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

Vi bistår klienter fra hele landet.

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

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

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

Personskade – erstatningsrett 

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

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

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

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

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Advokat Marit Figenschau

Advokat Sigve Seime Stokka

Adv.flm. Torgeir Haslestad

Advokatfirmaet Nidaros DA  
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, 
Norway

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

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

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

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

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

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

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

Av Kjell Silkoset

Nå er det tidlig sommer etter en lang 
vinter som nektet i det lengste med å 
slippe taket. Russen har hatt kalde for-
hold for sin feiring og utfoldelse og 
holdningsskapende og ulykkesforebyg-
gende tiltak er saker vi har på agenda-
en hvert år, og vil utvikle. Vi har dyktige 
lokallag som baner vei og er til inspira-
sjon og forbilde for hvordan en russeak-
sjon kan gjennomføres. 

Forbud mot sms og trykking på mo-
biltelefon i bil annet enn for å ta i mot 
og avslutte en samtale er iverksatt, noe 
vi forventer vil slå positivt ut på ulyk-
kesstatistikken. Ferien og fullpakket fe-
riebil står for mange som årets høyde-
punkt, vi kan ikke unngå å minne om at 
alle løse gjenstander kan utgjøre en livs-
fare når ulykken først er ute. Fest mest 
mulig, legg det tyngste lavest i bilen og 
prøv og fordele slik at ikke all tyngden 
havner bakerst. Det påvirker styringen 
og veigrepet enormt.

Som tidligere år sender vi inn gode pro-
sjekter til Extrastiftelsen Helse og Reha-
bilitering, ikke bare gode "interne" pro-
sjekter, men også med dyktige aktører 
i f.eks helsevesenet, rehabilitering mm. 
Her sitter vi på gode ressurser sentralt 
som bidrar og hjelper til for å lage gode 
søknader.

I år er det Stortingsvalg og mange lag 
og organisasjoner går sammen for å 
drive politisk påvirkning. FFO (Funk-
sjonshemmedes fellesorganisasjon) er 
den paraplyen av organisasjoner vi er 
under, også alle lokallagene og fylkes-
lagene er med i sitt lokale FFO. Bruk den 
påvirkning og mulighet som finnes for 
å fremme vårt budskap. Man kommer 
ikke unna at de frivilliges jobb er uunn-
værlig og fortsatt har en viktig rolle i 
samfunnet. Selv om det svinger i hvor 
engasjert man orker å være, og dug-
nadsånden til tider kan se død ut, ligger 
den der og vekkes når enkeltsaker tref-
fer. Stå på videre, alle dere aktive frivil-
lige fortjener anerkjennelse og bli sett. 
Jo flere vi er, jo sterkere står sakene vi 
slåss for.

Husk nok væske og rett temperatur for 
to- og firbeinte, sola kan gjøre tempera-
turen i bilen kritisk høy selv på en over-
skyet dag.

Nyt dagene! Vennlig hilsen

Kjell H Silkoset
Landsleder

Godt med tidlig sommer
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Reportasje

Av Ole Gunnar Onsøien

Som nyinnflyttet i Hamar sleit Per-
nille Villekjær med å skaffe seg en 
ny omgangskrets. Helt til hun ble 
invitert til Venneklubben i Hamar på 
Facebook. 

– Jeg ble invitert med i gruppen 
av en annen innflytter, som har 
barn i samme barnehage som søn-
nen min, forteller Villekjær. 

I 2006 var hun i en bilulykke og fikk 
store skader til hodet. I to uker lå 
hun i koma før hun begynte å bli 
bedre. Mens hun var på rehabilite-
ring på Sunnaas sykehus, meldte 
hun seg inn i Personskadeforbun-
det LNT. I dag er hun nestleder i Per-
sonskadeforbundet LNT Midt- og 
Nord-Hedmark lokallag og nyvalgt 
varamedlem i Funksjonshemme-
des fellesorganisasjon Hedmark. 

Manglet venner
Venneklubbene på Facebook, som 
finnes over hele Norge ble først 
startet av Steinar Halleland i Sta-
vanger, etter han satte inn rubrikk-
annonse i Stavanger Aftenblad og 
etterlyste venner. Han fikk 60 e-pos-
ter. Etter å ha reetablert seg flere 
ganger sto han uten et sosialt nett-
verk i Stavanger. 

– Jeg manglet venner, noe som 
var helt forferdelig for meg, siden 
jeg er et veldig sosialt menneske. 
Når man da ikke har noen å være 
sammen med på fritiden, er det 
helt pyton, sa Halleland til nrk.no i 
2011. 

Det er noe Villekjær kjenner seg 
igjen i. 

Halleland har siden 2011 startet ven-
neklubber for flere byer over hele 
Norge. I venneklubben på Hamar er 
det rundt 45 medlemmer per i dag. 
I større byer er det dog ikke uvanlig 
med flere hundre medlemmer i de 
respektive klubbene. Han har vært 
intervjuet på Lindmo på NRK og i 

han og venneklubbene var nevnt i 
Konges nyttårstale i 2012. 

– Unge i etableringsfasen på nye 
plasser, mister fort mye av den 
gamle omgangskretsen sin, tror 
jeg, sier Pernille VIllekjær. 

Hvem som helst som er med i ven-
neklubbene kan invitere andre til å 
være med på en aktivitet, som for 
eksempel å ta seg en kaffe eller dra 
på kino. 

– Det er lettvint å dra og ta en 
kaffe med noen i venneklubben og 
det er helt ufarlig å spørre om an-
dre vil være med på Facebook, sier 
Villekjær. 

Lite dømmende
Villekjær forteller at hun synes det 
kan være litt vanskelig å snakke om 
hvorfor hun ikke er i arbeid med det 
gamle kontaktnettverket sitt. 

– Folkene i gruppen er ikke så 
veldig dømmende i forhold til at 
jeg som 30-åring er uføretrygdet. 
Mitt inntrykk er at mange av de an-
dre også har med seg sin del med 
bagasje, forteller Villekjær.  

På grunn av hodeskaden fra bilulyk-
ken er det ikke bestandig hun er i 
form til å binde seg til et bestemt ar-
rangement, men i venneklubben er 
det ikke noe obligatorisk oppmøte. 
Hvis man har tid og lyst er man dog 
mer enn velkommen på møtene.

– Men det er for all del ikke slik 
at vi bare sitter og snakker om pla-
gene våre og om NAV. Vi prater om 
helt hverdagslige ting, som været, 
hva som skjer i kulturlivet og slike 
ting, forsikrer hun. 

I venneklubben på Hamar er da-
mene mest aktive, men det er også 
noen mannfolk som ofte er med og 
organiserer nå og da. 

– En av de aktive guttene i grup-
pen har snakket om å ta oss med 
på skytebanen. Det er det som er 

så fint med venneklubben - man får 
møtt mennesker man kanskje ikke 
ellers hadde truffet, og man blir 
dratt med på nye aktiviteter, sier en 
tydelig engasjert Villekjær. 

Hun forteller også om at hun gjen-
nom de andre i venneklubben blant 
annet har fått vite at det i nærheten 
av Hamar er en steinsirkel som lig-
ner på Stonehenge. Bare en hel del 
mindre. 

– Ved å omgås mennesker man 
vanligvis ikke ville vært med, lærer 
man mye nytt om stedet man bor 
på. Hvis man er ensom, bør man 
helt klart vurdere å melde seg inn 
i en venneklubb på Facebook, kon-
staterer Villekjær. 

18% alene
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser 
at det i Norge er 896 000 enper-
sonhusholdninger. 18% av befolk-
ningen bor alene og mest vanlig er 
det å bo alene i Oslo, hvor over 52% 
av husholdningene er enslige. 15 
andre kommuner - de fleste i Finn-
mark og ellers i Nord-Norge, har 
også nær 50% enslige i husholdnin-
gene, mens Bergen og Trondheim 
ligger på rundt 45%. 

Til NRK forteller kultursosiolog 
ved Universitetet i Stavanger Erik 
Fossåskaret at han mener at det 
betyr at omtrent hver tiende nord-
mann er ensomme. 

– Omtrent halvparten av de som 
bor alene svarer at de er ensomme, 
det er ganske mange, sa han til nrk.
no i 2011. 

Videre forteller han at det var mer 
vanlig å ha relasjoner til de samme 
menneskene gjennom hele livet, 
selv om det ikke nødvendigvis var 
gode relasjoner. Mellom familien, 
kollegaer og naboer var det i alle 
fall noen stabile relasjoner, mens i 
dag flytter vi gjerne flere ganger i 
løpet av livet.

Knytter vennskap på Facebook
Venneklubber gjør det lettere å bli kjent med nye mennesker.
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Pernille VIllekjær i Jordan 



6 Magasinet • nr. 5 – 2013

Reportasje

Av Ole Gunnar Onsøien

I følge Statistisk sentralbyrå om-
kom 168 personer i veitrafikkulyk-
ker i 2011, mot 239 omkomne i snitt 
per år fra 2002 til 2011. 679 personer 
ble hardt skadd i trafikken i 2011, 
mens snittet per år fra 2002 til 2011 
er på 839 personer. Statistikken for 
2012 var enda ikke klar da dette bla-
det gikk i trykken. 

– En av grunnene til at vi ser en 
reduksjon av antall drepte i trafik-
ken er at bilbransjen har tatt sin del 
av ansvaret, sier Oretorp. 

Vi Menn skreiv i april om Volvo som 
stadig utvikler nye sikkerhetssyste-
mer til bilene sine i sitt kollisjons-
testanlegg utenfor Gøteborg.  

– Det blir mer og mer vanlig 
med systemer som hjelper til med 
å unngå kollisjoner og som bidrar 
til å minimere skader dersom en 

kollisjon skulle skje. Det vil også 
komme flere systemer som tilpas-
ser seg føreren eller passasjerene 
og den situasjonen de havner i, 
sa Lotta Jakobsson som jobber ved 
Volvo Safety Center til Vi Menn.  

Hun snakker om systemer i nye bi-
ler som for eksempel kan oppdage 
om man skulle bevege seg over 
midtstreken på veien, eller om man 
skulle komme for nær bilen foran 
seg. Alle de store bilprodusentene 
forbedrer slikt utstyr i bilene sine 
for hver nye modell som kommer 
ut.  

Må ikke bli passiv
– Det må ikke bli slik at sikker-

hetsutstyret blir en sovepute. Fø-
reransvaret er uhyre stort og intet 
sikkerhetsutstyr kan kompensere 
for en usikker sjåfør. Den som kjø-
rer har ansvaret for at elektronik-

ken fungerer, konstaterer Per Ore-
torp. 

Han mener det er skummelt der-
som teknologien får ta helt over.  

– Føreren må ha styringen og 
ansvaret for sikkerheten i bilen og 
slik bør det også fortsette. Det er 
meget farlig om sjåføren nærmest 
blir redusert til en passasjer. Det er 
naturlig å tenke seg at bedre sik-
kerhetsteknologi kan gi en falsk 
form for trygghet. Selv om man 
har gode hjelpemidler, så kan man 
komme i uventede situasjoner der 
sikkerhetsutstyret ikke virker som 
det skal, sier den assisterende  
generalsekretæren.  

Oretorp er også seniorrådgiver for 
Personskadeforbundet LNT med 
særlig ansvar for områdene erstat-
ningsrett og samferdsel.  

– Føreren har alltid det ytterste 
ansvar i følge veitrafikkloven. Til 
syvende og sist er det føreren som 
har ansvaret for at man er aktsom i 
trafikken. Det er ikke hensiktsmes-
sig med et system der man be-
skylder elektronikken. Når en PC 
kræsjer skyldes det jo som regel 
brukerfeil. Så kan vi jo spørre oss, 
når kommer det første dataviruset 
i bilen? 

– Jo mer vi bygger inn i bilene, 
jo mer sårbare blir de vil jeg tro, av-
slutter Oretorp.  

Enklere å være fører
Rune Gutteberg Hansen, informa-
sjonsdirektør i Volvo Norge, mener 
det har blitt lettere å være fører i 
moderne biler.  

Færre blir skadd 
i trafikken
Selv om det er bedre sikkerhetssystemer i nye biler og færre blir skadd i trafikken, 
har sjåføren fortsatt ytterste ansvar, mener Per Oretorp, assisterende generalsekre-
tær i Personskadeforbundet LTN. 

Illustrasjonsfoto Volvo
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– Det gjør kjøreturen sikrere. Uli-
ke oppgaver som distraherte sjåfø-
ren tidligere gjør bilen nå selv. Den 
holder temperaturen i bilen, radio-
en stiller inn seg selv og vindus-
viskerne og lys operer automatisk. 
Volvo har også utstyr som varsler 
om bilen beveger seg ut av eget 
kjørefelt og automatisk avstands-
håndtering til bilen foran, dette 
gjør at sjåføren kan ha mer fokus 
og oppmerksomhet på trafikkbildet 
utenfor og ikke alt som skjer i og 
med egen bil, sier han.  

Han er dog enig med Oretorp i det 
at sjåføren bestandig har det ytter-
ste ansvaret for egen og andres sik-
kerhet.  

– Hvilket ansvar som ligger hos 
bilprodusentene vil avhenge av 
hver enkelt hendelse og om det 
kan dokumenteres om elektronikk 
eventuelt har sviket, sier Gutteberg 
Hansen.  

Han mener at det i framtiden vil 
komme flere systemer som kan 
hjelpe til med å unngå kollisjoner 

og å bidra til å redusere skader hvis 
en kollisjon likevel skulle skje.  

– Det kan komme sikkerhetsys-
temer med bremser som automa-
tisk aktiveres når det registreres en 
forestående kollisjon, uansett fra 
hvilken vinkel på bilen den treffer. 
For øvrig er utvikling av det ytre 
trafikkmiljøet en viktig faktor som 
vil bidra til å bedre sikkerhet for bi-
lister framover. Volvos visjon er at 
ingen skal drepes eller skades al-
vorlig i en ny Volo personbil fra 
2020, avslutter han.  

Trafikklærer Stian Eidsmo stoler 
ikke helt på alle de nye systemene. 

– Da jeg kjøpte ny bil sist, valgte 
jeg bort blant annet blindsonevars-
leren, da jeg ikke synes den var god 
nok. Den varslet ikke om alle som 
befant seg i blindsonen og dessu-
ten varslet den også når det ikke 
var noe der, sier han. 

Blindsonevarsleren skal i utgangs-
punktet gi beskjed om det befinner 
seg en annen bil i blindsonen. 

– For en stund siden lånte jeg 
en bil med automatisk cruise-kon-
troll, som holder farten til bilen for-
an. Det ble rett og slett så kjedelig 
å kjøre etterhvert at jeg faktisk vur-
derte å ta opp telefonen for å ha 
noe å gjøre. Det ble heldigvis med 
fristelsen, konstaterer Eidsmo, 
med et smil. 

Fokus på sikkerhet
– De gangene jeg har latt elevene 
mine prøve cruise-kontroll ser jeg 
ofte at de fjerner fotene helt fra pe-
dalene og er dermed ikke klare til å 
justere farten eller bremse om nød-
vendig, forteller Eidsmo. 

På trafikkskolen fokuserer de alle-
rede på å kunne ta i bruk de sikker-
hetsfunksjonene som er i bilene i 
dag. 

– Jeg skal ikke se bort i fra at 
vi må tilpasse undervisningen når 
det kommer biler som krever enda 
mindre av oss som sjåfører, sier 
daglig leder ved Melhus Trafikksko-
le, John Lervik. 

Han forteller også om at veldig 
mange glemmer å tilpasse nakke-
støtten i bilen, eller har setebeltet 
for langt opp når de kjører. 

– Om nakkestøtten ikke er til-
passet riktig kan man fort få nakke-
sleng og det som verre er om man 
må bremse fort. Beltet må også lig-
ge slik at det ikke presser mot or-
ganene i magen, men heller ligger 
over hofta, avslutter Lervik. 

Må tilpasse undervisningen 
Ved Melhus Trafikkskole ser de ikke bare rosenrødt på bedre sikkerhet nye biler. 

John Lervik og Stian Eidsmo ved 
Melhus trafikkskole

Illustrasjonsfoto Volvo
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Fagnytt

Av Birte Sand Rismyhr

Ved innleggelse og 
poliklinisk behandling
Når et barn under 12 år blir innlagt 
i sykehus, kan foreldrene ha rett på 
pleiepenger. Det samme gjelder 

dersom barnet blir behandlet po-
liklinisk, men trenger kontinu-

erlig tilsyn og pleie i hjemmet.  
Vilkåret for pleiepenger er at 
pleiebehovet må vare mer 
enn syv dager, og utbeta-
les da fra den åttende da-
gen av NAV. De syv før-
ste dagene kan dekkes 
under ytelsen omsorgs-
penger.

Dersom barnet har en 
kronisk sykdom eller 
nedsatt funksjonsevne, 
gjelder retten til pleie-
penger frem til barnet 
er 18 år. Hvis en har om-

sorg for en person 
med psykisk ut-
v ik l ingshem-
ning med en 
livstruende el-
ler svært alvor-

lig sykdom eller 
skade, er det in-

gen aldersgrense.

Når barnet kommer 
hjem fra behandlings-

stedet, kan det fortsatt 
ytes pleiepenger der-

som barnet trenger kon-
tinuerlig tilsyn og pleie fra 

en av foreldrene. Andre nære 
pårørende, som besteforeldre, kan 

også få pleiepenger etter      
denne bestem-

melsen.

Ved alvorlig sykdom og skade
Hvis barnets skade eller sykdom er 
livstruende eller svært alvorlig, og 
det er nødvendig at vedkommen-
de oppholder seg i helseinstitusjo-
nen, kan man ha rett på pleiepen-
ger fra første dag. I disse tilfellene 
kan også begge foreldrene ha rett 
til pleiepenger samtidig. Om barnet 
får tilsyn i hjemmet, kan bare en av 
foreldrene få pleiepenger om gan-
gen. 

Pleiepenger ytes som hovedregel 
ikke når tilstanden er varig, men 
med unntak av i startfase, ustabi-
le perioder eller ved svært alvor-
lig progredierende sykdom. Varig 
sykdomstilstand vil i praksis si en 
sykdomstilstand som vil vare i 2-3 
år eller mer. Om sykdommen reg-
nes som varig og man ikke har rett 
på pleiepenger, kan man ha rett 
på hjelpestønad fra NAV eller om-
sorgslønn fra kommunen.

Varigheten og størrelse på 
stønaden
Pleiepengene kan utbetales så len-
ge det er nødvendig av hensyn til 
barnet. Det er likevel begrensnin-
ger i varigheten av utbetalingen 
når sykdommen eller skaden er va-
rig. Retten og størrelsen til ytelsen 
er etter de samme bestemmelse-
ne som gjelder for sykepenger ved 
egen sykdom.  Om det er etablert 
et tilsyns- eller avlastningsordnin-
ger deler av dagen, kan den ytes 
gradert ned til 50 prosent. Den kan 
også deles gradert mellom foreldre. 

Ved spørsmål om pleiepenger eller 
andre stønadsordninger er det bare 
å ta kontakt med en av rådgiverne i 
sekretariatet. 

Sykt barn- 
når har jeg rett på pleiepenger?
Pleiepenger er en økonomisk ytelse som kan være aktuell for familier som har alvor-
lig syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne. Men når har man egentlig rett på 
denne ytelsen?



Frank Gjelsøy viser frem utstil-
lingsstanden fra Modutech.
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Forbundet

Av Frank Gjelsøy
Messe og 
utstillingsstand

Oppfinneren bak standen så Oslo-
laget ha stand med et vanlig bord 
i tre under trafikkskaddes dag, det-
te gjorde at vedkommende ønsket 
å produsere et profesjonelt bord til 
å bruke på stand. Etter en tid i pro-
duksjon fikk vi tilbud om produktet 
som dere ser avbildet her. Det er et 
relativt dyrt produkt, men det kan 
vare lenge. 
 

Standen er laget i profilert alumi-
nium og plast. Den er avrundet i 
hjørnene og er veldig praktisk ved 
at brosjyrer og annet promoterings-
materiell får god plass under den. 
Logoen vår kommer tydelig frem 
på forsiden og de grafiske elemen-
tene vi har brukt på hjemmesiden 
og brosjyren kommer også godt 
frem på sidene av standen. Tanken 
bak den er at den skal være mobil 

og er veldig enkel å montere og 
legge sammen, samtidig som den 
er stødig når den er satt opp. Stan-
den leveres med en trillebag som 
beskytter sidene og gjør den lett å 
frakte med seg. 

Vekten er ca 20 kilo og målene er 90 
* 90 * 43 cm ferdig oppslått. Sam-
menslått blir den ca 10 cm bred, slik 
at den får plass i bagasjerommet.  
Alle deler er utskiftbare og kan skaf-
fes hos leverandøren ved eventuell 
skade. 

Ved å investere i en utstillingsstand 
vil laget alltid ha et enkelt oppsett 
klart for utstillinger, messer eller an-
dre aktiviteter. Og når laget bruker 
standen, roll-upen og jakkene eller 
andre logoplagg samt har brosjyrer 
med like grafiske elementer vil det 
fremstå som ryddig og godt organi-
sert. Navnet vårt og logoen vil også 
få mye større oppmerksomhet og 
synlighet når de blir presentert på 
denne måten.

For de lagene som ikke ønsker eller 
har økonomi til å investere i en slik 
stand oppfordrer vi til å ta kontakt 
med lag i nærområde for et splei-
selag. 

Pris for stand med trillebag ferdig 
levert er kr 11 000,-.  Vi oppfordrer 
alle lag til å ta opp i sine styrer om 
de ønsker denne flott utstillings-
standen. 

Utstillingsstandene leveres ca 3 
uker etter bestillingsfristen som er 
30. august 2013.

Endelig kan Marked- og mediautvalget presentere et tilbud på messe og utstillings-
stand til lagene som ble lovet i Magasinet tidligere i år. Oslo-laget har hatt standen i 
bruk ved flere anledninger og er veldig fornøyd. 
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Fra Retten

Av Per Oretorp
Assisterende generalsekretær
Personskadeforbundet LTN

Skadelidte ble i august 2006 stukket med kniv i brystet og ble påført 75% varig  
medisinsk invaliditet. Kontoret for voldsoffererstatning innvilget erstatning og  
utbetalte i juni 2010 maksbeløp på 20 ganger grunnbeløpet med utgangspunkt i 
grunnbeløpet på skadetidspunktet. Lang saksbehandling medførte således større 
tap for voldsofferet.

Voldsoffererstatningskontoret har 
hatt skiftende praksis gjennom åre-
ne ift hvorvidt G på skadetidspunkt, 
eller G på vedtakstidspunkt skulle 
legges til grunn. Frem til 2009 ble 
vedtakstidspunkt lagt til grunn men 
i juni 2009 forandret man praksis og 
begynte å legge skadetidspunktet til 
grunn. Etter 22.juli hendelsene ble 
voldsoffererstatningsloven foran-
dret. Lovendringene fikk tilbakevir-
kende kraft og ble gjort gjeldende 
fra 1. januar 2011. For skadehendel-
ser inntruffet etter denne dato blir 
nå vedtakstidspunkt lagt til grunn.

Personskadeforbundet LTN var enig 
med skadelidte at det var grunn å 
stille spørsmål ved hvorvidt en slik 
tidsbegrenset praksisendring som 
gikk på bekostning av den enkelte 
skadelidte var lovlig. Landsstyret 
vedtok derfor å be om å bli opp-
nevnt som partshjelper i forbindel-
se med Høyesteretts behandling 
av saken, hvilket Høyesterett ga sitt 
samtykke til. Med bakgrunn i sa-
kens prinsipielle karakter, og beho-
vet for en rettsavklaring, innvilget 
også forbundets rettssikkerhets-
fond garanti for saksomkostninger.

Tidsperioden hvor voldsoffererstat-
ningskontoret benyttet en annen 
praksis var altså begrenset til perio-
den juni 2009 til og med 31. desem-
ber 2010. I sammenhengen var det 
altså forholdsvis få voldsoffer som 
ble rammet av praksisendringen. Til 
tross for dette kom Høyesterett til 

at staten ved voldsoffererstatnings-
nemnda ikke hadde tolket loven og 
tilhørende forskrifter feilaktig og fri-
fant staten.  Videre fant Høyesterett 
ikke grunnlag for å tilkjenne skade-
lidte renter fra skadetidspunktet.

For skadelidte og Personskadefor-
bundet LTN ble saken prosedert 
av advokat Lars Edvard Landsverk,  
advokatfirma NessLundin.

Personskadeforbundet LTN me-
ner saken er et godt eksempel på 
at juridisk rett er noe helt annet en  
 

moralsk rett. Staten hadde altså ju-
ridisk rett til plutselig, uten noen 
nærmere forklaring, forandre prak-
sis slik at 22 voldsoffere fikk en la-
vere erstatning enn hva som hadde 
vært tilfelle hvis vedtak hadde blitt 
fattet før juni 2009. I disse sakene 
sparte staten statskassen for utgif-
ter på bekostning av 22 voldsoffer. 
Personskadeforbundet LTN hadde i 
årrekke før 22. juli 2011 krevd end-
ringer i voldsoffererstatningsloven. 
Mange av disse krav ble tatt til føl-
ge i forbindelse med de lovendrin-
ger som trådte i kraft 1. januar 2011, 
blant dem at vedtakstidspunkt skal 
legges til grunn.

Høyesterett avsa dom
i voldsoffererstatningssak
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Førsteamanuensis Dr. juris og leder for Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhets-
fond, Morten Kjelland er oppnevnt til Professor ved institutt for offentlig rett ved  
Universitetet i Oslo.

FagnyttRettsikkerhetsfondets leder 

Morten Kjelland 
oppnevnt til Professor

Morten Kjelland, født 1972, kom tid-
lig i sin juridiske karriere i kontakt 
med Landsforeningen for trafikk-
skadde og hadde et nært samar-
beid med tidligere rådgiver Tom Eit-
vet. Etter å ha blitt cand. jur. i 2000 
arbeidet Morten Kjelland også som 
juridisk utreder hos advokatfirmaet 
Ness & Co (2001–2002) og advokat-
firmaet Riisa & Co (2002–2003). Et-
ter å ha fått sin doktorgrad i 2008 
har han vært vitenskapelig assis-
tent ved Institutt for rettssosiologi, 
og i perioden 2004–2011 vært sti-
pendiat og postdoktor ved Nordisk 
institutt for sjørett, Universitetet i 
Oslo. Kjelland har vært fagsekre-
tær for Personskadeserstatnings-
utvalget (2008–2011), herunder en 

periode på fulltid etter oppdrag fra 
Justisdepartementets lovavdeling. 
Siden 2008 har han vært leder for 
Personskadeforbundet LTNs retts-
sikkerhetsfond.

Morten Kjellands vitenskapelige 
arbeider er hovedsakelig innen er-
statnings- og velferdsrettslige em-
ner, og omfatter temaer slik som 
ansvarsetablering og erstatnings-
utmåling relatert til både alminne-
lig erstatningsrett og spesiell erstat-
ningsrett (f. eks. pasientskaderett).

Personskadeforbundet LTN gratule-
rer med professoratet.

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

Rådgiver Birte Sand Rismyhr svarer på spørsmål om Nav,  
rettigheter i kommunen og helserettigheter. 
E-post: birte@personskadeforbundet.no

Seniorrådgiver Per Oretorp svarer på spørsmål om  
erstatning og helserettigheter og juridiske spørsmål. 
E-post: per@personskadeforbundet.no

Alle er å treffe  på telefon  22 35 71 00  mellom  09.00-15.00
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Reportasje

Tekst og foto: Anette Skomsøy, 
informasjonsrådgiver i FFO
(Artikkelen ble til med støtte 
fra Norad gjennom Atlas- 
alliansen)

Ikke bare ble hun forlatt, hun ble 
også alene om forsørgeransvaret 
for sine to sønner. Ulykken skjedde 
da Krishna var 18 år, og 6 måneder 
etter at hun hadde giftet seg. Ska-
den var så alvorlig at hun måtte am-
putere venstre bein. Hun viser meg 
protesen som erstatter beinet, og 
forteller at hun ikke har fått noe er-
statning eller form for hjelp fra bus-
selskapet etter ulykken.  

Kan ikke gifte seg på nytt
I Nepal kan ikke en kvinne som blir 
forlatt av ektemannen gifte seg på 
nytt. Det kan imidlertid mannen. 
Krishna har hørt rykter om at eks-
mannen er gift på nytt og at han 
har tre barn med sin nye kone, men 
hun er ikke helt sikker. Barna han 
har med Krishna har han ingen kon-
takt med. 

Krishna vokste opp i den vestre de-
len av Nepal, i nærheten av Pokara. 

Det var der ulykken skjedde. Nå lei-
er hun et rom i Katmandu sammen 
med eldstemann på 14 år, mens 
den yngste bor på et privatdrevet 
guttehjem der han også får utdan-
ning.  

Kiosksalg ble redningen 
Hun savner å være sammen med 
gutten sin, men er glad for at han 
kan få en god utdanning. Selv vok-
ste hun opp i en fattig familie, og 
fikk aldri muligheten til å gå på sko-
le. Krishna forteller at hun verken 
kan lese eller skrive. Den kunnska-
pen trenger hun heldigvis ikke for 
å drive en liten kiosk i en park midt 
i Katmandu. Det er her jeg treffer 
henne en onsdag formiddag i mars. 
Parken er statlig drevet og det lig-
ger en rekke små kafeer drevet av 
ulike interessegrupper i den. Til 
tross for forfall og søppel som flyter 
rundt er den et populært møtested 
for kjærestepar. 

I den vesle kiosken på hjul selger 
Krishna vann, snaks, nudler og si-
garetter. Det tjener hun 10 – 12 000 
nepalske rupi (ca. 700 norske kro-
ner) i måneden på, og det er nok til 
husleie og mat til seg selv og søn-
nen som bor hjemme. Hver måned 
må hun betale 1000 rupi i kioskleie 
til myndighetene som driver par-
ken.   

Orket ikke mer
En ulykke kan få ekstra fatale kon-
sekvenser for en kvinne i Nepal. De 
blir ofte utestengt fra hele familien. 
Det skjedde også med Krishna. Hun 
fikk ingen støtte fra foreldrene. I ste-
det behandlet de henne som luft. 

- Jeg pleide å bo i nærheten av 
foreldrene mine og der jeg vokste 
opp. Men etter ulykken ble de mer 
negative til meg. Brødrene mine 
var greie nok, men deres koner var 
ikke særlig hyggelige. Til slutt orket 

Krishna Nepali:

- Jeg fikk ingen støtte 
etter ulykken
Dersom en kvinne i Nepal blir syk eller skadet i løpet av livet blir hun ofte straffet for 
det. Krishna Nepali er en av dem. Hun ble utestengt fra sin egen familie og forlatt av 
ektemannen etter at hun ble påkjørt av en buss. 



 13   nr. 5 – 2013 •  Magasinet

jeg ikke være der mer, og bestemte 
meg for å ta med barna til hoved-
staden for å finne meg arbeid der, 
sier Krishna. 

Det var en bekjent som fulgte henne 
til Katmandu. Der kom hun i kontakt 
med en organisasjon som skaffet 
henne tilgang til kiosken og plass til 
yngstesønnen på et guttehjem. Der 
får han mat og utdanning, og Krish-
na forteller at han trives godt med 
det. Faren har verken hun eller gut-
tene kontakt med.  Den minste gut-
ten ser hun kun en gang i måneden. 
Da reiser hun og henter han, og så 
bor han hos henne over helgen.

Må betale for ny protese selv
Etter ulykken fikk ikke Krishna noen 
form for erstatning som kunne 
hjelpe henne å dekke kostnade-
ne til medisinsk behandling. Hun 
måtte amputere det ene beinet, og 
den første protesen fikk hun gratis. 
Men når denne skal skiftes ut, noe 
den burde ha blitt for flere år siden, 
må hun betale alt selv. En ny pro-

tese koster mellom 30 – 40 000 rupi, 
mens en av god kvalitet koster over 
100 000 rupi (ca. 6500 norske kro-
ner). Protesene bør helst skiftes ut 
hvert tredje år. 

- Jeg bruker fortsatt protesen 
jeg fikk utdelt på sykehuset etter 
ulykken. Nå begynner den å bli 
vond å bruke og det er på tide å 
bytte den ut, sier hun. 

Den eldste gutten til Krishna går i 
7. klasse på en offentlig skole. Han 
hjelper moren med å kjøpe mat, 
hente vann og passer kiosken når 
moren ikke kan være der. Kiosken 
er åpen fra klokka ti på formidda-
gen til seks på ettermiddagen hver 
dag. 

- Jeg har aldri fri, men jeg trives 
godt og har det mye bedre her enn 
på gamle trakter, sier hun.

I Storbyen merker hun lite til dår-
lige holdninger. Vennene hun har i 
Katmandu har hun truffet gjennom 

en organisasjon av funksjonshem-
mede. Mange har de samme utfor-
dringene som Krishna. Det eneste 
som skiller henne fra dem er at de 
fortsatt er gift. 

- Nå som jeg ikke har en ekte-
mann lenger, og heller ikke kan bli 
gift på ny, er min største bekym-
ring hvordan jeg skal klare meg når 
jeg blir gammel og ikke kan jobbe 
mer. Jeg håper at mine to gutter vil 
ta vare på meg, avslutter Krishna. 

Krishnas protese

Krishna i kiosken sin.
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Forbundet

Av Ingeborg Dahl-Hilstad

Rådgiveren hadde fått reisestip-
end gjennom Funkis til å reise 
til Danmark for å besøke Hjerne-
skadeforeningen ved leder Niels- 
Anton Svendsen. Hovedformå-
let med besøket var hvordan man  
jobber i Danmark for å få hode-
skadde tilbake i arbeid, men det 
ble også godt med tid til erfarings-
utveksling om organisasjonsarbeid 
og politisk arbeid. 

Dansk organisasjon
Foreningen i Danmark ble startet 
året etter oppstarten til Personska-
deforbundet LTN, og er en foren-
ing som har medlemmer som har 
fått hjerneskade. Det kan være et-
ter ulykker, slag eller andre tilstan-
der som gjør at hjernen har fått en 
skade. De har om lag 3000 med-
lemmer. 

Hjerneskaderehabilitering i Dan-

mark kom i gang tidligere enn det 
gjorde i Norge, og har også kom-
met lenger enn oss. Niels-Anton tok 
oss med til Bomi, som er et hjerne-
skadesenter i Roskilde.

Tilbake til hverdagen
På Bomi ble vi tatt i mot av nev-
ropsykolog Henning Olsen. Bomi 
et et av seks senter for hjerneska-
de rundt i Danmark som tar i mot 
brukere fra kommunen. De er ikke 
et sykehus, men en tverrfaglig en-
het som kommer inn i senfasen. 
De utreder hvordan man kan hjel-
pe brukeren videre og tilbake til en 
meningsfylt hverdag. Uttrykket me-
ningsfylt hverdag brukes i stedet 
for å kun snakke om tilbake til ar-
beid. Det er ikke alle som kommer 
tilbake til arbeid, men de skal også 
ha noe å bruke dagen til. 

- De danske hjerneskadesentre-

ne er noe vi mangler i Norge, sier 
Ann-Karin Grønvold. Her møtes 
menneskene med kunnskap utover 
det kommunene har å tilby, og de 
får en sjanse til å få hjelp til å finne 
ut av sin nye hverdag. På Bomi er 
de opptatt av å gjøre opptreningen 
i tilknytning til den skades egen 
hverdag, og de kan komme hjem til 
brukeren eller møte vedkommende 
på arbeidsplassen i tillegg til at de 
kan komme inn til Bomis lokaler. 

Handicaporganisationernes hus
Hjerneskadeforeningen i Danmark 
har sitt sekretariat i Handicapor-
ganisationernes hus i Taastrup rett 
utenfor København. Det er et nytt 
flott bygg som ble åpnet av Hennes 
Kongelige Høyhet Dronning Mar-
grethe i desember 2012. Der har 
flere av de danske handikapp orga-
nisasjonene samlet seg og de har 
bygget verdens første helt tilgjen-
gelige kontorbygg.

Her ble vi orientert om hvordan 
Hjerneskadeforeningen arbeider, 
og hvordan de har gått fram i arbei-
det for et bedre tilbud til de som er 
rammet av hjerneskader. 

Vi har mye å lære av hverandre, 
og aller mest har vi kanskje å lære 
i Norge av en dansk organisasjon 
som har holdt på lenger enn oss. 

- Nå er kontakten knyttet, og vi 
ser fram til å gå gjennom informa-
sjonen vi har fått med oss og tenke 
nytt for vårt eget arbeid, avslutter 
en fornøyd rådgiver.

Hektisk og lærerikt 
i Danmark
Møtet med Hjerneskadeforeningen i Danmark ga inspirasjon og nye ideer til Person-
skadeforbundet LTN. -De har holdt på med temaet noen år lenger enn oss, og vi har 
mye å lære av måten Danmark møter de med hodeskader, sier rådgiver Ann-Karin 
Grønvold.

Handicaporganisationernes hus i Danmark
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Landet Rundt 

Av regionsekretær Nord 
Nils-Gunnar Kristoffersen

Dette startet i 2011 med at ungdomskontakten, Anne 
Pedersen Strandbakk, kom til styret med forslaget. Hele 
styret likte ideen. De kontaktet flere videregående sko-
ler og ordnet med busselskap for henting og tilbakekjø-
ring. Skolene var med og var enig i at elevene fikk skulk 
hvis de ikke møtte. De kontaktet også politiet, Troms 
fylke og flere andre samarbeidspartnere og sponsorer 
kom til. 

Minnemarkering med lys
I år var arrangementet inne, flyttet til Rica Hotel sin sto-
re Nordic Hall. Det fungerte meget bra med to seanser 
inne slik at all russen fikk vært med. Laget i Harstad har 
lagt ned en kjempejobb for å få et så stort arrangement 
på plass. 

På morgenen 30. april var alt klart og 300 russ strøm-
met ut av bussene og inn, først i rommet der de med 
stands stod og videre inn i hallen. Leder åpnet den før-
ste seansen og ga mikrofonen til russepresidentene, Si-
grid Mathisen (rød) og Tarjei Fossum (blå) som hadde 
takket ja til å styre denne dagen. De og prest Arne Hå-
konseth hadde minnemarkering med lys for de 22 som 
døde i trafikken de siste 10 år. 

Sterke historier
Kjørelærer Vidar Trane snakket om at de er i en alder der 
de vil rive seg løs fra foreldrene og gjør det motsatte av 
hva de voksne sier, også når de kjører bil. Det kan være 
livsfarlig. 

Nestleder i laget, Bjørn Solli (er bussjåfør), viste film på 
hvor farlig det er å ikke ha på belter i buss. Det var tyde-
lig at salen reagerte og fikk noe å tenke på.

Børge Ytterstad har vært overlege og kirurg og snakket 
om trafikk og ungdom. Han kom med nye plansjer med 
tall og statistikk som viste hvor utsatt ungdommen er 
i russetiden og generelt den alderen. Jeg tror vi ble 
skremt alle.

Siste del handlet om Tommys historie. En sterk reise 
om en trafikkulykke og konsekvensene av den styrt av 
Bernt Tvete. Det rørte alle, og Tommy fikk mange klem-
mer etterpå.

Stengte hovedgata
Etter den tåredryppende seansen, trakk alle ut i ho-
vedgaten i sentrum av Harstad. Gatene var stengt der 
de marsjerte. Der var det utrykningsbiler, russ med 22 
kors, flere hundre russ og selvfølgelig flere i styret i 
personskadeforbundet LTN Harstad. To aviser og NRK 
Nordnytt var også der og intervjuet. 

Det Harstad har fått til er jeg stolt over og jeg vil tro at 
de kan hjelpe med råd for de som får lyst til å gjøre noe 
lignende. Jeg tror å gi dette til ungdommen og spesielt 
russen, gjør at liv blir reddet.

Trafikksikker russ
i Harstad
For andre gang arrangerte personskadeforbundet LTN Harstad trafikksikker russ, og 
ga ungdommen en oppvekker før russetida kom i gang.

Russen tenner lys i Harstad

Russetog Harstad
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Landet Rundt 

Av Gunnvor Augland, leder for 
Lillehammer og omegn lokallag

Vårt hovedmål med russeaksjonen var følgende:
- informere russen om trafikksikkerhet
- formidle holdninger om at bilkjøring og alkohol/rus 
ikke hører sammen
- informere om Personskadeforbundet LTN sitt tilbud 
rettet mot russen som heter “Ticket to ride”. 

Vi delte ut en brosjyre til hver bil. Russefeiringen blir 
forhåpentligvis tryggere for russen selv, deres pårøren-
de og for andre som ferdes i trafikken.
Vi er til stede for å forhindre/forebygge at noen blir ska-
det. Det er likevel viktig at vi får ut informasjon om hva 
vårt forbund står for i tilfelle en ulykke skulle skje i for-
bindelse med russefeiringen eller ved senere tilfeller i 
livet.

Vi deler ut diverse informasjonsmateriale og andre pro-
dukter som er med på å minne om hva vårt forbund 
står for. Hver bil får en Selius som maskot. Vi er der 
selvfølgelig også for å ønske dem lykke til med russe-
feiringen.

Laget vårt stilte opp med flere representanter som byt-
tet på å snakke med russen. Også i år ble vi godt mot-
tatt av de ansatte på Trafikkstasjonen på Lillehammer. 
Vi møtte mange flotte ungdommer, og vi forstår at de 
fleste av dem er opptatt av sikkerhet.  I år vår også NAF 
representert. 

Russeaksjonen 2013 
på Lillehammer
Det har etter hvert blitt en årlig tradisjon at Lillehammer og omegn lokallag har stilt 
opp med en stand på Trafikkstasjonen når russen får bilene kontroller i forkant av 
russefeiringen. Det gjorde vi i år også. Kontrollene foregikk 10. og 17. april.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar Magasinet
eller post fra  Personskadeforbundet LTN? Da har du trolig 
ikke meldt dette til oss.  Send inn din nye adresse til:
medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00
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Landet Rundt 

Av styret i Personskade- 
forbundet LTN Stjør- og 

Verdal lokallag

Torsdag 25.04 hadde Ole Vig videregående skole i Stjør-
dal og fredag 26.4 hadde Verdal videregående skole tra-
fikkdag for russen. Stjør- og Verdal lokallag stilte opp 
med informasjonsstand på dette årlige arrangementet. 
Vi er heldige som får være med på dette med tanke på 
forebyggende arbeid og slik at vi får fortalt at vi er der 
om noen skulle trenge hjelp etter en ulykke. 

Den 25.4 var det Toralf Hjelde og Jorid Pettersen som 
stod på stand og 26.4 var det Kjell Roger Engstrøm og 
Jorid Pettersen som stod på stand. Det deltok ca 240 
russ på de to dagene, og vi delte også ut Ticket to ride.

Trafikkdager 
for russen! 

Vi har nettopp hatt styremøte og planlagt vårens ar-
beidsplan. Siden vi dekker hele Lofoten må vi presen-
tere hva vi jobber mot. Derfor har vi bestemt at vi skal 
ha en dag i Moskenes kommune med stand og profi-
lering, samt at vi selger lodd for og få inntekter. Sam-
me opplegg skal vi ha i Flakstad Kommune og Vågan 
Kommune. I Vestvågøy hadde vi det høsten 2012. Det 
er dessverre lange avstander, men det går greit. Vi har 
et mål om å øke medlemsmassen i år med 100%! Det 
har vi greid det siste halve året fra ca 20 til over 40. Må-
let er 80. 

Videre har vi under planlegging sammen med Vester-
ålen lokallag en helgtur til Kiruna for alle medlemmer 
som ønsker og være med. Videre har vi besøkt skolen 
her og presentert Ticket to ride for Russekullet som var 

ca 140 oppmøte sammen med politi og helsesøster. Vi 
hadde et oppslag i Lofotposten samt skrevet på face-
book om tiltaket. Det så ut som det falt i smak hos be-
folkninga, vi fikk veldig gode tilbakemeldinger. 

Vi har også planer om oppgradering og opparbeidelse 
av parkeringsplass på Klubbhuset vårt.  Vi jobber veldig 
godt i styret her, men skal vi få til noe vil jeg oppfordre 
medlemmer i alle lag om og stå på for at vi skal lyk-
kes i det vi gjør og står for. Samtidig vil jeg gi skryt til 
Nordland Fylkeslag og Region Nord for kurs i samband 
med Fylkesårsmøte. Som nyvalgt Leder hadde jeg vel-
dig god nytte av det og det var et kjempeopplegg. For-
står det slik at det skal bygges videre på det kurset. All 
Honnør til styret i Fylkeslaget.

En liten oppdatering fra Lofoten
Av Leif Helge Hansen, leder

Leder Toralf Hjelde sammen med russen.

Jorid Pettersen 
klar til innsats
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Landet Rundt 

Av Nils-Gunnar Kristoffersen
Regionsekretær

Fredag ettermiddag ankom 26 spente deltakere fra Mo-
sjøen i sør til Vesterålen i nord Fauske Hotell. Det var 
duket for kurs og årsmøte.
 
Likemann
Fredag var det satt opp grunnkurs likemann på pro-
grammet. Det er en del nye medlemmer i lokallagsty-
rene som ikke er godkjente likemenn. Det ble fortalt 
hvordan de blir det. De som ikke hadde gjort det fra før, 
undertegnet også taushetserklæring for likemenn.
Alle fikk kursbevis for å ha gjennomgått grunnkurs like-
mann.
Det var ikke plass til mer program fredagen, så da var 
det godt med middag og sosial pleie. Og som vanlig 
når nordlendinger møtes, sitter latteren løst.

Handlingsplan og vedtekter
Etter en deilig frokost på lørdag var det duket for det 
mer organisatoriske i Personskadeforbundet LTN. 
Handlingsplanen, vedtektene og retningslinjene er 
våre viktigste verktøy når vi skal jobbe. Disse ble grun-
dig gjennomgått, og det ble stilt mange spørsmål og 
diskutert rundt dette. Man ser absolutt nødvendigheten 
av at dette er ting som bør dras fram i lyset til alle nye 
og gamle tillitsvalgte rett etter at laget har avholdt års-
møtet.

Etter at vår kjære Per Mølmen gikk bort, har det ikke 
vært organisasjonskurs i Personskadeforbundet LTN. 
Spesielt hva leder, nestleder, sekretær, kasserer og sty-
remedlemmer skal jobbe med i styret. Og ikke minst 
hvilken viktig rolle valgkomiteen har.

Årsmøte og kurs på Fauske
Personskadeforbundet LTN Nordland fylkeslag hadde årsmøtehelg på Fauske hotell 
fredag 19. til søndag 21. april. Fylkeslaget hadde også laget et meget spennende 
kursprogram for helga.

Her kommer det billedtekst Her kommer det billedtekst Her kommer det billedtekst Her kommer det bil-
ledtekst Her kommer det billedtekst



 19   nr. 5 – 2013 •  Magasinet

Praktiske oppgaver
Det har fylkeslaget i Nordland gjort noe med, ved å ha 
laget et meget bra oppsett.  
Først ble det gjennomgått hvilke oppgaver hver enkelt 
i styret har. 
Så ble det delt opp i 3 grupper for å gå mer grundig 
inn i dette, hvor alle jobbet med konkrete og relevante 
oppgaver. En gruppe for kasserer, med enkel innføring 
i regnskapsførsel ved Bjørnar Soløy, og 2 grupper for 
resten av styret, hvor det ble planlagt og forberedt et 
årsmøte.
Det var stor entusiasme i alle gruppene og de jobbet 
så ivrig med oppgavene at vi måtte flytte agendaen for 
siste del av lørdag.
Alle syntes at det var en flott måte å jobbe med for å 
forstå sine roller. Alle fikk kursbevis for gjennomgått 
kurs.

FUNKIS
Alle lagene hadde med sine pc’er og det var viktig når 
Astrid viste hvordan man gjør det for å få midler fra 
FUNKIS, og samtidig få økt aktivitet i lagene. Hun bruk-
te god tid og alle fikk spørre så mye de ville. Hun ga alle 
en grundig gjennomgang for å melde inn tiltak /kurs 
der via pc’en.  Også her fikk deltakerne utdelt kursbevis.

Etter en meget god jobb lørdag, var alle fortjent å få en 
riktig god middag. 
Etter så mye jobbing, skulle man tro at det gikk ut over 
det sosiale på kvelden, men det gjorde det ikke. 

Årsmøte
Før årsmøtet søndag, gikk vi gjennom landsmøtet si-
den det skal være i høst.

Siste oppfordring fra Astrid på lørdag var at hun håpet 
at deltakerne nå hadde lært så mye at noen turde stil-
le opp på søndag som møteleder og møtesekretær på 
årsmøtet til Personskadeforbundet LTN Nordland Fyl-

keslag, selvsagt med bistand hvis de ønsket det. Ny-
valgt leder i Lofoten, Leif Helge Hansen var møteleder, 
og Edith Leiksett fra Sortland/Andøy var møtesekretær, 
og begge gjorde en kjempejobb.

Det var slitne deltakere som dro hjem fra Fauske, men 
det på en god måte. Alle var meget fornøyd med det 
fylkeslaget hadde laget for dem, og alle hadde lært 
masse i løpet av helga.

Jeg er imponert over det fylkeslaget hadde fått til for 
denne helga og jeg vil takke hele fylkeslaget, og spe-
sielt Astrid Olsen for et meget godt gjennomført pro-
gram. 

Inger Simonsen må også få ros for hennes engasje-
ment hele helga.

Her kommer det billedtekst Her kommer det bil-
ledtekst Her kommer det billedtekst Her kommer 
det billedtekst Her kommer det billedtekst

Konferanse for pårørende og etterlatte høsten 2013
Helgen 19-20 oktober arrangeres det konferanse for 

pårørende og etterlatte på Gardermoen.

Program for helga er under planlegging og vil inneholde både 
interne og ekstern foredragsholdere. 

Det vil bli fokusert på de gode samtalene både i plenum og i små grupper. 
Det vil være felles konferanse, men pårørende og etterlatte vil bli 

delt opp i deler av konferansen.

Påmelding vil bli annonsert i magasinet over sommeren.

Velkommen!
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Landet Rundt 

Av Wenche Solløst, 
regionsekretær Sør/Øst

Personskadeforbundet Telemark fylkeslag

jobber for ungdommen
Ungdom 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom Personskadeforbundet LTN Telemark 
fylkeslag , KNA (Kongelig norsk automobilklubb hvor Kong Harald er beskytter) i  
Telemark  og Telemark fylkeskommune ved trafikksikkerhetsutvalget.

Prosjektet er praktisk rettet, og hensikten er at ungdom 
som har fått førerkort skal få videre trening i mestring 
av bilen, vedlikehold av bil og øke ferdighetene sine 
ved bilkjøring på vinterføre. Dette oppnår de ved å bru-
ke NAF sin øvingsbane i Skien og Flittig Motorbane. 
Om vinteren skal de bruke en islagt bane i Seljord. Mål-
gruppa for prosjektet er ungdom i alderen 18 – 24 år.

Ungdommene vil få tilbud om å kjøre med instruktør i 
bilen både på NAFs glattkjøringsbane og på Flittig mot-
orbane, og de får tilbud om å sitte på med en profesjo-
nell på islagt bane for å kjenne kreftene som er i sving. 
På Flittig motorbane vil de også få tilbud om å kjøre 
terreng hvis de har firehjulstrekk og har lyst til det. In-
struktørene kommer for det meste fra KNA og blir både 
gamle og unge bilsportutøvere. 

Tanken bak prosjektet er at ungdommen skal skjønne at 
det ikke bare er å gi gass, de må tenke på alle rundt seg. 
Men dette gjøres ikke med pekefinger, man skal ikke 
være redd for å gjøre noe galt i disse øvelsene. Selv om 

politi og Statens vegvesen er til stede blir ingen arres-
tert på banen, de skal få prøve seg og få veiledning for 
å bli bedre bilist. 

Prosjektet vil starte opp med en dag i mai og en i juni, 
samt helgesamling en av de første helgene i august. 
Læringen foregår gjennom morsomme og hyggelige 
aktiviteter i tillegg til at ungdommen skal bli bedre og 
tryggere.  

Dette skal bli en positiv ungdomsarena for læring, mot-
ivasjon, kunnskap, ferdigheter og trivsel! Og her skal in-
gen instruktører vise ”pekefinger”! Det skal være gøy!

Første markedsføring av prosjektet hadde vi på russe-
samling natt til 1. mai i Skien Fritidspark. Over 5 000 
personer møtte fram, hvorav 4 000 var ungdom!  Bro-
sjyrer om prosjektet ble delt ut og veldig godt mottatt 
av de unge!

Følg UNGDOM 2020 på facebook og på hjemmesida!

Fra venstre: Tom Kaasa, talsmann fra KNA.  Kjetil Rui Serigstad og Torstein Jønholt, som begge er skadet 
og sterkt engasjerte i ungdomsarbeidet i Telemark,  er i styret i Personskadeforbundet i Telemark, og er 
”primus motorer” i prosjektet  Ungdom 2020, sammen med  Nils Tore Johnsen, leder i Personskadefor-
bundet  Telemark.
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Landet Rundt

Av Personskadeforbundet Ltn 
Salten lokallag.

Friluftshelg i 
Junkerdalen 13/4-13

For ei helg, for et nydelig vær og for en gjeng. Vi samla 
troppene på grensen klar for turen innover høgfjellet til 
Mavas lørdags morran. Å for et vær, sol fra klar himmel 
og graderstokken på rødt. To stykker valgte å benytte al-
tanen på hytta, men over 20 stykker med stort og smått 
stilte opp på fjellet, langt mer enn vi hadde turt å håpe 
på. Ved ankomst til lavoen var bålkaffen klar, kjeks på 
bordet med saft og smågdtt til de minste. Vi hadde ord-
na en grønn liten barnevakt, miniscooter, som viste seg 
å være svært poppulært. Vi andre kosa oss i solsteiken, 
etter hvert med grilling av de lekreste retter. En tur til 
nærmeste samelandsby ble det også.

Hjemturen ble utsatt gang på gang, men til slutt kom vi 
oss til Junkerdalen Turistsenter. Der møttes vi på kroa 
ut på kvelden til after scooter, en trivelig kveld.

Salten lokallag takker alle for ei koselig helg, en spesiell 
takk til Rana og omegn lokallag som stilte mannsterk.

Hyggelig stund i sola.

Oppmøte ved grensa.
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Både publikum og teamene til førerne var innom stan-
den vår for å høre om oss og vårt arbeid og vi fikk også 
direkte spørsmål om ting de lurte på. Vi svarte så godt 
vi kunne og følte vi fikk god kontakt med en del men-
nesker.

Lørdag 9. februar var det nytt rally i de dype Finnskoge-
ne. Denne gang var det Kirkenær som var stedet. Dette 
arrangementet inngikk i årets EM-runde, så her var det 
meste av eliten fra hele Europa. Inge Botten var repre-
sentant for forbundet og fikk den beste standplassen. 

Her var det virkelig flott tilrettelagt for publikum. De 
hadde lagt en god del av en etappe-løype på et område 
der publikum hadde veldig flott oversikt. Denne løypa 
ble brukt til tre forskjellige etapper, noe som gjorde at 
publikum fikk mye ”valuta for pengene”. I pausene mel-
lom fartsetappene var det veldig fint opplagt med an-
dre publikumsvennlige aktiviteter som rallykjøring for 
traktorer og snøskutere. Noe som falt i god smak hos 
publikum. 

Det var masse folk innom vår stand. Mange hadde kon-
krete spørsmål som de ønsket svar på, mens andre øn-
sket å høre om hva vi hadde å tilby om noe skulle skje. 
Det gikk unna med det materiellet vi hadde med oss 
der. Det ble delt ut mye brosjyrer og Selius var et stort 
trekkplaster. Det franske Citroenteamet besøkte også 
vår stand for å høre litt om vårt arbeid. De ønsket en 
Selius som en liten maskot, noe de selvfølgelig fikk. De 
fikk en ekstra for å ha en i den ene bilen under resten 
av rallyet.

Det var to flotte arrangement, spesielt den andre hel-
gen. Været var fint, selv om det var ganske kaldt. Var-
medressen var uunnværlig der. Vi håper å kunne delta 
neste vinter også.

En stor takk til arrangørene for utrolig god velvilje og 
veldig flotte stand-plasser.
      

Landet Rundt 

Av Inge Botten

Kalde og fine dager på rally
Lørdag den 2. februar stilte Geir Sandberg og Inge Botten med nyinnkjøpt partytelt 
og varmedresser på stand på travbanen like nord for Kongsvinger. Her arrangerte 
KNA Kongsvinger det årlige Finnskogrally med god deltagelse. Rallyet foregikk for 
det meste på skogsveier rundt i området. Mange som skulle ut i skogen for å se og 
oppleve førerne på de smale veiene måtte passere vår stand. 
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Forbundet

Folketrygdens grunnbeløp økes 
med 3.123 kroner, fra 82.122 kroner 
til 85.245 kroner, noe som tilsvarer 
3,8 prosent. De som får sine ytelser 
regulert gjennom grunnbeløpet, får 
da en inntektsøkning på 3,8 pro-
sent.

Det er mange ytelser fra folketryg-
den som er knyttet til grunnbeløpet. 
Noen eksempler er sykepenger, ar-
beidsavklaringspenger, stønad ved 
yrkesskade og uførepensjon.

I revidert nasjonalbudsjett for 2013 
anslår regjeringen en lønnsvekst 
for inneværende år på 3,5 prosent. 
Dette mener Generalsekretær i FFO, 
Liv Arum, antagelig blir under den 
faktiske lønnsveksten.

- I fjorårets oppgjør anslo regje-
ringen en lønnsvekst på 3,75 pro-
sent for 2012. Nå vet vi at den fak-
tiske lønnsveksten ble 4 prosent. 
Det gir et etterslep som årets opp-
gjør korrigerer for.

Om lønnsveksten viser deg å bli 
høyere enn anslaget, vil pensjonis-
tene igjen være underregulert, noe 
som først vil bli korrigert ved neste 
oppgjør.

Liv Arum peker på at med dagens 
regelverk for pensjonsregulering 
og regulering av G, kommer da-
gens uførepensjonister systematisk 
og gradvis sakke akterut og ha en 
lavere inntektsutvikling enn lønns-
mottakere.

Tallgrunnlaget har blitt drøftet med 
Pensjonistforbundet, Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon, 
Samarbeidsforumet av funksjons-
hemmedes organisasjoner, Lands-
organisasjonen i Norge, Yrkesorga-
nisasjonenes Sentralforbund, Unio 
og Akademikerne.

Grunnbeløpet 
opp 3,8 prosent
Onsdag 15.mai kom regjeringen og organisasjonene  
til enighet om grunnlaget for reguleringen av grunn-
beløpet og pensjonene fra 1.mai 2013. 
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Denne retten heter fritt sykehus-
valg og ble innført på nasjonalt nivå 
i 2001 da pasientrettighetsloven 
trådte i kraft. Målet med ordningen 
er å bidra til å jevne ut de store for-
skjellene i ventetider mellom syke-
husene og gi pasienter friheten til å 
velge hvor de vil motta behandling. 
Det vil altså si at du som blir henvist 
til vurdering, undersøkelse og/eller 
behandling i spesialisthelsetjenes-
ten selv kan velge mellom alle of-
fentlige sykehus, samt private syke-
hus som har inngått en avtale med 
et regionalt helseforetak.

Egen nettside
For at informasjon om behand-
lingsstedene, ventetiden og kvali-
tet ved behandling skal være lett til-
gjengelig er det opprettet en egen 
nettside der man kan sette de ulike 
behandlingsstedene opp mot hver-
andre. Ventetidene som ligger på 
nettsiden oppdateres hver fjerde 
uke. Det er viktig å nevne at ven-
tetidene som presenteres er veile-
dende og skal være et grunnlag for 

å skille mellom sykehusene. Det er 
altså ikke en garantert ventetid for 
hver pasient. 

Informasjon fra fastlegen
Når man skal vurdere hvilket syke-
hus man skal velge kan det være 
nyttig å diskutere dette med fastle-
gen eller den behandler som hen-
viser.  Fastlegen skal gi informasjon 
om muligheten il å velge sykehus 
og ved behov, veilede og anbefale 
hvilket sted han mener er mest hen-
siktsmessig, vurdert ut i fra din si-
tuasjon. 

Venteliste
Det er ikke mulig å stå på ventelis-
te på flere behandlingssteder, og 
derfor er informasjon fra fastlegen 
viktig. Om du står på venteliste og  
velger å sende henvisningen til et 
annet sykehus stiller du på lik linje 
med andre som henvises på sam-
me tidspunkt. At du allerede har 
ventet ved et annet sykehus, tas 
ikke hensyn til. 

Ved bytte av behandlingssted må 
du også legge til saksbehandlings-
tid inkludert ventetiden som sy-
kehuset har oppgitt. Denne ekstra 
tiden varierer mellom de ulike be-
handlingsstedene.

Ett unntak
Som hovedregel skal alle pasienter 
prioriteres likt uavhengig av bosted. 
Sykehuset har imidlertid anledning 
til å avvise pasienter som benytter 
seg av retten til fritt sykehusvalg 
når pasientene det har ansvar for 
å behandle innen egen region må 
prioriteres.

På bakgrunn av dette anbefaler jeg 
at du kontakter sykehuset, fastlegen 
din eller pasientrådgiveren i din re-
gion, før du tar en endelig beslut-
ning. 

Lei av å vente 
på behandling eller utredning?

Fagnytt

Visste du at du som pasient i spesialisthelsetjenesten selv kan være med på å 
redusere din egen ventetid på behandling eller utredning?

For mer info: 
www.frittsykehusvalg.no

Telefonnummer til 
pasientrådgiver: 800 41 004

Retten er hjemlet i pasient – 
og brukerrettighetsloven §2-4



HEDMARK

Bilia Personbil as, Bilia Kongsvinger
Lerkev 52, 2209 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 28 40

www.bilia.no

Karihaugveien 89, 1089
OSLO - Tlf. 22 90 67 50

www.nkspedition.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Nygaten 8
5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Samferdselsavdelinga
 6863 LEIKANGER

Tlf. 57 65 61 00

Halvorsen Rør AS
Løvikg. 15

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 11 90

Halden
Lastebilsentral A/L

 Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 69 19 55 50

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Tor Erik Jovall
Transport

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Brandtsgård
Buss AS
 Gneisen 8

3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 934 98 678

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

Arendal
Båt & Billakkering
Brekka Austre Moland

4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Ringerike
Tak og Membran

3526 HALLINGBY
Tlf. 32 12 81 50

Ing.
Dagfinn Olaussen

Bergheim
3520 JEVNAKER
Tlf. 909 62 982

FFF Hage
og Miljø A/S

Follestad Industriområde
3474 ÅROS

Tlf. 31 29 26 30

Tuft
Transport AS

Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Transporttjenester
Rudshøgda AS

 Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66

JIB Service AS
Egil Hålands vei 14 B

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Sentrumsv. 60
3550 GOL

Tlf. 32 07 90 00
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Trygt på skoleveiene

www.kristiansand.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no www.meldal.kommune.no www.as.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Bjerkreim
kommune

 www.bjerkreim.kommune.no

Orkdal
kommune

 www.orkdal.kommune.no

 www.rindal.kommune.no

 www.kongsberg.kommune.no

Rennesøy
kommune

www.rennesoy.kommune.no

Bærum
kommune

 www.baerum.kommune.no

www.lindas.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Alvdal
kommune

 www.alvdal.kommune.no www.stange.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Flesberg
kommune

Oppvekst og Kultur
www.flesberg.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
www.risor.kommune.no

Berlevåg
kommune

www.berlevag.kommune.no

www.enebakk.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

Oppvekst
 www.tydal.kommune.no

MAG 5-2013.pmd 15.05.2013, 12:281

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten



MINNIS BILDE
Minni vil male et bile, hvilken vei bør hun ta for å komme til
lerretet sitt? 

Hvilket fargeskrin skal Minni bruke?
Her er noen tips: det inneholder ti tuber
med maling, det inneholder ikke brun
farge og det er ingen tynne pensler der.

LANGBEIN I ØRKENEN
Langbein kan være litt av en tøffing! Se på dette bildet i 20 sek-
under, så legger du noe over og svarer på om disse spørsmålene er
riktige (R) eller gale (G):

1. Det er flytende lava ved siden av bilen til Langbein.
2. Det faller flere enn 20 steiner ned over bilen til Langbein.
3.Taket på bilen beskytter Langbein fra de fallende steinene.

VED SJØEN
Petra er på ferie ved sjøen og nå slapper
hun av på stranda, men i kofferten
hennes er det fire ting som hun ikke får
bruk for på denne ferien. Hvilke
ting er det?

LØSNINGER

A

B

C

VED SJØEN
Petra får ikke bruk for:ski-
støvler,lue,skjerf og hansker.

LANGBEIN I ØRKENEN
1 - Riktig,2 - Galt,3 - Galt.

MINNIS BILDE

Fargeskrinet til Minni er fargeskrin
B.
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SeliusSelius
Jippi! Nå er endelig sommeren her for fullt, og 
jeg gleder meg masse til å bade! Jeg pleier å dra 
på hytta til tante og onkel som ligger ved sjøen. 
Vi skal være der en hel uke og bare kose oss. Jeg 
håper vi kan dra ut med båten også. 

Har du lært deg baderegler for sommeren? Jeg 
har lært noen av mamma og pappa, og de kan 
kanskje være nyttige å tenke på når man er ved 
sjøen. 

• Bruk redningsvest når du leker på brygger 
 eller svaberg, da er du trygg hvis du faller i  
 vannet.
• Lær å svømme, det er så morsomt også.
• Ikke bad alene, for hvis du trenger hjelp i 
 vannet trenger du det raskt. Og minn de 
 voksne på dette også.
• Ikke stup eller hopp uten å kjenne hvor dypt  
 det er.
• Svøm langs land slik at du ikke er så langt ute 
 hvis du blir sliten.
• Gå på land hvis du føler deg uvel, det er ikke 
 lurt å være i vannet når du er sliten og hakker  
 tenner.

Det er også viktig å være snille mot hverandre 
når man skal bade, ikke dytt eller dukk noen un-
der i vannet. Tenk om de er litt redde for vann, da 
blir det kjempeekkelt. Og så er det også viktig å 
ikke rope hjelp og late som du drukner, for det 
er viktig at vi reagerer fort når sånne ting skjer 
på ordentlig.

Jeg håper du får en ordentlig fin sommer med 
masse fin tid ute, og husk at ingenting er så dei-
lig som å bade når det regner!

Selius

Sommergleder! 

Amalie på 4 år har sendt oss denne flotte og fargerike teg-
ningen. Tusen takk Amalie. Overraskelse kommer i posten.
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SeliusSelius
Le med Selius

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

På biltur over Hardangervidda fikk 
familiens lillebror for første gang øye 
på et reinsdyr. 
Se, ei ku med TV-antenne!

- Vil du ha en termos?
- Gjerne
- Au, hvorfor tråkka du på tærne 
mine?
- Du sa jo tær-mos.

Tine gikk på skolen og sa til vennene:
- I dag tidlig lå det en død loppe i 
sengen min.
Vennene: - Er det så farlig da?
Tine: - Nei, men det kom 50 lopper i 
begravelse...

Lille Oskar: Mamma, husker du den 
hvite vasen du var så nervøs for at 
skulle gå i stykker?
Mamma: Ja.
Lille Oskar: Nå trenger du ikke å være 
nervøs for der lenger.

- Vokser du forsatt, pappa?
- Nei, hvordan det?
- Jo, for hodet ditt begynner å stikke 
opp fra håret.

Ole: - Mamma, hvis du var grevinne 
og pappa greve, var jeg grevling da?

- Hvor mye er klokka?
- Den er ivertfall ikke fire ennå, for 
mamma sa at jeg skulle være hjem-
ma klokka fire, og det er jeg jo ikke!

- Så høy seng dere har kjøpt til Lille 
Ole.
- Ja, det er for at vi skal kunne høre 
om han ramler ut av den.

Hørt i kafeen: - Mamma, får jeg ikke et 
kakestykke her i kafeen, så kaller jeg 
deg mormor så alle hører det.



Mesta Verksted Bosch
Car Service Leikanger

 Hagane 3, 6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200

Kirkestuen Transport
2686 LOM

Tlf. 61 21 99 80

Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3, 6450 HJELSET

Tlf. 71 20 13 80

Buskerud Antirust AS

Linnesstranda 75, 3400 LIER

Tlf. 944 20 567

IP Huse AS
Mek. Verksted

 6487 HARØY

Tlf. 71 27 57 00

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

       Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-post: post@eidsvoll-trafikkskole.no

HORDALAND

ROALDS Trafikkskole
Vestre Strømkaien 9, 5008 BERGEN..................................Tlf. 932 28 800
E-post: roald_solheim@hotmail.com

NORDLAND

Barkhald & Pedersen Trafikkskole Avd. Rognan
Straandgata 12, 8250 ROGNAN........................................Tlf. 75 69 08 89
E-post: rognan@trafikk-skole.no

OSLO

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

ROGALAND
BRYNE Bil & Mc Skole AS
Parkv 2, 4340 BRYNE.....................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no
www.brynebilogmcskole.no

SOGN og FJORDANE

SUNDE Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER..........................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no
www.sundetrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS.........................................Tlf. 72 41 12 64 Mob. 915 74 450
E-post: trafikk@roros.net

ØSTFOLD

St Mariegate 73, 1706 SARPSBORG.................................Tlf. 69 16 84 00
post@viptrafikkskole.no
www.viptrafikkskole.no

Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Kirkenes
Byggservice AS
Hans Væggersvei 10

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

Dokken Bil AS
 Lomoen

2640 VINSTRA
Tlf. 61 29 29 20

Danvikgata 40
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 04 45 18

Tlf. 32 21 15 00

Nettbuss Drammen
avd. Ringerike AS
3517 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 44 05

8533 BOGEN I OFOTEN
Tlf. 77 08 48 50

Murmester
Åge Leth

 Lingelemv 133
3239 SANDEFJORD

Tlf. 920 30 795

Birger N Haug AS
Depotg. 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

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

Akershus og Østfold
Virkestransport AS

 Værftsgata 1 C
1511 MOSS

Tlf. 69 91 21 30

Amdals
Maskin AS

 Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

Evje
Bilopphogging
 Syrtveit, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00
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LTN kryss

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

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

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

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

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

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

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

HYLET DASKER
TOPP - 
KORT - 

ENE
KJEMME

GRØNN - 
SAK

EROB - 
RER KRAV REKKEN

UTLØP

PINNE - 
FIGUR

OPPFOR-
DRES 
BÅT - 

EIERE TIL

HUSKE 
BABY

SPRENG- 
STOFF LEGE

LÅSER HØGD
GUTTE - 

NAVN 
TRAU

TONE
ANFALL 
LEVERE

DANSK 
ØY

VILT 
DRIKKE-

LAG 
FUGL

FORME STOLER

BLE 
ARRAN - 

GERT 
24.MAI

FJERN - 
SYN

PLASS 
SKAKER

MERKE 
SKRÅR

RETNING 
RE - 

KLAME

HADDE 
FRIST 
15.MAI

BENGEL 
PIKE - 
NAVN

BITTERT VIET

ASTAT GYS
SIKKER 

OMRÅDE

SNØRE VANN
ØYNE 
BRO - 
DERE

TIDLI - 
GERE 
PARTI

UTROP

TØY
BLOM - 
STENE

PADLER 
FOR - 
TALTE

PER - 
TENT - 

LIG
FORSTÅ

ORGAN 
UTROP OPPDRA

PIKE - 
NAVN

STED  I  
OPP - 
LAND

GLANS 
ARTIK - 

KEL

PIKE - 
NAVN 

HELLIG 
LASSO

POP - 
GRUPPE

HELLAS 
FOR - 

FEDRE
KAMIN

AMERI - 
KANSK 

BY
TANKE GUDINNE

TALL 
STJÅ - 

LET

TAN - 
GENT

MOTE - 
KONGE

BLIR 
SAMDE TONE RYTME

SJEL PIL OVER GLORIE

EKKEL
UTLEGG 

FASE HUMRE 500
FOR - 

SINKET TONN
FOR - 

FRISK - 
NING

ANGI SIKKERT
ENGA - 
SJERT

ADELS - 
MANN

OM - 
DØMME 
DAN - 
MARK

ØYBOER FARGE
FIRE - 

HJULING 
DYR

SAGNET TOSK DRAKT VIA

AV - 
DRAG HÆR SIKTE

LUFTIG 
BOLIG

ØY OG 
DIKT 

RIKELIG

DUNST 
TEVLING

MÅNE 
REKKE - 
FØLGE

AU

GUTTE - 
NAVN

RØYS STILLHET SANG
EKSI - 

STERER

SIFFER MYNT 50 SPANIA ARTE
VANN - 
HULL

DIKT SPISE FISKEN

FEIRES 
VED    

ÅRS - 
SKIFTER

Marion           
Håland Kristensen

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

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

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
14. juni

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
VÅRMÅNED

Vinnerne er:
Kjell-Anskar 
Tellefsen, 
Drammen

Sigrid 
Haugejorden, 
Rjukan

Jens-Bjørn 
Jensen, Kløfta



Lingelemveien 65
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 45 33
www.teknomed.no

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Øvre Telemark
Trafikkskule

 Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Eggen
Anleggsdrift AS

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Gumpens
Auto Øst AS

 Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

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

Vi støtter
Trafikksikkerhetsarbeidet

 Brugata 2, 2450 RENA
 Telefon 62 44 71 50

Mail: amot.engerdal@aaeb.no
www.aaeb.no

Norsk Scania AS
avd. Stavanger

4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

Malermestrene
Indre Østland AS

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Risør
Videregående Skole
 Siris v 8, 4950 RISØR

Tlf. 37 14 42 20

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

Kvinnherad
Auto Bilutleie
 5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Mesna Auto
 Storgata 84
2390 MOELV

Tlf. 62 36 71 49

Skreosen Byggsenter
avd.  Vråliosen

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

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Mekonomen Auto-
Teknikk Drøbak

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

www.auto-teknikk.no

Norsk Tre AS
Elveg. 22

3919 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 69 20

Westrum AS
 Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Philips Norge AS
Avd Home

Healthcare Solution
Solheimveien 62

1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

Strandg. 55
4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 18 00

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Nedstrand Taxi
Nyåedalen

5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Riis Bilglass
 Barstølveien 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Østo
Ortopedisenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Tlf. 78 40 76 40

Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO

Tlf. 23 16 76 50

Skarsnuten Hotel
3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 06 17 00

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

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

Ranenget 6
8626 MO I RANA
Tlf. 75 12 88 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Tveito Maskin A/S
Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Fylkesrådet
7735 STEINKJER
Tlf. 74 11 10 00

Teknikken AS
Lundevågveien 3 C

4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Oltedal Bilverksted
Bygdav 116

4333 OLTEDAL
Tlf. 51 61 66 20

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

 Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

www.nk-elektriske.no

3204 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 84 00

TINE Meieriet
Tretten

Kolhusvegen 1
2635 TRETTEN

Tlf. 03 080

Nohres
Transportservice AS

 Tømmerv. 5
1479 KURLAND
Tlf. 934 48 963

Askestad-Aas
Elektro AS

3431 SPIKKESTAD
Tlf. 31 29 07 99

Tlf. 06 491

Mekonomen
Solgårds Auto

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Bil og Fritid AS
 Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Utvik Autoservice AS
Karmøyv 480

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 62 00

VBK AS
 Tverrmyra 3

3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Lyngen Rør
 Eidebakken

9069 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 02 53

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Kjell Arne Schjørn AS
 Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 36 47

Hagen
Bilservice AS

 Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 905 10 032

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Lilleakerv. 31
0283 OSLO

Tlf. 22 52 54 10

Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

Salong Kari
 Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

7177 REVSNES
Tlf. 72 53 40 50

Helge’s Bil AS
Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300
www.helgesbil.no

Røn VVS AS
 2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

PK Entreprenør AS
4683 SØGNE

Tlf. 38 05 18 80

Vrådal Bilsenter
 Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Rødven
Transport AS

Rødven
6350 EIDSBYGDA

Tlf. 911 03 492

Klepp Auto
Bilverksted AS

Kjøpmannsbrotet 9
4352 KLEPPE

Tlf. 51 78 60 60

HTR Elektro
Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Rue
Transport AS

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Lantz Auto AS
 Verksv. 13
4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

ANONYM
STØTTE
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

 Trafikkskader - Yrkesskader - Pasientskader

www.advokathjertoy.no

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

Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade

Trafi kkskade
Forsikringsrett

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.drageset-preto.no
Strandgaten 18 – Bergen

Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

Har jeg krav 
på erstatning?

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 innmeldings-
skjema 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!

Vi gjør oppmerksom på at ungdoms-
medlemskapskontingenten er på kr 200.-

Hilsen sekretariatet

Meld deg inn 

via nettet
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende firmaer innen 
erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele landet, og har kontorer i 
Tromsø, Alta og Oslo.

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

•	 Trafikkskade
•	 Pasientskade
•	 Yrkesskade

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

Ta	kontakt	for	en	uforpliktende	samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Advokatene	Leiros	&	Olsen	as	
Telefon:	02364
E-post:	post@leiros.no www.leirosogolsen.no ww

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi har spesialisert oss innen disse problemstillingene:

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

•		 Erstatning	til	næringsdrivende	
•		 Pasientskader	

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

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

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

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:


