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advokatfirmaet@norman-co.no

Se vår nettside
for ytterligere informasjon: 

www.norman-co.no

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS driver en variert praksis og 
kan tilby spisskompetanse bl.a. innen områdene erstatnings-, 
forsikrings- og trygderett. 

Erstatningskrav oppstår i forbindelse med trafikk- 
og yrkesskader/yrkessykdommer. Reglene om Norsk 
Pasientskadeerstatning gir også grunnlag for en rekke 
erstatningskrav. I tillegg har personskadesaker ofte en 
trygderettslig side, som krever juridisk oppfølging.

Vi bistår personskadede ved vurdering av ansvarsgrunnlag, 
skadesaksbehandling, erstatningsutmåling og prosedyre.

Norman & Co. ANS er landsdekkende.
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Terrengen er bensindrevet, har ubegrenset rekkevidde, 
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LTN inviterer til 
juridisk-medisinsk 

personskadeseminar
Det settes fokus på milde til moderate mekanisk  

betingede hjerneskader hos voksne. Seminaret retter 
seg spesielt mot faggrupper innen jus og helse. 

Mange trafikkskadde og andre ulykkesskadde blir  
påført hjerneskade, som også kan føre til ulike neuro-

psykiatriske ettervirkninger både i forhold til kognisjon, 
fysisk og psykisk helse. Disse tilfellene er kompli- 
serte, ikke bare medisinsk, men også erstatnings- 
messig.  Mangelfull utredning og diagnostisering  
kan lede til feil bruk av trygde-, erstatnings-, og  

pasientrettigheter. 

Seminaret vil belyse medisinsk utredning og behand-
ling av milde til moderate traumatiske hjerneskader 
samt juridiske forhold knyttet til erstatningsretten.

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo 
Tidspunkt: 14. april 2011 kl. 09.30 – 16.30

Se fullstendig program på LTNs nettsider: www.ltn.no
Påmelding til: sekretar@ltn.no
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Vi er stolte av å kunne annonsere at 
Landsforeningen for trafikkskadde 
igjen skal arrangere barneleir. Som 
kjent ble tilbudet borte da LTN mistet 
spilleinntektene på automatene, og 
vi har i flere år ikke sett oss i stand 
til å gjennomføre leirene. Til somme-
ren er vi imidlertid i gang igjen. Både 
på Frosta i Trøndelag og Eidene ved 
Tjøme skal de yngste LTNerne få en 
fin ferieuke i trygge, men også spen-
nende omgivelser. Barneutvalget lo-
ver full rulle! Vi har valgt å dele til-
budet i to. En leir for barn som selv 
er skadet, og en annen for barn som 
er pårørende.  Dere vil finne påmel-
dingsskjema i dette magasinet, og 
her gjelder regelen: Først til mølla.

Assisterende generalsekretær i LTN, 
Ingeborg Dahl-Hilstad, har tidligere 
gjort henvendelser til lagene med 
spørsmål om å få en oversikt over 
unge som er plassert på alders- eller 
sykehjem.  Vi vil tro at lagene har god 
kjennskap til problemstillingen i sitt 
nærområde. I årevis har LTN hatt det-
te som en kampsak, og det er viktig 
for oss at vi har tallene på bordet når 
vi øver trykk overfor myndighetene. 
Vi ber derfor lagene sende en over-
sikt inn til sekretariatet slik at vi får et 
tallmateriell å jobbe med. 

Om ikke alt for mange uker så kan 
vi, i alle fall sør i landet, ta frem syk-
kelen igjen. LTN fikk en henvendelse 
fra Grenserittet som ønsker å sette 
trafikksikkerhet på dagsordenen un-
der rittet som avvikles i august. Sam-
spillet mellom syklist og bilist, at vi 
tar hensyn til hverandre i trafikken, 
mener vi er viktig at det blir satt fo-
kus på. Her har vi en god mulighet 
til å oppfordre alle syklister, også oss 
vanlige mosjonister, om å bruke nød-
vendig sikkerhetsutstyr som hjelm 
og gjerne refleksvest. Vi har takket 
ja til en samarbeidsavtale som strek-
ker seg over tre år og under arrange-
mentet skal vi markedsføre forenin-
gen og våre tilbud blant annet med 
stand. Vi i landsstyret oppfordrer  
LTNere i Halden-distriktet om allere-
de nå å sette av den 6.august. I fjor så 
deltok i overkant av 7000 syklister, så 
her har vi mulighet til å få spre bud-
skapet godt.

Hilsen 
Svein Ove Langeland
Landsleder

Nytt tilbud for
LTNs yngste

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
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Generalsekretær: Marit Andresen
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Leder: Svein Ove Langeland 
e-mail: sovlang@haugnett.no
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Utgiver: Landsforeningen for trafikkskadde
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Annonser: Arild Jensen, Polarfakta
Tel: 75 68 26 13 • e-post: arildj@polarfakta.no
Ab.pris: kr. 300,–
Grafisk Produksjon: 
TrykkpartnerGrytting AS
Opplag: 4 500
Forsidefoto:  
Gunn-Elisabeth Almås 
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Trafikkskaddes magasin – februar, 2011
Avskrift og kopiering av Trafikkskaddes magasin kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer nødvendigvis
ikke med Landsforeningen for trafikkskaddes syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte innlegg og 
artikler. Trafikkskaddes magasin skal gjenspeile det som skjer rundt i landet. Derfor inviterer vi deg til å sende inn kommentarer,
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Kick off for
rullestolhåndball
Med idrettspresident Tove Paule i spissen, ble det nylig arrangert "kick off" for 
rullestolhåndball i regi av vernepleierlinja ved Høgskolen på Lillehammer og Norges 
Håndballforbund. Idrettspresidenten ble svært engasjert der hun stod på sidelinjen i 
Håkonshall og fulgte demonstrasjonen.
    - Dette ser kjempegøy ut! kommenterte hun.

Siste års kull ved vernepleielinja 
på Høgskolen i Lillehammer skal 
ha mye av æren for at det nå arbei-
des for å få satt sammen lag som 
skal spille rullestolhåndsball. Etter 
samlingen på Lillehammer, der det 
også var til representanter fra Sun-
naas sykehus og Beitostølen Helse-
sportsenter til stede, skal det jobbes 
videre.

- Inkluderingsarbeidet i Nor-
ges Idrettsforbund (NIF) har kom-
met langt, og det er vi svært stolte 
av. Det vekker faktisk internasjonal 
oppsikt. Vi er den eneste idretts-
organisasjonen i verden som har 
all idrett under ett, forklarer Tove 
Paule som kan fortelle at hun har 
et spesielt engasjement for handi-
kapidretten.
 
Brer om seg
Fra 2007 har alle 
særforbundene i 
NIF tatt ansvar for 
å inkludere utøvere 
med et handikap og 
oppfølging av dis-
se.

- Både kunnskap 
og kompetanse er 
utrolig viktig for å 
få til en vellykket 
inkludering. Jeg vil 
oppfordre de ulike 
idrettslagene til å 
begynne i det små - 
og gi noen et tilbud. 
Det vil igjen føre til 
at flere blir med. Vi 
må bli bevisste, og 
det er provoseren-
de at det til og med 

i dag settes opp idrettshaller uten 
tanke på at rullestolbrukere skal 
kunne delta. Dessuten skal man 
også være litt pågående når det 
gjelder slike ting som treningstider. 
Man skal ikke finne seg i å bli dis-
kriminert når tidene skal fordeles, 
mener Paule.

Håndball for alle
Vernepleierstudent Kristin Alm er 
en av elevene som har engasjert 
seg sterkt i å få rullestolhåndball 
som en ny sport her i Norge.

- Vi har hatt et samarbeid med 
en skole i Sverige, og håper nå 
at det legges til rette for denne 
sportsgrenen også i Norge. Det har 
vært ønskelig med økt kompetanse 
på området, og her har samarbei-

det med den svenske skolen vært 
fint. Vi har derfor fått rullestolhånd-
ballaget H43 Wheelers hit til Lille-
hammer slik at vi får sett hvordan 
de spiller, forklarer Alm.

Under arrangementet på Lille-
hammer var ungdomsskoleelever 
fra Smestad skole også invitert, og 
mange av elvene ga uttrykk for at 
det var gøy, men krevende, å spille 
håndball fra rullestol.

Skal i gang
Eva Skei i Norges Håndballforbund 
sier det arbeides for å sette ned en 
ressursgruppe som skal forøke å få 
til lag i rullestolhåndball.

- Målet er å få til et par lag i løpet 
av dette året og 2012. Det hadde 
vært ønskelig om vi får etablert ett 

Nesten alle skal kunne delta i rullestolhåndball - også funksjonsfriske. Det som teller 
er at alle sitter i stol.
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lag i Oslo-området og ett i Trond-
heim. Det fine med denne idretten 
er at også funksjonsfriske kan del-
ta, men må altså bruke stol. Funk-
sjonsfriske kan altså være partnere, 
og det gjør at elitespillere også kan 
være med. Rullestolhåndball er kort 
sagt en idrett som de aller fleste kan 
være med på, sier Skei.

Flott tiltak
Under arrangementet på Lilleham-
mer var også Geir Arne Hageland 
fra TV-serien "Ingen grenser" invi-
tert. Også han syntes det så mor-
somt ut der han stod på sidelinjen 
i Håkonshall.

- Jeg vet ikke om jeg selv vil bli 
aktiv innen denne sportsgrenen, for 
jeg har mye jeg driver med allerede. 
Men, dette ser veldig morsomt ut, 
og det flotte er jo at en funksjons-
hemmet kan ta med en funksjons-
frisk kamerat eller venninne på ba-
nen. Her forutsettes det at man 
sitter i en rullestol når sporten utø-
ves. Dermed vil mange kunne delta, 
mener han.

Eva Skei i Norges Håndballforbund 
sier hun gjerne vil ha innspill fra 
idrettslag og privatpersoner. Hun er 
å treffe på tlf: 915 22 975
Du kan også sende en mail til: 
eva.skei@handball.no

- Målet må være å få til lag som kan konkurrere med hverandre, 
sier (t.v) Geir Arne Hageland, kjent fra TV-serien "Ingen grenser", 
idrettspresident Tove Paule og Eva Skei fra Norges Håndballforbund.

- Samarbeidet med en skole i 
Sverige har gitt oss inspirasjon 
til å arbeide for at også rulle-
stolhåndball skal bli populært i 
Norge, sier elev Kristin Alm som 
avslutter vernepleierutdanningen 
i år. 

Årsmøte i 
LTN-Telemark  

fylkeslag
Vi minner om årsmøte i  
LTN-Telemark fylkeslag.

Årsmøtet avholdes fredag 
25. mars 2011 kl 19.00

på Hotel Vic, Porsgrunn.
Hilsen Styret

Årsmøte for
Sortland og  

Andøya
Styret i LTN-Sortland og Andøya 
lokallag minner om årsmøtet den 

10.mars klokken 18.00.  
Møtet avholdes i rådhuset på 

Sortland. Velkommen!
Hilsen Styret

Tips magasinet!
Har du en sak du brenner 
for og som du gjerne vil vi 

skal ta opp? Har du et  
nyhetstips? 

Ring Trafikkskaddes maga-
sin Tlf: 970 01 965 

Eller på mail: 
gunn.almas@ltn.no
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Både Grenserittet og LTN har felles 
interesser i at ingen skader seg eller 
blir drept i trafikken.

- Noe av bakgrunnen for hen-
vendelsen til LTN, er at vi fokuserer 
på trafikksikkerhet. Det blir stadig 
mer populært å sykle. Den ene da-
gen kan vi være syklist, mens den 
andre dagen er vi bilførere. Vi øn-

sker ikke konfliktsituasjoner og det 
er derfor vi setter fokus på at vi alle 
må ta hensyn til hverandre. Dess-
verre er det slik at syklistene i stor 
grad er tvunget ut i trafikken, eller 
de må sykle blant gående, fordi for-
holdene for syklende er får dårlig. 
Vi ønsker å skape en felles forstå-
else for de utfordringene vi står 

overfor. Dessuten er det dessverre 
slik at det skjer ulykker, og da er det 
godt å vite at man har en organisa-
sjon som LTN hvor man kan hen-
vende seg, sier Thor Fagereng.

Profilert syklist
Grenserittets stab er veldig godt 
fornøyd med at sykkelproffen Dag 
Otto Lauritzen har vært med å fron-
te rittet.

- Grenserittet ble offisielt startet 
i 1999, og vi hadde da noe i over-
kant av 100 deltakere. I 2010 hadde 
vil om lag 7000, så dette har blitt 
populært. Plassene fylles fort opp, 
forklarer han.

- Grenserittet er om lag åtte mil. 
Er dette kun et løp for de aller spre-
keste?

- Nei, rittet er også for mosjonis-
ter. Vi har dem som bruker "halve 
dagen" på strekningen fra Ström-
stad til Halden, mens vi også har 
med dem som kjører strekningen 
veldig fort, smiler han.

LTN på stand
Generalsekretær Marit Andresen 
syntes det var hyggelig å bli kontak-
tet i sakens anledning. Under på-
meldingen på nett kunne også del-
takerne gi 10 kroner per plass som 
går til LTNs arbeid.

- Trafikksikkerhet og forebyg-
ging er viktig, og det er flott at vi 
kan støtte hverandre i dette arbei-
det. Vi må bli bevisste på å bruke 
sykkelhjelm når vi setter oss på 
sykkelen - og vi som bilister må 
vise hensyn overfor de syklende. 
Gjennom et samarbeid med syk-
kelsporten får vi synliggjort flere 
sider ved trafikkbildet, mener hun.

Etter planen skal LTN ha egen 
stand ved Fredriksten den 6.au-
gust, og det er inngått et tre års 
samarbeid mellom Grenserittet og 
LTN.

- Vil skape bedre klima
blant syklende og bilister

Daglig leder i Grenserittet, Thor Fagereng, er svært godt fornøyd med at proffsyklis-
ten Dag Otto Lauritzen stiller som frontfigur under promoteringen av årets ritt i au-
gust. LTN har også takket ja til å være med på et samarbeid og bakgrunnen er at det 
settes fokus på trafikksikkerhet under rittet som går fra Stömstad til Halden.

Sykkelproffen Dag Otto Lauritzen har sagt ja til å være med å synlig-
gjøre trafikksikkerhet foran Grenserittet som avvikles i august.  
(Fotomontasje: Marius Bjugan)  
 
 

PROBLEMER OPPLEVES MINDRE
NÅR DE BLIR DELT MED NOEN

Mange av våre medlemmer - enten de selv er skadet, 
pårørende eller etterlatte – trenger noen å snakke med.  

Derfor har LTN et landsdekkende nettverk med likemenn, 
som er samtalepartnere med egen erfaring. 

Men vi trenger flere likemenn! Hvis DU kunne tenke deg å 
bli det, eller hvis du er ny likemann: meld deg på grunnkurs i 

likemannsarbeid, som arrangeres for region vest og sør i
 Kristiansand  25.-26. mars. Påmeldingsfristen er 4. mars.

For mer informasjon/påmelding: 
ta gjerne kontakt med regionsekretær 
Wenche Solløst  på telefon 22 35 71 00 eller 
mail: region.sor@ltn.no



- De som velges til 
vervene bør ha gode 
samarbeidsevner og 
utfylle hverandre godt, 
sier leder i valgkomiteen, 
Helge Fossen.

"Vi vil gjøre en 
best mulig jobb"

   nr. 2 – 2011 • Tm 7

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Det er "årsmøte-tid" i LTN nå om da-
gen. Fristen for å avvikle årsmøtene 
er den 15.april, og valgkomiteens 
leder ber om at lagene sender inn 
forslag til kandidater så fort møtene 
er avviklet. 

- Det er flere årsaker til at vi ber 
lagene sende forlagene raskt til 
oss. Valgkomiteen må ha tid på ar-
beidet, og dokumentene til lands-
møtet på Gardermoen skal også 
trykkes. Derfor ber vi om at lagene 
sender forslagene innen midten av 
april, forklarer Helge Fossen og leg-
ger til at lagene kan be om noe ek-
stra tid hvis det skulle være behov 
for det:

- Det er bare å gi beskjed så skal 
vi nok finne en løsning, sier han.

Mange hensyn å ta
Hege Fossen forklarer at det er en 
god del hensyn valgkomiteen må ta 
når den innstiller.

- Eksempelvis kan jeg nevne at 
det skal være en rimelig fordeling 
av representanter fra gruppene 
skadde, pårørende og etterlatte. 
Det skal også tas hensyn til geogra-
fi, kjønn og alderssammensetning. 
Det er også viktig å vite om det er, 
eller hvilket fagområde kandidaten 
er spesielt interesser t i å represen-
tere. Valgkomiteen må tenke bredt 
og helhetlig, sier Fossen og legger 
til:

- De som var i Alta i fjor høst 
fikk høre hvor mye LTN virkelig har 
fått utrettet overfor myndighete-

ne. Det var imponerende 
at LTN har klart så mye til 
å være en liten forening i 
landssammenheng. Det er 
derfor viktig at styret også 
på landsplan bruker sine 
ressurser og krefter mål-
rettet, til hjelp for de som 
er trafikkskadde i dag og 
i morgen.  Mange trafikk-
skadde har hatt en vond 
opplevelse av selve skaden 
i seg selv, gjerne etterfulgt 
av nye vonde opplevelser 
både fra trygdekontor og 
forsikringsselskap. Det er 

derfor viktig at foreningen fremstår 
som en venn som kan gi trygge 
rammer rundt den trafikkskadde. 
Slik kan LTN gi den trafikkskadde 
en bedre mulighet til å finne en god 
vei videre, mener Fossen.

Bruk god tid
Fossen ber lagene bruke tiden godt 
på å finne kandidater.

- Det viktig for oss at persone-
ne som foreslås, eksempelvis til 
landsstyret, må kunne utfylle hver-
andre på en god måte både. Styret 
må dekke mange fagfelt, slik som 
blant annet økonomi, jus, politikk, 
helse og omsorg. Dette gjelder na-
turligvis også verv i komiteer og 
utvalg. Samarbeidsevne er svært 
viktig. I en organisasjon som LTN 
er vi veldig avhengig av at lands-
styret, utvalgene og de ulike komi-
teene fungerer godt. Dette regner 
jeg med at lagene tar hensyn til når 
de sender inn forslag, sier Fossen 
og legger til at valgkomiteen gjerne 
tar imot kritikk - både positiv og ne-
gativ slik at komiteen kan gjøre en 
best mulig jobb.

Lagene kan sende inn forslagene 
på mail til: fossen@bluezone.no
Forslag kan også sendes i posten 
til:
Valgkomiteen i LTN
v) Helge Fossen
Kalland, 4737 Hornnes

- Valgkomiteen tar imot
forslag på kandidater
Landsmøtet i LTN skal avvikles på Gardermoen i perioden 10.-11 september og års-
møtene skal være avholdt innen den 15. april. Valgkomiteens leder Helge Fossen vil 
gjerne at lagene gir en rask tilbakemelding slik at komiteen kan starte arbeidet.
- Det skal velges personer til landsstyret, til vedtekts,-kontroll,- og valgkomitè. Jeg 
håper lagene kan sende oss forslagene innen den 15. april. Hvis noen skulle trenge 
noe mer tid, så ber jeg dem ta kontakt slik at vi kan finne en løsning, sier Fossen.

- Vil skape bedre klima
blant syklende og bilister
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Fagnytt

Av Kjersti Einan
Sykepleier og LTN-medlem

Wikipedia, et oppslagsverk på inter-
nett, definerer seksualitet som ”det 
som omfatter kjønnslivet og alt 
som knytter seg til det. Dette inklu-
derer både de rent fysiologiske og 
medisinske sidene, men også de fø-
lelser som er knyttet til kjønnslivet. 
Sosiale anliggender og etikkspørs-
mål er også viktige i forhold til te-
maet. Det vitenskapelige studiet av 
seksualitet kalles sexologi.”

En drivkraft i oss
I følge Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) er ”seksualiteten en inte-

grert del av ethvert menneskes per-
sonlighet, noe som ikke kan skilles 
fra andre deler av livet. Seksualitet 
er mye mer enn samleie og evnen til 
å få orgasme. Seksualiteten finnes i 
den energien som driver oss mot å 
søke kjærlighet, varme og nærhet. 
Seksualiteten uttrykkes i hva vi fø-
ler, hvordan vi beveger oss, hvor-
dan vi berøres og berører andre. 
Seksualiteten påvirker våre tanker, 
følelser, handlinger og vårt samspill 
med andre mennesker.” Seksuali-
tet blir derfor en del av det meste 
vi gjør og er; enten vi onanerer, har 
samleie, flørter med noen, stryker 
noen over armen, fantaserer, smiler 
og nikker til en annen, velger å sit-
te ved siden av èn bestemt person, 
kler seg slik eller slik osv.

Følger oss hele livet
Spør man mannen eller dama i 
gata om hva seksualitet er for dem, 
vil kanskje svaret være i retning av 
det som har med sex og samliv å 
gjøre. Og ja, på en måte følger sex 
og seksualitet hverandre, men sam-
tidig er de uavhengige av hveran-
dre. Seksualitet er uten alder, den 
er med oss fra vi blir til og frem til 
vi dør. Det er en iboende drivkraft; 
en energi som driver oss, et grunn-
leggende behov som er integrert i 
hvert enkelt menneskes personlig-
het! Seksualitet er en viktig kilde til 
glede, avslapping, trygghet og ny-
telse. Seksualitet består samtidig av 
kommunikasjon, grenser og gren-
sesetting, læring og utvikling. En 

god og trygg seksualitet er med på 
å bedre hvert enkelt menneske sin 
livskvalitet. 

Endring av seksualitet 
ved traumatisk hjerneskade
Personer med traumatisk hjerne-
skade kan som mange andre med 
en form for nedsatt funksjonsevne 
oppleve at det finnes allmenne opp-
fatninger om hvordan de skal være. 
Utenforstående kan mene at per-
soner med traumatisk hjerneskade 
ikke har seksuelle følelser, samt at 
de ikke er i stand til å ha noe seksu-
alliv, eller at de ikke er normale og 
derfor ikke har normal sex…(!) 
Det er gjort studier på hvorvidt sek-
sualiteten endres etter at man har 
fått en traumatisk hjerneskade. Èn 
studie sier at traumatisk hjerneska-
de kan føre til endringer i ens seksu-
alitet ved at man kan få problemer 
med lystfølelsen, reisning av penis, 
fuktighet i skjeden og evnen til å 
få orgasme. Endringene kan også 
innebære kognitive og følelsesmes-
sige problemer, samt nevrologiske 
utfall og konsekvensene av disse. 
En annen studie sier at det er få el-
ler ingen problemer i tiden rett et-
ter ulykken/skaden, men at proble-
mene kan komme med tiden. Disse 
problemene reflekterer følelses- og 
personlighetsmessige følgevirknin-
ger etter hjerneskaden, fremfor de 
fysiske forstyrrelsene av seksuell 
funksjon. Det man kan tolke ut fra 
studiene er at det kan forekomme 
seksuelle problemer ved traumatisk 

Seksualitet, 
en viktig kilde til glede
Seksualitet er et vidt begrep som rommer mye, hvor vi har noe felles og noe veldig 
individuelt. Før du leser videre - bruk noen minutter på å tenke gjennom hva 
seksualitet innebærer for deg…
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hjerneskade. Det er logisk at seksu-
elle problemer kan oppstå, da na-
turlige funksjoner som seksualitet 
lett forstyrres av sykdomsprosesser 
og/eller andre belastninger. 

Ulike faser i
rehabiliteringsprosessen
Hos en person med traumatisk hjer-
neskade er det vanlig at vedkom-
mende gjenvinner mange av sine 
tapte funksjoner ganske raskt etter 
ulykken. Den skadde går gjennom 
ulike faser i rehabiliteringsproses-
sen. Først er akuttfasen hvor den 
skadde som oftest er innlagt på en 
sykehusavdeling og hvor vedkom-
mende vil våkne opp fra koma og 
etter hvert bli mer våken og orien-
tert om omgivelsene. Mange vil 
kun reagere på kraftige stimuli som 
høye lyder og smerte, og berøring 
av kjønnsorganene kan derfor være 
en av de ytterst få behagelige til-
gjengelige stimuli som den skadde 
kan respondere på og ha en viss 
kontroll over. I postakutt fase er den 
skadde oftest innlagt på en rehabi-
literingsinstitusjon. I denne fasen 
kan seksuell atferd komme til ut-
trykk som manglende initiativ, ved-
varende forvirring og manglende 
orientering, eller manglende hem-
ming av impulser og atferd. Det er 
heller ikke uvanlig at den skadde 
opplever endringer av seksuell lyst, 
depresjon, kognitive problemer, fø-
lelsesmessig ustabilitet og endret 
selvbilde. 

Skal ikke hindre
et seksualliv
På institusjoner hvor folk er avhen-
gige av helsepersonell, er det viktig 
at helsepersonellet ikke hindrer pa-
sienter i å kunne leve et aktivt sek-
sualliv. Det er viktig at helseperso-
nell på en åpen og fordomsfri måte 
informerer pasienter og eventuelt 
pårørende om mulige hjelpemidler. 
Man må også kunne drøfte de prak-
tiske og følelsesmessige problemer 
som er forbundet med den delen 
av livet som har med kjærlighet og 
seksualitet å gjøre. Det er viktig at 
seksuelle problemer blir tatt fatt i 
på et tidlig stadium, slik at livskva-
liteten opprettholdes. Skulle seksu-
elle problemer vedvare, kan det gi 
redusert livskvalitet, og det er der-
for viktig å ta opp problemene med 

tilgjengelig helsepersonell, fastlege 
eller sexolog.

Tiden etter hjemkomst
Når den skadde kommer tilbake til 
hverdagslivet hjemme, kan noen 
problemer fortsette og enkelte nye 
problemstillinger kan komme til. 
Atferden er ofte sammensatt og 
kompleks, og involverer komplisert 
samhandling mellom den skad-
de, familien og venner. En hjerne-
skade påvirker alle sider ved livet 
og ens væremåte ettersom det er 
hjernen som styrer alle funksjoner. 
En person med traumatisk hjerne-
skade har ofte et såkalt skjult han-
dikap, også kalt kognitiv svikt, som 
gjør at vedkommende bruker mye 
mer energi enn vanlig og dermed 
blir fortere sliten. Tretthet, slitenhet, 
smerter, depresjoner, søvnløshet, 
stress eller andre livsproblemer kan 
ligge bak seksuelle problemer. En 
kognitiv svikt kan gi utslag i form av 
blant annet problemer med evnen 
til å motta og bearbeide informa-
sjon, konsentrasjon og oppmerk-
somhet, nedsatt hukommelse, hvor 
raskt man kan tenke og evnen til å 
tenke abstrakt, evnen til å planleg-
ge, å bruke språket og kommunise-
re, samt å tilegne seg kunnskap. For 
seksualitetens skyld er alt dette mer 
og mindre viktige faktorer å ha in-
takte for at man skal kunne fungere 
optimalt i et forhold. 

Kan bli usikker
Avhengig av den skaddes alder, 
kan dagliglivet etter en ulykke ha 
både likheter og ulikheter. En per-

son som blir skadet i tenårene eller 
tidlig 20-årene er i en fase av livet 
som ofte er forbundet med løsri-
velse fra hjemmet, utdanning, jobb 
og etablering av et kjæresteforhold. 
En person i 30-40 årene er ofte eta-
blert med samboer og barn, hus og 
bil. En 60-åring er gjerne i et trygt 
og langvarig forhold med barn som 
har flyttet ut, og er straks klar for å 
ta fatt på pensjonisttilværelsen med 
reising og tid med barnebarn. Uan-
sett hvilken alder man er i når ska-
den oppstår, vil tid og krefter bli 
brukt på opptrening – tid og krefter 
som egentlig skulle vært brukt på 
noe helt annet. Man blir fortere sli-
ten og trenger pauser fra alle inn-
trykk. 
Endret selvbilde og kanskje også 
endret utseende, kan gjøre den 
skadde mer usikker. Det kan kjen-
nes vanskelig å opprette kontakt 
med en man er interessert i eller be-
holde den partneren man har. 

Vanskelige forventninger
En partner vil forvente det samme 
etter ulykken som før ulykken, men 
kanskje mestrer man ikke på sam-
me måte som før. I dagens sam-
funn kan hvem som helst finne det 
vanskelig å leve opp til forventnin-
ger og idealer om kropp og seksua-
litet. Mediene er i stor grad med på 
å definere hva som er en fin kropp. 
Det er derfor viktig at alle som er i 
en sårbar fase i livet, får hjelp til å 
få et positivt syn på egen kropp og 
egen seksualitet – et positivt syn på 
seg selv som den man er!
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Startskudd for
"Ticket to ride" 2011

LTN har over flere år kjørt kampan-
jen "Ticket to ride" sammen med If 
Skadeforsikring, og tiltaket er popu-
lært.

- Nå er vi i gang igjen. For hvert 
år som går ønsker stadig flere av-
gangselever som ønsker å benyt-
te tilbudet vårt. Dette er også en 
kampanje som lagene synes det er 
hyggelig å være med på. De treffer 
flott ungdom og får spredt et viktig 
budskap om trafikksikkerhet. Hvor-
dan lagene vil kjøre kampanjen, er 
opp til dem selv. Noen drar på sko-
ler, mens andre samarbeider med 
Statens vegvesen når russebilene 
er inne for kontroll. Det er mange 
måter å nå avgangselevene på, sier 
konsulent Frank Gjelsøy i LTN.

Hyggelig sponsing
LTN og forsikringsselskapet If spon-

ser russebussene med 500 kroner 
hvis de skaffer en voksen og edru-
elig sjåfør til feiringen natt til den 1. 
og 17. mai. Avtalen er at russen går 
inn med samme beløp for å "lønne" 
sjåføren. 

- "Ticket to ride" er jo en gave-
pakke til russen, og det er hyggelig 
å møte ungdommen på denne må-
ten. LTN får også markedsført seg 
godt hos ungdommen gjennom 
aksjonen, og tilbakemeldingen fra 
russen er god. Målet er en skadefri 
russefeiring i 2011, sier Gjelsøy.

Hvis lagene har spørsmål knyttet til 
kampanjen, så er Frank Gjelsøy å 
treffe på sekretariatet:
Tlf. 22 35 71 00
Gjelsøy har mailadresse: 
sekretar@ltn.no

Også i år kjører LTN ungdoms- og trafikksikkerhetskampanjen "Ticket to ride". I den 
forbindelse har det gått ut brev til lagene om at de kan henvende seg til LTN for å få 
tilsendt materiell. 
- Lagene bestemmer selv opplegget for sin kampanje. Tidligere år har "Ticket to ride" 
blitt godt mottatt av russen, og flere lag sier dette er en hyggelig kampanje å være 
med på, fastslår konsulent Frank Gjelsøy i LTN.

Av Gunn-Elisabeth Almås

Chill

- Lagene bestemmer selv 
hvordan de vil kjøre årets ung-
domsaksjon, sier konsulent Frank 
Gjelsøy i LTN.

- Den beste måten å nå fram til  
russen på må være at vi er synlig 
på steder der russen befinner seg, 
det vil si videregående skoler og di-
verse russearrangement før 1.mai. I 
tillegg burde vi kunne være synlig 
på Facebook og på den info som 
blir sendt ut av russeservice til rus-
sen hvert år, sier Hanne Sofie Hol-
meslett i ungdomsutvalget.

Hanne Sofie sier det vil være  
naturlig om ungdomskontakte-
ne er med på arbeidet med å spre 
budskapet om "Ticket to ride" blant 
russen i sitt nærområde. 

- Stort sett synes jeg at russen er 
flinke til å kjøre forsiktig, men dess-
verre skjer det ulykker med rus-
sen nesten hvert år. Jeg håper at  
russen 2011 tar sine forhåndsregler 

og kjører forsiktig. Ikke alle russe-
ulykker skyldes fulle sjåfører, men 
det er gjerne svært god stemning 
i russebilen og da kan sjåføren la 
seg rive med. De aller fleste russ 
har ganske nylig fått lappen og er 
dermed ikke erfarne sjåfører. Det 
vil da være større sjangs for at de 
blir ukonsentrerte, sier Holmeslett.

LTN-ungdommen
må være synlig

Kontakt ungdomsutvalget: ltn-ungdom@ltn.no
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Av Stein Chr. Hexeberg, advokat (H)
Advokatfirma Vogt & Wiig AS

 

Fra retten

Høyesterett (HR) avsa 16. desember 2010 en dom som gjaldt krav om erstatning  
som følge av nakkeslengskade etter en bilkollisjon. Dommen stadfester de rettslige 
prinsipper og bevismessige vurderinger som tidligere er lagt til grunn vedrørende  
årsakssammenheng etter nakkesleng.  

Jeg vil først gjennomgå dommen. 
Deretter vil jeg redegjøre for enkel-
te synspunkter i dommen, herunder 
de rettslige og bevismessige prin-
sipper HR viderefører, bruk av me-
disinsk vitenskap og sakkyndige i 
denne type saker.

1. Gjennomgang av dommen

1.1 Innledning - faktum
A ble som fører av bil den 20. mai 
2002 innblandet i en kjedekollisjon 
med fem biler. A hadde stanset bak 
to biler. Bilen bak hadde også stan-
set. En femte bil kom bakfra og kjør-
te inn i bilene som sto stille. A’s bil 
ble påført skader i front og bak, og 
måtte kondemneres.
A ble bragt til legevakt. Journalen 
viste at han hadde smerter i nakken. 
Han ønsket ikke sykemelding og 
fortsatte i arbeid.
17. juni 2002 fikk han ny legetime og 
opplyste vedvarende plager i nakke 
og begge armer etter ulykken. Han 
hadde ca. én legekonsultasjon i må-
neden frem til årsskiftet 2002/2003. 
Det ble journalført nakkesmerter og 
også smerter i andre deler av krop-
pen, blant annet i ryggen.
I perioden januar til desember 2003 
fikk A fysioterapibehandling og opp-
søkte fastlegen. I august 2003 frem-
går det i journalen at A var blitt ver-
re. MR av ryggen viser to prolapser 
i nedre korsrygg. Den 10. desember 
2003 går det frem at A ikke lenger 
klarte å arbeide. Han ble sykemeldt 
fra dette tidspunkt frem til desem-

ber 2004. Etter dette mottok han re-
habiliteringspenger og yrkesrettet 
attføring basert på 100 % uførhet. A 
har søkt om uførestønad.

1.2 Erstatningskrav og 
 domsbehandling
A reiste krav mot Trafikkforsikrings-
foreningen. Erstatningskravet i sa-
ken gjaldt inntektstap i perioden 
2005-2008 og erstatning for utgifter. 
A fikk medhold i Sarpsborg tingrett 
og i Borgarting lagmannsrett.
HR tillot anke fremmet for så vidt 
gjaldt de omtvistede vilkår for an-
svar i saken. Dernest ble anke tillatt 
fremmet for spørsmålet om, og i til-
fellet i hvilken utstrekning, det kan 
tilkjennes erstatning for utgifter til 
fysioterapibehandling.

For så vidt gjelder partenes anførs-
ler og påstander vises til dommen. 
Sakens hovedspørsmål er om det 
er årsakssammenheng mellom tra-
fikkulykken 20. mai 2002 og A’s øko-
nomiske tap.

1.3 Høyesteretts vurdering

1.3.1 Medisinsk viten
HR tar utgangspunkt i P-pilledom II, 
Rt. 1992 s. 64. Ved den juridiske vur-
dering av årsakssammenheng må 
bilulykken ha vært ”en nødvendig 
betingelse” for A’s medisinske ska-
der og økonomiske tap. Ulykken må 
videre ha vært så vidt vesentlig i år-
saksbildet at det er naturlig å knytte 
ansvar til den.

Innledningsvis fastholder HR at 
man må vurdere årsaksforhold og 
skadeomfang ut fra ”allment aksep-
tert medisinsk viten”, jfr. Rt. 1998 s. 
1565, på side 1571 (Lie-dommen).
HR uttaler at dersom nyere fors-
kning tilsier at nakkeslengskader 
bør bedømmes annerledes enn det 
som tidligere er lagt til grunn, må 
kursen justeres i tråd med dette. HR 
redegjør for noe av den medisinske 
forskningen som er trukket frem i 
saken.
Som rettsoppnevnt for HR ble opp-
nevnt professor Lars Jacob Stovner 
og professor Johan K. Stanghelle. 
HR viser særlig til professor Stovner 
som har drevet forskning på virknin-
ger av nakkeslengtraumer. Stovner 
tar utgangspunkt i at siden ”både 
traumer og de anførte plager fore-
kommer så hyppig i befolkningen 
vil det hos et ikke ubetydelig antall 
rent tilfeldig kunne skje at hode- 
og nakkesmerter opptrer og starter 
spontant innenfor et visst tidsinter-
vall etter en skade”.
Professor Stovner viser til to stu-
dier fra Litauen. Konklusjonen på 
undersøkelsen er at kollisjoner ikke 
førte til varige økte plager. Videre vi-
ser Stovner til en studie fra England 
som konkluderer med en hypotese 
om at erstatningsforfølgning i seg 
selv kan bidra til å forsterke og kro-
nifisere smerter.
Professor Stovner viser også til Cas-
tro-studien fra Tyskland der personer 
ble utsatt for en ”liksomkollisjon”. Til 
tross for at påkjørselen ikke had-

Høyesterettsdom 
om nakkeslengskade
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de fysisk skadeevne, var det 18 % 
som rapporterte om smerter i hode 
og/eller i nakke rett etter påkjørse-
len.

Den sakkyndige professor Stovner 
konkluderer med at det i medisinsk 
vitenskap ikke er påvist sammen-
heng mellom vanlig nakkesleng og 
forekomst av kroniske smertepla-
ger. 
Den sakkyndige viser til at psykolo-
giske, sosiale og samfunnsmessige 
forhold spiller en avgjørende rolle i 
mange tilfeller, ut fra en bio-psyko-
sosial forklaringsmodell.
De sakkyndige i saken viser til sam-
mensatte årsaker for å forklare ut-
viklingen av A’s sykdomsforløp.

1.3.2 De fire vilkår for årsaks-
sammenheng i nakkeslengssaker
Etter gjennomgang av noe medi-
sinsk forskning, fremholder HR at 
årsakssammenheng må vurderes 
konkret i den enkelte sak. Førstvote-
rende er enig med den sakkyndige 
professor Stovner i at ”siden sam-
menhengen mellom nakkesleng og 
kroniske plager generelt er svært 
tvilsom, må man stille strenge krav 
til dokumentasjon i det enkelte tilfel-
le”. HR finner det riktig å ta utgangs-
punkt i de fire grunnvilkår som tid-
ligere er oppstilt i rettspraksis og 
medisinsk litteratur for å tilkjenne 
erstatning i nakkeslengsaker, jfr. Rt. 
1998 s. 1565, s. 1577 (Lie dommen). 
Tidsnær dokumentasjon tillegges 
som tidligere størst betydning (s. 
1570 Lie dommen). 
HR foretar så en gjennomgang av 
de fire vilkårene:
For det første var det ikke tvilsomt 
at ulykken i seg selv hadde tilstrekk- 
elig skadevoldende evne. 

Det andre vilkåret om akutte symp-
tomer med nakkesmerter innen 2-3 
døgn var også oppfylt i saken (jf. 
Thelle dommen  Rt. 2000 s. 418, 
særlig s. 430).
For det tredje må det være bro-
symptomer, dvs. sammenheng-
ende plager fra ulykken og til den 
kroniske senfase. 
For det fjerde må det være et syk-
domsbilde som er forenlig med det 
man vet om skader påført ved nak-
kesleng.

1.3.3 De fire vilkår anvendt i saken
Det var det tredje og fjerde vilkår 
som var omstridt i saken.
A hadde ikke hatt problemer før 
ulykken som kunne forklare de et-
terfølgende plager. Det sentrale 
spørsmålet i A’s sak var om syk-
domsutviklingen fulgte et forløp 
som er forenlig med hva man ut fra 
anerkjent medisinsk viten vil forven-
te, forutsatt at A fikk en fysisk skade 
som følge av kollisjonen.
HR legger til grunn at man ved bløt-
delsskader tar utgangspunkt i et 
vanlig forløp, nemlig at de kraftigste 
symptomer inntreffer etter de første 
dager og at man så gradvis blir bra, 
eller at det eventuelt skjer en stabili-
sering av smertene på et lavere nivå 
enn i fasen rett etter ulykken.
Motsetningsvis vil en utvikling hvor 
smerter og ubehag blir verre uker el-
ler måneder etter ulykken, eller opp-
står i andre deler av kroppen, ikke 
være forenlig med at skadene skyl-
des en bløtdelsskade, jfr. Rt 2000, s. 
418 (jf. Thelle-dommen).
HR foretar på bakgrunn av journal-
notater en konkret vurdering av om 
A´s sykdomsutvikling er forenlig 
med anerkjent medisinsk viten.
I journal fra sykehuset har lege no-
tert at A skal ha oppgitt at han ikke 

hadde smerter i nakken, 
noe som i etter-
tid ble bestridt 
av A.

  Ca. 1 måned et-
ter ulykken no-
terer fastlege 
at A har hatt 
sammenheng-
ende plager i 

nakke og begge 
armer etter ulyk-

ken. 
2 måneder senere 

noterte fastlegen at 

han har smerter i nakke/rygg/skul-
dre/armer, ”nummenhet i fingre” 
og ”smerter i bena når han løfter 
tungt”. I september 2002 opplyser 
fastlegen at ”han egentlig er verre 
enn tidligere”, men at smertene sit-
ter lenger ned i korsryggen.

I egenerklæring 14. august 2002 til 
forsikringsselskap oppgir A å ha 
smerter i nakke, rygg, armer og bein 
og at smertene på en skala fra 1-10 
ligger rundt 5.
I 2003 har han fysikalsk behandling 
og fem kontakter med fastlege. Det 
noteres følgetilstander etter nakke-
sleng, samt etter hvert også rygg-
problemer.
I august 2003 er det notert at det ”er 
nå forverring i saken”. MR undersø-
kelse i oktober 2003 viser prolapser 
i nedre korsrygg.

I desember 2003 står det ”har øken-
de smerter i rygg/nakke” og ”klarer 
ikke jobbe som han er nå”.
A ble som nevnt sykemeldt 100 % 
fra 10. desember 2003 og har ikke 
vært i arbeid senere.
I erklæring 10. mars 2005 til selska-
pet oppgir A at han har smerter i 
store deler av kroppen, og smerter 
opp mot 8 og 9 på smerteskalaen.
I søknad om uførestønad 12. desem-
ber 2005 oppgir han ”å ha smerter 
i nakke, rygg med forgreininger til 
resten av kroppen. Dette gjør at jeg 
har vanskelig for å sitte, ligge, stå, 
bruke armer, løfte osv.”
Ved undersøkelse av de sakkyndige 
for HR oppgir A kroniske smertepla-
ger fra området rundt nakken, som 
blir verre hvis han gjør fysisk arbeid.
Førstvoterende uttaler at det er noe 
tvilsomt om kravet til brosympto-
mer er oppfylt i A´s tilfelle. Etter le-
gevaktbesøk på ulykkesdagen gikk 
det fire uker før ny konsultasjon og 
deretter to måneder til neste lege-
kontakt. HR lar spørsmålet om bro-
symptomer stå åpent. For HR er 
selve sykdomsforløpet avgjørende 
for vurderingen i saken. 
HR uttaler at A hadde ganske mode-
rate smerter i akuttfasen. A klarte å 
arbeide i ett og et halvt år etter ulyk-
ken, selv med relativt tungt arbeid. 
Det forhold at A klarte å arbeide 
uten sykemelding tilsier at plagene 
har vært langt mindre intense enn 
de ble senere.
A’s situasjon ble forverret fra høsten 
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2003. A fikk i tillegg vondt i ryggen. 
Etter dette utviklet plagene og smer-
tene seg gradvis slik at A i dag ikke 
makter noe arbeid.

HR ser det slik at det både er en for-
verring av symptomer og en utvik-
ling hvor smertene stammer fra an-
dre deler av kroppen enn området 
rundt nakken.
HR finner at vilkåret om et forven-
tet sykdomsforløp ikke er oppfylt for 
den smertetilstand som ikke gjelder 
de moderate smerter i nakken etter 
ulykken.

1.3.4 Medisinsk invaliditet og 
ervervsuførhet
De medisinsk sakkyndige for HR 
konkluderer med ulykkesrelatert 
medisinsk invaliditet på 5 % som 
følge av lett nedsatt bevegelighet og 
lette smerter i nakken. De sakkyndi-
ge finner at øvrige smerter og pla-
ger har andre årsaker enn ulykken.
HR uttaler at selv om ervervsmessig 
uførhet normalt ligger høyere enn 
den medisinske invaliditetsgrad, gir 
slike moderate nakkesmerter ikke 
grunnlag for noen ervervsuførhet. 
Nakkesmertene er heller ikke utlø-
sende årsak til ervervsuførhet da 
denne oppsto lang tid etter ulykken. 
HR finner at det ikke er grunnlag 
for å konkludere med årsakssam-
menheng mellom tilstanden med 
smerter i nakken og noen nedsatt 
ervervsevne, jf. skadeerstatnings-
lovens § 3-1 annet ledd. HR finner 
støtte i de sakkyndiges vurdering av 
at den medisinske invaliditet forår-
saket av ulykken ikke hadde betyd-
ning for reduksjon i funksjonsev-
nen.

1.3.5 Bio-psyko-sosial 
forklaringsmodell
A fikk heller ikke medhold i krav 
om erstatning etter en bio-psyko-
sosial forklaringsmodell. HR uttaler 
at ulykken er et såpass uvesentlig 
element i årsaksrekken at det ikke 
er naturlig eller rimelig å anse den 
som erstatningsbetingende. Det er 
uten betydning om man ser dette 
som et utslag av at den utløsende 
årsak er for uvesentlig til å betinge 
ansvar, eller om man ser det som en 
upåregnelig følge av ulykken.
 HR viser til at lette nakkesmerter i 
seg selv normalt ikke kan gi grunn-
lag for å konstatere ervervsuførhet.

HR uttaler at dersom man generelt 
skulle godta at en slik sammenheng 
er tilstrekkelig, dvs. lette nakkesmer-
ter i kombinasjon med psykososiale 
forhold, ville det kunne åpne for er-
statningsansvar nærmest uavhen-
gig av hva som var konkret foran-
ledning til at plagene utviklet seg.
HR legger også vekt på konsekvens-
betraktninger: Dersom en slik for-
klaringsmodell skulle gi krav på 
erstatning, så vil erstatningsord-
ningen i verste fall kunne bidra til 
at flere utviklet sykdommen og blir 
uføre. Dersom kroniske smerter og 
ervervsuførhet etter nakkesleng i 
det vesentlige har sin årsak i bio-
psyko-sosiale forhold, bør man etter 
HRs vurdering være varsom med å 
la dette danne grunnlag for erstat-
ning.

1.3.6 Bevisbyrde for annen årsak
HR uttaler avslutningsvis når det 
gjelder ansvarsforholdet at skade-
volder ikke plikter å påvise annen 
årsak til sykdommen for å kunne 
fritas for erstatningsansvar. Det er 
først når de fire vilkår for å konsta-
tere årsakssammenheng mellom 
ulykke og skade er oppfylt, men 
hvor skadevolder hevder at det like-
vel er en annen årsak til uførheten, 
at skadevolder må sannsynliggjøre 
en alternativ årsak.

1.3.7 Krav om erstatning for 
fysikalsk behandling
HR tar til slutt stilling til krav om er-
statning for fysioterapibehandling 
for årene 2007 og 2008. Forut for 
dette, i årene 2002-2006, har selska-
pet dekket utgiftene.
De medisinsk sakkyndige var av 
den oppfatning at en relativt beskje-
den medisinsk invaliditet kunne til-
bakeføres til ulykken. HR forsto de 
sakkyndige slik at i et slikt tilfelle er 
det ikke medisinsk nødvendig eller 
vanlig med langvarig fysioterapibe-
handling.
HR ser det slik at fysioterapibehand-
lingen i A’s tilfelle primært knytter 
seg til generell smertetilstand som 
ikke kunne tilbakeføres til ulykken. 
Fra november 2002 ble det rekvirert 
fysioterapi med spesiell vekt på per-
sonlig tilrettelagt ryggtrening. HR 
legger vekt på at siden A’s smerte-
bilde som skyldes ulykken er såpass 
begrenset, og de generelle retnings-
linjene for fysikalsk behandling, har 

ikke A krav på å få dekket utgifter til 
fysikalsk behandling ut over det A 
alt hadde mottatt.
Etter dette ble Trafikkforsikringsfore-
ningen frifunnet. Sakskostnader ble 
ikke tilkjent for noen instans.

2. Enkelte synspunkter

2.1 Innledning
I det følgende vil jeg redegjøre for 
mine synspunkter på dommen. 
Dommen leser jeg slik at HR vide-
refører de rettslige og bevismessige 
prinsipper ved årsaksvurderingen i 
saker om nakkeslengtraume.

Dommen gir grunnlag for syns-
punkter av generell karakter. Det 
første synspunktet går på behand-
lingen av medisinsk viten til enhver 
tid. Det andre går på bruk av medi-
sinsk sakkyndige og deres betyd-
ning i den enkelte sak. Det tredje 
moment omhandler betydningen 
av å være i arbeid etter et nakketrau-
me. Avslutningsvis litt om viktighe-
ten av en fordomsfri vurdering i sa-
ker om nakkeslengskade.

2.2 Høyesterett viderefører rettslige 
og bevismessige prinsipper
Hovedspørsmålet i saken var om 
det var årsakssammenheng mel-
lom ulykken 20. mai 2002 og A’s 
økonomiske tap.
Ved vurderingen av årsaksforhold 
fastholder HR prinsippet i Lie-dom-
men, Rt. 1998 s. 1565, at ved vurde-
ring av årsaksforhold må man legge 
til grunn allment akseptert medi-
sinsk viten. Her vil HR måtte bygge 
på de sakkyndiges fremstilling og 
vurdering av medisinsk kunnskap. 
Dette kommenteres nærmere under 
punkt 2.2.
Det følger av bred og langvarig 
rettspraksis at årsakssammenheng 
må vurderes konkret i den enkelte 
sak. HR uttaler i tilslutning til dette 
at siden sammenheng mellom nak-
kesleng og kroniske plager gene-
relt er svært tvilsom, må man stille 
strenge krav til dokumentasjon i det 
enkelte tilfellet. Et slikt krav til do-
kumentasjon har blitt lagt til grunn 
i en omfattende rettspraksis etter 
Lie-dommen. Rettspraksis har stilt 
strenge krav til dokumentasjon og 
har lagt særlig vekt på tidsnær do-
kumentasjon slik det fremkommer i 
legejournaler og behandlernotater.
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Ved vurderingen av medisinsk år-
sakssammenheng i nærværende 
sak tar HR som tidligere utgangs-
punkt i de fire vilkår som er oppstilt 
i rettspraksis og medisinsk litteratur 
for å tilkjenne erstatning etter nakke-
sleng. En gjennomgang og konkret 
vurdering av de fire vilkår har gjen-
nomgående blitt lagt til grunn i retts-
praksis etter Lie-dommen. Det er 
således en fast praksis som HR stad-
fester i dommen.
Det har vært vanlig praksis at der-
som ett eller flere av vilkårene ikke 
er oppfylt, har skadelidte ikke vun-
net frem med krav om erstatning.
I saken HR hadde til behandling var 
det noe tvilsomt om kravet til bro-
symptomer var oppfylt. Det helt av-
gjørende i saken var imidlertid selve 
sykdomsforløpet. Ser man journal-
notatene i sammenheng utviklet 
A’s smerter seg med en betydelig 
forverring over tid. Det var både en 
forverring av symptomer og en ut-
vikling der smerter oppstod fra helt 
andre deler av kroppen enn nakken. 
Det er ikke en forventet utvikling ved 
nakkesleng at det langt senere opp-
står betydelige smertetilstander i an-
dre steder i kroppen enn i nakken.
Kjernen av plager som kunne ha sin 
årsak i ulykken for denne skadelidte, 
var lett nedsatt bevegelighet og let-
te smerter i nakken, altså meget be-
skjedne plager sett i sammenheng 
med A’s totale sykdomstilstand. 
Denne kjerne av lette plager var ikke 
tilstrekkelig til å konstatere betyde-
lig funksjonstap og derved ervervs-
messig uførhet som kunne gi krav 
på erstatning. HR legger vekt på at 
funksjonstapet først ble stort ved sy-
kemelding ca. 1 ½ år etter ulykken 
og etter at utviklingen hadde tatt en 
negativ retning med stadig mer om-
fattende plager.

Det er et åpent spørsmål om A ville 
hatt krav på erstatning dersom sy-
kemelding hadde oppstått i nærme-
re tidsmessig sammenheng med 
ulykken. Dette kunne gitt grunnlag 
for en erstatning for en andel av er-
vervstapet knyttet opp til den andel 
ulykken utgjorde i det totale bildet 
av A’s helsetilstand. Her kreves i så 
fall at realiseringsbidraget i skade-
resultatet ikke er uvesentlig. Syns-
punkter på dette fremgår i HR’s fler-
tall og mindretall i Rt. 1998, 1565 
(Lie-dommen).

Dommen gir oppsummert anvis-
ning på de rettslige og bevismes-
sige prinsipper som HR og under-
rettspraksis tidligere har lagt til 
grunn. Det er ingen kursendring i 
nakkeslengskadene. Ting- og lag-
mannsretter må fortsatt konkret 
vurdere bevisene i den enkelte sak 
ut fra de retningslinjer HR på ny har 
stadfestet. Det forhold at skadelidte 
i saken ikke kunne få medhold, gitt 
den atypiske utvikling med økende 
helseplager langt ut i forløpet, en-
drer ikke på dette utgangspunkt. 
Det er et spesielt faktum HR fikk seg 
forelagt i saken. I de fleste tilfeller av 
nakkeslengtraumer er nakkesmerter 
de sedvanlige plager akutt og ved-
varende gjennom forløpet frem til 
en kronisk fase.

2.3 Medisinsk viten
Det er korrekt når HR uttaler at årsak-
svurderingen kan være vanskelig i 
saker om nakkesleng. Vurderingene 
må skje ut fra allment akseptert me-
disinsk viten. Når HR redegjør for 
noe av den medisinske forskningen 
er det særlig doktor Stovners rede-
gjørelser og henvisninger som blir 
trukket frem.
Den forskningen som HR viser til, 
virker ensidig. Det er forskning og 
undersøkelser som går i annen ret-
ning. En sakkyndigs oppgave skal 
være å rettlede retten. Når man be-
lærer retten om forskning, må det 
forventes at det vises til forskning 
som går i begge retninger, slik at 
fremstillingen blir balansert. Det er 
få spor av dette i dommen.
Som eksempel viser Stovner til to 
studier fra Litauen der man under-
søkte 400 personer som er påkjørt 
bakfra med anslått gjennomsnitts-
hastighet 30-40 km/t. Nakkesleng 
var ikke kjent for helsevesenet i Li-
tauen da undersøkelsen ble gjort og 
det var ingen mulighet for erstat-
ning. Konklusjonen er at etter ett år 
eller mer hadde personene like mye 
hodepine/nakkeplager og plager fra 
kjeveledd som en tilfeldig valgt kon-
trollgruppe som ikke hadde vært ut-
satt for noen påkjørsel. HR uttaler at 
materialundersøkelsen ikke er stor, 
men undersøkelsen gir likevel en 
indikasjon på at andre forhold enn 
de rent fysiske skader kan ha betyd-
ning for symptomutviklingen.
I en Sintef-rapport, ”SMM-rapport 
nr 5/2000: Nakkeslengskade. Di-

agnostikk og evaluering”, ble all 
tilgjengelig litteratur vedrørende 
diagnostikk og evaluering av nakke-
slengskader gjennomgått. Bakgrun-
nen var at Sosial- og helsedeparte-
mentet tok kontakt med Senter for 
medisinsk metodevurdering (SMM) 
og ba om å få utredet status for di-
agnostikk og evaluering av pasien-
ter utsatt for nakkesleng i Norge. 
Utredningsgruppen var bredt sam-
mensatt og rapporten ble levert 9. 
juni 2000. Ekspertgruppen gjen-
nomførte en systematisk innhenting 
og gjennomgang av tilgjengelig vi-
tenskapelig dokumentasjon. Basert 
på en gjennomgang av 970 referan-
ser, oppfylte 73 artikler ekspertgrup-
pens definerte krav og utgjorde den 
vitenskapelige dokumentasjonen 
i utredningen. Litteraturgjennom-
gangen viste at svært få publika-
sjoner var kvalitativt gode nok til å 
danne en vitenskapelig basis for ret-
ningslinjer for undersøkelse og di-
agnostikk av personer som har vært 
utsatt for nakkesleng.

Studier fra Litauen om forekomst av 
kroniske plager etter nakkesleng ble 
vurdert grundig, og følgende uttales 
i SMM-rapport, side 45:

”Hvis vi på samme måte legger til 
grunn at ca. 14 prosent av den nor-
ske befolkning har kroniske nakke-
plager uansett årsak, som påvist av 
Bovim et al. (18), og to prosent høy-
ere forekomst av kroniske nakke-
plager hos dem som er påkjørt bak-
fra, tilsier dette (p=0,05, ensidig test, 
statistisk teststyrke på 80 prosent) 
at man måtte hatt over 4000 perso-
ner i hver gruppe for med 80 pro-
sent sannsynlighet å kunne avdek-
ke en statistisk signifikant forskjell i 
forekomst av kroniske nakkeplager 
hos påkjørte og ikke-påkjørte. 
Schrader og medarbeideres (84) 
funn fra Litauen er således basert 
på for små pasientmaterialer til at 
de er konklusive i forhold til hypote-
sen om hvorvidt påkjørsel bakfra fø-
rer til en økt forekomst av kroniske 
nakkeplager. I slike situasjoner med 
små utvalg kan man også oppleve 
at det vi forventer skal være positiv 
gruppeforskjell blir anslått til å være 
negativ, slik det var tilfellet i Obeli-
eniene et al. (64). Studiene er derfor 
ikke konklusive.”
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Det hadde vært naturlig at kritikken 
av undersøkelsen fra Litauen had-
de fremkommet i dommens gjen-
nomgang av medisinsk forskning. 
SMM-rapporten er ikke kommentert 
i dommen.

Avslutningsvis vil jeg fremheve be-
tydningen av bredt sammensatte 
ekspertgruppers vurdering og opp-
summering av forskningen til en-
hver tid. Det er lite tilfredsstillende 
at medisinsk sakkyndige for dom-
stolene kun redegjør for deler av 
forskningen, og at man ikke får en 
objektiv vurdering av resultater som 
går i flere retninger. Dette bringer 
meg over til neste punkt.

2.4 Sakkyndiges betydning
HR uttalte i Lie-dommen Rt. 1998, s. 
1565, på side 1571, at rettens behov 
for sakkyndighet må bli dekket på 
en betryggende måte. I saker med 
kompliserte og omtvistede medi-
sinske årsaksforhold sier det seg 
nærmest selv at det må oppnevnes 
medisinske sakkyndige. Hensynet 
til forsvarlighet og grundighet tilsi-
er ofte at det oppnevnes to sakkyn-
dige. HR uttaler at rettsoppnevnte 
sakkyndige gjerne med større grun-
dighet vil utrede mer generelle og 
spesielle medisinske spørsmål sa-
ken reiser enn sakkyndige vitner.
Det er lett å være enig i dette ut-
gangspunkt. Domstolene må likevel 
være seg bevisst at dommere har 
vel så gode forutsetninger som me-
disinere til å vurdere konkrete bevis 
i saken. Dommere er vel kjent med 
kravet til sannsynlighetsovervekt 
ved bevisvurderingen i erstatnings-
saker. Medisinere er ofte i sine vur-
deringer preget av krav til vitenska-
pelig bevis, som er langt strengere 
enn erstatningsrettslige beviskrav.
Domstolene må være årvåkne for 
den grunnleggende skepsis hos 
mange medisinsk sakkyndige ved 
vurderingen av sammenheng mel-
lom nakkesleng og kroniske plager. 
Denne skepsis er i sterk grad kom-
met frem i dr. Stovners redegjørelse 
for HR. Førstvoterende slutter seg 
til dr. Stovner når han fremholder 
at ”siden sammenhengen mellom 
nakkesleng og kroniske plager ge-
nerelt er svært tvilsom må man stil-
le strenge krav til dokumentasjon i 
det enkelte tilfellet.”

De strenge krav til dokumentasjon 
endrer ikke utgangspunktet i erstat-
ningsretten: Bevisene må vurderes 
samlet og det er tilstrekkelig med 
sannsynlighetsovervekt for å legge 
årsakssammenheng til grunn i det 
enkelte tilfellet.
Når domstolene er klar over at det 
er ulike leire blant de medisinsk sak-
kyndige ved vurderingen av årsaks-
forhold i denne type saker, må dom-
meren være seg dette bevisst ved 
sakkyndiges fremleggelse av medi-
sinsk kunnskap og litteraturhenvis-
ninger. Fortrinnsvis bør domstolene 
legge mer vekt på bredt sammen-
satte ekspertgruppers vurdering av 
medisinsk viten enn enkeltstående 
sakkyndige.

2.5 Betydningen av å være i arbeid
HR finner i saken ikke grunnlag for 
å konkludere med årsakssammen-
heng mellom de lette nakkesmer-
tene og nedsatt ervervsevne. Ska-
delidtes arbeidsuførhet hadde sin 
årsak i smertesyndrom av annen 
årsak.
I en mer vanlig sak, der nakkesmer-
ter er fremtredende, må man kon-
kret vurdere skadebetinget nedsatt 
ervervsevne. De fleste skadelidte 
vil prøve å være i arbeid selv med 
nakkesmerter. Det alminnelige råd 
i helsevesenet er at det viktigste er 
å fortsette med normale aktiviteter, 
herunder arbeid. Dersom skade-
lidte følger dette råd og først etter 3, 
6 eller 12 måneder ikke klarer mer 
og blir sykemeldt, skal det ikke bru-
kes mot skadelidte at han eller hun 
har forsøkt å være i arbeid. Dersom 
dette blir tilfelle vil det i verste fall 
kunne bidra til at flere sykmelder 
seg og ikke utnytter sin arbeidsev-
ne. Det vil være en uheldig konse-
kvens. Utgangspunktet må være at 
dersom nakkesmertene viser seg å 
bli kroniske og fører til uførhet, vil 
dette være årsaken og gi grunnlag 
for erstatning.

2.6 Fordomsfri vurdering
I saker med krav om erstatning etter 
nakkeslengtraume kan årsaksvurde-
ringen være vanskelig. I SMM-rap-
port nr 5/2000 konkluderte ekspert-
gruppen med at ca. 3-5 % av alle 
som har vært utsatt for nakkesleng 
utvikler symptomer. Den overveien-
de del (over 80 %) av symptomene 

er smerter i nakken og hodepine. Et 
mindretall (10 % av de 3-5 %) utvi-
kler kroniske plager. Ekspertgrup-
pen fremhever at vi fortsatt står 
med ufullstendige forklaringer på 
denne tilstanden. Det understreker 
behovet for at medisinsk sakkyndi-
ge, og ikke minst domstolene, fore-
tar en fordomsfri vurdering av bevi-
sene i den enkelte sak.
Den som har vært utsatt for nakke-
sleng ved en bilkollisjon og utvikler 
kroniske plager skal ha riktig erstat-
ning for sin skade. De alminnelige 
krav til sannsynlighetsovervekt for 
årsakssammenheng skal komme til 
anvendelse. Det er ikke grunnlag for 
å behandle denne gruppen spesielt 
strengt bevismessig. Det er aner-
kjent at en andel utvikler kroniske 
plager. Dersom man stiller for stren-
ge beviskrav vil man risikere at en 
del ikke mottar korrekt erstatning. 
Det forhold at en enkelt skulle motta 
erstatning på bevismessig tvilsomt 
grunnlag, er i denne sammenheng 
av begrenset betydning.
HR’s dom i saken kan man i konklu-
sjon leve med. Dommen viser imid-
lertid behovet for en balansert frem-
stilling av medisinsk viten til enhver 
tid.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Stadig flere LTNere benytter seg av 
tilbudet i Bulgaria. Det er mange 
LTN-medlemmer som har hatt gle-
den av å feriere i LTNs leieligheter 
i Bulgaria etter at de stod ferdige i 
2007. Leilighetene ligger på Sunny 
Beach og foreningen har fått meget 
gode tilbakemeldinger fra medlem-
mer som har leid leilighetene. Nå 
åpner LTN, med generalsekretæren 
i spissen, for 2011-sesongen.

- Det gjelder å være raskt ute 
hvis man skal få de ferieukene som 
man ønsker seg. Vi har allerede fått 
en god del bestillinger. Jeg vil der-
for oppfordre medlemmene våre 
om å være så tidlig ute som mulig, 
forklarer Marit Andresen.

Flere leiligheter
Leilighetskomplekset ”Panorama 
Dreams” på Sunny Beach ligger  
en halv times kjøretur fra nærm- 
este flyplass som er Burgas. Samtli-
ge tur-operatører, også Norwegian, 

flyr hele turistsesongen som reg-
nes fra april til september.

LTN leier ut seks leiligheter i 
ulike prisklasser. Den minste er 
en ”studio-leilighet” med plass til 
to personer. Prisen er 500 kroner 
per uke. LTN har også tre leilighe-
ter med ett soverom. Disse koster 
1000 kroner per uke. De to største, 
med to soverom, koster 1500 kro-
ner i uka for inneværende sesong.

Reiser som turist
Når du leier leilighet, er det verdt å 
merke seg at du ikke reiser i LTNs 
regi. Du reiser som turist.

- Medlemmer som ønsker å be-
nytte ferietilbudet må selv ordne 
flyreise og transport. Også reise-
forsikring er man selv ansvarlig for 
å ha ordnet. Dette er viktig å mer-
ke seg, for LTN har ikke noe ansvar. 
Medlemmene våre reiser som pri-
vatperson, presiserer generalse-
kretæren og legger til at folk som 

er interesserte også kan ringe inn 
til LTN for nærmere informasjon.
Tlf: 22 35 71 00

Ønsker du å leie en av LTNs leilig-
heter, kan du bestille leilighet skrift-
lig til:

Landsforeningen for trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen,
0401 Oslo

eller på mail:
sekretar@ltn.no

Bulgaria-leielighetene 
leies nå ut

Er du i ferd med å planlegge sommerferien? LTNs leiligheter i Bulgaria har vært en 
suksess og fra juni måned vil det være mulig for LTNs medlemmer å leie foreningens 
ferieleiligheter. Nå tar sekretariatet imot bestillinger. - Det lønner seg å være raskt 
ute. Bestillingene har allerede begynt å komme inn, forteller generalsekretær Marit 
Andresen. 

De flotte leilighetene ligger i leilighetskomplekset ”Panorama 
Dreams” på Sunny Beach i Bulgaria. Leilighetskomplekset er et 
vakkert belyst om kvelden.

Leilighetene er lyse og trivelige 
og godt tilrettelagt for medlem-
mer med funksjonshemming.



   nr. 2 – 2011 • Tm 17

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Tall i statsbudsjettet for 2011 viser at 
det er 137 mennesker under 50 år 
som er på sykehjem i dag. 
- Disse tallene gjelder imidlertid 
bare dem som har fått vedtak om 
varig opphold, altså de som bor på 
sykehjem. Vi i LTN vet at det er en 
del av våre medlemmer som må 
"innom" et sykehjem i påvente av 
et godt nok botilbud. Det er vi er in-
teressert i er hvor lenge et slikt mid-
lertidig opphold varer, og det er her 
vi trenger hjelp fra lagene til å få tall 
på det, forteller hun.

Viktig sak
Saken har vært behandlet som en 
viktig sak og tatt opp på flere av 
LTNs landsmøter. 
- De opplysningene vi får inn vil vi 
bruke overfor Helse- og omsorgs-
departementet i deres kontaktgrup-
pe angående arbeidet med å få 
unge ut av sykehjem. Det er derfor 
så viktig for oss at alle som kjenner 
til medlemmer i denne målgrup-
pen gir en tilbakemelding til meg 
så raskt som mulig. Jeg vet at flere 
kjenner noen som har det slik, for 
det gjelder jo ikke så mange perso-
ner i hver kommune. Vi er rett og 
slett avhengig av en tilbakemelding 
for at vi skal få et fullstendig bilde, 
forklarer Dahl-Hilstad.

Noen spørsmål
LTN ønsker svar på om medlemme-
ne kjenner noen som er under 50 
år og bor på sykehjem. Videre øn-
sker LTN svar på om dere kjenner til 
noen som bor i omsorgsbolig, men 
som selv føler at de bor på et syke-
hjem fordi den er tilknyttet det.
- Det er også viktig å få med hvil-
ke kommuner dette gjelder og når 

personen ble flyttet på sykehjem. Vi 
er også interessert i å vite om det 
finnes en plan for utflytting og om 
vedkommende har en individuell 
plan, forteller hun.
LTN ønsker opplysninger om når 
noen flytter ut og er også interes-
sert i opplysninger om de som har 
kommet over i et annet botilbud.

- Hjelp LTN med 
kartlegging
av unge på sykehjem
For en tid tilbake gikk det ut brev til lagene i LTN om å være med på å kartlegge hvor 
mange unge mennesker som lagene er kjent med er plassert på sykehjem eller i  
sykehjemslignende bosituasjon. Assisterende generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad 
har fått få tilbakemeldinger, og håper nå medlemmene kan trå behjelpelig til.
- Dette har vært en kampsak for LTN i mange, mange år. Det er viktig for oss å få  
tallene, vi stoler ikke på tallene til departementet sier hun. 

"Dette er en  
viktig kartlegging 

for LTN"

- Jeg er svært takknemlig hvis medlemmene nå bistår LTN sentralt 
slik at vi får en god oversikt over unge som sitter på sykehjem, sier 
assisterende generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.



LTN takker for annonsestøtten

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Trygt på skoleveiene

www.lardal.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

www.skjervoy.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Orkdal
kommune

www,orkdal.kommune.no

Randaberg
kommune

www.randaberg.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Sømna
kommune

www.somna.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Berg
kommune

www.berg.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Tjeldsund
kommune

www.tjeldsund.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Ålesund
kommune

www.alesund.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

sentraladministrasjonen
 www.nore-og-uvdal.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

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

Re
kommune

www.re.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Eid
kommune

www.eid.kommune.no

Sørum
kommune

www.sorum.kommune.no

Ringebu
kommune

Midt-Gudbransdal Brann- og Feievesen
www.ringebu.kommune.no

Hole
kommune

www.hole.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Ibestad
kommune

www.ibestad.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Hornindal
kommune

www.hornidal.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Trondheim
kommune

 Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Hemsedal
kommune

Teknisk Etat
www.hemsedal.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy-no.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Tvedestrand
kommune

www.tvedestrand.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Deanu gielda -
Tana
kommune

www.tana.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Kvam
kommune

www.kvam.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
www.oygarden.kommune.no

Willys Trafikkskole AS
Andebuv 74, 3170 SEM

Tlf. 33 31 14 57

Sigvald Bergesen  D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Årdal, 6841 SKEI I JØLSTER
Tlf. 57 72 68 90

Lierhallen
Svømme- og Idrettshall

Jensvollv. 44, 3400 LIER
Tlf. 32 84 80 95

Syrstadeng Bil AS
Mazda                    Hyundai
Verksted, delelager, bilutleie m.n

www.syrstadengbil.no

Halbrendsøyra 3, 6800 FØRDE - Tlf. 57 83 72 50

www.vaga.kommune.no
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Den 21. og 28. oktober holdt Oslo fylkes-
lag kurs i et auditorium på Ullevål syke-
hus. Oslo-laget hadde fått to engasjerte 
advokater til å holde kurs.
Vi var så heldige å få advokat Jane Ytreøy Grøndalen til 
å gi oss en innføring i de forskjellige sykdomsbaserte 
ytelsene fra NAV den første kvelden. Grøndalen arbei-
der i advokatfirmaet Norman & Co.

Den andre kvelden ga Helge Husebye Haug oss et 
innblikk i erstatnings- og forsikringsrettigheter for per-
soner som har vært utsatt for trafikkulykker, yrkesska-
der eller fritidsulykker. Også Haug arbeider i advokat-
firmaet Norman & Co.

Både Grøndalen og Haug har forsikring, trygd, per-
sonskade, yrkesskade og yrkessykdom som arbeids-
felt, og er veldig dyktige på disse områdene. Dette 
kom også klart fram begge disse kveldene. 

Tilhørerne hadde mange spørsmål og alle fikk gode 
svar på disse. Det var veldig greit å få en så god over-
sikt over både hvilke rettigheter man som skadet kan 
ha, og i tillegg få litt oversikt over saksgangen i en så 
komplisert sak som en skade kan være. Vi retter en 
stor takk til advokatene Grøndalen og Haug. 

LTN-Oslo med kurs
på Ullevål sykehus

Advokat Helge Huse-
bye Haug oss et inn-
blikk i erstatnings- og 
forsikringsrettigheter 
for personer som har 
vært utsatt for trafikk-
ulykker, yrkesskader 
eller fritidsulykker.

Det sto utrykningskjøretøy og mannskap langsmed 
Riksvei 80 inn mot Bodø sentrum. Alle uttrykningskjø-
retøy stod først og rekka ble avsluttet med politistuden-
ter som stod med hvert sitt store kors for hver som om-
kom i trafikken. All trafikk ble tvunget til å kjøre forbi 
denne rekka. Flere som ble intervjuet sa at det var en 
bra tankevekker.

Etterpå var det samling i Glasshuset med taler fra 
Fylkesmannen i Nordland, Statens vegvesen, politiker 

og domprost samt innslag med levende musikk. Man-
ge sluttet seg til for å høre på. Politistudentene var også 
til stede med 22 kors.

Det var også minnegudstjeneste i Bodø Domkirke, 
der det ble tent lys for de omkomne. 

Etter minnegudstjenesten ble det servert pizza, kaffe 
og kaker og mange kom for å snakke sammen etter ar-
rangementet.

Stor markering i Nordland
Av Veronika I. Ormåsen og Steinar Asp Ormåsen (foto)

Lørdag den 15.januar ble det gjennomført en stor markering av trafikkofrene i 2010. 
Det var 22 omkomne i Nordland, det er 22 for mye. 

Advokat Jane Ytreøy Grøndalen snakket om de 
forskjellige sykdomsbaserte ytelsene fra NAV.

Minnegudstjeneste Bodø Domkirke. Det tennes lys 
for trafikkofrene i 2010.

Samling i Glasshuset i Bodø. Politistudentene 
stod med 22 kors. Her var det appeller og levende 
musikk.

Landet Rundt

Av Hellen Solhaug
LTN-Oslo fylkelag



Markering av 

Trafikkskaddes dag

Landsforeninga for trafikkskadde 
i Sogn og Fjordane fylkeslag vil 
invitere dykk til å vere saman 
med oss å markere Trafikkskad-
des dag søndag 20.mars kl.11.00 i 
Kyrkjebø kyrkje med påfylgjande 
kyrkjekaffi i kyrkjelydshuset.

Vi har invitert repr. frå politi,  
brannvesen, ambulanse, NAF, 
politikarar og repr. frå Trygg 
Trafikk til å delta saman med oss. 
Vi går i prosesjon inn i kyrkja  
saman med presten.

Leiar i laget vil halde ein kort  
appell, og vi tenner lys i globen 
for dei 4 som omkom i trafikken 
i Sogn og Fjordane i 2010. Og  
minnast i takksemd dei vi fekk 
behalde.

Etter gudstenesta vert alle invi-
tert på kyrkjekaffi i kyrkjelyds- 
huset. Tid for mat, prat og tid til 
ettertanke. Helsing Styret

Dato Kurs/aktivitet Sted

10.3.
Kurs:   Erstatningsrett,  
LTN- Aust-Agder fylkeslag Kroverten, Arendal

21.3.
Kurs:   Erstatningsrett, LTN-Nordre + 
LTN- Søndre Vestfold lokallag

Skjeestua, Stokke 
kl 18-21

24.3. Landsstyremøte LTNs lokaler

25.-26.3.
Grunnkurs for likemenn i region  
Vest og Sør

Quality Hotel,  
Sørlandsparken, 

7.4. Kurs :  Erstatningsrett,  LTN- Sør-Trøn- Lian Rehab., kl 18-21

11.4. Kurs :  Erstatningsrett,  LTN-Lofoten Gravdal

14.4. Juridisk/medisinsk konferanse Thon Hotel Opera, Oslo 

KURS-/AKTIVITETSPLAN 
MARS/APRIL 2011 – pr. 2.2. -  FOR LTN 
SENTRALT (med forbehold om endringer).  
Plan for hele året og  for de ulike lokal-/fylkeslag 

finner du på våre hjemmesider: www.ltn.no
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LANDSFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE

Varsel om landsmøte
Landsstyret viser til vedtektene § 5 og varsler om Landsmøtet 2011

Landsmøtet vil bli avholdt 10-11. september 2011 på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen.

§5.4
Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet må være innsendt skriftlig til Landsstyret tidligst mulig
og senest 3 tre – måneder før Landsmøtet finner sted. Hvis forslaget fremmes av enkeltmedlemmer eller 
et lagstyre, fremmes forslaget for lagets årsmøte, som uttaler seg om forslaget før det sendes til LTNs 
Landsstyre.
I de fylker hvor det er både lokal- og fylkeslag skal sakene behandles i lokallaget. Saker behandlet i 
lokallaget skal ikke behandles på nytt i fylkeslaget. Fylkeslag som ikke har direkte medlemmer kan ikke 
sende inn saker til landsmøtet.

Retningslinjer/definisjoner til LTNs vedtekter sier følgende: 
Lokallag og fylkeslag som står tilsluttet LTN pr. 31. desember før Landsmøtet avholdes, og som har 
overholdt sine forpliktelser overfor LTN, jfr§9, har rett til å la seg representere på Landsmøtet på 
følgende måte:
Lokallagene skal ha rett til en stemme pr. påbegynt 100 medlemmer. Alle fylkeslag som har 
direkte medlemmer (som ikke er medlemmer av noe lokallag) skal ha rett til en stemme pr. 
påbegynt 100 direkte medlemmer. Ingen lag kan allikevel ha mer enn fem stemmer. Hvert lokal-
lag og fylkeslag som har stemmerett, skal ha rett til en delegat som stemmer for lagets stemmetall.

Retningslinjer/definisjoner til LTNs vedtekter sier følgende: 
Lokal- og Fylkeslag med direkte medlemmer skal hvert år velge landsmøtedelegat og varadelegat.  
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Landet Rundt

Av Britt Sofie Østheim

Nytt medlem i trafikk-utvalget
Kjersti Bredal fra LTN-Ofoten lokallag er valgt inn 

som nytt medlem i yrkes- og trafikkutvalget. 
Leder for utvalget er Inger Simonsen. Inge Botten 

 og Asbjørn Olaussen er 
også medlemmer av utvalget.

To av oss kom til arrangementet ved Rådhuset en god 
time før start. Kirkens folk hadde skrevet brev til de et-
terlatte og bedt de komme til en stille samtale med en 
av prestene eller oss likemenn fra LTN. Det kom noen 
hadde behov for en samtale.  

Markeringen var meget stemningsfull. Saksofonis-
ten Glenn Rhoden åpnet med "Amazing Grace" på kir-
ketrappa. Kjell Eivind fra politiet åpnet og informerer 
kort om programmet, han understreket at fakkeltoget 
skulle være rolig og verdig. Han presenterte videre va-
raordfører Laila Irene Johansen som holder appell.

15 trafikkdrepte
Nils Petter Underbakke, leder av samferdselsutvalget, 
var nestemann til å si noen ord.

Toget begynte å gå etter dette. Brannvesenet gikk 
først med store 15 fakler til minne om dem som ble 
drept i trafikken i 2010. Utenom brannvesenet, red-
ningstjenesten, og politiet var også ambulanse, veive-
senet, NAF og andre organisasjoner representert.

Med om lag 500 skadde i 2010 satte vi ut 500 fakkel-
bokser langs ruten for å minnes disse. Det gikk om lag 
120-130 personer med fakler i toget. Det var et fint skue.

Flere kom
I den vakre Kongsberg kirke kom det enda flere til ar-
rangementet. Glenn Rhoden åpnet med vakker musikk 
fra saksofonen og prost Hans Erik Ruud leste inngangs-

ord. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kunne konstate-
re at veiene stadig blir bedre og bilene tryggere, men 
fortsatt er man langt unna "nullvisjonen", målet om 
null skadde og døde i trafikken. I 1970 var det 560 som 
døde i trafikken mens det i fjor omkom 209 personer.

Den vakre stemmen og gitaren til Anette Skulle-
stad fra politiet var en fryd for øret. Hun fikk med seg 
flere fra etaten til å spille med seg. Det var nydelig.

Fungerende biskop David Gjerp holdt en fin minne-
tale. Politimester Christine Fossen leste opp navnene 
på de omkommende og Turi Gjestemoen, fra Statens 
vegvesen og Inger-Johanne Frogh, som representerte 
Kongsberg kirke, tente de 15 lysene i globen.

Da Postludium var over gikk mange av oss rett over 
gaten og inn på rådhuset til en stille stund med litt kaf-
fe og litt å bite i.

Et synlig lag
Varaordføreren ønsket velkommen på rådhuset og ga 
ordet til vår ungdomslikemann Karianne som fortalte 
om oss, om likemenn og brukermedvirkning.

Anette sang etter dette og Anne Marit fra Trygg 
Trafikk avslutter hele arrangementet. Ettersom det var 
flere etterlatte som kom på rådhuset, hadde vi like-
menn og prestene samtaler med disse.

Etter alt å dømme var dette et virkelig bra gjen-
nomført Trafikkofrenes dag 2011.

Verdig markering
av trafikkofrene
LTN-Buskerud fylkeslag var med å arrangere en vellykket 
minnemarkering for de som var gått bort i trafikken i 2010.

Det ble tent 15 lys i globen for dem som har 
omkommet i trafikken i Buskerud i 2010.

Det møtte opp om lag 130 personer som deltok i 
minnemarkeringen. De mange faklene langs ruta 
gjorde et veldig inntrykk.

Årsmøte i Søre Sunnmøre
LTN- Søre Sunnmøre lokallag skal ha 

årsmøte den 04.04 2011. Årsmøtet skal 
holdes på Lanterna Marina kl 18.30 

Hilsen Styret



Målgruppe:  Barn som er pårørende i LTN i alderen 7 til 16 år.

Målsetting: Et tilbud til barn om en aktivitetsfylt og morsom uke

Arrangør:  Landsforeningen for trafikkskadde sentralt

Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) inviterer til

Barneleir!
Valberg slektsgård på Frosta i Nord-Trøndelag

Bakgrunn for leiren:
LTN ønsker å sette fokus på barn som pårørende. Vi 
lærer mer og mer om hva det å være pårørende gjør 
med barn, og hvordan det er for dem å leve med 
skadde i nær familie, enten det er søsken, foreldre 
eller andre. 

LTN ønsker å lage et tilbud til barn der de kan få 
være sammen med andre barn som har like erfarin-
ger, og lage et fristed.  

Opplegg for leiren
Det legges opp til daglige og varierte aktiviteter for 
barna, gjerne delt opp i tilpassede grupper. Valberg 
er en gård i drift, som også er en 4H gård. LTN stil-
ler med ti leirledere, og vi har plass til 30 barn. Alle 
barna må kunne være borte hjemmefra, og må til 
en viss grad kunne ta vare på seg selv. Leirlederne 
vil være trygge voksenpersoner som aktiviserer, er 
sosiale og trøster. 
Barna vil overnatte i hytter, og det vil være voksne 
i alle hytter. LTN ordner med reise, og tar imot på 
flyplassen ved ankomst. Barn som ikke trenger fly 
kan avleveres på Valberg gård, eventuelt ta kontakt 
for alternativ transport. Se mer om gården på: 
http://www.visitvalberg.no/ 
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Påmeldingsfrist: Mandag 16.05.2011

Deltakeravgift:
Medlemmer av LTN: 1000 kroner egenandel
LTN dekker reise på billigste måte.
Flybilletter bestilles fra LTN sentralt.

Program og faktura sendes når påmeldingsfristen går ut. Spørsmål og påmelding til leiren kan rettes til:
Landsforeningen for trafikkskadde på telefon 22 35 71 00 eller e-post til region.sor@ltn.no 

Påmelding til barneleir
Valberg gård 27.06 – 02.07
Påmeldingsfrist:  Mandag 16.05.2011

Deltakers navn og adresse: (Vennligst bruk blokkbokstaver)
 
Navn:  ...............................................................................................

Foresatte: ........................................................................................

Lag: ....................................................................................................

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

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

Telefon: ............................................................................................

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

(   ) Trenger flybillett
   

Avreise flyplass: ..........................................................................

Alternativ flyplass: .....................................................................

Annen info: ....................................................................................

................. ……………………………………………………………….

Svar sendes til:
Landsforeningen for trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo
Fax 22 35 03 90
E-post: region.sor@ltn.no



Målgruppe:  Skadde barn i LTN i alderen 7 til 16 år.

Målsetting: Et tilbud til barn om en aktivitetsfylt og morsom uke

Arrangør:  Landsforeningen for trafikkskadde sentralt

Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) inviterer til

Barneleir!
Eidene Røde Kors senter på Tjøme

Bakgrunn for leiren:
LTN vet at det kan være vanskelig å få på plass ferie 
til barn som er skadet og trenger mye assistanse og 
hjelp. Vi ønsker å tilby et opphold i trygge omgivel-
ser der barna får prøve nye ting, og kan utfolde seg.   

Opplegg for leiren
Eidene er et Røde Kors senter som ligger på Tjøme i 
Vestfold, og som er fullt tilpasset forskjellige funk-
sjonsnivå. Vi har satt av plass til 10 barn, og bereg-
net to ledsagere til hver av dem. Hver enkelt må 
skaffe sine ledsagere, og det må betales egenandel 
også for disse. Det legges opp til utfordrende og 
morsomt program tilpasset gruppa, med nok tid 
til sosialt samvær og til hvile for den enkelte. LTN 
stiller med leirledere. Leiren har barn i gruppen 7 til 
16 år som primærgruppe, men dersom det er ledige 
plasser vurderes det om eldre barn også kan være 
med.
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Påmeldingsfrist: Onsdag 15.06.2011

Deltakeravgift:
Medlemmer av LTN:  1000 kroner egenandel
LTN dekker reise på billigste måte.
Flybilletter bestilles fra LTN sentralt.

Program og faktura sendes når påmeldingsfristen går ut. Spørsmål og påmelding til leiren kan rettes til:
Landsforeningen for trafikkskadde på telefon 22 35 71 00 eller e-post til region.sor@ltn.no

Påmelding til barneleir
Eidene 15.08 – 20.08.2011
Påmeldingsfrist:  Onsdag 15.06.2011

Deltakers navn og adresse: (Vennligst bruk blokkbokstaver)
 

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

Foresatte: ........................................................................................

Ledsager (e): .................................................................................

Lag: ....................................................................................................

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

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

Telefon: ............................................................................................

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

(   ) Trenger flybillett

Avreise flyplass: ..........................................................................

Alternativ flyplass: .....................................................................

Annen info: ....................................................................................

................. ……………………………………………………………….

Svar sendes til:
Landsforeningen for trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen

0401 Oslo
Fax 22 35 03 90
E-post: region.sor@ltn.no
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Ønske om å bli selvstendig
næringsdrivende i Trondheim?

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

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

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

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

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

og forberedelsene til å bli drosjeeier hos oss.

for mer info:

www.norgestaxi.no

Paradisv. 28
4004 STAVANGER

Tlf. 51 50 55 60

Forland
Autosenter A/S

Skogsvågkrysset
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 33 71 90

Nettbuss Nittedal
Kjulgarasjen

1480 SLETTUM
Tlf. 64 84 35 00

Birger Lie
Bilforretning AS

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 00

Kjellemo
Bilverksted AS

Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 45 15

Star Autoco
Hammerfest AS

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 42 97 22

Telemark
Radiatorservice

Rødmyrlia 10
3740 SKIEN

Tlf. 35 59 62 67

Autolakkering AS
Flov. 1

8520 ANKENESSTRAND
Tlf. 76 95 73 66

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 906 20 800

Caravan &
Bilskadesenteret AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Servicehallen
Dombås AS

Statoilbygget
2660 DOMBÅS
Tlf. 61 24 24 94

Rana Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Bedriftsv. 8
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 70 10

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Jølster Rør A/S
6843 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 83 50

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

Alfr. A. Berge  A/S
Sveiseverksted

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

Karosserifabrikken A/S
Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Vinor Bil
Hagev. 9

2613 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 05 10

Mekonomen
Moss AS

Midtv. 1
1526 MOSS

Tlf. 69 26 20 20

Rue Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Svendsen Eksos
Barstølv. 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 44 00

Norsk
Motorcykkel Union

Skoggata 5.
1501 MOSS

Tlf. 69 20 46 46

7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

RSA Bil Skøyen
Drammensv. 130

0277 OSLO
Tlf. 22 54 24 50

7434 TRONDHEIM
Tlf. 07 200

Trondsen Auto AS
Håndverkerveien 4

9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Nilsen
Bilservice A/S

Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

Mekonomen
Elverum AS

Totolf Storsveens veg 6
2411 ELVERUM
Tlf. 62 40 10 50

Bodø
videregående skole

8041 BODØ
Tlf. 75 65 15 00

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

Øverland
Transport AS
Knut Dahlesvei 100

3660 RJUKAN
Tlf. 35 09 42 95

Mekonomen
(Solgårds Auto)

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Orkdal
Bilskade AS
Bårdshaug Vest

7300 ORKANGER
Tlf. 97 66 00 08

Opplæringskontoret
for Bilfag AS

Sunnlandsv 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Bilens
Eksosanlegg

Årvollskogen 95
1529 MOSS

Tlf. 69 70 03 40

Orkdal Bil AS
Bårdshaug Vest

7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

Autosentrum AS
7240 HITRA

Tlf. 72 44 41 00

Sandmoflata 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Skien Bil AS
Telemarksv. 61

3734 SKIEN
Tlf. 35 91 55 55

Fløtten Transport
Kjensliv 9

1911 FLATEBY
Tlf. 90 09 67 92

Jorkjend
Porsgrunn AS

Vallemyrv 36
3915 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 27 00

Åsane Auto AS
Litleåsv. 65

5132 BERGEN
Tlf. 55 39 30 30

Ronnie Husvik
Transport
Nordbyjordet 5

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 92 87 30 33

Aksess
Transport AS

Knardalv. 30
1455 NORDRE FROGN

Tlf. 92 24 82 95

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Inter Revisjon
Gjøvik AS

Storg. 20
2815 GJØVIK

Tlf. 61 18 90 90

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

Johanssons Auto
Hvalsmoen 127, 3514 HØNEFOSS

Tlf. 934 84 919     -     www.jauto.no

Gunnar og Inge
Bilservice  AS

Verkstedvegen 12
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

Autostil
Verksted AS

Håkon Magnussons g. 9, 7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

- Meka -

avd.Grodås
6761 HORNINDAL
Tlf. 70 25 52 00
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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

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

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

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

ROGALAND

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES.............................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE

SØR-TRØNDELAG

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

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13, 7037 TRONDHEIM.........................................Tlf. 73 95 73 80
Fax. 73 95 73 82

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

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

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

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

Veien til førerkortet

- Bruk en ATL-skole!

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Asbjørn Goberg A/S
Porsgrunnsvegen 125

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

Alta Motor AS
Skiferv. 2
9511 ALTA

Tlf. 78 44 40 50

Gråterudv. 2
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 20 88 20

Organisasjonskart for Redningstjènesten

Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

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

Hovedredningssentralen
Sør-Norge

Sikringsbygget
4050 Sola

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

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen
Nord-Norge
Postboks 1016

8001 Bodø
Tlf.: +47 75 58 07 45

Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene
og Svalbard

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Tollbug. 10
3187 HORTEN

Tlf. 33 03 07 50

Lienv 41
3580 GEILO

Tlf. 32 08 71 00

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

HORDALAND
Voss.........................................Tlf. 56 51 53 00

Tlf.  02 222

AKERSHUS
Jessheim.............Tlf. 63 92 96 00 / 970 31 310

AUST-AGDER
Arendal...................................Tlf. 37 00 60 00

NORDLAND
Rognan/Påscan....................Tlf. 75 68 16 70

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

Kometv. 7
6419 MOLDE

Tlf. 71 24 91 60
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SeliusSelius
Jeg er heldig for jeg har mange gode venner som 
jeg treffer både på skolen og i fritiden. Dessuten 
har jeg to kamerater som er ekstra gode venner. 
Med dem kan jeg prate om alt mulig, og det blir 
bare mellom oss det vi snakker om. Jeg vet jeg 
er heldig for det er ikke alle som har så mange 
gode venner. Jeg har hørt om barn og ungdom 
som føler seg helt alene.  Noen har ikke en eneste 
venn. Det er veldig trist og jeg blir lei meg når jeg 
tenker på det. Jeg synes derfor at alle som leser 
Selius-sidene skal være ekstra flinke til å snakke 
med dem som er ensomme. Kanskje du har en 
gutt eller jente i klassen som ikke snakker med så 
mange? Da synes jeg du skal prate med dem en 
dag. En kamerat av meg fortale at klassen hans 
fikk en ny gutt i klassen for to år siden. Den nye 
gutten var veldig stille og beskjeden. Nesten in-
gen snakket med han. Men, etter noen uker så in-
viterte kameraten min gutten med hjem. De ble 
gode venner. Den stille og beskjedne gutten viste 
seg å være kjempemorsom og oppfinnsom gutt. 
Slik er det. Vi må bare bli kjent med hverandre. 
Jeg oppfordrer deg derfor til å være en god venn!
Her jeg bor er det masse snø og jeg er ofte i 
slalomløypa. Hvis du også kjører skal du huske på 
at det kan være farlig å kjøre utenfor den oppmer-
kede løypa - spesielt på fjellet. Det hender det går 
skred og derfor er det så viktig at vi holder oss 
innenfor merkene.
Ha en fortsatt fin vinter!
  
Hilsen
Selius

Vær alltid
en god venn

Denne tegningen har vi fått fra Siri Andresen og den 
har ligget hos oss en god stund før den kommer på 
trykk. Beklager forsinkelsen Siri. Overraskelse kom-
mer i posten.

HVOR MANGE?
28 rektangler.

RIKTIG SKYGGE
Skygge nummer 1.

LØSNINGER

HVOR MANGE?
Hjelp Dolly med å finne
ut hvor mange
rektangler det er på
bildet!

HVEM BESØKER HVEM?
Hvem skal på besøk til onkel Skrue og hvem skal til onkel Donald?

HVEM BESØKER
HVEM?
Ole og Dole skal til onkel
Skrue, mens Doffen skal til
onkel Donald.

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

DOLE OLE DOFFEN

1

2

43
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SeliusSelius
- Du må slutte å sette trutmunn,  
Tuppen. Da jeg var liten pike sa mor 
at jeg kom til å bli stygg hvis jeg ikke 
holdt opp med det.
Tuppen sier etter å ha betraktet 
tanten lenge: 
- Du kan i alle fall ikke skylde på at 
du ikke ble advart, tante!

Ole til sin pappa: - Jeg ønsker meg 
en lillesøster.
Pappaen: - Hvorfor det?
Ole: - Jeg er så lei av å erte katten. 

Kelneren til hovmesteren: - Gjesten 
ved bord fire har fått latterkrampe. 
Skal jeg ringe etter lege?
Hovmesteren: - Det er unødvendig. 
Bare vis ham regningen.

En mann gikk over til naboen og sa: 
- Hunden din forfølger en politimann 
på sykkel!
- Umulig, sa naboen. Hunden min 
kan ikke sykle!

Det var en pasient som skulle opere-
res. Da han våknet, sa han til dokto-
ren:
- Det føles som om jeg har fått en 
hammer i hodet.
- Ja, vi gikk tom for narkose.

Gjest til kelneren: - Nå har jeg lyst på 
noe godt! Hva anbefaler du?
Kelneren: - Da anbefaler jeg restau-
ranten ved siden av!

Det var en fange som sa til feng-
selsvakta: - Kan jeg få rømme til  
middag?
Fengselsvakta svarer: - Ja visst og 
du kan få flatbrød også!

Le med Selius

Skriv og tegn til Selius!
Hvis du har lyst til å sende en tegning, bilde, dikt, vits eller
en gåte til Selius, så er adressen: Landsforeningen for trafikk-
skadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no
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28 rektangler.

RIKTIG SKYGGE
Skygge nummer 1.

LØSNINGER

HVOR MANGE?
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Fagnytt

Av Cathrine Dunker Furuly

Dette prosjektet fikk se dagens lys 
etter at undertegnede fattet inter-
esse for ryggmargsskadde. Det 
oppstod et brennende ønske om å 
bidra til at personer med en rygg-
margsskade kan få et fysisk aktivt 
liv. Det ble fokusert på mulighetene, 
og med entusiastiske veiledere un-
der seksjon for kroppsøving og pe-
dagogikk var prosjektet et faktum. 
Regional etisk komité godkjente 
prosjektet og undersøkelsene kun-
ne starte.

Fokus på helse
Media og myndighetene skriver 
mye om hvor viktig det er med fy-
sisk aktivitet for alle. De kringkaster 
svært ofte artikler i aviser og blader 
om hvordan vi skal trene. Imidler-
tid passer ikke alle disse anbefalin-

gene for majoriteten av mennesker. 
For personer med en funksjons-
hemming kan det av naturlige år-
saker være en større utfordring å 
gjennomføre disse anbefalingene.  
Behovet for å ta vare på helsen og 
å være i fysisk aktivitet er ikke min-
dre hos personer som sitter i rulle-
stol enn hos personer som er funk-
sjonsfriske. Livsstilssykdommer 
som hjerte- og karsykdommer, dia-
betes type 2,  metabolsk syndrom 
(sammensatt sykdom med høyt 
kolesterol, høyt blodtrykk, høyt 
blodsukker, overvekt) er minst like 
vanlig hos rullestolbrukere som 
hos funksjonsfriske. 

Hensikten med studien
Vi ønsker med denne undersøkel-
sen å finne ut hvor aktive manu-

elle rullestolbrukere er, 
og hvor funksjonelle de 
opplever sin egen rulle-
stol. Med undersøkelsen 
kan vi finne ut hvor stort 
behovet for mer tilrette-
legging for aktivitet er, og 
om funksjonaliteten i rul-
lestolen blir sett på som 
et hjelpemiddel eller en 
begrensning.
Prosjektet vil gjøre en 
kartleggingsundersøkelse 
i form av et spørreskjema 
om brukerens fysiske ak-
tivitetsnivå og opplevde 
funksjonalitet i rullestol. 
Dette er derfor en fore-
spørsel til medlemmer 
om å delta i dette prosjek-
tet. Det er helt frivillig å 
delta, og når du svarer på 
undersøkelsen svarer du 
helt anonymt. Det er med 
andre ord ikke mulig for 
oss å kunne identifisere 

din besvarelse. Undersøkelsen tar 
drøyt 5 minutter å fylle ut.
Undersøkelsen passer for deg 
som er:
-  mellom 18 og 62 år
-  permanent bruker av manuell 
 rullestol (bruker kun manuell 
 rullestol og er avhengig av 
 denne)
-  har brukt manuell rullestol 
 i minst 2 år
- ingen nevneverdig nedsatt 
 armfunksjon

Hva skal DU gjøre?
- Vi ønsker svært gjerne at du tar 
kontakt med undertegnede slik at 
du kan motta en elektronisk link til 
et internettbasert spørreskjema.

Hva får DU igjen for dette?
-  Du bidrar til et økt fokus på 
 manuelle rullestolbrukere og 
 deres helse
- Du hjelper oss å finne ut mer om
 det faktiske fysiske aktivitets-
 nivået hos rullestolbrukere
- Du hjelper oss å finne ut 
 hvordan hver enkelt bruker 
 opplever sin rullestol

Vi kan ikke love at forbedringer vil 
skje umiddelbart. Vi kan imidler-
tid sammen få ballen til å begynne 
å rulle. Økt fokus på utfordringer i 
samfunnet er uansett aldri nega-
tivt, og dette kan DU som en del av 
denne populasjonen bidra til. Som 
deltaker vil du få informasjon om 
resultatene som foreligger når pro-
sjektet er gjennomført.

Ta kontakt med prosjektarbeider 
Cathrine Dunker Furuly på e-post: 
cathrine.dunker.furuly@student.
nih.no.

Mastergradsprosjektet 
”Fysisk aktivitet og manuelle rullestoler”
På Norges idrettshøgskole i Oslo startet i høst et mastergradsprosjekt som 
omhandler manuelle rullestolbrukere, aktivitetsnivå og funksjonalitet i rullestol. 



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

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
10. mars

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Vinteridrett

Vinnerne er:
Martin Solberg, 
Molde

Kjell Larsen, 
Skiptvet

Vigdis H. 
Gullsvåg, Vega

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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Rørheim’s
Bilruter AS

Jørstadvåg
4187 OMBO

Tlf. 51 71 20 50

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen
2041 KLØFTA

Tlf. 22 06 45 00

Eek Transport AS
Kjørholtv. 17

3940 PORSGRUNN
Tlf. 03 595

Mysen
Bilverksted ANS

Storg. 35
1850 MYSEN

Tlf. 69 89 10 24

Jan Østby
Transport
1866 BÅSTAD

Tlf. 90 82 51 25

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 41 63 50 92

Legland
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 21 11

Arne B. Pedersen
Transport AS

Landøyv. 31
1394 NESBRU

Tlf. 91 83 76 90

Jon Tore Sand
Sandv. 5

1389 HEGGEDAL
Tlf. 95 22 42 40

Stabekk
Bilsenter AS

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

Skarnes
Drosjesentral

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Janki
Transport AS

Kirkev 131
3140 NØTTERØY
Tlf. 33 39 92 84

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Transport-
Formidlingen AL

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Haugen Transport
Londalen 100

5267 INDRE ARNA
Tlf. 97 05 52 50

Birger Vågan Transport
og Byggtjenester

Grimsrud 8
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 90 02 46 32

Fjord1 Hallingdal
Billag AS

Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Kverneland Bil
Drammen AS

Bjørnstj Bjørnsons g 122
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 20 57 00

Autoservice
Solør AS

.2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

J Mæhlum
Rep Verksted

2636 ØYER
Tlf. 61 27 85 61

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Hagen
Bilservice AS

Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

Rosenholmv 20
1252 OSLO

Tlf. 22 62 91 90

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Kjelsås
Bilverksted AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Ørland Bil AS
Brekstad

7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Heimdal
Storbilsenter AS

Heggstadmoen 1D
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 84 11 00

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstads v 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

Gamle Riksv 1-5
8008 BODØ

Tlf. 75 50 41 00

Sørhaug Transport
v/Erling Sørhaug

Lyngv 6
1963 FOSSER

Tlf. 92 23 74 59

Sannan Bil AS
Arve Skjeflos v. 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 14 91 49

Værnes
Bilverksted AS

Petrinebakken 4
7517 HELL

Tlf. 98 63 71 00

Røra Bilverksted
Hyllav. 4

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Mekonomen
(Åsen Servicesenter AS)

7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12

1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Vennesla Bil
og MC Service AS

Vikeland
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 47 04

Johan R. Sunde
AS - SPAR
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Jan Olafsen
Transport AS
Kristian Sørlis v. 20

2040 KLØFTA
Tlf. 92 01 63 71

Gunnar Eidsvaag
Begravelsesbyrå A/S

Ramsaysg 10
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 67 19 99

Skaalsveen
Transport

2030 NANNESTAD
Tlf. 91 31 46 76

Juliussen Morten
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN

Tlf. 92 21 65 54

Ole Johnny Tandberg
Transport
Bråtav. 2

3360 GEITHUS
Tlf. 91 51 19 37

Guttorms
Transport

Rødstuv. 6
0572 OSLO

Tlf. 90 53 31 67

S T Viks
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 97 70 49 99

Gaustad
Transport AS

Majorstuv. 17
0367 OSLO

Tlf. 90 90 50 00

Johnny Larsen
Transport
Lerdalsv. 14 C

1263 OSLO
Tlf. 92 85 57 17

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Bring Logistics AS
avd. Brumunddal

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

7075 TILLER
Tlf. 72 90 09 00

Th Transport
og Utleie AS

2162 BRÅRUD
Tlf. 92 63 99 78

Fetveien 215
2007 KJELLER
Tlf. 66 93 65 00

avd. Larvik
Nansetgata 65
3269 LARVIK

Tlf. 33 11 35 10

Lid Jarnindustri A/S
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 56 55 38 00

Mekonomen
Jessheim AS

Energiv. 14
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 80

Fred’s Bil
og Mek Haugen

Fjukvegen 7
1925 BLAKER

Tlf. 63 82 19 96

Mo og Jølster
vidaregåande skule

6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Etnedal
Bilverksted
2890 ETNEDAL
Tlf. 61 12 02 09

Spar Bremanger
M. Håvardstun
6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Øvre Lianv. 30
3400 LIER

Tlf. 32 84 98 02

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Ole Kjosvold
ur & optik

Storg. 15
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 01 60

Rauma
videregående skole

Ringg. 35
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 47 66 22 00

7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Erling Arnfinn Kvål
7585 ELVARLI
Tlf. 74 80 01 98

Miniekspress
Thermo AS
Borgeskogen 45
3160 STOKKE

Tlf. 33 36 06 80
www.miniekspress.no

Christensen Teppe &
Tapet Håndverk AS

Tollbug 16a
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 20 74

Hønefoss
Videregående skole

Oslov. 17
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 00

Madla Bil AS
Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Norsk
Kjøretøykontroll AS

3704 SKIEN
Tlf. 35 52 26 60

Atlantico AS
Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

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

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

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

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

høyt faglig nivå og gode resultater.

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

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

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

Årsmøte i LTN-Østfold fylkeslag
LTN-Østfold fylkeslag har årsmøte torsdag den 24. mars 2011. Tid og sted for årsmøtet får medlemmene minimum  

2 uker før årsmøtet avholdes (per brev). Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende  
4 uker før årsmøtet. Lagets epostadresse; ltn-ostfold@ltn.no. Denne epostadressen kan medlemmene sende 

årsmøtesaker til. Hilsen styret

Minner om årsmøte i LTN-Romerike
LTN-Romerike lokallag avvikler årsmøte den 12.april klokken 19.00. Møtet holdes på Frivillighetens hus,  

Solheimveien 62b (FFO på Skårer i Lørenskog, en rosa teglstensbygning). Møtet arrangeres i fjerde etasje og det er 
heis i bygningen. For ytterligere opplysninger kan du ringe LTN-Romerikes telefon:  99 52 26 18

Velkommen! Hilsen Styret

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. Espen Seeberg – espen.seeberg@apj.no
Adv. Anita K. Syversen – anita.kotte.syversen@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.

Cort Adelersgt. 8, 1515 MOSS • Tlf.: 69 27 85 00 • Fax: 69 27 85 20 
E-mail: advokatene@apj.no • Internett:www.apj.no

Årsmøte i 
LTN-Sogn og Fjordane

Landsforeninga for trafikkskadde Sogn og Fjordane  
fylkeslag held årsmøte

SØNDAG 20.mars 2011 kl.14.00 i kyrkjelydshuset på 
Kyrkjebø (ikkje lørdag 19.03.11).

Repr. frå FFO i Sogn og Fjordane vil halde eit foredrag 
for oss. Nærare info om dette kjem i eiga innkalling til 

medlemane. Det vert servering av ein varmrett.
Vi ynskjer alle velkomne.

Helsing styret.



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 Trond S. Laumann
Advokat Lars Edvard Erichsen

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)
Advokat Bodil Katrine Hjartåker

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.

Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS er et av landets ledende advokatfirmaer 
med kompetanse på de fleste saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo 
har siden 1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og i 
dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. Våre advokater 
har inngående kjennskap til oppgjørpraksis, rettspraksis og de medisinske 
spørsmål som oppstår i personskadesakene. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker. Hovedtyngden av 
sakene gjelder trafikkskader, yrkesskader og pasientskader, men vi har  
også betydelig erfaring med håndtering av saker etter andre typer ulykker, 
med voldsoffersaker og med oppdrag som bistandsadvokater.

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon.

Personskade

Stein Chr. Hexeberg (H)
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Ellen Abrahamsen

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen

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

personskadeadvokat.no
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