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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 
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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 
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Leder

Av Hilde S. Valberg

Når dette leses er vi alt i november 
måned, noe som betyr at høstmørket 
og vinteren begynner å gjøre sitt inn-
tog. Vi går inn i en tid med glatte veier 
og jeg håper at alle er forsiktige når 
dere ferdes ute enten med bil og som 
fotgjenger. 

Som ny leder i Personskadeforbun-
det LTN gleder jeg meg til å ta fatt på 
oppgavene som vil komme, og ikke 
minst til at vi i 2014 skal feire at vi er 
30 år. 

En slik markering krever at vi husker 
alt vi har fått gjennomført, alle som 
har bidratt og ikke minst hvordan vi 
har vokst til å bli en moderne orga-
nisasjon. Merittlisten er lang. Vi har 
satt våre avtrykk i alt fra små til store 
og viktige saker, som rettsaker som 
senere har skapt presedens — til å 
hjulpet enkeltpersoner gjennom peri-
oder i livet som synes ugjennomtren-
gelig. Vår lobbyvirksomhet og våre 
samarbeid har også gjort at tiltak 
har blitt endret, praksiser snudd på  
hodet og instansnser rundt oss har 
blitt oppmerksomme på at vi er en 
del av samfunnet.  
 
I forbindelse med jubileet har det tid-
ligere Landsstyret vedtatt at det skal 
settes ned en komite for å forankre 
LTN sin historie, og i disse dager har 
vi hyret inn en skribent for å skrive 
boken om oss og organisasjonen vår. 
Denne vil være ferdig til jubileums-
arrangementet vårt høsten 2014.
 

I samme runde har vi bestemt at 
medlemsmagasinet i året som kom-
mer skal komme ut i ny drakt. Vi  
ønsker å lage et ryddig og mer tids-
riktig design, og kanskje også bli mer 
faglige på innholdet. For å ikke trå feil 
har vi bedt lokallagene om innspill på 
hva medlemmene faktisk ønsker.
 
Men et jubileumsår handler også om 
å tenke fremover. Hvor er vi om fem 
år, 10 år eller nye 30 år? Store og 
komplekse linjer skal stakes ut.
 
Vi er inne i en spennende periode  
politisk. Det nylige regjeringsskiftet 
lover grep og vi venter i spenning på 
hvordan dette vil komme ut i form av 
forandringer. Det snakkes allerede 
om nye tiltak rundt helseforetakene, 
og kanskje er det lov å håpe på en 
endring i NAV som gjør at folk med 
skader eller pårørende får et lettere 
løp? Vi krysser fingrene og håper.
 
I dette magasinet har vi to artikler 
som forteller historier om medlem-
mer som mestrer på høyt nivå. I Os-
los bratteste gjorde organisasjonen 
vår en fantastisk mediefigur, og holdt 
visjonen " ikke noe er uoverkomme-
lig - kun en utfordring" i tre bratte  
kilometer til topps. I tillegg kan du 
lese om Petter Aurens kamp fra syke- 
hussengen til å sykle Grenserittet. 
Historiene inspirerer og forteller oss 
at vi alle kan nå nye høyder! 

God høst til dere alle!

Besøksadresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Postadresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
e-mail: post@personskadeforbundet.no
Generalsekretær: Ingeborg Dahl-Hilstad
e-mail: ingeborg@personskadeforbundet.no
Leder: Hilde Valberg 
e-mail: johav@online.no

Postadresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Tel. redaksjon: 22 35 71 00
Fungerende redaktør: Gunn Kvalsvik 
e-mail: magasinet@personskadeforbundet.no

Utgiver: Personskadeforbundet LTN
Giverkonto: 8101.19.97139

Annonser: Hege Reinholdsen, Polarfakta
Tel: 75 68 26 24 • e-post: heger@polarfakta.no
Faktureringsservice sør as (støtteannonser): 
faktserv@faktserv.no 
Ab.pris: kr. 345,–
Grafisk Produksjon: 
Trykkpartner AS
Opplag: 4000
Forsidefoto: istockphoto.com. 

Personskadeforbundet LTN Magasinet for 
Personskadeforbundet LTN

Magasinet for Personskadeforbundet LTN – oktober, 2013
Avskrift og kopiering av Magasinet for Personskadeforbundet LTN kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer  
nødvendigvis ikke med Personskadeforbundet LTN's syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte 
innlegg og artikler. Magasinet for Personskadeforbundet LTN skal gjenspeile det som skjer rundt i landet. Derfor inviterer vi deg  
til å sende inn kommentarer, leserinnlegg, dikt og bilder fra ulike aktiviteter.  

innhold

Stoltheten over å 
gjennomføre 4-5

NAV - hjelpeprosjekt 6-7

Ungdomskonferansen
2013 8

Målet er møtefrie veier 9

Det året det var så bratt 10-11

Ny dom om gjenopptak 12

Journalen av Per Fugelli 13

Data om personskader 
og ulykker 2012 14 

Bevilgninger og 
bompengeandeler 15

Landet rundt 16

Godt budsjett 23

Selius 26-27

Kryssord 29

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN



4 Magasinet • nr. 9 – 2013

Reportasje    

Av Ingvild Myhr

Det siste han husker er en luftetur 
med bikkja kvelden i forveien. Han 
snakket litt med naboen om løst og 
fast. Etter det er alt visket ut.

Petter var på vei til jobb en helt van-
lig vårmorgen. Han vet ikke riktig 
hva som skjedde. Sjåføren av traile-
ren har sagt at Petters bil kom over 
i hans kjørefelt. Etter to og en halv 
uke i koma, våknet Petter opp til sy-
net av bekymrede fjes rundt senga 
på intensivavdelingen.

- Jeg spurte kona mi hva det var 
som gjorde så vondt, og pekte på 
brystkassen min. Jeg hadde nakke-
krage og kunne ikke bevege hodet 
for å se etter selv. Kona tok bilde 
av meg med mobilen og viste det 
til meg. Jeg var et lappeteppe fra 
topp til tå.

Sammenstøtet med traileren gjor-
de stor skade på Petter. Hjerteposen 
revnet, mellomgulvet sprakk, 10  
ribbein var knekt. Totalt hadde han 
23 brudd, samt diverse andre kvest-
elser pent fordelt utover hele krop-
pen. Unntatt høyre bein – det var 
uskadd.

Tiden etterpå var tøff. Antagelig 
verst for kona, mener Petter. Han 
var redd ekteskapet skulle ryke. 
Kona var alene med to små gutter, 
den minste på bare tre måneder. 
Men kona har stått trofast ved hans 
side gjennom hele prosessen, og 
det gjør hun fortsatt.

- Hvordan har du kommet deg 
tilbake til dagens form?

-Det begynte pent og forsik-
tig hos fysioterapeuten. Kneet var 
stivt og kunne ikke bøyes skikkelig. 
Ved et «uhell» klarte jeg plutselig å 
trå helt rundt på treningssykkelen.  
Det ble en døråpner.

Fysioterapeuten oppfordret ham 
til å komme seg ut og trene blant 
funksjonsfriske mennesker. Han 
startet opp ved et lokalt trenings-
studio i Spydeberg med spinning 
og styrketrening. Han var ofte i tvil 
om han noen gang kom til å kunne 
sykle igjen.

Petter har alltid hatt sykledilla. Han 
har startet i Lillehammer - Oslo to 
ganger. Da han gratulerte en ven-
ninne med godt fullført Birken, ut-
artet diskusjonen seg og resulterte i 
en spontan påmelding til Grenserit-
tet. «Hva har jeg gjort?», tenkte Pet-
ter. Men konkurranseinstinktet og 
staheten tok overhånd. Heldigvis.

- Hvilke utfordringer har du 
støtt på underveis?

- Det har egentlig gått uforskam-
met greit, men jeg fikk forkalknin-
ger etter diverse operasjoner, og 
dette gjorde det vanskelig å for 
eksempel strekke fram armen, jeg 
måtte sitte på skrå og sykle. Da for-
kalkningene ble fjernet, begynte 
det å bli enklere. - Grenserittet blir 
en stor utfordring for meg, men jeg 
er sta som et beist.

Ett av knærne til Petter krangler fort-
satt. Der sitter det 8 skruer og en 
metallvinkel.

- Hvordan har du trent?

- Jeg har hatt kjøreforbud med 
bil i lang tid på grunn av skadene 
mine, så jeg tok i en periode toget 
til jobb og syklet hjem. Men så kom 
sommeren og NSB la om til som-
mertider. Dermed ble det umulig å 
ta toget lenger enn til Mysen. Jeg 
skulle til Rakkestad. Så jeg begynte 
å sykle imellom. Til slutt tenkte jeg 
at hvis det skulle være så tungvint, 
kunne jeg like gjerne sykle hele vei-
en - begge veier.

Dette resulterte i en sykkeltur på 70 
km hver arbeidsdag for Petter.

- Hva har vært motivasjonen 
din?

-Tja. Hva skal jeg si til det? Jeg 
har vært så langt nede at det kun 
finnes en vei videre, og det er fram 
og opp. For å komme noen vei må 
man begynne med å sette ett bein 
foran det andre. Stå på og gjøre 
jobben. Hvis kroppen ikke lystrer, 
kan ingen andre enn du selv gjøre 
noe med det. Så lenge man fysisk 
sett er i orden, er det i grunnen kun 
deg selv det står på, og hvor langt 
du har lyst til å pushe deg selv for 
å komme dit du ønsker. Målet mitt 
var Grenserittet. Jeg har ikke satt 
meg noe mål om tid, jeg har bare 
som mål å fullføre. Kanskje jeg vil 
forbedre tiden min til neste år.

De fleste kan kanskje lære noe av 
Petters historie. Han var fysisk sterk 
også før ulykken. Dette kan ha red-
det livet hans.

Stoltheten over å 
gjennomføre
Det er 3. mai 2011. Petter Auren er på vei til jobb i en liten Renault Megane. Omtrent 
på halvveien skjer det: Petter kolliderer med en trailer og blir liggende i koma med 
alvorlige skader i hele kroppen. Lørdag 3. august i år sykler han Grenserittet.
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- Trening kan faktisk redde livet 
ditt. Det er bare dumt å ikke trene. 
Jeg har aldri sett på det på den må-
ten før, men når man har vært gjen-
nom en berg og dalbane av det 
meste, får man tid til å tenke mye. 
Og det er kanskje en fordel. En del 
av det jeg alltid har tatt for gitt, er 
ikke nødvendigvis noen selvfølge.

- Har du noen råd eller opp-
fordringer å komme med til dine 
med-syklister på rittdagen?

- Den som gir seg er en dritt! 
Står du sterkt både fysisk og psy-
kisk, skal det mye til for å knekke 
deg. Smerter er bare midlertidig, 
det er stoltheten av å kunne gjen-
nomføre som du tar med deg vide-
re. Det trenger ikke å gå fort, det er 
innsatsen og utholdenheten som 
teller. Dette tar jeg med meg så len-
ge jeg lever.

Petter håper Grenserittet 2013 blir 
en god opplevelse og at det kan fris-
te til gjentagelse. Han kjenner flere 
som sykler i år. Men stiller vennin-
nen som utfordret ham til å starte?

- Ja, hvis ikke venninna stiller i 
Strømstad, så blir jeg gæren! Da er 
det bare å få på seg skoa, Eunike! 
Da skal jeg sykle helt fra Halden til 
Sarpsborg etter målgang og fille-
riste deg.

Navn: Petter Auren 

Alder: 40 

Bor i: Spydeberg
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De siste ti årene har vi sendt over 
3000 rullestoler fra Hjelpemiddel-
sentralen i Oslo og Akershus til 
gjenbruk i Uruguay og tiden var 
inne for å vise hvordan disse best 
tilpasses for de som skal bruke 
dem.

I alt var det ca. 80 lærere og elever 
ved teknisk høyskole der borte som 
fikk diplom for gjennomført kurs.
Kurset var lagt opp over to dager; 
en dag med teori, og en dag med 
praktisk opplæring. I teoridelen var 
det i alt over 200 personer tilstede.

Vi kjørte 330 mil på ti dager, for å 
holde kurs på fem høyskoler i fire 
forskjellige fylker. I den praktiske 
delen av kursene fikk hver deltaker 
i oppgave å komme seg rundt på 
skolen og skolens uteområde sit-
tende i en rullestol.

NAV Hjelpemiddelsentral  
Oslo og Akershus til Uruguay
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus har vært rause, sier Carlos Caballero, og 
sikter til de to ansatte; Kiddi Lokøen og Marianne Holstvold ved hjelpemiddel- 
sentralen som reiste sammen med oss til Uruguay for å holde kurs der.  Det var  
sosialdepartementet i Uruguay (MIDES) som var vårt vertskap og som betalte både 
reise og opphold for de to.

Federico fra Montevideo kommune, Carlos og Marianne fra Hjelpemiddelfondet og Nico, 
kursdeltaker og brukerkonsulent 
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Vi gjør Henning Mankells ord til våre: 
"Solidaritet er min grunnleggende ideologi og defineres gjennom  
handling, ikke ord."   
Hacemos nuestras las palabras de Henning Mankell:  
"Solidaridad es mi fundamento ideologico y se define a traves de la  
accion, no de las palabras."

Det ble en opplevelse de aldri glem-
mer, sa de under evalueringen; den 
minste lille terskel ble et hinder for 
å komme på wc eller kjøpe en mat-
bit i kantina…

At det også var viktig at rullestolen 
ble regulert slik at den passet til ak-
kurat den personen som skulle sitte 
der, var også helt nytt.

Flere av deltakerne ville bruke den-
ne nye kunnskapen i videre utdan-
ning, hvis de fikk  muligheten til det. 
De roste også kursopplegget som i 
sin helhet var utviklet av Kiddi Lokø-
en.

Tilbakemeldingene fra skoleledel-
sen var også udelt positive. De ble 
inspirert og motivert til å fortsette 
samarbeidet med oss og Hjelpe-
middelsentralen i Oslo og Akershus 
om en videreutvikling av kursene 
også til et høyere nivå i den teknis-
ke utdanningen.

Parallelt med kursene hadde vi flere 
møter på de institusjonene og sko-
lene som bruker det utstyret vi har 
sendt nedover.

Både Pc-ene, rullestolene og de 
mer spesialtilpassede hjelpemid- 
lene er i daglig bruk. Samtlige til-
bakemeldinger vitnet om at behov-
et er stort og viljen enda større – 
men at det nesten ikke er midler til 
å kjøpe utstyr for.

Vi fortsetter derfor samarbeidet  
og har undertegnet en avtale om 
å sende ti containere med utstyr i 
2013.

Kiddi overrekker kurskompendiet til Rita Ferrari, nestleder for teknisk 
høyskole i Uruguay (UTU), etter siste kursdag

Kursdeltakere med diplom

Rullestol tilpasses 
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Forbundet       

Av Frank Gjelsøy

Ungdomskonferansen 2013 på 
DFDS Crown Seaways
Ungdomskonferansen i år ble lagt til Københavnbåten Crown Seaways. Værgudene 
hadde forbarmet seg over oss og vi hadde nydelig vær både til og fra København.  
Og det var en perfekt ramme for temaet som var ”positiv endring”.

Konferansen startet kl 1300 mens 
båten fortsatt lå til kai i Oslo. Ny-
valgt leder i ungdomsutvalget, Per-
nille Villekjær, åpnet konferansen 
og vi brukte litt tid på å bli kjent med 
hverandre. Det var også en av må-
lene med turen. 

Pernille introduserte oss deretter for 
forskjellige avspennings- og mest-
ringsteknikker man kan benytte i en 
hektisk hverdag eller en utfordren-

de situasjon. Deretter holdt hoved-
foredragsholder Simen Almås et 
fantastisk rørende og inspirerende 
foredrag under tittelen positiv end-
ring. Vi fikk høre Simens sterke his-
torie om flere hendelser som for-
andret livet hans totalt, og hvordan 
han deretter har jobbet seg tilbake 
til et godt liv. Tilbakemeldingene fra 
flere av deltagerne var at dette fore-
draget faktisk endret innstillingen til 
egen livssituasjon. 

På fredag ankom vi til København 
for å dra til Handicaporganisatio-
nernes Hus, som er verdens mest 
tilgjengelige kontorbygg. Her fikk 
vi en omvisning og et foredrag om 
hvordan tenke tilgjengelighet for 
alle som en positiv tilleggsfaktor. Vi 
fikk se hvordan tilgjengelighet kan 
integreres i bygningsmassen uten å 
være verken er fordyrende eller for-
ringer det estetiske uttrykket. Dette 
er en tur jeg kan anbefale alle som 
skal bygge for fremtiden. 

Tilbake på båten holdt Birte Sand 
Rismyhr foredrag om  møte med 
det offentlige, etterfulgt av  gruppe-
oppgaver rundt det samme temaet. 
Deltakerne jobbet seg frem til noen 
punkter vi mener er smarte å tenke 
gjennom før man skal møte offent-
lige instanser. Denne listen har blitt 
distribuert til deltagerne. 

Personskadeforbundet LTN har ut-
viklet et nytt likemannskurs som 
deltagerne ble informert om, sam-
tidig som en del nye ble kjent med 
likemannstjenesten i forbundet. Vi 
rakk også en liten gjennomgang av 
sosiale medier og noen betenknin-
ger rundt bruken av slike. 

Ungdomsutvalget hadde som mål å 
skape en trygg og god ramme hvor 
deltagerne følte seg velkommen og 
hvor åpenheten var stor. Derfor ble 
det også lagt vekt på det sosiale på 
turen og gruppen var stort sett sam-
let det meste av tiden. Vi håper de 
som var med oss på turen hadde 
den samme gode følelsen av å ha 
deltatt i et fruktbart fellesskap.
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Forbundet

Av Gunn Kvalsvik 

 

Per Oretorp i Personskadeforbun-
det LTN understreker at det ikke er 
wirerekkverk som sådan forbundet 
kjemper for, men at målet er å tilby 
trafikanter så mye møtefri vei som 
mulig. Altså, vei som er fysisk delt 
mellom kjøreretningene. Person-
skadeforbundet LTN vil derfor fort-
sette lobbyeringen for å få oppheve 
det gjeldende forbudet mot wire-
rekkverk. 

- All forskning peker på at møte-
fri vei reduserer antall ulykker samt 
skadeomfang. Fordelen med wire 
er at det er mye raskere å monte-
re enn andre typer rekkverk. Det er 
også billig og kan brukes på sma-
lere veier enn mange andre typer 
rekkverk, sier han.   

Ved å tillate wirerekkverk vil en altså 
få langt mer møtefri vei enn vi kla-
rer pr i dag. Smalere veier blir i dag 
delt ved dobbel gul stripe mellom 
kjøreretningen - noe som gir langt 
dårligere trafikksikkerhet, forklarer 
rådgiver Oretorp.

Forskning sier JA 
Et av forbundets viktigste argument 
for å heve forbudet, er at det ikke 
finnes noen kjente og valide under-
søkelser som tilsier at wirerekkverk 
er farligere enn andre typer av rekk-
verk.

- Det mest omfattende studiet 
på wirerekkverk kommer fra vårt 
naboland Sverige, og ble publisert 
i 2009. Studiet som henter tall ti år 
tilbake i tid, konkluderte blant annet 
med at antall dødsulykker på disse 
veier som er delt med wirerekkverk 
gikk vesentlig ned og ble tilnær-
melsesvis like sikre som firefilet  
motorvei, forklarer Oretorp. 

- Hvorfor er wirerekkverk for-
budt i Norge?

- Forbudet mot wire kom i 2006, 
og er basert på argument som sier 
at wirerekkverk er farlig blant annet 
for motorsyklister. Det finnes imid-
lertid ingen forskning som under-
støtter dette, snarere tvert imot vi-
ser den svenske undersøkelsen at 
ulykkene også på motorsykkel ble 
redusert med 50 prosent på de un-
dersøkte veistrekningene som var 
utstyrt med wirerekkverk. Trafikk-
sikkerhetseksperter som også mot-
orsyklistenes organisasjoner vi-
ser til har også uttalt at det norske 
forbundet er en politisk beslutning 
som ikke er basert på vitenskaplig 
fakta.

Ulogisk politikk
Rapporten fra Sverige og effekten 
møtefri vei har på trafikksikkerhet 
gjorde at Personskadeforbundet 
LTN allerede i 2009 informerte Stor-
tingets transport- og kommunika- 
sjonskomité om langtidsstudiet 
som tydelig viser en betydelig ulyk-
kes- og dødsrisikoreduksjon for alle 
trafikantgrupper på møte fri 2+1 vei 
med wirerekkverk. 

- Vi presiserte den gangen for 
Stortinget at vårt ønske var å gjø-
re om forbudet mot wirerekkverk, 
slik at veibyggere kan bruke alle til-
gjengelige, hensiktsmessige og ef-
fektive tiltak for å kunne bygge så 
mye møtefri vei som mulig, fortel-
ler Oretorp.

Forbundet var derfor glade da det i 
2011 ble en ny runde med høringer, 
med frist i mai 2012, rundt bruk av 
wirerekkverk. 

- Vi trodde selvfølgelig at saken 
skulle gå igjennom fordi kunnska-
pen rundt var så tydelig, men også 
fordi Statens vegvesen hadde ut-
talt seg positivt til bruk av wirerekk-
verk som effektivt virkemiddel for å 
hindre møtende trafikk og også ek-
splisitt hadde forklart at man i så til-
felle ville kunne bygge mer møtefri 
vei enn hva som i dag er tilfelle, sier 
rådgiveren.

Overraskelsen var derfor stor da 
ministeren og departementet for 
bare noen uker siden konkluderte 
med at forbudet skal opprettholdes. 
I praksis betyr det at vi fortsetter 
den  langsomme jobb med å bygge 
betongrekkverk. Mens svenskene 
er oppe i 10-13 mil pr. år, klarer vi 
kun 20 prosent av dette her til lands.

Et av argumentene som ligger til 
grunn for forbudet er at wirerekk-
verk er kostbart å vedlikeholde. 
Dette mener Oretorp er et merkelig 
samfunnsøkonomisk regnestykke. 

- Kostnadsargumentet er det 
som gjør meg mest sint, sier Ore-
torp. – Ja, det koster å reparere  
wirerekkverket ved en ulykke, men 
når en vet hvilke personlige kost-
nader en møteulykke har, og at et 
dødsfall koster samfunnet 30 milli-
oner, er dette et argument som ikke 
holder mål!   

- Jeg synes også at argumen-
tene fra interesseorganisasjonene 
til oss motorsyklister har fått for 
stor innflytelse i denne saken. Man 
har gjort seg opp en mening, som 
jeg mener hovedsakelig er basert 
på følelser om at dette er farlig, og 
får gjennomslag, avslutter Oretorp, 
som selv kjører tung motorsykkel. 

Målet er møtefrie veier
Personskadeforbundet LTN har siden 2009 engasjert seg i bruk av wirerekkverk på 
norske veier. Forbundet mener at dagens forbud bør heves for å lage flere møtefrie 
veier og å trygge trafikanter. 



Av Ingeborg Dahl-Hilstad
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En kald lørdag i slutten av septem-
ber stod vi i bunnen av Wyllerløypa 
og kikket opp. Andre Berg i Oslola-
get hadde laget hjemmeside for Ak-
tiv hjelpemidler, og de lånte oss vel-
villig en solid terreng rullestol. Cato 
var klar, og et team brytere hadde 
plassert seg rundt stolen. To med 
klatreseler og tau, to på siden av 
stolen og to bak. Bryterne var Tho-
mas og Anders Rønningen. 
 
Fra sekretariatet stilte Wenche Sol-
løst, Christina Thanger, Birte Sand 
Rismyhr og Ingeborg Dahl-Hilstad. 
Frank Gjelsøy var bakkemannskap 
og Per Oretorp hadde dessverre 
stein i skoen og kunne ikke delta. 

Oslos bratteste er et motbakkeløp 
som for fjerde år på rad ble arran-
gert. Løypa er 2700 meter lang og 
407 høydemeter. I år hadde de nær-
mere 3000 påmeldte, og blant dem 
Cato Ulvestad og Personskadefor-
bundet LTN med det som noen kal-
ler en vill ide og vi liker å kalle et 
ambisiøst mål.

Det bar av sted, og helt fra star-
ten gikk det bokstavelig talt over 
stokk og stein. Vi hadde testet den 
mest steinete og utfordrende de-
len av løypa en gang før og funnet 
den beste måten å forsere hindrin-

gene på. Teamet jobbet jevnt, Cato 
tok styringen over stolen og jobbet 
med hjulene mens sterke hjelpere 
dyttet og dro. Alle som så oss kom 
med heiarop og smil, og i begyn-
nelsen smilte vi tilbake.

Ca. midtveis i løypa kom vi til et 
stykke med nedoverbakke og flate 
strekninger, og nå måtte Cato hol-
des igjen. Her skulle ingen hvile 
og gjengen la opp til lett jogg. Så 
gikk det oppover igjen, og det kjen-
tes enda bratteste enn før. Konsen-
trasjonen gjorde sitt til at gutta så 
mer innbitt ut og smilene satt len-
gre inne. Cato hvilte ikke armene ett 
sekund, og sterke rygger dyttet og 
dro. 

Da vi så skiltet med to hundre me-
ter igjen føltes en blanding mellom  
intens lettelse og fortvilelse: Lettel-
se fordi det snart var over, og for-
tvilelse fordi det var to utrolig brat-
te kneiker igjen. Men alle så på oss, 
TV2 og arrangørene filmet og på 
toppen ventet Aftenposten så det 
var bare å fortsette. Publikum heiet 
oss inn, og på toppen ble vi tatt imot 
av en entusiastisk gjeng som hadde 
vært på ungdomskonferanse. 

Smilet gikk helt rundt på Cato i mål-
området og han ble trillet bort til 

speaker for å bli intervjuet etter at 
TV2 hadde fått sitt. Cato hadde satt 
bakkerekord med 46 minutter.

En stor takk til arrangørgjengen i 
Oslos bratteste som velvillig la til 
rette for oss, til Aktiv hjelpemidler 
for lån av stol, til Andre for gode 
innspill og hjelp og ikke minst til  
Anders, Thomas, Aleksander, Pål  
Eirik, Petter og Anders for lag- 
arbeid, utholdenhet, humør og rå 
styrke. Sist men ikke minst takk til 
Cato som var villig til å prøve, og 
som med styrke og utholdenhet 
kom til topps.

Alle som blogger om løping gjør sin 
vurdering etter at de har vært med 
på løp, og nå skal jeg prøve meg på 
min høyst personlige vurdering av 
deltagelsen i Oslos bratteste.

Det året det var  
så bratt
Siden de kaller det utfordringen alle kan klare, inviterte vi med oss Cato Ulvestad fra 
Oslolaget til Oslos tøffeste motbakkeløp. Cato tok utfordringen uten å nøle, og med 
rullestol og det hele. 
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Start: Kult med så mye oppmerk-
somhet! Dette blir gøy.

Etter første kneik: ok, nå kommer 
vi til steinene, dette går jo bra!

Etter steinene: Hm, kjenner det 
godt i leggene nå ja. Gutta ser fris-
ke og fine ut og Birte bare smiler. 
Får ta meg litt samme og smile jeg 
også.

På toppen av skiheisen: Hæ? Går 
det videre oppover her? Jaja. Se 
der går det nedover ja. Oi, var da 
veldig til tempo! Klarer jeg å spur-
te fram og ta bilde?

Etter flata: Dette er ikke en bakke, 
det er en fjellside! 

Usikker på hvor i bakken: Sliten 
nå, trenger de ikke hvile? Kanskje 
en grunn til at det er de som er 
toppidrettsutøvere? Hjelp, Cato 
har gnagsår på ryggen som må 
avlastes.

Med 220 meter igjen: Hvem sa at 
vi skulle løpe resten? Er de ikke 
riktig kloke? Der løper Birte også, 
må visst ta meg sammen. 

Mål: Klarte det. Må ha luft! Bare 
sitter her litt jeg. Nei! Må gå ned 
og hente bilen! 
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Fra Retten

Av Per Oretorp

Den skadelidte ble på grunn av en 
forsinket diagnose påført en pasi-
entskade med affeksjon av rygg-
margen, noe som medførte varig 
funksjonshemming. Den medisinsk 
invaliditeten ble skjønnsmessig 
fastsatt til 55 prosent hvorav 50 pro-
sent ble ansett som skadebetinget. 

Saken ble behandlet etter de midler-
tidige reglene for pasientskader og 
If Skadeforsikring, som behandlet 
saken, erkjente ansvar. Skadelidte 
ble i 1990 innvilget 50 prosent ufø-
repensjon. Skadelidte og If Skade-
forsikring ble samme år enige om 
et oppgjør der det ble lagt til grunn 

50 prosent medisinsk invaliditet og 
60 prosent ervervsmessig uførhet. 
I 1993 ble det søkt om 100 prosent 
uførepensjon. Fylkestrygdekonto-
ret vedtok i 1994 at skadelidtes er-
vervsevne var varig nedsatt med 80 
prosent. Trygderetten overprøvde 
vedtaket i 1997 og skadelidte ble i 
juni 1998 innvilget 100 prosent ufø-
repensjon med virkning fra og med 
1.1.1995.

Skadelidte begjærte saken gjen-
åpnet, uten å få medhold av for-
sikringsselskapet. Det ble derfor i 
april 2012 tatt ut stevning for ting-
retten med krav om gjenopptakelse 
av oppgjøret. Larvik tingrett tok ikke 
stilling til gjenopptakskravet da, 
men kom til at saken var foreldet og 
frifant selskapet. Skadelidte anket 
dermed saken til lagmannsretten.

Rettsoppnevnt sakkyndig hadde 
konkludert med skaderelatert medi-
sinsk invaliditet på 70-75 prosent og 
ingen restarbeidsevne.

Lagmannsretten uttaler i dommen 
at de ulike erstatningspostene måt-
te vurderes for seg, da krav om yt-
terligere menerstatning og krav om 
ytterligere erstatning for ervervstap 
har ulike rettslige fundament.

Lagmannsretten konkluderer med 
at gjenåpningskravet, hva gjaldt 
menerstatningen, ikke var foreldet 
ettersom skaden hadde forverret 
seg over lang tid og at skadelidte 
ikke hadde grunnlag for å reise krav 
om ytterligere menerstatning før 
ved stevning i 2012. Lagmannsret-
ten konkluderte også med at vilkå-
rene i skadeserstatningsloven § 3-8 

var oppfylt ved at det forelå en for-
verring av helsetilstanden som rok-
ket ved det som ble lagt til grunn 
ved oppgjøret om menerstatning i 
1990.

If Skadeforsikring ble dømt å betale 
kr. 266.246,- i ytterligere menerstat-
ning.

Hva gjaldt kravet om gjenopptakel-
se av erstatning for tap i fremtidig 
erverv, kom lagmannsretten til at 
skadelidte, i hvert fall i forbindelse 
med at han i 1998 ble innvilget 100 
prosent uførepensjon, hadde den 
nødvendige kunnskapen om ska-
den for å kunne kreve ny behand-
ling av saken. Og at saken derfor i 
denne delen var foreldet. 

Dommen er ikke rettskraftig da den 
er anket til Høyesterett.

For skadelidte prosederte advokat 
Svein Erik Drangeid.

Etter min oppfatning viser saken at 
det er uhyre viktig at erstatnings-
oppgjør blir spesifisert på en slik 
måte at skadelidte i etterkant har 
anledning å kontrollere og etter-
prøve hvorvidt avtalen treffer riktig. 
Videre er det av avgjørende betyd-
ning at man i tilfelle forverring i hel-
semessig og/eller ervervsmessige 
forandringer er klar over de vilkår, 
jfr. Magasinet for Personskadefor-
bundet LTN nr. 6/2013 sid 12-13, og 
frister som gjelder for å begjære 
gjenopptak. 

Ny dom om gjenopptak
Agder lagmannsrett avsa den 24. juni en dom (LA-2013-5493) som berører skaddes 
mulighet til å få gjenopptatt personskadeerstatningssak.
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Bokanmeldelse

Av Gunn Kvalsvik

Boken er basert på Per Fugellis 
dagboknotater fra perioden 2010 
til 2013, og er skrive både fra syke-
hussengen og hverdagen. Han skri-
ver ærlig om tanker rundt kreftsyk-
dommen som har rammen han, og 
om opplevelsen av en kropp som 
svikter og ikke innfrir det moderne 
samfunnets tro på at vi kan beseire 
egen kropp. 

Og så skriver han til dels kritisk om 
helsevesenet, helsepolitikk og om 
hvordan samfunnet definerer hel-
se. Fugelli legger ikke skjul på at 
han ønsker seg en forandring i hel-
severden:  

”Jeg ønsker meg en mer ydmyk 
medisin. Vi må anerkjenne naturens 
herredømme, respektere skjebnes 
lunefulle spill og vedstå oss vår li-
tenhet. Mye av helseprogrammet 
er lagt i genene, i  livmoren , i tid-
lige barne- og ungdomsår, samt i 
livets flaks- og uflakslodd” (Fugelli 
2013, s. 96).

Vi er mer enn celler
I motsetning til vår tidligere helse-
minister, Jonas Gahr Støre, som 
hevder at vår største helsefare er 
tobakk, fett, salt, sukker og alkohol, 
mener Fugelli at menneske og hel-
se må forståes i et større perspektiv. 
Menneske er nemlig mer enn kropp 
og helse, og større enn celler. 

For ham er de fem store helsefare-
ne i vår tids samfunn 1) bli støtt ut 
av flokken, 2) å oppleve seg mindre 
verd, 3) å mangle grunn til å stå opp 
om morgenen, 4) å bli eid av andre 
og 5) å bli jaget av flinkhet. 

Løp og kjøp 
Boken kan absolutt anbefales for 
alle som ønsker å bli inspirert til å 
se annerledes på hva helse er, et liv 
er og hva mennesker trenger for å 
ha et godt liv. Fugelli er ikke bare en 
klok mann, han skriver også godt 
og forståelig og har en grunnleg-
gende kjærlighet til nysgjerrigheten 
og mennesker. 

I 

boken del og avslører Fugelli sitt 
vakreste mantra: Det er mer blant 
menneskene å beundre enn å for-
akte. (lånt fra boken Pesten). Slik jeg 
leser tekstene oppsummerer orde-
ne det som er det røde tråden i bo-
ken Journalen og i det som Fugelli 
formidler; nemlig trangen til å hele 
tiden bli klokere og komme nærme-
re gåten om hva det betyr å være 
menneske og hvordan vi velger å 
leve livene våre. 

Journalen av Per Fugelli 
Fugelli kaller sin nyeste bok et humanistisk manifest. En hyllest til det sårbare,  
ufullkomne og det rause menneske, til lekenheten og nysgjerrigheten, en flink og 
snill helsetjeneste - og til sist, sykdom som helsekilde. 

Refleksvestdag i 
barnehagen i  
Fauskevåg. 26 barn 

fikk utdelt vester,

Selius, reflekser og 

sykkellys.
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Hovedfunn for 2012

• De fleste skadene har lav 
 alvorlighetsgrad.
• Eldre har skader av mer 
 alvorlig karakter.
• Flest skader skjer i bolig-
 område samt fortau og vei. 

Tilleggsinformasjon om én av 
tre skader
Om lag 300 000 nye skadetilfel-
ler ble behandlet i norske sykehus 
i 2012. For en tredel av disse ska-
dene ble det innrapportert opplys-
ninger om omstendighetene rundt 
hendelsen som førte til skaden. Det-
te er bl.a. informasjon om årsak til 
skaden, skadested, aktivitet på ska-
detidspunktet og alvorlighetsgrad. 
Dette er informasjon om skadene 
som kan brukes til forebyggende 
tiltak, både nasjonalt og lokalt, samt 
til forskning.

Alle sykehus og utvalgte legevak-
ter har plikt til å rapportere omsten-
digheter rundt personskadedata til 
Norsk pasientregister. Likevel har 
kun 14 helseforetak levert data for 
2012. Årsaken til at ikke flere rap-
porterer har vært mangel på tilret-
telagte registreringssystem. Dette 
er nå tilgjengelig for de fleste, og vi 
forventer økt kompletthet i person-
skadedata de kommende årene.
 
Ulykker og fall er årsak til de 
fleste personskader
De fleste personskadene som ble 
innrapportert til Norsk pasientre-
gister var resultat av ulykker, og fall 
var årsak til svært mange av disse. 
Data omfatter også personskader 
som skyldes vold/overfall og egen-
skader.

De fleste skadene har lav alvorlig-
hetsgrad, men jo eldre en person 

er, jo mer sannsynlig er det at ska-
den er av alvorlig karakter.
 
De aller fleste skadene skjedde i bo-
ligområde (28 000) eller vei, fortau 
(17 000). Det er også et visst innslag 
av jobbrelaterte skader (7150), og 
de fleste av disse gjelder bygg/an-
leggsvirksomhet, annen tjenesteyt-
ing og industri.
 
Datakvalitet
Kvaliteten i data er varierende. In-
formasjon om skadedato, skade-
sted, skademekanisme og kontakt-
årsak (ulykke, vold, villet egenskade 
med mer) er av god kvalitet, mens 
skadestedskommune og informa-
sjon som beskriver arbeidsulykker 
og veitrafikkulykker er av dårligere 
kvalitet.

Kilde: helsedirektoretet.no

Data om personskader 
og ulykker 2012
I 2012 ble omstendighetene rundt 93 000 skadetilfeller innrapportert til Norsk  
pasientregister. Dette utgjør nesten en tredjedel av det totale antall skadetilfeller 
som ble behandlet i norske sykehus.
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I politisk plattform til den påtrop-
pende regjeringen går det frem at 
den vil «starte arbeidet med å inn-
hente vedlikeholdsetterslepet på  
infrastruktur». 

Mer til vedlikehold
Budsjettforslaget innebærer imid-
lertid en videreføring av den av-
troppende regjeringens politikk og 
ytterligere vekst i forfallet. OFV råd 
til ny regjering er å øke bevilgnin-
gene til veivedlikehold kraftig for å 
starte arbeidet med å innhente ved-
likeholdsetterslepet.
 
Bør snu trenden
Avtroppende regjering satser sterkt 
på vedlikehold av togskinnene, og 
mindre på vei. Den vil for neste 
år bevilge 2,2 milliarder kroner til 
4.200 km skinner og 2 milliarder 
kroner til 10.400 km vei. Dette inne-
bærer at forfallet i veinettet vil fort-
sette å vokse, slik det ble varslet i 
Nasjonal transportplan (NTP).

OFV mener den nye regjeringen 
bør snu trenden allerede neste år. 
Dersom det skal bevilges like mye 
til vedlikehold av togskinnene som 
til vei, må vedlikeholdsbudsjettet 
øke med 3,4 milliarder kroner til 5,4 
milliarder.

Ikke godt for veisektoren
Regjeringen påpeker i budsjett-
proposisjonen at vedlikeholdet av 
veinettet skal «bidra til å sikre god 
trafikksikkerhet, god framkomme-
lighet, godt miljø og god tilgjen-
gelighet for alle trafikantgrupper. 
I tillegg vil det bidra til å redusere 
driftskostnadene.»

Når vedlikeholdet ikke er tilfreds-
stillende slik at forfallet øker, vil 
trafikksikkerheten svekkes, fram-
kommeligheten forverres, miljøbe-
lastningen øke og tilgjengeligheten 
reduseres. I tillegg vil driftskostna-
dene øke. Det fremlagte budsjettet 
er derfor ikke et godt budsjett for 
veisektoren selv om det er i tråd 
med NTP.
 
Bompengeandelen må ned
Investeringsbevilgningene til riks-
veinettet totalt er foreslått til 9,76 
milliarder kroner, og det forventes 
at bompengeselskapene vil stille 
12,45 milliarder kroner til rådighet. 
Det foreslås 6,3 milliarder kroner til 
store prosjekter i 2014 fra staten, og 
8,3 milliarder kroner i ekstern finan-
siering.

OFV mener det er et tankekors at 
bompengeandelen neste år langt 

overskrider de statlige bevilgning-
ene, og anbefaler ny regjering å 
bidra til at bompengeandelen lig-
ger på maksimalt 50 prosent både 
per prosjekt og totalt sett. For å få 
til dette i 2014 må bevilgningene til 
riksvei-investeringer øke med om 
lag  1,3 milliarder kroner.
 
Arbeidet med å opprette regionale 
bompengeselskap, som avtroppen-
de regjering viderefører i forslaget 
til statsbudsjett, bør stanses. OFV 
støtter de borgerliges løfte om å 
etablere ett bompengeselskap.
 
Budsjettforslaget neste år 
viktigere for ny regjering
Statsbudsjettet til veisektoren føl-
ger opp NTP som ble lagt frem tidli-
gere i år, og inneholder ingen store 
overraskelser. Først til neste år vil 
man se konturen av en ny politikk.

OFV vil ha en gjennomgang av hele 
den politiske plattformen til den på-
troppende regjeringen, og gjøre et 
større arbeid med analyse av til- 
takene og komme med innspill til 
forbedringer.
 
Artikkelen er skrevet av OFV, 
les mer på www.ofv.no 

Bevilgningene til vedlikehold må økes 
- bompengeandelen reduseres
 
Den påtroppende regjeringen vil trolig foreta budsjettendringer i Statsbudsjettet på 
15 – 30 milliarder kroner fordelt på de ulike sektorene. OFV (Opplysningsrådet for 
Veitrafikken) anbefaler den nye regjeringen å øke bevilgningene til vedlikehold for å 
stanse forfallet, og sørge for en bedre balanse mellom bompenger og statlige midler.



Noen ledige plasser på Oslo-lagets julebord!
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Landet Rundt 

Av Leif H Hansen

Bakgrunnen for arrangementet 
var blant annet at vi ønsket å mar-
kere at medlemsmassen har økt 
med hele 120 prosent det siste 
året. Dette måtte selvsagt marke-
res. 

Vi pyntet huset og gjorde det klart 
for kvelden. Noen av medlemme-
ne laget en fantastisk god laps-
kaus, og til dessert ble det servert 
kaffe og kaker. 

Det ble en vellykket kveld med 
mye latter, god stemning og all-

sang. Det siste ble akkompagnert 
av to av våre medlemmer som 
hadde med seg sine trekkspill. Vi 
hadde også litt god drikke i glas-
sene.

Utover kvelden hadde vi loddsalg 
med gevinster noe ble bra for 
klubbkassen. Tilbakemeldingene 
fra de 15 medlemmene som møt-
te veldig gode og det ble ytret øn-
ske om at vi måtte arrangere nye 
arrangement om ikke så lenge. 

Høsttreff i Lofoten lokallag 
Fredag den 20. september hadde Personskadeforbun-
det LTN avdeling Lofoten invitert sine medlemmer til 
kombinert kosekveld og bli kjent kveld på vårt eget 
klubbhus. 

Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag har igjen gleden av å invi-
tere til julebord for alle våre medlemmer fredag  22. november 2013 på 
Wallmanns Salonger. Vi gjentar suksessen fra i fjor og tilbyr 4-retters 
meny, show og nattklubb. Prisen er egentlig kr 1 099,-, men laget dekker 
kr 749,-, slik at du betaler kun kr 350,-. Annet drikke enn vann betales av 
hver enkelt. Lokalet er tilrettelagt for rullestolbrukere, men vi må ha be-
skjed på forhånd for hvilke dette gjelder. Om du er følsom for høye lyder 
så ber vi deg ta med ørepropper. Lydnivået er ganske høyt.

Wallmans Salonger ligger langs Akerselva, Øvre Grünerløkka. 
Nærmeste holdeplass er Birkelunden og Sannergata.

Egenandelen på 350 kroner betales når vi har fått din 
påmelding, da sender vi ut kontonummer som du skal 
betale til. Fint om du oppgir medlemsnummeret ditt  
ved påmelding. Spesialprisen på 350 kroner gjelder  
pr. person og gjelder for 2 personer ved familie- 
medlemskap og for 1 person ved enkeltmedlemskap.

Snarlig påmelding til Andrè Berg, mobil 920 15 574 eller 
e-post oslo@personskadeforbundet.no



Enjoy-kort 
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Landet Rundt 

Av Verena Therese Mølø

Enjoy-kortet i Vest-Agder er et rabattkort som kan bru-
kes i Kristiansand, Arendal, Mandal, Grimstad, Lille-
sand og Søgne. 

Kortene kan brukes på forskjellige butikker og spise-
plasser, og gir opp til 20 prosent av full pris. Hvilke bu-
tikker som er med, står i den lille boken kortet kommer 
i. 

Kortet er gyldig til 1.mai 2014, og kortet koster 250 kro-
ner. Vi syns dette var en fin ting å gjøre for å få inn noen 
kroner ekstra til våre medlemmer. 

Dersom noen ønsker å kjøpe, kan dere sende e-post 
til: verenatherese@gmail.com eller kontakte Verena på  
telefon 46 84 60 08.

Alle kommuner/ NAV-kontor skal ha et tilfredsstillende 
tilbud om råd og veiledning til personer med økono-
miske problemer.

– Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov 
du har. Det kan for eksempel være hjelp til å dispone-
re pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, 
sier Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV.

Dersom du søker om økonomisk rådgivning er 
godt samarbeid en forutsetning. Som søker må 
du legge frem de opplysningene kommunen 
trenger. Benytt NAVs økonomirådstelefon – 
800 GJELD

NAV har også en egen økonomirådstele-
fon som er et supplement til kommunenes 
gjeldsrådgivning. 800GJELD er et lavter-
skeltilbud for personer med økonomiske 
problemer. 

– Rådgiverne hos 800 GJELD driver ikke 
saksbehandling, men de kan gi deg enkle 
råd om hva du selv kan gjøre for å løse situa-
sjonen, sier seksjonsleder Torstein Evensen 
ved 800 GJELD.

- Ikke vent med å ta kontakt dersom du opplever øko-
nomiske problemer eller står i fare for å få det. Jo for-
tere du tar kontakt jo lettere er det å få orden på proble-
mene, oppfordrer Evensen.

Kilde: nav.no

Vest-Agder fylkeslag har begynt å selge enjoy-kort.  
Løp og kjøp eller stjel ideen til ditt område.

Hoper regningene seg opp?
Har du vanskeligheter med å betale regningene eller gjelden din, eller har problemer 
med å disponere pengene slik at de strekker til? NAV kan gi deg råd, slik at du blir i 
stand til å styre økonomien din selv.



18 Magasinet • nr. 9 – 2013

Landet Rundt 

Av Arne Stene
Styremedlem Buskerud  lokallag 

Buskerud lokallag fikk forespørsel om vi kunne stille med stand på kun 
2-dagers varsel, men tross dette greide vi å stille med tre representan-
ter og materiell. 

”Sjefen” for vår stand, Tore Engen, hentet materiell, og organiserte 
det hele med god hjelp av Hege Krybelsrud Engen. Undertegnede var 
med på selve arrangementet. 

Marken var godt besøkt og været var tilfredsstillende. Det ble delt ut 
materiell og brosjyrer samt informert om arbeidet vi gjør og hva vi 
står for. 

Seliuser til de minste besøkende var som alltid et populært innslag. 
Ordføreren viste stor interesse for arbeidet vårt, og ellers hadde vi be-
søk av både lensmann og prest.  

LTN Buskeruds deltagelse ved 
Lampelandmarken 2013
Lampelandmarken gikk av stabelen 8. juni 2013 på Lampeland i Numedal. 

Brukerstyrt personlig assistanse 
i Aleris er supert!

tlf: 481 55 808

www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig assistanse 
i Aleris er supert!

tlf: 481 55 808

www.aleris.no/bpa
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Landet Rundt 

Av Arne Stene
Styremedlem Buskerud  lokallag

Tidligere har vi arrangert dette på Sundhaugen ved  
Fiskumvannet, men denne gangen ble det arrangert på 
Casa del Haugen i Lier. 

Arrangørteamet var Tore Engen og Arne Stene. Det ble 
satt opp langbord hvor alle fremmøtte fikk plass rundt 
og vi fyrte opp to griller slik at flere kunne grille sam-
tidig. 

De fleste hadde med seg egen grillmat og egnet drik-
ke. At ”noen” hadde glemt kjøttet hjemme på kjøkken-
benken var ikke noe problem, det er jo som alltid alt 
for mye mat når man skal grille. Og selvfølgelig ble det 
kaffe-avec etter maten. 

Totalt var vi 15 medlemmer som deltok, fra Svelvik i sør 
til Vikerfjell i nord, og Numedal i vest. Været var for så 
vidt bra, men sommervarmen glimret med sitt fravær. 

Men som kjent; det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige 
klær. 

Kvelden ble brukt til mye historiefortellinger og mim-
ring, blant annet fra tidligere turer i LTN-regi. Det ble 
også diskutert nye turforslag og andre arrangementer 
som ville være ønskelig å få til for medlemmene. Inn-
spill fra medlemsmassen er alltid en god indikasjon på 
hva styret bør kikke nærmere på. 

Tilbakemeldinger fra de fremmøtte i ettertid indikerer 
at neste grillkveld også blir på Casa del Haugen. Kan-
skje med noen flere deltagere? Etter oppbrudd ca. 2130, 
kom alle seg forhåpentligvis vel hjem.

Buskerud lokallags 
sommeravslutning 
Tradisjonen tro, LTN Buskerud arrangerte 
grillfest også i år. 

Bakerst fra høyresiden av bordet og rundt til venstresiden: Erik, Bjørg, Evy, Anne, Mariann, Turid, Askhild, 
Bjarne, Hege, Tore, Kjell og Ingrid.
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Landet Rundt 

Av Ronni Larssen,  
Ålesund lokallag 

Fredag møttes vi i første etasje, registrerte oss og pra-
tet sammen. Senere på kvelden var det deilig middag, 
3-retters selvfølgelig. Det var ikke lagt opp til noen stor 
happening denne første kvelden, vi var sosiale etter 
middag og fant rommene når den tid kom. 

Lørdag morgen så hadde vi foredrag om temaet for-
sikring. Foredraget ble holdt av Per Oretorp fra sekre-
tariatet som briljerte med sin kunnskap og gav oss en 
innføring i temaet. Det var også åpnet for personlige 
samtaler med Per, noe enkelte benyttet seg av. Vi har 
fått god tilbakemelding og skjønner det er en stor fordel 
for foreningen med lett tilgjengelig ekspertise på dette 
feltet.

Lørdag, etter lunsj, holdt Birthe Sand Rismyhr sitt emi-
nente foredrag om NAV og de rettigheter man har etter 
å ha blitt påført en skade eller traume. Her også bærer 
foredraget preg av ekspertise og høy faglig kvalitet. Det 
var selvfølgelig mulighet for diskusjon og spørsmål.

Som en oppsummering så kan jeg si at deltakerne sør-
get for at denne helgen gikk knirkefritt. Det er alltid like 
fint å være på kurs og treffe likesinnede. Vi som arran-
gerte opplegget, setter stor pris på at det har kommet 
så mange lovord om denne helgen. Greit nok, forrige 
gang vi var i Ålesund, så var værgudene med oss også, 
denne gangen var det kun «gjennomsnittlig» vær, men 
neste gang…..

Forsikring og NAV
Den 4. – 6. oktober var vi samlet i Ålesund, på Rica Parken Hotell. På agendaen sto 
kurs om forsikringsselskap, som med-/motspiller og nav; arbeid, helse og pensjon, 
m.m.
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Som de fleste av dere kjenner til så tilbyr vi gratis foredragsbistand fra våre rådgivere til lagene,  innen 
områdene Nav-rettigheter og -plikter, erstatningsrett og kognitiv svikt.  Tidligere har vi hatt en søknadsfrist 
pr. år. Da vi tror det vil gjøre planlegginga enklere både for lagene og for våre foredragsholdere så vil vi for 
neste år ha 2 søknadsfrister; 1 for hvert halvår. Søknadsfristen for foredrag som ønskes gjennomført i løpet 
av første halvår 2014 er 1.11.2013.  (Fristen for foredrag høsten 2014 kommer vi tilbake til i løpet av våren).

Våre rådgivere setter stor pris på å bli engasjert som foredragsholdere i lagene, da dette er en fin mulighet 
for dem til å bli bedre kjent med enkelt-mennesker og deres historier, og på den måten få input til å arbeide 
videre med nye problemstillinger – og nye løsninger!

Kort om innholdet i de forskjellige foredragene (gjennomføres på ca. 3 timer på kveldstid eller som en del 
av et større arrangement på dagtid):

* Nav-rettigheter og -plikter v/rådgiver Birte Sand Rismyhr: Råd om hvordan legge frem sin 
sak overfor Nav,  hvordan stille de ”riktige” spørsmålene og hvordan få til et godt samarbeid 
med saksbehandleren sin. Generell innføring i ytelser, rettigheter og plikter knyttet til Nav. 
Det omhandler sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, samt arbeidsrettede 
tiltak og andre stønadsytelser. Hvis laget ønsker spesiell fokus på ett område meldes dette 
oss på forhånd!

* Erstatningsrett v/seniorrådgiver Per Oretorp: Hovedtrekkene i norsk erstatningsrett. 
Kunnskap om dette bidrar til økt mestring og kontroll underveis i egen erstatningsprosess. 
Foredraget gir en innføring i erstatningsrettigheter etter personskader – uavhengig av 
hvordan skaden har oppstått. 

Når begge ovenstående rettighetsforedrag arrangeres samtidig vil sammenhengen mellom 
offentlige ytelser og erstatningsytelser bli godt belyst!

I forbindelse med foredragene kan deltagere avtale tid for konsultasjon med rådgiver. 
Avtales ved påmelding.

* Kognitiv svikt/hodeskade. Rehabilitering etter hode-/nakkeskade. Hva kan gi kognitiv svikt etter påført 
skade? Hva er kognitive utfall?  Kunnskap om rehabiliteringsprosessen frem til arbeid og/eller evt. uførhet. 
Hvem gjør hva? Lagene kan få hjelp fra sekretariatet til å finne lokale foredragsholdere.

Forbundet sentralt dekker reise og evt. opphold for foredragsholderne.

Vi oppfordrer flere lag om å slå seg sammen og samarbeide om felles foredrag!

Fylles ut og sendes inn til lagets regionsekretær senest 1.11.2013. Fristen må overholdes for å få innvilget 
foredragsbistand 1. halvår. I begynnelsen av desember får laget tilbakemelding om tildeling av foredrag.

Lagets navn:_______________________________________________________________________________________

Kontaktperson __________________________________ Tlf.: ______________________________________________

E-post-adresse: ____________________________________________________________________________________

Vi ønsker gratis rådgiverbistand til følgende foredrag 1. halvår 2014:

Type foredrag: Ønskes dato: Dag eller kveld? Sted

Nav-rettigheter og –plikter v/Birte Sand Rismyhr

Erstatningsrett v/Per Oretorp

Kognitiv svikt/hodeskade

Vi ønsker å samarbeide med flere lag om å tilby foredrag.  Hvilke lag?:

NB! Dersom laget får ny styresammensetning i 2014 forbeholder vi oss retten til å avbestille!

VIL DERE TILBY EKSISTERENDE OG POTENSIELT NYE MEDLEMMER 
MER KUNNSKAP OM SINE RETTIGHETER ETTER SKADEN?
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PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

TELEMARK FYLKESLAG - i samarbeid med flere lag i region sør -

INVITERER TIL FOREDRAG OM  
NAV-RETTIGHETER OG ERSTATNINGSRETT  

ETTER PERSONSKADE 
 Foredraget er åpent for alle! Mulighet for gratis konsultasjon med foredragsholdere!*

Nav-rettigheter v/rådgiver Birte Sand Rismyhr:
• Rettigheter og plikter knyttet til Nav-området

• Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon

• Grunnstønad og hjelpestønad

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: Hotel Vic, Porsgrunn
Dato:  Lørdag 9. november 2013
Klokkeslett: fra kl 10 til ca. kl 16
Pris: kr 100,- inkludert lunsj. Innbetales til konto 0540 55 88740 
Personskadeforbundet LTN Telemark fylkeslag.
Påmelding rettes til: e-post: wenche@personskadeforbundet.no 
tlf. 22 35 71 00
Påmeldingsfrist: 1. november

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

Velkommen! 
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I innsatsen for å få flere funksjons-
hemmede i arbeid kommer regje-
ringen med flere positive forslag.  
Regjeringen foreslår 2000 flere til-
taksplasser for mennesker med 
nedsatt arbeidsevne. Dermed vi-
derefører og forsterker regjeringen 
Jobbstrategien for funksjonshem-
mede.

Regjeringen vil også gjøre funk-
sjonsassistentordningen perma-
nent og utvide den til å omfatte 
ledsagertjenester for blinde. Tolke-
tjenesten styrkes betraktelig, med 
20 millioner kroner, og målgruppen 
for garantiordningen for unge som 
nå er fra 20 – 24, utvides til 29 år.

- Samlet sett vil dette bidra til å 
øke trykket på å få flere funksjons-
hemmede i arbeid. Det er vi svært 
glade for. Nå venter vi i spenning 
på hvilke tiltak den nye regjeringen 
kommer med, og om de makter å 
opprettholde dette trykket, sier Liv 
Arum, generalsekretær i FFO.

Dårligere tilbud for sterkt 
funksjonshemmede
Regjeringen foreslår å kutte 214 mil-
lioner kroner i ordningen for særlig 
ressurskrevende tjenester, det vil si 
tjenester til pleietrengende under 
67 år.

- Dette er svært uheldig, og leg-
ger til rette for et uforutsigbart liv 
for flere funksjonshemmede. Kost-
andene flyttes over til kommune-
ne, og mennesker som har behov 
for ressurskrevende tjenester står i 
fare for eksempel heller får en sy-
kehjemsplass, enn å få tjenester 
hjemme. Vi vil få større forskjeller 
fra kommune til kommune og ufor-
utsigbare tjenester.

Laber rehabiliteringsinnsats
- Vi er på langt nær fornøyde 

med regjeringens innsats på reha-
biliteringsområdet. Vi må erkjenne 
at de etter 8 år ikke har klart å sva-
re opp behovet for habilitering og 
rehabilitering, til tross for at regje-

ringen Stoltenberg har lovet dette 
i begge sine regjeringserklæringer. 
Regjeringen har bevilget 12 millio-
ner kroner ekstra til utvikling og ut-
prøving av modeller for hverdags-
rehabilitering. Dette treffer stort 
sett eldre, ikke funksjonshemmede 
og kronisk syke.

Regjeringen varsler at de de vil 
komme med et lovforslag om fritt 
rehabiliteringsvalg i 2014.

- Nå må vi sette vår lit til den nye 
regjeringen, som i sin regjeringser-
klæring både ønsker å innføre fritt 
rehabiliteringsvalg og en opptrap-
pingsplan for rehabilitering. På dis-
se innsatsområdene kreves det et 
systematisk arbeid for å bygge opp 
kapasitet, kvalitet og kompetanse, 
sier Arum.  

- Godt budsjett, med enkelte 
snubletråder for funksjonshemmede
FFO er godt fornøyd med årets budsjett, særlig med tanke på å få flere funksjons-
hemmede ut i arbeidslivet. Men det er likevel enkelte snubletråder; bl.a. foreslås det 
å kutte 214 mill kr i ordningen for særlig ressurskrevende tjenester til kommunene.



Trygt på skoleveiene

www.kristiansand.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no www.meldal.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

www.aurland.kommune.no

Giske
kommune

www.giske.kommune.no

www.lier.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring
 www.halsa.kommune.no

Gratangen
kommune

www.gratangen.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Lørenskog
kommune

www.lorenskog.kommune.no

www.lardal.kommune.no

Holtålen
kommune

www.holtalen.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

www.karmoy.kommune.no
Ulvik Herad

www.ulvik.kommune.no
 www.lom.kommune.no

Øystre Slidre
kommune

www.oystre-slidre.kommune.no

Bærum
kommune

 www.baerum.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no www.vaga.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Inderøy
kommune

 www.inderoy.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptvet.kommune.no

Meløy
kommune

www.meloy.kommune.no

Tingvoll
kommune

 www.tingvoll.kommune.no

Lurøy
kommune

 www.luroy.kommune.no
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Rådgiverne svarer på spørsmål
Seniorråd-
giver Per 
Oretorp 
svarer på 
spørsmål om  
erstatning 
og helse-

rettigheter og juridiske 
spørsmål. E-post: per@
personskadeforbundet.no

Alle er å treffe 
på telefon  

22 35 71 00  mellom 09.00-15.00

Rådgiver 
Ann-Karin 
Grønvold 
har kontortid 
hver torsdag 
mellom klok-

ken 10-14. Hun svarer på 
spørsmål angående kogni-
tive skader. E-post: kogni-
tiv@person-skadeforbun-
det.no

Rådgiver Birte 
Sand Rismyhr  
svarer på 
spørsmål om 
Nav,  
rettigheter 

i kommunen og helse-
rettigheter. E-post: birte@
personskadeforbundet.no

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten



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

BUSKERUD

DIN Kjøreskole
Tordenskjoldsg. 54, 3044 DRAMMEN....................................Tlf. 62 41 26 99
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no - www.dinkjoreskole.no

KONGSBERG Trafikkskole A/S
Nymoens Torg 11, 3611 KONGSBERG.................................Tlf. 32 73 55 90
E-post: post@kongsberg-trafikkskole.no - www.kongsberg-trafikkskole.no

FINNMARK

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

HORDALAND

BERGEN Bil&MC Skole AS
Kong Oscars gate 22, 5017 BERGEN...................................Tlf. 932 28 800
E-post: bilmc@bilmc.no - www.bilmc@bilmc.no

NORDLAND

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

NORD-TRØNDELAG

BJØRNS Trafikkskole A/S
Mikvollv. 9, 7650 VERDAL..................................................Tlf. 74 07 65 55
avd. Inderøy................................................................Tlf. 74 07 65 55
www.bjornstrafikkskole.no

Skjevik
Ølvegata 18-20, 7715 STEINKJER........................................Tlf. 454 81 820
E-post: kontoret@bobbosbiler.no - www.bobbosbiler.no

STEINKJER Trafikkopplæring AS
Svedjanvegen 1 a, 7716 STEINKJER...................................Tlf. 74 16 68 30
E-post: trafikk@stop.as - www.stop.as

OPPLAND

SØRENGEN Kjøreskole AS
Kongsv 84, 2920 LEIRA I VALDRES....................................Tlf. 61 36 13 36
E-post: post@sorengen.no - www.sorengen.no

ROGALAND

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

TROMS

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

ØSTFOLD

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

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

VEST-AGDER
Sirdal Bilberging a/s
- Viking Sirdal.....................Tlf. 38 37 18 21

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

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

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Seland Optikk
Sola AS

Solakrossvegen 26
4050 SOLA

Tlf. 51 69 58 90

Karmøy Bilservice AS
4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 82 41 41

Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.karmoybilservice.no

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Jon Kaulum
Transport AS
Hagenhaugv. 18 B

2613 LILLEHAMMER
Tlf. 907 75 044

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Norsk Scania AS
avd. Kløfta
 Prestmoen

2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00

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

Mosjøen
videregående skole

Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN
Tlf. 75 65 40 00

ANONYM
STØTTE
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PLUTOS
VEI
Pluto vil gjerne
ha alt dette,
men en av 
tingene kan
han ikke få, for
veien gjennom
labyrinten leder
ikke dit.
Kan du se 
hvilken ting?

BALLONGEN
Vil du vite hvorfor Tipps
ballong flyr så flott? Fargelegg alle
feltene med en prikk så får du se!

BALLONGEN

PLUTOS VEI
Pluto får ikke kjøttbeinet.

FEIL TID

LØSNINGER

FEIL TID
Langbein spiller en scene fra 1700-tallet,
men det er seks ting her som ikke var
oppfunnet på den tiden. Kan du se hvilke?
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SeliusSelius
Hva er  
Halloween? 

APP for de minste 
Mummi - Let og finn 

Dette er en interaktiv bok for de aller, aller minste barna.  
I tillegg til å få en søt, liten fortelling om Mummitrollet lest 
høyt av fortellerstemmen kan barna også være med å lete 
etter ting underveis.

Halloween er en opprinnelig en katolsk minne-
markering for helgener og martyrer – allehel-
gensdag.

I USA fikk feiringen sin moderne form på slut-
ten av 1800-tallet.

I Norge fikk skikken sitt gjennombrudd omkring 
år 2000 etter påvirkning fra amerikanske kultur 
og kommersielle interesser.

Dagen markeres ved at barn kler seg ut i skum-
le kostymer, gjerne som hekser, monstre eller 
vampyrer, og ber om godteri.

Hvis barna ikke får godteri hos dem de besøker, 
er det noen som gjør en rampestrek.

I Norge sier barna derfor "knask eller knep", 
som er oversatt fra det engelske tiggetrusselen 
"trick or treat".

Kilde: Wikipedia
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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

POTETGULL...
Det hadde ringt inn på skulen, og 
alle satt fint på pultene sine. Men 
lille Per satt og åt på ein pose  
potetgull. Så kom læraren og sa: 
Eg vil ikkje ha potetgull i mine
timar! 
Lille Per: Nei, og det får du ikkje 
heller!
 

HOPPE I DUSJEN
Mamma: Stine, kan du hoppe i 
dusjen? Du er så skitten.
Stine: Okei.
Moren hørte et brak og sprang inn 
på badet.
Mamma: Nei men Stine då, kva er 
det du drive med?
Stine: Eg hoppa i dusjen ser du 
vel, men det er litt glatt.
Mamma: Men det er jo livs farleg! 
Korleis kan du finne på å gjere 
noko sånt?
Stine: Men du sa jo at eg skulle 
hoppe i dusjen.

FERSKE NYHETER
Mamma: Kvifor la du avisa i 
ovnen?
Ole: Fordi pappa ville ha ferske 
nyheiter
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HORDALAND

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

NORDLAND

Rana Bilopphugging AS - Mo i Rana.
Tlf. 75 13 22 22

Reipå - Bergli Mekaniske AS
                                Tlf. 75 75 18 76 / 958 54 114

SØR-TRØNDELAG

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

Tlf.  02 222

Motor Forum Eidsvoll
Skinnstudumpa 4 A

2072 DAL
Tlf. 63 92 29 00

Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Mekonomen Auto-Teknikk Drøbak
Dyrløkkeveien 17, 1440 DRØBAK

Tlf. 64 90 70 70

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Kim Årvik Maskin AS
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Samferdselsavdelinga
5020 BERGEN - Tlf. 55 23 90 00
www.hordaland.no

Mesta Verksted
Bosch Car Service Leikanger

Hagane 3, 6863 LEIKANGER - Tlf. 993 54 200

 Skrumoen, 4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00

Orkdal Bil AS

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03 - Mobil 977 20 350

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport0028 OSLO  -  Tlf. 22 40 28 00  -  www.akan.no

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

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

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

www.nkspedition.no

IP Huse AS
Mek. Verksted

 6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Storg 5
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 68 00

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Toten Bil og Karosseri
K. Kristiansen

Dystlinna 15, 2847 KOLBU - Tlf. 61 16 79 66
Salg - Service - EU-kontroll
www.boschcarservice.no

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

Betong - Mur - Flisarbeid

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

Lingelemveien 65, 3205 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 45 33

www.teknomed.no
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Kjør forsiktig i høstmørket!
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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:  ..............................................................................

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

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

TIPPE FREM - 
DELES GLOSE SYNGE - 

SPILL SNUTER YTRER RED - 
SKAP

EDEL - 
GASS
MÅL

TREV

SJEL ILDSTED
DYR

BRØD
FISK

SØKES
TIL

STUDIE

ADVO - 
KATER

STU - 
DERE
FLOTT

ELV GARN

MIDT - 
PUNKT STÅKE EMBETS-

DRAKT

KJØRE - 
TØY

GUTTE - 
NAVN
KASS - 

ENE

GUD GRANNE

BEIST PRE - 
STERE

PÅ LILLE- 
HAMMER
14.SEPT.

ØVE ØRE - 
FIKER

STIRRER
VILT FARGE

GITTER LENSET KAME - 
RAT

TEKKE TRE
TELE

SANGER
ORDNER 50 I  DET

DYR

HUMRE SILER PIKE - 
NAVN

SPESI - 
ELT
SLIT

NATUR AGENT PÅ - 
LEGGET LEVER

MATEN
JORD - 

ART
SERAF

LÆR - 
REIMER VIA LAKKER

SIDE FRYSE

GUTTE - 
NAVN

GRET - 
TEN MÅL TALL ARVE - 

RETT UTETT

KIKKE DEL
ANTAR

TRE
VARME KØYE

PIKE - 
NAVN

UKJENT
UNGARN

EK - 
STASE
SKUE

TEPPE
LUKE

SNUR
KINO - 
STYK - 
KER

DYR
ARISTO-

KRATI
VILLE STRØM

SLETTE
HODE - 
PYNTEN

KRYR PRE - 
STERER

I  BUL - 
GARIA  I

SOMMER
DIKT UTGANG PRO - 

NOMEN

BLYG - 
SEL

ALMIN - 
NELIG

VERN

LEVE
NYN.

PRON.
DYR

HAST
TALL FUGL MÅNE

KILO - 
BYTE

FØRTE

LE - 
DELSE

OSTEBY SENIOR
INSEKT

BYRDER
FORHØY-

NING

ARTER
RETNING

UNDER - 
STRE - 

KER

ARTIK - 
KEL

TITTE

PIKE - 
NAVN

FISK
HELLAS MYNT SMERTE

LEDD HURTIG HUNN - 
GRIS TRANG LIKE

LISTER FJERN - 
SYN HÅND

Hilde  S.
Valberg

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: 
25. november

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
STORTINGSVALG

Vinnerne er:

Bjørg T. Isaksen, 
9006 Tromsø

Karin Oldervoll, 
9147 Birtavarre

Eva Karin Heller,  
1892 Degernes



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

Øvre Telemark
Trafikkskule

 Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Det FINN’s
Trafikkhjelp as

Thoning Owesensg 24
7039 TRONDHEIM

Tlf. 911 60 350

Norsk Scania AS
avd. Stavanger
4065 STAVANGER

Tlf. 51 81 16 50

Transporttjenester
Rudshøgda AS

 Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

Arendal
Båt & Billakkering

Brekka Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Eggen
Anleggsdrift AS

 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Tromsø Taxi AS
9266 TROMSØ
Tlf. 77 60 30 10

Bergmann
Diagnostika AS

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Tlf. 55 55 98 00

Transport
Nord AS
Andslimoen

9325BARDUFOSS
Tlf. 405 55 590

Brillehjørnet
Molde AS

Storg. 26
6413 MOLDE

Tlf. 71 21 80 75

TKT Trafikkskule
Fjellvegen 10
6800 FØRDE

Tlf. 57 82 02 08

Skipnes
Byggservice AS

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

HØNEFOSS

Eknes
Karosseri AS

5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

Tlf. 06 491

Nettbuss Trøndelag AS
 Oslov. 129

7018 TRONDHEIM
Tlf. 815 22 900

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Svidals Minibusser
og Turbilservice
Erik Hansensvei 12
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 17 770

VIANOR AS
avd. Lillehammer

 Industrigata 47
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 815 60 815

Ørland Bil AS
- MECA

7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Halden
Lastebilsentral A/L

 Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 69 19 55 50

Hurum
Eiendomsselskap KF

Øvre Skoledalen 12
3482 TOFTE

Tlf. 975 51 585

Kjeppestadv 30
1400 SKI

Tlf. 64 91 35 00

Jan Østby
Transport
1866 BÅSTAD
Tlf. 908 25 125

NCC Construction AS
Fagernesveien 132

8514 NARVIK
Tlf. 76 95 07 00

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Sigdal Kjøkken AS
3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 32 71 40 00

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Myrlands Auto
Europav. 447

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 86 00

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Jahr Bilservice A/S
 Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Spesial - Transport AS
 Trolldalen 13

1676 KRÅKERØY
Tlf. 472 56 294

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

Gumpens
Auto Øst AS

 Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Relakk Motor &
Karosseri AS

8909 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 02 53 15

Byggmester
Steinar Madsen AS

Rødåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 905 57 693

Arendal fengsel
Parkveien 6

4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Politimesteren i
Nordmøre og Romsdal

Storgata 43
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 58 90 00

Rue
Transport AS

 3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Villmarksbygg
Sveinung Midtgarden

Bossbøen
3864 RAULAND
Tlf. 905 06 941

Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

E-post: post@steinkjerbil.no
www.steinkjerbil.no

9520 KAUTOKEINO
Tlf. 78 48 43 30

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Solum & Sønn AS
Byfogd Koss gate 2
3127 TØNSBERG
Tlf. 33 32 69 30

Accepta
Hallingdal AS

 Gamlev 6
3550 GOL

Tlf. 32 02 99 61

Sarpsborg
Poleringsverksted

Ketil Alfredsen
Herbergveien 4

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 77 02

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

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Veøy Buss AS
 6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 11

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Lilleakerv. 31
0283 OSLO

Tlf. 22 52 54 10

Hovedv 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Alversund
Auto AS
 Hordasmia

5914 ISDALSTØ
Tlf. 56 35 00 15

Nogva
Motorfabrikk AS

6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Klippotequet L
Farmandstredet

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Bilvarehuset
Anker AS

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Janki
Transport AS

 Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

Utvik Autoservice AS
Karmøyv 480, 4262 AVALDSNES

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

Service, reparasjoner og EU-kontroll

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Hagen
Bilservice AS

 Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Kranveien 62 A
4950 RISØR

Tlf. 417 99 417

SKS Transport
Eggjaveien 57

2686 LOM
Tlf. 911 63 710

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

ANONYM
STØTTE

Grenland
Dyrepensjonat

Trommedalsv. 6
3729 SKIEN

Tlf. 35 54 54 88
www.beibars.no
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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

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

Prosedyre   Trafikkskade   Yrkesskade   Pasientskade

  Voldsoffer   Trygd   Skadeoppgjør
 

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

 Tlf 22 12 24 80  www.robertsen.no 

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ

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  
innmeldingsskjema tilsendt i posten,  

er alternativet tilgjengelig under medlem- 
skapstype. De som ikke bruker nettet kan ringe 

oss på telefon 22 35 71 00, så sender vi in-
nmeldingspapirene i posten som før!

Vi gjør oppmerksom på at ungdoms-
medlemskapskontingenten er på kr 100.-

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.
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:


