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COGNITASS

et vindu for
kommunikasjon
og oversikt

COGNITASS gir oversikt over dagen og det som 
skal skje fremover.

COGNITASS KOMMUNIKASJON har album 
med bilder, e-post, nyheter og ordbank.

COGNITASS STRUKTUR gir enkle veiledere og 
handleliste.

Cognita har lang erfaring med hjelpemidler for hjer-
neskader. Kontakt oss for visning av mulighetene.

www.cognita.no
T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

Fleksibel 
bekledning For deT 

nordiske klimaeT

nyhet! Flexisit  
heldekkende 
regntrekk gir god 
regnbeskyttelse for 
bruker og rullestol  
– vindtett, vanntett 
og pustende.

se den nye  
kolleksjonen på  
www.oytex.no
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Varsel om årsmøte i LTN- Gjøvik og omegn
LTN-Gjøvik og omegn lokallag skal ha årsmøte den 29.mars kl19:00. 

Forslag som skal behandles i styret må være styret i hende 4 uker før. 
Årsmøtet avholdes i henhold til § 9 i vedtektene. Hilsen styret

Varsel om årsmøte i LTN-Salten lokallag
LTN-Salten lokallag avholder årsmøte lørdag 12.februar kl.1400, på Saltstraumen Hotel.

 Årsmøtet avholdes med vanlige årsmøtesaker. Håper på flere deltakende nye og gamle medlemmer!
Kontaktperson er Veronika, mob: 952 90 399. Mvh. LTN-Salten lokallag v/styret

Varsel om årsmøte 2011
LTN Asker og Bærum LL avholdet årsmøte  

15. februar 2011 kl. 1800 i Kommunegården i  
Sandvika i møterom 2-3.

Vi kommer tilbake med møteinnkalling og  
dagsorden ca. 1. februar 2011.

Forslag som medlemmene ønsker at årsmøte  
skal behandle må være sendt styret innen  

18. januar 2011.

Hvalstad, den 10. desember 2010
LTN Asker og Bærum LL

For styret, Turid Dannevig, styreleder

Varsel om årsmøte i
LTN-Aust-Agder fylkeslag
Årsmøtet avholdes torsdag 31.3.2011 kl 19.00 

 på kontoret i Trygve Næssvei 2, 4810 Eydehavn.
 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må 

være styret skriftlig i hende senest 28.2.

Vel møtt!
 Hilsen styret v/leder Målfrid B. Helle
For styret, Turid Dannevig, styreleder
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Vi har lagt bak oss et år der 210 per-
soner mistet livet i trafikken. Dette er 
to færre enn i 2009 og vi ser dermed 
en jevn nedgang i antall dødsulykker 
de siste årene. I følge Statistisk Sen-
tralbyrå må vi tilbake til 1954 for å fin-
ne et år med færre omkomne i trafik-
ken. Dette er en god utvikling. 
Dessverre er igjen ungdom over-
representert på ulykkesstatistikken. 
Det er dypt tragisk at så mange unge 
mister livet eller skader seg alvor-
lig hvert eneste år. En dødsulykke i 
en familie setter dype spor, det vet 
vi i Landsforeningen for trafikkskad-
de. SINTEFs Dagfinn Moe, som har 
forsket mye på risikoadferd, har fått 
pengestøtte av Gjensidigestiftelsen 
for å finne ut hvordan livet arter seg 
for familien som mister en ungdom 
i trafikken. Leger tiden alle sår? spør 
Moe. Det kan tenkes at den faktisk 
ikke gjør det. Moe har henvendt seg 
til LTN med spørsmål om aktuelle fa-
milier kan tenke seg å være med i un-
dersøkelsen. For oss i LTN er denne 
problemstillingen meget aktuell, og 
vi håper det finnes familier i vår or-
ganisasjon som vil være med å bi-
dra. Vi tror denne forskningen også 
kan være nyttig i det forebyggende 
arbeidet. Du kan lese mer om under-
søkelsen i denne utgaven av Trafikk-
skaddes magasin. 

Regjeringen har sendt på høring 
et forslag til ny lov for kommuna-
le helse- og omsorgtjenester. For å 
følge opp samhandlingsreformen, 
skal regjeringen lage en ny lov som 
skal erstatte både kommunehelset-
jenesteloven og sosialtjenesteloven. 
Intensjonen med loven er nok god, 
men konsekvensene vil være andre 
enn de man ønsker. Tilbudet blir ufor-
utsigbart og loven vil gi kommunene 
stort rom for skjønn. LTN har erfaring 
med at dette kan slå uheldig ut for 
brukerne.  Vi har derfor levert et hø-
ringssvar, og håper våre innspill blir 
tatt på alvor. LTN stiller seg også bak 
Funksjonshemmedes Fellesforbund 
(FFO) i denne saken. Også derfra er 
det sendt tilbakemelding om at for-
slaget ikke er til beste for brukerne.

LTN-lag over hele landet står nå for-
an avvikling av årsmøter. Jeg ønsker 
lykke til med gjennomføringen av 
møtene!

Hilsen 
Svein Ove Langeland
Landsleder

Fortsatt er ungdom
mest ulykkes-utsatte

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: Svein Ove Langeland 
e-mail: sovlang@haugnett.no

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 970 01 965 • Fax: 22 35 03 90
Ansvarlig redaktør: Gunn-Elisabeth Almås
e-mail: gunn.almas@ltn.no

Utgiver: Landsforeningen for trafikkskadde
Giverkonto: 8101.19.97139

Annonser: Arild Jensen, Polarfakta
Tel: 75 68 26 13 • e-post: arildj@polarfakta.no
Ab.pris: kr. 300,–
Grafisk Produksjon: 
TrykkpartnerGrytting AS
Opplag: 4 500
Forsidefoto:  
Christan Doll 

Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – januar, 2011
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.  
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås og
Christian Doll (foto)

- Har aldri glemt hvor
herlig det var å kjøre
I Bodø sitter en kvinne som venter på vår og tørr asfalt. Siv Jorunn Fossum (35) ble 
hardt skadet i en motorsykkelulykke i 2003. I ulykken brakk hun ryggen og har vært 
avhengig av rullestol siden den gang. Men med en sterk vilje og masse  
treningstimer har Siv Jorunn fått bedre førlighet. Nå venter hun på sin spesial- 
tilpassede motorsykkel som det jobbes med i Tyskland.
- Jeg gleder meg veldig, sier den lidenskapelige MC-kjøreren.

De fleste av oss venter på våren, 
men nedtellingen er kanskje ekstra 
seig for Siv Jorunn Fossum.  En 
gammel drøm går nemlig i oppfyl-
lelse i mars. Da skal hun hente sin 
egen spesialtilpassede motorsyk-
kel.

- Motorsykkel er min liden-
skap, så nå er det en drøm som er 
i ferd med å gå i oppfyllelse. Den 
11. mars, under MC-messa på Lille- 

strøm, så får jeg sykkelen min. Da 
parkerer jeg bilen en stund, sier 
hun smilende.

Etter at Siv Jorunn kjørte av vei-
en ved den såkalte Nordlandspor-
ten om lag 10 mil sør for Mosjøen, 
har det meste dreid seg om tre-
ning.

- Den første tiden handlet alt om 
rehabilitering, så var det å komme 
i gang med dagliglivet og forsøke 

seg ut i arbeidslivet igjen. Jeg har 
hatt liten tid til å tenke på - eller 
dyrke - interessene mine, forklarer 
hun.

Fikk prøve igjen
Allerede året etter ulykken kunne 
Siv Jorunn sette seg på motorsyk-
kelen igjen, men kun som passa-
sjer. Rullestolen ble med i en hen-
ger.

- Det skal bli flott å kjøre motorsykkel igjen. Sykkelen har støttehjul som jeg slår ned når jeg eksempelvis 
stopper i et kryss, står parkert eller skal av eller på den, forteller Siv Jorunn Fossum som her tar sykkelen 
i nærmere øyesyn under turen i Tyskland.
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"Venter spent på 
sykkelen"

- På den tiden hadde jeg en sam-
boer som kjørte. Å være passasjer 
blir likevel ikke det helt samme som 
å kjøre selv. Etter at samboerska-
pet opphørte for fire år siden og jeg 
ble alene så begynte jeg å leke med 
tanken om å kjøre selv. Jeg er med-
lem av Bodø MC-klubb og hadde 
god støtte der. Jeg søkte på inter-
nett, og kom i kontakt med "Like-
vel MC" som er en klubb for funk-
sjonshemmede motorsyklister. Der 
fikk jeg gode tips, blant annet om 
en tysk forhandler som hadde en 
sykkel som kunne være aktuell for 
meg, forklarer hun.

Til Tyskland
I juni i fjor traff Siv Jorunn en per-
son som har vært til stor hjelp de 
siste månedene.

- Ja, jeg traff tyske Christian Doll 
på Facebook som også er er med-
lem i Bodø MC. Han trengte hjelp 
til å frakte noe arvegods nordover. 
Jeg hadde vært på opptrening ved 
Next Move Klinikken i Oslo og til-
bød meg å ta godset med i bilen. 
Christian hjalp meg så å få kon-
takt med det tyske firmaet Wilhelm 
Költgen, og han ble med meg som 
ledsager til Krefelt i Tyskland da jeg 
skulle teste sykkelen. At han snak-
ket tysk flytende, gjorde alt enklere, 
sier hun.

Siv Jorunn ble godt mottatt av 
firmaet som skulle tilpasse sykkelen. 

- Wilhelm Költgen, som står for 
ombyggingen, er selv funksjons-
hemmet og er ivrig etter å finne 

nye løsninger. Jeg fikk teste en syk-
kel med samme systemet på et luk-
ket område og der hadde jeg med 
meg to kjøreskolelærere fra Sc-
hopphoven Fahrschule. Sykkelen 
har støttehjul som jeg slår ned når 
jeg eksempelvis stopper i et kryss, 
står parkert eller skal av eller på 
den. Alle funksjoner sitter på styret 
og jeg er dermed ikke avhengig av 
beina, forklarer hun.

Skal på tur
Siv Jorunn legger ikke skjul på at de 
siste årene har krevd mye. 

- Ja, selve opptreningen, eksem-
pelvis treningen på Next Move Kli-
nikken i Oslo, krever at man gir 100 

prosent. Du må gå i deg selv og gi 
alt du har. I perioden 2009-2010 var 
jeg der seks ganger, og jeg regner 
med å komme tilbake dit i år også. 
Jeg har også personlig trener to 
ganger i uken. Dessuten har jeg i 
dag 40 prosent stilling som yrkes-
hygieniker og det fungerer godt. 
Jeg tok etterutdanning etter ulyk-
ken, og kom altså ut i arbeidslivet 
igjen. I det hele tatt så fungerer jeg 
bra i hverdagen, forteller hun.

- I sommer blir det sykkelferie?
- Ja, det blir sykkel ja, men jeg 

har noen utfordringer. På lengre 
turer kan det være nødvendig å ha 
med rullestolen, så jeg får se om vi 
finner en løsning etter hvert. Jeg 
skal ta det rolig, øve meg godt og 
bli trygg i trafikken igjen - så skal 
jeg ut på veiene, smiler hun. 

- Den første tiden etter ulykken 
handlet alt om rehabilitering. Nå 
er det på tide å dyrke sine inter-
esser, mener Siv Jorunn Fossum.

Test av sykkelen foregikk på lukket bane med to kjøreskolelærere 
som veiledere. 

Varsel om årsmøte
Varsel om årsmøte i LTN-Drammen og omegn lokallag i 

Drammen onsdag 30. mars 2011 kl 18.00

Varsel om årsmøte
i LTN-Østfold fylkeslag

LTN-Østfold fylkeslag har årsmøte torsdag den  
24.03.11 kl 18.00. Hvor møtet skal holdes, blir bestemt noe 

senere. Det vil også bli enkel servering under møtet.  
Velkommen! Hilsen styret
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

SINTEF-forsker Dagfinn Moe skulle 
være et kjent navn, spesielt for den 
som er opptatt av trafikkulykker og 
risikoadferd. Nå ønsker han å rette 
oppmerksomheten mot de som har 
mistet et familiemedlem og som 
må fortsette livet på helt andre pre-
misser. 

- Hovedmålet med undersøkel-
sen er å få økt kunnskap om hvor-
dan familier takler den livssituasjo-
nen som oppstår når man mister 
et familiemedlem i en ”ungdomsu-
lykke”. Videre ønsker vi å vite mer 
om den forulykkedes livsstil og hva 
som førte til at man ble drept i en 
slik ulykke, forklarer Moe.

Foruten å være forsker med uni-
versitetsutdanning i psykologi har 
Moe bak seg åtte år som trafikklæ-
rer. Han har studert hundrevis av 
dødsulykker og hatt kontakt med 
mange pårørende i tilknytning til 
andre prosjekter og på seminarer. 
Dette er et meget viktig arbeid da 
konsekvensene av trafikkulykkene 
kan komme tydeligere fram. - Vi 
ønsker kunnskap om dette som vi 
kan formidle til samfunnet for å øke 
forståelsen for det alvoret trafikku-
lykker representerer. Kunnskapen 
vil også være viktig i det forebyg-
gende arbeidet og bidra til en bed-

re forståelse for hvordan ulykker 
oppstår, forklarer han. 

Ønsker deltakere
Moe henvender seg nå til LTNs 
medlemsmasse i håp om å finne fa-
milier som kan tenke seg å bidra i 
dette viktige arbeidet. Det finnes en 
rekke familier som har opplevd tra-
gedien ved å miste en av sine ung-
dommer i en trafikkulykke, og ved 
å være med på undersøkelsen, så 
kan de være med å hindre at andre 
opplever det samme som dem. 

- I media og forøvrig blir vi for-
talt om enkelskjebner. Prosjektet vil 
altså kunne gi et mer helhetlig bil-

SINTEF-forsker søker
kontakt med familier
Dagfinn Moe er seniorforsker på SINTEF Teknologi og samfunn og har i mange år 
studert kjøreatferden til unge førere. Han er nå i gang med et prosjekt der hoved-
målet er økt kunnskap om hvordan familier takler livssituasjonen som oppstår når 
man har mistet et familiemedlem i en "ungdomsulykke" i trafikken. Prosjektet er  
finansiert av Gjensidigestiftelsen og skal være ferdig til sommeren 2011. Nå hen- 
vender han seg til LTN for å søke opp familier som kan tenke seg å delta i et intervju 
eller samtale med han. 

- Vi vil ivareta de familiene som vil hjelpe oss å gjennomføre prosjektet, sier forsker Dagfinn Moe.
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de som på sikt vil kunne forebygge 
ungdomsulykkene.

Leges ikke alltid
Prosjektet har fått tittelen "Leger ti-
den alle sår?", og forskeren forkla-
rer hvorfor:

- Det heter jo at tiden leger alle 
sår, men det er vi ikke så sikre på. 
Å miste et familiemedlem i denne 
alderen er noe man aldri glemmer. 
Det forandrer hverdagen og livet 
på mange måter da  dette er noe 
av det mest tragiske og sterkeste et 
menneske kan oppleve. Vi ønsker 
familier som har opplevd tragedien 
for mange år siden og familier der 
ulykken er i nær fortid. Kort sagt så 
har det altså ingen betydning når 
ulykken skjedde, forklarer han.

Han ønsker å vite mer om hvor-
dan oppveksten med hensyn til ak-
tiviteter og interesser har vært for 

den omkomne. Videre er forholdet 
til familie, venner, skolesituasjon 
og fritidsaktiviteter tema som vil bli 
behandlet. Det vil også være viktig 
å få vite om familien har fått støtte 
og hjelp i tiden etter ulykken.

Livet endres
Som mange i LTN vil kjenne seg 
igjen i, så er det en tidsepoke før en 
ulykke - og en etter. Dette er også 
noe forskeren vil se nærmere på.

- Vi ønsker å få innblikk i om livet 
har endret seg med hensyn til livs-
kvalitet og i tilfelle hvordan livet har 
endret seg, forklarer han.

- Er det flere spørsmål dere vil 
diskutere med familiene?

- Ja, vi skal også snakke om 
hva som skjedde konkret den da-
gen ulykken inntraff. Vi vet at det 
for noen kan være vanskelig å gå 
igjennom et ulykkesforløp igjen, og 
vi har knyttet til oss en spesialist i 
klinisk psykologi hvis det skulle bli 
aktuelt for deltakerne å snakke med 
noen. Videre er LTN med likemenn 
også klar til å hjelpe til. Vi vil jo iva-
reta de familiene som vil hjelpe oss 
til å få gjennomført prosjektet, for-
klarer Dagfinn Moe. 

Viktig arbeid
DagfinnMoe har som mål å skaffe 
15-20 familier som deltar i undersø-
kelsen. Intervjuene vil bli gjort i lø-
pet av 2011.

 Hvis det er medlemmer i LTN 
som ønsker å bidra, så ta direkte 
kontakt med Dagfinn Moe  og de 
vil få ytterligere opplysninger om 
prosjektet og hvordan samtalen er 
tenkt gjennomført. Han ønsker pri-
mært å besøke de pårørende i de-
res hjem, men hvis det ikke lar seg 
gjøre kan man finne et annet møte-
sted. Moe ønsker direkte kontakt i 
en samtale og ikke over telefon. 

Hvem som stiller fra familien  
avgjør familien selv. 

Ønsker din familie å delta i prosjek-
tet, så kan dere ringe Dagfinn Moe 
på tlf: 73 59 46 54 eller på mobil:  
 926 19 414. Du kan godt ringe på 
kveldstid, men da på mobil. Du kan 
også sende en sms eller mail på 
adresse: dagfinn.moe@sintef.no

"Kan hindre at  
andre opplever 

det samme"

 LTN-leilighetene i Bulgaria 
kan nå leies for sommeren

 LTN eier seks fine leiligheter på vakre Sunny Beach i Bulgaria! 

For en rimelig penge leies disse ut til alle som er medlemmer i LTN.  
Prisen for en uke er kr 500 for 1-roms, kr 1 000 for 2-roms og kr 1 500 for 3-roms.  

Anlegget er tilpasset rullestolbrukere og to av leilighetene er utstyrt med personløfter 
og dusjsete. Tilbakemeldingene fra de som har bodd der er veldig positive.

Utleieperioden er i perioden 1.6.-30.9. Bestillinger mottas fortløpende.

For flere opplysninger: ww.ltn.no eller ring oss på telefon 22 35 71 00

LTN-FINNMARK FYLKESLAG AVHOLDER  
ÅRSMØTE TORSDAG 31.03.11 I ALTA

Innkalling med sted, klokkeslett og saksliste blir sendt til med-
lemmene i god tid. Ønskede saker til behandling i årsmøtet må 

sendes styret så snart som mulig. 
Med vennlig hilsen Rigmor Endresen, 

LTN-Finnmark fylkeslag - leder, Mobil: 901 49 925 
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås
Nyttige temaer under
regionferansen i nord

Nesten alle lagene i Region Nord var representert under konferansen som ble holdt i 
Tromsø i  slutten av november. Konfliktløsning, medikamentbruk og organisasjons-
kunnskap var noen av temaene som stod sentralt.
- Jeg har satt sammen noen spørsmål og problemstillinger som jeg håper lagene tar 
med hjem og diskuterer innad, sa regionsekretær i nord, Nils-Gunnar Kristoffersen 
under innlegget som gikk på konfliktløsning.

En glad gjeng LTNere møttes for å 
få faglig og sosialt påfyll i Tromsø 
i perioden 27.-28 november. Som 
foredragsholdere møtte assisteren-
de generalsekretær Ingeborg Dahl-
Hilstad og fra landsstyret kom Hilde 
Valberg. Regionsekretær Nils-Gun-
nar Kristoffersen har nylig laget et 
debattopplegg omkring konflikter 
og løsing av disse, og dette ble pre-
sentert for lagene.

- I en landsdekkende organisa-
sjon vil det nok alltid være lag som 
ikke fungerer helt som de bør, og 
derfor synes jeg det er viktig å set-

te fokus på hvordan vi kan løse pro-
blemer og konflikter. Det handler 
eksempelvis om at vi bruker mer 
tid på om å snakke om et problem 
- enn å løse det. Målet er å ha lag 
som er løsningsorientert, sier Kris-
toffersen og legger til at årsaken til 
en konflikt eksempelvis kan være 
at en eller flere personer føler seg 
frustrert eller irritert på andre un-
der arbeidet med å nå et mål.

Levende mennesker
Regionsekretæren peker på at kon-
flikter både kan være synlige og 

usynlige. De kan være både små og 
store, og de kan være viktig eller av 
mindre viktig karakter.

- Jeg tenker ofte at det å funge-
re sammen i et lag, kan være som 
å leve i et parforhold. Konflikter er 
faktisk en del av hverdagslivet. Her 
handler det om levende mennes-
ker. Vi kan ha ulike oppfatninger av 
virkeligheten og rollene våre, vi kan 
ha manglende respekt for hveran-
dre og vi kan ulike interesser. Målet 
må være at utfallet av en konflikt er 
at partene finner en kreativ og god 
løsning. For å få dette til så må vi 
faktisk snakke sammen. Uenig-
het og motsetninger behøver ikke 
lede til konflikt hvis vi holder oss på 
et saklig nivå og skiller person og 
sak. Uenighet kan faktisk være kon-
struktivt, mener regionsekretæren.

Håper på diskusjon
Samtlige av de 15 LTNerne som 
representerte lagene har fått til-
sendt Kristoffersens "debatthefte" 
på mail, og han håper at lagene går 
igjennom punktene han har trukket 
fram. 
- Vi må alle være et godt eksempel 
for andre og tenke over våre måter 
å være på. Vi skal tenke over våre 
handlinger. Det er viktig at vi re-
spekterer hverandre og viser tole-
ranse. Dessuten mener jeg at høf-
lighet er en selvfølge. Vi jobber alle 
for samme sak men alle skal også 
ha lov til å ha en mening. Vi skal 
snakke til hverandre, ikke om hver-
andre.  Baksnakking er en trist affæ-
re og det er lov å be om unnskyld-
ning hvis man har såret noen, sier 
han.

Nyttig fra landsstyret
Landsstyremedlem Hilde Valberg 
sitter i flere utvalg i LTN og hun re-
degjorde for noe av dette arbeidet. 

Det var god stemning blant de 15 LTNerene som representerte 
lagene i nord. Her er samtlige deltakere samlet.
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LandsforeningenNyttige temaer under
regionferansen i nord

Valberg satte blant annet også fo-
kus på punkter som er viktig å ha på 
dagsorden nå når årsmøtene skal 
avvikles.

- I LTNs lille oversiktsbok som 
lagene har fått, der står også ved-
tektene. Er det noe dere lurer på, så 
er det bare å ringe sekretariatet el-
ler kontakte oss i landsstyret. Vi er 
valgt av dere og dere må bruke oss. 
Vi skal også avvikle et landsmøte 
til høsten, og jeg ber lagene være 
spesielt oppmerksomme på at det 
må velges delegater til landsmøtet 
som arrangeres i september. Husk 
også å velge vara til delegatene, for 
det er veldig viktig hvis det skulle 
oppstå sykdom, oppfordret hun.

Valberg poengterte også at det 
er viktig at lagene er aktive og sen-
der inn forslag til landsmøtet.

- Det som er verdt å merke seg 
er at delegaten representerer sitt 
lag på landsstyremøtet og skal hol-
de seg til det som er bestemt i la-
get, forklarte Valberg.

Trafikk og rus
Ingeborg Dahl-Hilstad hadde en 
kort redegjørelse om Ny lov til 
kommunale tjenester og snakket 
om hvilke innspill LTN har kom-
met med. Dahl-Hilstad hadde også 
et lengre innlegg om medikament-
bruk og kjøring. 

- Det arbeides nå med få på 
plass et narkometer, men dette kan 
ikke tas i bruk før lovverket er en-
dret. I korte trekk betyr det at po-
litiet kan ta en spyttprøve, som da 
vil vise rus av medikamenter eller 

narkotika, selv om det ikke er skjel-
lig grunn til mistanke om kjøring i 
påvirket tilstand. I LTN har vi også 
mange medlemmer som på grunn 
av skaden må bruke medikamen-
ter, og det er viktig at vi også innad 
i organisasjonen er bevisst hva vi 
bruker av medisiner. I juli 2010 tråd-
te det i kraft en ny lov om bilkjøring 
og medikamentbruk, og den vil jeg 
råde alle til å sette seg inn i, oppfor-
drer hun.

Fare i trafikken
Dahl-Hilstad viste til en undersø-
kelse fra Transportøkonomisk Insti-
tutt (TØY), Utrykningspolitiet (UP) 
og Folkehelseinstituttet. Den viste 
at fem prosent av bilførerne hadde 
minst ett reseptbelagt medikament 
i kroppen som ga rus. Èn prosent 
hadde narkotika i kroppen.

- For oss i LTN er det bekym-
ringsfullt når det anslås at det gjen-
nomføres 70 000 kjøreturer daglig 
med påvirkede førere. 42 000 av 
disse er påvirket av andre stoffer 
enn alkohol. LTN støtter derfor å 
åpne for rutinemessige kontroller 
også når det gjelder andre stoffer 
enn alkohol, slår hun fast.

Dahl-Hilstad oppfordret også 
alle som har reseptbelagte medisi-
ner om å ta opp disse spørsmålene 
med sin fastlege.

Hyggelig samling
Det var også anledning for lage-
ne til å komme med innspill under 
konferansen og flere av lagene til-
kjennega at de hadde problemer 

- Jeg synes det er viktig at alle 
lag tar en debatt på hvordan 
man løser konflikter, mener regi-
onsekretær Nils-Gunnar Kristof-
fersen som har laget et "debatt-
hefte" om konfliktløsning.

 Assisterende generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad redegjorde 
blant annet for medikamentbruk 
og kjøring.

 -Vi har fått mange nyttige inn-
spill under konferansen, sa Kirsti 
Olsen (midten) og Vigdis Røsok 
til regionsekretær Nils-Gunnar 
Kristoffersen. De kommer begge 
fra LTN- Ofoten lokallag.

Britt Ballovarre fra Tromsø og omegn lokallag (t.v), Ellen Thomassen 
og Carina Simonsen fra Midt-Troms lokallag fulgte interessert med 
under konferansen. - Fint å få møte andre lag, var de enige om.
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Styremedlem i LTN- Harstad og omegn lokallag, Rune 
Olsen, er en mann med mange "jern i ilden". Fritiden 
bruker han på arbeid i laget og han gir også en hånds-
rekning til mange i lokalmiljøet.
- Det er viktig at man ikke setter seg i en stol etter en 
skade, men at man griper fatt i livet og går videre, sier 
han mens han smiler til kona Quiligem Olsen.

Landsforeningen

- Fint samhold i laget

Den 17. april i 1997 ble sjåfør Rune  
Olsen påkjørt på jobb, og han gikk 
igjennom mange år med mye mot-
gang, smerter og personlige nedturer. 

- Jeg var imidlertid så heldig at 
jeg fikk tips om at LTN eksisterte 
og jeg meldte meg inn. Selve ulyk-
ken og saken som fulgte har jeg 
lagt bak meg. Jeg har mye smerter 
både i nakke, skuldre og knær. Vin-
teren er spesielt vanskelig, forkla-
rer han og legger til at drømmen er 
å bo i varmere strøk noen måneder 
om vinteren.

Trives i LTN
Rune Olsen forteller at han har fått 
et godt nettverk i lokallaget. Laget 
består av mange entusiastiske 
medlemmer. De har det trivelig 
sammen.

- Vi treffes fast på lærings- 
og mestringssenteret èn gang i  
måneden. Her kan alle komme inn-
om for en kopp kaffe og hyggelig 
prat. Foruten dette har vi styremø-
ter. Vi har vært spesielt opptatt av 
belter i buss og vi har fått gjennom-
slag for våre synspunkter. I denne 
saken har laget virkelig stått på. 
Når neste anbudsperiode begyn-

ner så får vi busser med det nød-
vendige sikkerhetsutstyret, fortel-
ler han.

Fant lykken
Rune Olsen og kona Quiligem feiret 
tre års bryllupsdag under region-
konferansen i Tromsø. 

- Livet byr på tilfeldigheter. Kona 
mi og jeg ble brevvenner for man-
ge år tilbake, og hun fikk seg arbeid 
i Oslo i 2005. Vi giftet oss i 2007. 
Quiligem er lærerutdannet og job-
ber i dag som tilkallingsvikar i en 
barnehage, forklarer han.

 Rune Olsen har praktisk talt 
hendene fulle om dagen.

- Ja, jeg kaller meg en resirkule-
ringsekspert. Jeg jobber på miljø-
stasjonen i Kvæfjord. Her hender 
det jo at det dukker på gjensander 
som er fullt brukbare og kan gis til 
andre. Trastad Produkter, en såkalt 
vernet bedrift, får noe av dette som 
de kan selge videre i sin bruktbu-
tikk. Dessuten bruker jeg en del tid 
på å være en støtte for folk, blant 
annet de utenlandske borgerne 
som har flyktet til oss. Jeg er også 
opptatt av bistandsarbeid, avslut-
ter den gode hjelperen fra Harstad.

med å gjennomføre regelmessige 
styremøter på grunn av de store av-
standene i landsdelen. Her fikk de et 
råd av Hilde Valberg:

- Også i mitt lokallag har vi sam-
me problemstilling, men vi forsøker 
å løse det ved å legge styremøtene 
til ulike steder i vårt nedslagsfelt. 
Alle behøver ikke å komme på hvert 
eneste møte, og mye kan gjøres 
både på telefon og på mail. 

Nils-Gunnar Kristoffersen sa 
ved åpningen av konferansen at det 
sosiale også er viktig når lagene 
møtes. Lørdag kveld var deltaker-
ne samlet til en hyggelig middag på 
Scandic Hotell. 

Bente Hyttebakk og Eirik Angermo møtte for LTN-Mosjøen og omegn 
lokallag. I november hadde laget 15-års jubileum.  

Quiligem og Rune Olsen feiret tre 
års bryllupsdag under regionkon-
feransen i Tromsø. Isbjørnen som 
er utstilt på hotellet var gjen-
stand for mye oppmerksomhet.

- Det er en glede å hjelpe andre. 
Vi kan alle bidra med noe, mener 
styremedlem i LTN-Harstad og 
omegn lokallag, Rune Olsen.
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Det er nå etablert et nytt lag i Drammen, 
og navnet på laget er LTN-Drammen og 
omegn lokallag. Interimsstyret i laget 
er Tove Trogstad (leder), Tonje Ange-
lica Trogstad (nestleder), Iselin Halvor-
sen, Dag Ivar Finsrud og Stian Berglund 
Næss.  Dette styret vil bli sittende inn-
til medlemmene har valgt nytt styre 
på årsmøtet, som skal avholdes innen 
15.4.2011.
LTN-Buskerud fylkeslag vil på sitt års-
møte vedta nytt navn på sitt lag.  Nav-
net skal godkjennes av Landsstyret.

Hvilke medlemmer hører til hvilke lag?
Det er opp til hvert enkelt medlem å be-
stemme hvilket lag en vil være medlem 
i. Men dersom du ikke har noe spesielt 
ønske om lag, vil inndelinga av med-
lemmene Buskerud fylke bli
som følger:

• Medlemmer som har bosteds-
adresse på postnummer som begynner 
med 30 og 34 vil tilhøre LTN-Drammen 
og omegn lokallag
• Øvrige medlemmer vil tilhøre LTN-
Buskerud fylkeslag

Medlemmer som har bostedsadresse 
utenfor Buskerud fylke vil tilhøre LTN-
Buskerud fylkeslag.
Dersom du ønsker å tilhøre et annet 
LTN-lag enn beskrevet ovenfor; send 
oss en skriftlig beskjed, enten via post 
eller mail: medlemmer@ltn.no

LTNs sekretariat og Landsstyret ser 
frem til et godt samarbeid mellom lage-
ne i Buskerud, og at dette vil bidra til et 
enda bedre tilbud.

NYTT LTN-LAG I BUSKERUD

Den nye loven skal slå sammen det 
som nå er kommunehelsetjeneste- 
loven og sosialtjenesteloven, men 
for brukerne ser den dessverre ut 
som en «eldrelov». Det er stor for-
skjell på å motta tjenester på slut-
ten av livet, og det å motta livslang 
bistand. Regjeringen vil fortsatt ikke 
rettighetsfeste brukerstyrt person-
lig assistanse, i lovforslaget fore-
slås det at kommunene skal fort-
satt ha plikt til å tilby BPA. Det nye 
lovforslaget er forankret i hva kom-
munen plikter å tilby, i stedet for å 
forankre det i brukernes rettigheter. 
Dermed får kommunen definere 
rettighetene til den enkelte. 

LTN bekymret
Et annet punkt som bekymrer LTN 
er at regjeringen understreker at 
lovforslaget er profesjonsnøytralt, 
med unntak av fastlegene som er 
nevnt spesielt. Dette bekymrer fordi 
vi vet allerede i dag at tjenester ikke 
blir utført av fagpersoner, men en 
bruker kan for eksempel få ”fysio-
terapi” av en hjelpepleier som har 
blitt vist hvordan det gjøres. Der-

som hele lovforslaget gjøres pro-
fesjonsnøytralt, er vi redde for hva 
som kommer til å skje med kvalite-
ten i tilbudet som gis. 
Vi ser at hvis lovforslaget blir ved-
tatt kommer sannsynligvis forskjel-
lene mellom de kommunale tilbu-
dene til å øke ytterligere, noe som 
vil påvirke utmåling av påførte og 
framtidige utgifter til medisinske og 
sosialmedisinske behov i en erstat-
ningssak.

Klageadgangen svekkes
Også klageadgangen i systemet 
svekkes. Kapittel 4 og 5 i forvalt-
ningsloven gjelder ikke lenger, unn-
tatt ved vedtak om hjelp i hjemmet 
og plass på institusjon for et tids-
rom på over to uker. Dette vil si at 
ikke alle vedtak skal være skriftlige 
lenger, og man kan ikke stille krav 
til begrunnelse og innhold. Følgen 
av dette er en utfordrende klage-
prosess fordi man ikke har klart for 
seg hva man kan klage på. Et annet 
viktig punkt er at fylkesmannen og 
helsetilsynet ikke lenger kan fatte 
nytt vedtak dersom man klager på 

kommunens vedtak. De kan påpeke 
feil og mangler, men kan ikke over-
prøve kommunen med å fatte nytt 
vedtak, noe som svekker brukernes 
rettigheter kraftig. 

En pliktlov
Den nye loven er en pliktlov, det vil 
si at den er forankret i kommunenes 
plikter og ikke i brukernes rettighe-
ter. Man gjemmer seg bak kommu-
nal selvbestemmelsesrett, og leg-
ger ikke føringer på organiseringen 
av tjenester. Midlene som følger vil 
nok fortsatt være frie midler, og det 
vil si at man har ingen garanti for 
fordeling og bruk. LTN vil levere 
inn eget høringssvar til fristen 18.ja-
nuar, og også stille oss bak Funk-
sjonshemmedes fellesforbunds ut-
talelser. Dette lovforslaget er ikke et 
skritt i riktig retning for brukerne.

Av Ingeborg Dahl-Hilstad
Assisterende generalsekretær LTN 

LandsforeningenLTN frykter ny lov
om kommunale 
helsetjenester
Som en oppfølging til samhandlingsreformen har regjeringen sendt på høring et 
forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Om samhandlings- 
reformen skrives blant annet at den bygger på en overordnet målsetning om å 
redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud. LTN frykter  
at den nye loven har motsatt effekt.

"Kan svekke bru-
kernes rettigheter 

kraftig"



Fra retten

Av: Per Oretorp, 
Seniorrådgiver LTN
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Erstatningsretten er fremdeles i ut-
vikling og det karakteriske for fjor-
året var blant annet at med de siste 
dommene synes arbeidsulykkesbe-
grepet innen yrkesskadesforsikrin-
gen å være gjennomdrøftet, og at 
pasienter synes å ha en dårligere 
rettsstilling enn mange andre ska-
delidte. I tillegg har oppreisnings-
sakene mot staten stått sentralt i 
fjoråret for vår forening. Også til-
legg for skattebelastningen ved er-
statning, den såkalte skatteulem-
pen har vist en positiv utvikling for 
våre medlemmer i 2010. Når det 
gjelder ekstrautgifter til pleie og 
omsorg viser fjoråret at partene i 
større grad blir enige og at mindre 
av disse sakene havner i domsto-
lene. Avkortning ved skadelidtes 
egen uaktsomhet, den såkalte med-
virkingslæra, synes i en viss grad å 
være påvirket av at det norske retts-
systemet sakte, men sikkert tar inn-
over seg direktivene fra EU. 

Yrkesskader
Høyesterett behandlet en spesi-
ell sak innen dette temaet i 2010. I 
denne dommen hadde skadelidte 
stiftet et eget selskap, Skogdrift et-
ter råd fra sin regnskapsfører. Han 
var eneaksjonær, styrets leder, dag-
lig leder og den ansatte i selskapet. 
Han ble utsatt for en arbeidsulyk-
ke i 2002, og han hadde ikke teg-
net yrkesskadeforsikring. Selskapet 
Skogdrift ble avviklet. Når det ikke 
er tegnet lovpålagt yrkesskadefor-
sikring, kan arbeidstakeren fremme 
krav mot Yrkesskadeforsikringsfo-
reningen som er en paraplyorgani-
sasjon som dekker uforsikrede ar-
beidstakere. Arbeidsgiveren vil ved 
slike situasjoner bli møtt med et re-
gresskrav. Det var dette spørsmålet 
som var oppe for Høyesterett. Høy-
esterett måtte ta standpunkt til om 
skadelidte i en slik situasjon, hvor 
han hadde alle rollene i både sel-
skapet og som arbeidstaker, kunne 
avvise regresskravet fra Yrkesska-

deforsikringsselskapet. Blant annet 
måtte Høyesterett ta standpunkt til 
om at han som styreleder/daglig 
leder hadde opptrådt uaktsomt da 
han ikke hadde tegnet forsikring. 
Høyesterett kom til at skadelidte 
hadde et krav mot yrkesskadeforsi-
kringsforeningen, og at foreningen 
hadde et regresskrav, men dette 
ble lempet med 50 %. Igjen ser vi 
at yrkesskadeforsikringsloven er en 
beskyttelse av arbeidstakeren som 
blir skadet selv om han i realiteten 
i denne saken hadde ansvar for å 
tegne den aktuelle forsikringen. Det 
betenkelige med dommen er at den 
gir signaler om at skadelidte ved 
enmannsforetak har krav på erstat-
ning selv om man ikke betaler forsi-
kringspremie. 

Pasientskader
Her er det åtte dommer fra Lag-
mannsretten vedrørende spørsmå-
let om hvorvidt NPE var ansvarlig 
for skaden. I fem av disse domme-
ne ble pasienten gitt medhold, det 
vil si ca 60 % av sakene. Ut i fra at 
Norsk Pasientskadeerstatning er 
et offentlig organ og blir definert å 
være objektive i sine tilbud er dette 
en betenkelig statistikk. Vår foren-
ing har ved flere anledninger på-
pekt at det synes som NPE har for 
dårlige ressurser til å behandle de 
enkelte saker. 
Spesielt ble dette påpekt fra vår 
side etter saken i Tromsø hvor pa-
sienten i Lagmannsretten fikk ca kr  
6 000 000, mens tilbudet fra NPE 
var kr 900 000. Dette er særlig be-
tenkelig sett i lys av den tid det tar 
å komme gjennom behandlingen i 
NPE og Nemnda. Det er ikke uvan-
lig med 3-4 år før endelig vedtak 
foreligger, og skadelidte må deret-
ter gå til domstolen. Dette er svært 
ressurskrevende for pasienten. I til-
legg har man vært svært restriktiv 
til økonomisk støtte til advokat. 
NPE dekker ikke advokatbistand i 
ansvarssaker, og har nå fastsatt at 

advokatene kun skal ha offentlig 
sats under utmålingen. Vår konklu-
sjon er at pasienten har et langt dår-
ligere rettsvern enn skadelidte i an-
dre situasjoner. 

Nakkesleng – 
årsakssammenheng
Her har det vært fem saker i Lag-
mannsretten hvor skadelidte har 
vunnet frem i tre. Vi ser av retts-
praksis at begrunnelsene er spri-
kende, både når det gjelder vur-
dering av de enkelte kriterier som 
man av og til legger til grunn, og 
når det gjelder hastighetsvurderin-
gen og verdien av disse, samt et 
eventuelt krav om minimum has-
tighetsendring. Like før denne artik-
kel ble sendt til trykk avsa Høyeste-
rett dom til fordel for skadevolder 
i en nakkeskade/årsakssammen-
hengsak. Denne dom vil bli omtalt 
i neste nummer av Trafikkskaddes 
magasin.

Inntektstap
Dette temaet er sjelden oppe i retts-
praksis. I fjor fikk vi en sak i Høyes-
terett hvor skadelidte hadde drevet 
med hesteoppdrett.

Temaet som ble behandlet i Høy-
esterett var hvorvidt skadelidte, på 
tross av at han ikke kunne doku-
mentere noe inntekt av sin arbeids-
innsats, skulle ha kompensasjon for 
fremtidig inntektstap da han hadde 
en arbeidsevne før ulykken. 

Her nådde ikke skadelidte frem og 
fikk ikke noen kompensasjon. Dom-
men er av forsikringsbransjen tatt 
inntekt for at man ikke har krav på 
erstatning hvis man ikke har tatt ut 
lønn fra sitt eget firma i de siste åre-
ne før ulykken. Etter vår oppfatning 
er dommen spesiell, og gir uttrykk 
for at hesteoppdrett er mer en hob-
byvirksomhet enn inntektsgivende 
arbeid. Konklusjonen må etter vår 
oppfatning ses i den sammenheng. 

ERSTATNINGSÅRET         
                       2010
Et nytt erstatningsår er tilbakelagt, og det er tid for 
oppsummering.
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Den har liten overføringsverdi til 
tradisjonell næringsvirksomhet. 

I Lagmannsretten ble det også be-
handlet en sak hvor en prostituert 
ble overfalt og skadet av en kunde. 
Hun krevde oppreisning og erstat-
ning for tap av inntekt ved prostitu-
sjonsvirksomheten. Dette ble avvist 
av Lagmannsretten. 

Skatteulempe 
Når skadelidte får utbetalt erstatnin-
gen vil man få ekstra skatt på for-
mue og avkastning av erstatningen. 
Kompensasjonen for denne mer-
skatten benevnes som den såkalte 
skatteulempen. Det har i en lengre 
periode vært vanlig praksis å legge 
til grunn 25 % tillegg for denne er-
statningsposten. I 2010 fikk vi imid-
lertid en dom fra tingretten hvor 
skadelidte ble tilkjent 45 % skatte-
ulempe- den såkalte Sticklersaken 
som vi tidligere har omtalt i Trafikk-
skaddes Magasin. 
Et av poengene i saken er at skade-
lidte hadde liten rådighet over for-
valtning av pengene selv da Over-
formynderiet var involvert. I tillegg 
er særregelen for beskatning av 
livrente endret siden skatteulem-
pedommene kom i 1993. Dette 
innebærer at skadelidte har små 
muligheter til å redusere skattebe-
lastningen uten å ta stor risiko. Det 
siste er det enighet om at skadede 
ikke skal gjøre. 

Ekstrautgifter til pleie og 
omsorg
Her har det vært lite rettspraksis 
siste året. Imidlertid avsa Høyes-
terett en dom i oktober i fjor som 
inneholder uttalelser vedrørende 
grensen mellom medisinske be-
hov og behov for selvstendighet, 
uavhengig av trivsel. Det har vært 
en tradisjonell oppfatning at utgif-
ter i forbindelse med medisinske 
behov ikke dekkes av skadevolder, 
men av det offentlige. Det synes å 
være en rettsutvikling i favør av ska-
delidte på dette området. Dette ble 
fulgt opp av en Lagmannsretts dom 
i april i fjor, som blant annet uttalte 
at utgifter til alminnelige, anerkjen-
te behandlingsmetoder for smer-
telindring vil normalt også kunne 
kreves dekket. Skadelidte fikk her 
dekket kr 20 000 i påførte ekstraut-
gifter.

Oppreisning
Jeg antar at alle nå er kjent med at 
staten i 2009 erkjente ansvar som 
tradisjonelt kun kunne fremmes 
mot skadevolder som har opptrådt 
grovt uaktsomt, for eksempel fylle-
kjøring etc. Det er en erstatning som 
skal gi et ”plaster på såret ” og skal 
anskueliggjøre alvorlighetsgraden 
hos skadevolders handling og ska-
dene som er påført skadelidte etc. 
Jeg antar det nå er kjent at staten 
erkjente ansvar i 2009 for alle opp-
reisningskrav som er rettet mot sjå-
før i perioden 2001-2009. Det sitter 
tre saksbehandlere i Justisdeparte-
mentet, og det er behandlet ca 500 
saker. Etter 1. juli 2009 skal disse 
kravene fremmes mot forsikrings-
selskapet, og ikke mot sjåfør. Staten 
har imidlertid ikke erkjent ansvar for 
perioden 1994-2001 da Staten har 
ment at den i perioden ikke var til-
strekkelig uaktsom til at man erkjen-
te ansvar. Utgangspunktet for tvis-
ten er medlemskapet i EØS som ble 
inngått i 1994, og som innebærer at 
man må forholde seg til disse direk-
tivene. Jeg antar det også er kjent at 
LTN har fremmet et gruppesøksmål 
mot staten hvor vi fikk dom i 2010 
for at staten også er ansvarlig for 
den første perioden. Staten har dog 
anket denne dom. Vi vil holde dere 
løpende orientert om utviklingen i 
denne saken.

Et tema som også har vært behand-
let er størrelsen på oppreisning til 
etterlatte i forbindelse med døds-
fall. Her øket Høyesterett normen 
fra kr 120 000 til 200 000 i en dom 
fra oktober i fjor. Det blir spennende 
å se om denne økningen kan ha be-
tydning for oppreisningsbeløpet ut-
over disse tilfellene.

Avkortning 
Dette temaet har vært sentralt for 
foreningen ide siste årene da vi 
igjen, med støtte fra direktiver i EU, 
har nådd frem med en liberalise-
ring av avkortningen i favør av ska-
delidte.

Vi fikk en dom i Lagmannsretten i 
april i år hvor en syklist måtte ak-
septere avkortning i erstatningen 
da vedkommende syklet ut i gang-
feltet og tok sjansen på at bilen ville 
stoppe. I en annen Lagmannsretts-
dom fra februar la en arbeidstaker 

fra seg et løst toppbord på toppen 
av et rekkverk, mistet balansen på 
grunn av dette og ble skadet da han 
falt over kanten. Spørsmålet var om 
det var grovt uaktsomt av arbeids-
takeren å glemme at han ikke hadde 
festet dette toppbordet. Lagmanns-
retten kom her frem til at det ikke 
var tilstrekkelig uaktsomhet til at 
man kunne redusere erstatningen.

Gjenopptak
Her har vi en dom fra Lagmanns-
retten i april hvor skadelidte hadde 
blitt tilkjent erstatning i 1999 for lidt 
inntektstap, påførte utgifter og me-
nerstatning. Retten kom den gang 
til at han ikke hadde noe tap i frem-
tidig erverv. Dommen ble ikke anket 
og var dermed rettskraftig. Det var 
i den opprinnelige dommen lagt til 
grunn 20 % medisinsk invaliditets-
grad. I 2004 ble skadelidte langtids-
sykemeldt, og ble i 2006 oppsagt 
fra sin stilling på bakgrunn av helse-
messige problemer. Han ble i 2007 
første gang sykemeldt, og 50 % pro-
sent sykemeldt i hele 2008. Han fikk 
rehabiliteringspenger tre måneder 
i 2009, og den sakkyndige konklu-
derte med medisinsk invaliditets-
grad på 23 %. Rent medisinsk var 
det altså en beskjeden forverring av 
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skaden i forhold til opprinnelig opp-
gjør.

Lagmannsretten var her mindre 
opptatt av endringen i den medi-
sinske invaliditetsgraden og mer 
opptatt av et funksjonsmessig ut-
slag. Fra forsikringsselskapet ble 
det prosedert på at omsetnings-
tallene i virksomheten var såpass 
betydelige at man ikke kunne se 
at han hadde en redusert ervervs-
evne. Lagmannsretten kom allike-
vel til at skadelidte fikk medhold i 
gjenopptakelse på grunn av redu-
sert ervervsmessig uførhet. Han 
ble tilkjent en tilleggerstatning på kr  
1 239 538.

Tredjemannstap
Dette begrepet benyttes hvor an-
dre enn skadelidte har lidt et tap, 
for eksempel kan det være foreldre 
som har vært ute av arbeidslivet på 
grunn av skadet barn. Dette var et 
tilfelle Høyesterett tok standpunkt 
til i oktober i fjor. Her uttalte Høy-
esterett at tredjepersonens tap skal 
være erstatningsmessig vernet når 
vedkommende tredjeperson har en 
tilstrekkelig nær tilknytning til den 

direkte skadelidte, og det tap som 
kreves erstattet er innenfor det som 
er nødvendig og rimelig å erstatte. 
Her hadde mor måttet slutte i sin 
stilling for å ta seg av den skadde 
sønnen på heltid. Dette tapet måt-
te ligge innenfor det som var rime-
lig og nødvendig å erstatte. Det ble 
heller ikke gjort fradrag krone for 
krone for omsorgslønn som mor 
hadde mottatt.
Da skadelidte var død på domstids-
punktet, ble ikke mor tilkjent erstat-
ning da beløpet som hadde blitt 
utbetalt var basert på en lengre le-
vetid. Dommen er altså et eksem-
pel på at tredjemannstapet og ver-
net av dette er under utvikling, og 
gis etter nærmere vilkår.

Oppsummeringsmessig kan man 
altså konkludere med at 2010 har 
vært et spennende erstatningsår 
hvor det har skjedd en del på for-
skjellige områder. For LTN er det 
hyggelig å se at vi har fått gjennom-
slag i forhold til staten på oppreis-
ningssakene, og at tredjemannsta-
pet synes å være under utvikling. 
Det kan vel også konstateres at pro-
sessene synes å ha vært avtagende 

på en del områder, noe som også 
er gledelig i den tro at forsikrings-
bransjen har lagt seg på en del høy-
ere nivå enn man tidligere gjorde. 
Samtidig opplever vi et økende an-
tall henvendelser vedrørende opp-
gjørspraksisen hos de rendyrkede 
claimhandlerselskapene som ofte 
representerer de nye internasjonale 
aktørene i forsikringsmarkedet. Jeg 
vil forsikre alle om at vi følger den-
ne utvikling med argusøyne.

Jeg vil til sist benytte anledningen 
til å takke alle medlemmer som har 
kommet med konkrete problemstil-
linger som har blitt drøftet, og også 
våre samarbeidende advokater 
som har kommet med gode innspill 
og som har bidratt til en rettsutvik-
ling som fremdeles pågår. Vi er helt 
avhengig av at våre medlemmer 
ønsker å prøve prinsipielle spørs-
mål, og at også våre samarbeiden-
de advokater fanger opp de uav-
klarte juridiske problemstillingene 
som dukker opp.

Vi takker for et hyggelig samarbeid 
og benytter anledningen til å ønske 
godt nyttår.

- Skuffende at 
Staten anker
Staten har bestemt seg for å anke 
dommen fra forhandlingene som 
har vært gjennomført i Oslo ting-
rett etter at LTN gikk til gruppe-
søksmål mot Staten. Trafikkskad-
des magasin skrev om saken i 
siste nummer i 2010. LTNs senior- 
rådgiver Per Oretorp er svært skuf-
fet, men ikke overrasket. 
- Anken viser at Staten gjør dette 
til et rendyrket juridisk tema og 
totalt ser bort fra moral, etikk og 
menneskeverd når man lar de en-
kelte skadde betale regningen for 
Statens feil, er Oretorps umiddel-
bare kommentar til anken.

Du kan lese om saken på LTNs 
nettsider.www.ltn.no

Likemannskurs for 
yrkessjåfører
Den 25.-26. februar arrangeres det likemannskurs for 
yrkessjåfører. Kurset skal holdes i Oslo-området. 
Kursleder er Inge Botten.

For påmelding/informasjon: 
Inger Simonsen, tlf. 412 83 578, e-post: ingersim@c2i.net

Du kan også ringe sekretariatet på tlf. 22 35 71 00 for 
nærmere informasjon. 

Påminnelse til LTN-lagene
Har alle husket å registrere seg i 

frivillighetsregisteret?
Landsforeningen for t raf ikkskadde

Landsforeningen for t raf ikkskadde
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Seksuell helse,
en prioritert oppgave

"5 kjappe"

Navn: Siri  T.  Texdahl
Alder: 25 år
Lag: Sør-Trøndelag fylkeslag.

1:Hvordan skal vi nå fram til 
ungdommen?
Ved å være synlig der ungdom er, 
f.eks på studieplasser, kjøreskoler 
og buss.

2: Hva er viktig for ungdommen
i ditt lag?
Det virker ikke som det er så vik-
tig hva vi gjør, så lenge man er 
sammen med likesinnede og har 
det fint sammen i sosialt lag.

3: Hvem er ditt forbilde i LTN?
Mamma. Det var hun som fikk meg 
engasjert i LTN.

4. Hva er ditt beste Seliusminne?
Jeg ga en Selius-bamse til min søs-
ter da hun var mindre og hun syn-
tes det var fantastisk festlig at det 
gikk an å feste den i bilen.

5. Hva er din største drøm?
Drømmer om så mye rart, men 
først på lista kommer nok at jeg 
skal få meg en jobb innen det jeg 
er utdannet som, grafisk designer. 
Deretter har jeg lyst til å dra til fjer-
ne og eksotiske steder og oppleve 
verden. Route 66 i USA i en cabrio-
let eller bak på en motorsykkel had-
de også vært kult! Og selvfølgelig, 
mann og barn og den pakken der.

Seksualitet er mye mer enn sam-
leie og evnen til å få orgasme. Den 
finnes i den energien som driver 
oss mot å søke kjærlighet, varme 
og nærhet. Seksualiteten uttryk-
kes i hva vi føler, hvordan vi beve-
ger oss, hvordan vi berøres og be-
rører andre. Seksualiteten påvirker 
våre tanker, følelser, handlinger og 
vårt samspill med andre mennes-
ker.” Dette vil si at seksualitet er 
et grunnleggende, medfødt behov 
hos alle mennesker, og den er en 
del av oss gjennom hele livet.

Ungdomstiden og tidlig 20-årene 
er preget av store forventninger 
og forandringer. Ungdom skal løs-
rive seg fra foreldre, ta utdanning, 
få en jobb og etablere seg. Når en 
ungdom blir alvorlig skadet, fører 
det til en helt annen hverdag pre-
get av institusjonsopphold og opp-
trening. Dette stjeler tid og krefter 
som skulle vært brukt på skolegang 
og studier, pleie vennskap, etable-
re kjæresteforhold og vedlikeholde 
sosiale nettverk. Etter en tid ved 

rehabiliteringsinstitusjon, kan den 
skadde ha trent nok til å få reise 
hjem. Det kan være utfordrende å 
komme hjem til en partner som for-
venter det samme av deg som før 
du ble skadet, på samme måte som 
det kan være utfordrende å skulle 
finne seg en partner. I begge tilfel-
ler kan endringer i kropp- og selv-
bildet gjøre at man ikke føler seg 
likedan som før. Skulle seksuelle 
problemer vedvare, kan det ofte  
gi redusert livskvalitet, og det er 
derfor viktig å ta det opp med fast-
lege eller annet helsepersonell, eks 
sexolog. 

I dagens samfunn kan hvem som 
helst finne det vanskelig å leve 
opp til forventninger og idealer om 
kropp og seksualitet. Mediene er 
i stor grad med på å definere hva 
som er en fin kropp. Det er derfor 
viktig at alle som er i en sårbar fase 
i livet, får hjelp til å få et positivt syn 
på egen kropp og egen seksualitet 
– et positivt syn på seg selv som 
den man er!

Seksuell helse er en prioritert oppgave for helsemyndig-
hetene. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er ”sek-
sualiteten en integrert del av ethvert menneskes person-
lighet, noe som ikke kan skilles fra andre deler av livet".

Av Kjersti Einan 
LTN-Ungdomsutvalget

ltn-ungdom@ltn.no

Chill
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Landet Rundt 

Av Hege Hansen
LTN- Østfold Fylkeslag og
Asbjørn Hansen (Foto)

En sterk historie
fra virkeligheten
Bernt Hansen (39) fra Vip Trafikkskole samt leder i ATL Østfold (Autoriserte trafikk-
skolers landsforbund) og Tommy Hansen (33) LTN-Østfold, er i Tanumstrand i Sverige 
for å fortelle et 50 talls trafikklærere fra hele Østfold om Tommys historie. Tommys 
fortelling er Bernt Hansens bidrag når det gjelder å dele erfaringer og for å vise hva 
Vip Trafikkskole gjør for å lære elevene om trafikksikkerhet.

Historien starter i Sverige i juli 2001. Tommy Hansen, 
forloveden og deres datter på ni måneder er på ferie 
og kjører på en motorvei i Sverige. I bilen bak kjører 
svigerforeldrene.

Mellom Åmål og Såflle kommer en bil kjørende i 
høy fart mot Tommys bil. I bilen sitter fire ungdommer. 
Sjåføren er bare 18 år og akkurat fått lappen.

Fartsgrensen på strekningen er 110 km/t men ung-
dommen holder en langt høyere hastighet.

Like før de møter Tommy kjører de forbi åtte biler, 
men når de prøver å legge seg tilbake i høyre kjørefelt 
går det galt. Etter en skrens havner bilen igjen i mot-
gående kjøreretning og treffer Tommys bil på høyre 

side. Sammenstøtet er så kraftig at bilen går rundt og 
havner på taket.

Fryktelig ulykke
I bilen bak kjører Tommys svigerforeldre og har med 
skrekk sett hele ulykken. Svigerfar er lynkjapt ute av  
bilen. Han tenker øyeblikkelig på barnebarnet. Han fin-
ner babyen, løfter henne opp og legger henne inntil 
brystet. Etter noen lange minutter rører hun på seg og 
han løfter henne opp foran seg. Da løfter hun opp han-
da si og peker på nesa til bestefar. Det lille barnet fikk 
et alvorlig benbrudd i ulykken men klarte seg ellers fint.

Tommy og forloveden sitter fortsatt fastklemt i vra-

Trafikkskadde Tommy Hansen (t.h) og Bernt Hansen fra Vip Trafikkskole holder et meget sterkt foredrag 
om trafikksikkerhet. 
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ket. Taket er så langt trykt ned at det er vanskelig å nå 
fram til dem. Hjelpemannskapet får etter en stund løs 
Tommys forlovede og starter øyeblikkelig med gjen-
opplivning. Hun våkner til liv og spør umiddelbart om 
hvordan datteren har det. Hun får bekreftet at datteren 
lever og at det går bra med henne, så lukker hun øy-
nene og dør.

Jobber for livet
Tommy er livløs, redningsmannskapene jobber hardt 
for og få liv i ham på ulykkestedet før han blir fraktet til 
Ullevål Universitetsykehus med luftsambulansen.

De neste fire månedene ligger Tommy i kunstig 
koma. Han er konstant koblet til flere maskiner: puste-
maskin, maskin som gir smertestillende, trykkmåler til 
hodet og kjøleteppe.

Her tar Bernt en pause i foredraget. Han har fortalt 
med hjelp av powerpoint som viser tekst og bilder.

Bernt inviterer forsamlingen til og stille spørsmål 
men svarer ikke selv på spørsmålene som blir stilt. 
Isteden inviterer han Tommy inn i rommet. Fram til 
dette har ikke elevene visst hvordan det gikk med Tom-
my. Nå får de anledning til å spørre ham direkte.

Noen gråter
Det gjør sterkt inntrykk når Tommy kommer inn og en-
kelte tyr til tårene i det de ser ham.  

I ulykken mistet Tommy sin forlovede og mor til de-
res datter. Han mistet mye av sin funksjonalitet i sin 
egen kropp. Han mistet ett år av gode minner og mu-
ligheten til å være fulltidspappa for datteren.

Til tross for alt han har mistet evner Tommy og gi 
ved og dele sin historie. Han gir en vekker til fremti-
dige sjåfører. Og ved å fortelle om sin skjebne har han 
kanskje allerede reddet noens liv. Tommy har sammen 

med Bernt holdt foredrag på trafikkskolen i fire år og 
det har blitt over 30 foredrag.

Eneste i Sarpsborg
Bernt Hansen sier at foredraget gjorde inntrykk på de 
andre trafikklærerene i Østfold og at han håper de tar 
kontakt med trafikkskolen eller Hege Hansen for å få 
Tommy og Bernt til og komme med foredraget sitt etter 
gode tilbakemeldinger.
Bernt Hansen kan også stolt fortelle at de er den eneste 
trafikkskolen i Sarpsborg som har dette tilbudet.
Rune Kristiansen (39) kan fortelle at dette er et veldig 
sterkt foredrag. Kristiansen sier at både han og de an-
dre trafikklærerene fikk veldig godt inntrykk av foredra-
get og håper de andre skolene vil benytte sjansen til og 
invitere Tommy og Bernt til og fortelle Tommys historie.

Bernt Hansen, som også er leder for Autoriserte 
trafikkskolers landsforbund i Østfold, er her i 
aksjon under foredraget. Mange blir beveget over 
historien som fortelles om Tommy og hans familie.

Mange møtte opp på Frivillighetssentralen i Moss 
denne kvelden. Styremedlemmene ønsket deltakerne 
velkommen, og bordet var fylt med Selius, reflekser, 
førstehjelpsmasker, medlemsblader og informasjons-
brosjyrer. 
Med varm kaffe i koppen og masse Twist på bordet fikk 
vi et ryddig, informasjonsrikt og nyttig kurs om ytel-
ser fra Nav fra advokat Thomas Myran. Kurskvelden 
ble svært nyttig og mange stilte spørsmål underveis i 
programmet. Det var en aktiv gjeng kursdeltakere som 
hadde møtt fram. Vår kunnskapsrike advokat svarte 
godt på alle spørsmål, så kurset ble meget vellykket.
Østfoldingene gleder seg til nye kurs i år.

LTN-Østfold fylkeslag
holdt kurs om ytelser
Den 10. november 2010 hadde LTN i Østfold et nytt og åpent kurs på Frivillighets- 
sentralen i Moss. Foredragsholder var advokat Thomas Myran fra advokatfirmaet 
Scavenius AS. Temaet var: "Oversikt over de skade- og sykdomsbaserte ytelsene fra 
NAV." 

Advokat Thomas Myran fikk blomster etter å ha 
holdt et svært nyttig kurs i regi av LTN-Østfold 
fylkeslag. 

Av Astrid Johansen
LTN-Østfold fylkeslag
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Landet Rundt 

Av Gunn Elisabeth Almås

- De "lærde" strides om å påvise skade i nakken og det 
er derfor viktig at denne problemstillingen kommer 
sterkere fram. Mange føler seg motarbeidet av både 
nevrologer og forsikringsselskaper og det kan være 
vanskelig å få den erstatningen man har krav på fordi 

man rett og slett ikke blir trodd. Det er derfor så viktig 
at vi bygger kompetanse og holder nær kontakt med 
miljøer som forsker på nye metoder som kan påvise 
skader, sier Tommy Olofsson.

Olofsson og Turid Henriksen er nå medlemmer 
av" Kognitivt utvalg - nakke, hode og 
skjelett". Under arbeidsmøtet som 
ble avviklet for få uker tilbake i Oslo, 
kunne Ann-Karin Grønvold opplyse 
om at det er mulig å få et tettere sam-
arbeid med de nordiske landene om 
problemstillingen.

- Det er naturlig å innlemme nakke 
og skjelett i et kognitivt utvalg. Dette 
er noe som henger sammen, praktisk 
talt. Vi følger nøye med på det som 
skjer innen diagnostisering av nak-
keskader, og det er viktig at vi holder 
kontakt med ekspertisen på området, 
sier Grønvold.

Kognitivt utvalg
er utvidet

Kognitivt utvalg i LTN er nå utvidet til 
også å innbefatte nakke, hode og skje-
lett. Leder er fortsatt rådgiver Ann-Karin 
Grønvold. Liv Solveig Einan fortsetter 
også og med seg på laget har de nå fått 
Tommy Olofsson og Turid Henriksen.

Kognitivt utvalg er utvidet, og 
innlemmer også nakke og skjelett. 
Bak fra venstre ser vi Ann-Karin 
Grønvold, Liv Solveig Einan, foran 
(t.v) Turid Henriksen og Tommy 
Olofsson. 

- Vi sliter på Romerike. Rekruttering til styret og enga-
sjerte styremedlemmer ønskes! sier mangeårig med-
lem Silje Ugelstad og legger til:
 - Jeg sitter med ansvar for økonomi, sekretærjobben 
og ledervervet. Jeg håper det også er andre medlem-
mer som også vil "ta i et tak" sammen med meg.
LTN på Romerike har nå fått tilbud om lokaler i Løren-
skog, nærmere bestemt i samme bygg som FFO Akers-
hus.

 - Det innebærer alle fasiliteter som internett, kopimas-
kin, frankering og møterom. Vi har penger i laget, og 
jeg ville være svært takknemlig for alle innspill som kan 
få opp aktiviteten. Kanskje noen medlemmer har noen 
gode ideèr? Ring meg, oppfordrer hun.  
 
Silje har tlf: 970 222 82

- Søker engasjerte medlemmer
til LTN- Romerike lokallag
Silje Ugelstad i LTN-Romerike lokallag søker flere engasjerte medlemmer og styre-
medlemmer. Hun håper det melder seg mange interesserte etter at hun har gått ut i 
magasinet.
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Landet Rundt

Av Turid Dannevig

Det var 25 påmeldte til julebordet, flere enn på mange 
år. Det var både ”førstegangsgjester” og ”mer erfarne” 
LTNere tilstede. Maten var kjempegod og stemningen 
også. Turid Dannevig ønsket velkommen til bords og 
Julie Kvamme forklarte kveldens program. Alle festdel-
takerne fikk hver sin julegave med navnelapp. Navnene 

ble ropt opp slik at alle gjestene fikk mulighet til å bli 
kjent med de andre deltakernes navn og fjes. Vi had-
de utlodning med mange fine premier som var gitt oss 
som gavekort fra både DFDS Seaways, Stena Line og 
Color Line samt mange andre fine premier som privat-
personer og bedrifter hadde bidratt med.

Mange på julebord
i Asker og Bærum
LTN-Asker og Bærum lokallag tok 11. desember 2010 opp tradisjonen med julebord. 
Det ble holdt på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika som ligger greit til geografisk for 
medlemmene i begge kommunene.

Leder Turid holdt tale under julebordet.

Det møttes hele 28 medlemmer på Hjortneskaia for å 
få utlevert boardingcard. Flere avtalte å møtes på be-
stemte steder i båten når de hadde kommet ombord. 
Julebuffeten var på Restaurant Grand Buffet på dekk 6. 
Maten var helt skjønn, om en ville ha fisk, kjøtt, dess-
ert eller kjeks, ost kaker og kaffe. Vi lot tiden fare og det 
samme med praten.
Mange hadde ikke pratet sammen siden årsmøte så da 
var det mye som måtte ut når LTN venner møtes. Det 
blir noe annet med de som er med på sosiale treffet i 
Drammen en gang i måneden
Vi hadde reservert plasser der showet skulle være. 
Ungdommen som opptrådte sang nydelig The Beatles-
melodier og kjørte bilder av dem på veggen samtidig. 
Klokka 10.00 dagen etter klappet vi til kai i Kiel i et nyde-
lig vær. Noen hadde retning rakt til det store senteret, 
mens andre som var litt bedre kjent gikk på noen små-
steder og handlet. Tiden gikk så alt for fort, for plutselig 
var det bare å skyndte seg ombord før båten setter kurs 
for Norge igjen.
Vel ombord slappet noen av, mens andre gikk i forret-
ningene når disse åpnet for å shoppe litt til. Middagen 
inntok vi i Restauranten Oseania a la carte, med en ytre-

filet m/grønnsaker som smeltet på tunga. Hvis en ville 
ha underholdning, kan en få det flere steder ombord, 
men showet som ungdommene utøvde var vel det gje-
veste. 
Tidlig lørdag morgen kommer vi tilbake til Oslo og 
hjemlandet, og håper at medlemmene hadde en fin tur 
til Kiel.
 

LTN-Buskerud fylkeslag
arrangerte julebord Av Britt Sofie Østheim

LTN-Buskerud fylkeslag

(t.v) Kjell, Gry, Morten og Sissel hadde det hygge-
lig på turen som LTN-Buskerud arrangerte til Kiel.

Buskerud fylkeslag hadde julebord til Kiel med 
Color Fantasy fra torsdag den 9.12. - til 11.12.-10.

Det var mange som møtte fram til et hyggelig 
julebord i Sandvika.



20 Tm • nr.1 – 2011

Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim
LTN-Buskerud fylkeslag

Et årlig likemannstreff
LTN-Buskerud fylkeslag hadde sitt årlige likemannstreff som fant sted på Lampeland 
kurs hotell i Numedal fra 25.-26.november.

Likemennene går fast hver uke på sykehusene Dram-
men og Ringerike. Det var dessverre stort frafall denne 
gangen. Kun fem møtte, men vi som var der fikk valuta 
for pengene.

Når vi hadde sjekket inn møttes vi i konferanserom-
met med psykoterapeut Katinka Strøm Lyngroth. Det 
hun skulle ta opp var kommunikasjon som vi likemenn 
og alle andre trenger påfyll av. 

Engasjert dame
Hun brukte kroppen og engasjerte seg som en liten tor-
nado som "snakket med armer og ben". Hun skrev ned 
det ene papiret etter det andre og teipet det fast på veg-
gen (veldig lurt). Da hadde vi noe å se på når vi lurte på 
noe, rene "fasiten". Vi forklarte henne hver og en av oss 
hva vi opplevde på sykehuset og hva vi gjorde der, og 
hvilke situasjoner vi kom oppi.

Kommunikasjon
Kroppsspråk sier mye om deg og hvordan du ter deg.
Du skal ikke ta det for gitt at du vet hva den andre ten-
ker eller strir med. En må tenke på hva jeg sier til meg 
selv. 

Kommunikasjon som tonefall, lytte, kroppsspråk, øye-
kontakt og ansiktsutrykk er viktig. 

Hun anbefalte bøkene: Hvordan redusere stress 
med oppmerksomhetstrening ved Andries J. Kroese 
og lydboken Karismakoden av Eva Kihlstrøm.

Det jeg har skrevet ned her er bare en liten del av 
det vi gikk gjennom denne dagen og avsluttet med en 
nydelig middag.

Dagen etter tok vi opp temaet igjen og hvordan vi 
jobbet på sykehusene. Våre to telefoner er fordelt på 
en mann og en kvinne. Sykehusene ringer til oss hvis 
de trenger hjelp der. Dette har vært ett berikende treff.
 
 Katinka Strøm Lyngroth. Det hun tok opp var 
kommunikasjon som vi alle trenger påfyll av. 

Marianne, Katinka, Sissel, Britt Sofie og Ulf hadde 
et fint likemannstreff i november.
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Av Martin Berg
 LTN-Ålesund og 
omegn lokallag

Jul på Sunnmøre og i Romsdal
Torsdag før advent var vi nok en gang samlet i våre fine lokaler ved Lærings og  
Mestringssenteret ved Fylkessykehuset i Ålesund. Som andre år ble Søre Sunnmøre 
også invitert til å delta, men de takket nei grunnet presset tidsskjema.

Vi hadde tradisjonen tro juleverksted i samarbeid med 
Nørve Gartneri i Ålesund.  Vårt erfaringsforum har kom-
met for å bli, og det var i denne sammenheng vi hadde 
vår avslutning før jul. For å oppdatere nye lesere kan jeg 
nevne at vårt erfaringsforum er åpent for medlemmer, 
pårørende, eller de som kanskje kjenner noen skadde, 
eller som bare er interessert i vårt arbeide. En trenger 
ikke være medlem for å delta på våre arrangementer. 

Etter vi alle hadde laget en eller flere julekranser og 
dekorasjoner, var det tid for julemat i mengder, laget 
av undertegnede som alle andre år. Kun produkter og 
råvarer av beste kvalitet er godt nok for våre medlem-
mer.

Skaper juletradisjon i Ålesund
En annen tradisjon vi ønsker å holde fast ved, er vår 
deltagelse i Julegata i Moloveien. Vi deltar for femte 
året på rad, og stiller på beste plassene i gata for å dele 
ut reflekser og informasjon til passerende. Et pulseren-
de julemarked som trekker mer folk for hvert år som 
går. Vi liker godt å vise oss frem på denne måten, og vi 
gjør det så gjerne. Ikke noe gleder oss mer enn når vi 
ser våre vester eller refleks brukes. Vi tenker ofte at det 
en ikke får tilbake i penger, får en tilbake i ”goodwill”.

Vi takker Turid og Ronni for hjelp og støtte i gjen-
nomføring. Uten deres hjelp, hadde det vært en veldig 
stille markering.

Stand på Moloveien. Et populært stoppested for 
forbipasserende.

En god læremester. Her er Kåre Eik i aksjon.

Et nisseorkester hører med under hyggen i julegata 
i Moloveien.
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Av Brit Lund og
Randi I. Solberg Hafsmo (foto)

Medlemmer med følge, inviterte gjester og styret fikk 
servert nydelig tradisjonell juletallerken som Kåre Sol-
berg hadde ansvaret for. Kor Sprøtt underholdte og 
barna fikk besøk av ”nissefar sjøl”.
Det Finns Trafikkhjelp, som er våre trofaste støttespille-
re, overrakte en gavesjekk på kr. 10.000,-. Dette kommer 
godt med for aktiviteter til våre medlemmer! Det Finns 
Trafikkhjelp stilte også med godteposer til barna som 
nissen fikk dele ut.
I juni i år fikk vi skrevet sang til og om Kor Sprøtt, vi in-
viterte derfor skribenten, Vigdis Myrdahl, til julebordet 
og fremførte sangen for henne og gjestene. Vigdis fikk 
et smykke som minne om oss i Kor Sprøtt.
Mange hadde med kaker til kaffen og premier til utlod-
dingen. Tusen, tusen takk for det!
Vi takker alle medlemmer og gjester (70 personer i alt) 
for at de lagde en hyggelig ramme rundt julebordet!

Julebord i
Sør-Trøndelag
Fredag den 3. desember arrangerte vi i 
Sør-Trøndelag vårt årlige julebord. Festen 
ble holdt på Wist Last og Buss sin kan-
tine på Sandmoen.Nora Olavssøn hadde 
ansvaret for dekning av et fint festbord. 

Bildet viser Johan som mottar sjekk fra Det Finns 
trafikkhjelp.

Barna venter spent på nissefar…
(Foto: Kjersti Einan)

Gudstjenesten ble holdt i Horg kirke på Lundamo. Det-
te har etter mange år blitt en fast tradisjon for både  
Menighetsrådet og LTN. Dette er en høytidelig og fin 
markering for alle de som er omkomne det siste året. 
Dette året ble det dessverre 12 lys på alterringen, ni 
omkomne frem til 21.11.10 og tre lys for november og  
desember 2009.
Sogneprest John Hodne forrettet og lensmann i Mel-
hus, Monica Brekken holdt appell for dagen.
Liv Solveig Einan hadde hilsen fra fylkeslaget. Siri Tex-

dahl leste forbønn og Stian Lund Solberg tente lys i lys-
globen.
Vi hadde som vanlig med oss Politikoret og vårt eget 
kor, Kor Sprøtt for sang i kirken.
Etter gudstjenesten gikk alle ut på E6 med tente fakler, 
der ble trafikken stanset av UP Trøndelag og det ble 
sunget ”Deilig er jorden” med påfølgende ett minutts 
stillhet.
Horg Menighetsråd inviterte til en koselig kaffestund 
for alle etterpå.

Fin minnemarkering
av trafikkofrene

Stian Lund Solberg tente lys i lysgloben, her 
sammen med Brit Lund.

Søndag 21. november 2010 markerte LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag, i samarbeid med 
Horg Menighetsråd, Verdens Minnedag for trafikkofre.

Fakler langs E6 der det også ble sunget "Deilig er 
jorden".



   nr. 1 – 2011 • Tm 23

LTN takker for annonsestøtten

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

www.lardal.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

www.skjervoy.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og
Utvikling

www.vinje.kommune.no

www.rana.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og
service

www.oygarden.kommune.no

Kvam
kommune

www.kvam.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Orkdal
kommune

www,orkdal.kommune.no

Randaberg
kommune

www.randaberg.kommune.no

Bremanger
kommune

www.bremanger.kommune.no

Aukra
kommune

www.aukra.kommune.no

Kvalsund
kommune

www.kvalsund.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Søndre Land
kommune

www.sondre-land.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Ås
kommune

www.as.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Bodø
kommune

Teknisk Etat
www.bodo.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Flakstad
kommune

 Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Frosta
kommune

www.frosta.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Vågå
kommune

www.vaga.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptvet.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
www.stavanger.kommune.no

Granvin
Herad

Skulekontor
www.granvin-herad.kommune.no

Sauda
kommune

www.sauda.kommune

Halsa
kommune

Drift og Næring
www.halsa.kommune.no www.vaksdal.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Eidfjord
kommune

www.eidfjord.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Alvdal
kommune

www.alvdal.kommune.no

Sande
kommune

www.sande.kommune.no

Molde
kommune

www.molde.kommune.no

Namdalseid
kommune

www.namdalseid.kommune.no

NORDLAND

Lofoten Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES...........................................Tlf. 76 08 25 55

ROGALAND

Teto Trafikkskole
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER................................Tlf. 51 53 26 11

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

ANONYM
STØTTE

Taraldsøy
Transport ANS

5591 ETNE
Tlf. 91 12 68 72

RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Stord Bilteknikk AS
Vabakkjen 10
5411 STORD

Tlf. 53 40 32 00

Sæternes
Transport AS

Ramstadlandet Austafjord
7900 RØRVIK

Tlf. 99 28 25 30

ROGALAND

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

TROMS

Balsfjord...................................Tlf. 77 72 07 33

Arne & Knut Okkenhaug
Transport AS

Formofoss
7870 GRONG

Tlf. 91 18 48 70

Hovfaret 17 G, 0275 OSLO
Tlf. 22 52 06 77
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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

Advokat
Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 03 66

Vegar Klauseie
Transport

Sagmov. 70
2074 EIDSVOLL VERK

Tlf. 97 09 70 00

Gunnar Eidsvaag
Begravelsesbyrå A/S

Ramsaysg 10
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 67 19 99

Gulla Transport AS
Røtveien

6652 SURNA
Tlf. 92 84 48 93

Velsvik Transport
Moltumyrane

6076 MOLDTUSTRANDA
Tlf. 46 54 25 24

Fostervold
Transport AS

Pettersgjerdet 16
6036 MAUSEIDVÅG

Tlf. 99 55 79 57

Hjelseth Transport AS
Helland

6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 51 64

Stensaker B
Transport AS

Strandg 6
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 20 22

Surnadal
Transport AS

Industriv. 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 65 84 00

Haagensen
Transport
Borgundv 881

6017 ÅLESUND
Tlf. 41 64 67 67

Thor Skogen
Transport

Skogv. 5
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 13 44

Petter Iversby
Transport

Løkenv. 4
1743 KLAVESTADHAUGEN

Tlf. 99 59 55 02

Larsen
Transport AS

Hatlahaugen 17
6016 ÅLESUND
Tlf. 48 03 40 35

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Midtstranda
Karosseri

Midtstranda
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

Granerud
Transport AS

Askhøgda 3
2022 GJERDRUM
Tlf. 92 40 24 12

AKO Transport AS
2072 DAL

Tlf. 99 21 78 00

Hvam Transport AS
Melkev. 1

2165 HVAM
Tlf. 46 41 98 16

Stian Røyset
Transport
Snopenesv. 25
6017 ÅLESUND
Tlf. 93 08 24 02

Myhren Transport AS
Eidem

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 66 80

G Nedrebø
Transport AS

Skogstien 6
6443 TORNES I ROMSDAL

Tlf. 91 36 93 35

Sp Transport
Pedersen
Torsketrøa 11

6515 KRISTIANSUND N
Tlf. 91 37 35 55

Robert Iversen
Transport
6265 VATNE

Tlf. 99 58 98 99

Rue Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Rødven Transport AS
Rødven

6350 EIDSBYGDA
Tlf. 91 10 34 92

Skorgen Grus og
Transport A/S

Skorgen
6391 TRESFJORD
Tlf. 71 18 11 68

Kjell Kjøde
Transport

6143 FISKÅBYGD
Tlf. 90 10 89 52

Raymonds
Transport AS

Svanvikv. 182
3739 SKIEN

Tlf. 92 82 40 62

Cato Rekanes
Transport

Hørte
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 977 00 000

Roland Transport
Tinnesg 35

3675 NOTODDEN
Tlf. 95 07 84 55

Fåbergg 131
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 47 00

Albjerk Bil
Drammen AS
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Vestfold
avd. Larvik

3269 LARVIK
Tlf. 33 11 35 10

Moen Transport AS
3850 KVITESEID
Tlf. 91 13 23 47

Frode Bjønnes
Transport

Gamle Bjørntvedtveg 11 D
3734 SKIEN

Tlf. 90 13 26 88

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 16 60

Eek Transport AS
Kjørholtv. 17

3940 PORSGRUNN
Tlf. 03 595

Bilia Høvik
Ramstadsletta 15

1363 HØVIK
Tlf. 22 95 67 99

Fred’s Bil og
Mek Haugen

Fjukvegen 7
1925 BLAKER

Tlf. 63 82 19 96

Th Transport
og Utleie AS

2162 BRÅRUD
Tlf. 92 63 99 78

Fetveien 215
2007 KJELLER
Tlf. 66 93 65 00

MW- Antonsen
Transport

Velvangvegen 7
2150 ÅRNES

Tlf. 93 23 00 83

Br. Hørte
Transport A/S

Hørte
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 65 92

Grenland
Transport AS

Floodmyrv. 40
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 19 80

Øen Transport
Larønningen 7 D

3740 SKIEN
Tlf. 90 05 91 58

Per Gunnar Kristensen
Transport

Salenv. 10 D
3970 LANGESUND

Tlf. 47 24 15 56

Rune Pedersen
Transport
Gofarnesv. 1

4250 KOPERVIK
Tlf. 91 58 52 50

Vigdika Transport
3158 ANDEBU

Tlf. 90 55 97 09

Kpm Transport AS
Bergnev. 24

4355 KVERNALAND
Tlf. 94 00 29 44

Eiker
Eiendomsutvikling AS

Stasjonsg. 72-74
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 59 59

Gauthun Containerutleie
og Transport AS

4130 HJELMELAND
Tlf. 91 34 77 64

4463 UALAND
Tlf. 51 40 90 00

Egeland Transport
Johannes & Sønner

Olsteinv. 5
4342 UNDHEIM
Tlf. 51 48 45 22

Tuma
Transport AS

Storemyr 14
4389 VIKESÅ

Tlf. 92 41 69 69

Scandinavian Transport
Brokers AS

Stokkamyrv. 12
4313 SANDNES
Tlf. 51 63 96 50

Jan Sigve Herredsvela
Transport
Fuglestad

4363 BRUSAND
Tlf. 900 75 500

Mysen
Bilverksted ANS
Storg. 35, 1850 MYSEN

Tlf. 69 89 10 24

Greåker
Bilkontroll AS

Eikv. 26
1718 GREÅKER
Tlf. 69 14 45 22

Fredrikstad
Motor-Senter

Skårav. 15
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 33 46 00

Gumpens Auto
Mandal AS
Sommerkrov 1
4515 MANDAL

Tlf. 38 27 29 50

Mekonomen
Sarpsborg AS

Glomv. 1
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 13 79 99

Tresland
Bilskade AS

Gvarvvegen 60
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 12 00

S & V
Automobilprodukter AS

Heddalsvegen 36
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 42 90

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

Lars Tønsagers v 2
2080 EIDSVOLL
Tlf. 63 96 47 20

Østreg. 32, 2317 HAMAR
Tlf. 03 650

3431 SPIKKESTAD
Tlf. 31 27 10 00

Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Røros E-verk
Oslov 16

7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00
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Ingar Wangen
Transport
Nesoddv. 279

1455 NORDRE FROGN
Tlf. 90 18 60 65

Dahle Transport
Mob. 922 61 759

7105 STADSBYGD
www.dahletransport.no

Fosen - Trondheim - Fosen
Ekspress hele norden

Ola’s Transport A/S
7234 LER

Tlf. 91 76 03 60

John Rathe
Transport
7100 RISSA

Tlf. 73 85 46 54

Nergaards
Transport
Reppev. 104

7054 RANHEIM
Tlf. 90 56 66 55

Sollihagaen 2
7374 RØROS

Tlf. 90 07 21 13

ANONYM STØTTE

7393 RENNEBU
Tlf. 97 18 56 66

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Kometv. 7, 6419 MOLDE
Tlf. 71 24 91 60

RK Bil-Service
Treschowsg 1-3
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 01 50

Hitterdalen
Ved & Transport

Hitterdalen
7374 RØROS

Tlf. 92 80 36 78

Olsen G Transport
& Service Limited

Vikarvet
7580 SELBU

Tlf. 45 49 99 33

Runar Ulriksen
Transport

J. O. Stavsv. 6 B
7088 HEIMDAL
Tlf. 93 00 64 85

Folde Transport
Kjerkv. 65

7232 LUNDAMO
Tlf. 93 00 52 27

Nervik Brødrene
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 91 34 69 20

Hembre
Transport AS

Haugv. 1
7520 HEGRA

Tlf. 91 73 45 10

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 48 99 80 40

It Transport
Neptunv. 6

7650 VERDAL
Tlf. 45 47 48 39

Formo Bil AS
Porsgrunnsv. 261

3736 SKIEN
Tlf. 35 50 99 30

Asbjørn Goberg  A/S
Porsgrunnsvegen 125

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

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

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
1533 MOSS

Tlf. 69 25 08 90

Slipers Transport
Telthus Veien 9 D

2165 HVAM
Tlf. 92 02 89 91

Stabekk
Bilsenter AS

Professor Kohts v. 85
1368 STABEKK
Tlf. 67 51 72 50

Magnar Kalvøy
Transport

2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 45 21 81 98

Tom Lauten
Transport AS
Svartmobakken 4

2265 NAMNÅ
Tlf. 47 03 81 00

2500 TYNSET
Tlf. 47 62 22 00

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Stensgård & Co
Bilforretning AS

Jørstadmov. 641
2625 FÅBERG

Tlf. 61 27 02 00

Stoav 39, 4848 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 50
Mand-fre: 08-16

Tord: 08-19
Lørd: 10-14

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 12 88 00

His Bilverksted AS
Kirkev. 183
4817 HIS

Tlf. 37 01 22 72

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 90 51 00 32

Christensen & Jensen
Transport AS
8063 VÆRØY

Tlf. 93 20 72 98

 ANONYM
STØTTE

GD Transport AS
4791 LILLESAND
Tlf. 90 61 17 30

Kristiansen
Transport
Setesdalsv. 51

4617 KRISTIANSAND S
Tlf. 91 59 43 05

KRS Transport
Gjelsmov. 18
4619 MOSBY

Tlf. 40 01 39 39

Gunnars
Transport AS

Sjøv. 39
8050 TVERLANDET

Tlf. 99 36 66 68

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Bråthen Maskin
Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

Zoologen AS
Porsgrunnsveien 48

3733 SKIEN
Tlf. 35 52 70 80

Frank Kjosbakken  AS
Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Ole Jørgen Gangnes
Bil og Deler

Mørkfossv. 157
1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 61 60

Nordli Bil og
Karosseri AS

Mohagalia 8
2770 JAREN

Tlf. 61 33 88 77
Rep. av alle merker

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Myrlands Auto
Europav. 447

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 86 00

Skjellerud
Verksted ANS

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Gromstad Auto
Vesterv. 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Auto Elektro AS
Stormyrv. 10
8008 BODØ

Tlf. 75 50 99 11

Holsts g 10
0473 OSLO

Tlf. 22 37 85 58

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Bø Bil og
Karosseri AS

Rotebergv. 11
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 23 30

Mekonomen
Hamar AS

Disenstrandvegen 2
2321 HAMAR

Tlf. 62 51 25 40

Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Autopartner
Egersund AS

Svanavågv 14
4370 EGERSUND
Tlf. 99 37 33 11

Hamjern Bil AS
Midtstranda

2321 HAMAR
Tlf. 62 54 32 60

Halsa
Transport AS

Terminalv.
8006 BODØ

Tlf. 75 51 57 00

Mekonomen Grenland AS
Skipperg. 10, 3921 PORSGRUNN

Tlf. 35 57 33 90
grenland@mekonomen.no

Steen Bertel O.
Hedmark og Oppland AS avd. Hamar

Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

NAF avd.Aust-Agder
Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Bildemontering
Ringerike A/S
3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 34

Horten og Borre
Taxi AS
Apotekerg 9

3187 HORTEN
Tlf. 33 08 38 00

Stensrud Musikk
Storg 19

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30
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SeliusSelius
Er du like glad i snøen som jeg? Jeg storkoser 
meg nemlig nå om dagen. Skiene er i bruk nes-
ten hver eneste dag. Jeg er nemlig så heldig at 
jeg bor nært skiløypa, så etter skolen er det bare å 
komme seg ut! Noen av de beste vennene mine 
er også veldig glad i å være ute, så det hender vi 
er fire-fem  sammen på tur. Noen ganger har vi 
også med oss varm kakao og noen brødskiver, og 
det er koselig å sette seg ned å hvile etter noen 
kilometer på ski. Det jeg har lært er at det er vik-
tig å ha riktig smøring under skiene. Hvis ikke så 
kan det bli veldig tungt å gå. Hvis du er usikker på 
hva du skal smøre med, så kan du lese på boksen. 
Gode ski er viktig!

Å ha det koselig med venner er viktig. Å gjøre  
lekser synes jeg ikke alltid er like moro. Hvis du 
har mulighet til å få leksehjelp på skolen, så det 
er veldig fint. Dessuten er det jo flere elever der 
også. Det fine på vår skole er at det alltid er en 
lærer som kan hjelpe til hvis vi står fast i en opp-
gave. Dessuten slipper jeg å gjøre så mye lekser 
hjemme når jeg går på "leksehjelpen" på skolen. 
Noen steder så har elever mulighet til å komme til 
ungdomsklubber for å få hjelp - eller at noen fri-
villige organisasjoner gir hjelp til lekser. Det synes 
jeg er kjempefint. 

Ha en fin februar måned!
  
Hilsen
Selius

Herlig fin
vinterstid

Denne flotte tegningen har vi fått fra Inger Helene S. 
Langeland fra Vormedal. Her ser vi at Selius får god 
mat. Tusen takk for tegningen. Overraskelse kommer 
i posten.
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FINN 8 FEIL!
Disse bildene ser like ut, men 8 ting skiller
dem. Hvilke?

LØSNINGER

DEN PERFEKTE SKYGGEN
Bare en av disse skyggene er Langbeins. Ser du hvilken?
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FINN 8 FEIL!

EN
MERKELIG SUM
Kan du hjelpe Mikke
med å gjøre regne-
stykket riktig
ved å erstatte
symbolene
med tall?

EN MERKELIG SUM
Gul firkant er 4,rød
sirkel er 1 og grønt
kvadrat er 2.
DEN PERFEKTE
SKYGGEN
Nummer 5.
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SeliusSelius
Læreren: Jeg vet ikke hva jeg skal 
gjøre med deg, Lars. Du er den 
eleven i klassen som har det største 
fraværet og når du først møter opp, 
er du helt bortreist…

Damen: - Hvorfor gikk du ikke til poli-
tiet med ringen du fant?
Mannen: - Fordi det stod "Din for all-
tid" på den.

- Kona mi har drevet voldsomt med 
slanking i det siste. Det har gått i ett 
sett med kokosnøtter og bananer.
- Hjalp det?
- Ikke noe særlig, men fy søren hvor 
god hun er blitt til å klatre...

Vitenskapsmannen til sin hustru:
- Jeg har en stor overraskelse til deg 
på fødselsdagen din kjære.
- Så snilt av deg. Hva er det?
- Jeg har oppkalt et virus etter deg.

Hvem har flest flasker i jungelen?
Svar: Panteren.

- Dyrlege, det er noe galt med  
hunden min. Den løper etter biler…
- Det er da helt normalt.
- Jammen, den graver dem ned 
også!

Hvilken bok bør du velge hvis du 
havner på en øde øy, og bare kan ha 
med deg én bok? 
Svar: Båtbygging for nybegynnere.

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
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LTN fikk 3,5 millioner
Extra-kroner

Under årets tildeling fikk LTN opp mot 3,5 millioner kroner fra Extra-spillet, og gene-
ralsekretær Marit Andresen LTN er svært fornøyd.
- Med denne årlige begivenheten så kan vi videreføre prosjekter vi allerede er i gang 
med, og vi får dratt i gang nye prosjekter som vil komme våre medlemmer til gode. 
Vi er godt fornøyd med å ha fått penger til åtte prosjekter, slår hun fast.

- Det var utrolig flott å få støtte 
til prosjektet, og vi har planlagt 
fire kurs inneværende år, sier 
Kjersti Einan som er med i LTN-
ungdom.

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Varsel om årsmøte i 
LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag

Landsforeningen for Trafikkskadde Sogn og Fjordane fylkeslag
held sitt årsmøte laurdag 19.mars kl.15.00 på Kyrkjebø

(nøyaktig kor kjem vi attende til). Vel møtt! Helsing styret.

ExtraStiftelsen - Helse og rehabili-
tering, delte ut 220 millioner kroner 
til i alt 557 prosjekter under arran-
gementet i Oslo den 23.november. 
LTN mottok til sammen 3.497 mil-
lioner kroner til åtte prosjekter.  To 
av prosjektene er nye.

- Det er hyggelig at prosjektet 
"Credo", et prosjekt vi gjennomfø-
rer med Orkdal Trafikkskole, fikk 
44.000 kroner i støtte. Målet er å 
synliggjøre konsekvensene ved en 
trafikkulykke overfor kjøreskole-
elever. Kort fortalt får elevene møte 
en trafikkskadd, og dermed får de 
problematikken nært innpå seg. 
Leder for prosjektet er Kjersti Einan 
fra Sør-Trøndelag, forteller Marit 
Andresen.

Veldig glad
Kjersti Einan er glad for støtten hun 
fikk til sitt prosjekt. 

-I prosjektet er det tenkt at elev-
ene som skal ta trafikalt grunnkurs, 
skal få en "belønning" for å ta det 
utvidede trafikale kurset. Der får 
elevene møte en person som er tra-
fikkskadd eller de får møte pårøren-
de. Det er i hovedsak LTN-ungdom 
som skal holde foredrag. Det er 
planlagt fire kurs i løpet av innevæ-
rende år, og jeg har tro på at dette 
har en forebyggende effekt, fortel-
ler Einan.

Også forskning
Forskningsprosjektet "Å leve med 
traumatisk hjerneskade" er det an-
dre nye prosjektet som dras i gang 
og dette fikk 605.000 kroner under 
arrangementet i Oslo. Prosjektet er 
et samarbeid NTNU, medisinsk fa-
kultet - Institutt for nevromedisin. 
Prosjektleder er Torun Gengaune 
Finnanger. 

- Hvert år så oppfordrer jeg la-
gene våre om å finne også "små 
og spennende" prosjekter. Ikke 

alt krever så store 
summer, men kan 
ha stor betydning 
for mange av våre 
medlemmer. Jeg 
vil derfor oppford-
re lagene allerede 
nå om å tenke på 
prosjekter som det 
kan søkes om, sier 
Andresen.

Er i gang
Fire forsknings- og 
to rehabiliterings-
prosjekter som alle- 
rede er i gang skal 
videreføres. Disse ble innvilget i 
2007, 2008 og i 2009. 

- Extra-midlene er et viktig til-
skudd både når det gjelder rehabi-
litering, forebygging og forskning. 
Vi i sekretariatet håper derfor det 
kommer mange og gode søknader 
som vi kan videreformidle. Dessu-
ten er det lov å søke på nytt hvis 
man ikke kom med denne gangen, 
avslutter Andresen.

Det er 14. gang at det deles ut 
penger fra TV-spillet Extra. På dis-
se årene så er det gitt til sammen 
2,8 milliarder kroner til frivillige  
organisasjoner. 

Varsel om årsmøte i LTN-Romerike
LTN-Romerike lokallag avvikler årsmøte den 12.april kl. 19.00. 

Møtet holdes på Frivillighetens hus, Solheimveien 62b  
(FFO på Skårer i Lørenskog, en rosa teglstensbygning).

Møtet arrangeres i fjerde etasje og det er heis i bygningen.  
For ytterligere opplysninger kan du ringe 

LTN-Romerikes telefon: 99 52 26 18
Velkommen! Hilsen Styret



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: 
7. februar

Løsning 
sendes til: 
Landsforeningen 
for trafikkskadde, 
Postboks 
4258, Nydalen, 
0401Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
O jul med din 
glede

Vinnerne er:
Eivind N.M. 
Engeness, Moss

Nils Magne 
Mikkelsen 
Røstum, Melhus

Odd-Egil 
Gundersen, Oslo

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

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

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

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

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

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

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

SAKSE SELV
DRETT

AVSATS ALDER

PÅ
FROSTA
TIL SOM - 
MEREN

FRYSE ORGAN LEVER SINNE

BUSK
PARTI

TONE - 
TEGN

SVEISEN

FLYGER VANN - 
VEIEN

GLØDER TONE

KOST
PULVER

VENER
SPESI - 

ELT
SPISTE

ØY - 
BOERE

TIL - 
FELDIG

VEMME - 
LIGE

PURKE PIKE - 
NAVN

KONGE - 
NAVN

ARISTO - 
KRATIET

BREN - 
SEL

AGUR - 
KER

PIKE - 
NAVN

OFRE
VANT
LTN

UEKTE
KROPPS-

DELER

NYTEL - 
SES - 

MIDDEL

KRYR
DRA

HYGGE MÅLET

TANKE BELEGG FINNES TRE LIKE NASKE
TEKKE

RETNING STRUTS TONE
FISK

LIKE STEL - 
LER

MÅL TRAM UTROP ELV UTLØP
TALL

GRESK
BOKST.

GUDINNE KRYD - 
DER

DRIKK ATOM DEMPE TIRRE GARN

MORE - 
NEN
VIA

BAK
TRE

I
ORDEN

ORI - 
ENTEN
TEMA

UKJENT

EI
STJELE
SKIKKE - 

LIG

TILBAKE-
REISE

DYR
PREST

RESPEK-
TEN

PAR - 
TERT

MINEN
TØRT
STED
ENDE

KAR - 
TONG
STU - 

DERER

BYGE
ARBEIDE
NESTEN

BLINK

ARTIK - 
KEL

UNION

PRE - 
STERE

DÅRLIGE FINE
FASE

LAND GUDINNE

STROPP ROLIG

MO - 
DERNE
PELS - 
VERK

FUTTE - 
RALET
DREIE

SNARER GRØNN - 
SAK

NARRER

PÅ
EIDENE

TIL SOM - 
MEREN

PLAN - 
TER

AVTAR
TALL

HELLIG RØYK - 
STUE

YTRER HELL
AVGIFT

MERK
HÅND - 

VERKER

ARGON
BØNN

HAVØRN

SKOR - 
PER
SJAU

NEGL PIKE - 
NAVN

BIO - 
GRAF

ITALI - 
ENER

GLI

SVENSK
SEL - 
SKAP

KLOKKE
SVIMMEL

OKSE EKSI - 
STERER

HUMRE MÅNED PIKE - 
NAVN

STIRRE
VILT

Linda  May
Kallestein

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

Steiro
8400 SORTLAND
Tlf. 91 54 28 05

Forsmo Maskiner
& Transport AS

Åkerlov. 14
8613 MO I RANA
Tlf. 99 55 03 44

Strand Hansen Maskin
og Transport AS

Tind
8392 SØRVÅGEN
Tlf. 91 30 19 38

Jægtvik & Brostad
Transport AS

Ringv. 37
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 41 68 99 01

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Bertel O Steen
Gjøvik

Amsrudv. 1
3 2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 14 61 00

Mekonomen
Sandnes AS

Vågsg 43
4306 SANDNES
Tlf. 51 60 32 20

Sjåstad Maskin
Stølsv 16, 3580 GEILO

Tlf. 32 09 31 56
Graving - Transport -

Snøbrøyting

Autopartner
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390

Ønske om å bli selvstendig
næringsdrivende i Trondheim?

Ta løyvekurs i 2008 og Norgestaxi dekker dine kursutgifter
ved uttak av løyve hos Norgestaxi Trondheim AS

Hos oss i Norgestaxi Trondheim kan ditt ønske bli oppfylt.
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag har ledige hovedløyver for
Trondheim. Som drosjeeier kan du utvikle din egen virksomhet
innenfor vårt konsept.

Det stilles ikke krav til erfaring fra drosjevirksomhet.
Oppfyller du myndighetenes krav, vil du kunne starte din
virksomhet om kort tid.
Vi tilrettelegger for opplæring, kurs mm., som Norgestaxi dekker
etter at hovedløyvet er tatt ut og formidlingsavtale med
Norgestaxi Trondheim AS er skrevet.

Ta kontakt med Geir B. Lerdahl
geir-b.lerdahl@norgestaxi.no

Tlf. 73 92 49 02 / 900 38 050
for nærmere informasjon om Norgestaxi Trondheim,

og forberedelsene til å bli drosjeeier hos oss.

for mer info:

www.norgestaxi.no

Agder Karosseri
og Billakkering AS
Grøm næringspark 15

4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Hov Bilverksted
Hovlandsv. 1

2860 HOV
Tlf. 61 12 29 88

Bildeler
Prosgrunn AS
Rolighetsvegen 1 C
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 54 83 00

Oustad AS
Østreg. 32

2317 HAMAR
Tlf. 62 51 92 20

Oddmunn’s
Bilverksted
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Østli
Servicesenter AS
Svartbekkvegen 74

2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Eina Auto
Tomm Vestli

2843 EINA
Tlf. 61 19 53 95

Mask. Entreprenør
Kvilekval AS
Vidsjåveien 13

3770 KRAGERØ
Tlf. 994 26 237

Rue Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Sagland Bil
og Motor AS

Strandg 103
4307 SANDNES
Tlf. 51 62 22 00

Ihle Bilverksted AS
Ihlevegen 309

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 75 60

Friis Arkitekter AS
Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

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

Nonslid
Bilservice AS

Nygård
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

Engs Bil og
Deler AS
Marisagv 3

2390 MOELV
Tlf. 62 35 94 00

Reisa Bilsenter AS
Hovedv 45

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Hommersåk
Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Jahr Bilservice
Jarv.

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Bilreparatørene AS
Ravnåsv. 8

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 88 98

R. Kjos og
K. Bilverksted AS

Brug. 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54

Lundberg
Bilservice AS

Heggelia
9325 BARDUFOSS

Tlf. 77 83 09 10

Auto &
DekkService AS

Olav V g 104
8004 BODØ

Tlf. 75 54 14 00

Mekonomen
Tromsø AS

Terminalg. 32
9019 TROMSØ
Tlf. 77 60 96 20

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

Jon Tore Sand
Sandv. 5

1389 HEGGEDAL
Tlf. 95 22 42 40

Tyrifjord Bil
Tyrifjordv. 25
3530 RØYSE

Tlf. 32 15 86 10

Asfaltv. 3
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 98 13 03

Knut Johansen
Transport
Ringvegen 7

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 48 00 60 07

Myrvang Maskin
og Transport AS

Foldvik
9470 GRATANGEN

Tlf. 90 66 97 98

Silsand Graving
& Transport AS

Laukhellav. 31
9303 SILSAND
Tlf. 41 51 81 48

Indre Agder
Transport

Hornes Næringspark
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

Erlandsen
Transport AS

St Olavs g 174 B
9407 HARSTAD
Tlf. 90 82 20 53

Reiertsen
Transport AS

Senjahopen
9386 SENJAHOPEN

Tlf. 77 85 86 00

Edvardsen og Enoksen
Transport AS

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 90 52 28 78

Motorhuset AS
Lilletunev. 4

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 76 00

Arne B. Pedersen
Transport AS

Landøyv. 31
1394 NESBRU

Tlf. 91 83 76 90

J. Hammerås  & Sønn
Bilverksted

Aarsætherv. 30 B
6006 ÅLESUND
Tlf. 70 13 16 71

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 95 73 21 18

Johny Birkeland
Transport AS

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Termo Partner A/S
Tonningsg. 33
6783 STRYN

Tlf. 57 87 64 75

Standnes
Transport AS

Kjørnesv. 15
6856 SOGNDAL
Tlf. 91 12 70 48

Batteri Elektro AS
Kloppenebakken 12

4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 12 22

L. A. Nordhaug  AS
6455 KORTGARDEN

Tlf. 71 20 23 30

Nohres
Transportservice AS

Tømmerv. 5
1479 KURLAND
Tlf. 93 44 89 63

Ola Tildheim
Transport
Industriv. 12

1473 LØRENSKOG
Tlf. 97 03 59 13

Ahlheit transport
og vedlikehold

Bjørvikstranda
6977 BYGSTAD
Tlf. 95 96 55 91

Flage Transport AS
Skomakerberget 6

9517 ALTA
Tlf. 97 13 45 47

Oleif Simensen
Transport AS

Mardalv. 84
9517 ALTA

Tlf. 90 85 52 54

Gøksen Transport
Nebbev. 31

5144 FYLLINGSDALEN
Tlf. 41 18 53 20

Johnsen
Transport
Jodalsvegen 42

5105 EIDSVÅG I ÅSANE
Tlf. 55 25 85 00

Transporttjenester AS
Nyv. 24
1430 ÅS

Tlf. 64 94 36 10

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 97 16 98 64

Antila-Tolk
Transport

Ulvestad
9925 SVANVIK
Tlf. 47 65 53 88

Nedre Eikerv. 12
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 20 21 00

Nedre Tyholmsv. 9 D
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 25 82

Kallestad
Transport AS

Lyngstegen 16
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 93 21 92 88
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LTN takker for annonsestøtten



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

 

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

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no

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

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no

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

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no

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

Torget 8, Pb 223,
3251 Larvik
Telefon 33 13 83 60
Telefax 33 13 83 68
www.advokatdrangeid.no

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

C. J. Hansens vei 3 A, 2007 Kjeller • Tlf. 64 84 00 20 • post@ohco.no

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker.
Våre 7 advokater fokuserer på rask oppfølging, 

høyt faglig nivå og gode resultater.

Kontakt: Owe Halvorsen, Thomas Wangen (H) eller Sandra Træland for

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Personskade og erstatningsrett

O S L O    T Ø N S B E R G    S TA V A N G E R    B E R G E N    Å L E S U N D    T R O N D H E I M    T R O M S Ø   

For en uforpliktende og gratis førstekonsultasjon, ta kontakt med advokatene  
Ola J. Strømsmoen, ojs@steenstrup.no eller Otto Roll, oro@steenstrup.no

W W W. S T E E N S T R U P. N O   
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Varsel om årsmøte
Vi kunngjør herved at LTN-Valdres lokallag skal  
avholde sitt årsmøte onsdag den 13.april 2011.

Vennlig hilsen, Trine Lundstein, leder

Varsel om årsmøte i 
LTN-Vesterålen lokallag

Årsmøtet avholdes den 7. mars 2011 på ASVO 
(Steffensenbygget) kl. 18.00.  Saker som ønskes 

behandlet bes innsendt til styret innen 7. feb.2011.
Med hilsen Styret i LTN-Vesterålen

Trafikkskaddes dag
i Kyrkjrbø kyrkje

LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag vil markere  
Trafikkskaddes dag i Kyrkjebø kyrkje søndag 

20.mars kl. 11.00. Ulike instansar som represen-
tantar frå politi, brannvesen, ambulansetenesta, 

politikarar, frå Trygg Trafikk, vert inviterte til å delta 
saman med oss. Vi tenner lys for dei som er  

omkomne i Sogn og Fjordane i 2010, og minnast i 
takksemd dei vi fekk behalde. Etterpå vert det kyr-
kjekaffi på kyrkjelydshuset for dei som ynskjer det. 

Helsing styret 
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Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

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

Kontaktpersoner:

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

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

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

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

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

Har du krav 
på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
9 medarbeidere hvorav 7 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

Personskade: 
Ta kontakt med  advokat Henning Dragsnes eller 
advokat Frode Wisth for en uforpliktende samtale.

Fjordgt. 23, 
Postboks 534 Sentrum 
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 
Telefax: 73 87 45 45


