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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

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@ltn.no

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
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Leder

Av Kjell Silkoset

I skrivende stund er jeg i en form for 
vakuum. Som leder er det ubehagelig å 
vite at det organisasjonsmessig skjer en 
hel masse frem mot landsmøtet som jeg 
ikke har innblikk i og oversikt over. Det 
skal derfor bli en glede å gjennomføre 
landsmøtet og avslutte perioden. Jeg 
flagget i forrige magasin at jeg går av 
som leder, og heller ikke takker ja til 
andre verv i styret. Etter at tanken om å 
ikke fortsette i landsstyret meldte seg, 
har jeg fått bekreftet for meg selv at det 
nå er det rette å gjøre, og kanskje også til 
det beste for forbundet. Det skal bli godt 
å begynne i ny jobb på en spesialskole 
og ressurssenter for barn med spesielle 
læringsbehov. 

Det har vært lærerike år, med utfordringer 
og fine mennesker. At jeg kom inn som en 
overraskelse etter benkeforslag på forrige 
landsmøte, ble mottatt med blanda 
følelser. Noe som igjen har forsterket 
utfordringer kommunikasjonsmessig og 
på gjennomføringen av lederskapet mitt. 
Jeg ønsker forbundet lykke til videre. 
Medlemmer, tillitsvalgte og samfunnet 
trenger et sterkt forbund som har aktive 
og motiverte lokallag. Vi går inn i et 
jubileumsår som jeg håper kan gi et løft 
ut i landet og få frem fellesskapsfølelsen.

En annen ting jeg brenner for er innsatsen 
hvert enkelt medlem gjør, spesielt de 
som bruker av sine erfaringer for å hjelpe 
andre gjennom en sorg. I mitt møte med 
mennesker som står på for andre, må 
jeg minne dem på å ta vare på seg selv. 
Å bli en hjelper kan fort bli et "kall" og 
man glemmer sin egen sorgprosess. Vi 

sørger alle forskjellig og av ulike grunner, 
tap av et medmenneske, kjæledyr, jobb 
eller helse. Vi er mange som har ulike 
minner og sorg etter 22. juli. Det viser 
hvor forskjellig og mangfoldig en slik 
sorgprosess er. Vi har mange som har 
sine egne private datoer og merkedager 
som har endret livene våre. Det kan virke 
som vi har en formening om at sorgen 
skal gi seg med kvikk fiks, men den tar 
tid og går i sykluser. Man behøver heller 
ikke føle skyld for å kjenne glede og at 
livet har mening, selv om man sørger. 
Dessverre møter man like mye uvett der, 
som når situasjonen oppstår. All ære til 
de som tar skrittet, støtter og er der som 
medmenneske. Samfunnet vårt trenger 
menneskelig nærhet og forståelse. 
Media skriver at flere utforsker Buddhas 
lære om nestekjærlighet og balanse, 
tilstedeværelse i hverdagen gjennom 
meditasjon og yoga. Personlig finner jeg 
stor nytte og glede av det alternative og 
spirituelle. Det viktigste er, slik jeg ser det, 
å ha det bra med seg selv gjennom blant 
annet å fjerne seg fra negative energier 
og personer. Gleden er å kunne ha det 
bra sammen med andre og være til hjelp 
og høste positive erfaringer. Så får de 
som har glede av intriger, baksnakking, 
trenering og å pleie sitt eget ego bruke 
sin tid og energi til det.

Jeg takker for meg, og sender en stor 
takk til alle dere som har støttet meg og 
fulgt meg på veien disse to årene.

Med hilsen
Kjell H Silkoset
Landstyreleder

Besøksadresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Telefon: 22 35 71 00
e-mail: post@personskadeforbundet.no
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Reportasje Av Gunn Kvalsvik

PORTRETTET: 
Favorittserie på TV:  Two and a half men (komedie) 

Leser hver dag: Nyheter på telefonen

Favorittfotballag: Alle jeg har spilt på 

Kunne ikke levd uten: Mona, Mia og Amanda (tvillingene)

Det beste med livet: Å leve 

Om du var 100 prosent frisk: Å kunne stå oppreist og 
holde hardt rundt kona mi Mona, samt løfte tvillingene 
opp i lufta. Kanskje en på hver arm  

Én + én + to = fire 
For nesten åtte år siden, i løpet 
av noen sekunder, endret livet til 
fotballspilleren Dagfinn Enerly (40) 
seg. Et knuff på ballen, et dunk mot 
en motspiller og tre ryggvirvler sier 
takk og farvel. Veien tilbake er og blir 
et familieprosjekt!
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Den 29. oktober 2005, siste 
seriekamp. Fredrikstad mot Start 
på Kristiansand stadion. Dagfinn 
Enerly løper inn i en duell, det 
samme gjør en motspiller. Hodet 
til Dagfinn smeller bakover, det 
knaser og så ligger han på bakken. 
Med motspilleren over seg. Folk 
på tribunen og foran landets TV 
skjermer holder pusten mens 
helsepersonell springer inn fra 
sidelinjen med en båre. Sekunder 
og minutter går, en livløs person 
legges på båren og blir fraktet av 
banen. 

Seks timer senere møter Dagfinn 
blikket til kona Mona på Ullevål 
sykehus. Øynene er det eneste 
han kan bevege. Han har forstått 
at situasjonen er alvorlig og at 
den planlagte toårsdagsfesten 
til tvillingene dagen etterpå må 
kanselleres. Etter hvert forstår han 
også at livet aldri vil bli som før. 

- Jeg var ved bevissthet hele 
tiden, var redd for å dø og for hva 
som ville skje. Da Mona kom inn 
og øynene våre møttes, kjente jeg 
at jeg hadde en klippe jeg kunne 
holde fast ved og jeg forstod at 
hun var med meg – også på dette. 
Kraften og energien i hennes øyne 
gav meg det jeg trengte for å gå 
videre der og da, forteller Dagfinn 
Enerly. 

Møte med en helt 
På vei i bilen til cafe Losen ved 
Larkollen, der jeg har avtalt å møte 
Dagfinn Enerly, surrer tankene. 
Hvem er han? Hvordan vil intervjuet 
skli frem? Blir det hyggelig? De er 
vanlige journalisttankene. 

Denne solskinnsdagen blir hodet 
mitt forstyrret av det jeg har lest 
og hørt om mannen jeg skal møte. 
En venninne som møtte han på 
Norway Cup i fjor, fikk tårer i 
øynene når jeg fortalte hvem jeg 
skal treffe. Nettartikler overbyr 
hverandre med positive adjektiver 
og en journalistkollega forteller 
om et varmt og sterkt møte. Også 
kollegaer i Personskadeforbundet  
LTN blir varme i stemmen når de 
skal si noe om Enerly. De forteller 
om boken hans, om foredrag som 
har bergtatt forsamlinger og om 
et menneske som tydelig ønsker å 

gjøre en forskjell. Ikke bare for seg 
selv, men også for andre.  

Blodet som strømmer gjennom 
kroppen min er ydmykt, jeg lurer på 
hva som holder Enerly oppe og om 
spørsmålene jeg har skrevet dagen 
før vil funke.   

Ammerud og fotballidentitet 
Cafeen jeg har plottet inn på 
GPSen ligger midt i sentrum av 
sommerparadiset Larkollen. En 
kopp cappuccino, en siste kikk 
på notatene, og så på slaget ti, 
kommer Dagfinn Enerly kjørende 
inn i rullestolen. 

Han ser akkurat ut som bilder fra 
nettet. Halvlangt blondt hår, runde 
kinn, et fint smil og levende øyne. 
Han ser yngre ut enn sine 40 år, har 
på seg hettejakke og joggebukse, 
en  klesstil han tydeligvis har 
beholdt  siden dagene som aktiv 
fotballspiller. Etter å ha hilst på 
cafeeieren, som han ser ut til å 
kjenne godt, kjører han i retning 
bordet mitt. Her trekker han 
halvvegs frem en gjenstridig hånd 
og hilser varmt velkommen til 
Larkollen. 

Dagfinn Enerly vokste opp i blokk-
ene på Ammerud i Groruddalen 
i Oslo. Som lillebror til to eldre 
fotballinteresserte brødre og en 
søster, samt svært sportsengasjerte 
foreldre, ble han tidlig introdusert 
for gleden ved å spille fotball. Fra 
han var seks år trente han ivrig 
på gressletten bak blokken, gikk 
på organisert trening og ble etter 
hvert en svært god fotballspiller. 
Ja, så god at ryktet om han beveget 
seg langt utover dalen og han ble 
plukket opp som proff til de store 
lagene. 

- Jeg vil si jeg har hatt en fantast- 
isk oppvekst med engasjerte for-
eldre og fine søsken. Kjærligheten 
og gleden fra barndommen ligger 
nok som et fundament i meg. Vi 
er fremdeles nære og de har alle 
som én stått fjellstøtt ved min side, 
forteller Enerly. 

Ti måneder på sykehuset 
De første ukene etter ulykken 
var tilstanden til Dagfinn ustabil 
og han ble liggende i respirator 

i uker på Ullevål. I tillegg til dårlig 
lungekapasitet, ble det registrert 
tre brudd i nakkevirvlene, i C2, C3 
og C4, samt prolaps mellom de to 
siste. I begynnelsen av desember, 
altså ti uker senere, ble han koblet 
fra pustemaskinen og flyttet 
til Sunnaas sykehus for videre 
behandling og opptrening. Mannen 
som tidligere knyttet identitet og 
virke til yrket som proffspiller, var i 
ferd med å venne seg til et liv der 
han var avhengig av pleie døgnet 
rundt. Verden var snudd opp ned. 

- Etter at jeg forstod at jeg faktisk 
ville overleve, jobbet jeg for å få 
hodet mitt til å godta situasjonen. 
Få det til å godta at store deler av 
kroppen min faktisk ikke fungerte. 
Min mentale trening bestod i å 
innfinne meg med at tilstanden 
min rett og slett var et resultat 
av en svært uheldig hendelse på 
fotballbanen samt et like uheldig 
møte med en motspiller. Det var 
altså ingens feil og jeg hadde ikke 
gjort noe galt som forklarte at jeg 
fortjente en slik skjebne! Det gikk 
så galt som det kunne, forteller den 
tidligere fotballspilleren uanfektet. 

Så smiler han og snur seg mot 
døren. Inn kommer en mann 
med et barn som er utkledd som 
sjørøver. Han utveksler noen 
typiske nabofraser, avtaler å møtes 
i tretiden til tautrekningen og 
forklarer at det er Larkollen-uken og 
derfor skjer det mye i bygda. 

- Skal vi se, hvor var vi, sier 
han, og fokuserer blikket tilbake på 
papirbunken jeg skriver på. Han er 
tydeligvis vant til å fortelle og er en 
god formidler. 

Så legger han ut om  månedene på 
Sunnaas. Om trening, utredninger, 
psykologer, mye besøk - og et stort 
sort hull. Det sorte hullet bestod av 
tre uker med gråt, håpløse tanker og 
lange netter uten søvn. Så bestemte 
han seg for å ta seg sammen og 
ikke å la de vonde tankene ta over. 
Det var tross alt så mye han kunne 
glede seg over. 

- Jeg fikk mye besøk mens jeg 
var på sykehuset. Gamle venner, 
fotballvenner fra de ulike klubbene 
jeg har vært innom, naboer og 
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Illustrasjonsfoto Volvo

selvsagt familien. Det lønner seg å 
være fra nærområdet. I løpet av ti 
måneder var det kun fem dager jeg 
ikke hadde besøk, sier han stolt.

Smil og positiv tenkning 
Klokken nærmer seg elleve og cafe 
Losen på Larkollen fylles opp med 
folk. De aller fleste er fastboende 
og alle hilser på alle. Dagfinn 
smiler til høyre og venstre, spør, 
kommenterer og gir klemmer. 
Når han konsentrerer seg er han 
imidlertid tilstede hundre prosent. 

- Jeg mener at det vakreste ved 
et menneske er smilet. Det er min 
kone Mona som har gjort meg 
oppmerksom på dette, sier han 
uten blygsel. Mens slike uttrykk 
fort blir klisjeaktig når de kommer 
fra andres munn, høres de ekte ut 
når Dagfinn Enerly sier det. 

Det er også slike ord han legger i sin 
munn når han reiser rundt i landet 
og holder foredrag om å mestre 
livet. I alt fra fengselet i Moss, til 
fora med næringslivstopper til 
skoleungdom, har han formidlet 
viktigheten av positiv tenkning og 
det å bestemme seg for at livet  
alltid har noe positivt å by på. 
Uansett! Det handler bare om 
hvilket blikk en velger å se med!

- Jeg skulle gjerne holdt flere 
foredrag fordi det gir meg mye 
å dele min historie og mine 
erfaringer. En trenger ikke å være 
syk eller ha et handikapp for å ha 
svarte dager, alle har det, og alle 
strever i perioder med å holde 
fokus, sier han entusiastisk.  

Parforholdet må overleve
Dagfinn insisterer på at han er den 
samme personen som før ulykken. 

En glad gutt. Det er bare at armene 
og beina ikke fungerer som de skal 
- foreløpig. Smerter er det heldigvis 
lite av, bortsett fra magen som 
jobber konstant. Og som i følge han 
selv, har blitt for stor. 

Etter ulykken ble enerlyparet fort 
klar over at Mona, som har utdannet 
seg til sykepleier, ikke kunne pleie 
Dagfinn. Mona skulle forbli kone 
og Dagfinn mann. Derfor måtte de 
benytte seg av ekstern hjelp. 

- Denne erfaringen og av-
gjørelsen deler jeg gjerne med 
andre som kommer eller er i en 
lignende situasjon. For oss har det 
vært viktig å holde rollene som 
partner og pleietrengende adskilte, 
vi ønsker først og fremst å være 
kjærester og foreldre! I dag er det 
derfor til sammen 29 timer hjelp pr 
dag i boligen. Rent praktisk holder 
hjelperne til i kjelleren og bistår 
dersom jeg kaller på dem via calling 
anlegget. Vi jobber konstant for å 
finne en form som gjør at vi kan ha 
en profesjonell distanse til de som 
jobber for oss, forklarer Enerly. 

Trening og fremgang
For å holde kroppen i gang trener 
Dagfinn mye. Nesten hver dag 
og innimellom tre til fire økter om 
dagen. Treningen foregår hos en 
fysioterapeut like ved eller hjemme 
sammen med assistenter eller 
konen Mona. Om det er treningen 
som er avgjørende, eller om det 
hadde skjedd uansett, er vanskelig 
å vite: det er et faktum at Dagfinns 
førlighet blir stadig bedre. Først 
klarte han å bevege en finger 
på venstrehånden, så resten av 
venstrehånden, så kom nakken og 
nå er også høyrehånden i ferd med 
å livne til. 

- Det har vært små fremskritt 
hele tiden, gliser Enerly. – Kroppen 
er en rar greie og har en egen 
evne til å helbrede seg selv. Jeg 
har derfor stor tro på at jeg innen 
halvannet år skal være oppe å gå 
igjen. Målet der fremme deler jeg 
med Mona og jentene mine som 
hele tiden støtter fra sidelinjen. 

Naboen kaller 
Hverdagen i familien Enerly er 
ganske normal. Jentene spiller 
fotball og innebandy, Mona har 
startet opp eget firma og har 
kontor i kjelleren og Dagfinn trener, 
sysler med fotball for barn og 
holder foredrag. Fredags-, lørdags- 
og søndagskveldene er hellig 
familietid.  

- Det blir mer sosialt i nabolaget 
i sommerhalvåret, innrømmer 
Enerly, etter at vi har blitt avbrutt 
for n´te gang. Denne gangen av 
naboen som sender SMS og 
inviterer til kaffe. - For meg er det 
en årstid der det er lettere å bevege 
seg rundt, med færre klær og uten 
snø på veiene. Men det er også 
på sommeren jeg har fotballskole 
på Hankø noe som krever en del 
organisering. 

Fremtidstroen til Enerly skinner hele 
tiden gjennom i samtalen. Han skal 
opp å gå på beina sine igjen og om 
ti år skal han igjen sparke fotball, 
om så bare de siste tre minuttene 
av en kamp. 

- Målet er å forlate banen en 
siste gang, på beina - ikke på en 
sykebåre. Da er sirkelen sluttet, 
avslutter han.

Ettertanke  
I det jeg kjører tilbake til livet mitt 
i Oslo, surrer ord fra Enerly i hodet 
mitt. Den positive holdningen, den 
realistiske innstillingen til familiens 
rolle, humoren og varmen. Det 
er lett å la seg rive med, la seg 
sjarmere og fascinere. 
 
Jeg bestemmer meg for at den 
dagen Dagfinn Enerly skal spille 
fotballkampen sin, så skal jeg 
pinadø stå på sidelinja sammen 
med resten av fanklubben og heie. 
Og da skal jeg også heie på Mona, 
Mia og Amanda. 
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Birgit Skarstein

            PERSONSKADESEMINAR PÅ LILLEHAMMER 14.9.2013  
      

Personskadeforbundet LTNs lokal-/fylkeslag i Hedmark og Oppland arrangerer, i samarbeid med Scavenius Kco 
advokater, åpent seminar på Radisson Blu Lillehammer Hotel.   

 Ved innledningen av begge seminarene vil forbundets lag i Lillehammer, Gjøvik, Valdres, Midt-/Nord-Hedmark, 
forbundet sentralt og advokatene Kco Scavenius presentere seg. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen! 
Aktuelle hjemmesider: www.personskadeforbundet.no      www.scavenius.com      www.kco.no   

Send gjerne påmelding på e-post til: wenche@personskadeforbundet.no eller ring 22 35 71 00! 

10-13:               Gratis seminar om NAV-rettigheter v/forbundets rådgiver Birte Sand Rismyhr: 
             *Rettigheter og plikter knyttet til NAV-området 
                           *Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 
                           *Grunnstønad og hjelpestønader 
  Muligheter til spørsmål. 
 

 

14-17:             Hør og lær av fotballspilleren Dagfinn Enerly`s historie! 
Dagfinn Enerly brakk nakken på tre steder i en ulykke på fotballbanen høsten 2005. Han ble lam, men har sakte 
men sikkert fått en del funksjoner tilbake. Han ”kan gjøre alt som alle andre kan, men det tar bare litt lengre tid”. 
Dagfinn vil fortelle sin historie sammen med advokat Terje Scavenius, som har fulgt ham fra skaden skjedde.  Han 
har bistått ham og hans familie gjennom erstatningssaken og mange milepeler senere, særlig knyttet til rettigheter 
og plikter i forhold til hjelpeapparatet generelt -  og NAV spesielt. 
 
Inngangspris: barn inntil 18 år kr 50, voksen kr 100, familie kr 200.  Betales ved inngangen. 
 
 

 
Dagfinn Enerly og Terje Scavenius 

 
 

 

13-14:              Timen er til fri disposisjon. Tid kan avtales med rådgiver, og det blir anledning til personlig samtale                        
                          med advokat. 

Personskadeforbundet LTNs lokal-/fylkeslag i Hedmark og Oppland arrangerer, i sam- 
arbeid med Scavenius Kco advokater, åpent seminar på Radisson Blu Lillehammer Hotel.  

Ved innledningen av begge seminarene vil forbundets lag i Lillehammer, Gjøvik, Valdres, 
Midt-/Nord-Hedmark, forbundet sentralt og advokatene Scavenius Kco presentere seg.

10-13: Gratis seminar om NAV-rettigheter v/forbundets rådgiver Birte Sand Rismyhr:
 *Rettigheter og plikter knyttet til NAV-området
 *Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon
 *Grunnstønad og hjelpestønader

 Muligheter til spørsmål. 

13-14: Timen er til fri disposisjon. Tid kan avtales med rådgiver, og det blir anledning til 
 personlig samtale med advokat.  

14-17: Hør og lær av fotballspilleren Dagfinn Enerlys historie! 
 Dagfinn Enerly brakk nakken på tre   
 steder i en ulykke på fotballbanen   
 høsten 2005. 
 Han ble lam, men har sakte men 
 sikkert fått en del funksjoner tilbake.   
 Han ”kan gjøre alt som alle andre   
 kan, men det tar bare litt lengre tid”.   
 Dagfinn vil fortelle sin historie 
 sammen med advokat Terje Scave-  
 nius, som har fulgt ham fra skaden  
 skjedde. Han har bistått ham og   
 hans familie gjennom erstatnings-  
 saken og mange milepæler senere. 
 Særlig knyttet til rettigheter og 
 plikter i forhold til hjelpeapparatet   
 generelt - og NAV spesielt.

Pris:  Barn inntil 18 år kr 50, voksen kr 100, familie kr 200.  Betales ved inngangen.

Velkommen!
Aktuelle hjemmesider: 

www.personskadeforbundet.no      www.scavenius.com      www.kco.no 

Send gjerne påmelding på e-post til: wenche@personskadeforbundet.no eller ring 22 35 71 00!

Dagfinn Enerly og Terje Scavenius

PERSONSKADESEMINAR 
Lillehammer 14.9.2013

 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
            PERSONSKADESEMINAR PÅ LILLEHAMMER 14.9.2013  

      

Personskadeforbundet LTNs lokal-/fylkeslag i Hedmark og Oppland arrangerer, i samarbeid med Scavenius Kco 
advokater, åpent seminar på Radisson Blu Lillehammer Hotel.   

 Ved innledningen av begge seminarene vil forbundets lag i Lillehammer, Gjøvik, Valdres, Midt-/Nord-Hedmark, 
forbundet sentralt og advokatene Kco Scavenius presentere seg. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen! 
Aktuelle hjemmesider: www.personskadeforbundet.no      www.scavenius.com      www.kco.no   

Send gjerne påmelding på e-post til: wenche@personskadeforbundet.no eller ring 22 35 71 00! 

10-13:               Gratis seminar om NAV-rettigheter v/forbundets rådgiver Birte Sand Rismyhr: 
             *Rettigheter og plikter knyttet til NAV-området 
                           *Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 
                           *Grunnstønad og hjelpestønader 
  Muligheter til spørsmål. 
 

 

14-17:             Hør og lær av fotballspilleren Dagfinn Enerly`s historie! 
Dagfinn Enerly brakk nakken på tre steder i en ulykke på fotballbanen høsten 2005. Han ble lam, men har sakte 
men sikkert fått en del funksjoner tilbake. Han ”kan gjøre alt som alle andre kan, men det tar bare litt lengre tid”. 
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har bistått ham og hans familie gjennom erstatningssaken og mange milepeler senere, særlig knyttet til rettigheter 
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Forbundet

- Vårt potensiale 
er stort
Valgkomitéen har innstilt Hilde S. Valberg (41) fra 
Nord Trøndelag som Personskadeforbundet LTNs 
nye landsstyreleder. Vi har møtt en kandidat som er 
engasjert, har lang og bred erfaring fra forbundet og 
som har meninger om retningen videre. Foto: frostingen.no
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- Det er mange som trenger 
hjelp og utfordringen er å nå ut til 
målgruppen vår. På samme måte 
må vi jobbe for å holde på de 
medlemmene vi har. Altfor mange 
melder seg nemlig ut etter at de har 
fått hjelp! Jeg tror løsningen ligger i å 
skape en trygg plattform for de som 
jobber lokalt, slik at de som melder 
seg inn føler seg hjemme over tid og 
ønsker å bruke frivilligheten sin hos 
oss, sier Hilde Valberg. 

Full rulle 
Valberg bor på Frosta i Nord- 
Trøndelag. Hun er 41 år, gift og har 
født fire gutter. Tørres (21), Teodor på 
(19), Tobias (15), og Tore (som døde 
under fødselen i 1996). 

Til daglig har Hilde Valberg en 
deltidsjobb som psykiatrisk 
hjelpepleier i Frosta kommune, i 
tillegg driver hun bruktbutikken 
Brukt & Brukbart sammen med en 
venninne. Å drive butikk mener hun 
har gitt henne god kompetanse innen 
feltene markedsføring, økonomi og 
drift.

I sitt nærmiljø er hun kjent som et 
ja-menneske, en som bidrar der det 
trengs, og på hennes CV er det listet 
opp en lang rekke verv: 

- Jeg er skrudd sammen som 
et engasjert menneske og dermed 
har jeg innehatt mange verv. Jeg 
har vært oppmann for fotballag og 
sittet i idrettsrådet på Frosta i flere 
perioder både for fotball og cross. 
Jeg har også vært medlem i Norges 
Motorsportsforbunds regionstyre, 
der mine gutter kjører motorcross 
og var deretter med på å starte 
Frosta Motorcross Klubb (FMK) der 
jeg satt som leder i 5 år. Jeg har nå 
trukket meg ut av styret, men er 
rådgiver og kursholder for klubben, 
sier styrelederkandidaten. 

På fritiden, altså når hun ikke jobber 
eller forvalter fotball eller motorsport, 
synger hun i visegruppen Veinnmel 
& Krinolin, der hun selvsagt også 
har sittet i styret i flere perioder. Og 
som om ikke det var nok, så har hun 
vært nestleder i Frosta menighetsråd 
i 4 år. Det er kanskje ingen bombe 
at nettopp Hilde Valberg fikk 
frivillighetsprisen på Frosta nylig.   

Hjerte for Personskade-
forbundet LTN
Men altså, Valbergs hjerte banker 
spesielt for Personskadeforbundet 
LTN. Vi snakker ikke om et nytt 
bekjentskap, medlemskapet i Per-
sonskadeforbundet LTN (den gang 
Landsforeningen for trafikkskadde) 
ble tegnet i 1993, tre år etter at hun 
hadde en bilulykke der hun pådro 
seg en nakkeskade. 

- Jeg var heldigvis alene da jeg 
kjørte ut. Fikk trolig forhjulet utenfor 
asfaltkanten og ble deretter dratt 
av veibanen. Jeg totalskadet bilen, 
men klarte på et vis å komme meg 
ut av den på egen hånd og skaffet 
meg hjelp oppe ved veien etterpå, 
forklarer hun nøkternt. 

Grunnen til at Hilde Valberg meldte 
seg inn i foreningen var at hun 
etter hvert fikk problemer med 
forsikringsselskapet. 

- Jeg har fra først stund følt 
meg ivaretatt som medlem i 
Personskadeforbundet LTN og fikk 
virkelig god hjelp da jeg trengte det. 
Imøtekommenheten og hjelpen har 
gjort at jeg fikk et behov for å gi noe 
tilbake, forteller Valberg.  

Ønsket om å gi noe tilbake har altså 
ført til en 20 år gammel relasjon. 
Hilde Valberg ble kontaktperson for 
Nord-Trøndelag allerede det første 
året, den gangen var det nemlig 
ikke noe lag der oppe. Etterhvert har 
vervlisten blitt lang. Hun var med på 
å starte lokallaget Stjør- og Verdal 
lokallag i 1996, var leder i perioden 
fra 1996 til 2006 og har nå vervet 
som nestleder lokalt. I tillegg har hun 
deltatt aktivt nasjonalt.  

- Senere ble jeg valgt inn som vara 
i landsstyret i 2005, ble fast medlem 
2007-2009, så vara 2009-2011 og til 
sist nestleder fra 2011 til 2013. Etter 
at jeg begynte i landsstyret har jeg 
også hatt ansvar i flere ulike utvalg, 
og vært med å lage likemannskurset 
som nå brukes i foreningen, forteller 
hun. 

Merittlisten er lang og kan ta pusten 
fra de fleste. Men for Hilde Valberg 
har engasjementet vært positivt: 

- Det å være med i Person-
skadeforbundet LTN har gitt meg og 
mine mye tilbake. Jeg har utviklet 
meg og fått lære svært mye i disse 
årene, understreker hun.

Forbundet under ny leder  
I følge den nye landsstyre-
lederkandidaten står forbundet 
fremfor mange spennende opp-
gaver. Selv brenner hun for 
mer markedsføring, styrking av 
likemannsarbeidet og en bredere 
prioritering av barn. 

- Det viktigste er selvsagt å 
holde trykket på medlemmenes 
rettigheter. Vi må jobbe for å 
opprettholde de som blir skadd, de 
pårørende og etterlattes rettigheter 
til enhver tid. Dette kan ikke sies ofte 
nok og jeg tror at et jevnt trøkk på 
dette gjør at vi i større grad beholder 
de medlemmene vi har, sier Valberg. 

- Vi nærmer oss et Stortingsvalg, 
hvilke saker mener du forbundet bør 
fronte?
 

- De skaddes rettigheter på alle 
måter, men spesielt tror jeg vi bør 
konsentrere oss om rehabilitering 
og rehabilitering av barn. Samtidig 
vet vi at NAV står foran noen 
kjempeutfordringer i årene som 
kommer og det er derfor viktig å 
høre hva de ulike partiene sier om 
dette, sier hun. 

En god teamperson
På spørsmål om hvorfor hun 
bør velges som leder svarer 
Hilde Valberg at hun er målrettet, 
engasjert og vil det beste for 
Personskadeforbundet LTN. Hun 
kjenner organisasjonen godt, har 
erfaring fra å ha sittet i mange utvalg 
og dermed kompetanse på hvordan 
denne delen av strukturen fungerer.

- Hva med lederegenskaper?

- Når det gjelder lederegen-
skaper mener jeg at jeg er en god 
teamarbeider og er god på å hente 
ut det beste i folk rundt meg. I tillegg 
er jeg er god til å lytte og gjøre meg 
opp egne meninger, samtidig som 
jeg er lojal mot det som bestemmes. 
Jeg mener også at jeg kan ta 
vanskelige avgjørelser og stå for de, 
samt jobbe under press, avslutter 
landsstyrelederkandidaten. 
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Hege Hansen har vært medlem 
av forbundet en årrekke og har 
en CV som forteller om år både 
som styremedlem og som leder i 
fylkeslaget. I tillegg har hun ledet 
et lukket lag. Vi snakker altså om 
en som kjenner organisasjonen 
godt og har erfaringer fra flere 
epoker. 

Hansen ble medlem i forbundet 
for ti år siden i forbindelse med 
at hennes filletantebarn ble hardt 
trafikkskadd i en bilulykke. Hun ble 
da obs på sårbarheten i trafikken, 
og ble engasjert i arbeidet for å 
forebygge og informere slik at 
færrest mulig blir skadd i trafikken. 

- Jeg regner med at jeg er 
foreslått inn i landsstyret fordi jeg 
skal bidra nettopp i arbeidet med 
trafikksikkerhet og forebyggende 
arbeid. I tillegg til erfaringen fra 
egen familie, har jeg også mistet 
flere jeg kjenner i trafikken. 
Jeg opplever det både som 
meningsløst og unødvendig – og 
noe vi faktisk kan forhindre ved 
gode tiltak. 

Etter to år i landsstyret har 
sunnmøringen Martin Berg takket 
ja til to nye. Berg har vært aktiv 
lokalt i forbundet i åtte år, og sitter 
både i barneutvalget og kognitivt 
utvalg. I det avtroppende styret 
er han kjent for å være opptatt av 
organisasjonsutvikling og av at de 
tillitsvalgte skal få gode verktøy 
for å gjøre en best mulig jobb. 

- Jeg har to hjertesaker i mitt 
virke for Personskadeforbundet 
LTN, forteller Martin Berg. - Det 
ene er barne- og ungdomsarbeid. 
Dette er en gruppe som jeg 
mener må få all den støtte og 
hjelp de kan få. Her må vi som 
organisasjon holde et jevnt 
trøkk. Min største skrekk er at 
samfunnet skal glemme, gjemme 
og stue bort disse som er i 
begynnelsen av livet. Min neste 
hjertesak er rehabilitering. Mitt 
engasjement er i stor grad basert 
på egen positiv erfaring på hvor 
mye en kan oppnå ved å ikke gi 
opp. Rehabilitering er bra og 
hjelper både fysisk og mentalt. 

Martin Bergs fokus ligger i hele 
spekteret av rehabilitering. 
Nemlig kosthold, fysisk aktivitet, 
livsglede, fellesskap og mental 
trening. 

- Ved å gjøre endringer i 
hverdagen og glede seg over 
små fremskritt, holder en fokus 
på å hele tiden være i utvikling 
til det bedre. Dette gir garantert 
økt livskvalitet og helse, sier Berg 
entusiastisk. 

Berg har en ukuelig tro på, og 
ønske om, å stimulere folk til 
egeninnsats. Kraften en oppnår 
ved mestring er den beste 
medisin. 

- Hvis målet er å komme tilbake 
til der en var før en skade eller 
ulykke, kan en fort bli skuffet. De 
aller fleste kommer aldri dit. Ved 
å være fornøyd med det en får 
til, kan en oppnå bedre resultat, 
understreker han.   

- Hva er din visjon for 
Personskadeforbundet LTN den 
neste toårsperioden? 

- For meg er ikke styrevervet 
noe jeg påtar meg for egennytte. 
Jeg tror og håper at jeg gjennom 
engasjementet mitt hjelper 
enkeltmennesker. Kan jeg hjelpe 
bare ett menneske til en bedre 
hverdag er jeg svært fornøyd, 
kan jeg hjelpe mange er jeg 
superfornøyd, avslutter Martin 
Berg.

Landsstyrekandidater for perioden 2013-2015

Martin Berg (48),

Personskadeforbundet LTN 
Ålesund og omegn lokallag

Hege Hansen (45),

Personskadeforbundet LTN 
Østfold fylkeslag
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Etter å ha sittet i styret ved Oslo 
fylkeslag siden 2009, har Carl-
Vidar Haugen takket ja til å stille 
som kandidat til landsstyret. 
Han gleder seg til å bringe sine 
hjertesaker opp på nasjonalt nivå. 

- Jeg ønsker å jobbe for å få 
til et tettere samarbeid mellom 
lokallagene. For eksempel ser 
jeg at en ved å slå sammen 
flere aktiviteter og plattformer i 
lokallagene i Oslo, Bærum, Follo 
og Romerike, ville en bli mindre 
sårbar og kunne tilby langt flere 
tilbud, fastslår Carl Vidar Haugen.

Han mener at en i stedet for at 
hvert enkelt lokallag opererer 
alene, vil en oppnå gode 
ringvirkninger ved å stå sammen. 
Han tror også at det på sikt vil 
gjøre at medlemmer i større 
grad vil beholde medlemskapet 
dersom aktivitetene og tilbudene 
er flere. 

- Min store drøm er å kunne 
samle hele østlandshurven av 
Personskadeforbundet LTN og 
fylle opp lokalene til Waldemars 
Salonger til et stort julebord, 
humrer Haugen. 

Jobbe for et bedre NAV
En annen hjertesak for kandidaten 
fra Oslo fylkeslag, er forbundets 
trøkk mot NAV. Her mener han det 
gjenstår mye arbeid. 

- Jeg ble i 2008 utsatt for en 
arbeidsulykke og har siden den 
gangen vært i NAV-systemet. 
Mine erfaringer, som jeg vet 
jeg deler med altfor mange, 
er dessverre svært dårlige. 
Et vanlig NAV-scenario er å 
vente i månedsvis på et NAV-
møte, deretter møter en gjerne 
et menneske uten den rette 
kompetansen og ender kanskje 
til slutt med å måtte lete seg 
gjennom systemet selv, forklarer 
Carl-Vidar Haugen. 

Et av Haugens anliggender når 
han stiller som kandidat, er derfor 
å jobbe mer systematisk for å få 
NAV til å spille på lag med folk 
som blir utsatt for ulykker og får 
livet snudd opp ned. 

- Det virker meningsløst at når 
en er på sitt svakeste også skal 
kjempe mot en mastodont som 
NAV, avslutter han.  

Hege Hansen mener vi 
fremdeles har mye ugjort på 
informasjonssiden. Selv har hun 
sammen med sin nevø utarbeidet 
et foredrag der historien hans blir 
fortalt. Målet er ikke å skremme, 
men å gi et realistisk bilde på 
hvor utsatt en er dersom en ikke 
tar trafikken på alvor. Nevøen ble 
svært hardt skadd og mistet sin 
kone i ulykken. 

- Historien fortelles gjennom 
bilder, fra før ulykken, under 
rehabilitering og livet slik det 
arter seg i dag. Både det å møte 
en som er skadet og høre han 
selv fortelle sin historie gjør noe 
med unge mennesker. Jeg tror 
det er vanskelig å kjøre fort og 
uten sikkerhetsbelte med disse 
bildene i hodet, sier Hansen. 

- Har du noen visjoner du 
ønsker å ta med deg inn i lands-
styret? 

Ja, det må være å jobbe enda 
mer målrettet med opplysning og 
forebygging av trafikkskadde. Vi 
må inn på skoler og kjøreskoler. 
Og gjerne å bruke historier fra 
virkeligheten. Det vet jeg gjør noe 
med folk.  

 

Carl-Vidar Haugen (64),

Personskadeforbundet LTN 
Oslo fylkeslag

Landsstyrekandidater for perioden 2013-2015
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Dersom valgkomitéen får det som 
den ønsker, går nestledervervet 
til en kandidat som går inn i sin 
syvende periode i landsstyret. 
Jarl Vians lange erfaring fra å 
jobbe nasjonalt for forbundet og 
hans solide økonomikompetanse 
gjør han til en uvurderlig dyktig 
representant.

- For 12 år siden gikk jeg opp 
på talerstolen på landsmøtet og 
kritiserte økonomistrategien til 
forbundet. Dette ble starten på 
et møysommelig arbeid som har 
ført til at vi etter hvert har blitt en 
fornuftig økonomisk ”bedrift”, 
forteller Vian. 

Jarl Vian ble medlem i 1993, etter 
at han ble hardt skadd da en bil 
kjørte på han bakfra. Etter å ha fått 
god hjelp fra forbundet, valgte 
Vian og noen andre å starte opp en 
lokalavdeling for Alta og omegn. 
Noe slikt fantes nemlig ikke på 
den tiden. Dette ble etter hvert til 
en egen avdeling i Finnmark. 

Må tenke fremover 
Vian, som nettopp har rundet 
70 år, sverger på at dette skal bli 
hans siste periode. Han ønsker 
å slippe til de yngre, de som har 
mer energi og kan tenkte nytt. 

- Om jeg igjen får tilliten til 
å sitte i landsstyret, ønsker jeg 
å jobbe målrettet for å skape 
forbundet om til en enda mer 
strømlinjeformet organisasjon. 
Vi må sørge for at vi jobber i takt 
med det som er forutsetningene 
i en ny tid – altså være i forkant i 
forhold til trender og behov. 

- Hvorfor er dette viktig?

- Dersom vi skal beholde 
flere medlemmer enn vi gjør i 
dag, må vi være profesjonelle til 
fingerspissene. Dette gjør vi ved å 
ivareta et godt sekretariat, styrke 
kompetansen i lokallagene og å se 
til at vi kan møte forventningene 
til nye medlemmer. Og i 
bunnen av en strømlinjeformet 
organisasjon ligger to premisser: 
den ene er at sekretariatet og 
landsstyret samarbeider godt og 
det andre er at vi fortsetter med 
god økonomistyring, forklarer 
Jarl Vian.    

Det erfarne styremedlemmet 
har klokketro på at dette på sikt 
vil øke forbundets anseelse og 
at medlemsutmeldingen vil 
reduseres. 

- Hva er dine hjertesaker? 

- Som forbund har vi mange 
saker å jobbe med, men jeg håper 
at vi kunne jobbe mer aktivt for å 
øke trafikksikkerheten på veien. 
Fordi jeg oppholder meg mye i 
Sverige ser jeg at det er mye som 
kan gjøres rent veiteknisk som 
ville redusere skadeomfanget 
dersom ulykker skulle skje, 
avslutter Vian.  

 

Eva Opshaugs ble medlem i 
Personskadeforbundet LTN etter 
at hun ble kontaktet av Turid 
Henriksen (tidligere leder 
i lokallaget og fylkeslaget) 
med spørsmål om å sitte i et 
sosialpolitisk utvalg. Ophaug 
ble invitert inn som en ressurs 
i egenskap av at hun er 
jurist, lokalpolitiker, tidligere 
varaordfører og direktør for 
Høyskolen i Narvik. Utvalget 
jobbet systematisk og klarte 
å påvirke til en lovendring i 
Pasientrettighetslova som gjør 
at en skade i dag automatisk, og 
uavhengig av skadeomfang, gir 
tilgang til spesialisthelsetjenesten. 

- Selv om jeg ikke har 
vært utsatt for skade eller er 
pårørende, har jeg deltatt på flere 
av arrangementene i lokallaget. 
Jeg liker måten det blir jobbet på 
og folkene som er aktive. I tillegg 
sliter jeg selv med sykdom og vet 
hvordan dette påvirker livet, sier 
Opshaug. 

Jarl Vian (70),

Personskadeforbundet LTN 
Finnmark fylkeslag

Eva Ophaug (64),

Personskadeforbundet LTN 
Ofoten lokallag

Landsstyrekandidater for perioden 2013-2015
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For syv år siden ble Villekjær utsatt 
for en bilulykke og pådro seg 
blant annet en hodeskade. Hun 
var høgskoleelev, uten jobb og 
barn. Da oppholdet på Sunnaas 
gikk mot slutten, surfet hun på 
nettet, fant Personskadeforbundet 
LTN og meldte seg inn. 

- Jeg ble deretter ganske 
raskt med i styret i Hedmark 
lokalavdeling og deretter også i 
Ungdomsutvalget. Vervene var 
og er svært viktige fordi jeg har 
mye jeg brenner for, men også 
fordi jeg har fått mye igjen med 
tanke på håndtering av egen 
skade, forteller hun.  

Da Villekjær fikk beskjed om at hun 
hadde en hodeskade raste verden 
sammen. Arrene og det andre 
betydde mindre, å få beskjed om 
en hodeskade var som å gå inn i 
et stort ensomt rom. 

- Min egen erfaring og 
rehabilitering har gjort at 
jeg har blitt svært opptatt av 
synliggjøring. Hadde jeg visst 
tidligere at jeg fremdeles kunne 
bidra og ha et godt liv med en slik 
skade, hadde det vært lettere.

- Hva er dine hjertesaker i 
Personskadeforbundet LTN? 

- Jeg er opptatt av 
overgangsfaser i livet og det 
å dele kunnskap om hvordan 
en praktisk ordner seg når en 
for eksempel skal skifte jobb, 
ta utdanning eller etablere seg 
med familie. I tillegg har jeg, 
som allerede påpekt, et stort 
engasjement rundt synliggjøring 
og åpenhet. Vi må tørre å vise 
oss frem vi som sliter med skader 
og ettervirkninger, ta vår plass 
i samfunnet og på den måten 
redusere stigmaet som er rundt 
oss. 
 
Kandidaten fra Hedmark 
fokuserer også på samfunnets tap 
av kunnskap og kompetanse. 

- Altfor mange blir hundre 
prosent uføretrygdede etter å 
ha blitt skadet. Dette er verken 
samfunnsøkonomisk bra eller 
ideelt for enkeltpersonene 
det gjelder. Målet mitt som 
landsstyremedlem, dersom jeg 
blir valgt inn, er å jobbe for et 
samfunn som har et naturlig og 
sunt forhold til personer som 
er skadet, avslutter Pernille 
Villekjær. 

- Har du noen saker du ønsker 
å sette fokus på som medlem i 
landsstyret?

- Siden jeg er ny og dermed ikke 
har det hele bildet, er det vanskelig 
å være bastant. Personlig 
er jeg opptatt av rettigheter 
og tilretteleggingsspørsmål. 
For mange som sliter med 
helseutfordringer kan utgiftene 
bli ganske store, selv om en del 
går via blåresept. Dette mener 
jeg er en sak å gripe fatt i for 
forbundet, forklarer den tidligere 
høyskolerektoren. 

Opshaug forteller at hun for 
eksempel synes det  er helt 
ufor-ståelig at dersom en som 
har passert 26 år skal miste 
muligheten til å få støtte til å 
kjøpe treningsutstyr. Lignende 
regler finnes på for eksempel 
medlemskap i treningsstudio. 

- Når en vet hvilken effekt 
trening og rehabilitering har på 
helse og livskvalitet, virker dette 
uhørt. Når en også vet at mange 
sliter økonomisk etter et uhell 
blir det hele enda verre, sier Eva 
Ophaug engasjert. 

- Har du noen visjoner for 
Personskadeforbundet LTN?

- Jeg har stor tro på at 
fellesskap og samhold med 
likesinnede gir stor gevinst. Jeg 
mener derfor det virker fornuftig 
å i enda større grad inspirere og 
tilrettelegge for at lokallagene 
skal tilby gode sosiale og faglige 
tilbud, avslutter hun.    

 

Pernille Villekjær (30),

Personskadeforbundet LTN 
Midt/Nord Hedemark lokallag

Landsstyrekandidater for perioden 2013-2015



PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Personskadeforbundet LTNs lokal-/fylkeslag i Ålesund, Søre Sunnmøre og  
Sogn & Fjordane inviterer til helgekurs med hotellopphold 4.-6. oktober 2013 

på Rica Parken Hotel, Ålesund

FOREDRAGENE ER ÅPNE FOR ALLE OG HAR 
AKTUELLE TEMAER ETTER PERSONSKADE:

• Erstatningsrett etter personskade v/seniorrådgiver Per Oretorp

• NAV-rettigheter etter personskade v/rådgiver Birte Sand Rismyhr

• Kognitive skader og rehabilitering v/Martin Berg

• Foredrag fra Fysikalsk Medisinsk Rehabilitering i Ålesund

For de som ikke ønsker hotellopphold er foredragene gratis. Hotellopphold med frokost fra fredag til 
søndag, lunsj og middag lørdag koster kr 700,- for medlemmer og kr 2 200,- for ikke-medlemmer.  

Tidspunkt foredrag: Fredag kl 18 – 20, lørdag kl 10 – 16.
Søndag samles vi fra kl 1030 til 1130 for en oppsummering.

Påmeldingsfrist er 20. september 2013.
Påmelding rettes til: Christina Thanger, christina@personskadeforbundet.no, telefon 22 35 71 00

Dersom noen har ønske om gratis konsultasjon med foredragsholder(e)før eller etter foredraget må 
dette avtales ved påmelding.

Velkommen! 

Erstatning for manglende utbetalt 
oppreisning etter trafikkulykker i perioden
1. januar 1997 til 31. desember 2000

Personer som var utsatt for trafikkulykker i perioden 1. januar 1997 til 
31. desember 2000 og som mener å ha krav på oppreisningserstatning, 
må melde dette på særskilt kravskjema til Statens sivilrettsforvaltning, 
postboks 8027 Dep., 0030 Oslo, innen 8. august 2014.

Staten vil ikke påberope seg foreldelse i disse sakene dersom kravskjema 
er sendt innen 8. august 2014, og vilkårene for oppreisningserstatning 
er oppfylt. For krav som meldes inn etter fristen, vil staten påberope 
foreldelse når det er rettslig grunnlag for det.

Nærmere opplysninger og kravskjema:
www.regjeringen.no/oppreisningserstatning eller www.sivilrett.no

Erstatning for manglende utbetalt  
oppreisning etter trafikkulykker i perioden  
1. januar 1997 til 31. desember 2000
Personer som var utsatt for trafikkulykker i perioden 1. januar 1997 til 
31. desember 2000 og som mener å ha krav på oppreisningserstatning, 
må melde dette på særskilt kravskjema til Statens sivilrettsforvaltning, 
postboks 8027 Dep., 0030 Oslo, innen 8. august 2014.

Staten vil ikke påberope seg foreldelse i disse sakene dersom 
kravskjema er sendt innen 8. august 2014, og vilkårene for opp- 
reisningserstatning er oppfylt. For krav som meldes inn etter fristen, 
vil staten påberope foreldelse når det er rettslig grunnlag for det. 

Nærmere opplysninger og kravskjema:  
www.regjeringen.no/oppreisningserstatning eller www.sivilrett.no

Div. aviser
80x71mm - m12 (rubrikk)
4F

1 SRF
1. korr. Betsy
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Personskadeforbundet LTN inviterer til likemannskurs for etterlatte og pårørende
på Rica Hotel Gardermoen 19.-20. oktober 2013.

Det kan være vanskelig å være etterlatt eller pårørende, da er det viktig å lage trygge 
møteplasser. Denne konferansen har fokus på de gode samtalene. Program blir klart senere.

Liv Solveig Einan vil lede etterlatte. Gudrun Holmøy vil lede pårørende.

Praktiske opplysninger:
Påmeldingsfrist: Mandag 16. september
Personskadeforbundet LTN dekker reise og overnatting på billigste måte for sine 
medlemmer. Deltakeravgift Kr. 500,-. Flybilletter bestilles fra sekretariatet.

Program og deltakerliste sendes etter påmeldingsfristen har gått ut.
Spørsmål i forbindelse med konferansen kan rettes til Nils Gunnar Kristoffersen, 
Mob: 915 66 516 eller region.nord@personskadeforbundet.no 
 

Påmelding til konferansen, Rica Hotel Gardermoen 19.-20. oktober 2013
Påmeldingsfrist: Mandag 16. september.

Deltakers navn og adresse(vennlig bruk blokkbokstaver)

Navn:  .........................................................................................................  Lag: .................................................................................................

Adresse:  ...................................................................................................  Postnr/sted.................................................................................

(   ) Ønsker rullestoltilrettelagt rom.  (   ) Trenger flybillett.

Annet: …………………………………………………………………………… .............................................................................................................

Avreise flyplass: ………………………………………………………………… ....................................................................................................

Påmeldingsskjema sendes post@personskadeforbundet.no eller
Personskadeforbundet LTN, Hausmannsgate 19, 0182 Oslo innen 16. september. 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Forbundet

Av Ingeborg Dahl-Hilstad

- Vi ser verdien i å arrangere 
et felles kurs for både pårørende 
og etterlatte. Selv om noen er 
helt borte og noen fortsatt lever, 
så har de alle mistet noe, sier 
kursansvarlig i sekretariatet og 
regionsekretær nord Nils-Gunnar 
Kristoffersen. Han fortsetter med 
å forklare at det i begge tilfeller 
handler om sorg, enten over en 
som er borte eller over en framtid 
som er borte. 

- Det er et tap, og et tap skal 
bearbeides. 

Felles utfordring
- Forbundet ønsker å få inn en 

fagperson som kan fortelle litt om 
hva sorg faktisk er, og hva som er 
vanlige og uvanlige reaksjoner. Og så 
må vi som organisasjon jobbe med å 
avklare hva en likemann faktisk skal 
takle, forteller Kristoffersen. For selv 
om bakgrunnen for sorgen er ulik 
vil det være noen fellesnevnere der. 
Videre vil vi dele deltakerne i grupper 
slik at en får sett både likheter og 
forskjeller i egne situasjoner. 

Den gode samtalen
En god likemann må være ferdig 
med egen sak, og være til støtte for 
den andre som trenger deg. Kurset 
vil legge vekt på gode samtaler 
og erfaringsutveksling mellom 
deltagerne slik at likemenn og 
potensielle likemenn også får trent 
seg i samtalesituasjon. –  Vi ønsker 
vel møtt til alle interesserte og ser 
fram mot en lærerik helg, avslutter 
Kristoffersen. 

Et tilbud til 
pårørende og etterlatte
Pårørende og etterlatte har lenge vært et fokus for Personskadeforbundet LTN, men  
det har ikke vært andre samlinger eller kurs for gruppene enn på tillitsmanns-
konferansen de siste par årene. 
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Landet Rundt 

Av Tor Arild Hansen

Denne gangen hadde laget hyret inn Liv Solveig Einan 
som foredragsholder. Dette fordi vi hadde ambisjoner 
om at flere nye likemenn ville benyttet anledningen til 
å melde seg på. Vi hadde reservert alle leilighetene og 
20 plasser på flyet og regnet med at dette ville være et 
attraktivt tilbud til våre likemenn.

Elleve personer meldte sin interesse ganske fort, i tillegg 
kom fire etternølere så vi endte opp med å bli femten. 
To av deltakerne var nye og benyttet anledningen de 
fikk til å bli likemenn. Dessverre måtte en av deltakerne 
melde forfall på grunn av alvorlig sykdom, noe vi andre 
synes var veldig leit.

Liv Solveig holdt et glimrende foredrag som på en 
enkel måte gav innblikk i hva en likemann er og hva vi 

som likemenn bør forholde oss til når vi får spørsmål 
om å hjelpe. Foredraget gav også de som allerede er 
likemenn en oppfrisking.

Det ble snakket om likemannsarbeid, ikke bare under 
selve kurset, som vi hadde delt opp i to bolker, men 
også når vi lå rundt bassenget og koste oss i solen.

To av parene fikk kontakt med en drosjesjåfør som 
senere tok dem med seg på en heldagstur, først til 
Albena og senere på dagen hjem til en bekjent hvor de 
fikk servert lunsj med bare hjemmeprodusert matvarer 
og drikke!

Samtlige deltakere trivdes meget godt og var positivt 
overrasket over anlegget. De kan tenke seg å dra dit igjen!

Likemannskurs på 
Panorama Dreams i Bulgaria 
Personskadeforbundet Steinkjer og Namsos, valgte å holde sitt likemannskurs på  
Panorama Dreams i Bulgaria 11. – 18. juni.

Tor  Arild på tur ut med paragliding etter båt. For en opplevelse, dette bare MÅ prøves!

En lydhør forsamling som følger med 
foredragsholder Liv Solveig Likemanngjengen samlet etter fullført kurs.
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Landet Rundt 

Fredag 14. juni 
14 medlemmer møtte opp til bowling 
på Veitvet Bowling i Oslo. Vi spilte 
bowling i halvannen time før det ble 
servert pizza og brus. De siste dro 
sånn ved ni-tiden, og alle gav uttrykk 
for at de hadde hatt det kjempegøy.  

Lørdag 15. Juni
Under Stolhetsparaden 2013 stilte 
leder Andre Berg og kasserer Carl 
Vidar Haugan fra Oslo laget. Det 
var mye folk og foredrag om BPA 
(brukerstyrt personlig assistent). 
Underholdningen ble levert av 
Stian Blipp fra Idol som hadde 
åpningsshowet, før artisten Vinni kom 
på scenen og sang. Det var et stort 
øyeblikk for Andre som fikk komme 
opp på å synge sammen med en 
av programlederne i God Morgen 
Norge. Etter underholdningen var det 
parade i retning Grünerløkka. 

Søndag 16. Juni 
Hele 38 medlemmer møtte opp på 
Tusenfryd til et kick klokken 1200 
denne dagen. Mens noen nøyde seg 
med å se på, var det flere ivrige som 
ønsket å være med alt. Ved tretiden 
møttes vi på en kafe, der vi spiste 

middag og koste oss før turen gikk 
videre til alle karusellene. De siste og 
mest ivrige, gikk hjem ved stengetid 
klokken 1800. 

Tirsdag 18 juni. 
Styreleder Andre og kasserer Carl 
Vidar Haugan ble invitert til åpningen 
av en vaskehall for biler på Shell 
Kolbotn, i  Oppegård kommune. 
Eierne er Pekka Lundefaret og 
Lilleborg Roadshow. Vi hadde 
med oss standmateriale og masse 
Seliuser som ble delt ut. Vi møtte 
mange, inkludert artisten Vinni som 
kom innom en tur. Vi stod på stand i 
nesten seks  timer.   

Viktige datoer fremover 
Trafikkskades dag arrangeres lørdag 
14. september fra klokken 1200 på 
Eidsvoll Plass, utenfor Stortinget.  

Årets julebord på Wallmans Salonger 
blir i år avholdt fredag 22. november, 
det kommer mer informasjon om 
påmelding i september.  

Da kan vi fra Oslo laget ønske alle en 
fin sommer.

Juni-aktiviteter i regi 
av oslolaget 
Bowling, Stolthetsparade, Tusenfryd og utdeling av informasjonsmateriale ved en ny 
vaskehall på Kolbotn. Det har vært aktivt i oslolaget i juni.
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Landet Rundt 

Av Hilde S. Valberg

Stjør- og Verdal lokallag har fast 
tradisjon med sommeravslutning. I år la 
vi turen til Verdal og Stiklestad.

Her ble det servert kaffe og kaker før vi ruslet rundt på 
Stiklestad nasjonale kultursenter, vi ble guidet av Toralf 
Hjelde. Vi fikk innblikk i Spelet om Heilage Olav, samt 
andre arrangementer og kulturelle begivenheter.

Vi i Stjør- og Verdal lokallag vil ønske alle en 
God Sommer!

Har du en skade som gjør at du har konsentrasjons-/hukommelsesvansker  
(kognitiv svikt) eller er du en pårørende til en person med slike vansker?  

Da har vi et kurstilbud til deg!

1.-2. november på Rica Gardermoen Hotel arrangerer Personskadeforbundet LTN  
et ”fra lunsj til lunsj-kurs”, hvor innholdet bl.a. er:

 Hvordan påvirker en kognitiv svikt muligheten til å komme tilbake til arbeid   
 etter påført hodeskade v/Øverby kompetansesenter og Oslo Universitets   
 Sykehus Rikshospitalet

 Hvilke muligheter til hjelp kan vi forvente fra NAV?

 Hvordan skal vi som brukere forholde oss til og ”møte” NAV?

 En engasjerende og flott brukerhistorie! – med musikalske innslag

Kurset er åpent for alle.  Egenandelen er kr 500,- pr. deltager.  
Personskadeforbundet LTN sentralt dekker kurs-/reise og oppholdskostnader.  

Forutsetning for deltagelse er gyldig medlemskap i forbundet.   
Innmelding kan skje ved påmelding.

Mer informasjon om program og påmelding kommer i  
Magasinets septembernummer!

Ta gjerne kontakt med Wenche hvis spørsmål;  
wenche@personskadeforbundet.no eller ring 22 35 71 00.

Sommeravslutning

KURSTILBUD KONSENTRASJONS- OG 
HUKOMMELSESVANSKER 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Landet Rundt 

Av Nils Tore Johnsen, Leder

Arrangementet ble startet ved at leder Nils Tore Johnsen 
ønsket velkommen. Han fortalte kort om lagets historikk 
og hvilket fremtidsplaner fylkeslaget har. Det var en fin 
sommerkveld med god stemning og deilig mat. Praten 
gikk livlig rundt bordet.

En av postene på programmet var utdeling av 
hederstegn. Dette gjøres i henhold til vedtektene som 
sier at  ”…hederstegn kan tildeles medlemmer som 
over en periode på minst 10 år har utført særlig viktig 
arbeid for trafikkskadde i Norge. Vedtak om tildeling av 
hederstegn fattes av Landsstyret.” 

Fylkeslaget hadde nominert følgende personer, Harry 
Rønningen, Inger Fjell, Anne Marit Grønli, Torstein 
Jønholt og Heidi Serigstad med mann Gunnar Rui 
Serigstad og sønn Kjetil Rui Serigstad. 
  
Vi takker alle sammen for lang og god innsats for 
forbundet i mange år!

ASKER OG BÆRUM LOKALLAG OG OSLO FYLKESLAG 

INVITERER TIL GRATIS FOREDRAG OM 
ERSTATNINGSRETT ETTER PERSONSKADE

Foredraget er åpent for alle! Mulighet for gratis konsultasjon med foredragsholder.

Erstatningsrett v/seniorrådgiver Per Oretorp:
• Hva er hovedreglene i norsk personskade-erstatningsrett? 
• Forsikringsselskapet som med-/motspiller
• Kan økt kunnskap om erstatningsrett bidra til å øke mestringsevnen 
 underveis i en erstatningsprosess?
• Juridisk hjelp: Hvem kan hjelpe? Hva må man kunne? Hva koster det?

Sted: Kommunegården, Sandvika • Dato: 14. oktober 2013 • Klokkeslett: fra kl 18 til ca. 21

Påmelding til: Julie Kvamme.  askerogbarum@personskadeforbundet.no  tlf. 941 83 941
Påmeldingsfrist: 5. oktober 2013

Dersom ønske om gratis konsultasjon med foredragsholder før foredraget må dette  
avtales ved påmelding.

Velkommen! Enkel servering!

Telemark fylkeslag 
feiret 20-års-jubileum!
I Telemark har Personskadeforbundet LTN holdt det gående i 20 år. Slikt krever 
markering. Den 14. juni i år møttes derfor 14 medlemmer samt styret på Hotel Vic i 
Porsgrunn for å feire. 

NIls Tore Johansen overrekker hederstegnet til 
Anne Marit Grønli, som har vært med i laget helt 
fra oppstarten i 1993. Hun er fortsatt engasjert og 
stiller opp på alle medlemsmøtene i laget!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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PERSONSKADEFORBUNDET LTNs LOKALLAG I 
NORDRE OG SØNDRE VESTFOLD

INVITERER TIL GRATIS FOREDRAG OM  
NAV-RETTIGHETER ETTER PERSONSKADE

Foredraget er åpent for alle! 

Temaer som blir belyst:
Rettigheter og plikter knyttet til NAV-området

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon
Grunnstønad og hjelpestønad

Sted: Skjeestua i Stokke • Dato: Mandag 14. oktober 2013 • Klokkeslett: 18 til ca. 21

Påmelding til: Anita Einvoll, tlf. 906 25 206, e-post: an-einv@online.no
Påmeldingsfrist: 7. oktober 2013

Dersom ønske om gratis konsultasjon med Birte Sand Rismyhr før foredraget må dette 
avtales ved påmelding.

Velkommen! Enkel servering!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Landet Rundt 

Av Inger Simonsen

Markeringen ble velsignet med et fantastisk vær med 
sol fra skyfri himmel. Hele 29 personer møtte frem. 
Leder Arne Magne Andreassen ønsket velkommen, og 
takket alle for deltakelsen. Deretter ble det lagt ned et 
blomsterhjerte og det ble tent lys. Det var også flere som 
ønsket å legge ned sine blomster og lys. Markeringen 
ble avsluttet med ett minutts stillhet.

Leder Arne Magne Andreassen holdt en kort appell 
og Astrid Olsen bidro med å lese opp et minneord. Ei 
flott og verdig markering. Takk til alle som delte denne 
stunden med oss.

Markering i 
Sortland og Andøy lokallag
Personskadeforbundet LTN Sortland og Andøy lokallag markerte trafikkofrenes dag 
på Sortland midt på dagen søndag 12.mai i år. 



Kommunikasjons- og 
samlivskurs for par hvor 
den ene har nedsatt 
funksjonsevne; fysisk eller 
psykisk – forårsaket av skade 
etter sykdom eller ulykke.

Hensikten med 
kurset er å lære gode  
kommunikasjonsferdigheter, 
få bedre forståelse for 
og innsikt i sin egen og 
hverandres situasjon, forebygge 
samlivsvansker og dermed bidra 
til å få et bedre samliv. 

Gjennomføres i 2013 med 3 like 
en-dagskurs fra kl 10 til kl 17:
12. oktober i Fredrikstad
  9. november i Stavanger
30. november på Hamar

Egenandelen er kr 1000,-  
pr. par, og den dekker kurset , 
materiell og lunsj. Reise og evt. 
overnatting dekkes av deltagerne 
selv.

Deltagelse på kurset 
forutsetter medlemskap i 
Personskadeforbundet LTN. 
Medlemskap kan tegnes ved 
påmelding. 

Da deltagerantallet er begrenset 
oppfordrer vi til rask påmelding!
Ta derfor kontakt med 
regionsekretær Wenche Solløst
tlf. 22 35 71 00 eller 
e-post: wenche@
personskadeforbundet.no

 www.personskadeforbundet.no
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"TO MÅ MAN VÆRE !”
Mange par sliter med samlivsproblemer som oppstår 
etter skade, forårsaket av sykdom eller ulykke.  
I perioder kan det være vanskelig nok å være et 
”vanlig” par…
Dette er bakgrunnen for at vi tilbyr kurset  
”To må man være”.
Det bør være minimum 1,5 år siden skaden oppsto slik 
at paret har blitt kjent med ”det nye livet”.

Kurset gjennomføres med korte forelesninger, 
praktiske øvelser og erfaringsutveksling.

10-12: Gode parforhold.
 Hva skaper gode og varige parforhold?
12-13: Lunsj
13-15:   Den gode samtalen.
 Hva kjennetegner den gode samtalen?
 Hva er følelser, uenighet og konflikt?
15-17: Ja vi ønsker å få det til!
 Hvordan håndtere uenighet/konflikt og 
 ødeleggende konfliktmønstre? 
 Tilgivelsens kraft.

Kursledere er Sveinung Tornås, psykologspesialist og 
prep.terapeut og Maj Back, sykepleier, coach og  
prep.terapeut. Tornås og Back var også kursledere på 
fjorårets kurs ”To i spann”.



Trygt på skoleveiene

www.kristiansand.kommune.no

Orkdal
kommune

 www.orkdal.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
www.risor.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og kulturetaten
 www.karmoy.kommune.no

www.froland.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Skånland
kommune

www.skanland.kommune.nowww.stange.kommune.no

Vanylven
kommune

www.vanylven.kommune.no

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Farsund
kommune

www.farsund.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Åmli
kommune

Skoleavdelinga
 www.amli.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

www.aurskog-høland.kommune.no

Tysnes
kommune

www.tysnes.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Nannestad
kommune

www.nannestad.kommune.no

www.lier.kommune.no

www.lom.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Alvdal
kommune

 www.alvdal.kommune.no

Bremanger
kommune

 www.bremanger.kommune.no

Hole
kommune

www.hole.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptvet.kommune.no

www.vaga.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Sørreisa
kommune

www.sorreisa.kommune.no

Vadsø
kommune

 www.vadso.kommune.no

Leksvik
kommune

Oppvekstetaten
 www.leksvik.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-mr.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

www.sor-varanger.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
 www.nes-ak.kommune.no

Birkenes
kommune

 www.birkenes.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

Sandnes
kommune

www.sandnes.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

www.odda.kommune.no

Tromsø
kommune

www.tromso.kommune.no
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6201 STRANDA
Tlf. 70 26 11 22

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Rosten
Bilverksted AS

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

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Blomsterkroken
Østre Strandvei 4

3482 TOFTE
Tlf. 32 79 60 50

Furnes Auto AS
Gjerluvegen 65
2320 FURNES

Tlf. 62 36 82 93
www.furnesauto.no

Renault Service
G Gustavsson & Sønner

Bilverksted AS
0467 OSLO

Tlf. 22 23 90 53
www.gustavsson-verksted.no

Kents
Bilservice AS

 Erikstadveien 75
8206 FAUSKE
Tlf. 902 04 280

Service - EU-kontroll

Vestfold
Plastindustri AS
Haugan Industriområde

3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 03 50

AKO Transport AS
 2072 DAL

Tlf. 992 17 800

Alveland Bunader
Meierigata 15
4340 BRYNE

Tlf. 51 48 75 15

Jan Østby
Transport
1866 BÅSTAD

Tlf. 90 82 51 25

Regnskapstjeneste A.S
Kvenhildmyra 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 90 06 80

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

Skeide Bil AS
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 07 53

- Rep. av lette kjøretøy
- EU-kontroll

www.skeidebil.no

PS Servicesenter AS
 Midtstranda, 2321 HAMAR

Tlf. 62 54 30 00
Landrover

- Merkeverksted - Salg
- Service - EU-kontroll

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00
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Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

E-post: konsern@teamverksted.no
www.teamverksted.no

Trafikksikring
Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN

Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

AUST-AGDER

Evje........................Tlf. 37 93 15 55 / 901 99 999

BUSKERUD

Vikersund................................Tlf. 995 42 803

NORDLAND

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

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

SØR-TRØNDELAG

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

TELEMARK

Vinje..........................................Tlf. 909 11 111

Tlf.  02 222

FINNMARK

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

NORDLAND

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

Lofoten Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES.............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

ROGALAND

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND...................................Tlf. 403 00 080
E-post: post@trygve-trafikkskole.no
www.trygve-trafikksole.no

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

SØR-TRØNDELAG

ORKDAL Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER..............Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610
E-post: post@orkdal-trafikkskole.no

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

TROMS

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

KARLSEN Trafikkskole AS
Skipperg. 7, 9008 TROMSØ...........................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

TELEMARK

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

HORDALAND

Møller Bil -  Kokstad
Kokstadv. 29 B5257 KOKSTAD.....Tlf. 24 03 13 00

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

VESTFOLD

Møller Bil - Horten
Falkenstensv. 31, 3189 HORTEN...Tlf. 24 03 11 00

www.moller.no

Drosjer Longyearbyen Taxi AS
 Vei 401 nr 50

9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 913 83 462

Legland
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 21 11

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG

Tlf. 21 61 10 00

6260 SKODJE
Tlf. 70 24 41 40

Kirkenes
Byggservice AS
Hans Væggersvei 10

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Janki
Transport AS

 Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Lingelemveien 65
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 45 33
www.teknomed.no

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Eggen
Anleggsdrift AS

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559
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Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Mesta Verksted Bosch
Car Service Leikanger

 Hagane 3, 6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200

Gumpens Auto Øst AS
 Stemmane 3

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 50

www.gumpens-auto-ost.no

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Bø Auto AS
 Bøgata 111, 3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 02 75
EU-kontroll - Motorvognreparasjon

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Tlf. 56 33 62 40  Faks 56 33 53 19

Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

Fylkesrådet
7735 STEINKJER
Tlf. 74 11 10 00

Auto Consult
3330 SKOTSELV, Tlf. 32 75 64 21

Salg - Service - EU-kontroll
Besøksadr.: Skotselv Næringspark 7

www.autoconsult.as

NIRAS, Norsk Induksjonsrørbøying A/S
 Bø Industriområde 2

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 13 10

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

FØRDE TLF.: 57 82 85 00 - KAUPANGER TLF.: 57 82 85 01

Motor Forum Eidsvoll
Skinnstudumpa 4 A

2072 DAL
Tlf. 63 92 29 00

Stoa Autorep
Industritoppen 5
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 11 50

ØST-BYGG AS
Årbog

2114 DISENÅ
Tlf. 988 41 973

Arkitektkontoret 4B AS
Kyrkjev 6, 6856 SOGNDAL

Tlf. 57 62 77 50
post.arkitektkontoret4n.no

Tveito Maskin A/S
Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Regnskap
& Revisjon

 Vestre Strandg. 42
4612 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 12 25 50

Fiskebeck
Handverk AS

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

www.fiskebeck.no

Jan Reime
Bil & Karosseri AS

4340 BRYNE
Tlf. 51 48 12 00

Alt innen biloppretting,
service og EU-kontroll

Tlf. 78 40 76 40

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

www.nk-elektriske.no

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

VBK AS
 Tverrmyra 3

3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Karosseri, lakk og kran

Salong Kari
Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Atlantico AS
 Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no

Veøy Buss AS
 6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 11

Østo
Ortopedisenter AS

 Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

SS Performance AS
 Trommedalsjordet 2

3740 SKIEN
Tlf. 481 01 020

MECA (Ps Bil AS)
Øyane 4

6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 12 11

Gulla
Transport AS

Røtveien
6652 SURNA

Tlf. 928 44 893

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Politimesteren i
Nordmøre og Romsdal

 Storgata 43
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 58 90 00

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00
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Riis Bilglass
 Barstølveien 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Kirkestuen
Transport

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

IP Huse AS
Mek. Verksted

 6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

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

AKERSHUS

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

OSLO

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

www.bilia.no

ROGALAND

Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00

SOGN og FJORDANE

Jans Bilberging, Stryn.......Tlf. 970 82 373

Juhls Silver Gallery
Galaniittuluodda

9520 KAUTOKEINO
Tlf. 78 48 43 30

Gausdal
Fysioterapi

 2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Apotek 1
Honningsvåg
Nordkappgata 2

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 30 22

Hovlandsv 160
4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Mekonomen
Harstad AS
Klubbholmen 6 B
9409 HARSTAD
Tlf. 77 00 34 30

Bremnes Auto AS
Tverråvegen 35
5430 BREMNES
Tlf. 53 44 84 40

Kristiansund Taxi
Ramsaysgate 18

6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 936 61 678

Hagen
Bilservice AS

 Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Industrig. 47
5200 OS

Tlf. 56 30 99 80

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

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS
Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Tlf. 06 491

Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark

Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Ørland Bil AS -
MECA

7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Nygaard Bil AS
 Industrivegen 7
2069 JESSHEIM
Tlf. 66 10 06 49

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Per Gunnar Kristensen
Transport

Salenveien 10 D
3970 LANGESUND

Tlf. 995 43 044
Telefon  03 650
www.taxi-hedmark.no

VIANOR AS
avd. Lillehammer

 Industrigata 47
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 815 60 815

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Tlf. 55 32 67 24
www.tannlegefrostnielsen.no
Vi har over 20 års fartstid

som tannlege i Bergen

Byggmakker Skui
 Ringeriksv. 256

1340 SKUI
Tlf. 04 020

Norsk
Oljelaboratorium AS

 Strandgata 3
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 37 90
www.nolab.no

Autolakk A/S
 Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Planethifi AS
Holtermanns veg 70
7031 TRONDHEIM
Tlf. 73 93 83 00

Botne Bil AS
Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Follo Ur og
Brillesenter Synsam

 Idrettsvege 20
1400 SKI

Tlf. 64 87 50 30

Carisma Optikk
Elverum AS

Torggata 3
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 37 70

Brillehjørnet
 Storg. 26

6413 MOLDE
Tlf. 71 21 80 75

Jørn’s
Bil og Brems AS

Østre Aker v 68
0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50

Knut Haugsjå AS
3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Skipnes
Byggservice AS

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

avd for
vernepleierutdanninga

6402 MOLDE
Tlf. 71 21 40 00

Røra
Bilverksted

Hyllav. 4
7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Hadsel
videregående skole

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00
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MEKSIKANSK FEST
Donald skal på fest, og guttene har tatt
bilde av ham. Av de seks bitene du ser
under er det bare tre som er fra 
bildet av Donald. Hvilke tre?

RIKTIGE REGNESTYKKER!
20 – 4 + 8 = 24
23 – 7 + 5 = 21
75 + 19 – 14 = 80

MEKSIKANSK FEST
De riktige bitene er A,C og D.

FORSIKTIG,DONALD!

VED FØRSTE ØYE-
KAST
Donald har en støvel på
hodet.Dolly har på seg en
rød kjole.Brannhydranten
er rød og blå.

RIKTIGE REGNESTYKKER!
Hjelp Raptus von Rupp med å skrive 
+ eller - i de tomme sirklene så regne-
stykkene blir riktige.

FORSIKTIG,
DONALD!
Man må se seg
for når man 
krysser veien!
Fargelegg feltene
med en prikk så
får du se hva
Donald må passe
seg for.

VED
FØRSTE
ØYEKAST
Se nøye på tegningen mens du teller til 20. Dekk tegningen med
noe og svar på disse spørsmålene:
- Hva har Donald på hodet?
- Hva har Dolly på seg?
- Hvilke farger er det på brannhydranten?

LØSNINGER

A B

C D

E F

20 4 8 24=
23 7 5 21=
75 19 14 80=

SE OPP, 
DONALD!
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SeliusSelius
Fakta om 
måneden august 

Isa på 6 år har sendt oss denne flotte og fargerike tegningen. 
Tusen takk Isa! Overraskelse kommer i posten.

August er oppkalt etter den romerske keiseren 
Augustus som levde fra år 3 f.Kr. – 14 e.Kr.

Før keiser Augusts sin tid het måneden Sextilis 
og hadde bare 30 dager. Augustus ønsket 
seg sin egen måned og valget falt på Sextilis 
måneden etter juli. Juli er oppkalt etter en 
annen romersk keiser selveste Julius Cæsar. 
Juli har 30 dager og Augustus ville ikke være 
dårligere enn Julius. Han trengte derfor en 
ekstra dag og denne dagen stjal han fra 
februar. 

Før Augustus gjorde dette hadde februar 
29 dager i vanlige år og 30 dager i skuddår. 
Februar var den siste måneden i den julianske 
kalenderen, og dermed mars den første.



Løsninger

PARKERING FORBUDT! 
Langbein er trafikkpoliti og har skrevet ut en fartsbot til en som
kjørte for fort. Det er et motorkjøretøy som ikke har to hjul, det er
ikke rødt og har mer enn to passasjerseter. Hvilket nummer har
det?

KJØRETØY
Hvor mange kjøretøy
av hvert slag ser du 
på bildet?

kjøretøy med fire hjul 
kjøretøy med to hjul 
motorkjøretøy 

EN RING AV TALL
Hvilket tall skal stå på spørsmålstegnets
plass? Tipp og Topp vet det, vet du?

PÅ RIKTIG PLASS
Kan du hjelpe Ferdinand
med å plassere hjerter,
spar, kløver og ruter på
det siste kortet?

EN RING AV TALL
21:Hvert tall er lik summen
av de to foregående tallene.

PÅ RIKTIG PLASS

PARKERING FORBUDT!
Nummer 4.
KJØRETØY 
På bildet er det:3 kjøretøy med fire
hjul,3 kjøretøy med to hjul og 4
motorkjøretøy.

1

1

2

3

5

8

13

?

LØSNINGER

1 2

3

4

5

6
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MEKSIKANSK FEST
Donald skal på fest, og guttene har tatt
bilde av ham. Av de seks bitene du ser
under er det bare tre som er fra 
bildet av Donald. Hvilke tre?
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20 – 4 + 8 = 24
23 – 7 + 5 = 21
75 + 19 – 14 = 80

MEKSIKANSK FEST
De riktige bitene er A,C og D.

FORSIKTIG,DONALD!
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Donald har en støvel på
hodet.Dolly har på seg en
rød kjole.Brannhydranten
er rød og blå.
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Hjelp Raptus von Rupp med å skrive 
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FORSIKTIG,
DONALD!
Man må se seg
for når man 
krysser veien!
Fargelegg feltene
med en prikk så
får du se hva
Donald må passe
seg for.

VED
FØRSTE
ØYEKAST
Se nøye på tegningen mens du teller til 20. Dekk tegningen med
noe og svar på disse spørsmålene:
- Hva har Donald på hodet?
- Hva har Dolly på seg?
- Hvilke farger er det på brannhydranten?

LØSNINGER

A B

C D

E F

20 4 8 24=
23 7 5 21=
75 19 14 80=

SE OPP, 
DONALD!
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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

Fingeren i været
Ei lita jente rakte ivrig fingeren i 
været mens hun sto i senga. Så kom 
mammaen inn å sa bare på tull:
- Nå spiser jeg fingeren din! I det hun 
puttet fingeren hennes i munnen 
skrek datteren.
- Hva er det? Spør moren forundret.
 - Du spiste busefanten min!! Skrek 
jenta.

- Vet du hvorfor giraffen har så lang 
hals?
- Nei?
- Fordi den skal rekke helt opp til 
hodet

Bite negler
Mor: - Nå har jeg endelig fått gutten 
min til å slutte med å bite negler.
Far: - Hvordan klarte du det?
Mor: - Jeg slo ut tenna på`n.

Det var to tv’er som gikk over en vei.
Så ble den ene tv’en påkjørt, og da 
sier den andre:
«Kom an flatskjerm»

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

Hørt om han som ikke kunne slå 
på lyset, 
fordi hans far var bryter.

Hørt om han som ikke fikk lov til å 
spille gitar, 
fordi hans far var streng.
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Kryssord

LTN kryss

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

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

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

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

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

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

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

VISE AMORIN

KONFE - 
RANSE
27.-28.

MAI

SMERTE PLAGG VOLT
KOST - 
BARE

PÅ
DANSKE-
BÅTEN  I 

SEPT.

BEVE - 
GER

HOL - 
LAND

VÆSKE

TRE HULE SIDE
MERKE
PRO - 

NOMEN

HUST - 
RUEN

FOR - 
SKREM -

TE
HYLLE

GOD
PLATE MÅNE

RED - 
SKAP

ÅPNING

VARM SMÅTT
BAK - 
KENE FLOKK

PLAGG - 
DEL

GUTTE - 
NAVN

FRANSK
ELV

SLAG - 
STED

LAGET
LTN OG 

BEDRIFT-
SØKET

RED - 
SKAP

FINNES

VIRKE - 
LIG FUSKE

KNIKSE
KAOS

OPP - 
KOMMER

LEVEN

ARTIK - 
KEL

MYNT
MASSE

INNE - 
HAVER

LIK

MUNN
SUNN
DRIKK

PENSEL TRE KIRKE

TITT
PASSER

RAD
MASKIN ØVE

GUDE - 
DRIKK GØY

HODE - 
PLAGG

ØY OG 
DIKT
HAST

AV - 
DRAG

KJE - 
RUBEN FUGL

GUTTE - 
NAVN

MELKE
NEDBØR DYR

MAGERT

TIDL.
STATS - 
MINIS - 

TER

FETT ALV
SIVBÅT
TILLATE

RUSLER TEKKE
FEST - 
NING MAT DOVEN

KILO - 
WATT

ATOM
BETONG TAUS

EIMER
RETNING MERKE

RAGET

INTELLI - 
GENT - 
KVOTI - 

ENT

SPRINT
HOLDER

MUNN

PREPO - 
SISJON HEFTENE FUGL HULL

SPISE
TETTE - 
STOFF

DYR

TALL
MYNT AULAEN

RASK
SLETTE
PARTI

EKSI - 
STERER

GROVE
DELER
AV MEL 

TIDSROM

RETNING

DRIKKEN RASK

ANLEGG
BIBEL - 
NAVN

TEGNE - 
SERIE RATT

ETTER - 
SKRIFT

ORIGI - 
NALENE

BEHOV
TEAM

ARTENE
ELTE LIKE

MERK
HUMRER

ALDER 50 TELE
PRO - 

NOMEN

KJÆR - 
TEGN
MAN

BINDE - 
ORD

PULVER
FARTØY

EIN - 
STEIN - 

IUM

FOR
LÆRER - 

STU - 
DENTER

UTROP
SLUTT - 

ORD SLANGE AVTAR

Henning
Weider

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: 
13. september

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Nå er det 
sommerferietid

Vinnerne er:
Harald Ag, 
Tromsø

Elisabeth Ø. 
Sandhåland, 
Torvastad

Bjørg Sørhaug, 
Andebu



Øvre Telemark
Trafikkskule

 Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Franke Onsrud
Blikkenslageri AS

Kjelsåsv 170
0884 OSLO

Tlf. 23 00 80 60

Gauldal-Østerdal
Buss AS
Elvegata 2

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 39 50

Skoglund
Transport AS

 Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

Utvik Autoservice AS
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Accepta
Hallingdal AS

 Gamlev 6
3550 GOL

Tlf. 32 02 99 61

Seland
Optikk Sola AS

 Solakrossvegen 26
4050 SOLA

Tlf. 51 69 58 90

Tuven
Bilskade ANS
 Inger Floods vei 4
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 09 20

www.tuven-bilskade.no

Strømmen Auto AS
 Vestre Strømsbuvei 10

4839 ARENDAL
Tlf. 37 09 55 00

www.strommenauto.no

Husby Bilverksted A/S
Mekonomen

 6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Kvinnherad
Taxi AS

 Onarheimvegen 92
5460 HUSNES
Tlf. 917 82 000

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

ER-AN Bilverksted
5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

www.hjulstilling.no

Alfaspesialisten
Tommy Transeth

Holtungveien 75
3083 HOLMESTRAND

Tlf. 940 01 073

Boreal Transport
avd Hesseng

 Hessengv 7
9912 HESSENG
Tlf. 78 99 39 70

Thorvaldsen
Transport AS

Kulpev. 1
1538 MOSS

Tlf. 69 27 97 70

Berkåk Auto AS
Industriveien 4
7391 RENNEBU
Tlf. 72 42 62 00

- Service - Lakkering
- Oppretting

Bremsnes
Bilverksted AS

Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Bertel O. Steen Vestfold
avd vare og lastebil

Skolmar 20
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 80 00

Kråkstad
Bilverksted
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15
k-bil@online.no

www.sjekkpunkt.no

Sarpsborg
Poleringsverksted

Ketil Alfredsen
Herbergveien 4

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 77 02

Oppland Bilpleie
Saddam Agab Abdullah

Grindalsvegen 2
2406 ELVERUM
Tlf. 62 42 79 79

Sigdal
Kjøkken AS

3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 40 00

Safemar AS
 Østerskogen 24
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 86 50

Alta
Biloppretting AS

Markv 47-49
9510 ALTA

Tlf. 483 01 700

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Sola Shipping as
Bedriftsv 16

4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Lantz Auto AS
Verksv. 13, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

Tannlege
Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Mobile Kjeller AS
Jogstadveien 9
2007 KJELLER
Tlf. 64 83 78 70

www.mobile-kjeller.no

Albjerk Bil Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Sykkylven
Storbilservice AS

Sørestrandvegen 39
6220 STRAUMGJERDE

Tlf. 70 25 62 90

Valldal
Bilsenter A/S

 6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Holmen
Motorservice AS

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 09 80

Tlf. 69 83 31 00
post@fossumkollektivet.no
www.fossumkollektivet.no

Håvundvegen 326
3711 SKIEN

Tlf. 35 50 06 80

Bråtabakken
Bensin og Service A.S

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 12 97

Relakk Motor
& Karosseri AS
8909 BRØNNØYSUND

Tlf. 75 02 53 15

Toten Bil og Karosseri
K. Kristiansen

 Dystlinna 15, 2847 KOLBU
Tlf. 61 16 79 66

Salg - Service - EU-kontroll
www.boschcarservice.no

Trøgstad Auto og
Bensinstasjon -

Mekonomen
1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 40 03

www.trogstad-auto.no

9621 KVALSUND
Tlf. 78 41 73 30

CC Gjøvik
Jernbanesvingen 6

2821 GJØVIK
Tlf. 61 13 04 10

Dyrego’ AS
 Hovedv 8

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 76 97

F.P. Entreprenør AS
 Grønnegt 104
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

Fagmøbler Leknes
Bj. Andersen

Møbler AS
Storgata 30

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 00 50

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Gohelse Kirkenes
Bandagistforretning AS

 Kjell Torkildsensgt. 7
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 00 99

GS Containerutleie
Nordbyv

2009 NORDBY
Tlf. 63 83 70 19

Mobil: 924 88 879
firmapost@nordiclb.no
www.volvotrucks.com /

www.nordiclb.no

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300
www.helgesbil.no

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

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

Skjervøy
Byggeservice AS

Industriv 3
9180 SKJERVØY
Tlf. 77 76 03 90

Vatne Auto Senter AS
Mekonomen

 Sentrum, 6265 VATNE
Tlf. 70 21 31 01

Totalbil AS
Smalvollveien 63

0667 OSLO
Tlf. 21 08 03 00

Utfører de fleste reparasjoner
www.totalbil.no

Andøy
Bil & Maskin AS

Storgata 73
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 24 00

Oscar Hanssensveg 1/3
6415 MOLDE

Tlf. 71 20 66 50
Salg - Service - EU-kontroll

www.hustad.no

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57
7334 STORÅS

Tlf. 72 49 50 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Brødrene
Hole Transport AS

 Tunhovd
3540 NESBYEN
Tlf. 32 74 41 01

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

Arendal fengsel
Parkveien 6

4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Veng Norge AS
 Lørenfaret 1 B

0580  OSLO
Tlf. 23 18 08 80

Youngsgt 11
0181 OSLO
Tlf. 02 390

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

Vegart Klauseie
Transport

Sagmov. 70
2074 EIDSVOLL VERK

Tlf. 970 97 000

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Hammerfest
Bakehuset

Nord-Norge AS
9600 HAMMERFEST

Tlf. 77 69 07 00

Chr Repstads
Sønner AS

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Valdres
El Prosjektering

Galev 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 62

Nittedal Karosseri-
verksted AS
Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Utvik
Autoservice AS

4262 AVSLDSNES
Tlf. 52 84 62 00

Eiendomsinvest
6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 83 00
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten



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 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?

NYUTVIKLEDE LIKEMANNSKURS ARRANGERES 

15.-17.11.2013 PÅ RICA HOTELL GARDERMOEN!

En likemann er en støttende og lyttende person med egen erfaring som skadet, 
pårørende eller etterlatt.

Kurset har 2 målgrupper: 

* den ene er likemenn som ikke har deltatt på grunnkurset tidligere og personer som   
 vurderer om det å bli en likemann kan være et givende, frivillig arbeid

* den andre målgruppa er erfarne likemenn og som har deltatt på grunnkurset tidligere. 
 Hovedinnholdet vil bl.a. være kommunikasjon og mestring etter funksjonsendring.

Ved enkelte temaer blir gruppene delt.

Mer informasjon om program og påmelding kommer i Magasinets septembernummer!
Ta gjerne kontakt med Christina; christina@personskadeforbundet.no eller ring
 22 35 71 00 hvis spørsmål!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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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.
lei

ro
so

go
lse

n.
no

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:


