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I tillegg har personskadesaker ofte en trygderettslig side, som 

krever juridisk oppfølging.

Vi bistår personskadede ved vurdering av ansvarsgrunnlag, 

skadesaksbehandling, erstatningsutmåling og prosedyre.
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LTN-Sortland/Andøya lokallag avholder års-
møte den 7. april kl. 17.30 på rådhuset, Sort-
land. Møterom 1, inngang samfunnssalen.

LTN-Rana og omegn lokallag avholder årsmø-
te den 10. mars.  

LTN-Vesterålen lokallag avholder årsmøte på 
Asvo onsdag den 3.mars kl. 17.00.

LTN-Harstad og omegn lokallag avholder års-
møte fredag den 19. mars kl.1800 på Grand 
Nordic hotell i Harstad.

LTN-Ofoten avholder årsmøte den
5. mars kl. 19.00 på Smia Vekst, Narvik.

LTN-Lofoten lokallag avholder årsmøte den 
10. mars kl. 18.00 på klubblokalet.

LTN-Mosjøen og omegn lokallag avholder års-
møte på Fru Haugans hotell i Mosjøen, tors-
dag 15. april kl. 18.00. 

LTN-Salten lokallag avholder årsmøte mandag 
8. mars, på Peppes i Bodø. 

LTN-Finnmark fylkeslag avholder årsmøte den 
15. april kl. 18.00 på Nordlys hotell, Alta.

Årsmøter i Region Nord
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

LTN-lagene våre er godt i gang 
med å avvikle årsmøter. Noen lag 
vil få nye styresammensetninger, 
og vi vil rette en takk til dem som 
tok på seg tillitsverv i perioden 
vi legger bak oss. Vi takker også 
de nye som nå stiller sin fritid og 
krefter til disposisjon. Det er en 
kjent sak at enkelte lag har proble-
mer med å få tak i tillitsvalgte, og 
det er ulike årsaker til dette. Det å 
få folk til å stille opp i frivillig ar-
beid, kan til tider være vanskelig. 
Denne problemstillingen kjenner 
hele “frivillighets-Norge”. Men, 
det er også en kjensgjerning at 
jo bedre laget jobber, jo lettere 
er det å få med seg dyktige folk. 
Mange medlemmer i vår foren-
ing sliter med helseskader. Dette 
kan medføre at tillitsvalgte perio-
devis blir satt ut av spill, og som 
forening har vi naturligvis full for-
ståelse for dette. Det er derfor vik-
tig at styrene er sammensatt slik 
at vi kan avlaste og bistå hveran-
dre på en best mulig måte.  
En stor utfordring, som vi også 
har tatt opp tidligere år, er regn-
skapene og framleggelsen av dis-

se. Erfaringsmessig er ikke alle 
like gode på dette feltet.  Dersom 
det er problemer, så finnes det 
enkle, billige regnskapsprogram-
mer som kan være til god hjelp. 
Det går også an å henvende seg 
til sekretariatet hvis laget skulle 
trenge råd. 

LTN er i skrivende stund i ferd 
med å utarbeide krav til stats-
budsjett. De av våre medlemmer 
som har vært med en stund, vil 
kjenne igjen noen av kravene. Vi 
har også satt fokus på trafikksik-
kerhet og hva som kan gjøres for 
å redusere ulykkene – ikke minst 
de styggeste ulykkene. Vi mener 
at det nå er på tide at vi trekker 
lærdom av Sverige. De såkalte 
vaier-rekkverkene som er forbudt 
i Norge, har ført til en nedgang i 
de alvorlige ulykkene i Sverige. 
LTN mener broderfolkets erfa-
ringer må tas på alvor av norske 
myndigheter.

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Lagene staker ut kursen
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Reportasje Av Gunn-Elisabeth Almås

Den 1. mars trer en ny Nav-ordning i kraft. Tidsbegrenset uførestønad, rehabilite-
rings- og attføringsstønad blir erstattet med arbeidsavklaringspenger (AAP). 
Advokat Thomas Myran tror at ordningen vil bli god, men at “nyvinningen” vil slite 
med en del barnesykdommer.

– På sikt tror jeg at brukerne, Nav og 
legene vil være tjent med overgan-
gen til arbeidsavklaringspenger. 
Dette vil trolig bli den beste ordnin-
gen vi har sett på lenge, mener ad-
vokaten som til daglig har sitt virke 
hos Advokatfirmaet Owe Halvorsen 
& Co AS.

Thomas Myran spår et forsik-
tig kaos hos Nav når ordningen 
med arbeidsavklaringspenger trer 
i kraft. For noen år tilbake var han 
selv ansatt som jurist i Nav, så han 

har erfart at arbeidsdagene kan 
være hektiske.

– I 2004 fikk vi ordningen med 
tidsbegrenset uførestønad som 
hadde som formål å følge opp bru-
kerne tettere. Intensjonen var god, 
men denne periodens fokus på 
“arbeidslinjen”, var ikke vellykket.  
Med det nye systemet så blir det 
lagt en plan – som skal følges opp, 
fastslår Myran.

 Ordningen innebærer at det bør 
bli mer tid til oppfølging, og der-

med vil brukerne få en tettere kon-
takt med Nav-systemet enn i dag.

Gis i fire år
Arbeidsavklaringspenger kan bli 
stående så lenge det er påkrevd å 
gjennomføre planlagte aktiviteter. 
Som hovedregel skal arbeidsavkla-
ringspenger gis i maks fire år. 

– Tidligere har brukerne som 
mottar rehabiliteringspenger, måt-
te skaffe legeerklæring hver tredje 
måned – som igjen skulle bunne 

Ny Nav-ordning blir godt mottatt

– Jeg tror det vil ta noe tid før ordningen med meldekort er innarbeidet, men overgangen til arbeidsav-
klaringspenger tror jeg vil være til beste for alle parter, sier advokat Thomas Myran ved Advokatkonto-
ret Owe Halvorsen & Co AS. Her er han i samtale med rådgiver Ann-Karin Grønvold i LTN.



Perioden overgangsreglene gjelder 
(overgangsperioden) vil være 52 
uker fra ditt første vedtak om reha-
biliteringspenger. Hvis du 1. mars 
2010 har mottatt rehabiliterings-
penger i 52 uker eller mer, settes 
overgangsperioden lik lengden på 
vedtaket du har om rehabiliterings-
penger den 1. mars 2010. Når over-
gangsperioden opphører, må en 
eventuell ny søknad behandles et-
ter ordinære regler om arbeidsav-
klaringspenger.

Arbeidsavklaringspenger beregnes 
på samme måte som rehabilite-
ringspenger. For deg som har reha-

biliteringspenger, får den nye ord-
ningen derfor liten betydning:

• For deg som ikke har lønnet ar-
beid og en uføregrad på 100 pro-
sent, vil utbetalingen per måned 
være tilsvarende den du mottar i 
dag.

• Har du en uføregrad på mindre 
enn 100 prosent, vil stønaden din 
bli oppjustert til 100 prosent. Ut-
betaling vil deretter være avhen-
gig av hvor mye du arbeider fra 
periode til periode.

• Fra og med mars 2010 må du 
sende inn meldekort som grunn-
lag for din utbetaling.

• Barnetillegget ditt vil bli redusert 
dersom du har lønnet arbeid.

• Du vil få utbetaling etterskudds-
vis hver 14. dag istedenfor en 
gang i måneden

• Du bør revurdere dine betalings-
avtaler som avtalegiro, faste 
trekk i bank og lignende.

Kilde: Nav

AAP beregnes som 
rehabiliteringspenger
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ut i et vedtak fra Nav. Det sier seg 
selv at dette er ressurskrevende 
både for brukerne, Nav og legene. 
Nå sender den enkelte inn melde-
kort hver 14. dag, der opplysninge-
ne skal samsvare med den planen 
som er lagt, forklarere han.

Bedre flyt
Mange av LTNs medlemmer har 
vært offer for etterslep i Nav-syste-
met, som igjen kan ha ført til man-
glende utbetaling. Denne problem-
stillingen har tidligere vært tatt opp 
i Trafikkskaddes magasin. Myran 
tror imidlertid den nye meldekort-
ordningen på sikt vil føre til “bedre 
flyt”, og at færre vil oppleve at ut-
betalingene, av ulike årsaker, stop-
per opp.

– Noen hevder at ordningen 
med meldekort vil begrense den 
enkeltes frihet. Du må eksempelvis 
oppholde deg i Norge. Hva er din 
kommentar?

– Vel, meldeplikten vil føre til at 
det vil bli vanskeligere å bo deler 
av året i utlandet. For enkelte grup-
per kan nok den nye ordningen fø-

les mindre fleksibel. For å si det litt 
folkelig så blir det vanskelig å kjøpe 
hus i Thailand og bo der store deler 
av året så lenge man ikke er ufør el-
ler har fritak fra meldeplikten, sier 
Myran.

– Noen vil kanskje føle dette 
som kontroll – altså at man må rap-
portere inn hver 14. dag?

– Jeg er ikke helt enig i problem-
stillingen. Er du på rehabiliterings-
penger så må du ha legeerklæring 
og nye vedtak i Nav hver tredje må-
ned. I de fleste tilfeller så tror jeg 
ordningen vil oppfattes som en-
klere. Jeg tror også legene er tjent 
med dette, men det vil settes krav 
til at pasienten får en grundig vur-
dering når det nå blir færre konsul-
tasjoner, sier han og legger til: 

– Det vil nok ta tid før ordnin-
gen med meldekort er innarbeidet. 
Det vil gjelde for alle parter som er 
involvert. At det blir en del innkjø-
ringsproblemer, tror jeg man må 
regne med, sier Myran som også i 
april skal kjøre kurs for tillitsvalgte 
i LTN der arbeidsavklaringspenger 
er tema.

Har du et vedtak om rehabiliteringspenger som varer 
lenger enn 28. februar 2010, vil du automatisk ha rett til 
arbeidsavklaringspenger med overgangsregler fra og 
med mars. Du trenger ikke sette fram ny søknad.

– Beredskap i Nav
Brukerne skal ikke opp-
leve å bli sendt mellom 
ulike stønadsordninger, 
og de skal slippe å opp-
leve at de gjentatte gan-
ger må dokumentere 
helseproblemer. Dette er 
noe av bakgrunnen for 
at det innføres arbeids-
avklaringspenger.

Kompetanseveileder Anne Kari 
Ulsaker ved Nav hilser ordnin-
gen med arbeidsavklarings-
penger velkommen, og hevder 
lokalkontorene nå skal være 
rustet til omleggingen. 

– I Nav har vi beredskap 
som skal fange opp eventu-
elle feil når meldekortene skal 
tas i bruk. Vi har tatt høyde 
for det. Brukerne skal ikke bli 
økonomisk skadelidende, sier 
kompe tanseveilederen på Lille-
hammer.

Nav har sendt ut to informa-
sjonsbrev til dem som er be-
rørt, og i mars vil samtlige bru-
kere få tilsendt en økonomisk 
oversikt.

– Med arbeidsavklarings-
penger blir det et større fokus 
på den enkeltes muligheter, og 
hva som skal til for å komme i 
arbeid eller aktivitet. Målet må 
være at folk kommer raskere til-
bake. For andre kan resultatet 
bli en avklaring om varig uføre-
pensjon, forteller hun.

Anne Kari Ulsaker oppford-
rer folk som ønsker mer infor-
masjon, om å gå inn på nett- 
sidene: nav.no. 
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Amerikanske forskere ved profes-
sor Wise Young M.D., Ph.D. fra W. 
M. Keck Center og Rutgers Univer-
sitetet i New Jersey, USA, holdt et 
foredrag 23. oktober i hovedaudi-
toriet hvor klinikkforsøk på kronis-
ke ryggmargsskader var i fokus. 
Amerikanske forskere med over 10 
universiteter, sykehus og rehabilite-
ringsinstitusjoner ønsker nå å star-
te en multisenterstudie med klinikk-
forsøk på mennesker i kronisk fase 
av ryggmargsskade. Disse sentrene 
ønsker å starte forsøk med UCBMC 
(navlestrengblod mononukleære 
celler) og litium behandlinger i kli-
niske forsøk på personer i kronisk 
fase av ryggmargsskade. Laborato-
riestudiene har så langt vist at slik 
behandling i dyreforsøk kan stimu-
lere nevrotrofiner for ny regenere-
ring, aksonvekst, av skadet rygg-
marg. En ønsker da å overføre disse 
laboratoriestudiene til klinikkene for 
å starte studier på mennesker. Ame-
rikanerne med involverte sentre har 
nå etablert et SCINetUSA med for-
mål å starte klinikkforsøk på men-
nesker med ryggmargsskade. Det 
er nedsatt en protokollkomité som 
skal arbeide frem endelig doku-
mentasjon, som en ønsker å sende 
til FDA (Food and Drug Administra-
tion, Amerikanske helsemyndighe-
ter) for godkjenning i 2010.

Lovende terapier for ryggmargs-
skade
Amerikanerne sier: Det siste tiåret 
med forskning har vist at ryggmar-
gens aksoner (nervefibre) kan re-

generere hvis gitt en bane å vokse, 
en vedvarende kilde til vekstfakto-
rer, og blokkering av veksthemme-
re som er til stede i ryggmargen. 
Derfor må aksonene overvinne tre 
hindringer for fornyelse: et skade-
område som er ugjestmildt for ak-
soner, mangel på vekstfaktorer, 
og veksthemmere i den omkring-
liggende ryggmarg.

Mange laboratorier har vist at 
transplanterte celler migrerer til 
skadeområdet og kan etablere en 
bro over hvor aksoner kan vokse. 
Fordi aksoner vokser bare omtrent 
en millimeter i døgnet, lik omtrent 
hastigheten som håret vokser, er 
en vedvarende kilde til vekstfakto-
rer nødvendig. I tillegg inneholder 
ryggmargen to faktorer som hem-
mer aksonvekst: den ene er et my-
elinbasert molekyl kalt Nogo og et 
ekstracellulært matrixprotein kalt 
chondrotin-6-sulfateproteoglycan 
(CSPG).

På grunn av disse hindringene, 
er behandlingsmetoder for kronisk 
ryggmargsskade kombinasjonste-
rapier nødvendig for å adressere 
disse problemene. I dag finner la-
boratorier ulike tilnærminger som 
synes å være vellykket i dyremo-
deller. Dermed har tiden kommet 
for å teste disse terapiene for sik-
kerhet og flytte dem til kliniske stu-
dier på mennesker.

Amerikanerne har UCBMC og 
litium som en del av terapiene de 
ønsker å prøve ut i disse – først i 
verden – klinikkforsøk på mennes-
ker med ryggmargsskade, men en 

oppfordrer de involverte sentrene 
til å foreslå også andre terapier fra 
laboratoriene som en kan overføre 
til klinikkene med studier på men-
nesker.

Norsk samarbeid med USA
I forbindelse med ISCoS kongres-
sen var også overlege Thomas 
Glott fra Sunnaas sykehus HF til-
stede. Og i forbindelse med de in-
teressante og viktige foredrag for 
planlagte klinikkforsøk i USA tok 
overlege Thomas Glott og under-
tegnede kontakt med den ameri-
kanske professor for drøftelser. En 
fant da dette såpass interessant at 
en startet diskusjoner om Norge 
skulle bli med på dette samarbei-
det med amerikanerne og bli en del 
av disse multisenterstudiene. Den 
amerikanske professor var meget 
positiv til dette og begrunnet dette 
med at Norge har alle forutsetnin-
ger for å utføre slike forsøk, det ble 
nevnt; meget god moral og høyt 
faglig nivå hos norske forskere, 
meget høy faglig kvalitet og kom-
petanse hos norske klinikere, gode 
rehabiliteringsinstitusjoner hvor en 
følger opp ryggmargsskadde over 

Klinikkforsøk på 
ryggmargsskader 
– samarbeid mellom Norge 
og USA

I forbindelse med ISCoS kongressen i Firenze i Italia 21. til 24. oktober 2009 ble det 
holdt spesielle symposier med fokus på avansert forskning for kliniske studier for re-
parasjon av skadet ryggmarg. 

Fagnytt

Av: Leif A. Fjellheim
Leder av Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde (LARS)

“Det kan
komme mye

spennende ut av 
samarbeidet”
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tid samt at Norge har enestående 
god økonomi for å utføre avanserte 
klinikkforsøk for ryggmargsskader.

Kommunikasjon med de ameri-
kanske miljøer er nå opprettet og en 
er i dialog for å se på mulighetene 
for et samarbeid. Sunnaas sykehus 
HF er positiv til å inngå et slikt sam-
arbeid, og en håper at et slikt sam-
arbeid kan bli landsdekkende hvor 
de andre spinalenhetene (St. Olavs 
Hospital i Trondheim og Haukeland 
Universitetssykehus i Bergen) også 
kan bli en del av dette nettverket. 
Dette vil og involvere alle de regio-
nale helseforetakene (RHFene) slik 
at for eksempel også det finansiel-
le ved studiene kan fordeles. Nor-
ge ser på muligheten for å utføre 
disse kliniske studiene på et antall 
ryggmargsskadde etter de samme 
protokoller som de andre sentrene 
i denne multisenterstudien, men 
også andre forsøk har i tillegg blitt 
diskutert for Norges del.

Møte i Oslo
6. november 2009 var der også et 
møte i Oslo med overlege Thomas 
Glott fra Sunnaas sykehus HF, pro-
fessor Joel Glover fra Institutt for 
medisinske basalfag UiO (profes-
sor Joel Glover er også direktør for 
det nye Nasjonale Norske Stamcel-
lesenteret) og leder av LARS, Leif 
Arild Fjellheim. En diskuterte her vi-
dere mulighetene for Norge for et 
slikt samarbeid hvor en konkluder-
te med at dette var positivt, men at 
et nytt og større møte ønskes. Nytt 
møte ble avtalt for 16. desember 
2009 i Oslo hvor også andre profes-
sorer, nevrokirurger og klinikere fra 
Norge vil delta for videre diskusjo-
ner. Etter dette møtet vil ny kontakt 
bli tatt med de involverte i nettver-
ket i USA, hvorpå amerikanerne al-
lerede har sagt at de ønsker å kom-
me til Norge for videre diskusjoner, 
slik at det nå ser ut som om ameri-
kanerne kan komme til Norge tidlig 
på nyåret 2010 for videre diskusjo-
ner.

Vi vil følge dette opp videre i Pa-
tetra (tidsskrift for ryggmargsskad-
de) ettersom ny informasjon er klar. 
En tror at disse forsøk ikke bare er 
gode forsøk for frembringelse av 
terapier, men at slike samarbeider 
også vil løfte og sette positivt fokus 
på hele ryggmargsskademiljøet i 
Norge for alle involverte parter, slik 

som forskningsmiljøene, rehabilite-
ringsinstitusjonene, sykehus invol-
vert og LARS som organisasjon. Vi 
tror det vil komme mye spennende 
ut av et slikt større samarbeid med 
de beste ryggmargsskademiljøer i 
USA. Mye arbeid kreves for å se på 

dette og mye dokumentasjon må 
etableres før Norge eventuelt kan 
ta del i disse studier, så det ligger 
nok noe frem i tid, men ønsket om 
at Norge bør delta i disse studier er 
klart tilstede.

Professor Wise Young M.D., Ph.D. fra Rutgers Universitetet, Cell 
Biology & Neuroscience. Direktør W M Keck Center for Collaborative 
Neuroscience, New Jersey, USA og overlege Thomas Glott fra Sun-
naas sykehus HF på ISCoS kongressen i Firenze, Italia.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Enkelte steder er man kommet 
så langt at man kan begynne 
med terapi på ryggmargskadde, 
forteller Henning Bjurstrøm.

– Mange er spente 
Tidligere leder av LTN, og nyvalgt 2. nestleder i FFO, 
Henning Bjurstrøm er rullestolbruker og følger interes-
sert med på forskning innen ryggmargsskader. 
– Å miste førligheten og styrken i armer eller bein, er 
en enorm omveltning i livet. Man kan erkjenne situasjo-
nen, men akseptere den er mye verre, sier Bjurstrøm.

Alle som har en ryggmargskade 
sliter med alt fra smerter, nedsatt 
funksjonsevne og blir stort sett hjel-
petrengende. Bare det i seg selv er 
et “nederlag” som er vanskelig å 
svelge, sier Bjurstrøm.

– Helt siden jeg ble skadet har 
jeg hørt at man stod ved løsningen 
på problemet og at stamcelleterapi 

“var like rundt hjørnet”. Men dess-
verre viste det seg at man fikk sta-
dig nye utfordringer og at løsnin-
gen ikke var så enkel som man 
først hadde trodd, forteller han.

Etiske betraktninger
Samtidig kom debatten om bruken 
av stamceller fra befruktede egg og 
etiske betraktninger som i mange 
land hemmet forskningen. 

– Enkelte steder er man kommet 
så langt at man kan begynne med 
terapi på ryggmargskadde, noe jeg 
ser frem til med stor spenning. Jeg 
har aldri sett for meg at jeg skulle 
bli sittende i rullestol resten av li-
vet – det har jeg ikke forsonet meg 
med. Ut i fra det man vet i dag, og 
de resultater de enkelte forsknings-

institusjonene har kommet fram til, 
ser det lyst ut, mener han

Spennende samarbeid
Bjurstrøm er glad for at landene 
samarbeider og utveksler erfarin-
ger.

– Det samarbeidet mellom USA 
og Norge som nå er i sin begyn-
nelse, har jeg stor tro på. Jo fortere 
man kan komme i gang jo bedre 
er det. Hvis jeg visste at jeg kun-
ne få tilbake førligheten og styr-
ken i mine ben ville jeg ikke beten-
ke meg et øyeblikk på å gå inn i en 
slik behandling, ja til og med betale 
for det. Stamcelleterapi er så vik-
tig – ikke bare for ryggmargskadde, 
men for andre nervesykdommer, at 
vi har ikke råd til å vente med stu-
dier på mennesker, avslutter han.

Fagnytt       

Av Gunn-Elisabeth Almås

– Vi merker en økende interesse for 
bruk av logo, noe som selvfølge-
lig også er hyggelig. Når vi nå har 
gått ut med en klargjøring overfor 

lagene om bruken, så er det etter  
“føre-var-prinsippet”. Logoen kan 
fritt benyttes innad av lokal- og fyl-
keslag og i forbindelse med mar-
kedsføring av LTN, men dersom 
andre enn LTNs medlemmer, lokal- 
eller fylkeslag ønsker å benytte vår 
logo, skal det innhentes tillatelse 
fra landsstyret. Det må skje i hvert 
enkelt tilfelle, forklarer LTN-leder 
Svein Ove Langeland. 

– Søk råd
Lederen understreker at logoen 
ikke under noen omstendighet kan 
benyttes til formål som strider mot 
LTNs virksomhet, policy eller for-
mål.

– Hvis et lag finner samarbeidspart-

nere i sitt lokalmiljø, så skal det kla-
reres med landsstyret?

– Ja, så enkelt er det. Dessuten er 
det ikke lov å bruke LTNs logo på 
sin private hjemmeside, understre-
ker han.

Mange interesserte
LTN har nesten ukentlig henvendel-
ser fra ulike næringsvirksomheter 
som ønsker et samarbeid.

– Som sagt så er det hyggelig at det 
er en pågang om å knytte seg opp 
mot vår forening. Vi er en seriøs ak-
tør som mange har et ønske om å 
samarbeide med. Men det ligger i 
sakens natur at det en del produkter 
som vi ikke ønsker å bli knyttet mot, 

- Ikke fritt fram for  bruk av LTN-logo

Landsstyret gikk 
nylig ut med en på-
minnelse til alle lag 
om at LTNs logo, 
som er varemerke-
beskyttet, kun kan 
benyttes i forbindelse 
med å fremme LTNs 
formål.



altså produkter som ikke er forene-
lig med det vi står for, understreker 
han.

– Har LTN inngått noe samarbeid i 
den senere tiden?

– Noe av det siste vi i landsstyret ga 
grønt lys for, var samarbeid med en 
leverandør av en alkotest der LTN 
får en viss andel av salget, forteller 
Langeland.
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Hjelpemiddelsentral
Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Kontaktinformasjon til den enkelte 
sentralen finnes på www.nav.no. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordi-
nerende ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjons-
hemmede innen eget fylke.

Hjelpemiddelsentralen har kompe-
tanse om: 
• Funksjonshemninger og konse-

kvensen av dem 
• Mulige løsninger 
• Produkter som finnes på marke-

det 
• Tilpasningsmuligheter 
• Muligheter for reparasjon, vedli-

kehold og gjenbruk 
• Tilrettelegging av det miljøet 

som hjelpemiddelet skal brukes 
i, både i hjemmet, på skolen, i ar-
beid og fritid 

Hjelpemiddelsentralene har også 
oversikt over hvilken kompetanse 
andre har på hjelpemiddelområdet 
og tilstøtende områder.

Samarbeid med kommunen
Mye av arbeidet skjer ute i kommu-

nen – i brukerens eget nærmiljø, og 
sammen med fagpersoner i kom-
munen. Hjelpemiddelsentralene gir 
råd og veiledning til kommunene 
og andre samarbeidspartnere. Alle 
kommuner har inngått samarbeids-
avtale med NAV Hjelpemiddelsen-
tral i fylket.

NAV SIKTE
NAV Senter for IKT-hjelpemidler 
(NAV SIKTE) er et tilbud til personer 
med alvorlig grad av kombinerte 
syns- og hørselsskader og døvblin-
de, til personer med sterkt redu-
serte bevegelses-funksjoner og til 
personer med fysiske skader som 
hindrer muligheten for kommuni-
kasjon.

Senteret gir råd og konsultasjon 
og er et supplement til det ordinæ-

re hjelpeapparatet. Det tverrfaglige 
teamet på SIKTE har spesiell kunn-
skap om hvilke muligheter IKT-
hjelpemidler kan gi på områdene 
kommunikasjon, mobilitet og om-
givelseskontroll. SIKTE er et nasjo-
nalt kompetansesenter på 3. linje-
nivå. 

Hvor skal jeg henvende meg?
Hvis det er behov for hjelpemidler 
eller annen tilrettelegging, skal du 
først ta kontakt med ergoterapeut 
i kommunen (1. linje). De søker til 
Hjelpemiddelsentralen (2. linje) for 
deg, eller henviser til utprøving 
ved behov. Videre kan SIKTE bistå i 
kompliserte saker ved behov.

Kilder: www.nav.no
 www.sikte.no

- Ikke fritt fram for  bruk av LTN-logo

– Det er ikke alle produkter, eller 
produsenter, som LTN ønsker å 
bli knyttet til, fastslår LTN-leder 
Svein Ove Langeland.

“Vi må ha
sammenfallende 

interesser”

Innkalling til 
årsmøte
LTN-Sogn og Fjordane 
Fylkeslag  held årsmøte på 
FI-senteret i Førde lørdag 10. 
april 2010 kl. 13.00. 
  
FI-senteret ligg vis a vis 
Fjordane Tingrett, 
adr. Fjellveien 10. 
   
Vi ynskjer alle velkomne 
 
Helsing styret
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Alt for lite penger til
habilitering og rehabilitering
I statsbudsjettet for 2010 ble det 
avsatt fem millioner kroner til fors-
kning på habilitering og rehabilite-
ring. Dette er noe LTN mener er alt 
en alt for dårlig satsning – nesten 
pinlig dårlig.

– Jeg vil si det så sterkt som at 
det her ser ut til at politikerne ikke 
ønsker en bred forskning på feltet. 
I mange år har vi påpåpekt dette, 
og blitt skuffet gang etter gang. Be-
løpet burde jo vært mangedoblet 
hvis politikerne mente noe. Spesi-
elt vil jeg trekke fram at penger til 
forskning på nakkeskader bør in-
tensiveres, og da må forskningen 
følges opp med penger, sier en en-
gasjert LTN-leder og får medhold 
at seniorrådgiver Oretorp.

LTNs “hodeskade-fokus”
I flere år har opptrening av koma-
tøse pasienter med hodeskader har 
også vært en viktig sak for LTN. For 
en tid tilbake ble det satt i gang tid-
lig intervenering av denne pasient-

gruppen – noe som har gitt meget 
gode resultater. Dette er Svein Ove 
Langeland tilfreds med. LTN var, 
som de fleste vil huske, svært aktive 
i media for å få fokus på problem-
stillingen.

– Vi setter veldig pris på at de 
regionale helseforetakene har blitt 
bedt om prioritere rehabilitering 
innenfor alvorlige traumatiske ho-
deskader. For noen år tilbake ble 
det også opprettet et nasjonalt 
nettverk innfor området trauma-
tisk hodeskade, og dette førte til 
et sterkere fokus på hodeskade og 
rehabilitering. Vårt ønske er at det 
opprettes en egen hjemmeside for 
traumatisk hjerneskader etter møn-
ster fra Danmark. Et slikt “informa-
sjonssenter” vil vi i Norge også ha 
god nytte av, mener Langeland.

– Uverdige forhold
LTN har hatt et særlig fokus på barn 
over lang tid.

– Barn med ervervede hodeska-

der har et særlig behov som må 
ivaretas i forbindelse med kompli-
sert rehabilitering, sier Langeland 
og legger til:

– Vi kan ikke stilltiende se på at 
barn, med behov for tidlig og spe-
sialisert rehabilitering, plasseres 
på avdelinger for voksne. Dette må 
i framtiden ivaretas på en helt an-
nen måte enn i dag. Vi vet også at 
enkelte hodeskader ikke oppdages 
gjennom radiologiske undersøkel-
ser. Etter et negativt MR-resultat er 
det dessverre ikke uvanlig at pasi-
enten blir erklært frisk – som igjen 
medfører at nødvendige nevro-
psykologiske tester ikke blir gjen-
nomført. På sikt kan dette få svært 
uheldige konsekvenser, fastslår 
Langeland. 

– Hva mener du?
– Vår erfaring er at det kan ta 

lang tid før en diffus hodeskade blir 
oppdaget. Det igjen kan føre til at 
hodeskade med kognitive ufall blir 
feildiagnostisert som psykiatriske 

Landsforeningen for tra-
fikkskadde arbeider i disse 
dagene med sine innspill 
til statsbudsjettet, og fore-
ningen krevet et sterkere 
løft på området habilite-
ring og rehabilitering enn 
det regjeringen la fram på 
2010-budsjettet.
– En styrking av området 
rehabilitering har vært en 
av kamp-sakene våre i åre-
vis. Nå forventer vi et løft, 
sier LTN-leder Svein Ove 
Langeland og seniorråd -
giver Per Oretorp. – Vi håper forslaget til statsbudsjett for 2011 blir oppløftende lesing. 

Politikerne må nå se behovet, sier LTN-leder Svein Ove Langeland.



lidelser. I verste fall får ikke pasien-
ten riktig behandling – og kan også 
få et feilaktig erstatningsrettslig til-
bud. Denne problemstillingen har 
mange sider, forklarer Langeland.

Et nasjonalt tilbud
LTN er dermed igjen på barrikadene 
når et gjelder barn og unge med en 
ervervet hodeskade. LTN fastholder 
at det må avsettes midler til minst 
ett senter for barn med ervervede 
hodeskader og at det avsettes mid-
ler for prosjektering av et nasjonalt 
rehabiliteringstilbud for barn med 
ervervede hodeskader.

– Vi mener at et slikt rehabilite-
ringstilbud må omfatte alle typer 
ervervede hodeskader. Denne sa-
ken er svært viktig for oss, og vi 
håper forslaget til statsbudsjett for 
2011 blir oppløftende lesing. Politi-
kerne må nå se behovet, sier LTN-
lederen.

Økte rammer for NPE
En ny forskrift som trådte i kraft i 
april 2009, mener LTN svekker pa-
sienter fra å få en god nok juridisk 
bistand når det gjelder rett til dek-
ning av advokatkostnader. Det er 
lovgiverens ansvar at Norsk Pasi-
entskadeerstatning (NPE) og Pasi-
entskadenemnda (PSN) får nok res-
surser slik at det kan gjøres korrekte 
og gode utredninger i saker før det 
fattes vedtak. Dette er en sak som 
tidligere har vært belyst av senior-
rådgiver Per Oretorp i LTN.

– Vi mener at en sikring av pa-
sientskaddes rettsvern forutset-
ter en betydelig økning av NPE og 
PSNs driftstilskudd. LTN er svært 
bekymret for pasienters rettsvern. 
Den nye forskriften har, etter det vi 
erfarer, medført at advokater som 
har god erfaring fra et meget kom-
plisert område, reduserer antall 
pasientskadesaker. For oss er det-
te ingen overraskelse. Vi viderefor-
midlet vår bekymring i vår hørings-
uttalelse til Stortingets helse- og 
sosialkomitè høsten 2008, forteller 
Per Oretorp.

Avhengig av advokaten
Oretorp forklarer videre at helse- 
og sosialkomiteen tidligere har blitt 
gjort oppmerksomme på saker der 
pasienten har vært avhengig av en 
spesialisert og erfaren advokat for i 

det hele tatt å kunne vinne fram i år-
sakssammenheng.

– I Trafikkskaddes magasin har 
vi blant annet tidligere vist til en 
sak som nylig ble nektet fremmet 
for Høyesterett, der NPE i utgangs-
punktet hadde erkjent ansvar og 
vurdert den korrekte erstatningen 
til 950.000 kroner. PNE var av den 
oppfatning at 1.850.000 kroner var 
en riktig erstatning, mens domsto-
len til slutt avgjorde at korrekt er-
statning var 4,7 millioner kroner. 
Lagmannsrettens domsuttalelse i 
denne saken viser tydelig at NPE 
og PSN som offentlig organ ikke i 
tilstrekkelig grad er i stand til å ut-
rede sakene godt nok før det fattes 
vedtak. Dette er bekymringsfullt, 
sier seniorrådgiveren. 

Trafikksikring
Bygging av midtdelere og dermed 
reduksjon av møteulykker er et fast 
innspill fra LTN til statsbudsjett. Hel-
ler ikke i år har LTNs rådgivere og 

øvrige ledelse senket ambisjons-
nivået. Antall drepte og skadde i 
trafikken må ned.

– Vi mener målene i Nasjonal 
Transportplan med å redusere an-
tall skadde og drepte med èn tred-
jedel – det forplikter. Og det for-
utsetter faktisk at myndighetene 
tar i bruk tiltak som virker. Nor-
ge har som et at få land et forbud 
mot vaier-rekkverk. Som de fleste 
skulle kjenne til så er dette en type 
midtdeler som også med letthet 
kan settes opp på strekninger der 
vegbanen ikke har den nødven-
dige bredde som må til for å byg-
ge faste midtdelere. Sverige har 
gode resultater å vise til – også 
blant motorsyklistenes ulykkessta-
tistikk. Vi mener norske veier, uten 
store infrastrukturelle forandrin-
ger, på en enkel måte kunne utsty-
res med denne type rekkeverk – og 
som igjen ville få ned antallet hardt 
skadde og drepte. LTN mener det 
ikke finnes belegg for påstande-
ne om at førere av motorsykler og 
passasjer får noen økt risiko for å 
bli hardt skadet eller blir drept ved 
bruk av vaier-rekkverk. Vi kan rett 
og slett ikke godta at trafikksikker-
hetstiltak som redder flerfoldige liv 
i Sverige ikke tas i bruk her hjem-
me, mener både Langeland og 
Oretorp. 
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”Vi senker
ikke ambisjons-

nivået” 

– Nye forskrifter er vi redd går på rettssikkerheten løs, sier en enga-
sjert seniorrådgiver i LTN Per Oretorp.
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Som beskrevet i tidligere nummer av Trafikkskaddes magasin (Tm), har Justisdepar-
tementet nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede og komme med forslag til stan-
dardiserte regler om utmåling av personskadeerstatning. I henhold til mandatet fra 
departementet skal utvalget være ferdige med sin utredning i februar 2011.

Standardisering av 
personskadeerstatningsretten

Tm planlegger en artikkelserie i 
de kommende nummer, der ut-
valgte spørsmål blir diskutert med 
utgangspunkt i det aktuelle man-
datet. Denne første artikkelen i se-
rien vil ta for seg historikken knyt-
tet til standardiseringsarbeidet sett 
fra LTNs og skadelidtes side. Den 
vil også presentere den arbeids-
gruppen som LTN har satt ned for 
å arbeide med disse spørsmålene 
med henblikk på å gi innspill mens 
utvalgsarbeidet pågår. Endelig vil 
vi knytte noen generelle kommen-
tarer til utvalgets mandat og til de 
hensyn som må ivaretas hvis det 
skal gis nye utmålingsregler.

LTNs rolle i reformprosessen
I begynnelsen av 1990-tallet begyn-
te LTN og forhenværende senior-
rådgiver Tom Eitvet arbeidet med 
å sette fokus på den standardiserte 
barneerstatningen, som hadde vist 
seg å gi mange skadelidte barn for 
lav erstatning etter f. eks trafikkulyk-
ker. Ordningen med standardisert 
barneerstatning trådde i kraft i 1987 
og justisministeren forsikret allere-
de den gang at departementet skul-
le følge utviklingen videre nøye. Al-
lerede i 1993 uttalte Høyesterett at 
”det kan være grunn for lovgive-
ren til å vurdere erstatningsnivået 
ved erstatning til barn”. Til tross 
for forsikringer fra departementet 
om oppfølging av ordningen, Høy-
esteretts uttalelse i 1993 og debatt 

om saken i Stortinget i 2003, så har 
dessverre ingen ting skjedd. 

LTN møtte justisministeren
I denne forbindelse møtte LTN Knut 
Storberget med formål å orientere 
om dette problemområdet. Stor-
berget var på dette tidspunkt stor-
tingsrepresentant og medlem av 
justiskomiteen. Etter Eitvets bort-
gang fortsatte LTN og Tonje Giert-
sen i samarbeid med et utvalg er-
farne advokater arbeidet med å 
prøve å få til en endring av barne-
erstatningsordningen med sikte på 
en lovendring som skulle sikre barn 
under 16 år en rettferdig erstatning.
 

Utarbeidet lovtekst
På oppdrag fra LTN utarbeidet pro-
fessor Asbjørn Kjønstad ved Univer-
sitetet i Oslo en utredning med for-
slag til ny lovtekst, som LTN mente 
ville sikre barns erstatningsrettslige 
vern bedre enn dagens regler. I ok-
tober 2007 bad LTN om møte med 
justisminister Storberget for å dis-
kutere saken videre og orientere 

ham om innholdet i Kjønstads ut-
redning. Ønsket ble ikke imøtekom-
met, og i mai 2008 ba LTN igjen om 
et møte. I forbindelse med at NRK 
Dagsrevyen samme måned interes-
serte seg for saken, offentliggjorde 
Justisdepartementet at man hadde 
nedsatt et offentlig utvalg som ikke 
bare skulle se på barneerstatnings-
ordningen, men utrede en standar-
disering av hele personskadeer-
statningsretten. Først deretter, 29. 
august 2008, fikk LTN anledning til 
å møte justisministeren. I dette mø-
tet ble professor Kjønstads utred-
ningen fremlagt, samtidig som LTN 
presiserte viktigheten av at reglene 
om barneerstatning ble endret sna-
rest mulig.

Medfører skjevfordeling
Som tidligere beskrevet i TM fant 
Justisdepartementet det ikke hen-
siktsmessig at LTN fikk en repre-
sentant i det nedsatte utvalget. LTN 
mente, og mener fortsatt, at det-
te har medført en skjevfordeling 
mellom skadevolder- og skadelidt-
representasjonen i utvalget.

I samråd med LTNs fagnettverk 
av personskadeadvokater ble det 
nedsatt en referansegruppe. Den-
ne referansegruppen har blant 
annet som formål å tjene som en 
konstruktiv samarbeidspartner for 
utvalget gjennom innspill og kon-
struktiv kritikk. Gruppen ledes av 
advokat Per Erik Bergsjø, og de øv-
rige medlemmene er Per Oretorp 

Fagnytt Av: Seniorrådgiver Per Oretorp, LTN og 
advokat Per Erik Bergsjø, Advokatfirma Vogt & Wiig AS

“Nå har utvalget 
åpnet for

en dialog med 
LTN”
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fra LTN og advokatene Tor Inge-
brigtsen, Else-Marie Merckoll, Tho-
mas Christian Wangen, Jane Ytre-
øy Grøndalen og Tom Sørum. 

Hovedsynspunkter på 
utvalgsarbeidet
LTNs referansegruppe hadde hå-
pet å få informasjon om utvalgs-
arbeidet underveis i prosessen. Så 
langt har imidlertid utvalget valgt å 
bevare taushet om de konkrete lov-
forslagene som utvalget arbeider 
med. Dette har gjort det vanskelig å 
komme med konkrete innspill, men 
referansegruppen har i hvert fall fått 
formidlet noen hovedsynspunkter 
til utvalgets leder og sekretær i et 
møte 11. februar 2009. Fra LTNs re-
feransegruppe deltok Per Oretorp 
og advokat Per Erik Bergsjø.

I møtet presiserte representan-
tene for LTN for det første at lov-
utvalget ikke må foreslå standardi-
serte regler uten å drøfte ulempene 
med dette. Riktignok har utvalget 
fått et bundet mandat gjennom at 
man er pålagt å utarbeide forslag 
til standardiserte regler. Dette må 
ikke forhindre utvalget i å se kritisk 
på om det virkelig er ønskelig med 
økt standardisering. Utvalget må 
vurdere om vi har behov for en re-
form på dette området når situasjo-
nen faktisk er at vi får stadig færre 
utmålingssaker for domstolene. Vi-
dere må utvalget vurdere om det er 
ønskelig med nye regler som kan gi 
lik erstatning for ulikt tap, som kan 
gi urimelighet og skjevhet, og som 
neppe innebærer besparelser av 
betydning.

Må få full erstatning
Et annet hovedsynspunkt som ble 
formidlet til utvalget, var at skade-
lidte må få full erstatning. Skade-
lidte er hardt nok rammet om ikke 
han eller hun også skal lide økono-
misk. Standardisering kan lett føre 
til at skadelidte slett ikke får dekket 
sitt økonomiske tap – den økono-
miske skaden blir ikke reparert. Hvis 
man først skal ha et standardisert 
system, må et evt ”tak” på erstat-
ningen legges så høyt at også per-
soner i høyinntektsgrupper får full 
kompensasjon for tapet sitt.

For det tredje har LTNs repre-
sentanter presisert overfor utval-
get at nye regler ikke må forsterke 
eksisterende forskjeller. Eksempel-

vis har noen arbeidstakere tjenes-
tepensjoner i dag, mens andre ikke 
har det. Et standardisert system 
må fange opp slike forskjeller og ta 
høyde for dem i reguleringen.

Endelig har LTNs representan-
ter også i dialogen med utvalget 
fokusert på rettighetene til ska-
delidte barn. Barnas erstatnings-
rettslige vern må styrkes vesentlig 
i forhold til dagens system, og det 
haster å få i stand endringer. Utval-
get har blitt anmodet om å priori-
tere arbeidet med nye utmålings-
regler for barn, samt om å avgi en 
delinnstilling om dette før arbeidet 
for øvrig er ferdig.

Arbeidet fremover
Lovutvalget har inntil nylig ikke gitt 
innsyn i sine vurderinger og fore-

løpige forslag. Dette har gjort det 
vanskelig for LTNs referansegruppe 
å komme med innspill og konstruk-
tiv kritikk. Nå har utvalget imidler-
tid igjen åpnet for en dialog med 
LTN. I et møte 2. februar fikk noen 
av medlemmene i LTNs referanse-
gruppe en redegjørelse for et av de 
foreløpige endringsforslagene fra 
utvalgets sekretær. Etter avtale med 
utvalget behandles all informasjon 
fra utvalget konfidensielt.

LTNs referansegruppe følger 
opp møtet med henblikk på å gi 
innspill til lovutvalget snarest mu-
lig. Det er å håpe at lovutvalget 
også i fortsettelsen vil gi innsyn i 
sine tanker og forslag, slik at LTN 
får mulighet til å komme med syns-
punkter. 

LTN, og et utvalg erfarne advokater, har arbeidet med å prøve å få til 
en endring av barneerstatningsordningen med sikte på en lovend-
ring. Lovendingen skulle sikre barn under 16 år en rettferdig erstat-
ning. (Illustrasjon:Arkivfoto)
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– Barn og unge som er kronisk syke 
må ofte ligge gjentatte ganger på 
sykehus. Mange tilbringer store de-
ler av barndommen på sykehus. 
Derfor er det viktig at denne tiden 
blir en meningsfull del av tilværel-
sen. En tid man også lever – ikke 
bare venter på å bli frisk. 

Laila er engasjert i temaet – hun 
har selv vært ofte på sykehus som 
barn, og vet at dagene kan bli vel-
dig lange. 

– Jeg ønsker å skrive denne bo-
ken for og med barn for å inspirere 
andre til å få en bedre sykehushver-
dag, smiler hun. 

– Jeg vet selv hvor lange og kje-
delige dagene kan bli mens man 
venter på undersøkelser, på besøk, 
på å bli frisk. Men jeg vet også hvor 
mye bedre dagene blir gjennom 
aktivitet. Hvordan det å gjøre enkle 
ting tar bort tankene på kjedsom-
het og smerte, og isteden gir mest-
ring.  Dette er lærdom jeg ønsker å 
gi videre. 

Utarbeides sammen
med barn og unge
– Jeg skal selvfølgelig ikke gjø-
re dette alene, bidrag fra barn og 
unge over hele landet vil være en 
viktig del av boken. På en måte er 
jeg en redaktør av boken. Jeg skal 
flette sammen barnas egne histo-
rier, tips til aktiviteter, med fagstoff 
og relevant informasjon. Dette skal 
bli barn og unges bok, ikke min, un-
derstreker Laila.

 Innsamling av stoffet vil foregå 
på flere måter. Barn og unge blir in-
vitert til å sende inn sine historier, 
tegninger, forslag til aktiviteter, og 
ikke minst, til å fortelle hva de gjør 
for å gjøre sykehusopphold litt bed-
re.  I tilegg vil Laila samle barn og 
ung i grupper og snakke med dem. 

– Jeg vil vite hva de ønske og 
trenger av en slik bok. Håpet er bo-
ken skal bli en bok som barn og 
unge vil kjenne seg igjen i.
 
Ensomhet 
Det å leve med en kronisk sykdom 
kan føles veldig ensomt, særlig i 
barne- og ungdomsårene. 

– I boken ønsker jeg å gi en 
stemme til barn og unge som har 
opplevd å leve med kronisk syk-
dom. De skal få fortelle om sine 
opplevelser, følelser og ikke minst, 
hvordan de har taklet opplevelse-
ne. Gjennom å lese andres erfarin-
ger vil det være lettere å kjenne seg 
igjen. Følelsen av å være alene vil 
kanskje bli litt mindre, sier Laila et-
tertenksomt. 

Hun frykter at barn i dag kan 
føle seg mer ensom enn man gjor-
de tidligere på sykehuset. 

– Da jeg var ung lå vi på seks-
manns rom. Privatliv ble det så som 
så med, men vi hadde noen å pra-
te med. Om natta når vi var redde, 
så kunne vi lytte til de andres pust, 
var noen våkne, kunne vi snakke 
sammen. I dag så har man i større 
grad enerom, og da kan dagene bli 

lange, og nettene enda lengre. For-
delen er selvfølgelig at man får lov 
til å ha besøk hele døgnet. Det fikk 
ikke vi. Foreldre og annet besøk var 
bare tillatt mellom et og to, og fem 
og seks. Dette ble gradvis løsnet 
opp til fri visitt tid som det er nå.

Noen å prate med
Laila understreker at dette ikke nød-
vendigvis gjør at barna har noen å 
snakke med om opplevelsene og 
følelsene sine. 

– For barn og unge er det van-
skelig å vite hvem man kan snakke 
med om tankene og følelsene sine. 
Vi voksne har lett for å glemme at 
det foregår mye inni et lite hode. 
Ting det kan være vanskelig å sette 
ord på. Ofte trengs det litt hjelp til å 
våge å snakke om det også.

 Laila tenker seg om før hun 
fortsetter, litt usikker på hvordan 
hun skal formulere seg. 

– Barn vil så gjerne beskytte for-
eldrene sine mot det som er vondt 
og vanskelig.  De er selv veldig sår-
bare, men velger ofte en tapper rol-
le, for å skåne omgivelsene. Mange 
kan også føle at det som skjer er 
deres egen feil. Kanskje har de ikke 
vært snille nok, flinke nok, vært 
vanskelig, ikke ville ta medisinen 
sin. De fortjener smerten og sor-
gen de blir påført.

 Hun sukker :
– Sykehusmiljøet har selvfølge-

lig blitt mer barnevennlig de siste 
årene, men fortsatt er det veldig 

Helse og Rehabilitering har gitt støtte til et bok-
prosjekt rettet mot barn og unge som er kronisk 
syke. Laila Bakke- Larsen skal skrive en aktivitetsbok 
for barn som er ofte på sykehus. Hun forteller at 
boken skal inneholde forslag til aktiviteter man kan 
gjøre mens man er på syke hus og barn og unges 
egne historier.

Bok for barn 
på sykehus

Laila Bakke-Larsen skal skrive 
en aktivitetsbok for barn som 
er ofte på sykehus. Hun hører 
gjerne fra LTN-medlemmer.

Fagnytt
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fremmed og annerledes enn den 
vanlige hverdagen. Når sykdom 
skal behandles går det på bekost-
ning av noe. Det er dessverre lett 
for at det blir barnas selvfølelse og 
egenverd. Ikke fordi helsepersonell 
ønsker det, understreker hun raskt, 
men fordi barn må ligge stile når de 
tar røntgen, de må få sprøyte, sår 
stell, og andre ukomfortable ting. 
Det er ikke til å unngå. Men, opple-
velsene må bearbeides, og det hå-
per jeg at denne boken kan bidra til 
gjennom å gi barna noen verktøy.
 
Hjelp finnes
Laila understreker at vi voksne ikke 
må være så redde for å ta opp tema 
knytet til sykdom, og død. 

– Barn er ikke dumme. Sykdom 
fører ofte til frykt for fremtiden hos 
voksne. Hvorfor skulle det være an-
nerledes for barna. I vår iver etter 
å beskytte barna, og kanskje oss 
selv, lar vi være å snakke om det. 
Vil leker være – blid -leken. Men av 
og til må man våge å ta tak i ting.

 Hun trekker frem at det er fag-
personer på sykehuset, som har 
nettopp denne rollen. 

– Barn må få være barn, og slip-
pe å ta ansvar for de voksne rundt 
seg. Nettopp det kan fagperso-

ner hjelpe til med. Uheldigvis så 
kan disse være litt utilgjengelig for 
barn og unge. Disse personene dri-
ver ikke med oppsøkende virksom-
het. Man får ofte det man ber om 
– og hvis man ikke vet at noe fin-
nes, kan man ikke spørre om det 
heller. Derfor vil dette være et tema 
i boken: hvem kan jeg snakke med? 
Hun sier videre:

– Det å få lov til å sette ord på 
det som er vanskelig, at noen tørr å 
spørre, er utrolig viktig. Spøkelse-
ne forsvinner når de får lys på seg. 
Forhåpentligvis vil denne boken bi-

dra til å sette lys på ting for barn og 
unge.

VIL DU BIDRA? 
For å gjøre denne boken bra, tren-
ger Laila hjelp fra barn og unge der 
ute. Hun ønsker få historier, tegnin-
ger, bilder og tips til aktiviteter. Like 
viktig er det å få innspill på hva dere 
ønsker skal være med i boka, og 
spørsmål dere lurer på. 

Har du en historie du vil fortelle? 
Eller tanker du vil dele med andre 
barn som er kronisk syke? 

– Da jeg var ung lå vi på seksmannsrom. Privatliv ble det så som så 
med, men vi hadde noen å prate med, forteller Laila Bakke-Larsen.

– Jeg håper på godt oppmøte, og at lagene i alle fall stiller med to representanter. LTN-leder Svein Ove Langeland 
og Inger Simonsen fra landsstyret har takket ja til å komme, forteller regionsekretær Nils-Gunnar Kristoffersen.

Det endelige programmet var ikke klarlagt da magasinet gikk i tryk-
ken, men regionsekretæren forteller at det arbeides med flere interessan-
te foredragsholdere.

– Vi skal ha besøk fra en advokat fra Ness & Co Advokatfirma DA, og 
det tror jeg alle vil ha glede av. På lørdag blir det også et par forelesninger 
i tillegg til saker som opptar oss i regionen, forteller Nils-Gunnar Kristof-
fersen og ber lagene være tidlig ute med påmeldingen.

Deltakerne skal bo på Clarion Hotel Arcticus.
– Vi kommer også til å legge vekt på det sosiale under samlingen. Vi 

skal ha tid til å snakke sammen og hygge oss, avslutter han.

Regionsekretær Nord, Nils-Gunnar Kristoffersen inviterer til region-
konferanse i Harstad.

SEND DITT BIDRAG TIL:  laila.bakke.larsen@gmail.com 
eller Laila Bakke-Larsen,  E. B. Schieldrospv. 97a; 7033 Trondheim

Regionkonferanse i nord
avholdes i april
Region Nord skal ha regionkonferanse i Harstad lørdag den 24. og søndag den 25. 
april. Konferansen avsluttes med årsmøte for LTN-Nordland og Troms fylkeslag på 
søndag. 



Landet Rundt 

Av Wenche Solløst, regionsekretær Sør

Endelig møttes representanter fra alle lagene og ny regionsekretær i region Sør!
Generalsekretær Marit Andresen og ungdommens representant i landsstyret; 
Elisabeth Bøen Johnsen deltok også.  

Representantene presenterte blant annet planene 
for 2010 under regionkonferansen, og det er mye 
som står på programmet.

God oppslutning om 
regionkonferansen i Sør

Elisabeth ga en god presentasjon av ungdomsutvalget 
og deres arbeid. Vi har et klart mål å jobbe mot: I 2012 
skal alle lagene ha med seg en ungdoms-representant 
på tillitsmannskonferansen! En egen ungdomsplakat 
er under utarbeidelse, og vil bli hengt opp på skoler og 
universiteter. LTN ønsker å nå frem til enda flere av sine 
ungdomsmedlemmer, og dette ble ett av temaene vi 
drøftet og fant noen tiltak på under konferansen.

Ungdommelig drivkraft
Å ha med ungdommen gir ny drivkraft og nye idèer! 
Og vi tror at mange av de unge skadde kan ha stor gle-
de og nytte av å treffes på ulike LTN-arrangementer! Så 
hvis du som leser dette er mellom 16 og 35 år: ta kon-
takt med LTNs lokal-lag der du bor. Vi vil gjerne ha deg 
med på laget!

Region Sør vil fra neste regionskonferanse vurdere 
å ha med en ungdomsrepresentant på sine 
konferanser.

Stor aktivitet i 2010
Lokallagene presenterte litt om sine planer for 2010. 
Mye skal skje rundt omkring: temakvelder, årsmøter, 

pizzakveld for ungdommene, teaterkveld, rosesalg og 
mye, mye mer! I løpet av kort tid blir nå alle aktivitetene 
som er dato-bestemt lagt ut på en kurs-/aktivitetsplan 
på hjemmesidene våre; en plan for sentrale aktiviteter 
og en plan for hver region. Dette vil gi en grei og lett 
tilgjengelig oversikt over alt som skjer rundt omkring i 
hele LTN-landet! Planen vil også være et godt planleg-
gingsverktøy for å unngå ”kollisjoner”. For tiden jobb-
bes det med generell oppdatering av hjemmesidene 
våre. 

Deler erfaring
Likemannsarbeidet er et svært viktig tilbud til medlem-
mene i LTN! Mange som har vært utsatt for en skade 
eller er pårørende trenger å ”låne et øre” av en som har 
samme erfaring. Vi har mange likemenn i sving, og øn-
sker oss enda flere! Vi arrangerer ulike kurs: basiskurs 
for de som lurer på om de ønsker å bli en likemann, 
grunnkurs (i FFOs regi) for nye likemenn og spesialkurs 
for de ulike kategoriene likemenn. LTN har et mål om 
at alle lokallagene skal ha likemannsutvalg. Vi utarbei-
der nå en regionsvis landsoversikt over alle likemenn, 
inndelt for hvert lokallag. Alle likemenn må undertegne 
taushetserklæring.

Nytt kurs 
LTN vil arrangere et basiskurs i løpet av våren, tid og 
sted bestemmes senere. I forlengelsen av den 5. na-
sjonale konferanse om traumatisk hjerneskade på Lil-
lestrøm i april, vil LTN arrangere likemannskonferanse 
for hjerneskadde og pårørende i perioden 9.–10. april.  
Et annet tema på regionskonferansen var at alle lagene 
registrerer seg i Frivillighetsregisteret hos Norsk Tip-
ping, og bekjentgjør blant innbyggerne i sine fylker at 
de kan gi sin grasrotandel til LTN. Ved årets utgang var 
det rundt 200 millioner kroner tilgjengelig!
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Landet Rundt

Av LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag og Horg 
menighetsråd hadde minnegudstjeneste 
i Horg kirke 15. november 2009.

Den 28. november holdt ungdomsgruppa juleavslutning. 23 personer fra gruppa del-
tok på arrangementet hvor Buvik songlag, sammen med The Travvelin’ Strawberries, 
holdt konsert i Skaunhallen. 

Travvelin’ Strawberries er karene som spilte i ”The Julekalender”; Ivar Gaf-
seth, Tore Johansen og Erling Mylius. 

I første akt fikk vi et gjensyn med potet bonden Olaf Sand og den mystis-
ke Benny. Gjertrud ble spilt av en verdensmester på line, Aleksander Mork. 
(Mork er den i verden som har balansert høyest på line, altså meter over ha-
vet.) 

I pausen kunne vi kjøpe blant annet bakte poteter fra potetåkeren til Olaf 
Sand. I andre akt var nissene Fritz, Gunther og Hansi på scenen. 

Stian fra ungdomsgruppa er ivrig fan av karene i The Julekalender. Han 
var så heldig at han fikk være med backstage og han fikk en signert DVD!

Det ble en flott juleavslutning 
med et storstilt show og mye 
fin musikk!

“The Julekalender” gjorde 
stor suksess under konserten 
i Skaunhallen.

Juleavslutning for ung-
domsgruppa i Sør-Trøndlag

Minneguds-
tjeneste
i Sør-Trøndelag
Sokneprest John Olav Hodne forrettet gudstjenesten 
og distriktssjef for UP, Bjørn Wold, holdt appell. Under 
gudstjenesten var det kunstneriske innslag ved Politi-
koret og Kor Sprøtt. Liv Solveig Einan leste hilsen fra 
fylkeslaget. Stian Lund Solberg tente lys i globen under 
forbønnen. Forbønnen ble, sammen med presten, lest 
av LTNs regionsekretær Kjersti Einan.

Det ble tent syv lys på alterringen til minne om de 
omkomne i Sør-Trøndelag i 2009. Etter gudstjenesten 
gikk alle med tente fakler ut på E6, der UP hadde stan-

set trafikken. Det var ett minutts stillhet hvorpå det ble 
sunget “Deilig er jorden”.

Vi var invitert til kirkekaffe i Lundamo misjonshus. 
Dette var det Horg menighetsråd som sto for.

Det var en fin og verdig høytidelighet.

Stian Lund Solberg tente lys i globen sammen 
med Brit Lund. 
(Foto: Gunn Heidi Nakrem,Trønderbladet)

Etter gudstjenesten tente alle fakler til minne om 
de omkomne.(Foto: Gunn Heidi Nakrem, Trønder-
bladet)

Av Ungdomskontakt Thomas Sund Øien og 
regionssekretær Midt, Kjersti Einan 
Foto: Lokalavisa Nabonytt og regionssekretær Kjersti Einan
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Landet Rundt 

Av Per-Inge Vintervold 

Vellykket kurshelg 
i Oppland

LTN-Oppland fylkeslag, med fylkesleder Per-Arne Mau-
seth i spissen, arrangerte helga den 27. til 29. novem-
ber 2009, et kombinert kurs og julebord på Honne kurs 
og konferansesenter på Biri. 

Deltakere fra alle lokallagene i Oppland, minus Nord Gudbrandsdal, del-
tok på en meget vellykket samling fra fredag ettermiddag til søndag for-
middag. En fin kombinasjon av kurs og sosialt samvær gjorde helga til 
en svært minnerik og god opplevelse.

Kursets hovedtema var mestring av hverdagen. Jan Kolbjørnshus 
var foredragsholder og kursleder. I en fin kombinasjon av foredrag, 
gruppeoppgaver og uteaktiviteter tok han kursdeltakerne med på to 
meget innholdsrike og lærerike dager. 

Julebordet lørdag kveld ble også meget vellykket med mye god mat 
og hyggelig sosialt samvær.

Konsentrerte deltakere under kurset på Honne! 

Det var også satt av tid til uteaktiviteter. Her ser vi den flotte ut-
sikten mot Honne og Mjøsa.

Foredragsholder og medlem av 
landsstyret, Jan Kolbjørnshus, 
satte fokus på mestring av hver-
dagen.
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Av Styret i LTN-Sortland og Andøy lokallag 

Regionkonferanse 
med fokus på
Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Fra Nav Oppland fikk vi Anne Kari Ulsaker til å holde en 
innføring i hva dette vil bety for våre medlemmer. Hun 
holdt et så godt foredrag, at enkelte medlemmer fra an-
dre fylker ønsket å melde flytting dersom de fikk hen-

ne som saksbehandler. 
Det var åpent for å stille 
spørsmål, og dette var 
et tema som fenget.

Arbeidsavklarings-
penger (AAP) er en ny 
ytelse som ”Erstatter 
dagens rehabiliterings- 
og attføringspenger og 
tidsbegrenset uførestø-
nad.”

Det er en sammen-
slåing av ytelsene rehabiliteringspenger, attførings-
penger og tidsbegrenset uføre. AAP kan innvilges per-
soner som har fått arbeidsevning nedsatt med minst 
50 prosent på grunn av sykdom, skade eller lyte. 

Mandag den 7.12.09 arrangerte region øst regionkonferanse 
på Hamar. Tema for konferansen var den nye NAV reformen 
angående Arbeidsavklaringspenger (AAP) som iverksettes 
den 1. mars i år.

Bra oppslutning
tross kulde
Før jul var vi i LTN-Stortland og Andøy lokallag i sving 
med å dele ut reflekser, refleks vester og Seliuser på 
torget på Sortland. Anledningen var “Trafikk skaddes 
dag”.

Bitende kulde til tross, oppslutningen var svært bra. Folk 
var svært fornøyde med å få LTN-materiellet på den 
mørkeste tiden av året. Vi fikk også god respons fra 
ungdommer som svært gjerne ville ha reflekser.

Den 15. desember ble det arrangert “Trafikkskad-
des dag” på torget på Sortland. Oppslutningen var 
svært god.

Landet Rundt 

AAv Karin Bjørnødegaard
Regionsekretær Øst

LTN-medlemmene i region Øst fulgte interessert 
med under konferansen.

Fra Nav Oppland kom 
Anne Kari Ulsaker. Hun 
holdt et meget godt 
foredrag om Arbeids-
avklaringspenger.

Kor Sprøtt 
med  nye uniformer

Det populære 
koret Kor Sprøtt i 
Sør-Trøndelag, har 
fått nye uniformer. 

Pengene til de nye 
uniformene kom-
mer fra Stiftelsen 
Helse og Rehabili-
tering som også tid-
ligere har gitt støtte 
til diverse innkjøp. 

Kor Sprøtt sin logo er utformet av Siri Texdal som 
er ungdomsmedlem i laget.

Fra LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag meldes det om at 
samtlige korister er kjempefornøyde med den nye 
uniformen!
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I brev som har gått ut til medlemsorganisasjonene trek-
ker blant annet OFV fram misnøyen med veistandar-
den. Regjeringens store innbyggerundersøkelse ble 
lagt frem i januar og 12 000 innbyggere har svart på 
hvor fornøyd de er med statlige, fylkeskommunale og 
kommunale tjenester. Det mest markante funnet fra un-
dersøkelsen er den massive misnøyen med veistandar-
den. Nesten halvparten av befolkningen har et negativt 
inntrykk av riks- og europaveiene, samtidig som mis-
nøyen er nesten like kraftig når det gjelder fylkesveier, 
lokale veier, vedlikehold og asfaltering. Saken fikk god 
omtale på NRK Dagsrevyen.

OFV mener det haster å få på plass minstestandard 
på fylkesveiene. Rådet frykter standardsprang på fyl-
kesveiene som følge av ulik prioritering av fylkeskom-
munenes oppgaver. 

– Staten må oppfylle sin rolle som garantist for et li-
keverdig tjenestetilbud for hele landets befolkning, slik 
regjeringen har lovet, heter det fra rådet.

 OFV har fulgt opp saken overfor Samferdselsmi-
nisteren og Samferdselsdepartementet for å bidra til 
en raskere utvikling i saken.

Ønsker du å vite mer om OFVs arbeid og saker rådet 
jobber med, kan du gå inn på www.ofv.no.

Sterk misnøye over veistandarden
Opplysningsårdet for Veitrafikken (OFV) , med Vilrid Femoen i spissen, jobber med 
en rekke viktige samferdselspolitiske saker der fokus i særlig grad retter seg mot 
veistandarden. Som kjent er også LTN medlem av OFV, og støtter helhjertet opp om 
arbeidet.

Landet Rundt v

Opplysningsrådet for Veitrafikken, med Vilrid 
Femoen i førersetet, mener det haster med å få på 
plass en minstestandard på fylkesveiene. 
(Arkivfoto: Gunn-Elisabeth Almås)

Regionsseminar i Midt, 20.–21. mars
Lørdag møtes vi til lunsj på Rica Hell Hotell 

Tema er: 
“Likemann i sykehus” og Else Marie Augusti, master i psykologi, vil holde foredrag om 
traumer og traumereaksjoner og hvilken innvirkning det kan ha på hukommelsen. 

Det vil også være innslag fra ungdomsutvalget, så lagene som har ungdomskontakt, 
oppfordres til å invitere med vedkommende. 

Påmelding snarest og innen tirsdag 2. mars til regionssekretæren på 975 11 131 eller 
region.midt@ltn.no 



I dag er det slik at når man skal begynne å øvelseskjø-
re, privat eller på kjøreskole, må man ha tatt Trafikalt 
grunnkurs. Trafikalt grunnkurs består av 17 timer for-
delt på temaene Trafikkopplæring, Grunnleggende for-
ståelse for trafikk, Mennesket i trafikken, Øvingskjøring 
og kjøreerfaring, Førstehjelp, Tiltak ved trafikkulykker 
og Mørkekjøring. 

Fokus på mennesket
Ved Orkdal Trafikkskole blir nå temaet Mennesket i tra-
fikken utvidet fra en til to kvelder. Første kveld går som 
vanlig, men i tillegg har man gjennom dialog en drøf-
ting av hvilke fordeler og ulemper som finnes med å 
for eksempel kjøre for fort. Dette skal gjøre elevene mer 
bevisst på hvilke konsekvenser valgene de tar som sjå-
før, kan føre til. Det vil også forberede de til andre kveld 
av Mennesket i trafikken da de møter medlemmer fra 
LTN som har blitt skadet i trafikken.

Møter trafikkskadde
Andre kveld blir elevene delt inn i grupper hvor det er 
en trafikkskadd i hver gruppe. LTN sin representant vil 
fortelle sin historie til sin gruppe med elever, og eleve-
ne og LTN-representanten har en åpen dialog. Elevene 
får på denne måten involvert seg i situasjoner ved at 
det brukes reelle hendelser med mennesker som virke-
lig har opplevd ulykker. Dette kan føre til en større indre 
sperre til å kunne motvirke de ulykker som særpreger 
yngre bilførere. Etter gruppearbeidet møtes gruppene 
igjen og har en felles refleksjonsrunde. Tanken er at de 
skal bli mer bevisst på at valgene de tar som sjåfør i 
trafikken, kan ha store konsekvenser, både for en selv 
og for andre.

Sponser kurset
Elevene som deltar på kurset vil få et avslag på den to-

tale prisen som kjøreopplæringen koster dem. Lands-
foreningen for Trafikkskadde og Orkdal Trafikkskole vil 
til sammen gi et avslag på 500 kr per elev på kurset.

Dette prøves første gang mandag 22. og tirsdag 
23. mars i Orkdal Trafikkskole sine lokaler på Orkan-
ger. Neste runde blir i september for elever ved Fredly 
folkehøgskole.
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Landet Rundt

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

LTN Region Midt og Orkdal Trafikkskole samarbeider om et prøveprosjekt hvor kjøre-
skoleelever får møte medlemmer fra LTN. Målet er at møtet med en skadd person 
skal gjøre såpass inntrykk at de tenker seg om før de gjør uheldige valg i trafikken.

LTN Region Midt og Orkdal 
Trafikkskole samarbeider 
om et prøveprosjekt hvor 
kjøreskoleelever får møte 
medlemmer fra LTN. Elev-
ene som deltar i opplegget 
blir også sponset med 500 
kroner. 
(Illustrasjonsfoto: 
Gunn-Elisabeth Almås)

Samarbeid med trafikkskole

Vi innkaller til Årsmøte
Fredag den 5. mars 2010 kl. 19.00 

på Smia Vekst, Fagernes i Narvik

Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av dirigent, referent, protokoll-
 underskrivere, tellekorps.
3. Årsmelding 2009
4. Regnskap m/revisjonsberetning
5. Innkomne forslag
6. Budsjett for 2010
7. Valg

Familiemedlemskap gjelder for 2 personer.

Umiddelbart etter forhandlingene åpner vi for sosialt 
samvær med nydelig mat, og hygge attåt.

Styret ønsker å bli kjent med flere medlemmer.  
Derfor håper vi at akkurat du setter av tid til årets  
viktigste møte sammen med oss. Sees vi 5. mars?

Hilsen styret

Ofoten lokallag hilser alle LTN-
venner  et godt nytt arbeidsår!
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Den 5. nasjonale konferanse  
om traumatisk hjerneskade

8. - 9. april 2010 – Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

For program, mer informasjon og påmelding se:
www.hjernenett.no

Fra forskning til beste praksis
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De som bare skal være med på vår samling, kan etter avtale komme tidligere på dagen 
og høre på slutten av den nasjonale delen.

Samlingen er for alle som er likemenn i LTN. Kursavgift er kr. 500,– (reiseutjevning)

Tema for samlingen er: 
Arbeidsavklaringspenger, en ny ytelse fra NAV som kommer f.o.m den 1. mars 2010.

Fredag: 
NAV redegjør for 
– Arbeidsavklaringspenger
– Meldekort
– Arbeidsevnevurdering
– Oppfølgingsvedtak

Lørdag:
Vi vil få hjelp av adv. Thomas Myran, fra advokatfirmaet Owe Halvorsen &Co. 
Han vil gjøre hva han kan for at vi skal forstå endringene og den nye ytelsen. 

Han vil prøve å gi svar på følgende spørsmål:
– Hva vil disse endringene bety for brukeren?
– Når og hvordan vil disse endringene få full effekt for alle?

Det vil bli god tid til å stille spørsmål.

Påmelding skjer til sekretær i LTN sentralt.
Tlf: 22 35 71 00 • sekretar@ltn.no
Påmeldingsfrist: Den1. mars 2010.

Likemannssamling med tema

“Arbeidsavklaringspenger”
LTN inviterer til likemannssamling

fredag den 9. og lørdag den 10. april
i forlengelsen av den 5. nasjonale konferansen

for traumatisk hjerneskade
som avholdes på Thon Hotell Arena, i Lillestrøm.



LTN takker for annonsestøtten

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Trygt på skoleveiene
Trysil
kommune

www.trysil.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og
Kulturetaten

www.karomoy.kommune.no

Sandøy
kommune

www.sandoy.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Os
kommune

Brann, Redning
og Beredskap

www.os-hordaland.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no www.notteroy.kommune.no www.elverum.kommune.no

Beiarn
kommune

www.beiarn.kommune.no

Ullensvang herad
www.ullensvang.herad.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

www.sveio.kommune.no
www.orkdal.kommune.no

Haram
kommune

Skolekontoret
www.haram.kommune.no

Utsira
kommune

- Siratun sykestue
www.utsira.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.sor-varanger.kommune.no

Randaberg
kommune

www.randaberg.kommune.no

Stavanger
kommune

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

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Gulen
kommune

www.gulen.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Kvam
kommune

www.kvam.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
 www.namsos.kommune.no

Deanu gielda
Tana
kommune

www.tana.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

www.vaga.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Skånland
kommune

www.skanland.kommune.no

www.lardal.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Tysnes
kommune

www.tysnes.kommune.no

www.ardal.kommune.no

www.sola.kommune.no

Storfjord
kommune

www.storfjord.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptvet.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

www.ballangen.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
www.os-ho.kommune.no

Leirfjord
kommune

www.leirfjord.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

www.nesodden.kommune.no

Hjelmeland
kommune

www.hjelmeland.kommune.no

Grue
kommune

www.grue.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Fosnes
kommune

www.fosnes.kommune.no

www.sarpsborg.com

Askvoll
kommune

www.askvoll.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

www.sauda.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
 www.karmoy.kommune.no

Dyrøy
kommune

www.dyroy.kommune.no

Audnedal
kommune

www.audnedal.kommune.no

www.masfjorden.kommune.no

www.elverum.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

Tlf. 23 23 47 50

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

Byens
Trafikkskole
Karlsrogate 1 E
3256 LARVIK

Tlf. 33 19 24 48
www.byens.no

Branko’s
Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Stjørdal Taxi A/S
Innherredsv. 63 B
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

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

Graving - Transport

Paradisv. 28
4004 STAVANGER

Tlf. 51 50 55 60

Tollbug 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge.
Forebygging.no inneholder mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

Regional utvikling
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

Nor-Cargo
Brumunddal A/S

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Midt-Norsk
Betong Verdal AS

7650 VERDAL
Tlf. 74 07 52 00

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a, 2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13
Mobil 913 79 957

Thermo - Stykkgods - Partitransport

Thor Heyerdahl Videregående Skole
Hoffsg 6, 3262 LARVIK  -  Tlf. 33 12 31 00

Vestfolds bredeste tilbud av programområder
- Et godt elevmiljø - Dyktige lærere
- Nysgjerrig, modig og utadvendt!

www.thvs.no

BUSKERUD
Eggedal.................Tlf. 32 71 46 56 / 951 48 351
Hønefoss..............Tlf. 32 14 50 00 / 951 94 401
Vikersund................................Tlf. 995 42 803

HEDMARK
Trysil.....................Tlf. 62 45 09 90 / 917 74 111

HORDALAND
Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920

NORDLAND

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

Mosjøen, Shell Halsøy...........Tlf. 913 11 63

Myre..........................................Tlf. 975 13 800

NORD-TRØNDELAG

Grong.......................................Tlf. 74 33 01 00

OPPLAND

Dokka....................Tlf. 61 11 00 22 / 916 31 091

Ringebu..................................Tlf. 61 28 02 54

ROGALAND

Sandeid...................................Tlf. 52 76 70 50

SOGN og FJORDANE

Brygga....................................Tlf. 57 85 27 00

Førde/Eikefjord/Florø............Tlf. 970 08 082

TELEMARK

Vrådal.......................................Tlf. 962 09 595

Tlf.  02 222

Mo i Rana
NAF/Viking Bilberging Mosjøen........Tlf. 977 06 000

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Friis
Arkitekter AS

Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Vest-Agder
fylkes-
kommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

1702 SARPSBORG
Tlf. 69 11 70 00

Ambulansetjenesten
i Ørland/Bjugn

7160 BJUGN
Tlf. 72 52 41 29

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Tlf. 32 13 11 34

avd. Grodås
6761 HORNINDAL
Tlf. 70 25 52 00

Eidsvoll
Trafikkskole A/S

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

                                                                                                                                                                                                                                                                

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

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Nilsen
Bilservice A/S

Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

Reime Agri AS
Jernbanev 21
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Cellulosevegen 2
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Haugerød
& Nilsen A/S

 3701 SKIEN
Tlf. 35 50 33 50

Hamran
Snekkerverksted

Balchensv 2
4590 SNARTEMO
Tlf. 38 34 94 50

3255 LARVIK
Tlf. 33 13 60 00

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

S. Sandal A/S
Nordstrandsv. 12
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 61 44

TM 2-2010.pmd 16.02.2010, 13:092



26 Tm • nr. 2 – 2010

SeliusSelius
En venn av meg sitter nå i rullestol. Det er 
ikke sikkert han skal bruke den så lenge, 
men i alle fall blir det noen måneder før 
han kan gå igjen. Jeg har vært sammen 
med han på by-tur, og da lærte jeg noe 
nytt.  Fortau, gater – og butikker er visst 
ikke for folk som sitter i rullestol! Jeg må 
innrømme at den nye oppdagelsen gjorde 
at jeg ble veldig sint. De som bestemmer 
i Norge burde selv prøve å sitte i en rulle-
stol en tid. Det er nemlig kjempevanskelig 
å komme fram når fortauene er høye, det 
er trapper ut mot gaten – og forretninge-
ne har dører som er tunge å åpne. Slik det 
er i dag, er det flere steder der man ikke 
kommer fram med rullestol. Det er frykte-
lig stygt gjort mot dem som ikke kan gå på 
egne bein. Fryktelig stygt!

Jeg vet at det finnes lover som skal hindre 
at de som sitter i rullestol blir stengt ute. 
Det er kjempebra at det finnes lover. Men, 
jeg forstår ikke helt hvorfor det tar så lang 
tid før hindringene blir fjernet og at alle, 
enten vi har et handikap eller går på egne 
bein, kan bruke byen på samme måte. Et-
ter at min venn og jeg var på by-tur, var 
han lei seg. Vi strevde mange steder for å 
komme fram. I dag blir mange handikap-
pede stengt ute, og det synes jeg er leit!

Hilsen Selius 

Tenk på 
rullestolbrukerne

Denne fine tegningen er laget av Geir Morten S. 
Langeland fra Vormedal. Se så flott Selius er! Tusen 
takk, premie kommer i posten.

FOR ET ROT!
Klodrik har blandet
sammen tallene, kan du
finne ut hvilke tall det er?
Det er ni tall, og summen
av dem blir 38.



  nr. 2 – 2010 • Tm 27

SeliusSelius

Løsning -

En gang en kannibal så et fly, ropte 
han:
– Se flygende hermetikk!

– Jeg har hørt at din mann har vært 
stum i seks uker… 
– Jasså, det har han ikke sagt et ord 
om til meg!

Læreren var oppgitt:
– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre 
med deg, Lars. Du er den eleven i 
klassen som har det største fravæ-
ret og når du først møter opp, er du 
helt bortreist.

– Doktor, min kone tror hun er en 
heis!
– Be henne komme inn…
– Men hun stopper ikke i denne eta-
sjen!

En ung mann søkte jobb hos en sir-
kusdirektør og fortalte om det fan-
tastiske nummeret sitt.
– Jeg kan hoppe fra 30 meters høy-
de og ned i en tomflaske, skrøt den 
unge mannen.
– Umulig, sa sirkusdirektøren, det 
kan ikke være sant!
– Nei, for å være helt ærlig, så bru-
ker jeg en trakt, sa den unge man-
nen.

– Kan jeg få låne båten din?
– Ja da, men bare til i morgen, for 
da skal jeg sjøsette den.

Et svensk par kom til et engelsk ho-
tell. I resepsjonen måtte de oppgi 
alderen og svensken svarte:  
– I’m dirty and my wife is dirty too.

Hva heter biens barn?
Svar: Bebi.

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

UT I
 ROMMET

FOR ET 
ROT!
Tallene er: 
1, 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 7,8

UTE I ROMMET
Hvilken vei skal våre venner ta
for å komme til diamanten,
og samtidig unngå alle
skumle romvesener?



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

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

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

LTN-Buskerud fylkeslag
v/Marianne Nyland
Pikerfoss stasjon, 3614 Kongsberg
T. 917 35 791
ltn-buskerud@ltn.no 
Konto: 1644.07.24667

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

LTN-Follo lokallag
v/Brit Jenni Rasmussen
Postboks 270,1401 Ski
T. 926 76 652 • M. 932 03 535
ltn-follo@ltn.no 
Konto:7114.05.43998

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

LTN-Harstad og omegn ll.
v/Stein Håvard Kristensen
Fauskevåg, 9419 Sørvik
T. 915 87 535
ltn-harstadomegn@ltn.no
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Mannsverket 4, 5094 Bergen
T. 954 29 238
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 9521.16.453335

LTN-Lillehammer og omegn ll.
v/Per-Inge Vintervold
Rolf Lundesvei 5, 2613 Lillehammer
T. 61 25 13 43 • M. 977 94 610
ltn-lillhammeromeg@ltn.no
Konto 1604.11.82559

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

LTN-Midt/Nord Hedmark ll.
v/Lydia Marki                      
Kaldbekkhagen 3, 
2380 Brummenddal
T. 971 58 243 • M. 951 41 623
Ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622

LTN-Midt-Troms lokallag
v/Carina Simonsen
Øyjordveien 2, 9310 Sørreisa
T. 77 86 34 70
ltn-midttroms@ltn.no
Konto 0531.45.01847

LTN-Mosjøen og omegn LL
v/Vigdis Sund
8892 Sundøy
T.75 04 97 67 • M. 402 09 386
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gubrandsdal ll.
v/Per Rudi
2662 Dovre
T. 61 24 08 70 • M. 901 17 728
ltn-nordgudbrandsdal@ltn.no
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
T. 71 68 59 88 • M.934 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold lokallag
v/Harry Rønningen
Utsikten 32, 3911 Porsgrunn
T. 35 51 05 73 M. 901 87 474
ltn-nordrevestfold@ltn.no
Konto: 2535.40.08648

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

LTN-Oslo fylkeslag
v/Sandra Træland
Sletteløkka 18a, 0597 Oslo
T. 997 91 414
ltn-oslo@ltn.no 
Konto 1602.58.32101

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

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

LTN-Romerike lokallag
v/Kjell Silkoset
Pb. 9, 2011 Strømmen
T. 995 22 618
Ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

LTN-Salten lokallag 
v/Siv Jorunn Fossum
Louise Engens vei 14
8013 Bodø
ltn-bodoomegn@ltn.no
Konto: 8902.19.15824

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

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

LTN-Steinkjer- Namsos ll.
v/Tor Arild Hansen
Furukroken 11, 7750 Namdalseid
T. 934 39 444
ltn-steinkjernamsos@ltn.no
Konto: 4410.12.25698

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

LTN-Valdres lokallag
v/Per Moen
2900 Fagernes
T. 901 25 990 • M. 907 40 985
ltn-valdres@ltn.no
Konto 1604.11.87135

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/Brit Lund
Lian rehab., Vådanvegen 39, 
Postboks 3422,
7425 Trondheim
T. 928 33 612 
ltn-sortrondelag@ltn.no 
Konto: 4200.24.64246

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

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

LTN-Telemark fylkeslag
v/Nils Tore Johnsen
Fjellhøyveien 4, 3920 Porsgrunn
T. 908 21 339
ltn-telemark@ltn.no 
Konto 0540.55.88740

LTN-Tromsø og omegn LL
v/Frode I. Paulsen
Postboks 254, 9253 Tromsø
T. 995 84 843
Ltn-tromsoomegn@ltn.no
Konto 0532.15.42737

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

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

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

LTN-Akershus fylkeslag
v/Sissel Andersen
Strømborg 6, 2005 Rælingen
T. 63 83 85 72 • M.414 19 285
sishar@online.no
Konto 0540.17.60077

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

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

LTN-Troms fylkeslag
v/an Gunnar Simonsen
Øyjordvn.2, 9310 Sørreisa
T. 916 09 528
Ltn-nordtroms@ltn.no
Konto 4750.27.02064

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

LTN-Østfold fylkeslag
v/Hege Hansen
Varteigen 66
1734 Hafslundsøy
T.69 16 85 15 • M. 482 81 864
Ltn-ostfold@ltn.no
Konto: 1503 07 57952

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

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

LTN-Trolle
v/ Inge Botten
T. 916 14 936
ltn.trolle@ltn.no

LTN-Regionssekretær Vest
M. 416 22 094
region.vest@ltn.no

LTN-Regionssekretær Øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
M. 482 47 402
regionost@ltn.no

LTN-Regionssekretær Sør 
Wenche Solløst
Vækerøveien 26 B, 0282 Oslo
M. 957 00 534
region.sor@ltn.no
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LTN kryss
Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende 
inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
14. mars

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Iskaldt

Vinnerne er:
Kjell Tellefsen, 
Drammen
Liv Kvandal, 
Mosjøen
Synnøve 
Skotkjerra, 
Arendal

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

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

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

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

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

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

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

KJEM - 
PER LTN 

FOR
BRUTAL I         

ORDEN
MAT RETNING EGEN RETNING REKKE BRATT

SVIR SYKDOM 50
IKKE 

BIBEL - 
NAVN

RAGE FIKK LTN 
I  2009

PREST

TØNNE BØNN 
UTROP

MØN - 
STER 

SOMME

POR - 
SJON

FLYSEL - 
SKAP

TALL
FALT    
PRO - 

NOMEN

VIER SKRIFT - 
TEGN

NEDBØR 
ENER

LEGE
OS      

PIKE - 
NAVN

GUTTE - 
NAVN

DYR HELLIG 
SKÅL

STRUTS

DIKT SKADE

EK - 
STASE

ALDER TITTEL SVIMMEL FASE 
VAKKER

SLANGE STJELE

BETRAK-
TET

PASSE 
INSTRU - 

MENT

OLJE - 
SEL - 
SKAP 
AKER

PIKE - 
NAVN

DYRE - 
LÅT      
TINE

NEON PADLE 
USIKKER

EIE      
TEKKE

REAL

INSEKT TITT GASJE
DRIKK 

GUTTE - 
NAVN

YNDET OM - 
DØMME

DREIE SIVBÅT
GUTTE - 

NAVN 
ROER

FISK     
EGG - 

FORMET
OFRET CAMP 

MÅLTID

NÅDE ROPE ÅRBOK 
DRIKK

MYNT
FJERN - 

SYN     
MÅL

YTRE
TEL 

VEIDE - 
MANN

PARTI DRET - 
TER

MASE
FIKK LTN 
INNTEKT 

FRA

FUGLE - 
LYD 

OMRÅDE

OMSLAG 
FAK - 
TENE

SELE HOVED - 
STAD

HYLLE 
PIKE - 
NAVN

SVEVE ENER MINE ARTE PRO - 
NOMEN

FOR - 
FØLGE

TILTAR DYR 
HELLIG

SPANIA
SKOLE - 

BARN 
STRØM

DEN 
YNGRE 
FARTØY

GRØNN 
ØY

VINNE 
TILBAKE

SKRAT - 
TER 

REISE

BLØ 
DASKE

TOPP

BRO - 
DERE

STAND 
TRENE

STILLHET 
DEMRE

BANE NYTT 
FARGE

ORGA - 
NET

FINNES TITTE
BANNE - 

ORD 
UTROP

DRIKK TITAN 
HUMRET

45 - ÅRS 
JUBI - 
LANT

OMRÅDE

SOLO TEPPE TANKE SIDE DRAP
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LTN takker for annonsestøtten

AUST-AGDER

Nedre Tyholmsv. 9 D, 4836 ARENDAL...............................Tlf. 37 02 25 82
www.terkelsentrafikkskole.no

BUSKERUD

Tungbilskolen Drammen AS
Nedre Eikerv 14, 3045 DRAMMEN......................................Tlf. 905 31 336

MØRE og ROMSDAL

ABC Aut. Kjøreskole AS
Romdalsgata 3, 6413 MOLDE...........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no

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

Romsdal Trafikkskole AS
Kongensgt 16 a, 6300 ÅNDALSNES..................................Tlf. 71 22 12 77

Sal-mc
Breivika Industriv 47, 6018 ÅLESUND.....Tlf. 70 15 29 10 - Mob. 922 00 960

Team Trafikkskole AS
Strandgata 10, 6415 MOLDE............................................Tlf. 71 25 63 69

Trafikkskole 1 Ålesund AS
Langelandsvegen 33, 6010 ÅLESUND................................Tlf. 458 30 225
www.trafikkskole-1.no

NORD-TRØNDELAG

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

Skjevik
Ølvegata 18-20, 7715 STEINKJER.....................................Tlf. 454 81 820
www.bobbosbiler.no

Centrum Trafikkskole
Sjøgata 2 a, 7600 LEVANGER..........................................Tlf. 74 08 10 03

Kjøpmannsg 38, 7500 STJØRDAL.....................................Tlf. 74 80 63 13
www.hoypuls.no

Steinkjer Trafikkopplæring AS
Svedjanvegen 1 a, 7716 STEINKJER................................Tlf. 74 16 68 30
www.stop.as

Øyvind’s Trafikkskole
Finn Christiansensv 10, 7800 NAMSOS..............................Tlf. 911 28 430

SØR-TRØNDELAG

Thoning Owesensgt 28, 7044 TRONDHEIM........................Tlf. 73 91 76 70
www.abes-trafikkskole.com

Industriv 63, 7080 HEIMDAL.............................................Tlf. 930 00 582
www.autotrafikkskole.no

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13, 7037 TRONDHEIM....................................Tlf. 73 95 73 80

7084 MELHUS...............................................................Tlf. 72 87 03 89
avd Støren...................................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

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

Trafikksikker AS
Anders Estenstadsveg 18, 7046 TRONDHEIM....................Tlf. 73 90 24 24
www.trafikksikker.no

Trondheim Trafikkskole
Erling Skakkes g 3, 7013 TRONDHEIM..............................Tlf. 73 52 46 62
www.trondheimtrafikkskole.no

Wrigth Trafikkskole AS
avd. Trondheim.............................................................Tlf. 73 52 00 50
avd. Tiller....................................................................Tlf. 72 90 00 50
avd. Orkanger..............................................................Tlf. 72 48 23 36
www.wright.no

ØSTFOLD

Alfa og Moss Trafikkskole AS
Kong Haakons pl 2, 1532 MOSS......................................Tlf. 69 24 00 00

Esp1 Trafikkskole
Rognv. 3, 1807 ASKIM....................................................Tlf. 918 82 136

Bob Trafikkskole avd. Moss
Dyrevegen 2, 1532 MOSS................................................Tlf. 934 90 800

Hvaler Trafikkskole
Søndre Skipstad 3, 1684 VESTERØY.................................Tlf. 911 32 774

Jeanette Trafikkskole
Gurudveien 21, 1832 ASKIM.............................................Tlf. 906 43 363

Martinsen Trafikkskole A/S
Fremskridt 4, 1605 FREDRIKSTAD....................................Tlf. 69 31 10 34

Per’s Trafikkskole
Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD.........................................Tlf. 69 31 68 84

Vip Trafikkskole DA
St Mariegate 73, 1706 SARPSBORG.................................Tlf. 69 16 84 00

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

§
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

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

Stein Chr. Hexeberg (H)
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Tone Ringstad

Vi har lang erfaring med å bistå skadelidte etter alle typer 
personskader. Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon. 

Roald Amundsens gt. 6, postboks 1503 Vika, 0117 Oslo
Tlf. 22 31 32 00, fax. 22 31 32 01, e-post: personskade@vogtwiig.no

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Ellen Abrahamsen

personskadeadvokat.no

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

Pårørende innen psykiatri
inviteres til kurs
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri i 
Tromsø og Bikuben – Regionalt brukerstyr sen-
ter, inviterer ektefelle, samboer, søsken, venner 
– eller andre interesserte til kurs.

Invitasjonen retter seg også til brukerorganisasjoner, 
primær- og spesialisthelsetjenesten i kommuner og 
fylke samt utdanningsinstitusjoner. 

Kurset har som tema “Pårørende – en ressurs” og blir 
holdt på Bodø Hotell tirsdag den 23. mars klokken 
11.30-19.00. Kurset holdes også i Tromsø i Fylkes-
tingssalen torsdag den 25. mars klokken 11.30–19.00.
Det er ingen deltakeravgift, men deltakerne må selv 
dekke reiseutgiftene. Hvis det skulle være behov for 
overnatting så kan du kontakte Bikuben for nærmere 
avtale.

Påmelding Bikuben innen den 15. mars
Tlf: 770 93 110 (kl.09–15.00)
E-post: post@bikuben.net

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 eiendo-

msrettsforhold, 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



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

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

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

Tlf. 77 66 73 30 - Fax 77 65 71 98

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

Haugesund:
Haraldsgt. 140, 5527 Haugesund
Tlf. 52 72 30 80 - Fax 52 72 95 50

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum (H)

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Marit Håvemoen
Advokat Trond S. Laumann

Advokat Lars Edvard Erichsen
Advokat Espen Rekkedal

Adv.flm. Eivind Kluge

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

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

Advokatfirmaet Ness & Co DA består av 20 medarbeidere, 
hvorav 13 jurister. Firmaet driver en variert praksis med 
hovedvekt på personskadeerstatning, yrkesskader og 
pasient skader samt forsikringsrett og trygderett.

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

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

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

ERSTATNING
NORDIA er et skandinavisk advokatfirma med kontorer i Oslo,  
Stockholm, Göteborg og København. Vi har mangeårig erfaring fra 
alle typer av personskader: Trafikkskader, yrkesskader, idrettskader, 
pasientskader, voldsoffererstatning, forsørgertap.

Vi bistår med skadesaker i Norge og på tvers av landegrensene og 
samarbeider med ledende advokatfirmaer over hele verden gjennom 
Organisasjonen for Europeiske erstatningsrettsadvokater (PEOPIL)

Vi har også erfaring fra større katastrofer som flyulykker, passasjer-
skip, offshoreskader m.v.

Kontaktpersoner: adv. Christian Venge Tollefsen og  
adv. Alf-Erik Vollen.

Advokatfirmaet Nordia DA  
Olav V`s gate 6  
Postboks 1807 Vika  
0123 Oslo  
Tlf 23 10 30 00

Husk det er noen
som bryr seg om deg!

Kjør
forsiktig


