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LTNs ferieleiligheter stod ferdige i 
2007. Leilighetene ligger på Sunny 
Beach i Bulgaria og foreningen har 
fått meget gode tilbakemeldinger 
fra medlemmer som har leid leilig-
hetene. Nå åpner LTN, med gene-
ralsekretæren i spissen, for 2009-se-
songen.

– Vi har allerede fått en god del 
bestillinger. Jeg vil bare oppfordre 
medlemmene våre om å være så 
tidlig ute som mulig hvis de skal få 
de ferieukene som de ønsker, for-
klarer Marit Andresen.

Lett tilgjengelig 
Leilighetskomplekset ”Panorama 
Dreams” på Sunny Beach ligger en 
halv times kjøretur fra nærmeste 

flyplass som er Burgas. Samtlige 
tur-operatører, også Norwegian, 
flyr hele turistsesongen som reg-
nes fra april til september.

LTN leier ut seks leiligheter i ulike 
prisklasser. Den minste er en ”stu-
dio-leilighet” med plass til to per-
soner. Prisen er 500 kroner per uke. 
LTN har også tre leiligheter med ett 
soverom. Disse koster 1000 kroner 
per uke. De to største, med to so-
verom, koster 1500 kroner i uka for 
inneværende sesong.

Reiser på egenhånd
Når du leier leilighet, er det verdt å 
merke seg at du ikke reiser i LTNs 
regi.

– Medlemmer som ønsker å be-

nytte ferietilbudet må selv ordne 
flyreise og transport. Også reise-
forsikring er man selv ansvarlig for 
å ha ordnet. LTN har ikke noe an-
svar i så måte. Man reiser på ordi-
nær måte som privatperson, presi-
serer generalsekretæren.

Ønsker du å leie en av LTNs lei-
ligheter, kan du bestille leilighet 
skriftlig til:

Landsforeningen for 
trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen,
0401 Oslo

eller på mail:
sekretar@ltn.no

Landsforeningen

Av GunnElisabeth Almås
Foto Svein Ove Langeland

Fra juni måned vil det være mulig for LTNs medlemmer å leie foreningens ferielei
ligheter i Bulgaria. – Det er bare å melde sin interesse nå. Vi har allerede fått mange 
henvendelser, forteller generalsekretær Marit Andresen. 

Bulgarialeilighetene er nå til utleie

Leilighetene ligger i leilighetskomplekset ”Panorama Dreams” på Sunny Beach i Bulgaria. 
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Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm

Den fjerde nasjonale hjerneskade-
konferansen er nå historie. Ansatte 
i helsevesenet, forskere, pårøren-
de og interesseorganisasjoner har 
vært samlet til konferanse i Trond-
heim. Et svært godt sammensatt 
program, med interessante fore-
dragsholdere og påfølgende me-
ningsutvekslinger, har forhåpentlig-
vis gitt påfyll til det videre arbeidet. 
På rehabiliteringsområdet står vi 
foran store utford ringer.

Konferansen rettet seg mot barn og 
satte et betimelig fokus på rehabili-
tering av disse. Statssekretær i Hel-
sedepartementet, Dagfinn Sundsbø 
(Sp), var invitert til åpningen og slo 
fast at rehabilitering ikke har god 
nok prestisje. Å endre dette krever 
innsats på flere områder, noe som 
LTN er helt enig i og som også har 
vært en av LTNs fanesaker i en år-
rekke. Tilbudet er ikke godt nok, og 
variasjonene fra kommune til kom-
mune er skremmende ulikt. Det ga 
også flere pårørende uttrykk for un-
der konferansen. At pårørende fø-
ler de ikke får god nok oppfølging, 
og at deres barn ikke får den hjelp 
de har krav på, er ytterst alvorlig.

 LTN mener naturligvis at forskning 
er viktig, svært viktig. Men, det må 
også handles. Det finnes et tilbud i 
alle regioner, men som statssekre-
tær Sundsbø slo fast i sitt innlegg, 
så er tilbudene under oppbygging. 

Gjennom de regionale samlingene 
under konferansen fikk deltaker-
ne presentert hvor ulikt rehabilite-
ringen er kommet i landet. LTN er 
utålmodig. Som forening så kjen-
ner vi hvor skoen trykker. Vi krever 
handling, og vi vil fortsette vårt ar-
beid for et bedre rehabiliterings-
tilbud for barn. Ikke minst de med 
traumatiske hodeskader.

Klinikksjef Gisle Meyer ved St.Olav 
Hospital hadde en god og tanke-
vekkende oppsummering av konfe-
ransen. Vi stiller oss bak hans utta-
lelser om at bevisstheten om barns 
rettigheter til rehabilitering, og de-
res behov for god rehabilitering, 
må løftes frem. Arenaene for re-
habilitering må utvides. Her har vi 
mye å lære fra våre naboland. Det 
er ytterst viktig at familien ikke bare 
involveres i rehabiliteringsproses-
sen, men også blir godt ivaretatt.

Det er per i dag uvisst når dato for 
neste nasjonale konferanse blir, 
men en konferanse med fokus på 
hodeskader bør avvikles årlig slik 
tradisjonen nå har blitt. Det bør hel-
ler ikke gå lang tid før barn igjen 
står i fokus. 

Hilsen
Henning Bjurstrøm
Landsleder

God rehabilitering må løftes frem

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
Generalsekretær: Marit Andresen
e-mail: leder@ltn.no
Leder: Henning Bjurstrøm 
e-mail: henning.bjurstrom@broadpark.no

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 61 13 09 92 • Fax: 22 35 03 90
Ansvarlig redaktør: Gunn-Elisabeth Almås
Tel: 61 13 09 92 • Mob: 97 00 19 65
e-mail: gunn.almas@ltn.no

Utgiver: Landsforeningen for trafikkskadde
Giverkonto: 8101.19.97139

Annonser: Polarfakta
Tel: 75 68 26 48 • e-post: ylva@polarfakta.no
Ab.pris: kr. 300,–

Grafisk Produksjon: Grytting AS
Opplag: 4 500
Forsidefoto:  
Gunn-Elisabeth Almås 

Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – januar, 2009
Avskrift og kopiering av Trafikkskaddes magasin kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer nødvendigvis
ikke med Landsforeningen for trafikkskaddes syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte innlegg og 
artikler. Trafikkskaddes magasin 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

Bulgaria-leilighetene
er nå til utleie 2

- Vi burde fått tilbud om
krisehjelp etter ulykken 4-6

- Mennesker i krise
trenger oppfølging 7

Rehabilitering har ikke
god nok prestisje 8-9 

- De juridiske sidene 
må ivaretas godt 10-11 
x
LTNs regionsekretærer
inn i "hjernenettverket" 12

Når hjelpen er nær 13

2008 - et historisk
erstatningsår 14-15

Særfradrag for store
sykdomsutgifter  16

- Kom med forslag  17

Landet Rundt  18-22 
22-23
Selius 26-27 
25
Kryssord 29



4 Tm • nr. 1 – 2009

Hjerneskadekonferansen 2008

Av GunnElisabeth Almås

Ola var ni år gammel da han ble ryg-
get på av en bil da han var på vei til 
skolen. Ola ble slept under bilen om 
lag 60 meter, og ble liggende fast-
klemt. Hjelpemannskapet gjorde en 
stor innsats og fikk gutten raskt til 
St.Olavs Hospital i Trondheim. Han 
ble lagt på intensiven, og ble holdt 
i kunstig koma. Det ble raskt kon-

statert at foruten sår- og forbren-
ningsskader så hadde også Ola fått 
skader i hodet. Da han ankom sy-
kehuset hadde han ikke sikker puls, 
og ble gjenopplivet i akuttmottaket. 
Skadene i hodet er først og fremst 
relatert til surstoffmangel på grunn 
av hjertestansen.

– Den første tiden er du bare 

helt på siden av deg selv. Det er 
mange fagpersoner å forholde seg 
til, du er i krise – ja alt er kaos. Sy-
kehuset hadde ikke noe kriseteam 
vi kunne forholde oss til – bare et 
kjempeoppbud av fagfolk. Disse 
menneskene gjør jo en svært god 
jobb, men vi måtte selv lete fram 
informasjonen. I ettertid ser vi at 

– Vi burde fått tilbud om
 krisehjelp etter ulykken

– God informasjonsflyt og oversiktlighet er helt påkrevd for at pårørende skal føle noen form for trygg-
het i en så vanskelig situasjon som vi var i, sier ekteparet Anny Marethe Wollan og Tor Einar Bekken fra 
Trondheim.

Ekteparet Anny Marethe Vollan og Tor Einar Bekken fra Trondheim har lagt et van
skelig år bak seg. Den 15. november i 2007 ble deres sønn Ola påkjørt på vei til sko
len, og han pådro seg blant annet en hodeskade som det ennå ikke er mulig å fastslå 
noe endelig resultat av.
– Vi har reist sterk kritikk over at det ikke finnes et helhetlig system som ivare tar de 
pårørende etter en ulykke. Vi ble hjelpe løst overlatt til oss selv, sier de to.
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situasjonen hadde vært lettere hvis 
vi hadde hatt kontaktpersoner eller 
et team som vi kunne forholde oss 
til, forteller de. I utgangspunktet er 
sykehusverdenen med alle sine of-
fisielle og uoffisielle strukturer helt 
ukjent, og det blir umulig for pårø-
rende i krise å få oversikt.

Fra vondt til verre
Tor Einar Bekken rister oppgitt på 
hodet når han forteller om sine 
opplevelser.

– Da Ola kom ut fra intensiven, 
gikk alt fra å være vondt til verre. 
Vi følte at kompetansen ble dårlige-
re, og vi ble mer utrygge. Pleierne 
”trakk seg unna” når Ola ble uta-
gerende. For oss foreldre var også 
dette en skremmende opplevel-
se. Først i ettertid ble vi gjort kjent 
med at en utagerende oppførsel, 
hukommelsessvikt, forvirring og 
en veldig varhet for lyd og lys er 
en normal reaksjon på en trauma-
tisk hodeskade. Ved barneklinikken 
ble eksempelvis Ola lagt på et rom 
med vindu ut mot en byggeplass. 
Tunge steinblokker ble dumpet, det 
var smell, sterke lyder og blinkende 
lys. Tenk hvor redd gutten vår ble! I 
dag reiser vi spørsmål om hvordan 
Ola kunne bli plassert på et slikt 
rom, med de skadene han hadde, 
sier Bekken. 

Mye sårt
I en periode måtte også Ola bruke 
bleier. Ekteparet sier de har såre 
minner som er vanskelig å snakke 
om også i dag.

– Vi fikk beskjed på barneklinik-
ken om at funksjonshemmede barn 
som regel hadde med bleier selv. 
Dette føltes forferdelig sårende. 
Vi hadde i utgangspunktet ikke et 
funksjonshemmet barn, Ola kom til 
sykehuset med store skader. En slik 
kommentar blir en stor belastning 
når man er i en sårbar situasjon. Vi 
glemmer det ikke. Vi glemmer hel-
ler ikke at det var vanskelig å skaf-
fe våtservietter – for å nevne noe. 
Det er noe galt med systemet – ikke 
menneskene. Vi møtte mange fan-
tastiske fagpersoner, men det hjel-
per lite når systemet ikke henger 
sammen, sier Bekken bestemt. 

– God informasjonsflyt og over-
siktlighet er helt påkrevd for at pårø-
rende skal føle noen form for trygg-
het i en så vanskelig situasjon.

– Helt ”krise”
Julen 2007 ble Ola liggende på 
syke huset.

– For oss ble julen en virkelig 
nedtur – ja helt krise. Ola var veldig 
dårlig og sykehuset hadde  julefe-
rie. Det var liten bemanning og for 
hele familien ble situasjonen vel-
dig vanskelig. Ola har også en el-
dre bror som heller ikke ble godt 
nok ivaretatt. Han fikk tilbud om èn 
samtale med psykolog. Vi foreldre 
var i en slik tilstand at vi ikke maktet 
å ta tak i storebroren sine reaksjo-
ner. Det burde sykehuset ha vært i 
stand til uten at vi skulle måtte be 
om det. Å ta vare på søsken er fryk-
telig viktig, men den ivaretakelsen 
var fraværende, sier ekteparet og 
legger til at anestesilege Ulf Mo-
stad var den som fikk familien til å 
holde seg oppe. 

– Han var i stand til å gi oss re-
lativt nøytral informasjon på en slik 
måte at vi kunne klamre oss til en 
liten flik av optimisme, og han tok 
seg tid til å snakke med oss når vi 
hadde det som verst. Etterhvert 
som Ola fikk mindre behov for nar-
kose var det imidlertid ingen som 
kunne gi oss informasjon på sam-
me måte. For eksempel var det in-
gen som tok oss til side og viste 
oss en plansje av hjernen, eller på 
noen måte prøvde å forklare for 
oss hvor Olas skade var lokalisert, 
og hva som kunne gjøres for å re-
habilitere ham. Det virket som alle 
var opptatt av hvor dårlig han var, 
og ikke hvilke muligheter han kun-
ne ha lenger fram i tid.

Tok gutten hjem
I slutten av januar i fjor fikk Ola 
komme hjem. Ekteparet forteller at 
gutten deres hadde mye medisiner 
som gjorde han søvnig og mindre 
utagerende. 

– Ola ble ”dopet ned” i en si-
tuasjon da hjernen egentlig skulle 
komme seg etter surstoffmangel 
og bruk av morfin og narkosemedi-
siner. Vi begynte etter hvert å lure 
på om dette var av det gode, sier 
de.

– Vi hadde hele tiden mast på 
at en rehabilitering måtte komme 
i gang, men ble møtt med at det 
ikke fantes rehabiliteringsplasser 
for barn, som i Olas tilfelle. I stedet 
mente St.Olavs Hospital at Ola skul-
le rehabiliteres inne på barneklinik-
ken. Det er etter vår mening ikke til-
fredsstillende å drive rehabilitering 
av multitraumatiserte barn inne på 
en medisinsk avdeling der barnet 
må være i omgivelser preget av 
helt andre sykdomsbilder – hjerte-
lidelser, diabetes og liknende. 

Stramme tidsrammer
Sykehuset har dårlige romløsnin-
ger, og personalet har altfor stram-
me tidsrammer til å kunne være til-
stede for barnet slik det er påkrevd 
for at rehabiliteringen skal bli op-
timal. Rehabiliteringskompetanse 
må bygges opp utenfor sykehuset, 
gjerne på institusjoner som Tronds-
letten habiliteringssenter eller an-
dre egnede, mer oversiktlige steder, 
mener ekteparet og legger til:

– Da Ola kom hjem på perm, så 
bestemte vi oss for at han skulle 
være hjemme til en ekstern reha-
bilitering kunne starte opp. Vi orket 
rett og slett ikke tanken på sykehu-
set igjen. Vi kastet umiddelbart alle 
former for sovemedisiner, og vi fikk 
en gutt som ble mer våken. Etter en 
tid kom Ola inn på Trondsletten ha-

Da Ola startet rehabiliteringen 
på Trondsletten, følte vi oss man-
ge kilo lettere, forteller pappa Tor 
Einar Bekken.

”Vi var i
en dyp krise”
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biliteringssenter i Trondheim, og 
da opptreningen startet følte vi oss 
flere tusen kilo lettere. Ola kunne 
etter hvert også starte med noen 
timers skolegang. Ila skole i Trond-
heim gjorde en kjempegod jobb 
slik at tilbakeføringen kunne skje så 
lett som mulig, forteller ekteparet.

Stadig fremgang
Ola har i dag tilrettelagt undervis-
ning på Ila skole. Familien kan for-
telle at det bare går en vei nå – og 
det er fremover. Han har hatt en 
jevn og god utvikling.

– Vårt håp er jo at Ola skal få et 
greit liv. Han har imidlertid proble-
mer med å konsentrere seg og gjør 
oppgavene i et sakte tempo. Ola 
mistet mye av skolegangen i fjerde 
klasse, så det er en del han nå må 

ta igjen. For familiens del har ulyk-
ken satt spor som vi tror alltid vil 
være der. Du føler konstant usikker-
het og frykt. Det at vi forteller vår 

historie håper vi kan endre på sys-
temet. Det vil komme nye trauma-
tisk hodeskadde barn til sykehuset, 
og vi håper ikke noen familie skal 
oppleve det samme kaoset som 
oss, sier Anny Marethe Wollan og 
Tor Einar Bekken.

Skolen savnet veiledning
Espen Lund var kontaktlærer for Ola da han ble ska
det den 15. november i 2007. Ola var heldig, for han 
hadde en lærer som på eget initiativ skaffet seg all 
mulig informasjon om hvordan skolen skulle ta imot 
eleven da han kom tilbake.

– Vi fikk informasjon fra rektor og inspektør om at noe alvorlig hadde 
skjedd med en av elevene i klassen, og vi hadde en lang og fin fel-
lessamling med klassen. Ingen visste hvordan det skulle gå med Ola, 
og dette var naturligvis vanskelig for elevene. Noe forferdelig hadde 
skjedd. Men, vi hadde god kontakt med foreldrene og far til Ola infor-
merte også de andre foreldrene under et møte, forteller Espen Lund.
Lund skaffet seg all den informa-
sjonen han kunne få tak i, og sko-
len startet planlegging av hvordan 
Ola skulle få et tilrettelagt tilbud.

– Kontakten med foreldrene er 
veldig viktig, og i dette tilfellet var 
det en nær kontakt. Det jeg savnet 
var en systematisk veiledning. Det 
kommunale hjelpeapparatet må 
raskt på banen, for som skole og 
i klassesituasjonen blir dette en 
utfordring. Undervisningen må 
tilrettelegges, det må kanskje fy-
sioterapi og liknende inn i bildet. 
For Olas del fikk vi det til å fungere 
godt. Noe av undervisningen ble 
eksempelvis gitt i små grupper, og 
Ola kunne få fysioterapi på skolen. 
Som skole skal man jo være forbe-
redt på det meste, men i vårt til-
felle så savnet vi et støtteapparat, 
forteller Espen Lund. 

”Håper ingen
opplever

det samme
som oss”

Espen Lund var kontaktlærer da 
Ola ble skadet. Han skaffet seg 
”all tilgjengelig” informasjon om 
ervervet hjerneskade før eleven 
kom tilbake til skolen.

– Vi kan 
bli bedre
Klinikksjef ved fysikalsk 
medisin og rehabilite
ring ved St.Olav Hos
pital, Gisle Meyer, sier 
han er glad for at på
rørende deler sine erfa
ringer med sykehuset.
– Vi kan bli bedre, og 
kan lære av å få tilbake
meldinger fra på
rørende, mener klinikk
sjefen.
Hovedfokus for helsepersonell 
vil i første omgang være å red-
de liv og deretter se mulighet 
for bedring.

– Vi kan aldri bli flinke nok 
til å minne hverandre om at vi 
forholder oss til enkeltskjebner 
og et nytt ”korps” med familie 
hver gang det skjer en ulykke. 
Som mennesker er vi alle for-
skjellige. Ingen historie er lik. 
Det er trist at pårørende føler 
de ikke blir ivaretatt, og vi kan 
lære av slike historier som det 
her refereres til. For oss er det 
viktig at vi får tilbakemeldin-
ger, enten de er positive eller 
negative. Det hjelper oss i å bli 
bedre, sier Mayer.

– Er det mulig å lage et sys-
tem slik at pårørende blir be-
dre ivaretatt?

– Ja, det er mulig å lage sys-
temer som kan fange opp de 
pårørende på en bedre måte. 
Likevel handler også dette om 
den enkelte ansatt, hvordan vi 
er som mennesker. Som syke-
husansatte kan vi bli ”husblin-
de”, altså at vi ikke ivaretar in-
dividet godt nok – vi kan miste 
fokus. Vi har imidlertid politi-
kere som signaliserer flere pa-
sienter på færre årsverk. Også 
ansatte blir syke, eller har barn 
som er syke. Det er ikke alltid 
like lett å få en god informa-
sjonsflyt og nok tid til de pårø-
rende, sier klinikksjefen. 



  nr. 1 – 2009 • Tm 7

– Mennesker i krise
trenger oppfølging

Raundalen har også arbeidet både 
med kreftsyke barn, barn som er 
blitt mobbet og flyktningebarn. 

– Hvis man tenker seg barnets 
posisjon som pårørende, så er kan-
skje det aller verste at foreldrene 
blir rammet. Det vanskeligste vil 
være når søsken rammes. Også at 
andre i slekten blir rammet, at en 
venn blir skadet – eller en klasseka-
merat, er vanskelig for et barn, slår 
han fast. 

Det er ulike ettervirkninger av 
ulike kriser. Angst, depresjon, agg-
resjon, post traumatisk stress og 
skoleproblemer nevner Raundalen 
som noen ettervirkninger.

– Spørsmålet vi kan stille er om 
hjerneskadde er dobbelt utsatt, 
sier han.

Flere eksempler
Under konferansen i Trondheim 
trakk Magne Raundalen frem flere 
eksempler på barn som opplever 
krise, og hvordan dette ble taklet 
av familie, skole og nærmiljøet for-
øvrig. Avslutningsvis trakk krise-
psykologen en sammenheng i livet, 

bygget på Aaron Antonovsky: ”The 
Mystery of Health”

– Når det verste har hendt er 
det noen helsebeskyttende fakto-
rer. Det som hendte ble begripelig, 
hendelsen ble håndterbar, verden 

ble forutsigbar igjen – og at man 
kan se tilbake på hendelsen som 
meningsfylt, sier Raundalen og 
legger til:

– Det er viktig at hjelpeappara-
tet er til stede. Det kan eksempel-
vis være av stor betydning at hel-
sepesonell tar en telefon, eller gjør 
en overraskende henvendelse til de 
berørte. Det at man uventet får en 
henvendelse gjør inntrykk. 

Jobber vidt
Som president i den norske UNI-

CEF-komiteen har Magne Raun-
dalen besøkt krigsherjede land og 
hjulpet barn med traumer i forbin-
delse med krig og konflikt. Han har 
utgitt flere bøker om psykologiske 
emner. Raundalen har i mange år 
formidlet kunnskaper og erfaring til 
et bredt publikum, og som aktiv del-
taker i samfunnsdebatten har han 
kontinuerlig satt barns psykiske hel-
se på dagsorden. I 2000 ble Magne 
Raundalen utnevnt til Kommandør 
av St. Olavs Orden for sitt arbeid 
for barn og unge. Raundalen jobber 
som psykolog ved Senter for Krise-
psykologi i Bergen. Som president 
i den norske UNICEF-komiteen har 
han besøkt krigsherjede land og 
hjulpet barn med traumer i forbin-
delse med krig og konflikt. Han har 
utgitt flere bøker om psykologis-
ke emner. Han har i mange år for-
midlet kunnskaper og erfaring til et 
bredt publikum, og som aktiv del-
taker i samfunnsdebatten har han 
kontinuerlig satt barns psykiske hel-
se på dagsorden. I 2000 ble Magne 
Raundalen utnevnt til Kommandør 
av St. Olavs Orden for sitt arbeid for 
barn og unge.

Magne Raundalen jobber 
som psykolog ved Senter 
for Krisepsykologi i Ber
gen. Han er en av Norges 
mest kjente fagpersoner 
innen feltet barn i krise.
– En enkel definisjon på en 
krise er en situasjon som 
overstiger personenes res
surser til håndtering. Den
ne personen trenger hjelp, 
sier Raundalen.

– Personer som er i en kri-
se trenger hjelp, fastslår 
psykolog Magne Raunda-
len som har tilhold ved 
Senter for Krisepsykologi 
i Bergen.

Hjerneskadekonferansen 2008

Av GunnElisabeth Almås

”Viktig med
oppfølging”
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Dagfinn Sundsbø var invitert til 
åpningen av den nasjonale hjer-
neskadekonferansen i Trondheim 
der barn med ervervet hjerneska-

de stod i fokus. Sundsbø sa til en 
fullsatt sal at departementet har fo-
kusert på barn i flere år, og det ble 

utarbeidet en strategiplan – Habili-
tering av barn, i 2004. Samtidig ble 
det sendt ut et felles rundskriv fra 
Barne- og familiedepartementet, 
Helsedepartementet, Sosialdepar-
tementet og Utdannings- og fors-
kningsdepartementet om samar-
beid mellom tjenesteytere som gir 
tilbud til barn og unge under 18 år 
med nedsatt funksjonsevne – bruk 
av individuell plan.

– Det har vært gjennomført en 
rekke prosjekter innen barnereha-
bilitering. Mange prosjekter har fo-
kusert på intensiv habilitering og 
intensiv trening. Disse prosjekte-
ne har anvendt ulike tester og må-
leinstrumenter, noe som igjen har 
gitt nyttige erfaringer og kan være 
grunnlag for nye prosjekter, fortel-
ler han. 

Overgangen til voksen
Sundsbø sier videre at det også leg-
ges vekt på overgangen fra barn til 
voksen: 

– Det er igangsatt prosjekter 
innenfor voksenrehabiliteringstje-
nesten, blant annet med fokus på 
tilbud til ungdom. Helsedirektora-
tet arbeider med en handlingsplan 
som oppfølging av ”Strategiplan 
Habilitering av barn”.

I planen som er under utarbei-
ding skal det også legges vekt på 
tiltak for ungdom og overgangen til 
voksen og sier videre:

– Det har i flere år vært fokus på 
tilbudet til personer med alvorlig 
hjerneskade. Det finnes et tilbud i 

Statssekretær i Helsedepartementet, Dagfinn Sundsbø 
(Sp), sier at det å gi et godt tilbud til alle barn, er noe 
som prioriteres. Statssekretæren erkjenner imidlertid at 
rehabilitering ikke har prestisjen og posisjonen som de 
overordnede politiske målene tilsier.
– Å endre dette krever tiltak og innsats på mange områ
der, mener han.

– Helse- og omsorgsministeren 
vil arbeide fram en ny samhand-
lingsreform for helsetjenesten 
og den legges fram i april i år. I 
mange tilfeller er det manglende 
kontakt mellom sykehus og 
kommuner, medgir statssekre-
tær Dagfinn Sundsbø.

 Rehabilitering har 
ikke god nok prestisje

Statssekretær Dagfinn Sundsbø (t.v) fikk møte foreldrene Evy og 
Tor Landsem som har hatt mange vonde opplevelser i møte med 
hjelpeapparatet etter at deres sønn fikk en hodeskade.  

Hjerneskadekonferansen 2008

Av GunnElisabeth Almås

”Problemer
med manglende 

kontakt”



alle regioner, men dette er fortsatt 
under oppbygging. 

Sundsbø slo også fast at det er 
kontakt med miljøene i Danmark 
og at kompetanseheving og kvalifi-
sering av de ansatte er viktig. 

Begrenset antall
Statssekretæren la fram tall som vi-
ser at arbeidsgruppen som utredet 
rehabiliteringstilbudet til mennes-
ker med alvorlig hjerneskade i 2005, 
anslo antall pasienter med alvorlig 
traumatisk hjerneskade i Norge til 
om lag 115 per år. Under 10 prosent 
av disse er barn under 15 år.

– I rapporten er det pekt på at 
ungdom og barn får spesialisert 
rehabilitering gjennom samarbeid 
mellom barneavdelinger og habi-
literingstjenester for barn og ung-
dom, forteller han og legger til at 
på denne måten får barn hjelp fra 
personell som har kunnskap om de 
særskilte behovene.

Forskning er viktig
Det er bred enighet om at forskning 
og fagutvikling er viktig for å få et 
bedre tjenestetilbud. Statssekretæ-
ren forteller at det i ”Nasjonal stra-
tegi for habilitering og rehabilite-
ring” er presisert at det må arbeides 
for å styrke forskningen gjennom 
etablerte systemer for forsknings-
organisering og finansiering. I opp-
dragsdokumentene for 2008 går det 
fram at de regionale helseforetake-
ne skal prioritere forskning og opp-
bygging av kompetanse innen fag-
områder som er svake – blant annet 
habilitering og rehabilitering.

– Habilitering og rehabilitering 
etter sykehusopphold må omfatte 
tjenester både fra spesialisthelse-
tjenesten og kommunene. Behove-
ne kan være mange – og forkjellige 
fra den enkelte, sier statssekretæ-
ren og nevner både hjelp til bedre 
fysisk, psykisk, sosial funksjon, 
mestring, selvstendighet og delta-
kelse som stikkord.

Mange utfordringer
Rehabilitering av barn med trauma-
tiske hodeskader er ikke god nok. 
Mange skadde og pårørende føler 
de ikke får den oppfølgingen de har 
krav på. Dette erkjenner departe-
mentet og mener det kreves tiltak 
og innsats på flere områder.

– Det må settes av tilstrekkelig 

ressurser slik at kapasiteten på tje-
nesten blir riktig. Brukermedvirk-
ningen skal styrkes. Det er imidler-
tid opprettet et oppfølgingssystem 
med kontakt mellom politisk le-
delse i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet og brukerorganisasjonene. 
Det har vært holdt møter med aktu-
elle aktører. Et møte som ble holdt i 
juni i fjor hadde barn og unge som 
tema, forteller han.

Viktig med samhandling
For at rehabiliteringstilbudet skal bli 

godt, er samhandling et viktig stikk-
ord.

– Individuell plan er et viktig 
redskap i denne sammenhengen. 
Som et bidrag til at flere av dem 
som kan ha nytte av individuell 
plan får det, har Helsedirektoratet 
blant annet utarbeidet et tipshef-
te ”Gjør det så enkelt som mulig”. 
De fleste er vel også kjent med at 
Helse- og omsorgsministeren vil 
arbeide fram en ny samhandlings-
reform for helsetjenesten. Forslag 
til plan for hvordan vi skal få til be-
dre samhandling i helse- og om-
sorgstjenesten legges fram i april. 
I mange tilfeller er det manglende 
kontakt mellom syke hus og kom-
muner, og manglende kontakt mel-
lom ulike tjenesteutøvere i kom-
munen. At ansvaret blir oppstykket 
rammer grupper med sammensat-
te problem, avslutter statssekretær 
Dagfinn Sundsbø.
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”Vi må sette
av tilstrekkelig

ressurser”

LTN-Sør-Trøndelags ”Kor sprøtt” fikk strålende mottakelse under 
åpningen av konferansen. Koret viste stor sangglede.

Hjerneskadekonferansen i Trondheim trakk både fagfolk, pårørende 
og interesseorganisasjoner til NTNUs bygg.
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Fra kontroll til kaos. Slik oppsum-
meres dagene og tiden etter en al-
vorlig ulykke. Veien tilbake til det 
”mer normale” er avhengig av fle-
re parallelle prosesser. Det er mye 
som må tas hensyn til for at den 
skadde skal få det så godt som mu-
lig – og så raskt som mulig.

– Så vel den skadde som de på-
rørende og helsepersonell, må ha 
en grunnleggende forståelse av, 
og kjennskap til, offentlige og sivil-

rettslige ytelser. Samlet kan dette 
være med på å redusere den øko-
nomiske belastningen og kan i en-
kelte tilfeller også utløse et tidligere 

rehabiliteringstilbud, sier Per Ore-
torp.

I sitt innlegg under konferansen 
kom rådgiveren inn på at både tra-
fikk- og yrkesskader kan utløse be-
tydelige beløp. 

– Når pengene utbetales er det 
ofte foreldrene som verger som 
forvalter barnets økonomiske inter-
esser under tilsyn av Overformyn-
deriet, forklarer han.

Blir voksen
I følge loven er man å betrakte som 
voksen ved fylte 18 år. Da har man i 
utgangspunktet såkalt rettslig hand-
leevne.

– Foreldrene er da ikke lenger 
verger. Men i de tilfeller der den 

Juss og erfaringer som pårørende stod også sentralt 
under hjerneskadekonferansen i Trondheim. LTNs Brit 
Lund og Nora Olavssønn tok opp en god del problem
stillinger omkring det å være hjelpeverge. LTNs rådgiver 
Per Oretorp var inne på temaer omkring overgangen fra 
barn til myndig, mens advokat Jan Gunnar Ness blant 
annet snakket om erstatningssystemet for barn og de 
ulike erstatningspostene.

– De juridiske sidene
må ivaretas godt

Når pengene utbetales er 
det ofte foreldrene som 

verger som forvalter bar-
nets økonomiske interes-
ser under tilsyn av Over-

formynderiet, forklarte 
LTN-rådgiver Per Oretorp.

– Vi skulle gjerne hatt opplæring. Det er ingen lett oppgave å være 
verge eller hjelpeverge, forteller Brit Lund (t.v) og Nora Olavssønn.

Hjerneskadekonferansen 2008

Av GunnElisabeth Almås

”Pengene
kan fort bli 

borte”

”Ekspertene må 
bistå med sin 
kompetanse”



  nr. 1 – 2009 • Tm 11

skadde ikke har evne til å forvalte 
pengene og sine interesser, kan det 
være hensiktsmessig å opprette en 
hjelpeverge. I andre tilfeller kan det 
være aktuelt å begjære umyndig-
gjøring, forklarer Oretorp. 

Under konferansen trakk Ore-
torp fram flere eksempler på at er-
statningsoppgjør etter en ulykke 
kan bli borte i løpet av et par år. 

– Det gjelder å ha kontroll og at 
det er en ”aktiv” hjelpeverge tilste-
de. Millionene kan dessverre fort 
bli borte. Dette er jo penger som er 
ment å vare livet ut.

Brit Lund og Nora Olavssønn har 
begge erfart hvor store utfordrin-
ger det byr på å være hjelpeverge 
og verge. Begge er de foreldre til 
barn med ervervet hjerneskade.

– Det hadde vært til stor hjelp 
å få opplæring i både regnskap og 
lovverk, sier de begge.

Lang prosess
Advokat Jan Gunnar Ness, fra ad-
vokatfirmaet Ness & Co, har arbei-
det for skadelidtes rettigheter i om 

lag 20 år og han stilte blant annet 
spørsmålet om helsevesenet kan 
– eller bør, spille en rolle i erstat-
ningssakene. Ness tok også for seg 
erstatningspostene som inneholdt 
innteksttap, mènerstatning, utgifter 
til både pleie og omsorg, engangs-
utgifter på bolig og full erstatning.

– Det er viktig med et godt sam-
arbeid mellom helsevesenet og ju-
rist både i initialfasen, under saks-

behandlingen og ved avslutningen. 
Det finnes eksempler på optimistis-
ke nevrologer uten rehabiliterings-
erfaring, og man bør derfor vente 
”lenge” på en avslutning av erstat-
ningssaken. Rehabiliteringseksper-
tene må bistå med kompetanse i 
erstatningssakene, og det er vik-
tig at erstatningssaken går parallelt 
med rehabiliteringsfasen, mener 
Ness.

Advokatkontorene hadde stand

– Vi synes det er lærerikt å følge 
konferansen. Det er mange gode 
foredragsholdere her, og det er 
nyttig å ha kjennskap til mest mu-
lig omkring problemstillingen ho-
deskader når man får nye klienter, 
sa flere av advokatene som Trafikk-
skaddes magasin snakket med.

Her er (t.v) advokatene Marte Randen og Tone Ringstad (Vogt og 
Wiig) i samtale med advokat Bjørn Brauto fra Advokatfirmaet Ni-
daros DA.

Flere advokatkontor hadde stand under den nasjonale 
konferansen for rehabilitering etter en hjerneskade i 
Trondheim.

Advokat Vibeke Meland fra 
Advokathuset Trondheim DA var 
også på plass. 

– Det er viktig med 
et godt samarbeid 
med helsevesenet 
under en erstat-
ningssak, mener 
advokat Jan Gunnar 
Ness.



12 Tm • nr. 1 – 2009

Overlege prof.dr.med Erik Bautz-
Holter har vært en av ildsjelene i ar-
beidet med en nasjonal nettverks-
gruppe for ervervet hjerneskade. 

– Det er særdeles viktig at vi fin-
ner både brukere og fagfolk i nett-
verket, sier Erik Bautz-Holter og 
legger til at noe av det viktigste er å 
få med mennesker som er ildsjeler 
og som brenner for dette problem-
området.

– Et nettverk kan ikke vedtas, 
men må ha et felles engasjement. 
Forsker-nettverket fungerer eksem-
pelvis godt, for forskerne trenger 
hverandre for å øke kunnskapen, 
forteller han.

Godt mottatt
Regionsekretærene i LTN skal være 
med å spre og utveksle erfaringer. 

– Regionsekretærene går nå inn 
i det regionale nettverket, og det 

første som må skje er å skaffe over-
sikt over hvordan nettverket funge-
rer i de ulike regionene. Som kjent 
skal hver region ha en avdeling for 
rehabilitering for hodeskade, og 
der er det viktig å ”være på banen”. 
Det vil være av betydning at man 
får til en løpende kommunikasjon – 
eventuelt faste møter. Brukerne må 
også være med, sier Dahl-Hilstad.

Ulik sammensetning
Hvem som skal være med på det re-
gionale nivået, vil være opp til hvert 
enkelt ”hjernenettverk”.

– Det er ikke noe poeng i seg 
selv å trekke inn alle faggrupper. 
Her må det være mennesker som 
har et helt spesielt fokus på hjerne-
skade og rehabilitering. Vi må rett 
og slett ha en gjeng med entusias-
tiske mennesker. Vårt håp er at når 

regionsekretærene kommer inn, så 
vil dette styrke nettverket, ja at de 
kan bidra til informasjonsflyt og re-
gularitet, forteller Dahl-Hilstad.

LTNs regionsekretærer
inn i "hjernenettverket"

LTN-rådgiver Ann Karin 
Grønvold, Inger Anne 
Sivertsen (Munkvoll) og 
regionsekretær Kjersti 
Einan deltok aktivt un-
der ”hjernenettmøtet”.

Hjerneskadekonferansen 2008 Av GunnElisabeth Almås

Samtlige fire av LTNs regionsekretærer skal bidra mer 
aktivt i det nasjonale nettverket for ervervet hodeskade. 
LTNrådgiver Ingeborg DahlHilstad og sekretærene har 
hatt møte med den nasjonale arbeidsgruppa.

Overlege prof.dr.med. Erik 
Bautz-Holter har vært en av ild-
sjelene i arbeidet med en nasjo-
nal nettverksgruppe for ervervet 
hjerneskade.

– Et nettverk kan ikke vedtas, 
men må ha et felles enga-

sjement, mener (t.v) region-
sekretær Vest, Linda V. West-

bye, generalsekretær Marit 
Andresen i LTN, og overlege 

Erik Bautz-Holter.
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Når hjelpen er nær
Mange foreldre til barn med ervervet hjer
neskade opplever kampen om å få riktig og 
tilstrekkelig hjelp som en stor belastning. 
Derfor har man i Danmark opprettet regionale 
hjerne skadesamråd, som skal fange opp og gi 
god rehabilitering til barn opp til atten år. 

– Vi må tenke at vi skal trekke ressurser inn 
i familien og ikke ut av den, sier barnenevro-
psykolog Aase Tromborg (t.v) og nevropeda-
gog Lene Daugaard.     (Foto: Torbjørn Gundersen)

– Vi må tenke at vi skal trekke res-
surser inn i familien, og ikke ut av 
den, sier nevropedagog Lene Dau-
gaard og barnenevropsykolog Aase 
Tromborg fra Vejlefjord Børnenev-
rocenter, Danmark. De var begge 
forelesere under den nasjonale 
konferansen for rehabilitering etter 
hjerneskade i Trondheim den 4. og 
5. desember. Foredragene beskrev 
den såkalte Viborg-modellen og 
Daugaard-metoden, som de har ut-
viklet sammen, og som etter hvert 
er blitt tatt i bruk over hele Jylland. 
Her spiller hjerneskadesamrådene 
en sentral rolle. 

–  Vi har truffet foreldre som før 
vi fikk opprettet slike samråd, søk-
te i blinde alle mulige steder uten å 
finne ut hvor de kunne få hjelp, for-
teller Tromborg. Hun mener det er 
en essensiell støtte for familien til 
de skadde barna å få klarhet i hva 
slags tilbud de kan få, samt hvem 
det er de kan henvende seg til. 

Hjerneskadesamråd
Ifølge Viborg-modellen vil barn opp 
til 18 år som får en hodeskade, bli 
meldt til et regionalt og tverrfaglig 
hjerneskadesamråd bestående av 
barnenevropsykolog, ergo- og fy-
sioterapeut, sosialrådgiver, nevro-
pedagog, logoped og barnelege.  

– Jeg mener det er viktig at 
det sitter en gruppe fagfolk sam-
let, som kan gå inn i saken med en 
gang barnet er skadet, og går inn 
i rehabiliteringen når det er behov 
for dem. På denne måten skal for-
eldre få lov til å være foreldre – de 
skal ikke være saksbehandlere, sier 
Daugaard. Hun mener foreldrene 

og søsken skal få lov til å bruke ti-
den på å bearbeide den krise som 
har rammet dem. 

I Viborg-modellen er barnenev-
ropsykologen og nevropedagogen 
hovedansvarlig for rehabiliteringen 
etter at barnet har kommet hjem fra 
sykehus. De har samtaler med for-
eldre, andre fagpersoner og barnet 
selv, og foretar en kartlegging som 
brukes for å lage tilpassede opp-
legg for barnet. De hjelper familien 
med å danne nettverk av hjelpe-
personer og fagpersoner, og arran-
gerer kurs og treff, for foreldre, be-
steforeldre og barnet.  

Daugaard-metoden 
– en nettverksmetode 
Nevropsykologen og nevropeda-
gogen hjelper også familien med 
å danne nettverk rundt barnet el-
ler den unge. Nettverket kan be-
stå av nære personer som forel-
dre, besteforeldre, søsken, andre 
familiemedlemmer, naboer, ven-
ner, lærere eller andre som er i nær 
kontakt med barnet. Metoden er ba-
sert på frivillig innsats over en pe-
riode, ca tre måneder av gangen.   
Nevropedagogen er ansvarlig for 
utarbeidelse av handlingsplaner, 
hvor deltakerne i nettverket inn-
tar ulike roller i opplegget for bar-
net. For eksempel har noen rolle 
som omsorgsperson, og sørge for 
at både barn og familie blir ivare-
tatt. Andre har rolle som guide, og 
skal trene og leke med barnet i tråd 
med målsetningene i handlings-
planen. Dessuten har nettverket en 
”skrive kar” som er ansvarlig for at 
informasjon tilflyter hele nettverket.  

Det holdes nettverksmøter med alle 
deltakere og barnet selv hver an-
dre eller tredje måned i starten, og 
sjeldnere etter hvert.

De første erfaringer
Erfaringene fra denne måten å 
jobbe på er svært positive. Famili-
er forteller at uten denne metoden 
ville ikke deres barn ha nådd et så 
høyt funksjonsnivå som de faktisk 
har gjort. De rapporterer om at de 
selv har fått en annen forståelse av 
skaden og konsekvensene. Nettver-
ket gir også familien ”pusterom”. 

Etter fire år med Daugaard-me-
toden oppsummerer Lene Dau-
gaard med at ett og ett halvt år 
bør være den maksimale periode. 
Noen foreldre synes at for mange 
personer kommer for tett på, men 
at metoden fungerer som et viktig 
sikkerhetsnett for barnet og fami-
lien.

Vejlefjord Børnenevrocenter 
job ber for tiden videre med en fase 
3 i dette arbeidet, med nettverk for 
barn, nettverk for søsken og nett-
verk for foreldre, samt utvidet kri-
sehjelp til hele familier. Landsfore-
ningen for trafikkskadde og Øverby 
kompetansesenter skal nå gå inn i 
samtaler om hvorvidt man kan eta-
blere hjerneskadesamråd i Norge. 

Her kan du finne mer informasjon:
Vejlefjord Børneneurocenter:
www.vejlefjord-borneneurocenter.dk
Øverby kompetansesenter:
www.statped.no/overby 
(Tlf: 611 88 500)

Hjerneskadekonferansen 2008Av Elinor Hasli, spesialpedagogisk rådgiver, og 
Torbjørn Gundersen, kommunikasjonsmed
arbeider, Øverby kompetansesenter
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2008 har på mange måter vært et spennende erstat
ningsår hvor LTN har fått gjennomslag på viktige om
råder. Dette gjelder for eksempel innen yrkesskade
tilfellene, spørsmål om reduksjon av erstatning ved 
egen uaktsomhet, krav om forsikringsdekning på opp
reisningskrav etc. I 2008 har vår forening også fått an
erkjennelse i boken ”Våpendrager og veiviser” for det 
arbeidet som vi har lagt ned for våre medlemmer. 

LTNs arbeid for rettsikkerheten kan 
måles på tre områder: For det førs-
te er det viktig å få gjennomslag i 
domstolene, da prinsipielle dom-
mer har betydning for rettsoppfat-
ningen senere. For det andre er det 
viktig å påvirke forsikringsbransjen 
til å forbedre saksbehandlingen og 
øke rettsikkerheten. For det tredje er 
det viktig å påvirke politikerne/for-
valtningen til å bedre lovverket. 

1. RETTSAVGJøRELSER
Også i 2008 har det vært stor aktivi-
tet i domstolene innen vårt felt. 

Yrkesskade 
Vi fikk en viktig avgjørelse i lag-
mannsretten i april hvor en fotball-
spiller fikk skaden godkjent som 
yrkesskade i forhold til folketrygd-
loven § 13-3. 

Ulykkesbegrepet i skadeforsi-
kringsloven har vært under utvik-
ling de siste tre årene og vi fikk 
en ny dom i mars i Frostating lag-
mannsrett. Her ble en mann på-
ført skiveprolaps i ryggen under 
måking av avfall på arbeidsplas-
sen. Dette ble godkjent som yrkes-
skade i henhold til yrkesskadefor-
sikringsloven § 11. Også i dom fra 
Borgarting lagmannsrett fra juni 
ble forsikringsselskapet holdt an-
svarlig i yrkesskadeforsikringslo-
ven. Her fikk en arbeider revet av et 
leddbånd i en skulder i forbindelse 
med et tungt løft uten at det skjed-
de en ulykke i tradisjonell forstand. 
På yrkesskadens område synes alt-
så 2008 å fortsette trenden med et 
forholdsvis raust syn på vilkårene 
for å få erstatning. 

Nakkesleng
Når det gjelder årsakssammenheng 
på nakkeslengsområde synes 2008 
å være et år hvor sakene har blitt 
forlikt i mye større grad enn tidli-
gere. Det er få rettsavgjørelser og 
svært få hvor våre medlemmer har 
vært involvert. Av de rettsavgjørel-
ser som har vært i lagmannsretts-
sakene har de skadelidte ikke nådd 
frem. Dette kan indikere at forsi-
kringsselskapene etter hvert har en 
høyere terskel for å si nei til erstat-
ning. 

Årsakssammenheng 
Det har vært noen dommer på år-
sakssammenheng i forbindelse 
med yrkesskade. Blant annet har 
Borgarting lagmannsrett fastslått 
årsakssammenheng mellom et fall 
fra en jekketralle og en meniskska-
de. Forsikringsselskapet nådde alt-
så ikke frem med anførselen om at 
plagene med menisken var et re-
sultat av slitasje. Også i Borgarting 
lagmannsrett fra januar, kom ret-
ten fram til at det var sammenheng 
mellom sykdom og påvirkning av 
arbeidsmiljø. Forsikringsselskapets 
anførsel ”om at det må stilles krav 
til objektive funn for å akseptere 
løse middelskade” nådde ikke frem. 
Det prinsipielt interessante her, er 
at lagmannsretten fastslo at man 
ikke kunne stille strengere krav et-
ter yrkesskadeforsikringsloven enn 
etter folketrygdloven. 

Utgifter
Det har også vært en del dom-
mer vedrørende utgiftsnivået som  
skadelidte er påført i sin nye livs-
situasjon. For eksempel tilkjente 
Borgarting lagmannsrett i mars en 
fødselsskadet jente kr 8 472 000. I 
en annen dom fra Borgarting lag-
mannsrett i februar ble en jente 
som var påført en skade i forbin-
delse med fjerning av en hjerne-
svulst tilkjent kr 110 000 i årlige 
utgifter, mens nemnda i Norsk 
Pasientskade erstatning la til grunn 
kr 70 000 pr. år. 

I august kom en interessant 
dom fra Jæren tingrett hvor ret-
ten tilkjente ca. kr 2 000 000 til til-
pasning av bolig. Det prinsipielle 
viktige her er at Husbankens ”livs-
løpsstandard” som tilsvarer ca. kr 
600 000 ikke ble akseptert som til-
strekkelig. 

Avkorting av erstatnings beløpet
Dette er et tema som Landsfore-
ningen for trafikkskadde har vært 
opptatt av i mange år. Vi fikk her 
en dom fra Høyesterett i 2008 i den 
såkalte Otterstad-saken. Her hadde 
forsikringsselskapet påstått 80 % 
avkortning, da Otterstad var passa-
sjer i bil hvor sjåføren var beruset. 
Høyesterett kom til at reduksjonen 
bør være 40 % og viste til Finanger-
dommen. Denne saken sammen-
holdt med Finanger-saken tilsier 
at læren om medvirkning er under 
utvikling. Dette vil sannsynligvis få 
betydning for reduksjon av erstat-
ning i andre typer saker for eksem-
pel ved manglende bruk av bilbelte 
hvor forsikringsselskapene har hatt 
en praksis på 25 % avkortning. Det-
te blir et spennende rettsområde å 
følge videre fremover. 

2008 – et historisk erstatningsår

Fra retten

Av: Per Oretorp, rådgiver LTN

”Flere forlik på 
nakkesleng”       
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Vi har fått en dom fra Høyeste-
rett hvor en skadelidt hadde vært 
med på å rane Europris og flyktet 
fra politiet i en stjålet bil. Her avslo 
Høyesterett erstatning. Vi fikk også 
en interessant dom i Gulating lag-
mannsrett i oktober hvor tingretten 
kom til 50 % avkortning hvor pas-
sasjeren ble skadet i en bil hvor fø-
reren var alkoholpåvirket. Her kom 
lagmannsretten til ingen avkort-
ning, da passasjeren ikke hadde 
mulighet til å komme seg ut av bi-
len. 

Oppreisning
I erstatningsloven er det en bestem-
melse som gir rett til erstatning for 
tort og svie der hvor sjåføren har 
utvist såkalt grov uaktsomhet. For 
eksempel er vilkår om grov uakt-
somhet tilfredstilt hvis sjåføren har 
vært alkoholpåvirket, kjørt med 
svært høy hastighet eller lignende. 
LTN tok i september i 2005 kontakt 
med Justisdepartementet og men-
te at denne lovbestemmelsen måt-
te endres, da man er avhengig av 
sjåførens økonomi for å få utbetalt 
slik erstatning med dagens lovsys-
tem. Vi påpekte i brevet til departe-
mentet at man her må innføre en 
tvungen forsikringsdekning. Dette 
spørsmålet ble behandlet av EFTA-
domstolen i Luxemburg i en sak 
hvor Landsforeningen for trafikk-
skadde var hjelpeintervient. Skade-
lidte, som hadde mistet mann og 
to barn i en trafikkulykke hvor den 
påkjørende bil var ført av en ruset 
sjåfør, ble tilkjent kr 400 000. Sjåfø-
ren hadde imidlertid ikke midler til 
å gjøre opp for seg. På denne bak-
grunn saksøkte hun Staten, da lo-
ven ikke var endret tråd med motor-
vogndirektivene i EØS-avtalen. Hun 
fikk medhold i dette og er nå blitt til-
kjent erstatningen fra Staten. Sann-
synligvis vil loven bli endret i løpet 
av inneværende år og jeg oppfor-
drer derfor alle våre medlemmer til 
å melde denne type krav til Justis-
departementet. 

2. DET GENERELLE RETT-
SIKKERHETSARBEIDET

Det er alltid vanskelig å vurde-
re hvilken betydning LTNs arbeid 
har for medlemmenes rettsikker-
het. 2008 har derfor vært et spesi-
elt år, da historikerne Harald Espeli, 

Hans Eyvind Næss og Harald Rinde 
i fjor høst utgav boken ”Våpendra-
ger og veiviser” på Universitetsfor-
laget. Forfatterne tar for seg histo-
rien om advokatenes rolle i Norge 
tilbake fra 1600-tallet. Boken har et 
eget tema om politisk påvirkning. 
Her nevnes for eksempel at livs-
forsikringsselskapenes forening 
engasjerte advokater til å påvirke 
Finansdepartementet i 1954 og at 
Energiforsyningens fellesorganisa-
sjon benyttet seg av skatteeksperter 
for å påvirke politikerne i forbindel-
se med beskatning av kraftverk. Un-
der samme avsnitt blir det vist til at 
Landsforeningen for trafikkskadde 
fikk endret jernbane-ansvarsloven i 
1999 og endret forsikringsavtalelo-
ven i forbindelse med innføring av 
seks måneders varslingsplikt ved 
foreldelse. LTN blir også gitt opp-
merksomhet i den såkalte Finanger-
saken hvor historikerne påviser at 
dette har betydd mye for rettsutvik-

lingen. Landsforeningen blir nevnt 
i forbindelse med at vi var hjelpe-
intervient og finansierte deler av Fi-
nangers omkostninger. Det er grunn 
til å si seg fornøyd med at vår foren-
ing, som blir 25 år i år, allerede har 
blitt nevnt i en forholdsvis omfat-
tende historiebok. En slik anerkjen-
nelse tyder på at vårt arbeid blir lagt 
merke til og at LTN blir ansett som 
en viktig rettspolitisk pådriver.

I 2008 har vi også hatt tett kon-
takt med flere departement både 
når det gjelder generelle rettsik-
kerhetsspørsmål på erstatnings-
rettens område, og som pådriver i 
rehabiliteringsarbeidet. For eksem-
pel har vi overlevert utkast til ny lov 
om barneerstatning til Justisminis-
ter Storberget i august og har også 

anmodet departementet om å mar-
kedsføre lovendringen i forbindel-
se med oppreisningssakene. 

Når det gjelder forsikringssel-
skapenes håndtering av erstat-
ningssakene i 2008 synes vi den po-
sitive trenden fra 2007 har fortsatt. 
Unntaket har vært Gjensidige, hvor 
vi i løpet av året har opplevd en del 
rettsavgjørelser som viser at Gjen-
sidige ligger på et vesentlig lavere 
tilbudsnivå enn til hva domstolene 
mener. Dette har vi tatt opp i flere 
møter med Gjensidiges skadesjef 
og er spent på om vi her vil få se 
en endring i løpet av 2009. Vi deltar 
også i komitéarbeid sammen med 
forsikringsnærings-hovedorgani-
sasjon når det gjelder utarbeidelse 
av spesialisterklæringer, manda-
ter etc. Dette arbeidet vil fortsette 
også i år. 

Vi kan også nevne at vi bistår 
et medlem som krever erstatning 
av Staten til dekning av kostnader 
i forbindelse med rehabiliterings-
bistand i utlandet. Her nådde vi ikke 
frem i EFTA-domstolen. Kjennelse 
kom i desember. Denne saken skal 
opp for Oslo tingrett i løpet av vå-
ren i år, noe vi kommer nærmere 
tilbake til.

Totalt sett har 2008 fortsatt den 
gode trenden når det gjelder er-
statningsnivået og på en del vik-
tige områder har rettssikkerheten 
blitt betydelig bedre.

Vi er fremdeles avhengig av inn-
spill og engasjement fra både med-
lemmer og advokater og takker for 
innsatsen som har vært lagt ned 
for 2008. Det er svært viktig at det-
te arbeidet fortsetter med samme 
engasjement for at vi alle skal få til 
et best mulig resultat for våre med-
lemmer.           

”2008
har fortsatt den 

gode trenden
når det gjelder
 erstatnings-

nivået”       



16 Tm • nr. 1 – 2009

Av: Ingeborg Dahl-Hilstad, Rådgiver LTN

Fagnytt

Fradraget er forankret i Skatte loven 
§ 6-83 (hvis du skriver inn dette som 
søkeord på internett så får du hele 
lovteksten), og er et fradrag for de 
som har hatt særlig store utgifter 
knyttet til sykdom eller svakhet hos 
seg selv eller noen de forsørger. Be-
løpet må overstige 9.180 kroner, og 
utgiftene må være knyttet til tilstan-
den. Det gjelder kun for varig syk-
dom/svakhet, og omfatter både fy-
siske og psykiske lidelser. Sykdom 
eller svakhet regnes som varig der-
som den varer eller antas å vare i 
minst to år. Du får også fradrag hvis 
utgiftene gjelder et barn eller en ek-
tefelle som du forsørger. 

Behandling som foregår utenfor 
det offentlige norske helsevesenet 
gir bare fradrag hvis det samme 
tilbudet ikke finnes i det offentlige 
helsevesenet, og helsemyndighe-
ter mener behandlingen er forsvar-
lig. Dette gir dessverre rom for bruk 
av skjønn. 

Vilkår for fradrag
Hos www.skatteetaten.no finner 
du Lignings ABC 2007/2008. Der 
står det om emnet at det må være 
årsakssammenheng mellom syk-
dommen/svakheten og utgiftene, 
og at det vil være utgifter som ikke 
ville ha påløpt om ikke skaden had-
de inntruffet. Kostnadene må også 
dokumenteres. Kostnader man ville 
hatt uten skaden, men som blir stør-
re pga den, kan man også få fradrag 
for. Ved for eksempel tilpasning av 
bolig vil fradraget veies opp mot 
om det øker verdien på boligen. Da 
blir det differansen man kan få fra-
drag for. 

Varig sykdom er en medisinsk 
betegnelse, mens varig svakhet er 

et juridisk begrep. Det vil si at va-
rig sykdom omfatter alt som helse-
tjenesten skal ta seg av, mens varig 
svakhet kan være både fysiske og 
psykiske tilstander. For å avgjøre 
om det foreligger en slik svakhet, 
må det vurderes hvor stort avvik 
som foreligger fra det ”normale”, 
og svakhet kan for eksempel være 
høygradig synshemming eller hør-
selshemming. 

Eksempler på ting du kan få 
særfradrag for, kan være egenan-
deler under tak 1 og 2, medisiner 
på hvit resept, ombygging av bo-
lig, kostnader til hjelp i hjemmet, 
klesslitasje eller diett. Det er viktig 
å ta vare på kvitteringer slik at du 
kan dokumentere utgiften, samt 
legeerklæringer for å sette det i 
sammenheng med skaden. Dette 
er årsakssammenhengen, og gjel-
der kun pleie og behandling som er 
helserelatert. 

Hva gir ikke fradrag
Man kan ikke kreve særfradrag for 
noe man allerede får fradrag for på 
en annen ligningspost, og dersom 
man for eksempel har gjort end-
ringer i huset må det vurderes om 
endringen er en direkte følge av 
sykdommen. Det vil også bli vur-
dert om disse utgiftene er noe man 
får tilbake pga verdiøkning i boligen 
ved et eventuelt salg. Hvis man må 
kjøpe et nytt sted å bo på grunn av 
en skade kan man ikke kreve sær-
fradrag for noe av dette. 

Kostnader man har til forebyg-
ging av sykdom eller svakhet, for 
eksempel til trening eller kosttil-
skudd, vil ikke gi rett til særfradrag. 
Det vil heller ikke medlemskap i pri-
vate medisinske senter. 

Bilkostnader ville de fleste hatt 
uten skader, men man kan få god-
kjent noe av det som sykdomskost-
nad, for eksempel ved kjøring til sy-
kehus for behandling.

Det viktigste å huske på når det 
gjelder hva som ikke gir fradrag, 
er at fradraget kun gjelder utgifter 
som er en direkte følge av sykdom-
men/svakheten, og at det ikke gjel-
der utgifter man kunne hatt uan-
sett. Tapt arbeidsfortjeneste kan 
ikke regnes som en kostnad. Man 
kan allikevel få fradrag for merkost-
nadene hvis de er større enn man 
ville hatt uten skaden. 

Noen ytelser fra NAV som du 
skatter for, som rehabiliteringsstø-
nad eller attføringsstønad, har ikke 
som formål å redusere særlig sto-
re utgifter på grunn av sykdom el-
ler svakhet. Noen skattefrie ytelser 
fra NAV har som formål å redusere 
de særlig store utgiftene, og vil der-
med føre til at det er mindre å kre-
ve særfradrag for. Hvis man mottar 
ordinær hjelpestønad til dekning 
av kostnader til tilsyn og pleie, må 
man trekke beløpet man mottar i 
hjelpestønad fra det beløpet man 
legger til grunn i kravet om særfra-
drag for utgifter til tilsyn og pleie. 

Når det gjelder erstatning, mot-
tar man denne blant annet for å 
dekke særlig store kostnader på 
grunn av sykdom eller svakhet. 
Kostnader som er dekket av erstat-
ningspengene kan man ikke kreve 
særfradrag for. 

Særfradraget gis når alle andre 
fradrag er gitt, og man kan som 
sagt ikke kreve fradrag for samme 
utgiften på to poster. 

Særfradrag for store 
sykdomsutgifter

Mange kronisk syke og skadde er ikke klar over at de kan ha krav på særfradrag for 
særlig store utgifter på grunn av sykdom eller svakhet når de fyller ut selvangivelsen, 
men veien til fradraget kan være kronglete og uforutsigbar. Det er viktig å ha legeek
læring på den medisinske tilstanden din, og kvitteringer for å dokumentere at utgif
tene er forbundet med denne.
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Landsforeningen

Av GunnElisabeth Almås

Fristen er satt 10 dager etter 15. fe-
bruar, som er fristen for å avholde 
årsmøtene på lokalplanet. Bakgrun-
nen for dette er at komiteen skal 
kunne få litt arbeidstid, og samtidig 
kunne rekke trykkerifristen for de 
øvrige landsmøtepapirer. Alle kan 
sende inn forslag, både lag, styrer 
og enkeltpersoner.

– Fristen er ikke absolutt, men 
gi beskjed hvis dere trenger lenger 
tid, så ordner det seg, sier Fossen.

LTNs landsmøte avvikles på Ra-
disson SAS Airport Hotel Garder-
moen den 13–14. juni.

– Det er en del hensyn som valg-
komiteen tidligere har vektlagt, og 
som vi vil fort-
sette å vektlegge 
hvis vi ikke mot-
tar andre syns-
punkter fra lo-
kallagene. Jeg 
kan eksempelvis 
nevne en rimelig 
fordeling av re-
presentasjonen 
mellom skadde, pårørende og et-
terlatte. Vi skal også ta hensyn til 
geografi, alderssammensetning og 
kjønn, sier Fossen.

Viktige kriterier
Fossen ber om at lagene bruker tid 
på å finne kandidater.

– Det er en viktig oppgave for 

valgkomiteen at personene som blir 
foreslått, må kunne utfylle hveran-
dre i en komitè, eller et styre. Kan-
didatens samarbeidsevner betyr 
selvfølgelig derfor svært mye, og 
det tar lagene naturligvis hensyn til 
når de sender inn forslag. Som or-
ganisasjon er vi avhengig av at ar-
beidet i landsstyret og i komiteene 
fungerer godt. Jeg håper derfor la-
gene bruker den tiden som er til rå-
dighet på en god måte.

Er i gang
Valgkomiteen ber om at eventuelle 
nye forslag på kandidater blir sendt 
valgkomiteen ” i god tid”.

– Valgkomi-
teen vil gjerne ha 
kritikk, både po-
sitiv og negativ, 
slik at vi kan leg-
ge frem et best 
mulig resultat. Vi 
håper på et godt 
landsmøte i juni 
og det er derfor 

så viktig at vi har tid nok til å gjøre 
en grundig vurdering av kandida-
tene, forklarer Fossen, som gjerne 
vil ha forslagene tilsendt på e-mail: 
fossen@blue zone.no 

For de som ikke har tilgang til  
e-mail sendes forslagene til: 

Valgkomiteen i LTN v/Helge Fos-
sen, Kalland, 4737 HORNNES.

– Vi håper lagene bruker tiden de har 
til rådighet på en god måte. Vi ønsker 
bredde både i landsstyret og i komite-
ene, sier lederen i LTNs valgkomité, 
Helge Fossen. (Arkivfoto: Gunn-E.Almås)

”Kandidatenes 
samarbeidsevne 

betyr mye”

– Kom med forslag
til kandidater
Landsforeningen for trafikkskadde skal avvikle lands
møte i juni. Landsmøtet skal da velge personer til 
landsstyre, vedtekts, kontroll, og valgkomité. 
– Vi ber om at forslag på nye kandidater sendes oss 
innen den 25. februar, slik som sist, sier lederen i valg
komiteen, Helge Fossen. 

Rom for skjønn  og 
dokumentasjonskrav
I følge Lignings ABC er det ikke gitt 
spesielle retningslinjer når det gjel-
der dokumentasjon av særlig sto-
re utgifter, man følger alminnelige 
prinsipper om dokumentasjon og 
sannsynliggjøring som ellers i lig-
ningsbehandlingen. Det må ved-
legges legeattest til selvangivelsen 
hvert år utenom hvis man allerede 
har lagt fram attest på at tilstanden 
er kronisk. 

Det er dessverre rom for skjønn 
utøvd av hver enkelt saksbehand-
ler i sakene som gjelder særfra-
drag, og mye ulik behandling. Det 
er ligningsmyndighetene som av-
gjør betingelsene for om særfra-
dragene foreligger, men enkelte 
spørsmål kan man kreve lagt fram 
for fylkesmannen. Det kan være 
for å avgjøre om behandlingen har 
skjedd innenfor det norske helse-
vesenet eller om behandlingen er 
faglig forsvarlig.  Forutsetningen 
for at man kan kreve spørsmåle-
ne avgjort av fylkesmannen er om 
man har fått varsel om at særfra-
drag ikke vil bli innrømmet eller at 
det ikke er innrømmet ved lignin-
gen, at saken ikke tidligere har vært 
lagt fram for helsemyndigheter/
fylkesmannen, og at vilkårene lig-
ningsmyndighetene har for å nekte 
særfradrag ikke er oppfylt. Klagein-
stans for fylkesmannens vedtak er 
Sosial- og helse direktoratet. 

Fra skatteåret 2007 har lignings-
vesenet satt ekstra fokus på sær-
fradrag, og kontrollerer disse ek-
stra nøye. Det er derfor mulig at det 
blir enda vanskeligere å få godkjent 
særfradragene fra denne lignin-
gen. Skadde kan få avslag på det 
de fikk godkjent året før, og at man 
tidligere har fått særfradrag for en 
kostnad er ikke grunnlag godt nok 
for å få medhold i en klage.

LTN arbeider aktivt for en for-
enkling av vilkårene for særfra-
drag, men for dette årets ligning 
må vi forholde oss til systemet 
som er beskrevet over. Det er alltid 
verdt å sende inn en veldokumen-
tert klage. Ligningskontoret kan 
ikke kreve tilbakebetalt særfradrag 
man har fått tilkjent på tidligere års 
ligninger, forutsatt at dette var rett-
messige krav, men avgjørelsen de 
kommer til om årets ligning kan gå 
begge veier.
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Landet Rundt 

Av NilsGunnar Kristoffersen, Regionsekretær Nord

Kurs i kommunikasjon med 
fokus på konfliktløsing
14 medlemmer i Troms og Finnmark fylkeslag var 8. og 9. november 2008 samlet på 
kurs for å lære mer om kommunikasjon. Regionssekretær var kursleder og vi hadde 
to gode foredragsholdere med navn Reidun Darre og Reidar Arnesen.

Kurset startet kl. 10.30 på lørdag og vi var ferdig til lunsj 
på søndag.

Emnene på kurset var: Hvorfor er det så vanske-
lig å forstå hverandre, tenk positivt, non verbal kom-
munikasjon/kroppsspråk, aktiv lytting/tilbakemelding, 
den moderne leder/ledelse i moderne organisasjoner, 
hvordan kommunisere, motivasjon og kommunika-
sjon som kan føre til konflikt.

Gode diskusjoner
Det tok ikke lang tid før deltakerne ble varme i trøya og 
det ble mange gode diskusjoner, spesielt når vi kom inn 
på konflikter og konfliktløsing.

Det er lett å misforstå hverandre og det er viktig at 

man er observant på at det kan dukke opp konflikter i 
lagene, selv om styret fungerer godt i dag.

Fikk gaver
Vi hadde en lang og god lunsj på lørdag. Damene, som 
det var mest av, fikk litt utløp for sin handletrang i Trom-
sø sentrum.

Etter middag på lørdag, møttes vi alle på et rom for 
å hygge oss. Før vi avsluttet på søndag, fikk foreleser-
ne LTNs egne gaveartikler for godt arbeid. 

Ut i fra tilbakemeldingene var det en fornøyd gjeng 
som dro tilbake til sine lag for å ta i bruk den lærdom-
men de fikk i løpet av denne helga.

Da lokallaget tok kontakt med barneavdelingen, ble til-
budet mottatt med glede. De hadde vurdert konferan-
sen som veldig interessant, men med dagens økono-
miske situasjon ble ikke denne prioritert. Grunnen til at 
en sykepleier fra barneavdelingen ble valgt denne gan-
gen, var at hovedtemaet for konferansen var barn/ung-
dom og hodeskader. 

– Dette er andre året LTN-Lillehammer og omegn 
lokallag betaler for at en sykepleier fra lokalsykehuset 
på Lillehammer skal dra på Nasjonal konferanse om 

traumatisk hodeskade. På konferansen i 2007 var det 
en sykepleier fra ortopedisk avdeling som ble invitert, 
forteller regionsekretær Karin Bjørnødegaard.

Lokallaget ser dette som godt investerte midler, for-
di dette senere vil komme deres medlemmer til gode. I 
tillegg får lokallaget gode kontakter internt på sykehu-
set. De eneste forutsetningene laget stiller til den som 
reiser, er at hun/han skal komme på et møte i lokallaget 
og fortelle om konferansen, og at han/hun skal være 
medlem i LTN ett år etter konferansen. 

LTN-Lillehammer inviterte
spesialsykepleier på kurs
LTNLillehammer og omegn lokallag har betalt reise/opphold og deltagelse for spesi
alsykepleier IngerLise Gabrielsen, barneavdelingen på Sykehuset Innlandet Lilleham
mer. Det skjedde under Nasjonal konferanse om traumatisk hodeskade i Trondheim.

Regionsekretær øst, 
Karin Bjørnødegaard 

(t.v) og spesialsykepleier 
Inger-Lise Gabrielsen un-
der den nasjonale konfe-
ransen som ble avviklet i 

Trondheim i desember.



Landet Rundt

Av LTNÅlesund og Omegn lokallag
Martin Berg, nestformann Uke 48 var en travel uke for oss her i Åle

sund og omegn LTN. Onsdag 26. novem
ber var det juleavslutning på vårt nystar
tede “Erfaringsforum”.

Undertegnede laget julemiddag, og Kirsten Wolstad 
sørget for det søte til kaffen.

Før måltidet hadde vi kurs i julekrans-laging. Bror til 
Kåre Eik er blomsterdekoratør og stilte opp med mate-
riell og god kunnskap. Vi hadde en fin kveld sammen, 
og var også så heldig at en av våre nylig overflyttede 
medlemmer tok med gitar og humør.

 Vi inviterte også Søre Sunnmøre til å delta, og de 
stilte med et medlem, slik at vi ble 16 til sammen.
 
Ekstremt vær
Til tross for varsel om ekstremvær på Sunnmøre var vi 
nok en gang klar for møte i Ulsteinvik torsdag den 27. 
november.Dette møtet var et samarbeid mellom Åle-
sund og Omegn og Søre Sunnmøre. Tonje kom fra sen-
tralt for å forelese om erstatningsrett for yrkes og tra-
fikkskadde.

Som før nevnt var det meldt ekstremvær og av 16 
påmeldte var det 8 som dukket opp i ruskeværet.

Det var spesielt en god og nær tone i gruppen, og 
man fikk snakket om ting en ikke våger i store fora hvor 
det foreleses fra skrivebord og via powerpoint.
 
Var med på åpning
Ålesund og omegn LTN er med å skrive juletradisjon 
under julegateåpning i Ålesunds svar på “skomaker-
gata”. Dette skjedde den 30. november.

Siden det har vært så stor aktivitet i gruppen sam-
me uke, rakk vi dessverre ikke å lage noe basar eller 
utlodning. Vi stod likevel godt plassert midt mellom 
“Bondens marked” og andre slags salgsboder. Vi var 
godt synlig i miljøet med utdeling av reflekser, refleks-
vester, ”Selius”, samt brosjyremateriell.

For de som ønsket en prat, hadde vi et rolig hjørne 
inne hvor vi serverte kaffe og kaker.

 Søre Sunnmøre var også invitert til å delta, men de 
valgte å ikke delta sammen med oss denne gang da de 
hadde møte i egen regi i Hareid Kirke samme dag.
 
Nye planer
Vi planlegger nok et weekendseminar i Ålesund til vå-
ren/høsten. Vi håper at Søre Sunnmøre er med også 
denne gang, slik at vi får et like godt oppmøte som i vår. 
Tema er enda ikke valgt, men vi regner at valg blant de 
ulike alternativer blir gjort etter avholdt årsmøte. Vi job-
ber opp mot foredragsholdere innen de ulike temaene 
både fra lokalt og andre steder i landet.

Hvis noen ønsker bilder og eller annen dokumen-
tasjon fra de ulike arrangementene, bes de ta kontakt 

med underteg-
nede, og dette vil 
fremskaffes. Års-
møte er bestemt til 
dag, tidspunkt og 
sted.

Vi ønsker alle i 
valgkomiteen lyk-
ke til med arbeid 
i å verve nye og 
gamle medlemmer 
til verv i lokalfore-
ningen.  Det er ikke 
bare noen lett opp-
gave da det er sto-
re avstander her i 
Møre og Romsdal.

Vi ønsker alle et 
riktig godt nytt år!

LTN fikk god respons på standen. Det ble delt ut 
mye materiell.

Før LTN-gjengen hadde et deilig måltid, stod laging av dekorasjoner på programmet.
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Jul på Sunnmøre



I Kiel blåste det som vanlig men ellers fint vær. Jule-
markedet var ikke åpnet ennå, så juleforberedelsen 
var ikke begynt. Vi var en uke for tidlig ute. På båten 
på vei hjem igjen så vi på showet i salen før vi skulle 
spise. Ettersom vi hadde ”gått og tråkket” i Kiel var vi 
alle sammen enige om at vi var sultne alle mann. Vi hå-
pet på en nydelig middag.  Da vi satt og ventet på mid-
dagen, hadde vi spørrelek som Toril Brateng vant. Vi 
delte også ut "Seliusprisen" som gikk til Solveig Bent-
stuen som hadde hele opplegget med turen. 

 Vi hadde litt sjø, men med den store båten merket 
vi svært. Alle sammen kom velberget hjem igjen den-
ne gangen også, med noen ekstra kilo i bagasjen.

Landet Rundt 

Av Britt S. Østheim

Fin
juleavslutning
med Color Magic

Deltagerne på tu-
ren til Kiel hadde 

det hyggelig.

 
LTNs ungdoms-
gruppe i Sør-Trøn-
delag vært på DDE 
”No e`det jul igjen” 
i Olavshallen (bil-
det). Det møtte fram 
25 medlemmer, og 
julekonserten var 
svært vellykket.

LTN-ungdommen 
ønsker at flere kom-
mer med forslag til 
aktiviteter det kom-
mende året. 

Vi i LTN Buskerud fylkeslag har avviklet 
vårt årlige julebord. Denne gangen var vi 
30 personer som tok turen på bøljan blå 
med Color Magic.

Julekonsert med DDE
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Utdeling av "Seliuspris" Kjell Wåde og Solveig 
Bentstuen



Landet Rundt 

Av Ungdomskontakt 
Lill Hege Bergquist

LTN SørTrøndelag har hatt minnegudstjeneste i Horg kirke på Lundamo. Gudstje
nesten ble holdt den 16.november, og mennesker fra hele fylket var møtt fram.

Det ble holdt appell ved Rune Olsø fra Sør-Trøndelag 
Arbeiderparti. Han oppfordret alle skadde, pårørende 
og alle som er rammet av en ulykke om å skrive brev 
til politikerne for å få et ansikt på alle de dystre tallene i 
statistikken. Det er et menneske bak hvert tall.

Det ble tent lys i globen av LTN-medlem Stian Lund 
Solberg og hans mor Brit mens Ruth Olofsson leste 
forbønn. Korsang med vårt eget kor "Kor Sprøtt" sang 
i kirken og også under kirkekaffen etterpå.

Trondheim politikor sang også i kirken. Mari Olsen 
Onsøyen spilte sangen som er skrevet av henne etter 
at hun mistet en nær venn i trafikkulykke.

Etter gudstjenesten stoppet politiet trafikken i beg-
ge retninger hvor vi da hadde en markering på veien 
med fakler og sang. Offergaven i kirken gikk til ung-
domsarbeidet i laget.

Etter markeringen hadde kirkens medarbeidere la-
get kaffe og kaker til alle på Lundamo menighetshus.

Ungdomsgruppen i LTN - Sør-Trøndelag har hatt treff. 
Vi samlet oss den18. november på restaurant Egon i 
sentrum av Trondheim. På menyen stod pizza og brus.  
Tross at værgudene ikke var med oss denne november-
kvelden, ble det et bra oppmøte. Ungdommene hygget 
seg sammen, og latteren satt løst. Vi satt lenge og snak-
ket om løst og fast. 
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Mange møtte til minnegudstjeneste

Ungdommen samlet 
i Sør-Trøndelag

LTN-ungdommen i Sør-Trøndelag har det moro når 
de møtes!

LTN-medlem Stian Lund Solberg og hans mor Brit 
tente lys, mens Ruth Olofsson leste forbønn.

Mange hadde møtt frem til minnemarkeringen i 
Horg kirke. 

Av Lill Hege Bergquist
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Landet Rundt 

Av Styret i LTNRomerike
  

Fin avslutning
på LTN-året

Den 2. desember hadde styret i LTNRomerike lokallag invitert egne medlemmer og 
medlemmer fra nabolagene til en juleavslutning på "Tyst Bar" på Aurskog Golfpark. 

Hasse T. var hyret inn for og ta seg av det faglige og hu-
moristiske. Han har opparbeidet en bred erfaring innen 
motivasjon i næringslivet, idretten og blant paraolym-
piske deltakere. Han har også egne opplevelser etter 
ulykke og har vært i kontakt med andre som har erfart 
det samme. Hasse fikk da også frem hvor viktig det er 
med humør og ”stå på vilje”. 

Alle de som var møtt frem nikket gjenkjennende til 
eksemplene og måtte dra på smilebåndene av ironien 
i mye av det som ble sagt. Vi hadde alle våre egne erfa-
ringer, enten som skadd, pårørende, etterlatt og med 
forskjellige tidsreferanser siden hendelsene. 

Likemannsjobben som blir gjort på forskjellige nivå-
er, uformelt som medmenneske, eller organisert som 
på Ahus og LTN-TROLLE, gir motivasjon som igjen gir 
håp og sprer humør. 

Flott kveld
Trass i kraftig snøfall på Romerike fant 25 personer 
frem til Aurskog. Det var likevel trist at ikke flere fant 

anledning til og delta blant medlemsmassen vår på Ro-
merike, eller at noen fra nabo-lagene fant veien ut på 
landet. Men alle som kom fikk servert pizza, kaffe og 
annet godt. 

Atmosfæren og lokalitetene passet oss bra, og det 
ble en kjempekoselig kveld for alle sammen. Noen var 
til og med så heldige å ha favnen full av flotte premier 
da de gikk. 

Mer aktivitet
Vi hadde loddsalg med flotte premier som var spon-
set av forskjellige støttespillere og forretninger. Hvis 
medlemmene viser interesse for flere hygge-kvelder 
med quiz, temakveld og liknende, har vi en flott dialog 
med Aurskog Finstadbru golfklubb og de som driver 
Fjøset restaurant /Tyst bar. Vi kan sikkert låne lokalene 
til et arrangement for medlemmene. 

Så sitter du på en idé, så kom med den. Styret tren-
ger innspill fra dere for å kunne vite hva dere ønsker 
av lokallaget.

Trass i kraftig snøfall møtte 25 personer opp til møte i LTN-Romerike lokallag.
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 Påmelding til 
Ridderrennet/Ridderuken 2009

22. – 29. mars 2009     Påmeldingsfrist 20. februar

 Etternavn: .................................................................  Fornavn/mellomnavn: .............................................................................

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

E-post: .........................................................................................................................................................................................

Handikap: .........................................................................................................  Kjønn: ...............................................................

Fødselsår: ...................................... Tlf. mobil: .................................................... Tlf. privat:  ..................................................... 

Jeg melder meg på følgende øvelser (kryss av):

 

Skiskyting

10 km herrer

5 km damer

Ridderrennet

 Blind

B1

 Svaksynt

B2/B3

 Bevegelseshemmet
 Kl. 1

LW 2,4,6/8

 Langrennspigging
 Kl. 1

LW 11
 Kl. 2

LW 10

 Turklasse Konkur ranse
klasse

Annet handikap

 Storslalåm

LW 1

LW 2

LW 3

LW 4

LW 5/7

LW 6/8

LW 9

LW 10

LW 10

B1

 B2/B3

 Dobbel låramputasjon. Benytter 2 krykkeski.

Singel lår/leggamputasjon. Kjører uten protese. Benytter 2 krykkeski.

Dobbel leggamputasjon. Kjører med 2 proteser. Benytter 2 krykkeski.

Singel leggamputasjon. Kjører med 1 protese. Benytter ordinært skiutstyr.

Dobbel armamputasjon. Kjører uten staver.

Singel armamputasjon. Kjører med 1 stav.

Betydelig affi sert i ben og arm. Valgfritt utstyr.

Nedsatt funksjon i begge ben. Benytter sit-ski (mono- og dualski).

Nedsatt funksjon i begge ben. Benytter biski,cartski og skicart

Blind alpinist. Kjører med egen ledsager

Erfaren svaksynt alpinist. Kjører med egen ledsager.

 Trening/instruksjon     Konkurranse

 Jeg melder meg på Fjellrennet (krevende 25 km)  tirsdag 24.mars  ........... ja / nei ...........

Jeg melder meg på Norges Cup Finale/Eliteklasse torsdag og lørdag ........... ja / nei ...........

Ledsagere/instruktører

Ledsager/instruktør ønskes fra og med (dato): .............. /............... til og med (dato): .............. /...............

Hvis du ikke fyller ut rubrikken over, regner arrangøren med at du selv ordner med ledsager/instruktør.

Jeg bruker .......................... (tid) pr 1km på ski.

Antall ganger deltatt i Ridderrennet:

Angi hvilke år du har fullført Ridderrennet ...................................................................................................................................

Kandidat til plakett (sett kryss):          10 år.......   15 år.......   20 år.......   25 år.......   30 år.......   35 år.......   40 år.......   45 år.......   

Ønsker du en nasjonal klassifi sering:  ........... ja / nei ...........   (Alle deltagere under 20 år må klassifi seres)  

  For påmelding bruk også www.ridderrennet.no

 Kl. 2
LW 3,5,7/9

 5 km   10 km  20 km  5 km   10 km  20 km 20 km Valgfri distanse



LTN takker for annonsestøtten

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no Tønsberg kommune
www.tonsberg.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat

www.karmoy.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Vinje
kommune

www.vinje.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Eidsberg
kommune

Skolekontoret

www.mysen.kommune.no

Ulvik Herad

www.ulvik.kommune.no

Nøtterøy
kommune

www.notteroy.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

www.skjervoy.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Sveio
kommune

www.sveio.kommune.no

Aukra
kommune

www.aukra.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Kvænangen
kommune

www.kvanangen.kommune.no

Notodden
kommune

www.notodden.kommune.no

Balestrand
kommune

www.balestrand.kommune.no

www.haram.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Vågå
kommune

www.vaga.kommune.no

Vestre Toten
kommune

www.vestre-toten.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Gloppen
kommune

www.gloppen.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Hemne
kommune

www.hemne.kommune.no

Østre Toten
kommune

www.ostre-toten.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Engerdal
kommune

www.engerdal.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Rana
kommune

Trafikk og
Parkeringsseksjonen

 www.rana.kommune.no

Kongsberg
kommune

www.kongsberg.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Marnardal
kommune

Psykisk Helsevern

www.marnardal.kommune.no

Vestvågøy
kommune

www.vestvagoy.kommune.no

Ørskog
kommune

www.orskog.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

Bykle
kommune

www.bykle.kommune.no

Hasvik
kommune

www.hasvik.kommune.no

Lierne
kommune

www.lierne.kommune.no

Brønnøy
kommune

www.bronnoy.kommune.no

Åmli
kommune

www.amli.kommune.no
www.sola.kommune.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no

Flå
kommune

www.flaa.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring

www.halsa.kommune.no

Marker
kommune

www.marker.kommune.no

Årdal
kommune

www.ardal.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift

www.namsos.kommune.no

Snillfjord
kommune

www.snillfjord.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

Teknisk Etat

www.nore-og-uvdal.kommune.no

Ål
kommune

Oppvekstetaten

www.aal.kommune.no

Nittedal
kommune

www.nittedal.kommune.no

Flekkefjord
kommune

www.flekkefjord.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Tolga
kommune

www.tolga.kommune.no

Stavanger
kommune

Vei, Park og Idrett

www.stavanger.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Porsanger
kommune

www.porsanger.kommune.no

Alstahaug
kommune

www.alstahaug.kommune.no

Askim
kommune

Teknisk Drift

www.askim.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole,
oppvekst og kultur

 www.meraker.kommune.no

Frosta
kommune

www.frosta.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Solund
kommune

www.solund.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

AKERSHUS
Jessheim.............Tlf. 63 92 96 00 / 902 03 708

HORDALAND

Ølve..........................................Tlf. 53 48 91 76

NORDLAND
Mo i Rana...............................Tlf. 75 13 10 20

SOGN og FJORDANE

Eikefjord..................................Tlf. 905 78 788

Førde........................................Tlf. 950 49 800

SØR-TRØNDELAG

Røros v/Røros Auto....................Tlf. 951 46 246

TROMS

Nordreisa........Tlf. 77 76 55 65 / 948 03 331 / 911 71 888

Organisasjonskart for Redningstjènesten
Justisdepartementet

Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep

0030 Oslo
Tlf.: +47 22 24 53 21   Faks.: +47 22 24 51 64

Hovedredningssentralen
Sør-Norge

Sikringsbygget
4050 Sola

Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen
Nord-Norge

Postboks 1016
8001 Bodø

Tlf.: +47 75 58 07 45
Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene
og Svalbard

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Modum
Regnskapskontor

Vikersundgata
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 33 80

Brøto
Transport AS

3550 GOL
Tlf. 32 07 52 68

Vest-Agder
fylkeskommune

Todenskjoldsg 65, 4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Eide
Marine Service AS
5457 HØYLANDSBYGD

Tlf. 53 48 35 00

Veøy AS
 6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 00

Vinkelv. 2
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 80 93 93

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

Spar Bremanger
M. Håvardstun
6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

Holsts g 10, 0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

Senja Rutebil A/S
9375 VANGSVIK
Tlf. 77 85 38 00

Surnadal
Bilomsetning

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 09 42

Din Yamaha-forhandler

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Eina Almenning
2843 EINA

Tlf. 61 15 94 50

Nilsen
Bilservice A/S

Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

S. Sandal A/S
Nordstrandsv. 12
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 61 440175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Adolf Indrebø
& Sønn A/S
Viev, 6800 FØRDE

Tlf. 57 82 14 71

Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve

Bakketeigen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 26 00

Alu-Mek
Frode Olsen

Rotnebuv 1
2055 NORDKISA
Tlf. 63 97 54 60

T S Electro
Engineering AS

Skolmar 19
3204 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 84 00

Bedriftsv. 8
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 70 10

avd. Bømlo
 5443 BØMLO

Tlf. 03 240

Solør
Videregående Skole

Sundmoen 25
2271 FLISA

Tlf. 62 95 53 10

Gaular Bygde-
og Sjukeheim

 6973 SANDE I SUNNFJORD
Tlf. 57 71 82 00

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Kjell mob. 901 67 808
Pål Narve mob. 901 18 976

4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Klasse A, B, T og BE

Akershus
fylkes-
kommune

Regional utvikling
0185 OSLO

Tlf. 22 05 50 00

Storg. 11 /13
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Otta
Transportservice AS

2675 OTTA
Tlf. 61 23 17 15

Ålesund
videregående skole

Øwreg 13, 6004 ÅLESUND
Tlf. 70 16 05 00

www.alesund.vgs.no

Hurum
Produkter A/S

Åsv. 7, 3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 29 20

Elreg elektro AS
Gallebergv 10

3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 33 78 55 50

Promille? Husk at ved og ta drosje så er du
med på å øke trafikksikkerheten i vår fylke

Skarnes Drosjesentral
 2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Stavern Sport
Dronningensg 2
3290 STAVERN
Tlf. 33 19 89 41

Torvet 8, 4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Nor-Cargo
Brumunddal A/S

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

Yamaha Motor
Scandinavia AB

GH-huset
1433 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

Gravør
Per Valbo

Karl Joh g 20, 0159 OSLO
Tlf. 22 42 78 59

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

Hepsø
Maskinstasjon

7228 KVÅL
Tlf. 72 85 22 08

Hamran
Snekkerverksted

Balchensv 2
4590 SNARTEMO
Tlf. 38 34 94 50

Volda
vidaregåande skule

 6101 VOLDA
Tlf. 70 05 93 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00
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SeliusSelius
Siden sist jeg skrev, så har det skjedd noe 
veldig leit. Like før jul så måtte familien min 
reise til dyrlegen for å avlive katten vår. Vi 
har hatt den siden jeg var veldig liten, så jeg 
synes det er så trist at den er borte. Katten 
vår fikk problemer med noe inni kroppen, så 
det beste var at den fikk slippe å plages mer. 
Jeg synes dyrlegen sa noe veldig fint da vi 
var der. Hun sa at vi skulle tenke på alle de 
fine årene vi hadde hatt sammen, og ta frem 
de tankene når alt blir leit. Noen ganger kan 
det være vanskelig å tenke sånn, men det er 
jo fornuftig. Det er ikke bra for et dyr å ha 
det vondt, og da er det best at dyret får slip
pe plagene selv om vi aller helst vil ha kjæle
dyret vårt for alltid. 

Mange av de unge leserne våre er flinke til å 
sende inn tegninger til Seliussiden. En jen
te ved navn Malene hadde tegningen sin på 
trykk i forrige blad – men adressen er ikke 
korrekt. Fint om Malene tar kontakt med oss 
slik at hun får en overraskelse i posten. Det 
kan være lurt at en voksen ser over det dere 
har skrevet slik at vi er helt sikre på at adres
sen er riktig. Selius sender jo en pakke!

Kanskje du også er ute på ski – eller kjører 
brett nå om dagen? Bruk hodet, kjør aldri 
uten hjelm. Ha en fin vintermåned! 

Hilsen Selius

Leit å miste kjæle
dyret

EN MERKELIG KALENDER
Bestemor bruker kalenderen sin for å
vite når alle 
slektningene har
bursdag, men i år 
kommer det til å
gå galt, kan du se
hvorfor?

Denne flotte tegningen har vi fått fra Tiril Øyen Hoel fra Våler. Her 
er det full fart med Selius på hockey- banen! Tusen takk for tegnin-
gen. Overraskelse kommer i posten. 
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SeliusSelius

Løsninger -

– Ei av hønene mine har feber?
– Åh, hvordan vet du det?
– Hun legger hardkokte egg!

To hunder løper gjennom ørkenen. 
Plutselig sier den ene:
– Finner vi ikke et tre snart, så skjer 
det en ulykke.

– Er det ikke fantastisk at oldefar 
fyller 100 år i dag?
– Jo, men jammen har han brukt 
lang tid på det.

Ole kommer hjem fra skolen:
Pappaen: – Hva har du lært på 
skolen i dag da, Ole?
Ole: – Vi har lært å lage dynamitt
Pappaen: – Hva skal du gjøre på 
skolen i morgen?
Ole: – Hvilken skole?

– Hva gjør du her? Jeg har ikke bestilt 
noen som skal stemme pianoet!
– Nei, men naboen din har gjort 
det!

To naboer snakket sammen.
– Hvordan er den nye gitaren din?
– Jeg måtte kaste den
– Hvorfor det?
– Den hadde et stort hull i midten

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: Landsforeningen for trafikk
skadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no

EN MERKELIG 
KALENDER
På bestemors kalender 
varer februar i 31 dager, 
mens den egentlig bare 
har 28 dager.

 

BIRGITTES 
VESKE
Veske E er den 
Birgitte leter 
etter.

BIRGITTES VESKE
Til denne spesielle anledningen
trenger Birgitte en spesiell veske: den

har lang rem, den er ikke grønn, den er
rund og har to knapper. Hvilken veske leter

hun etter?

A

B
C

D

E

F G H



Lokal og fylkeslag, regionsekretærer
LTN-Sortland/Andøya lokallag
v/Arne Magne Andreassen
Myrlandsvei 8, 8400 Sortland
T. 76 12 24 03 • M. 976 93 012
ltn-andoya@ltn.no
Konto: 8982.10.35911

LTN-Asker og Bærum LL
v/Anita Holmberg
Huldreveien 51, 1388 Borgen
M. 941 83 941
ltn-askerbarum@ltn.no 
Konto: 0530.19.96065

LTN-Aust-Agder fylkeslag
v/Målfrid Bjorvatn Helle
Postboks 10, 4862 Eydehavn
T. 37 03 10 31 • M. 907 80 830,
Fax 37 03 10 31,
ltn-austagder@ltn.no 
Konto: 2840.31.22035

LTN-Salten lokallag 
v/Per Arne Korneliussen
Gautvollen 8, 8210 Fauske
M. 911 32 543
Fax 75 56 12 94
ltn-bodoomegn@ltn.no
Konto: 8902.19.15824

LTN-Buskerud fylkeslag
v/Roy Cato Brateng
Byåsen. 3535 Krøderen
M: 482 88 862 • T. 32 14 79 53
ltn-buskerud@ltn.no 
Konto: 1644.07.24667

LTN-Finnmark fylkeslag
v/Lovisa G. Suhr
Seljevn. 2b, 9515 Alta
T. 78 43 34 88 • J. 78 43 67 00
M. 909 66 685
lovisa_suhr@hotmail.com                
Konto: 7575.10.90307

LTN-Follo lokallag
v/ Bjørn Bjørnsrud
Vevelstadåsen 10, 1405 Langås
M. 926 95 114
ltn-follo@ltn.no 
Konto:7114.05.43998

LTN-Gjøvik og omegn ll.
v/Marianne  Hagen
Engelstadvei 12,2840 Reinsvoll
T. 61 19 74 23 • M. 907 52 580
Ltn-gjovikomegn@ltn.no 
Konto 250.09.23696

LTN-Harstad og omegn LL
v/Reidun Eriksen
Postboks 900, 9489 Harstad
T. 77 07 38 23 • M. 482 49 467
Fax: 77 06 11 09
reidun@devassis.no
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Skuteviken Smalgang 3
5032 Bergen
T. 55 28 88 22 Fax 55 28 04 34
P. 55 31 47 38 24 • M. 482 05 293
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 9521.16.45335

LTN-Lillehammer og omegn 
v/Per-Inge Vintervold
Rolf Lundesvei 5
2613 Lillehammer
T: 917 94 019
ltn-lillhammeromeg@ltn.no
Konto 1604.11.82559

LTN-Lofoten lokallag
v/Jan Kristiansen             
Storgt. 24, 8370 Leknes
T. 76 08 94 70 • M. 908 48 538
ltn-lofoten@ltn.no 
Konto 8961.15.99979

LTN-Midt/Nord Hedmark ll.
v/Lydia Marki                      
Kaldbekkhagen 3, 
2380 Brummenddal
Tlf. 62 34 38 26 • M. 971 58 243
Ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622

LTN-Midt-Troms lokallag
v/ John Almenning
Grasmyr,9303 Silsand
ltn-midttroms@ltn.no
Konto 0531.45.01847

LTN-Mosjøen og omegn LL
v/Arthur Sund
8892 Sundøy
T. 75 04 97 67 • M. 478 72 670
Fax 75 04 97 67
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gubrandsdal lokallag
v/Kjell Reidar Mallaug
2686 Lom 
T: 61 29 09 06 • M. 414 41 018
ltn-nordgudbrandsdal@ltn-no
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
T. 71 67 05 42 • M. 924 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold lokallag
v/Adelheid Bøen
Nedre Slottsgate 3a, 3111 Tønsberg
T. 33 07 00 97 • M. 911 61 919,
ltn-nordrevestfold@ltn.no
Konto  2535.40.08648

LTN-Ofoten Lokallag
v/Turid Henriksen
Risnakken 2, 8520 Ankenesstrand
T. 76 95 70 15 • F. 76 95 6 43
ltn-ofoten@ltn.no
Konto 4520.07.18678

LTN-Oslo fylkeslag
v/Gudrun Knutsen
Jerikovn. 22, 1067 Oslo
T. 23 21 54 65
ltn-oslo@ltn.no 
Konto 1602.58.32101

LTN-Rana og omegn lokallag
v/Eva M. Soløy                          
Bjørkevn. 13, 8646 Korgen
T. 75 19 08 36 • M. 970 75 415
ltn-ranaomegn@ltn.no  
Konto 4516.12.94202

LTN-Rogaland fylkeslag
v/John B. Ottøy
Austmannavn. 11, 5537 Haugesund
T. 52 71 77 60 • M. 977 92 571
F. 52 71 77 61
ltn-rogaland@ltn.no
Konto: 3240.06.19041 

LTN-Romerike lokallag
v/Kjell Silkoset
Pb. 9, 2011 Strømmen
T. 934 59 647
Ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

LTN- Sogn og Fjordane Fylkeslag
v/Hanne K. M. Ljotebø
6995 Kyrkjebø
T; 57 71 11 49 • M. 970 94 164
ltn-sognfjordane@ltn.no
Konto:3700.15.69504

LTN-Solør/Odal omegn ll.
v/Ann-Kristin Thommesen
Steinrud, 2120 Sagstuen
T. 62 97 12 10 • 917 42 247
roseringen@hotmail.com
Konto: 1870 31 14756 

LTN-Steinkjer- Namsos ll.
v/Tor Arild Hansen
Furukroken 11, 7750 Namdalseid
M. 917 07 433 • T. 74 27 83 44
F.  74 27 81 30
ltn-steinkjernamsos@ltn.no
Konto: 4410.12.25698

LTN-Stjør- og Verdal LL
v/Toralf Hjelde
Øster Hallen, 7650 Verdal
M. 906 50 736 / 958 12 569
torahje@online.no
Konto 4459.80.03243

LTN-Valdres lokallag
v/Kristian Loe
Fossli, 2943 Rogne
M. 907 40 985
ltn-valdres@ltn.no
Konto 1604.11.87135

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/Tommy Olofsson
Middelfartsvei 30,
pb. 3433 Havstad, 7425 Trondheim
M. 928 33 612 
ltn-sortrondelag@ltn.no 
Konto: 4200.24.64246

LTN - Søndre Vestfold LL
v/Grethe Nilsen
Postboks 73, Sentrum,3251 Larvik
T. 33 18 10 22 /33 18 84 03  
ltn-sondrevestfold@ltn.no
Konto: 2540.07.12045

LTN- Søre Sunnmøre ll.
v/ Sissel Blomvik
6095 Bølandet
T. 962 30 747 • F. 70 08 98 92
blummen@online.no
Konto: 3910.24.93692

LTN-Telemark fylkeslag
v/Arnt Ivar Gravklev
Heivannsveien 420, 3748 Siljan
T. 920 24 779
ltn-telemark@ltn.no 
Konto 0540.55.88740

LTN-Tromsø og omegn LL
v/Sylvi Lavik Godtliebsen
Pb. 254, 9253 Tromsø
T. 77 68 35 68 • M. 995 84 843
Ltn-tromsoomegn@ltn.no
Konto 0532.15.42737

LTN-Vest-Agder fylkeslag
v/Asbjørn Olaussen
Kvernstien 45, 4640 Søgne
M. 41 33 86 46
ltn-vestagder@ltn.no
Konto 3000.14.92108

LTN-Vesterålen lokallag
v/Astrid Olsen
Postboks 497, 8439 Myre
M. 416 74 628 • M. 470 60 449
F. 76 11 99 51
astrid.olsen@vkbb.no
Konto 8983.10.03236

LTN-Sentrale østfold l.l
v/Urs Gamper
Lislerud 254, 1880 Eidsberg
T. 69 89 37 56 • M. 473 84 312
Ltn-ostfold@ltn.no
Konto 1020.22.20938

LTN-Ålesund og omegn LL
v/John Magne Johansen
Svemorka, 6200 Stranda
M. 416 90 840
ltn-alesundomegn@ltn.no
Konto: 3900.35.04607

LTN-Akershus fylkeslag
v/Sissel Andersen
Strømborg 6, 2005 Rælingen
T. 63 82 85 14 • M. 934 59 647
ltn-akershus@ltn.no
Konto 0540.17.60077

LTN-Nordland fylkeslag
v/Marit Jakobsen
Herringen, 8658 Mosjøen
T.75 18 99 76 • M. 481 50 718
Ltn-norland@ltn.no
Konto 8961.16.02627

LTN-Oppland fylkesllag
v/Per-Arne Mauseth
Kirkevn. 7, 2819 Gjøvik
T. 61 17 13 18 • M. 901 69 399
ltn-oppland@ltn.no
Konto: 2050.04.51697

LTN-Troms fylkeslag
v/Elsa Karlsen
Skøelv, 9310 Søreisa
T. 77 86 32 44 • M. 977 02 226
Ltn-nordtroms@ltn.no
Konto 4750.27.02064

LTN-Vestfold fylkeslag
v/Signe Liv Haugen
Bryggeveien 3, 3075 Berger
T. 33 77 56 28 • M. 915 67 278
si-liv-h@online.no
Konto 2540.07.10476

LTN-Regionssekretær Midt
Kjersti Einan
7070 Bosberg
M. 975 11 131
region.midttn.no

LTN-Regionssekretær Nord
Nils-Gunnar Kristoffersen
Galnåsmyra 23 B, 8022 Bodø
M. 915 66 516
region.nord@ltn.no

Trollelaget
v/ Mona Burås
M. 906 13 750

LTN-Regionssekretær Vest
Linda V. Wesbye
Tiriltunet 11, 6800 Førde
M. 416 22 094
region.vest@ltn.no

LTN-Regionssekretær øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
M. 482 47 402
regionost@ltn.no
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LTN kryss
Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende 
inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
10. februar

Løsning 
sendes til: 
Landsforeningen 
for 
trafikkskadde, 
Postboks 4258, 
Nydalen, Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Nå tennes tusen 
julelys

Vinnerne er:
Oddbjørg Husøy, 
Dverberg
Turid Egset, 
Volda
Sondre Barkli, 
Stavanger

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@2i.net – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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LTN takker for annonsestøtten

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

HEDMARK
Østerdal Trafikkskole DA
Grindalsv. 3, 2406 ELVERUM..............................................Tlf. 62 41 35 20

MØRE og ROMSDAL

6230 SYKKYLVEN......................................Tlf. 70 25 18 55 - Mob. 909 92 394

SOGN og FJORDANE

Team Aut Trafikkskole ANS
6704 DEKNEPOLLEN............................................................Tlf. 57 85 10 35

SØR-TRØNDELAG

Brekstad Tlf. 72 51 54 10
Bjugn Tlf. 73 19 52 90
Rissa Tlf. 73 85 85 15
Åfjord Tlf. 72 53 07 40
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
 www.fosen-trafikkskole.no

Heimdal Trafikkskole A/S
Byåsen Tlf. 72 55 40 00
Midtbyen Tlf. 73 52 69 71
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
www.heimdaltrafikkskole.no

Røros Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10, 7374 RØROS....Tlf. 72 41 12 64 - Mobil 915 74 450

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

Regionalavdelinga
6863 LEIKANGER   -   Tlf. 57 65 61 00

Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å vise ansvar i trafikken

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 75 69 10 03
Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport

7890 NAMSSKOGAN   -   Tlf. 74 33 44 74
Tenk miljø og trafikksikkerhet - REIS KOLLEKTIVT.

-Ta kontakt for feriereiser i inn- og utland

Eidsvoll Trafikkskole A/S
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Kontortid: man-fre 0900-1500

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

HORDALD
FYLKESKOMMUNE
Opplæringsavdelinga

Agnes Winckelsg 5
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

A. Hønsen
Sjåførskole AS

Vestvollv 8 b, 2019
SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62
Fax. 64 83 62 61

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for

trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i

sentrum for våre trafikkskoler

Herøy
vidaregåande skule

6090 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 03 80

Studieretningar:
AA - FO - HN - HS - ME -

NA - TB - EL

Avd. på Vannylven
www.heroy.vgs.no

Nordland fylkeskommune
trafikksikkerhetsutvalget

www.nfk.no/nftu

NORDLAND

Lødingen................Tlf. 908 34 060 / 948 00 368

TROMS

Harstad...................................Tlf. 908 34 060

Tlf.  02 222

Bodø
videregående skole

Amtmann Heggesv 34
8041 BODØ

Tlf. 76 65 15 00

3255 LARVIK
Tlf. 33 13 60 00

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Haugerød
& Nilsen A/S

 3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Drøbak
Trafikkskole

Lindtruppbakken 10
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 25 12

Østerdal
Trafikkskole DA

Grindalsv. 3
2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 35 20

Autover
Bilglass AS

Apenes g 16
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 88 70

Hustvedt og Skeie
Transport A/S

Østbø, 5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Jølster Rør A/S
 6843 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 83 50

Østerhagen
Transport AS

2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13

- Thermo - Stykkgods
- Partitransport

Billakkering AS
Straumsfjellesvegen 5

5353 STRAUME
Tlf. 56 31 19 00

Lofoten
Trafikkskolesenter

Sjøsveien 7
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 25 55

Son Kro AS
Storg 31, 1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Siemens
Installasjon

 6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Lid
Jarnindustri A/S
 5600 NORHEIMSUND

Tlf. 56 55 38 00

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

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

Eiker
Tannhelsesenter
Bjørn Ole Westby

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 71 35

ANONYM
STØTTE

TM 1-2009.pmd 20.01.2009, 07:083 Kjør forsiktig
Husk det er noen som bryr seg  om deg!



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Som medlem i

Lands foreningen
for

trafikkskadde
kan du få en  gratis vurdering av saken din

gjennom advokat

Ta kontakt på telefon 22 35 71 00
for nærmere informasjon!

For personskade, yrkesskade, forsikring- og trygdesaker: 

KontaKt 
 Adv. Owe Halvorsen Adv. Thomas Christian Wangen
 Adv. Lene Tønset Adv. Sandra Træland

Adv. Thomas Myran

Adv.f lm. Vibeke Lærum Sundnes 
Adv.f lm. Fredrik Lund Skyberg       Adv.f lm. Brede Gundersen

Gratis vurdering av din skadesak
Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co
C. J. Hansens vei 3 A, 2007 Kjeller

Telefon 64 84 00 20 • Telefaks 64 84 00 64 • email: post@owehalvorsen.no

Årsmøter
i februar
LTN-Vest-Agder avholder ÅRSMØTE på 
Gunders Kafe i  Linnegrøvan, Søgne.
Onsdag 11. februar 2009 Kl. 18.30. 
Enkel servering – Vel møtt!

LTN-Nord-Gudbrandsdal lokallag avholder års-
møte 9. februar 2009 på Skiferen kl. 19.00.
Vel møtt!

LTN - Sentrale østfold lokallag avholder års møte 
den 13. februar 2009 kl. 16.00.
Quality Hotel & Resort Grålum i Sarpsborg (se i 
Trafikkskaddes magasin nr. 10 – 7. årgang 2008).

Årsmøtedokumenter kan sendes, 
ring tel. 473 84 312

Innkommende forslag må være innsendt 4 uker før 
årsmøte

Med vennlig hilsen
Styre i LTN – Sentrale Østfold fylkeslag

Advokatfirmaet
Pedersen, Reier & Co AS

Adv. Ronald Pedersen – ronald.pedersen@apj.no
Adv. Marte Reier – marte.reier@apj.no
Adv. Stein Olsvik – stein.olsvik@apj.no
Adv. Tone Monclair – tone.monclair@apj.no
Adv. Espen Seeberg – espen.seeberg@apj.no
Adv. Tommy Dilling – tommy.dilling@apj.no

Vi har spesialisert oss på trafikkskader, yrkesskader og pasientskader. 
Gratis førstekonsultasjon. Vi har dessuten særlig kunnskap om fast 

eiendomsrettsforhold, forretningsjus, arbeids- og familierett.

P.b. 1064 Jeløy, 1510 MOSS • Tlf.: 69 27 85 00 • Fax: 69 27 85 20 
E-mail: advokatene@apj.no • Internett:www.apj.no

Det er påbudt å ha en refleks vest lett tilgjenge-
lig fra førersetet i bilen. Reglene er slik at ved 
uforutsett stans i trafikken, skal føreren ta på 
seg refleksvesten før han eller hun går ut av 
bilen. Som kjent gjør vesten deg mer synlig 
både i dagslys og i mørke. 

LTN har egne godkjente vester for salg. Ves-
tene er utstyrt med glidelås, har LTN-logo og 
koster 50 kroner pluss porto. 

For bestilling: medlemmer@ltn.no

Tlf: 22 35 71 00 • Fax: 22 35 03 90 

LTNs godkjente 
refleksvester 
har egen logo 
og er utstyrt 
med glide-
lås. Disse kan 
bestilles hos 
sekretariatet.

LTN selger refleksvester

Haakon VIIs gt. 2 ❘ PB 1371 Vika ❘ N-0114 OSLO
Tlf +47 22 42 42 42 ❘ Telefaks +47 22 42 42 44
Mail: advokat@ladv.no ❘ www.langsethadvokat.no

LANGSETH Advokatfirma DA har særlig 
kompetanse innen disse fag feltene og har 
allsidig erfaring med råd givning og prosedyre 
innen erstatnings- og forsikringsrett. Kontakt en 
av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

og tvisteløsning innen disse fagfeltene og bistår  deg gjerne hva gjelder praktiske og 

juridiske spørsmål. Kontakt en av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll
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Else-Marie Marckoll Karoline Henriksen Nina Reiersen

Hva har DU krav på?
Har du vært utsatt for en ulykke, eller er 
påført tap eller skade på annen måte, vil 
du kunne ha krav på erstatning under flere 
forskjellige regelsett.

Som legmann kan det være vanskelig, for ikke 
å si umulig, å få full oversikt over dette.
• Yrkesskade
• Trafikkskade
• Pasientskade

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

magasin

Roy Cato Brateng 

hjelpe andre 
skaddes.4-5

LTN vokser i det nye årets.13 Inviterer tilungdoms-tur s.20-21

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 1 - 4. årgang 2005 

magasin

LTN inviterer 

til ungdoms-

konferanse

s. 8-9

Handikap-
program

i Telenor 
s. 15

LTN med 
gratisvurdering 

av saks.23

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 3 - 4. årgang 2005 God          
 Påske

Gjennom å annonsere i 

Trafikkskaddes magasin når

du fram til flere tusen 

mennesker. Med et opplag på

4500 eksemplarer, samt at

magasinene også ligger ute 

ved en rekke offentlige 

kontorer, sier det seg selv 

at potensialet er stort. 

Magasinet er landsdekkende og

kommer ut 10 ganger årlig. 

For nærmere informasjon kan du 

kontakte Ylva Edvardsen

på telefon: 75 68 26 48

eller på mail: ylva@polarfakta.no

Du kan annonsere i

Trafikkskaddes 
magasin

Hovedkontor: 
Lakkegata 3, 0187 Oslo

Tlf. 23 29 90 00 - Fax 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

 Tlf. 73 87 02 50 - Fax 73 87 02 51

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

 Tlf. 63 89 20 20 - Fax 23 29 90 01

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum

Advokat Synne Bjørvik Staalen
Advokat Hege Narmo
Advokat Marit Forsnes

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Marit Håvemoen
Advokat Trond S. Laumann

Adv.flm. Anne Kobbe
Adv.flm. Eivind Kluge
Adv.flm. Tine Lundin

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

e-post: firmapost@ness-co.no
www.ness-co.no

Advokatfirmaet Ness & Co DA består av 20 medarbeidere, 
hvorav 15 jurister. Firmaet driver en variert praksis med 
hovedvekt på personskadeerstatning, yrkesskader og 
pasient skader samt forsikringsrett og trygderett.

Vi bistår ved alle typer personskader, men har på grunn av de spesielle 
utfordringer enkelte skadetyper og erstatningsspørsmål reiser, delt oss inn 
i 7 forskjellige team:
•	 Hodeskader	(kognitiv	svikt)
•	 Ryggmargskader
•	 Nakkeskader
•	 Forsørgertap
•	 Medvirkning	v/påstått	uaktsomhet	(f.	eks.	promillekjøring,	høy	hastighet)
•	 Erstatning	til	skadde	personer	i	egen	næring	
	 (selvst.	næringsdrivende	og	personlig	aksjeselskap)
•	 Fødselsskader

I	 tillegg	kan	vi	bl.a.	 tilby	 tjenester	 innenfor	 følgende	rettsområder:	 fast	eien-
doms retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som 
bistands	advokat.


