige pensjon og erstatning, og for å få mer samsvar med
offentlige pensjoner, bør etter min
mening følgende gjøres:
1. Politikerne bør vurdere å
revidere § 5-10 i foretakspensjonsloven som omhandler
regulering av ytelsespensjoner,
og eventuelt § 3-8 i skadeerstatningsloven
2. Uføre med ytelsespensjon og
rett til erstatning av fremtidig
inntektstap (og tap av alderspensjon) bør sammen med sine
advokater være oppmerksom
på at ytelsespensjonen ikke
følger normal lønnsvekst, når
krav om erstatning fremmes.

Her kan vi se på følgende
eksempel:
En person blir syk/skadet når vedkommende er 54 år, og arbeidsufør
som 57-åring. Beregningsgrunnlaget for vedkommende sin uførepensjon og alderspensjon er lønnen
hun/han hadde siste arbeidsdag i
100 % stilling, i dette tilfellet en lønn
på kr. 450 000.
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

Trygt på skoleveiene
Øvre Eiker
kommune
www.ovre-eiker.kommune.no

Steinkjer
kommune
www.steinkjer.kommune.no

Sirdal
kommune
www.sirdal.kommune.no

Hole
kommune
www.nord-fron.kommune.no

Porsanger
kommune
www.porsanger.kommune.no

Ulvik Herad
www.ulvik.kommune.no

www.hole.kommune.no

www.nittedal.kommune.no

www.lom.kommune.no

Lesja
kommune

www.ringerike.kommune.no

www.lesja.kommune.no

Lavangen
kommune

Tysvær
kommune

Tynset
kommune
www.tynset.kommune.no

www.orkdal.kommune.no

Nittedal
kommune

Ringerike
kommune

www.lavangen.kommune.no

Orkdal
kommune

www.somna.kommune.no

Tvedestrand
kommune
www.tvedestrand.kommune.no

www.nes-bu.kommune.no

www.meldal.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn

www.as.kommune.no

www.risor.kommune.no

Volda
kommune

Sande
kommune

Masfjorden
kommune

www.volda.kommune.no

www.sande-mr.kommune.no

www.masfjorden.kommune.no

www.nordre-land.kommune.no

Nesset
kommune
www.nesset.kommune.no

Sel
kommune
Oppvekst

www.vaaler-he.kommune.no

www.sauda.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten

www.karmoy.kommune.no

www.vaga.kommune.no

Loppa
kommune
www.loppa.kommune.no

www.bodo.kommune.no

Kommunalteknikk
www.time.kommune.no

www.amli.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst

www.afjord.kommune.no

www.oygarden.kommune.no

www.time.kommune.no

Dyrøy
kommune

Skolekontoret

www.os-ho.kommune.no

www.dyroy.kommune.no

www.molde.kommune.no

Flatanger
kommune

www.hamar.kommune.no

Seljord
kommune

www.flatanger.kommune.no

Bodø
kommune
www.sarpsborg.kommune.no

Time
kommune

Time
kommune

www.sel.kommune.no

Os
kommune

www.sorum.kommune.no

www.asker.kommune.no

www.enebakk.kommune.no

Nordre Land
kommune

Sørum
kommune

Åmli
kommune

Nes
kommune

Skole

www.tysver.kommune.no

Sømna
kommune

www.tydal.kommune.no

Agdenes
kommune

Rennesøy
kommune

Ringebu
kommune

www.agdenes.kommune.no

www.rennesoy.kommune.no

www.ringebu.kommune.no

www.odda.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no

www.seljord.kommune.no

Stor-Elvdal
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Flesberg
kommune

www.stor-elvdal.kommune.no

www.nord-aurdal.kommune.no

www.flesberg.kommune.no

Hareid
kommune
www.hareid.kommune.no

www.aurland.kommune.no
www.iveland.kommune.no

Søndre Land
kommune
www.sondre-land.kommune.no

Skien
kommune
www.skien.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune
www.kautokeino.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

sentraladministrasjonen

www.nore-og-uvdal.kommune.no

www.karasjok.kommune.no

Innkalling til årsmøter:
Personskadeforbundet LTN – Valdres lokallag

Personskadeforbundet LTN – Aust-Agder fylkeslag

avholder sitt årsmøte torsd. 21. mars 2013 på Valdres
Gjestegård i Aurdal, kl. 18.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest
4 uker før årsmøtet og sendes til:
Trine Lundstein, Etnedalsv.1913, 2890 Etnedal.
epost: einarlundstein@c2i.net
Vennlig hilsen, Personskadeforbundet LTN –
Valdres lokallag.

avholder årsmøte 21. mars 2013 kl. 19.00 på vårt kontor
på Eydehavn. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
må være styret i hende senest 4 – fire – uker før årsmøtet
avholdes.
Hilsen styret v/leder Målfrid B. Helle, telefon 907 80 830,
e-post: ltn-austagder@ltn.no

Personskadeforbundet LTN –
Sogn og Fjordane fylkeslag

Personskadeforbundet LTN – Sør-Trøndelag

avholder årsmøte lørdag 16. mars kl. 13.00 på FI-senteret
(Brunosten) i Førde. Saker som ønskes behandlet, må
være styret i hende senest 4 uker før møtet holdes. Velkommen, hilsen styret.

-ÅRSMØTE 2013 BLIR AVHOLDT 21. FEBRUAR 2013.
SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET BES SENDT STYRET
INNEN 21. JANUAR.
Adr. Pb.9246 Byåsen, 7424 Trondheim eller
pr. epost. ltn-sortrondelag@ltn.no
- Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til styret. Har
du tid og lyst så meld ifra.
Valgkomiteens leder, Inger Elisabeth; ingeree@online.no,
eller Nora telf; 922 69 859.

Personskadeforbundet LTN – Vest Agder fylkeslag

Personskadeforbundet LTN –
Drammen og omegn lokallag

har årsmøte onsdag den 6. mars klokken 18.00 på det lille
auditoriet på Sykehuset Drammen.
Velkommen, hilsen styret.

Personskadeforbundet LTN – Ofoten lokallag

Personskadeforbundet LTN –
Sortland-Andøy lokallag

avholder årsmøte på Smia Vekst, fredag 1. mars, 2013. kl.
18.00. Saker til styret må være styret i hende 1. februar.
Velkommen, hilsen styret.

avholder årsmøte på Rådhus 1, møterom 1, søndag den
10. mars klokken 16.00. Saker som skal behandles må
være oss i hende fire uker før møtet.
Velkommen, hilsen styret.

Personskadeforbundet LTN – Oslo

skal ha årsmøte torsdag 21. februar fra kl. 18.00 til 21.00,
på Søsterhjemmet rom 477, 4. etasje, inngang 2A.
Vi har 1 time først med medlemsmøte.

Personskadeforbundet LTN – Romerike lokallag

Personskadeforbundet LTN – Telemark fylkeslag

holdes den 9. april 2013 klokken 18.00. Vi avholder møtet i
Solheimsveien 69 B. Velkommen!
Vennlig hilsen, Silje Ugelstad.

Personskadeforbundet LTN –
Steinkjer og Namsos lokallag

Et år med store endringer i foreningen er gått og det er
dags for et nytt årsmøte. Det er besluttet å avholdes lørdag 16. februar 2013, kl.14.00 på Rica Rock City, Namsos
Det vil bli et lørdag til søndag arrangement, så hold av
helgen. Invitasjon kommer sammen med innkallingen til
årsmøtet i januar.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 4 – fire uker før årsmøtet, og senest fredag
19.01.2013. Styret vil med dette ønske alle våre medlemmer Godt Nytt År.
Vennlig hilsen styret.

avvikler årsmøte og vårfest onsdag den 20. mars.
Arrangementet starter klokken 18.30 på Gunders Cafe,
Søgne. Koldtbord er gratis for medlemmer.
Ikke medlemmer betaler coverpris.
Saker til årsmøtet må være hos oss innen 20.02.2013 v/
Verena Terese Halb Mælø, Røyknes, 4715 Øvrebø.
Påmelding til arrangementet på tlf: 45 27 41 73 innen
01. 03. Underholdning, lotteri og foredrag.
Invitasjon til medlemmer personlig følger senere.
Kontaktperson Asbjørn 91 36 76 24.

avholder årsmøtet den 15. mars på Hotell Vic i Porsgrunn
kl.19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes
til: Nils Tore Johnsen, Fjellhøyveien 4, 3920 Porsgrunn,
senest fire uker før årsmøtet. Velkommen!
Med vennlig hilsen styret

Personskadeforbundet LTN – Harstad lokallag

avholder årsmøte på Lærings- og mestringssenteret,
Harstad sykehus, onsdag den 20. mars. kl.18.00.
Velkommen!
Hilsen styret.

Personskadeforbundet LTN – Lofoten

skal ha sitt årsmøte torsdag 14.03.13 klokken 19.00 på
"Klubbhuset vårt" på Gravdal. Enkel bespisning.
Velkommen!
Styret

Personskadeforbundet LTN – Salten lokallag
arrangerer årsmøte på Peppes Pizza i Bodø,
torsdag 11.april 2013, kl.1800. Sakene blir
årsmøtesaker, om ikke annet er tilsendt
styret før torsdag 14. februar 2013.
Styret.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Hommersåk
Bil AS

Essev 2
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Lindsethmo
Transport AS

Øverlia 11
7860 SKAGE I NAMDALEN
Tlf. 900 62 105

Thorvaldsen
Transport AS

Kulpev. 1, 1538 MOSS
Tlf. 69 27 97 70

Mesta Verksted
Bosch Carservice
Solbergmoen
3058 SOLBERGMOEN
Tlf. 941 34 483
www.mesta.no

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

EIKER Trafikkskole AS

Arbeidergata 25, 3050 MJØNDALEN................................Tlf. 32 23 00 22
E-post:eiker-tr@online.no
www.eikertrafikkskole.com

Helge Medalen

Karosserifabrikken A/S

3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Kjell Arne Schjørn AS

Jan Tore Finnekåsa

Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Rolf Wickstrøms v 31
0484 OSLO
Tlf. 22 15 20 09

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 21 15 00

Skipnes
Byggservice AS

ABC Aut. Kjøreskole AS

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

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

ROGALAND
BRYNE Bil & Mc Skole AS

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Parkv 2, 4340 BRYNE...................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

www.sagstuenauto.no

Bergelandsgata 37, 4012 STAVANGER....Tlf. 970 80 153 / Mob 970 80 153
E-post: post@forusstorbilskole.no
www.forusstorbilskole.no
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND...........................Tlf. 52 71 75 66
E-post: post@ekrene.no

SØR-TRØNDELAG

RØROS Aut. Trafikkskole

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

TROMS
HENRIKSEN Trafikkskole AS

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

ØSTFOLD

Kvernhusvegen 2
3683 NOTODDEN
Tlf. 952 73 673

Hovedv 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Andreas Holmsen
Ingeniør og
Arkitektkontor
3201 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 17 32

Indre Agder
Transport

Hornes Næringspark
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00
www.iat.as

Hagenhaugv. 18 B
2613 LILLEHAMMER
Tlf. 907 75 044

Nygaten 8
5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Tlf. 02 222
Thoning Owesensgt 28, 7044 TRONDHEIM.......................Tlf. 73 91 76 70
www.abes-trafikkskole.com

Tømrer

Jon Kaulum
Transport AS

KÅRE EKRENE Trafikkskole

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE

Grindvik
6260 SKODJE
Tlf. 70 27 50 63

Reisa
Bilsenter AS

Nordhagen Bilverksted
Storo AS

MØRE og ROMSDAL

FORUS Storbilskole

Grindvik Bygg A.S

Industrig. 1
3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 18 40

Legland
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 21 11

BUSKERUD

Coop Mega
Hønefoss

AUST-AGDER

Evje........................Tlf.

37 93 15 55 / 901 99 999

HORDALAND

Austevoll................................Tlf. 56 18 14 60
Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920
NORDLAND

Byggmakker Skui
Ringeriksv. 256
1340 SKUI
Tlf. 04 020

3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

Transport

Ole Johnny Tandberg
Bråtav. 2
3360 GEITHUS
Tlf. 915 11 937

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Hamarøy
Nord Salten Auto AS...............Tlf. 908 34 060

Mo i Rana................................Tlf.
Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD........................................Tlf. 69 31 68 84
E-post: www.ptraf@frisurf.no
www.pers-tr.no

75 13 22 22

NORD-TRØNDELAG

Grong.......................................Tlf.

74 33 01 00

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911
Melandsjø...............................Tlf. 72 44 49 30

1628 ENGALSVIK
Tlf. 69 33 91 80

Skandinavisk
Trafikksenter AS

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 05 85 60

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen
Hanstadg 2, 2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Ole Jørgen Gangnes Bil og Deler

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 61 60
Reparasjon av alle merker - Spesialist på Mercedes

Strandg. 55, 4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 18 00

Elveg. 5, 1724 SARPSBORG
Tlf. 69 15 51 33
DIN TOTALLEVERANDØR

Din Honda og Skoda forhandler
Midtstranda, 2321 HAMAR - Tlf. 62 54 32 60
www.hamjernbil.no

* Kontormøbler * Kontorrekvisita * Kontormaskiner
Musikk * Gull og ur * Bok og papir
G.Hagen AS - Kirkegata 2, 9613 Hammerfest * Tlf: 78 42 79 00 - www.ghagen.no

www.moller.no

Møller Bil - Kokstad

Kokstadv. 29 B5257 KOKSTAD.......Tlf. 24 03 13 00

Lierterminalen, 3400 LIER - Tlf. 32 24 25 50

Vikers Bildeler

Hedmark Transportarbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Lerkendalvegen 2, 7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Næringsv 30, 1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 66 10
Volksvagen og Audi deler
Åpningstider: man-fre 8-16, tor 10-19, lør stengt
Vrakpant kjøpes kontant

Hurum Eiendomsselskap KF
Sommerfeldtsgt 74/76, 9009 TROMSØ
Tlf. 77 79 31 00 - www.tos-mar.vgs.no

Prestegårdsalleen
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 975 51 585

Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

A. Hønsen Sjåførskole AS

Vestvollv 8 b, 2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62 - Fax. 64 83 62 61
TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i sentrum for våre trafikkskoler

Karihaugveien 89, 1089 OSLO - Tlf. 22 90 67 50
www.nkspedition.no

www.bilia.no
AKERSHUS
Bilia Personbil as, Bilia Haslum

ROGALAND

OSLO

Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88

Nesv. 13, 1344 HASLUM................Tlf. 67 10 88 90

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO...............Tlf. 22 88 25 00

Indre Årsnes
4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Trafikksikring

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Se
Sel
Håper du får et
flott nytt år

For noen ble det siste året nokså trist. Kanskje
du også føler det sånn? Kanskje noen du kjenner ble skadet eller at noen i din familie ble borte
fra deg? Det er vanskelig å trøste. Kanskje vet
du heller ikke hva du skal si til dem du møter
som har opplevd noe veldig trist. Du skal tenke
på at du ikke er alene om det. Ord kan være veldig vanskelig. Det jeg har lært av noen voksne er
at du kan si ”Så fint å se deg”.Akkurat de ordene
kan være fine, for det er ikke så lett å si noe til
noen som har mistet noen eller som har alvorlig
Å DELE EN FIRKANT
sykdom i familien.
For snart en måned
gikk kvadratet
vi inn i eti nytt
år.
Dole vil siden
dele dette
åtte like
deler,
såblir
hver
delfor
inneholder
to prikker,
Dette året håper
jeg
fint
deg. Du som
ledu hjelpe
ser Selius harkan
venner,
for ham?
alle som leser denne
siden har noen som bryr seg. Vi er venner. Jeg
håper du har noen som du bryr deg om. Noen
du kan besøke og ta vare på. For vennskap er
viktig. Det kan faktisk vare livet ut. Det tror jeg vi
skjønner når vi er voksne. Jeg har en bestemor
som har hatt venner siden hun var ung. Hun er
nå veldig gammel og de fleste av hennes venner er døde. Det sørger hun over. Hun tenker
nok mye på når de var unge og hadde det moro
sammen. Det er rart å tenke på at vi selv en dag
skal bli gamle. Det føles ikke slik nå, men det blir
DOLLY DANSER
en gang sånn. Da er det veldig fint å ha en venn
Dolly danser
en man
østeuropeisk
folkedans
på med.
scenen,
som
kan være
sammen
Derfor skal
men det er flere skygger i bakgrunnen.
du være ta vare på det gode vennskapet du har
Hvilken av skyggene er Dollys?
nå. Det kan nemlig vare livet ut. Det har bestemor lært meg.

Sander Robertsen fra Harstad (5 ½) har sendt oss denne
flott tegningen. Tusen takk Sander. Overraskelse kommer i
posten!

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?

Jeg minner deg på å bruke refleks!

FARGEDE FELT

Hilsen Selius

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

1

2
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LØSNINGER

elius
PÅ RØMMEN

e
le!

Vil Mikke klare å fange Svarte-Petter? Sett bildene i riktig
rekkefølge så får du se.
Kan du også finne de to bitene som mangler på bilde nummer 5?

Le med Selius
Eleven ringer til skolen en morgen:
- Jeg tror det er best sønnen min
blir hjemme i dag. Han er ikke
riktig frisk.
- Ja vel, hvem er det som ringer.
- Det er faren min

1

HULL I MUREN

PÅ RØMMEN

HENDER!
vor mange murstein
må til for å tette
Vil Mikke klare å fange Svarte-Petter? Sett bildene i riktig
Hva får du hvis du kloner en sjørøullet i muren? Hjelpe
Pluto
med
å
telle!
rekkefølge
så fårendu
se. som
Kan du hjelpe Raptus von Rupp
med å finne
hånd
åtte like
ver?
du også
finne
deen
tofirkant
bitene som mangler på bilde nummer 5?
har et smileansikt til venstre, Kan
et triangel
over
seg,
o prikker,
Svar: En piratkopi
3
til høyre og en stjerne
2 under seg?
- Er du blitt sendt hjem fra marinen?
- Ja, de andre guttene på ubåten
liker ikke at jeg sover med åpent
vindu.

1

t
4

6

- Pappa, kan jeg få låne bilen din?
- Hvorfor det sønnen min?
- Da3 vinner jeg over alle ungene i
billøpet.

2
A
B

tter de to B-gjengguttene som er helt

4
C

D

F

H

LØSNINGER
Skriv
og tegn til Selius!
PÅ RØMMEN
Riktig rekkefølge er
4, 3, 2, 6, 5, 1.
Bitene som mangler på bilde 5
er D og F.

FARGEDE
FELTen tegning, bilde, dikt, vits eller en
Hvis du har
lyst til å sende
gåte til Selius,
så ersmileansiktene
adressen:
Fargelegg
som befinner seg på følgende
steder: A 6, L 3,LTN,
G 11,Hausmannsgt.
M 1 og B 10. 19,
Personskadeforbundet
0182 Oslo. Merk konvolutten
”Selius”.
F
5
Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no
C

HENDER!
og
FARGEDE
FELT

E

- Vet du hvordan appelsinen ble til
juice?
B
- Nei.
- Han ble pressa til det.
E

D

G

Hvor mange mennesker får man
plass til inne i et tre?
Svar: En hel
F stamme.
H

LØSNINGER
Å PÅ
DELE
EN
DOLLY DANSER
RØMMEN
Skygge nummer 3
FIRKANT
Riktig
rekkefølge
er
er riktig.
4, 3, 2, 6, 5, 1.
Bitene som mangler på bilde 5
er D og F.

Løsninger

HULL I MUREN
12 mursteiner mangler i muren.

LØSNINGER

A

DOBBELTGJENGERE
De to dobbeltgjengerne er B og
E.

B

G

HULL I MUREN
12 mursteiner mangler i muren.

5

E

Ane sitter foran TV'en hjemme og
spiser godteri. Så sier mamma:
- Ane da, du skal ikke spise godteri
før middag.
6
- Jeg er sunn, jeg spiser bare de
grønne dropsene.

DOBBELTGJENGERE
De to dobbeltgjengerne er B og
E.

RE
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Full Rulle Dekk
og Bilservice AS

Lingelemveien 65
3205 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 45 33
www.teknomed.no

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Kirkestuen
Transport
2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Sundlandveien 10
3160 STOKKE
Tlf. 33 30 92 60

Harald Hustad
& Co AS

El-Installasjon AS

Dueland Bilservice

Fredrikke Nielsensveg 6
5518 HAUGESUND
Tlf. 52 72 20 11

Industrig. 35
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 60 50

Fosen
Verkstedservice AS
7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

IP Huse AS

Mek. Verksted

Kverneland Bil
Trondheim AS

3849 Vråliosen
Tlf. 35 05 51 30
www.trend.no

Bomvegen 7
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 06 00

Trend Skreosen

0175 OSLO
Tlf. 22 37 31 00
Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.fullrullebil.no

Oscar Hanssensveg 1/3
6415 MOLDE
Tlf. 71 20 66 50

Skreosen Byggsenter
avd. Vråliosen

Mesta Verksted AS
avd. Leikanger

Nedre v 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 54 00

Furulund
Kro og Motell AS

Øvre Telemark
Trafikkskule

3160 STOKKE
Tlf. 33 36 38 00

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Motor Forum
Eidsvoll

Vestfold
Plastindustri AS

Rue Transport AS

Kolo Veidekke Hønefoss

Haugan Industriområde
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 03 50

Aut. maskinentreprenør

Kjelsås
Bilverksted AS

Kim Årvik Maskin

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Bay Auto AS

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

Barstølv 6
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Gaustad
Transport AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Oleif Simensen
Transport AS

Heggvegen 8
4050 SOLA
Tlf. 479 14 898

Levante
Innredninger AS

Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77
www.berghaganbil.no

Gartneriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

4683 SØGNE
Tlf. 38 05 18 80

Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

Asbjørn Goberg A/S

Bamble Taxi

Frisørkjelleren

TB Bil Rjukan AS

Rana
Industriterminal A/S

Ulefoss Auto AS

Polytech
Hammerfest AS

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Svangstrandv. 2 B
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00
www.nk-elektriske.no

Hemsedal
Kildevann AS

Manglerud
videregående skole

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 905 22 878

Ulsåk
3560 HEMSEDAL
Tlf. 481 09 146

Einar Kr Larsen
Transport

Volvo
Trucksenter

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 56 14 23 87

Lilleengv. 15
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 18 88 38

Solregn AS

Lillehammer
Varmesenter A/S

Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

PK Entreprenør AS

NK Elektriske AS

Jahr Bilservice A/S

Chr Repstads
Sønner AS

Hamar
Pukk og Grus

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Røtveien
6652 SURNA
Tlf. 92 84 48 93

Fjærkleivene 55
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Rørlegger

Thomas Westgård AS

Nonslid
Bilservice AS

Gulla
Transport AS

Østreg. 32
2317 HAMAR
Tlf. 62 51 92 20

Tvedestrand
Bilverksted

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

2206 KONGSVINGER
Tlf. 62 53 69 70

Industriv 5, 1481 HAGAN
1483 SKYTTA
Tlf. 67 06 73 00
www.solregn.no

Oustad A/S

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL
Tlf. 63 92 29 00

Mardalv. 84
9517 ALTA
Tlf. 908 55 254

Alexander Kiellandsgate 24
3716 SKIEN
Tlf. 35 53 46 02

Edvardsen og Enoksen
Transport AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 913 83 462

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Berghagan Bil AS

Majorstuv. 17
0367 OSLO
Tlf. 909 05 000

Nygård
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Horten
Båtsenter AS
Buskerudveien 217
3007 DRAMMEN
Tlf. 32 80 93 93

videregående skole

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 64

Tyrifjord Bil

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

Hagane 3
6863 LEIKANGER
Tlf. 951 91 842

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

7510 SKATVAL
Tlf. 74 83 43 30

avd Steinkjer

Storg 161 B
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 44 36
www.varmefag.no

Politimesteren i
Nordmøre og Romsdal

Plogv. 24, 0681 OSLO
Tlf. 22 76 16 00
www.manglerud.vgs.no

Såheimsveien 2
3660 RJUKAN
Tlf. 35 09 23 73

Husfliden AS
Øvre Torvg. 20
2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 42 40

Skjeberg Auto AS

Ringerike
Tak og Membran

Gunnar Aasen
Taxisjåfør
7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

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

Strandg. 35
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 34 80

Depotg. 12
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Vikan
Betong AS

Regnskap
& Revisjon

Vestre Strandg. 42
4612 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 12 25 50

Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Birger N Haug AS

Høysandv. 12
1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Storgata 43
6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 90 00

3526 HALLINGBY
Tlf. 32 12 81 50

Porsgrunnsvegen 125
3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

Eros AS

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

Omag
6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

Vi støtter
Trafikksikkerhetsarbeidet

Brugata 2, 2450 RENA
Telefon 62 44 71 50
Mail: amot.engerdal@aaeb.no
www.aaeb.no

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

Gate 1 nr 11
6700 MÅLØY
Tlf. 57 85 00 53

Ringsevja 22
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 00 40

Sletta
Bilberging AS
Brokelandsheia
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 85 66

Lillestrøm
Bilservice AS
Odalsgata 29
2003 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 17 00

Steinkjer Bil A/S
Furenesveien 394
4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477

Fjordg. 9
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

LTN kryss

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

OST

Martin
Engesvoll Hasle

RORET

KVELD

LIKE

JEVNT
DA

VEKT

SPISTE

IS

MINI MALE

FIKK NYE
PRO MEDL.
NOMEN
ETTER
SMYGE
KURS

TAST
SOMME
MOT TATT
PRO NOMEN

LIKE

SPASME

SMELTE

SPØK
GRØNN SAK

ELTER
SMART

FUGL
FILER

GUTTE NAVN

ALPE LUE

PIKE NAVN

URO

GUD
TALL

ÅPNER

VINK

TOPP KORT
UT AV

EN ONO

VAL BJØRK

UKJENT

HODE DEL

MATES

ØY OG
DIKT

TOKT

BYGGE KLOS SER

DAN MARK
SKJUL

ELV

SMÅLER

NÅLE
BRYGGE

YNDE
VANE

SANG ERE
PIKE NAVN

KANT
LEVERE

MÅL

TONN

FRYDEN
FISKE RED SKAP

KJELKE

LEVE

RETNING
TALL

TRE
SMUL

KARAK TER

AKUTT

BEVE GER

TILBAKE

1000

EKSI STERER
ELE GANSE
STOFF

MORENE
VENDE
SEL SKAP
SØLV

OMRÅDE

50

HASTET

KURERE

GLANS

Løsning sendes til:
Personskadeforbundet LTN,
Hausmanns gt. 19
0182 Oslo
Løsning på
forrige kryss
var:
Snart tennes
tusen julelys
Vinnerne er:
Odd-Egil
Gundersen,
Oslo

SVI
IKKE

KNUSES

DRET TET
HOL LAND

LIKE

PIKE NAVN

Det trekkes tre
vinnere som får
en overraskelse
i posten.
Svarfrist:
9. februar

FINN SKO

DVELE
MINEN

SLEM

MAN
TITTEL

ØY

RIKTIG

OPP GAVE

FUGLEN

ROMA NEN
FOR BUDET

ADELS HARPIKS
MANNEN

BOLET

UT TALES

KIKKER

ARTIK KEL
SIFFER

ILD STEDER

I
BERGEN
I NO VEMBER

FREDS SYMBOL

KAOS

VISER
NESTEN
BLINK

Sett sammen
bokstavene i de
fargede rutene
(i rekkefølge
fra toppen og
ned). Dette blir
løsningen som du
kan sende inn.

VIFTET

ANTAR

HUMRE
FOR STYR RET
SEIRET I
DRÅPER HØYES - ØYBOER
TERETT

ARTER

HANN FUGL
SOLO

SANN
DRETT
DELTOK
PER ORETORP I

FOR NUFT

STRØM

PIKE NAVN

Eivind N.M.
Engeness,
Moss
Kjell Larsen,
Skiptvet

TUTE
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Malermestrene
Indre Østland AS

Aaserud Møbler A/S
Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Tvemo
Transport DA
Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Brustad
Busstrafikk A/S
Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Prinsens g 9, 1530 MOSS
Tlf. 69 25 14 68

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Joker Kirkenes

Jan Reime
Bil & Karosseri AS

Kiell Torkildsens g 3
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 12 66

Berganmoen
Landbruksverksted

Engens
Lastebiltransport ANS
Skillebotn
8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 02 68 45
Mobil 909 43 804

Heimdal
Storbilsenter AS

Bergan
3277 STEINSHOLT
Tlf. 33 12 94 48

Osbuss AS

Kjellemo
Bilverksted AS

Industrig. 47
5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Eliasbakken 7
8200 FAUSKE
Tlf. 75 40 22 00

Valdres
Murerforretning AS
Kongsvegen 55
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 54 15

Classic Auto
Service

Nettbuss Trøndelag AS

Buskerud
Bilsenter AS

Tyin-Filefjell
Transport & Maskin AS

Brillehjørnet
Jarle Bang

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Meny Bekkestua
Bærumsveien 207
1357 BEKKESTUA
Tlf. 67 11 87 20

Hovrud Maskin

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Fannestrandv 71
6414 MOLDE
Tlf. 815 00 535

2985 TYINKRYSSET
Tlf. 958 77 777

Ruten Fjellstue

Månovegen 222
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 481 33 000

Villmarksbygg
Sveinung
Midtgarden

ESSO Rauland
Servicenter

Apotek 1 Alta

Klepp Auto
Bilverksted AS

Bossbøen
3864 RAULAND
Tlf. 905 06 941

3864 RAULAND
Tlf. 35 07 31 03

Markv 14
9510 ALTA
Tlf. 78 44 96 10

Stranda
Anleggsservice AS

Rose
Trafikkskole A/S

Ødegårdsveien 127
6200 STRANDA
Tlf. 908 66 000

Nedre Tyholmsv. 9 D
4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

Borge
Begravelsesbyrå

Kvinnherad
Taxi AS

Nord Karmøy Sveis A/S

Onarheimvegen 92
5460 HUSNES
Tlf. 917 82 000

Jessheim
videregående skole
Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Bratsbergv 13
7037 TRONDHEIM
Tlf. 73 95 73 80

2960 RØN
Tlf. 61 34 44 15

3277 STEINSHOLT
Tlf. 33 15 56 00
www.steni.no

Syreveien Auto AS
Storamyr 23
4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 52 82 86 70
Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Tom L. Hansen
Byggmester
Pilv 6
1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03
Service, reparasjoner
og EU-kontroll

H. Lunde
Autoverksted

Johan R. Sunde AS
- SPAR

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Eggen
Anleggsdrift AS
Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Kjøpmannsbrotet 9
4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 60 60

Nakkens
Bilverksted

KMS Trafikkskole

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

avd for
vernepleierutdanninga

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Tlf. 56 30 34 20

Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Vestre Linnesv 7
3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Hovsgutua
2750 GRAN
Tlf. 61 33 19 10

Elvegata 2
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 39 50

Dronningens g 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Biv. 21
1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Hallingdal Billag AS
- Nettbuss

Gauldal-Østerdal
Buss AS

Dikev. 14
1661ROLVSØY
Tlf. 69 33 71 00

2658 ESPEDALEN
Tlf. 61 29 73 20
post@ruten.no
www.ruten.no

Storøyv 25
4260 TORVASTAD
Tlf. 52 83 80 71

Baklivegen 3
6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Vestsink AS

Odd Gleditsch AS

Markhus
Transport AS
Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Alstad Auto A/S

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Narvesen CC
Gjøvik

Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 90 30

Norbygg AS

Lomoen
2640 VINSTRA
Tlf. 61 29 10 77

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

DVC Budbiler AS

Sandmoflata 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

Friis
Arkitekter AS

Røn VVS AS
Industriv 2
9062 FURUFLATEN
Tlf. 77 71 11 70

avd. Ringerike

Trafikkskolen
G. Wangen

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Nettbuss Drammen

Granhøi
Alderspensjonat

Veidekke Entreprenør AS

avd. Ringerike AS
Soknedalsv 5
3517 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 44 05

Jernbanesvingen 6
2821 GJØVIK
Tlf. 61 17 93 96

Østo
Ortopedisenter AS

Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 45 15

Grønnegt 144
2317 HAMAR
Tlf. 62 53 65 00

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Heggstadmoen 1D
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 84 11 00

Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 19 16

Norsk
Kjøretøykontroll AS
Ulefossvegen 20
3730 SKIEN
Tlf. 35 10 00 58
www.eukontroll.net

Tor Erik Jovall
Transport
Giljastølv 8, 4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

4340 BRYNE
Tlf. 51 48 12 00
Alt innen biloppretting,
service og EU-kontroll

Fakta Regnskap

6402 MOLDE
Tlf. 71 21 40 00

Lister
videregående skole
Skoleveien 1
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 91 00

Sentrumsv. 60
3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56
4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Lyngseidet
Bilverksted A/S
Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 01 55

Figgjo
Autoservice
Figgenveien 34
4332 FIGGJO
Tlf. 51 66 33 22

ER-AN Bilverksted
5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60
Service, reparasjoner
og EU-kontroll
www.hjulstilling.no

Salong Kari

Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Kco

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker
ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår
skadelidte og pårørende ved bl.a.:

A D V O K A T E R

Trafikkskader Yrkesskader Pasientskader

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Øystein Helland
oh@kco.no

§

i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse.
Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering
Kco advokater
Postboks 400, 1302 Sandvika

Tlf.: 67 52 23 23
Faks: 67 52 23 20

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

www.kco.no

Trafikkskader - Yrkesskader - Pasientskader

trafikkskadde. ann.indd 2

2/13/09 12:44 AM

HVA GJØR DU HVIS ULYKKEN ER UTE?
Advokatfirma Tor Erik Hjertøy
Mer enn 30 års erfaring med personskader.
Gratis førstekonsultasjon

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo, Tlf. 22 33 69 50 - Fax: 22 33 69 51
e-post: torerik@advokathjertoy.no

www.advokathjertoy.no

Har jeg krav
på erstatning?
Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade
Traﬁkkskade
Forsikringsrett

Meld deg inn

via nettet

Gå inn på www.personskadeforbundet.no
og klikk på ”Meld deg inn”.
Da kommer du rett til innmeldingsskjema og der
ligger alt som trengs for innmelding; priser,
medlemsfordeler, brosjyren ”sentrale spørsmål om
erstatning” og advokatvalgskjema.
Innmeldingen gjøres direkte på nett,
og den som melder seg inn får en bekreftelse
og beskjed om at faktura sendes med post.
Hvis det er noen som heller ønsker innmeldingsskjema tilsendt i posten, er alternativet tilgjengelig
under medlemskapstype. De som ikke bruker nettet
kan ringe oss på telefon 22 35 71 00, så sender vi
innmeldingspapirene i posten som før!

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.drageset-preto.no
Strandgaten 18 – Bergen
Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

Vi gjør oppmerksom på at ungdomsmedlemskapskontingenten er på kr 200.Hilsen sekretariatet

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo
Miljøtrykksak fra Trykkpartner AS.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Lisensnr. 241 823

PERSONSKADEERSTATNING
PERSONSKADEERSTATNING
med hovedfokus på

Vi har
lang erfaring med personskadebehandling
• Trafikkskade
med
• hovedfokus
Pasientskade på
•

Yrkesskade

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

Advokatene
Leiros & Olsen as
Telefon: 776 00 210
E-post: post@leiros.no
www.leirosogolsen.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

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

Har du krav
på erstatning?
Advokatene Leiros & Olsen as

Rådgiverne

www.leirosogolsen.no

Rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid
hver torsdag mellom klokken 10.00-14.00.
Hun svarer på spørsmål angående
kognitive skader. E-post: kognitiv@ltn.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Advokatfirmaet
Strand
Telefon:
776 00
210& Co består av
10 medarbeidere hvorav 8 jurister.
E-post:
post@leiros.no
Vi bistår
både når det gjelder yrkesskader,
trafikkulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

Personskade:
Ta kontakt med advokat Henning Dragsnes eller
advokat Frode Wisth for en uforpliktende samtale.
Fjordgt. 23,
Postboks 534 Sentrum
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40
Telefax: 73 87 45 45

svarer

på spørsmål

Rådgiver Birte Sand Rismyhr svarer på
spørsmål om Nav, rettigheter i kommunen
og helserettigheter. E-post: birte@ltn.no
Seniorrådgiver Per Oretorp svarer på
spørsmål om erstatning og helserettigheter
og juridiske spørsmål. E-post: per@ltn.no
Alle er å treffe på telefon 22 35 71 00
mellom 09.00-15.00

Sertifikat nr. 1638

Advokatene
Leiros
as er ledende
et av firmaer
landets
Advokatene Leiros
& Olsen&asOlsen
er et av landets
innen
erstatningsrett,
og har kontorer
Alta og Oslo. og har
ledende
firmaer
innen i Tromsø,
erstatningsrett,
kontorer
i Tromsø, Alta og Oslo.
Vi har lang erfaring med personskadebehandling

