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Rettssikkerhetsfondets formål er å yte støtte til ulyk-
kesskadde som har behov for å bringe saken sin inn 
for domstolene. Fondet kan stille garanti for utgif-
ter til domstolsprosessen. Hvilken garanti som stil-
les avhenger av den enkelte sak. Det ytes kun ga-
ranti for utgifter som overstiger det som dekkes av 
andre ordninger, feks. rettshjelpsforsikring, fri retts-
hjelp etc. 

Om saken gis garanti vurderes ut fra fondets statut-
ter, blant annet vil et vurderingstema være om sa-
ken er av prinsipiell betydning. 

For å kunne søke om støtte fra fondet må du være 
medlem av Landsforeningen for trafikkskadde. Din 
advokat skal bistå med søknad om garantistillelse 
hvor det i nødvendig utstrekning redegjøres for tvis-

ten og de grunner som tilsier prosess. Saksbehand-
lingen er skriftlig.

Søknad sendes av advokat til: Landsforeningen for 
trafikkskadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo.

Fondet er finansiert gjennom midler fra LTN, samt 
gaver eller ytelser fra privat eller offentlig virksom-
het. 

Dersom du eller din bedrift kan tenke dere å gi fon-
det en gave som kan bidra til å styrke rettssikkerhe-
ten for de som i fremtiden kommer ut for en ulykke, 
kan dere sette inn gaven på kontonr 8101 85 38822.

Gaver til idealistiske organisasjoner berettiger til 
skattefradrag.

LTNs Rettssikkerhetsfond

Rådgiverne svarer på spørsmål

LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid hver torsdag 
mellom klokken 10.00–14.00. 
Hun svarer på spørsmål angående kognitive skader. E-post: kognitiv@ltn.no

For alle andre henvendelser:  Telefon 22 35 71 00 eller E-post: medlemmer@ltn.no.

Åpent alle dager mellom klokka 09.00 og 15.00
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Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm

LTN har i mange år kjempet for at 
unge mennesker ikke skal bli plassert 
på alders-eller sykehjem. ”Unge ut 
av aldershjem” var derfor en av pro-
blemstillingene vi sendte inn i forbin-
delse med innspill til Statsbudsjettet 
for 2009. En egnet boform der bruke-
ren står i fokus, og et godt rehabilite-
ringstilbud for unge funksjonshem-
mede, må bygges ut. 

LTN har tidligere krevd at reha-
bilitering må bli neste store helsere-
form, og dette kravet står vi på. Re-
habilitering handler i stor grad også 
om boform og skole. 

LTN har gjennom årene bidratt i 
en god del saker der fortvilede pårø-
rende har måttet se sine unge plas-
sert på aldershjem. Begrunnelsen er 
som regel manglende tilbud i nær-
miljøet. Dette er dypt beklagelig. Vi 
konstaterer at det er få unge dette 
dreier seg om, men det gjør ikke sa-
ken mindre tragisk for den som ram-
mes. Disse unge en taus gruppe 
som står i fare for å bli glemt. Dess-
verre er det en kjensgjerning at unge 
skadde i stor grad er avhenging av 
ressurssterke pårørende, eller er 
prisgitt andre i støtteapparatet, som 
ivaretar deres interesser. 

Heldigvis registrerer vi at flere 
av disse sakene har løst seg, men 
ikke uten kamp. Ofte må media ret-
te fokus på enkeltskjebner før vi får 
fortgang i sakene. Slik bør det ikke 
være. Som pårørende eller skadd 
skal man måtte slippe å bli hoved-
oppslag i aviser, eller føle seg tvun-
gent til å stå frem på fjernsyn, for 
å få den hjelp man har krav på. Så 

lenge vi ser at denne uretten begås 
mot unge mennesker, så lenge vil 
LTN kjempe kampen og øke presset 
på politikerne.  

I denne utgaven av magasinet 
tar vi også opp de økonomiske pro-
blemene som Øverby kompetanse-
senter sliter med. Som interesse-
organisasjon kan vi ikke stille se på 
at senteret nedbemannes, og har 
sammen med Foreningen for Kreft-
syke barn gjort en henvendelse til 
kunnskapsdepartementet. Det er 
viktig at et nasjonalt senter som skal 
bistå kommuner og fylker i arbei-
det med barn, unge og voksne med 
særskilte behov – ikke nedbeman-
nes men styrkes. Skolen er en vik-
tig arena for rehabilitering, og kom-
petansen er dessverre ulik i landets 
kommuner. Vi setter derfor vår lit til 
at politikerne, spesielt med tanke på 
valget til høsten, tar bekymringene 
på alvor.

Et nytt LTN-år er i gang. Årsmø-
tene er avholdt, enkelte styrerepre-
sentanter har takket for seg, og nye 
har trådt inn. Samarbeid og dialog er 
en forutsetning hvis man skal få til et 
velfungerende lag. Det er en kjens-
gjerning at mange av våre medlem-
mer og tillitsvalgte har en utford-
rende hverdag. Mange sliter med 
helseplager. Det er derfor viktig at 
vi som tillitsvalgte spiller på lag og 
nyttiggjør oss de ressursene som er 
innad i styrene og laget forøvrig.  

Med hilsen
Henning Bjurstrøm 
Landsleder

Gamle kampsaker er fortsatt aktuelle
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Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – februar, 2009
Avskrift og kopiering av Trafikkskaddes magasin kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer nødvendigvis
ikke med Landsforeningen for trafikkskaddes syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte innlegg og 
artikler. Trafikkskaddes magasin skal gjenspeile det som skjer rundt i landet. Derfor inviterer vi deg til å sende inn kommentarer,
leserinnlegg, dikt og bilder fra ulike aktiviteter.   
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Svend Ola Kleven har vært aktiv i 
LTN i en årrekke og har drevet fore-
byggende arbeid sammen med tid-
ligere lensmann Jan Kolbjørnshus. 
De to har møtt hundrevis av skole-
ungdommer med sitt foredrag som 
omhandler fart og bruk av sikker-
hetsutstyr. Svend Ola ble alvorlig 
skadet i 1987, og siden den gang 
har han vært rullestolbruker. Han 
har brukt sin egen historie som et 

skrekkens eksempel på hvor galt 
det kan gå.

– Lammelsen førte til at jeg fikk 
trykksår. Det har vært lange og 

smertefulle sykehusopphold de 
to siste årene. Tilstanden min har 
vært svært alvorlig, sier Svend Ola 
og tenner seg en røyk på rommet 
sitt ved Hovli Alders- og sykehjem i 
Søndre Land.

Fikk hjerneslag
I fjor håpet han at trykksårene skul-
le gro, og at han skulle komme til 
hektene igjen. Men nok en gang ble 

Svend Ola (52) må 
bo på aldershjem

– Jeg håper å få ordnet meg en PC slik at jeg kan kommunisere med omverdenen. Det hadde hjulpet 
mye, for dagene blir veldig lange, sier Svend Ola Kleven.

”Jeg lengter 
hjem”

Tidligere leder i LTN-Randsfjord lokallag, Svend Ola Kleven (52) har bodd på alders-
hjem snart i 10 måneder. Svend Ola er bevegelseshemmet etter en ulykke, og da et 
hjerneslag oppstod i fjor vår, var aldershjemmet i bygda eneste alternativet. – Det er 
enestående mennesker som jobber her, men aldershjem er et uverdig tilbud til unge. 
Jeg lengter hjem, sier Svend Ola.
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Svend Ola satt helsemessig tilbake. 
I månedskiftet mai-april i fjor fikk 
han hjerneslag. Hjerneslaget opp-
stod om natten, og først da hjem-
mehjelpen kom om morgenen, fikk 
han hjelp.

– Vedkommende som skulle ta 
morgenstellet trodde jeg var full. 
Det var en fryktelig opplevelse…
helt forferdelig, sier han stille.

Etter en ukes tid på sykehuset, 
bar det inn på aldershjemmet som 
ligger i Hov sentrum. Ingen institu-
sjon kunne gi Svend Ola et tilbud i 
og med at han hadde sår som skulle 
stelles. Pleiebehovet er også stort. 

– Det ble gjort flere forsøk fra 
kommunens side, men ingen reha-
biliteringsinstitusjon kunne ta imot 
meg. De fleste steder må du være 

nokså selvhjulpen. Jeg var rett og 
slett for syk, forklarer han.

Sterke smerter
Etter hjerneslaget fikk Svend Ola 
sterke smerter i den ene armen. Et-
ter den sammenhengende helse-
messige nedturen, ble også den tid-
ligere lokallagslederen deprimert. 

– Det har vært fryktelig vanske-
lig. Smertene var uutholdelige og 
dagene ble veldig tunge. Jeg fikk til 
slutt hjelp på Ottestad som ligger 
ved Hamar. I lengre tid har jeg fått 
sprøytet inn Botox i armen, og det 
hjelper. Botox kan altså brukes som 
smertelindring – ikke bare som et 
skjønnhetsmiddel, forteller Svend 
Ola, drar litt på smilebåndet og sier 
han er glad for å ha fått hjelp.

Lange dager
Svend Ola forteller at dagene blir 
lange. Han har liten eller ingen 
omgang med beboerne på alders-
hjemmet – selv om folk rundt han 
er ”hyggelig nok”.

– Nei, jeg sitter veldig mye på 
rommet. Ser på TV – og røyker. 

Tidligere hadde jeg fysioterapi to 
dager i uken, men fra slutten av 
januar har jeg fått mer intensiv 

– Det arbeides for å finne en løsning for Svend Ola, fastslår regionsekretær Karin Bjørnødegaard som har 
engasjert seg i saken.

”Unge skal
ikke bo

på aldershjem”

– Jeg får god pleie på alders-
hjemmet, men det er trist å sitte 
her, sier 52 år gamle Svend Ola 
Kleven fra Søndre Land.

”En trist
situasjon for de 

det rammer”
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opptrening. Landsforeningen for 
trafikkskadde har jo i en årrekke 
jobbet for å få unge ut av alders-
hjemmene. Arbeidet må fortsette. 
Unge skal ikke oppbevares på et al-
dershjem, sier han bestemt.

Selv om Svend Ola har et sterkt 
ønske om å komme hjem, ser han 
ingen løsning på det akkurat nå. 
Boligen, som ligger landlig til i 
skogen, er rullestoltilpasset. Men, 
Svend Ola trenger nå mye tilsyn og 
derfor er ikke hjemflytting aktuelt 
nå.

– Jeg håper at jeg snart får en 
PC slik at jeg kan kommunisere 
med omverdenen. Bare det hadde 
hjulpet mye, avslutter han.

Regionsekretæren på besøk
Regionsekretær Karin Bjørnøde-
gaard er en av dem som har jevnlig 
kontakt med Svend Ola. 

– Det er trist at så unge men-
nesker skal blir plassert på et al-
dershjem. Personellet på Hovli har 
imidlertid tatt tak i saken, og det er 
utarbeidet en individuell plan. Det 
er dessverre få muligheter for re-
habilitering av Svend Ola, men han 
har fått innvilget helsehjelp med 
assistanse. Det arbeides nå for å 
finne et egnet sted. Problemet er 
også at det må skaffes en assistent 
til oppdraget, sier regionsekretæ-
ren. 

De ansatte ved Hovli Alders- og sykehjem har tatt tak i Svend Olas situasjon, og det har resultert i flere 
møter. Her ser vi (t.v) avdelingssykepleier Kari Snipstad, assisterende avdelingssykepleier Inger Beate 
Kvalsvik og primærsykepleier Anne Storberget sammen med Svend Ola Kleven.

– En kampsak for LTN 
Unge ut av aldershjem og sykehjem har vært en av 
LTNs kampsaker i mange år, og i innspillet til stats-
budsjettet for 2009, ble dette også nevnt igjen. 

LTN mener at staten bør ha det finansielle ansvaret for unge funk-
sjonshemmede som er plassert på alders- eller sykehjem. 

– Dette vil gi like muligheter for alternative boformer uansett hvor i 
landet man bor. Det er ikke mange i antall som havner på syke- eller 
aldershjem, og derfor står disse menneskene i fare for å bli glemt, slår 
LTN-rådgiver Ingeborg Dahl-Hilstad fast.

– Og saken om Svend Ola er typisk i så måte?

– Dessverre er dette situasjonen flere steder i landet, men det gode er 
jo at det her jobbes med å finne en løsning slik at oppholdet på alders-
hjemmet ikke blir permanent, sier hun.

– LTN ser det som viktig å holde fokus på disse sakene?

– De menneskelige kostnadene er for store til å overse. Dette er en 
svært trist situasjon for de det rammer. LTN mener at hvis man sen-
ker toppfinansieringen, altså hvor mye kommunen må betale og hvor 
mye staten må betale, blir sjansene større for et verdig tilbud. En mu-
lighet er å si at staten må finansiere alt over en vanlig sykehjemsplass 
for de tunge brukerne av kommunens helsetjenester, sier Ingeborg 
Dahl-Hilstad.
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– Kraftig provosert
over statlig utspill
Er du skadet etter 2001 i en motor-
vognulykke på grunn av grov uakt-
somhet, og skadevolder ikke kan 
gjøre opp for seg, så vil staten be-
tale oppreisningen. Kunngjøringen, 
som har gått ut i landet aviser, er et 
resultat av en rådgivende uttalelse i 
EFTA-domstolen i fjor sommer. Den 
fastslår at den norske regelen, som 
unndrar oppreisningsansvar fra 
den obligatoriske forsikringen, er i 
strid med EUs direktiver om mot-
orvognforsikring. Den norske bil-
ansvarsloven pålegger ikke eier av 
motorvogn å tegne forsikring for 
oppreisning, og forsikringsselska-
pene betaler derfor ikke ut denne 
erstatningen. Før en ny lov ligger 
på bordet, vil derfor staten dekke 
kravet.

– Vi er ikke fornøyd med at er-
statningen fra staten bare skal gjel-
de skadetilfeller fra og med 2001. Vi 
er svært skuffet, og mener staten 
må erkjenne ansvar fra 1994. Her 
legger vi til grunn Finanger-dom-
men og EØS-avtalen, sier Dahl-Hil-
stad og Oretorp.

Blir avvist
LTN har sendt brev til justisminis-
ter Knut Storberget, der forenin-
gen klart uttrykker misnøye i saken. 
LTN spør hva årsaken er til at staten 
fraskriver seg ansvar i ulykker som 

skjedde før 2001 og hvilke vurderin-
ger som ligger bak dette. LTN hev-
der at en rekke mennesker aldri vil 
kunne legge saken bak seg. De vil 
ikke få den oppreisningen de har 
krav på.

– Vi har tidligere tatt opp pro-
blemstillingen der skadelidte eller 
etterlatte har blitt frarådet å kreve 
oppreisning fordi skadevolder har 
dårlig betalingsevne. Vi vet også 
at en del av menneskene har søkt 
om voldsoffererstatning men fått 
avslag fordi saken deres gjaldt bi-
lansvar. Det som opprører oss er 
at denne gruppen mennesker, på 
et feilaktig lovgrunnlag, har mistet 
muligheten for erstatning. Vi ber 
derfor Justis- og politidepartemen-
tet finne fram til disse sakene, sier 
de to.

For kort frist
LTN reagerer også over fristen for å 
melde kravet.

– Uhørt! To måneder er alt for 
kort tid, og vi mener fristen bør set-
tes til minimum ett år etter kunn-
gjøring. Når man ser på den tiden 
som departementet har brukt på 
å behandle denne saken, så er det 
svært urimelig at skadelidte må 
melde kravet innen to måneder. 
Her må dessuten den skadelidte 
selv ta initiativ for å få erstatnin-

gen, og vi er redd kunngjøringen 
ikke har nådd ut til alle. Dette er 
rett og slett ikke bra, sier Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

Jobber med informasjon
Da Trafikkskaddes magasin gikk i 
trykken jobbet sekretariatet med å 
få ut informasjon til LTNs medlem-
mer. Saken har også vært framme i 
riksdekkende medier.

– Vi er glad for at saken har fått 
oppmerksomhet. Kanskje det kan 
være med på å få politikerne til å 
forstå hvor urettferdig mange men-
nesker blir behandlet. Vårt krav er 
at departementet ser på saken i et 
nytt lys. Det var ikke dette vi ven-
tet oss. Vi har dessuten oppfordret 
våre medlemmer om å reise krav 
selv om de ble skadet før 2001, av-
slutter Dahl-Hilstad og Oretorp.

Flere titalls medlemmer 
av Landsforeningen for 
trafikkskadde har ikke fått 
oppreisning fra skadevol-
der med bakgrunn i at han 
eller hun ikke kan gjøre 
opp for seg. I begynnelsen 
av februar trykket Justis- 
og politidepartementet 
en annonse i landets avi-
ser der de ber skadelidte 
melde seg. – Vi er kraftig 
provosert. Mange av våre 
medlemmer vil ikke få det 
de har krav på fordi de ble 
skadet før 2001, fastslår 
LTN-rådgiverne Ingeborg 
Dahl-Hilstad og Per Ore-
torp.

– At det gis to måneders 
frist for å melde kravet, er 
uhørt, mener rådgiver Per 
Oretorp i LTN.

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Det å miste et barn i en trafikku-
lykke, beskrives som ubeskrivelig 
vondt. Foreldrene sitter igjen med 
mange spørsmål, som ofte forblir 
ubesvarte. Det gjorde også Odd-
bjørn Skauerud fra Fagernes da han 
mistet sin yngste sønn for om lag 
20 år siden.

Spørsmålene var nesten enda 
flere da Skauerud og kona i fjor 
sommer opplevde å miste sønn 
nummer to, i en ulykke nord for 
Rena.

– Hvorfor vi?
– Det er vanskelig, sier Oddbjørn 

Skauerud stille.
– Det er vanskelig å skjønne 

hvorfor nettopp vi…, hvorfor vi 
skal oppleve dette to ganger, inn-
rømmer pensjonisten.

Arbeidet med trafikksikkerhet
Siden 1961 har han arbeidet for 
Statens vegvesen. Det er liksom 
litt skjebnens ironi at han i mange 
år har hatt trafikksikkerhet som ar-
beidsområde, og blant annet har 
reist rundt og lært ungdom og russ 
om sikkerhet og bil i 20 år.

Det ble ekstra meningsfullt et-
ter at den første sønnen omkom, 

og for det har han blitt hedret med 
pris.

Gjennom årene har Oddbjørn 
sett og etterforsket mange tragiske 
trafikkulykker, for å finne årsakene.

Årsakene har han også funnet 
med dødsfallene til sønnene, men 
ikke svaret på hvorfor.

Det får han aldri.

Rykket ut sjøl
Den yngste sønnen omkom i en 
ulykke på veg hjem fra en fotball-
kamp, og en avslutning på videre-
gående skole. Bjørn hadde vært 
på besøk hos klasseforstanderen 
sammen med skolekameratene, og 
på vegen hjem ble hastigheten for 
stor. På den tida hadde ikke den el-
dre bilen belter i baksetet, og Bjørn 
ble kastet ut. En kamerat døde mo-

mentant, mens Skaueruds sønn 
døde på operasjonsbordet på Ul-
levål. Oppi alt var pappa Oddbjørn 
brannmann i reservestyrken, og 
rykket ut til ulykken, uvitende om at 
sønnen var involvert.

Tilfeldighetene
I fjor sommer var hans eldste sønn 
Øystein på veg fra kjæresten på 
Koppang og hjem til Eidsvoll, der 
han bodde. Han eide både motor-
sykkel og bil, og akkurat denne ene 
sommerhelga, den lyseste i året, 
hadde han valgt motorsykkelen. 
Akkurat denne helga, på et sted 
det ikke var viltgjerder, kom det en 
elg over vegen. Akkurat det ene se-
kundet den ikke skulle, traff elgen 
motorsykkelen og Øystein, som vel-
tet og havnet under elgen. Akkurat 
da kom det en trailer den andre ve-
gen og fikk elgen, sykkelen og Øy-
stein i fronten.

– Ufattelig uflaks
– Det som er så veldig spesielt, er 
at jo mer jeg analyserer den ulyk-
ken, desto mer ser jeg hvor ufattelig 
uflaks det var. Når du kommer i 70-
80 kilometer i timen, flytter du deg 

Siden 1961 har Oddbjørn 
Skauerud fra Fagernes 
hatt et stort hjerte for tra-
fikksikkerhet, og lært opp 
ungdommer i hele regio-
nen. I sommer mistet han 
også sin andre sønn i en 
tragisk ulykke.

– Vanskelig å skjønne hvorfor

Reportasje       

Av Henning Rugsveen
958 50 533 hru@h-a.no

Oddbjørn Skauerud fra Fagernes har opplevd å miste to sønner i to 
forskjellige ulykker.

”Viktig for oss
å delta i minne-
markeringen”



mange meter på ett sekund etter et 
slikt sammenstøt med en elg. Had-
de lastebilen bare kommet noen 
sekunder før, eller senere, kunne 
det gått bra. Jeg har opplevd mye 
tragisk i min tid med trafikksikkerhet 
i vegvesenet, men dette var nesten 
dobbelt tragisk, sier Skauerud.

Slik han tolket det på sjukehuset 
i Elverum, ble sønnen overkjørt av 
lastebilen midt over brystkassa.

Ville delta
Et lys og en minnemarkering 
sammen med andre som har mistet 
noen, kan aldri erstatte et liv, men 
Skauerud er glad for at han og kona 
deltok i Stange i januar.

– Jeg syntes det var veldig vik-
tig. Jeg har vært på mange lys-
markeringer som ansatt i Statens 
vegvesen, og var på Dombås da 
Oppland hadde sin markering, for-
klarer Skauerud.

Han har opplevd mange som har 
fått litt mer ro etter å ha deltatt på 
markeringen, og selv om det også 
er en sår opplevelse, ville ekteparet 
og sønnens kjæreste stille opp.

Etterpå satt ekteparet med søn-
nens kjæreste i midten, og tok far-
vel med Øystein nok en gang.

Det var vondt, men også godt.

Venner en styrke
Med seg hadde ekteparet også et 
vennepar fra hjemtraktene. Det har 
vært viktig støtte.

– Vi snakket litt om det i går, om 
hvordan man kommer gjennom 
noe sånt. Det føles som en styrke at 
vi har gode venner, sier Oddbjørn 
Skauerud.

Han delte skjebnen med å miste 
et kjært liv, sammen med pårøren-
de til 22 andre omkomne på vege-
ne i Hedmark i 2008.

Hedmark var sammen med Hor-
daland, det fylket i Norge der flest 
omkom i trafikken i hele fjor.

23 dyrebare liv som ingen ikke 
kunne miste, men som vi kunne 
tenne lys for.
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”En styrke
at vi har

gode venner”

Det var plassert ut mange fakkelbokser under minnemarkeringen i 
Hedmark i januar. 23 mennesker omkom i 2008.
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– Neste gang noen skal til Oslo eller 
andre steder, håper jeg de som fikk 
oppleve alle lysene langs Stange-
vegen i kveld, tenker seg om litt ek-
stra før de tråkker for mye på gass-
pedalen.

Det sa Sigbjørn Johnsen i sin 
appell i Ottestad kirke, da det ble 
holdt lysmarkering og minneguds-
tjeneste for de 23 som omkom i tra-
fikken i Hedmark i 2008.

Viktig å bry seg
– Lysene langs vegen er et synlig be-

vis på at vi bryr oss, sa fylkesman-
nen, og understreket hvor viktig det 
er å strekke ut en hånd til alle som 
har det tøft, selv om det er vanske-
lig å vite hvordan man skal nærme 
seg mennesker i sorg:

– Det trenger ikke være mer enn 
et skulderklapp eller et håndtrykk, 
eller til og med bare tilstedeværel-
se og omtanke. Det må ikke bli så 
travelt i vår hverdag, at vi ikke har 
tid til hverandre.

Mot og styrke
Etter lysmarkeringen var det min-
negudstjeneste i Ottestad kirke, 
der biskop Solveig Fiske leste opp 
navnene på alle som omkom i Hed-
mark, og ett lys for alle fra Hedmark 
som omkom i ulykker andre steder 
i Norge.

– Vi føler oss maktesløse over-
for det tapet dere har lidd, og ord 
kan ikke fylle tomrommet, men jeg 
håper denne gudstjeneste kan gi 
mot og styrke gjennom nye dager, 
sa biskop Fiske.

– For meg gir det mye å delta, og 
møte de pårørende i litt andre om-
stendigheter enn på et ulykkessted, 
sier lensmann i Løten, Audun Frem-
stad.

De ansatte i politiet opplever 
mye i løpet av sine arbeidsdager, 
og bilulykker er en del av oppga-
vene som kan bli tøffe når mennes-
ker er hardt skadd eller har omkom-
met. Derfor mener Fremstad at det 
å delta i en slik lysmarkering er vik-
tig.

Viktig for studentene
– Det er veldig spesielt når du sit-
ter her og hører navnene blir lest 
opp, og at det er et spenn i alder fra 
åtte til 88 år. Åtte år, det er akkurat 
så gammel som min egen sønn er, 
og det gjør at jeg blir rørt, sier Frem-
stad.

Politiet hadde med seg en stu-
dent på markeringen i Stange, og 
Fremstad mener det bør bli obliga-
torisk for alle politistudenter også å 
delta i en slik markering.

– Det er en erfaring som en ung 
politibetjent kan lære mye av, og 
ikke bare oppleve ulykkene rett et-
ter at de skjer.

– Godt å delta
Politiet, brannvesenet og ambulan-
setjenesten i distriktet hadde møtt 
opp med mange medarbeidere til 
markeringen og gudstjenesten.
Torgeir Dybvig i Hedmarken inter-
kommunale brann- og feiervesen 
innrømmer at det er en fin marke-
ring.

– Vi bearbeider selvfølgelig alle 
ulykkene rett etter at de har skjedd, 

men personlig synes jeg det er 
godt å delta her.

Dybvig og ambulansesjåfør Øy-
stein Kjeverud deltok i forbønnen i 
kirken og synes det er viktig å vise 
omsorg.

Også omsorg
Politi, ambulansepersonell og 
brannmenn ventet med fakkelborg 
utenfor Ottestad kirke da de pårø-
rende ankom kirken.

– Ikke alle pårørende ser at vi 
også gjør et omsorgsarbeid rett 
etter en alvorlig bilulykke, i tillegg 
til å forsøke å redde liv og få over-
sikt rundt ulykken. Det å delta her 
er også et forsøk på å vise omsorg. 
Vi glemmer heller ikke ulykker, sjøl 
om vi har profesjonell hjelp etter at 
noe har skjedd, understreker Øy-
stein Kjeverud.

Langs hele vegen fra Stange til Ottestad kirke var det tent 530 lys under minne-
markeringen i januar. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen håper de fikk folk til å tenke.

Politi, brannvesen og ambulansepersonell har en viktig jobb å gjøre ved alvorlige 
ulykker, men de er også mennesker. For mange er lysmarkeringen viktig.

– Alle må 
bidra for 
egen og  
alles sikkerhet

Viktig også for de som skal hjelpe

– Lysene langs vegen
 er et synlig bevis på at vi bryr oss, 

sa fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
under minnemarkeringen i Hedmark.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Det er lov å feire – vi sponser sjåfør!
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN) og If skadeforsikring ønsker at russen skal kom-
me gjennom feiringen uten skader eller ulykker. Enkelte år har ulykkes-tallene vært svært dystre. 
Som et forbyggende tiltak er det derfor dratt i gang en landsomfattende aksjon som heter ”Ticket 
to ride”. Natt til den 1. mai og natt til 17. mai tilbyr LTN og If seg å sponse hver russebil med til 
sammen 500 kroner. Dette gjør vi for at avgangselevene skal kunne leie seg voksne edrue sjåfører. 
Russen som inngår avtalen med LTN og If, skal også bidra med samme beløp til sjåførene. Der-
med vil sjåførene som leies få betalt 1000 kroner for to oppdrag. Det forutsettes også at den som 
leies som sjåfør, har hatt førerkortet i fem år. 

Er dere interessert? Kontakt lokallaget i Landsforeningen for trafikkskadde i deres distrikt, eller 
ring LTNs hovedkontor i Oslo på tlf: 22 35 71 00 • mail:sekretar@ltn.no 
 

Ha en hyggelig russetid!

I budsjettet for 2009 ligger det inne 
om lag 28 milliarder til samferdsel. 
De nye 3,8 milliardene som regje-
ringen nå legger på bordet, hilses 
velkommen av LTN.

– Vi har i mange år påpekt nød-
vendigheten av at veinettet rustes 
opp. Blant annet har en av fane-
sakene våre vært bygging av flere 
midt-delere. De 3,8 milliardene er 
ikke nok, hvis vi tenker oss en 0-vi-
sjon på ulykker. Men, det er grunn 
til å være rimelig fornøyd i denne 
omgangen. Ut fra tallene som er 
lagt fram ser vi at 100 millioner av 
”krisekronene” skal gå til trafikksik-
kerhetstiltak. Vi ser også at om lag 
500 millioner går til gang- og syk-

kelveier, og at 300 millioner går til 
noen mindre utbedingstiltak. At 
enkelte veistrekninger prioriteres 
og framskyndes er vi naturligvis 
godt fornøyd med, sier Langeland.   

Nestlederen sier videre at han 
har registrert at vei-kronene blir in-
vestert i ulike fylker.

– At strekninger i Nordland, 
Sogn og Fjordane, Aust-Agder, 
Finnmark og Hordaland ligger inne, 
er LTN fornøyd med. Rassikring er 
også satt på dagsorden, her blir det 
bevilget 60 millioner kroner. Dess-
uten er det positivt at 1,3 milliarder 
ekstra går til jernbanen. Vi trenger 
en kraftig opprustning her, mener 
nestleder Langeland. 

– Fornøyd med 
krisepakken
Nestleder i LTN, Svein Ove Langeland, er fornøyd med at samferdsel er høyt prioritert 
i regjeringens krisepakke som ble lagt fram den 26.januar. Av 20 milliarder kroner går 
3,8 til samferdsel. – Vi har et stort etterslep på vei og må få investeringer som mon-
ner. LTN er glad for at samferdsel blir prioritert, mener nestlederen.

– Regjeringen har gitt positive 
signaler til samferdsel, men vi 
er langt unna 0-visjonen, mener 
LTNs nestleder Svein Ove Lan-
geland.
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Øverby er en del av det statlige støt-
tesystemet – Statped, som skal bi-
stå kommuner og fylkeskommuner 
i arbeidet med barn, unge og voks-
ne med behov for tilrettelagt opp-
læring. I dag består Øverby kompe-
tansesenter av spesialpedagoger, 
psykologer, sosialpedagoger, ergo- 

og fysioterapeuter. Andre stillinger 
er også knyttet til senteret.

– Det er svært bekymringsfullt at 
ikke Øverby kompetansesenter får 
tilstrekkelig bevilgninger til å opp-
rettholde stillingene. Vi må nedbe-
manne, og det rammer en svært 
sårbar gruppe, sier direktøren. In-
teresseorganisasjoner har tatt ini-
tiativ inn mot det politiske miljøet, 
og de håper at det tas et politisk 
vedtak som sikrer bemanningen. 
Det har blant annet resultert i at le-
der av Kommunal og- forvaltnings-
komiteen, Tore Hagebakken (A) 
ba om et møte med kompetanse-
senteret.

Skulle opprettholde ressurser 
Det nasjonale oppdraget ble stad-
festet i Stortingets behandling av 
St. meld nr. 23 og utdypet gjennom 
en arbeidsgruppe nedsatt av depar-
tementet. Arbeidsgruppen la fram 
sin innstilling i 1998. Den gang slo 
gruppen fast at avdelingen for er-
vervet hjerneskade (EHS) skulle ha 
om lag 30 stillinger samt en andel 
administrasjon. Videre skriver ar-
beidsgruppen at ”ressursene i alt 
det vesentligste skal videreføres”. 
Slik ble det ikke. I dag er situasjo-
nen at enhet for ervervet hjerne-
skade har gått fra 30 fagstillinger i 
1998, ned til 15 i 2009.

Brev til kunnskapsministeren
LTN og Foreningen for Kreftsyke 
barn sendte ved juletider brev til 
kunnskapsminister Bård Vegar Sol-
hjell. Bekymringen er stor. I brevet 
skriver de to foreningene at det ikke 
er nok at det blir satt av midler til 
behandling og rehabilitering fra 
Helse- og omsorgsdepartementet 
uten at det blir gitt nødvendige mid-
ler fra Kunnskapsdepartementet til 
opplæring og oppfølging gjennom 
skoleverket.

LTN og Foreningen for Kreftsy-
ke barn skriver videre at oppfølging 
av brukere med traumatiske og 
ikke-traumatiske hjerneskader er 
ikke bare et spørsmål om å høyne 
standarden innen helsetjenesten. 
Det er et spørsmål om å kvalitets-
sikre de arenaer som finnes i hjem-
kommunen på alle plan, mener de.

Viktig med samarbeid
LTN har i mange år hatt et godt 
samarbeid med Øverby kompetan-
sesenter, og mange av LTNs med-
lemmer har fått god støtte og hjelp 
fra fagmiljøet på Gjøvik. LTN har 
også hatt møter med Øverby for å 
legge opp en strategi for det vide-
re arbeidet. LTN ønsker at det skal 
settes sterkere fokus på hodeska-
deområdet og rehabiliteringen av 
barn og unge. 

Reportasje       

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Øverby er bekymret
over ned bemanning

– Nedbemanning rammer en 
svært sårbar gruppe, fastslår 

direktør ved Øverby kompetan-
sesenter, Anne Thorbjørnsen. 

(Foto: Torbjørn Gundersen)

Øverby kompetansesenter på Gjøvik er et statlig 
spesial pedagogisk kompetansesenter med et nasjonalt 
ansvar for oppdrag for elever med ervervet hjerneska-
de. Mange av LTNs medlemmer, også foreldre med barn 
med ervervet hjerneskade, har fått hjelp på Øverby. 
– Vi skal redusere ned til 33,5 stillinger, og det ser vi 
som alvorlig, sier direktør Anne Thorbjørnsen.

Omlag 1600 barn og unge, i 
aldersgruppen 0–19 år, rammes 
årlig av en ervervet hjerneskade 
som kan utløse et behov for 
spesialpedagogisk bistand i 
kortere eller lengre tid, fastslår 
avdelingsleder Egil Larsen ved 
Øverby kompetansesenter.
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– Det er svært viktig at våre med-
lemmer blir informert om tilbudet 
som finnes. Mange fortvilte forel-
dre ringer til vårt kontor på grunn 
av at barna deres ikke får den hjelp 
de trenger. Systemet fanger ikke 
automatisk opp disse elevene, og 
kompetansen på hodeskadeområ-
det viser seg å være dårlig i mange 
kommuner. Mange barn og unge 
bærer ”usynlige” skader etter en 
ulykke, og derfor er det ekstra vik-
tig at vi får fagpersoner inn så tidlig 
som mulig, mener LTN-rådgiver In-
geborg Dahl-Hilstad.

Stort behov
Anslagsvis 1600 barn og unge, i al-
dersgruppen 0–19 år, rammes år-
lig av en ervervet hjerneskade som 
kan utløse et behov for spesialpe-
dagogisk bistand i kortere eller len-
gre tid. 

Øverby kompetansesenter had-
de i fjor 149 søknader, og antall søk-
nader er stigende.

– Skolen er en arena for rehabi-
litering. Det er viktig at vi kommer 
inn i en tidlig fase. Ideelt sett bør vi 
være inne ved utskrivelse fra syke-
hus eller rehabiliteringsinstitusjon. 
Kommer vi tidlig inn etter en ska-
de, så har vi mulighet til å legge til 
rette skolegang og korrigere feilut-
vikling. Hvis ikke kompetansen er 
til stede, så kan eleven starte på et 
løp som han eller hun ikke mester. 
Det gir en ekstra tapsfølelse, slår 
avdelingsleder ved Øverby kompe-
tansesenter, Egil Larsen, fast.

LTN er engasjert
Ingeborg Dahl-Hilstad venter spent 
på en tilbakemelding fra kunnskaps-
ministeren.

– Siden Øverby kompetanse-
senter i 1992 fikk tildelt et nasjo-
nalt oppdrag med å sikre brukerne 
tilrettelagte opplæringstilbud, har 
bemanningen ved senteret for det 
nasjonale oppdraget, blitt vesent-
lig redusert, tilnærmet halvert fra 
1992 til 2008. Det kan vi ikke sitte 
stille å se på. Politikerne må fatte 
vedtak som sikrer at Øverby ikke 
mister kompetanse, sier LTN-råd-
giver Dahl-Hilstad bestemt.

Alle foreldre eller foresatte kan 
få tre timers rådgivning ved sente-
ret før det sendes inn søknad.

– Det er bare å ta kontakt med 

Øverby, oppfordrer Anne Thor-
bjørnsen og Egil Larsen.

På flyttefot
Øverby kompetansesenter står 
snart på flyttefot. Senteret flytter 
inn i et nyoppusset bygg på Kalle-
rud – et område der høgskolen på 
Gjøvik ligger. Det gamle BI-bygget 
bygges om for 27 millioner kroner, 
og de ansatte ved Øverby er svært 
godt fornøyd med planløsningen.

– Ja, det nye bygget tror vi vil 
fungere svært godt. Rom-innde-
ling og løsningen på bygget for øv-
rig er tilpasset vårt behov. Vi star-
ter nedpakkingen her i juni, og til 
høsten vil vi det nye bygget bli tatt 
i bruk. For oss er det fint å komme 
nært høgskolemiljøet, og Kallerud 
har sentral beliggenhet, sier Anne 
Thorbjørnsen avslutningsvis.

Inger S. Enger (Sp) griper fatt i saken

Medlem av Kirke-ut dannings- og forsk nings-
komiteen, Inger S. Enger fra Senterpartiet, løfter 
Øverby-saken opp på et høyere nivå.

Inger S. Enger har engasjert seg i problemstillingene rundt Øverby 
kompetansesenter. Hun mener at så lenge senteret har i oppdrag å 
drive landsomfattende virksomhet, så må senteret også ha ressur-
ser som står i samsvar til dette. I slutten av januar hadde leder av 
Kommunal- og forvaltningskomiteen, Tore Hagebakken (A) og Gjø-
vik-ordfører Bjørn Iddberg (A), et møte med senterets ledelse. Innen 
utgangen av denne måneden skal departementet ha vært i møte 
med senteret. Det bekrefter Inger S. Enger: 

– Vi håper å få til et møte med Øverby kompetansesenter i løpet av 
februar. Vi burde få det til i løpet av èn til to uker. Det er viktig at vi 
jobber målrettet framover nå, sier Inger S. Enger i en kommentar.

Ledelsen ved Øverby kompetansesenter og LTN møttes i slutten av 
januar for å diskutere utfordringene framover. – Situasjonen er al-
vorlig, sier (bak t.v) avdelingsleder Egil Larsen, LTNs regionsekretær 
Øst, Karin Bjørnødegaard, (foran t.v) direktør ved Øverby kompetan-
sesenter Anne Thorbjørnsen og LTN-rådgiver Ingeborg Dahl-Hilstad.  
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Pasientskader og 
pasientskadeerstatning

Lovendringen viser etter LTNs opp-
fatning med all tydelighet at verken 
Helse- og omsorgsdepartementet 
eller Stortingets helse- og sosial-
komité har tilstrekkelig forståelse 
for erstatningsretten generelt, og 
kanskje pasientskadeerstatnings-
retten spesielt. Landsforeningen 
for trafikkskadde merker seg også 
at de folkevalgte fullstendig velger 
å overse LTN og den kompetanse 
innefor området som vi og våre 
medlemmer besitter etter å selv ha 
erfart erstatningsrettens kompleksi-
tet.

Kvalitet påvirker pris
Som kjent er det bred enighet om at 
kvalitet påvirker pris. Departemen-
tet mener tydeligvis at pasienten 
ikke har behov for en slik kvalitets-
sikring som de selv skaffer seg når 
de kjøper tjenester. LTN har 20 års 
erfaringer med advokater fra hele 
landet. Vi har sett mange eksem-
pler på dårlige oppgjør hvor skade-
lidte ikke har hatt noen forutsetning 
for å vurdere riktig erstatningsnivå 
– det gjelder for øvrig de fleste ska-
delidte. En av den største trusselen 
mot rettsikkerheten er advokater 
med dårlig likviditet, skadevolder 
som holder tilbake a konto beløp og 
skadelidte som ikke gjennomskuer 
advokatens behov for å avslutte sa-
ken for å få sitt honorar. LTN for-
langer at alle ”våre” advokater har 
økonomi til å fullføre en sak på en 
anstendig måte.

LTN er kritisk
I korthet innebærer lovendringen 
at: Fra den dato lovendringen gjø-
res gjeldende, vil Staten kun dekke 
advokatutgifter i henhold til offent-
lig salærsats. Departementet me-

ner videre at det er naturlig at NPE 
og pasientskadenemnda etter dette 
bruker offentlege salærsatsar ved 
eigen bruk av ekstern advokathjelp 
i pasientskadesaker. I tillegg har 
departementet pålagt Pasientska-
denemnda å føre fleire rettssaker 
sjølv.” (Inst. O. Nr. 12).

Landsforeningen for trafikk-
skadde har vært svært kritisk til 
denne lovendringen, noe som har 
blitt formidlet til departementet i 
høringsuttalelse 18. jan 2008 og til-
leggsuttalelse den 22. okt 2008. 

Truer rettssikkerheten
Vi mener fortsatt at lovendringen 
truer skadelidtes rettsikkerhet da 
mange erfarne personskadeadvo-
kater ikke lenger vil ha anledning å 
bistå skadde pasienter. 

Uansett om Pasientskadenemn-
da pålegges å føre flere rettssaker 
selv, er det en overhengende risi-
ko at skadelidte vil måtte nøye seg 
med å bistås av en advokat med 
begrenset erfaring med denne type 
saker, samtidig som Pasientskade-
nemnda vil opparbeide seg spiss-
kompetanse på fagområdet. 

Den store utfordringen for pa-

sienter som har blitt varig skadet 
etter feilbehandling eller svikt i be-
handlingen har også vist seg ikke å 
være utmålingsspørsmålet, men å 
få erkjent årsakssammenheng, noe 
som er en forutsetning for at NPE i 
det hele tatt dekker advokatsalær.

Erfaring er nødvendig
To nye dommer fra Borgarting lag-
mannsrett viser tydelig at skade-
lidte er avhengig av erfarne person-
skadeadvokater for i det hele tatt å 
få rett til erstatning. 

Begge saker ble prosedert av 
advokat Helge Husebye Haug, Ad-
vokatfirmaet Norman & Co.

Feilaktig vurdering av  AMK-
sentralen  og forsinket diagnose
Den første saken (Borgarting 
10.09.2008) gjaldt en mann som i 
1999 fikk akutte ryggsmerter etter 
et løft. Han oppsøkte lege som kon-
staterte kink i korsryggen og anbe-
falte smertestillende medisin og av-
lastning. I løpet av noen dager tiltok 
smertene og han ble betydelig dår-
ligere. AMK-sentralen ble kontaktet 
og han ble oppsøkt av lege drøye 
fem timer senere som henviste ham 
til det lokale sykehus der det ble 
gjennomført røntgenundersøkelse 
og CT . Skadelidte ble deretter hen-
vist videre til Vest-Agder sentralsy-
kehus for MR, og man konstaterte 
behov for operasjon. Denne type 
operasjoner ble dog ikke gjort ved 
sykehuset og skadelidte ble sendt 
videre til Rikshospitalet der hen ble 
operert og prolapsen fjernet. Opera-
sjonen forløp uten problemer, men 
prolapsen hadde skadet ryggmar-
gen slik at pasienten siden dette har 
vært lam fra brystet og ned.

Da skaden inntraff og ble kon-

25. nov 2008 fattet Odelsting i henhold til Inst. O. Nr. 12 (2998–2009) og Ot.prp. nr  
81 (2007–2008) vedtak til lov om endringer i pasientskadeloven m.m (dekking av 
advokat utgifter og forlenget søksmålsfrist)

Fra retten

Av: Per Oretorp, rådgiver LTN

”De folkevalgte 
overser

LTNs
kompetanse”     
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statert i 1999 ble saken avgjort et-
ter midlertidige regler om pasi-
entskadeerstatning.

Avslo kravet
Skadelidte fremmet krav til NPE om 
erstatning for mangelfull behand-
ling ultimo 1999, og hevdet at diag-
nostiseringen og behandlingen var 
forsinket og at dette var årsaken til 
det omfang hans innvaliditet hadde 
fått.

Pasientskadeerstatningen avslo 
kravet, og man konkluderte med at 
lammelsen var forårsaket av hans 
alvorlige grunnsykdom og ikke 
en følge av helsetjenestens hånd-
tering av hans sykdomstilstand. 
Vedtaket ble opprettholdt av Pasi-
entskadenemnda.

Medførte skade
Tingretten fant sannsynliggjort at 
skadelidte ikke fikk adekvat oppføl-
ging/behandling og at dette hadde 
medført en varig skade.

NPE påanket dommen og anfør-
te at uførheten skyldes en grunn-
sykdom, et høytliggende prolaps 
i ryggsøylen i kombinasjon med 
trang spinalkanal hvilket er en sjel-
den tilstand som er vanskelig å di-
agnostisere. Videre anførte man 
at denne tilstand krever hurtig be-
handling ved operasjon og at det 
ikke var mulighet å operere skade-
lidte innen de kritiske tidsrommet. 
Da diagnosen forelå, var det for 
sent å redde ham fra varige lam-
melser.

Hadde kraftige smerter
Skadelidte anførte at da han kon-
taktet legevakten hadde han krafti-
ge smerter og klarte ikke å stå ved 
egen hjelp. Det sykdomsbildet lege-
vakten fikk beskrevet burde det ha 
vært reagert på omgående. Forsin-
kelsen med å få ham brakt til syke-
hus var betydelig og skyltes brudd 
på regler for legevaktsentralen. 
Skadelidte anførte videre at helse-
tjenesten gjorde feil som ikke brak-
te ham direkte til sykehus i Stavan-
ger eller Bergen der han kunne ha 
vært behandlet. 

Gjorde feil
Lagmannsretten kom til samme re-
sultat som tingretten og stadfestet 
tingrettens dom. Man la til grunn 
at AMK-sentralen gjorde en feil da 

man ikke rykket ut betydelig tidlige-
re. Fra første henvendelse til trans-
port ble rekvirert gikk det over fem 
timer hvilket etter lagmannsrettens 
syn ble ansett å ha avgjørende be-
tydning for utviklingen av skaden 
skadelidte fikk.

Lammet etter "anonym" 
sykehusfeil
I den andre saken avsa Borgarting 
lagmannsrett dom 7. januar 2009.

Saken gjaldt krav om erstatning 
for pasientskade etter en ryggo-
perasjon. Skadelidte hadde hatt 
ryggplager i mange år og ble i 1970 
utredet for ustøhet og dårlig gang-
funksjon. I 2000 ble han innlagt 
på nevrologisk avdeling på grunn 
av akutte korsryggsmerter. Under 
oppholdet fikk han økende pareser 
i venstre ben samt problemer med 
vannlating. Det ble konstatert pro-
laps i brystvirvlene TH6/TH7. Pro-
lapsen ble fjernet gjennom opera-
sjon. Til saken hører at skadelidte 
i utgangspunktet også hadde en 
kyfotisk knekk i nivå TH6-TH8. Han 
hadde hatt denne i mange år og 
det ble derfor ikke gjort noe med 

dette under operasjonen utover å 
transplantere ben tilsvarende det 
fasettleddet som ble fjernet på 
høyre side. Operasjonen ga i følge 
domsmaterialet en gradvis forbe-
dring av lammelsen i venstre ben 
og normalisering av vannlatingen. 
Smertene i korsryggen ble borte i 
en periode.

Kraften ble redusert
Fra høsten 2001 fikk han igjen smer-
ter i korsryggen. Kraften i venstre 
ben ble gradvis redusert og avhen-
gig av ryggsmerternes styrke måtte 
han til tider selvkateterisere seg.

I mars 2004 ble han innlagt for 

øyeblikkelig hjelp med store smer-
ter i korsryggen og operasjon ble 
tilrådet under forutsetning at man 
var helt sikker på at symptomene 
skyldes knekkdannelsen i TH 6/7. 
I journal skrev nevrologisk avde-
ling at de var såpass sikker som en 
kan være på at pasientens plager 
”overveiende sannsynlig skyldes 
knekkdannelsen…” Man skisserte 
en mulighet for bedring av gang-
funksjon på ca 50% og hovedmålet 
med operasjonen var at forhindre 
en forverring over tid.

Mistet motorisk funksjon
Etter operasjonen ble det oppdaget 
at skadelidte hadde mistet moto-
risk funksjon i begge ben, og at han 
hadde lammelser i blære og tarm.

Skadelidte fremsatte krav om 
erstatning for NPE som avslo kra-
vet og vedtaket ble stadfestet av 
Pasientskadenemnda.

Stevning ble tatt ut og saken 
kom opp for Oslo tingrett som i 
mai 2008 frikjente Pasientskade-
nemnda

Ikke tilstrekkelig informasjon
I lagmannsretten anførte skadelidte 
at skaden ble voldt ham under ope-
rasjonen og at Pasientskadenemn-
da var ansvarlig i det skaden skyl-
des svikt ved ytelsen av helsehjelp, 
videre at det måtte ha skjedd en feil 
under operasjonen, at det ikke er 
noe krav om at skadelidte skal bevi-
se hva som har gått galt uten bare at 
det har skjedd en form for svikt ved 
ytelsen av helsehjelp. Det ble også 
anført at skadelidte ikke fikk tilstrek-
kelig informasjon om inngrepet og 
de mulige komplikasjoner som kun-
ne oppstå. Subsidiært ble det anført 
at Pasientskadenemnda var erstat-

”Har ikke
forståelse for
erstatnings -

retten
generelt”     
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ningsansvarlig da den voldte ska-
den var både særlig stor og særlig 
uventet, og utslag av en risiko han 
ikke måtte akseptere.

Utslag av risiko
Pasientskadenemnda anførte på 
sin side at det at det oppstår kom-
plikasjoner ikke betyr at det forlig-
ger svikt, at det ikke er noe krav at 
utførelsen skal være optimal. Man 
erkjente dog at skal lite til før et an-
svar inntrer.

I forhold til påstanden om infor-
masjonssvikt mente man at skade-
lidte hadde adekvat og tilstrekkelig 
informasjon og at det ble skissert 
en liten risiko for ryggmargsskade 
under operasjonen. Subsidiært ble 
det anført at det ikke var sannsynlig 
at skadelidte ville ha avstått fra inn-
grepet dersom han hadde blitt gitt 
ytterligere informasjon.

Man hevdet til sist at unntaksbe-
stemmelsen i pasrl §2 tredje ledd 
ikke kunne komme til anvendelse 
fordi skadene som skadelidte ble 
påført verken var særlig store eller 
særlig uventede, samt at skadene 
var et utslag av en risiko som han 
måtte akseptere.

Ble enige
Da partene var enige om at skade-
ne ble påført ved operasjonen ble 
det første spørsmålet man måtte ta 
stilling til hvorvidt skadene skyldes 
”svikt ved ytelsen av helsehjelp, 
selv om ingen kan lastes.” I den-
ne forbindelse viste lagmannsret-
ten blant annet til departementets 
utallelse om at man ”..i tvilstilfel-
ler heller må sette terskelen for an-
svarsbetingende feil for lavt enn for 
høyt.” 

Videre viser man til de endrin-
ger som Stortingets sosialkomite 
fremmet forslag om og som ble 
vedtatt. Komiteen minnet blant an-
net om at loven først og fremst skal 
ivareta pasientens behov når ska-
den har skjedd og at det er skaden 
og skaderesultatet som skal være 
avgjørende om pasienten får er-
statning, ikke om det kan påvises 
at enkeltpersoner har gjort feil eller 
utvist uaktsomhet.

På denne bakgrunn la lagmans-
retten til grunn at det ikke stilles 
krav om subjektiv skyld, eller at 
noen kan klandres subjektiv sett, 
for at ansvar skal inntre. Videre at 

”lest i sammenheng med §2 an-
net ledd må det foreligge en adferd 
som avviker fra den normalforvent-
ning som skadelidte kan ha til virk-
somheten.Sagt på en annen måte 
må noe ha skjedd som ikke burde 
ha skjedd sett i forhold til de aktu-
elle faglige normer.

En form for feil
Sakkyndig vitne avdelingsoverlege 
Nils Hjeltnes påpekte for lagmanns-
retten at blodtrykkskurvene til ska-
delidte under operasjonen tilsier at 
ryggmargen ble skadet under inn-
grepet og at det var mest sannsyn-
lig at skaden hadde en mekanisk 
årsak i form av at ryggmargen ble 
avklemt eller fikk en støtskade.

I tingretten rettsoppnevnt sak-
kyndig Prof. Tryggve Lundar som 
mente seg noe feilforstått i tingret-
ten mente for lagmannsretten at 
det helt opplagt må ha skjedd en 
eller annen form for feil, eller svikt, 
under operasjonen. 

Lagmannsretten fant i motset-
ning til tingretten det bevist at det 
måtte ha skjedd en svikt under ope-
rasjonen sett i forhold til de faglige 

normer som man med rimelighet 
kunne stille til virksomheten, og 
man bygget særlig på Prof. Lun-
dars vurdering. Dette sett i sam-
menheng med den lave terskelen 
for når ansvar inntrer, konkluderte 
lagmannsretten med at det sam-
let sett var sannsynlig at skaden i 
dette tilfelle skyldtes svikt i lovens 
forstand. 

Høyesterett skjerper 
aktsomhetsnormen
I januar 09 avsa Høyesterett en dom 
hvor bilfører ble idømt å betale opp-
resning. Slike saker har tradisjonelt 
vært forbeholdt bilførere som har 

kjørt i påvirket tilstand eller kjørt 
svært fort. I denne saken synes det 
kanskje som retten har lagt til grunn 
en ganske streng aktsomhetsnorm 
for sjåføren.

Skadelidte ble påkjørt av en bil i 
det den var i ferd med å kjøre inn i 
en parkeringslomme utenfor NHO-
bygget på Majorstuen i Oslo. Bak-
grunnen for at skadelidte befant 
seg i parkeringslommen var at han 
hadde sett seg ut den samme lom-
men, og at han ønsket å markere 
dette. Skadevolder forklarte for 
lagmannsretten at han hadde blitt 
oppmerksom på skadelidte, men 
regnet med at det var tilstrekkelig 
klaring til å fullføre parkeringen og 
derfor konsentrerte seg om å ikke 
treffe den bilen som han hadde på 
sin høyre side.

Fikk bruddskader 
Som en følge av påkjørselen fikk 
skadelidte brudd på hjerneskallen 
og brudd i venstre leggben og an-
kel. Nevrolog satt varig skaderela-
tert medisinsk invaliditet til 58 pro-
sent og vurderte skadelidte som 
100 prosent arbeidsufør. 

 Den rettslige problemstilling 
for HR var om vilkåret om at skade-
volder hadde utvist grov uaktsom-
het var oppfylt, og hvis så; hvilken 
størrelse oppreisningsbeløpet skul-
le ha. HR uttalte om dette i premiss 
50 i dommen: ”Når domfelte ikke 
stanset for fornærmede, til tross 
for at det ikke var noe i situasjonen 
som hindret det, og valgte å foku-
sere på bilen til høyre i stedet for 
å forsikre seg om at fornærmede 
ikke ble påkjørt, representerte det 
en grov feilvurdering.” HR fant det 
imidlertid ikke bevist at skadevol-
der hadde tatt en bevisst sjanse, jf 
premiss 20. 

Når det gjelder utmålingen pre-
siserte HR at skadens omfang ikke 
er uten betydning for denne vur-
deringen, selv om skadelidte også 
innvilges menerstatning. I lys av 
sammenlignbar rettspraksis, og da 
særlig Rt 2005 s 1322 og Rt 2006 
s 535 ble oppreisningsbeløpet satt 
til kr 75 000.

Saken ble prosedert av advokat 
Christian Lundin, Advokatfirmaet 
Ness & Co.

”Er avhengig av 
erfarne

personskade-
advokater”      
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Lørdag klokken 09.00 møtte alle representanter opp på 
Bodø Politihus for å få informasjon om dagen.

Vi kjørte ut til Rv. 80 og en lang rekke med uttryk-
ningskjøretøy fra brann, ambulanse, bergingsbil, Røde 
Kors, politi, Statens Vegvesen og bårebil var også der.

En bårebil ble kjørt på strekningen der markeringen 
fant sted og politistudenter fra Bodø Politihøgskole 
stod plassert med 21 kors langs veien. Denne seansen 
ble avsluttet med at en politibil kjørte med en plakat 
der det stod hvor mange drepte og skadde det var i 
trafikken i Nordland.

Mange ofre
Trafikken ble styrt slik at alle som skulle inn til byen 
måtte kjøre forbi hele rekken og det var tydelig man-
ge berørte fjes. Vi stod langs veien til klokken 12.00 og 
samlet oss etter det i ”Glasshuset” (kjøpesenteret) der 
domprost Jørgensen presenterte Tone Vangen fra Sal-
ten Politidistrikt, Mathisen fra Nordland Fylkeskommu-
ne og en representant fra Statens Vegvesen som talte 
om hva som kan være årsaker til ulykkene og hva som 
kan forbedre ulykkestallene i trafikken. Alle korpsene 
var brakt hit og uniformerte politistudenter stod i sirkel 
bak de som talte. Dette gjorde inntrykk på de mange 
tilskuerne som hadde stoppet opp. Under markeringen 
ble det også levert ut informasjon og refleks. Musikken 
var også fin med gitarspill og sang.

Holdt gudstjeneste
Alle som ønsket det gikk til Domkirken og var med på 
minnegudstjeneste for de 21 omkomne, og det ble også 
tent lys for dem.

Minnemarkeringen ble avsluttet med kaffe, saft, 
pizza og kaker i Menighetshuset i tilknytning til Dom-
kirken. Dette ble arrangert av LTN-Salten lokallag. ”Tra-
fikkofrenes dag” er en dag hvor man reflekterer over 
trafikken og de sjansene mange tar til daglig. Dette er 
et arrangement som er verdt å være med på!

Lørdag den 17. januar hadde vi markering av trafikkofrene i Nord-
land. ”Trafikkofrenes dag” ble arrangert i Bodø og fikk god oppslut-
ning. Studenter fra Bodø Politihøgskole stod plassert med 21 kors 
langs veien for å synliggjøre ulykkestallene.

Fin markering i Bodø Landet Rundt

Av LTN-Salten lokal-
lag v/Veronika I. 
Ormåsen, sekretær
og Steinar Asp 
Ormåsen (foto) 

Politistudenter fra Bodø Politihøgskole stod plas-
sert med 21 kors langs veien. 

Mange gikk til Domkirken og var med på minne-
gudstjeneste for de 21 omkomne i 2008. I kirken 
ble det tent lys.

 I ”Glasshuset” var det flere appeller som var rettet mot årsaker til ulykkene og hva som kan forbedre 
ulykkestallene i trafikken.



Landet Rundt 

Av Britt S. Østheim
LTN-Buskerud

Over 200 deltok i minnemarkering
LTN i Nord-Trøndelag var en av arrangørene under minnemarkeringen ”Lys til 
etter tanke” som ble arrangert fredag den 23. januar. Om lag 200 mennesker 
trosset vinterværet, og møtte fram til en verdig markering.

Det var satt opp 250 fakler langs E6 fra Boby`n til 
Vektstasjonen. En fakkel for hver av de skadde i 
2008. Syv mennesker mistet livet på veiene i Nord-
Trøndelag i fjor og nesten 250 ble skadet. Dette er 
dystre tall, mener LTN i Nord-Trøndelag med Toralf 
Hjelde i spissen. Tross det høye antallet drepte og 
skadde hadde Nord-Trøndelag en nedgang på ulyk-
kesstatistikken i fjor, sammenliknet med 2007.

Det ble delt ut gratis fakler under markeringen, 

og det ble også servert kaffe og gløgg. Appellene 
ble holdt av Per Olav Myhre som er russ, det ble 
holdt tale ved stortingsrepresentant og påtroppen-
de fylkesmann Inge Ryan. Det ble også holdt appell 
av fylkesrådsleder Alf Daniel Moen.

Under minnestunden som ble holdt i Vinne kirke 
var det musikalske innslag, lystenning for de om-
komne, bønn ved diakon Rune Mahlum og hilsen 
ved prost Nils Åge Aune.

Det var 15 omkommet og 438 skadde i trafikken i Bus-
kerud i år. Minnestunden ble innledet på kirketrappa 

av politi Erling Mel-
bye som spilte Ama-
zing Grace på sekkepi-
pe. Appellene ble holdt 
av ordfører Olaug Grøn-
seth Granli, lensmann 
Bent Øye og veisjef Erik 
Fønseth. Brannmann-
skapet hadde i år tent alle faklene på forhånd, så toget 
kom i gang til rett tid.

Etter at fakkeltoget var ferdig kom det om lag 180 
mennesker innenfor kirkedørene som fikk høre blant 
andre biskop Laila Riksaasen Dale forrette og Hanne 
Krogh som sang, samt nydelig fløytespill av Johanne 
Østby. Det var en sterk 
opplevelse når to kon-
firmanter tente lys i 
globen og ordføreren 
leste navnene.

 Etter gudstjenesten 
gikk veien til Gol Cam-
ping hvor det kom 110 
mennesker til bespis-
ning etter en stem-
ningsfull markering. 
Fylkesordfører Roger 
Ryberg holdt en tale 
og Hanne Krogh sang. 
Sekretæren vår, Sissel 
Remme, presenterte vår forening.

Trafikkofrenes 
dag arrangert i Gol

Trafikkofrenes dag i Gol ble arrangert 
den 11.januar. I år hadde vi været med 
oss, så det var mange som hadde møtt 
fram. Fartsgrensa var senket til 30 km/t, 
så den store trafikken i Hallingdal kjørte 
rolig forbi alle de 550 fakkelboksene som 
var satt opp langs gangveien.

Prest Jan Olav Skinne-
moen og Turi Gjestemoen 
under minnegudstjenes-
ten. I forgrunnen ser vi 
globen

Veien forbi Gol kirke var 
skiltet med 30 sone.

 Sissel Remme, Inger og Elling Mørk, sokneprest 
Ann Magritt Granli og Britt S. Østheim utenfor 
kirken.
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Av Tor Arild Hansen,
leder LTN-Steinkjer
 og Namsos lokallag

LTN- Steinkjer og Namsos lokallag holdt årsmøte på Tingvold Park Hotell i Steinkjer 
den 31.januar. Invitasjon til alle medlemmer gikk ut i god tid før, slik at alle som had-
de tid, lyst og anledning kunne komme. Vi inviterte også til sosialt samvær med mid-
dag etter årsmøtet.
Det deltok 19 medlemmer på møtet og den påfølgen-
de middagen. Årsmøtesakene gikk etter programmet. 
Noen diskusjoner ble det blant annet på budsjett for 
2009, da 2008 ble første året uten inntekt fra spilleauto-
matene. Men, målet er at aktiviteten holdes på et nivå 
vi har hatt de siste årene.

Grasrotandel
Vi har, som de fleste andre lag vil vi tro, registrert oss i 
frivillighetsregisteret. Vi håper på at den nye grasrotan-
delen vil fører til litt inntekt. Dette kommer selvsagt an 
på de som spiller, og hvem de gir sin andel til. Det blir 
spennende fremover.

Handlingsplan
Vår handlingsplan omfatter en del aktiviteter på våren 
og forsommeren, noe som krever en del planlegging, 
men ikke mer enn vi mener vi skal kunne takle.
Under årsmøtet fikk vi et uventet, men desto hyggeli-
gere besøk av Liv Solveig Einan fra landsstyret. Hun in-
formerte litt om hva styret arbeider med. Dette besøket 
satte vi stor pris på.

Vi ønsker alle lokallag og fylkeslag lykke til med ar-
beidet fremover!
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Vellykket årsmøte i 
LTN- Steinkjer og Namsos lokallag 

- Neppe for norske forhold
LTN-rådgiver Per Oretorp hadde en velfortjent ferie 
i januar, og reisen gikk til Thailand sammen med fa-
milien. Under oppholdet skulle familien på utflukt, 
og det var mildt sagt en noe uvanlig ”taxi” de fikk 
tildelt.  

– Jeg kan vel ikke anbefale kjøredoningen vi måtte 
benytte, men jeg kan vel si det sånn at sjåføren kjør-
te pent og kjente til alle hullene i veien. Vi kom hel-
skinnet fram, forteller Per med et smil.
 

Andrea og Aleksander sammen med 
pappa Per Oretorp på ”taxi-tur” i 

Thailand. Denne hadde vel neppe kjørt 
lenge på norske veier før den hadde 

blitt stoppet…

Jan Jensen og Anne Tove Veiseth hygget seg un-
der middagen.

Landsstyremedlem Liv Solveig Einan dukket uven-
tet opp på årsmøtet. Det satte leder i LTN-Steinker 
og Namsos lokallag Tor Arild Hansen og resten av 
medlemmene pris på.



Landet Rundt 
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Å være sterk er ikke
– å løpe raskest
– å hoppe lengst eller løfte tyngst.
      
Å være sterk er ikke
– alltid å vinne
– alltid å ha rett eller
alltid å vite best.

Å være sterk er å
– se lyset når det er som mørkest
– slåss for noe man tror på 
selv om man ikke har
fl ere krefter 
– se sannheten i øynene
selv om den  er hard.  

Ukjent 

Å være STERK
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(LTN-Steinkjer og Namsos lokallag hadde dette diktet 
med i sin innkalling til årsmøtet. 
På oppfordring bringer vi det gjerne videre)

Marit Andresen 
fylte 65 år
Generalsekretær Marit Andresen (bildet) 
fylte 65 år den 19.februar. Marit har 11 
år bak seg som øverste leder ved LTNs 
kontor i Christian Michelsensgate. Marit 
arbeidet tidligere i Norges Bryteforbund 
og ble i sin tid ”headhuntet” til LTN. 

Tross at Marit pendler fra Drammen til Oslo hver dag, 
så har hun i alle år vært førstemann inn på kontoret 
om morgenen. De siste ukene har vært spesielt hek-
tisk med tanke på at hun har besøkt en rekke årsmøter 
rundt i landet. Tross hektiske dager i LTN så får også 
Marit tid til å dyrke hobbyene sine. Hun har blant annet 
brodert fl ere fl otte bunader som jentene i hennes nær-
meste familie bærer. Nå som det går med raske skritt 

mot vår, så kan Marit igjen dyrke sin lidenskap, som er 
hage. Marit er også glad i å reise og helst til varmere 
strøk. Hun reiser gjerne et par ganger i året hvis anled-
ningen byr seg.  
 
Dagen ble feiret med hennes nærmeste familie.

LTN gratulerer hjerteligst!
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Av LTN i Vestfold
v/Adelheid Bøen

Ines Blix snakket om hva en traumatisk hendelse er og 
hun snakket om vanlige reaksjoner etter en traumatisk 
hendelse. Blix tok for seg traumer, hva det gjør med hu-
kommelsen, og hvordan vi kan håndtere traumatiske 
hendelser.

Fysiske reaksjoner på en traumatisk hendelse kan 
være forskjellige ting som for eksempel at man blir 
”skvetten”, man får søvnvansker, blir irriterte eller det 
å bli årvåken. De psykososiale reaksjoner kan bli angst, 
redsel, skyldfølelse og depresjon. Noen føler sorg over 
å ha mistet noen, eller føler tap av det livet man hadde 
før ulykken.

Er normalt
Alt dette er normale reaksjoner på en unormale hen-
delser, fortalte Ines Blix. Hvordan husker vi traumatiske 
hendelser? Sentrale trekk huskes ofte bedre enn peri-
fere. Man kan også ha problemer med å huske detal-
jer eller rekkefølge fra hendelsen. Minnene er ofte frag-
menterte, det er vanlig å huske sentrale detaljer fremfor 
perifere trekk.

Ikke enkelt
Å håndtere reaksjonene etter en traumatisk hendelse er 

ikke enkelt. Det å ha et godt nettverk rundt seg, å snakke 
med og bruke likemenn som har vært igjennom lignen-
de hendelser, gjør godt.

Det var et meget flott og matnyttig kurs som Ines 
Blix holdt for oss. Det at det hadde meldt seg på 55 
medlemmer, med ektefelle/samboere og barn, viser at 
det er et skrikende behov for å ta opp dette emnet. Det 
å kunne forstå hvorfor man ofte blir forandret fra det 
man var før ulykken.

 Vi håper og komme med et oppfølgningsmøte på 
dette emnet i 2009. 

Hygget oss
Etter møtet hadde vi en kjempekoselig stund med mye 
god mat. Vi hadde også en lyn-utlodning. Alle fikk hvert 
sitt lodd da de kom, og det var anledning til å kjøpe fle-
re lodd senere på kvelden.

Vi var så heldig at vi hadde fått tre fruktkurver, flere 
esker med konfekt og mange blomster. Vi takker alle 
de som hadde gitt oss gavene.

Vi takker også alle våre medlemmer for god opp-
slutning på møtene våre i 2008, og ønsker alle et godt 
nytt år!

Nyttig medlemsmøte
i LTN-Vestfold
LTN-Nordre og Søndre Vestfold hadde medlemsmøte/julemøte den 8. desember, og 
55 medlemmer møtte opp. Ines Blix kom og fortalte om hjerneskade og hva den gjør 
med oss.

LTN-medlemmer i Vestfold hygget seg under medlemsmøtet med juleavslutning. 55 medlemmer, med 
ektefeller, samboere og barn, møtte fram til avslutningen.  
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Rudi ny leder i
LTN-Nord-Gudbransdal
LTN-Nord-Gudbrandsdal lokallag avholdt sitt 
årsmøte på ”Skiferen” på Otta mandag den. 
9. februar.  Kjell Mallaug takket for seg, og laget har 
valgt Per Rudi fra Dovre som ny leder.  

Regionsekretær Karin Bjørnødegaard ble valgt til 
møtedirigent, og årsmøtet ble gjennomført uten 
kommentarer fra de frammøtte. Det gjaldt både års-
beretning, regnskap, handlingsplan og budsjett.

Når det kom til valg, var hele styret klare for utskift-
ning. Valgkomiteen ved Anne Mari Sandvær og Åse 
Mari Haugen hadde gjort en god jobb og skaffet 
dyktige kandidater til et nytt styre.

Per Rudi fra Dovre ble valgt til ny leder. Aud Myhren 
fra Lesja og Håvard Nørstegård fra Lora ble valgt til 
styremedlemmer. Unni Rostløkken fra Dovreskogen 
og Kathrin Stubbrud Moldal fra Dombås ble valgt til 
varamedlemmer. 

Avtroppende leder Kjell Mallaug takket for seg, og 
inviterte de frammøtte til pizza og sosialt samvær 
etter årsmøtet.  

Landet Rundt 

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

Her er ”Kor 
Sprøtt” i ak-

sjon under 
julebordet 

og de er nå 
i gang med 

øvinger igjen.

Regionskonferanse i Midt-Norge
Det vil bli avholdt regionskonferanse for Region Midt-Norge 21.–22.mars 2009 på Rica 
Nidelven hotell i Trondheim. 

Vi starter med lunsj kl.11.30. Lars Slørdal er professor 
ved NTNU kommer og han holder foredrag om blant 
annet kombinasjonen medisiner og bilkjøring. To like-
menn fra regionen vil ha innlegg om sine erfaringer 
med å være likemann i sykehus. Søndag er det fokus 
på likemannsarbeid og det vil bli noe gruppearbeid i 
forbindelse med dette. Påmeldingsfristen var fredag 
20. februar.

Kor Sprøtt
Kor Sprøtt har startet på det nye året med ny giv etter 

at vi fikk mange positive tilbakemeldinger i forbindelse 
med at vi åpnet den nasjonale hjerneskadekonferansen 
i Trondheim i desember. Repertoaret vårt er nå forny-
et og vi øver iherdig! Vi treffes fremdeles på Munkvoll 
Rehabiliteringssenter annenhver tirsdag (partallsuke)  
kl. 18.30 og har det kjempeartig! Koret har mange pla-
ner fremover, blant annet skal vi kjøpe et transporta-
belt piano og vi skal opptre. 

Ta kontakt med Brit på 464 70 685 om du vil være 
med!



  nr. 2 – 2009 • Tm 23

Landet Rundt 

Av Kjersti Bredal
LTN-Ofoten lokallag

Med reflekser sponset av oss, ble konfirmantene etter-
på tatt med på refleksdemonstrasjon rundt i kirka. Dette 
ble godt mottatt av ungdommene. Styret ser på dette 
som et ledd i ungdomsarbeid for lokallaget.

Søndag var kirka godt besøkt, og gudstjenesten var 
preget av tradisjonelt rituale med trafikkskadde i pro-
sesjon som innledning, og med appell under gudstje-
nesten. Offergaven ble senere tildelt lokallaget. Etter 
den kirkelige seremonien besørget laget (med litt inn-
leid hjelp) for kirkekaffe i menighetshuset. 

Avholdt årsmøte
Årsmøtet i Ofoten lokallag ble holdt 7. februar 2009, 
på Norlandia Narvik Hotell. 50 prosent  av medlem-
mene deltok på årsmøtet. 2008 har vært et historisk år 
for LTN-Ofoten, da vi endelig, takket være Dr. Matthias 
Reckert kunne tilby utredning av smertetilstander i Nar-
vik med hjelp av lagets Thermografikamera som denne 
legen benytter. 

Etter årsmøtet ble det markert at Ofoten Lokallag 
er 15 år. Marit Andresen gledet oss med sitt nærvær 
denne kvelden.  

Hederstegn og gullklokke
Etter årsmøtet og en velsmakende middag var det tid 
for overraskelser. En familie, Ronny, Aud og Eirik Løkås, 
har vært medlemmer i 25 år, og fikk overrakt LTNs gull-
klokke som takk for trofast medlemskap. Kjersti Bredal 
ble tildelt LTNs hederstegn. 

Lokallaget selv gav blomster til flere for sine verv i 
LTN Ofoten. Kvelden fortsatte med god musikk, dans 
og trivelig samvær rundt bordene og på gulvet ut i de 
små timer. 

I det hele tatt, et vellykket årsmøte og ei trivelig 
markering av 15 år som lokallag. 

Trafikkskaddes dag ble tradisjonelt avviklet i samarbeid med Narvik Kirke 30. nov 08.
Som et ledd i konfirmantundervisningen var konfirmantene dagen før samlet til en 
landsdekkende ”Lys Våken-aksjon” i kirkeåret sin nyttårsaften. I den sammenhen-
gen ble det satt fokus på trafikksikkerhetstiltak. Den lokalt innspilte filmen ”Ser dæ i 
morra” ble vist av kapellan Trond Lakså og kateket Knustad. 

LTNs medlemmer i Ofoten koste seg under årsmø-
tet som ble avviklet på Norlandia Narvik Hotell.   

Minnemarkering og årsmøte
ble avviklet i Narvik

Halvparten av alle 
medlemmene i 
Ofoten møtte opp til 
årsmøte, og årsbe-
retningen viste at 
2008 har vært et 
godt år for laget. 

Kapellan Trond Lakså fikk blomster for sitt arbeid 
blant ungdom.



LTN takker for annonsestøtten

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Vinje
kommune

www.vinje.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Eidsberg
kommune

Skolekontoret

www.mysen.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Sveio
kommune

www.sveio.kommune.no

Notodden
kommune

www.notodden.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Vestre Toten
kommune

www.vestre-toten.kommune.no

Trygt på skoleveiene

www.haram.kommune.no

Hemne
kommune

www.hemne.kommune.no

Klepp
kommune

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

Marnardal
kommune

Psykisk Helsevern

www.marnardal.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
www.rodoy.kommune.no

Drammen
kommune

Omsorgstiltakene
www.drammen.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Søndre Land
kommune

www.sondre-land.kommune.no

Salangen
kommune

Skole- og Barnehagene i Salangen kommune
www.salangen.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Aukra
kommune

www.aukra.kommune.no

Nesodden
kommune

www.nesodden.kommune.no

Enhet for
Grunnskolen

www.bamble.kommune.no

Etne
kommune

www.etne.kommune.no

Vanylven
kommune

www.vanylven.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Balestrand
kommune

www.balestrand.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Stavanger
kommune

Vei, Park og Idrett
www.stavanger.kommune.no

Grue
kommune

www.grue.kommune.no

Skodje
kommune

www.skodje.kommune.no

Tolga
kommune

www.tolga.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Vågå
kommune

www.vaga.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Trysil
kommune

www.trysil.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Agdenes
kommune

www.agdenes.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Naustdal
kommune

www.naustdal.kommune.no

Elverum
kommune

www.elverum.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

www.aurskog-holand.kommune.no

Bygland
kommune

www.bygland.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no www.jevnaker.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Stord
kommune

Teknisk etat
www.stord.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Lardal
kommune

www.lardal.kommune.no

Verran
kommune

www.verran.kommune.no

Hasvik
kommune

www.hasvik.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst

www.stjordal.kommune.no

Sørfold
kommune

www.sorfold.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Åmli
kommune

Skoleavdelinga
www.amli.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

www.lillesand.kommune.no

Frogn
kommune

Psykisk Helsetjeneste
www.frogn.kommune.no

Ål
kommune

www.aal.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SOGN og FJORDANE

Team Aut Trafikkskole ANS

6704 DEKNEPOLLEN............................................................Tlf. 57 85 10 35

SØR-TRØNDELAG

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

Orkdal Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER....................Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve

Bakketeigen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 26 00

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Arendal
kommune

www.arendal.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Røyrvik
kommune

www.royrvik.kommune.no

Kvinesdal
kommune

www.kvinesdal.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Gjemnes
kommune

www.gjemnes.kommune.no

Andebu
kommune

www.andebu.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

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

AUST-AGDER

Kvinesdal...............................Tlf. 38 35 49 00

BUSKERUD

Åmot Modum.......Tlf. 32 78 48 44 / 917 49 049

NORDLAND

Brønnøysund.........................Tlf. 911 06 000

OPPLAND

Lom..........................................Tlf. 61 21 19 90
Lunner.....................................Tlf. 61 32 13 03

SØR-TRØNDELAG

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

TELEMARK

Grenland.................................Tlf. 35 90 00 50

TROMS

Balsfjord.................................Tlf. 77 72 07 33
Nordreisa........Tlf. 77 76 55 65 / 948 03 331 / 911 71 888

VEST-AGDER

Sirdal.......................................Tlf. 38 37 18 21

VESTFOLD

Larvik......................................Tlf. 33 11 12 12

"Promille"?
- Husk at ved og ta drosje så er du med
på å øke trafikksikkerheten i vårt fylke!

Vikna
Drosjesentral DA

Konrad Anzjønsg 2
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 13 00

Inderøy Taxi
Sandvollan

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 64 11

OPPLAND

Advokat Bjørnar Lilleby
Øvre Torgg 11, 2815 GJØVIK
E-mail: bjornar@advlilleby.no ..........................................Tlf. 61 13 62 30

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Fræna vidaregåande skule
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 64 00 - Fax. 71 26 64 01

Studieretningar for:
- Allmennfag - Helse- og sosialfag - Mekaniske fag - Byggfag

- Naturbruk - Restaurant- og matfag - Formgivningsfag

Fylkesmannen i Nordland
Oppvekst og Utdanningsavd.
Statens Hus, 8002 BODØ
Tlf. 75 53 15 00 - Fax. 75 52 35 02

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79 - Fax. 62 54 09 78

Per’s
Trafikkskole

Brog. 17
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 68 84

Ulefoss
Gjestebrygge

Rådhuset, Ringsevja 30
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 62 00

9811 VADSØ
Tlf. 78 95 13 37

Hammersbøen Auto
Bruslettov 5
3580 GEILO

Tlf. 32 09 15 80

Akva-Ren AS
Industriv 2

9062 FURUFLATEN
Tlf. 77 71 11 70

Presteg. 5 A
4950 RISØR

Tlf. 37 15 02 49

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

Gummi-Industri AS
Arboalleen 23

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 83 39 00

7075 TILLER
Tlf. 72 90 09 00

Drosjer
Paul Waterloo

 7120 LEKSVIK
Tlf. 74 85 71 64

Mariendal Bil og
Landbruksverksted

Åshøgdv 468
2360 RUDSHØGDA

Tlf. 62 36 41 35

Vandsvik
Mek Verksted

7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

Djupvik
Bil og Transport

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 30 65
Alt i busskjøring!

Spar Bremanger
M. Håvardstun
6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

Drammen’s
Autolakk A/S

C O Lunds g 5
3043 DRAMMEN
Tlf. 32 81 19 00

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 25 82

www.terkelsentrafikkskole.no

Kodal Bil
Svartsrødv. 1
3243 KODAL

Tlf. 33 44 11 86 5003 BERGEN
Tlf. 55 32 79 19

TM 2-2009.pmd 12.02.2009, 12:332



26 Tm • nr. 2 – 2009

SeliusSelius
Tusen takk til alle leserne av Selius som sen-
der inn tegninger til meg. Det er alltid kose-
lig å få et brev i posten. Jeg er sikker på at 
du også synes det er stas å få brev – eller 
postkort. I dag så bruker de aller fl este av oss 
unge å sende en hilsen, eller fortelle nyheter, 
på mail. Alt skal skje så raskt. Vi chatter, sen-
der bilder og historier. På et blunk får vi svar 
tilbake. Vi kan på en måte være nær vennene 
våre, uten å være i samme rom. For mange 
er det fi nt at det er sånn. Ikke alle har mulig-
het til å komme så mye ut, og det kan være 
mange årsaker til det. Jeg tror at mange kan 
blir mindre ensomme med en PC. Selv om 
du er bevegelseshemmet, så kan du ha god 
kontakt med menneskene rundt deg.

Men, i og med at vi ”snakker” så mye gjen-
nom dataen vår, så er det fi nt om vi passer 
på å være sammen og besøker hverandre. 
Som jeg har skrevet tidligere, så kan det 
hende du kjenner noen som har vanskelig 
for å komme ut og derfor tilbringer mye tid 
alene. Spesielt vanskelig kan dette være for 
barn og ungdommer. Vær en god venn og gå 
på besøk. Det er viktig at vi er sammen.

Husk refl eks!

Hilsen Selius

Koselig med 
brev i posten

RIKTIG SKYGGE
Hvilken av disse fire
skyggene tilhører
Donald og Dolly på
ball?

1

2

43

Annette I. Olsen (10) fra Froland har sendt oss denne fi ne 
tegningen. Den får oss til å tenke på sol, sommer og sjø! 
Tusen takk, Annette. Overraskelse kommer i posten.
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SeliusSelius

Løsninger -

Telefonen ringer i skobutikken:
– Hallo, kan jeg få bytte den kjolen 
jeg kjøpte i går?
– Eh… da har De nok fått feil 
nummer.
– Ja, det er jo nettopp derfor jeg vil 
bytte den.

Foreldre er rare: Når vi barna er 
små, skal de lære oss å snakke og 
gå, men når vi har lært det, ber 
de oss om å holde munn og sitte 
stille!

Læren sa til Ola: – Hvis du ganger 
20 med 33 og deler det på 5, hva 
får du da, Ola?
Ola: – Feil svar.

Det var en gang to svensker som 
var på fisketur og begge hadde 
glemt fiskekniven. Da de ende-
lig fikk en svær fisk, visste de ikke 
hvordan de skulle drepe den.
Da fikk den ene svensken en god 
idé:  – Vi drukner`n

– Kelner, hvem er den mannen 
med det lange hvite skjegget?
– Det er fru Hansen som spiser 
spaghetti.

Mannen: – Nå har jeg fått sviger-
mor til å slutte å bite negler.
Kona: –Å, hvordan klarte du det?
Mannen: – Jeg tok fra henne gebis-
set! 

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

RIKTIG SKYGGE
Skygge nummer 1.

 

FOR ET BRÅK!
Ole, Dole 
og Doffen 
spiller bråkete 
instrumenter.

RIKTIG SKYGGE
Hvilken av disse fire
skyggene tilhører
Donald og Dolly på
ball?

1

2

43

FOR ET BRÅK!
Fargelegg alle feltene med en prikk hvis du vil se hva som gjør
Donald nesten døv!



Vi

ser mulighetene, 

ikke hindringene!

hei du! 
Fysisk aktivitet, sosiale sammenkomster, en dose sprø humor… 

Høres dette ut som noe for deg?

Kontakt hilde Valberg på
tlf: 413 21 971, 
e-post: johav@online.no eller 
Frank på tlf: 22 35 71 00 eller 
sekretar@ltn.no

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

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
12. mars

Løsning 
sendes til: 
Landsforeningen 
for 
trafi kkskadde, 
Postboks 4258, 
Nydalen, Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Vintermåned

Vinnerne er:
Harald Aag, 
Tromsø
Edny Ostad, 
Harstad
Odd 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:  ..............................................................................

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

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

BEILERE PUSTEN JEVNT URO
IRETTE - 
SETT - 
ELSE

ORDNE AULA
TRENG - 
ER OPP - 
FØLGING

BIBEL - 
NAVN

STRØM 
SANN

MO - 
DERNE

MÅL     
DYR

TAB - 
BENE 

FATTIG

FIN
SEL - 
SKAP 

GUDINNE
KANT

ELTE 
ASIAT

SLUM - 
PER

KREM DREIE

SOLO
VIA    

TALL
MAS 

SMYKKE

FRUKT
BAK - 
KENE

BLE      
2008

ALDER
ANTALL 
AV 12

PÅ - 
LEGGET

STENG - 
SEL 

BINDE

PIKE - 
NAVN 
OPP - 

GAVENE

UKE - 
BLAD 
FISK

MEDGIFT 
SOFA

FINNES KREDITT
NESTEN 

BLINK

NY - 
NORSK 
ARTIK - 

KEL

SPRAY - 
ET

DYR KLAR

7,5 ANFALL

HAR IKKE 
GOD NOK 

PRE - 
STISJE

PIKE - 
NAVN

BLÅØYD

TALL SPRÅK OFRER TONN KLYNK STOFF

PIKE - 
NAVN 
VASSE

PIKER
AMERI - 
KANSK 
INNSJØ

PREPO - 
SISJON

SOMME KAMIN
GRET - 

TEN
TEVLING

BUKSER 
TILLATE

HOL - 
LAND

SPORTS- 
UTSTYR

STROPP 
ØSER

PIKE - 
NAVN

VULKAN
GAVE 
RØYS

SVIKE LITT
MENN - 
ESKE - 
LIGE

NEDRIG LEDD AMPRE KOPPEN

SLEKT - 
NINGER

GLANS

SAM - 
MEN - 
SLUT - 
NING

FUGL 
ANGÅ - 
ENDE

STILLHET PLAGE EGEN
IMID - 

LERTID 
FORLIK

GUMMI - 
SKYVER

HUMRER

KOSTER

SKRED 
MEIERI - 

PRO - 
DUKT

TOSK 
LEVERE

INDRE

ER NÅ    
TIL    

UTLEIE
BARN

HOVED - 
STAD 

GEMYTT

SKUE - 
PLASS

TALL
OMRÅDE 

FØR
HULE

JULING 
STUND

FERSKE 
ÅTE

TILTA
FARGE 
DYRE - 

LÅT

PIKE - 
NAVN

PIKE - 
NAVN 

BREN - 
SEL

BYRÅ

FÅRSTÅ-
ELSE

PLAN FISK I  DET UTLØP

MAN 
ØYBO - 
ERENE

REK - 
KENE

VINNE - 
REN

HALTE

STJELE PUSSET SKINN
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LTN takker for annonsestøtten

Vest-Agder
fylkeskommune

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

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Hamran
Snekkerverksted

Balchensv 2
4590 SNARTEMO
Tlf. 38 34 94 50

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

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

3601 KONGSBERG
Tlf. 32 72 60 00

Tusten
Tunnelselskap A/S

Amtmann Lethsg 29
6413 MOLDE

Tlf. 71 26 51 55

Wielsplass 4
1771 HALDEN

Tlf. 69 17 48 30

Erling Arnfinn Kvål
 7585 ELVARLI
Tlf. 74 80 01 98
Mobil 947 25 776

Graving - Transport

Ingeniør og
Arkitektkontor

Andreas Holmsen
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 17 32

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Tollbug 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

Eide Marine
Service AS

 5457 HØYLANDSBYGD
Tlf. 53 48 35 00

Vestfold
Elektro-Diesel A/S

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

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

DAF Norge AS
Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 04 20

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Paradisv. 28
4004 STAVANGER

Tlf. 51 50 55 60

Sund
Fiskerimuseum AS
8384 SUND I LOFOTEN

Tlf. 76 09 36 29

avd. Grodås
6761 HORNINDAL
Tlf. 70 25 52 00

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Brøto
Transport AS

 3550 GOL
Tlf. 32 07 52 68

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

Bergqvist Maskin
og Transport AS

1950 RØMSKOG
Mobil 928 25 205

Tannlege
Ove Eriksson

Storg 86
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 31 30

Regional utvikling
0185 OSLO

Tlf. 22 05 50 00

9262 TROMSØ
Tlf. 77 63 80 05

www.bussring.com

Norsk
Motorcykkel Union

Dronningens g 6
1501 MOSS

Tlf. 69 20 46 46

Eidsvoll Auto
Løkenvangen, 2072 DAL

Tlf. 63 95 17 90

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

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Sunde
Trafikkskule

Strandg. 5
6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 31 30

Rico Bil AS
Fremmerholen

6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Utdanningsetaten
 9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

Odd Fellow
Stockfleths g 22

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 36 72

Skoglund
Transport AS

Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35, 2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Stein Chr. Hexeberg (H) Per Erik Bergsjø (H)
Tor Kielland (H) Øyvind Vidhammer
Marte Randen Benedikte Poulsen

Tone Ringstad

 Lang erfaring med alle typer personskader
 Gratis førstekonsultasjon

Roald Amundsensgt. 6, Oslo
 Tlf: 22 31 32 00  •  Fax: 22 31 32 01 • E-mail: oslo@vogtwiig.no

Som medlem i

Lands foreningen
for

trafi kkskadde
kan du få en  gratis vurdering av saken din

gjennom advokat

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

magasin

Roy Cato Brateng 

hjelpe andre 
skaddes.4-5

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

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 1 - 4. årgang 2005 

magasin

LTN inviterer 

til ungdoms-

konferanse

s. 8-9

Handikap-
program

i Telenor 
s. 15

LTN med 
gratisvurdering 

av saks.23

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 3 - 4. årgang 2005 God          
 Påske

Gjennom å annonsere i 

Trafikkskaddes magasin når

du fram til flere tusen 

mennesker. Med et opplag på

4500 eksemplarer, samt at

magasinene også ligger ute 

ved en rekke offentlige 

kontorer, sier det seg selv 

at potensialet er stort. 

Magasinet er landsdekkende og

kommer ut 10 ganger årlig. 

For nærmere informasjon kan du 

kontakte Ylva Edvardsen

på telefon: 75 68 26 48

eller på mail: ylva@polarfakta.no

Du kan annonsere i

Trafikkskaddes 
magasin

§
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

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

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker.
Våre 8 advokater fokuserer på rask oppfølging, høyt faglig nivå og 

gode resultater.

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

GRATIS VURDERING

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Advokatfirmaet
Pedersen, Reier & Co AS

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

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

eiendomsrettsforhold, forretningsjus, arbeids- og familierett.

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

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 48 86 93 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

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

Fjordgt. 23, Postboks 534 Sentrum N-7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 Telefax: 73 87 45 45

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

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

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

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

For bestilling: medlemmer@ltn.no

Tlf: 22 35 71 00 • Fax: 22 35 03 90 

LTN selger refleksvester

Kjør forsiktig
Husk det er noen som bryr seg  om deg!


