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 Trafikkskade  Yrkesskade

 Pasientskade  Fødselsskade

 Tap av forsørger  Fritidsskade

 Trygd/NAV  Bistandsadvokat
 

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Advokatbistand lønner seg!

Ta kontakt med advokat Lene Tønset. 
10 års erfaring med person-
skadesaker som spesialitet.
Bistår klienter over hele landet.

   
 Storgata 26 Mob: 926 02 401 lene@advtonset.no 
 N-2000 Lillestrøm Tlf:    40 00 36 60 www.advtonset.no

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
Mari Grefslie

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

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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Landsforeningen

Av Kjell Silkoset

Samtidig med at naturen tar grep og 
våkner opp fra mørketid og kulde, 
svinger tillitsvalgte seg rundt om i lan-
det for å arrangere årsmøter. Regnska-
per og budsjett skal på plass, sammen 
med andre rapporter og handlings-
planer. Og ikke minst representanter til 
styrene rundt om i landet. Som orga-
nisasjon står vi samlet foran en spen-
nende fremtid og mange spennende 
og gøyale utfordringer. Landsstyret er 
i god gang med sin turnè rundt til de 
forskjellige regionkonferansene. Det 
er moro som leder og landstyrerepre-
sentant å se energien og engasjemen-
tet rundt lokalt. Vi har fått med oss en 
masse gode tilbakemeldinger som vi 
skal jobbe videre med. Lagene har fått 
med seg oppgaver og delt erfaringer 
på hvordan de kan utnytte og finne 
frem til gode løsninger. Samspillet på 
tvers av geografiske grenser og å ut-
nytte den lokale kompetansen rundt 
om i landet kommer medlemmene og 
hele organisasjonen til gode.

De forskjellige utvalgene er godt i 
gang med sine oppgaver og arran-
gementer. Lengre bak i bladet finner 
du et intervju med Hilde Valberg i bar-
neutvalget om en leir som inkluderer 
hele familien. Barneutvalget legger 
denne turen til juli/august, midt på  
fineste årstiden, og turen går til Bulga-
ria hvor deltakerne bor i LTNs leilighe-
ter. Her er det først til mølla-prinsippet 
som rår, og dette er ikke bare en ferie, 
men en gylden mulighet for å utvide 
familiens eget nettverk.

Rundt om i landet har det vært marke-
ringer av trafikkofre. Dette er en fin tra-
disjon og et viktig arrangement. Alle 
har vi vel godt av å kunne stoppe litt 
opp i hverdagens rutiner og reflektere 
over dem vi mistet, eller de som sliter 
med å komme på beina igjen etter en 
ulykke. Det å kunne komme sammen, 
dele sorger og bekymringer, er et nyt-
tig virkemiddel for å ta vare på seg 
selv. Har man det ikke godt med seg 
selv, har man det heller ikke det godt 
med andre. Med det mener jeg ikke 
at man behøver være i kjelleren både 
psykisk og fysisk, men ut fra egne er-
faringer vet man hvor godt det er å 
treffe andre som har vært igjennom 
noenlunde det samme som en selv. 
Her kan man slippe forklare at man 
har vondt osv, og da kunne glede seg 
sammen andre og finne lyspunkter og 
energi. Denne opplevelsen unner jeg 
alle som har opplevd ulykker og ska-
der selv, eller nært innpå seg, å opp-
leve. Som organisasjon med all den 
erfaringskompetansen vi besitter, har 
vi rom for enda flere medlemmer og 
enda mere erfaringer og livshistorier. 
Så med den gleden og engasjementet 
LTN har rundt i landet skal vi klare å in-
kludere og synliggjøre oss. Målet må 
være at flere kan få glede og nytte av 
LTN, slik vi medlemmer i denne flotte 
organisasjonen allerede har.

Med vennlig hilsen
Kjell H Silkoset
Landstyreleder

Vårens vakreste eventyr
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Landsstyret og sekretariatet la bak 
seg en hektisk helg med to konfe-
ranser samme helg i januar og nå i 
februar møttes lagene i nord. Først 
ute var lagene i region sør med 
samling i Sandefjord. Aust-Agder, 
Drammen, Nordre Vestfold, Nord/
Vest Buskerud, Søndre Vestfold, 
Telemark og Vest-Agder hadde alle 
sendt tillitsvalgte til konferansen – 
og ildsjelene møtte fram med gode 
idèer, godt humør og et ønske om 
å tenke nytt for å få til enda større 
aktivitet i LTN.

- Vi er inne i en turnè der lands-
styret og deler av sekretariatet er 
med på konferanser rundt i landet. 
Vi har valgt å gjøre det slik i år og 
årsaken er at de tillitsvalgte skal få 
møte styret og få stille spørsmål, 
de får en fyldig orientering om hva 
både styret og de ulike utvalgene 
jobber med og vi har også lagt vekt  
på at tillitsvalgte skal ha mulighet 
til å bli kjent med oss. Jeg mener 
det er viktig at vi har god kommu-
nikasjon med lagene og at terske-
len for å ta kontakt skal være lav. 
Vi skal være tilgjengelige, forklarer 
kjell Silkoset.

Solid gjennomgang
Sekretariatet har gjentatte år måtte 
etterspørre årsmøtepapirer og en 
del av disse er i enkelte tilfeller hel-
ler ikke fylt ut korrekt. Varsel og inn-
kalling til årsmøtene er noe også 
flere av lagene har hatt spørsmål 
om. Under konferansene fikk derfor 
lagene en svært grundig gjennom-

gang av ulike problemstillinger 
av nestleder Hilde Valberg.

Tillitsvalgte møttes til 
inspirerende og gode konferanser
LTNere fra region sør og øst var i helgen 20.- 22. januar samlet til regionkonferanse 
på Gardermoen og i Sandefjord. Konferansen i nord ble avviklet i Harstad i perioden 
11.- 12. februar.
   – De tillitsvalgte er innstilt på å løfte sammen slik at vi skal få en enda mer solid og 
slagkraftig forening. Vi opplever en kjempegod stemning.  Det er hovedinntrykket et-
ter konferansene, sier en fornøyd leder i LTN, Kjell Silkoset.

- Jeg er svært godt fornøyd med 
alle konferansene som er avvi-
klet til nå. Det har vært kjempe-
god stemning, sier LTNs leder, 
Kjell Silkoset.

Silje Ugelstad fra LTN-Romerike lokallag 
ga gode tips til hvordan lagene kan øke 
aktiviteten.
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- Jeg vil oppfordre samtlige 
lag om å sette ned en studie-
gruppe der man tar seg for seg 
LTNs ”lillebok”, altså boken som  
inneholder landsoversikten  og øv-
rige retningslinjer for foreningen. 
Det naturlige er da at styret i lage-
ne setter seg inn i hva boka inne-
holder. Der står praktisk talt alt som 
lagene behøver å vite. Dessuten er 
det bare å ta en telefon hvis det er 

noe dere lurer på, sa Valberg og 
oppfordret lagene til heller å ta en 
telefon for mye – enn  èn for lite.

- Et tips kan være å søke kurs-
midler gjennom Funksjonshemme-
des  Studieforbund  slik at man kan 
få satt seg grundig inn i det som 
står i boka vår, var ett av Valbergs 
råd til deltakerne.

Praktiske spørsmål
Regionsekretær Wenche Solløst tok 
opp en del praktiske utfordringer 
som sekretariatet opplever. 

- Sekretariatet har registrert at 
ikke alle lagene er like aktive på 
mail, ja det er lag som av ulike år-
saker ikke åpner mailen og dermed 
ikke får den informasjonen som går 
ut fra sekretariatet. Her må vi finne 
løsninger som fungerer, sa region 

Tidligere generalsekretær Marit Andresen  (t.v), Målfrid  B. Helle og Synnøve Hansen diskuterte også  
problemstillinger i pausen.

Harry Rønningen (t.v), Asbjørn Oluassen og Adelheid Bøen la frem mange gode ideer etter grupperarbeid 
i Sandefjord.
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sekretær Wenche Solløst som for 
øvrig ledet konferansene i sør og 
øst på en glimrende måte.
 Asbjørn Olaussen fra LTN-Vest-Ag-
der fylkeslag var en av dem som et-
terlyste et enkelt kurs i bruk av data. 
Her ble de ulike lagene oppfordret 
til å undersøke om noen av deres 
medlemmer har god datakunnskap 
og dermed kan kjøre kurs for sine 
lagkamerater. Landsstyret tok dette 
innspillet med videre etter å ha po-
engtert at det er et problem at så-
pass få lag gir tilbakemelding på 
mail når de blir bedt om å svare.

- I slike tilfeller så åpnes altså 
ikke posten og medlemmene får 
dermed ikke den informasjonen 
som går ut fra oss, konkluderte Sol-
løst.

God kommunikasjon
Utsendelse av sakspapirer og re-
ferat fra landsstyremøte ble også 
tatt opp av LTNs leder. Informasjon 
som går fra styret var også ett av te-
maene. Silkoset fikk gode tilbake-
meldinger på at det er opprettet nye 
rutiner og at lagene føler seg godt 

orientert om hva som skjer fra sen-
tralt hold i Oslo.

- Noe jeg ikke kan gjenta for ofte 
er at det er dere som må gi oss be-
skjed hvis det er noen dere mener 
vi kan gjøre bedre. I stedet for å la 
en misforståelse eller en forglem-
melse bygge seg opp til en irrita-
sjon, så går det an å ta en telefon. 
Så enkelt er det. Vi er lydhøre, og 
så lenge vi snakker med hverandre, 
så løser det meste seg, slo lederen 
fast.

Delte gode tips
Hvordan kan lagene skaffe stør-
re inntekter? Hvilke aktiviteter kan 
trekke flere medlemmer? Dette var 
sentrale spørsmål under gruppear-
beidene og gruppene kom med en 
rekke gode innspill. Noen av lagene 
har også populære aktiviteter som 
også andre lag kan adoptere.

- Vi behøver jo ikke finne opp 
kruttet på nytt alle sammen. Her 
kan vi jo få gode råd og tips av 
hverandre, sa deltakerne.
Regionsekretær Solløst har gjen-
tatte ganger oppfordret lagene til 

å melde seg inn i Grasrotandelen i 
Norsk Tipping. Solløst la også frem 
tall som viste at enkelte lagt tar inn 
titusener av kroner på Grasrotande-
len.

- Nå er det slik at ikke alle lag har 
registrert seg og går dermed glipp 
av penger som er svært enkle å få 
inn. Jeg vil oppfordre disse lagene 
til å registrere seg fortest mulig. 
Det er enkelt, forklarte hun.

En aktivitetsplan
På LTNs nettsider er det nå satt opp 
en enkel aktivitetsplan der samtlige 
lag har mulighet til å få lagt inn hva 
som skjer i løpet av året. Dette opp-
fordres lagene til å benytte seg av – 
både for å få plassert inn sine egne 
aktiviteter og også å kunne følge 
med på hva andre lag foretar seg.
Under konferansene kom det fram 
ønske om et tettere samarbeid mel-
lom lagene. Ved enkelte arrange-
menter – som kurs og sosiale treff, 
sliter noen lagene med oppmøtet. 
Men gjennom å samarbeide så er 
muligheten for økt deltakelse stør-
re. 

-  Konferansen har vært svært 
nyttig og vi har fått gode tips 
som blant annet kan gi oss flere 
kroner i kassa. Dessuten har 
samlingen også vært sosial og 
hyggelig, fastslo Harry Rønnin-
gen, fra LTN-Telemark fylkeslag.

- Dette var min første konferanse 
og jeg er meget godt fornøyd. 
Har notert meg en masse gode 
råd og tips som jeg tar med meg 
videre, forteller Tove R. Trogstad 
fra LTN-Drammen og omegn 
lokallag.

- Dette har vært en meget inspi-
rerende og god konferanse. Jeg 
føler vi har fått ”guts” til å gå 
på med ny kraft, forteller Julie 
Kvamme fra LTN-Asker og Bæ-
rum lokallag.
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- Det var veldig fint å bli kjent 
med det nye landsstyret og bra 
at også administrasjonen var til 
stede. Det skjer mye spennende i 
LTN nå. Flott konferanse! sier en 
fornøyd Per Erling Aasen fra LTN-
Midt-og Nord Hedmark lokallag

- Å samarbeide med lag som lig-
ger i geografisk nærhet om kurs og 
andre aktiviteter er både hyggelig 
og inspirerende. Sammen kan vi få 
til mye. Dette har vi gode eksem-
pler på, sa regionsekretær Solløst.

Veien videre
Region øst var også godt represen-
tert med tillitsvalgte fra Asker og 
Bærum, Follo, Lillehammer, Midt/
Nord-Hedmark, Oslo, Romerike, 
Solør/Odal, Valdres og Østfold.
Assisterende generalsekretær og 
seniorrådgiver Per Oretorp besøk-
te konferansene under de hektiske 
møtehelgene. Oretorp la fram en 
god del fakta om medlemstall, ut-
fordringer og muligheter for frem-
tiden. Landsstyremedlem Jarl Vian 
i økonomiutvalget orienterte også 
om den økonomiske situasjonen. 
Dette ble meget godt mottatt både 
i Sandefjord og på Gardermoen. 
Mange av deltakerne uttrykte at det 
er en hyggelig utfordring  å kunne 
være med på å forme veien videre 
for LTN.

Deltakerne fra region sør er her samlet før avreise etter en vellykket 
konferanse.

- Svært nyttig konferanse, mente deltakerne fra region øst.
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Flyforbindelsen til Harstad og lange 
avstander gjorde at de aller fleste 
deltakerne møtte opp fredag den 
10. februar. Tross til dels sterk vind 
og dermed vanskelige kjøreforhold 
kom LTNerne til hotellet i løpet av 
kvelden. Før selve regionkonferan-
sen startet lørdag formiddag, fikk 
lagene en solid gjennomgang av 
hvordan de kan søke midler gjen-
nom Funksjonshemmedes Studie-
forbund (FS) og hvordan ordningen 
fungerer. Leder av LTN-Vesterålen 
lokallag, Astrid Olsen, ga mange 
nyttige råd og tips. Hun kunne for-
telle at Vestrålen-laget er flittige sø-
kere til FS og at de dermed har mu-
lighet til å være et svært aktivt lag 
med stor oppslutning i lokalsam-
funnet.

- Dere kan bruke en god del av 
søknadene som allerede ligger 
inne på nettet som mal for nye søk-
nader.  For vårt vedkommende så 
samarbeider vi eksempelvis godt 
med Mental Helse og jeg vil opp-

fordre også andre lag til å inngå 
samarbeid med andre frivillige or-
ganisasjoner. Det følger naturligvis 
også forpliktelser ved tilskuddsord-
ningen, men det er meget enkelt å 
benytte seg av den. Her er det mid-
ler å hente, kunne Olsen fortelle og 
hentet frem mange eksempler på 
møter og kurs som det kan søkes 
støtte til.

Aktive lokallag
Enkelte av lagene har stor aktivitet, 
men også nord i landet sliter noen 
av lagene med å holde på med-
lemmene.  Konklusjonen er at der 
hvor tilbudet er mangfoldig og sty-
ret samarbeider godt, så øker også 
deltakelsen blant de øvrige med-
lemmene. Ulike kurs, sosiale sam-
menkomster og markedsføring av 
laget er viktige stikkord. Dette kom 
frem etter en av gruppesamlingene.

- Det er mye å hente på et sam-
arbeid mellom lagene. Der hvor 
avstanden ikke er for stor, så kan 

det være både hyggelig og nyttig 
å gå sammen om sosiale sammen-
komstene og ulike kurs. Jeg har ek-
sempler på at dette har vært svært 
vellykket, kunne regionsekretær 
Nils-Gunnar Kristoffersen fortelle.

Solid gjennomgang
Som ved de to første regionkonfe-
ransene, fikk også deltakerne i nord 
mulighet til å bli bedre kjent med 
det ”nye” landsstyret. Også i Har-
stad oppfordret leder i LTN, Kjell Sil-
koset, lagene om å ta kontakt hvis 
de har problemstillinger de ønsker 
svar på.

- Jeg har sagt gjentatte ganger 
at det bare er å sende en mail eller 
å ta en telefon. Vi er der for dere. 
Også sekretariatet er der for å hjel-
pe i praktiske spørsmål. Ta kontakt, 
oppfordret Silkoset. 
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hil-
stad redegjorde også for beman-
ningen på sekretariatet.

- Nå har vi lyst ut den ledige stil-
lingen som rådgiver og vi håper 
å ha denne personen på plass så 
fort som mulig. Det har vært svært 
hektisk på sekretariatet, men jeg 
kan forsikre dere om at vi tar både 
små og store problemstillinger på 
alvor. Det er bedre å kontakte oss 
tidlig, enn å bruke energi på spørs-
mål som vi raskt kan gi et svar på, 
sa Dahl-Hilstad.
Generalsekretæren oppfordret og-
så lagene om å søke midler til pro-
sjekter gjennom Ekstra-stiftelsen.

- Jeg vil spesielt oppfordre lage-
ne om å finne gode og nære, ja små 
prosjekter. Så lenge søknadene er 
vel begrunnet og lagene kommer 
opp med noe nytt og spennende, 
så er det gode muligheter for pen-
ger. Vi har flere eksempler på lokale 

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Mye å vinne på samarbeid
Regionkonferansen i nord samlet 43 deltakere og det var et tettpakket program re-
gionsekretær Nils-Gunnar Kristoffersen loset medlemmene i gjennom. Noe av utfor-
dringene i nord er de store avstandene mellom lagene. Tross dette var oppfordringen 
klar:
   - Det er mye å vinne på samarbeid.

Humøret var det ingenting i veien med da de 43 deltakerne samlet 
seg i Harstad…
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prosjekter som har vært svært vel-
lykkede, kunne hun fortelle. 

Nyttige tips
Likemannsarbeid, inntekter til la-
gene og aktiviteter stod sentralt un-
der møtet i nord. Enkelte av lagene 
formidlet at de har skaffet seg gra-
tis møtelokaler, eksempelvis gjen-
nom kommunen. Andre ga nyttige 
tips om populære aktiviteter samt 
hvordan lagene kan skaffe inntekter 
gjennom å tenke kreativt.

- Fint å få høre hva andre lag 
holder på med. Vi har mye å kun-
ne hente fra andre. Derfor er det 
så flott å kunne møtes på regionalt 
nivå. En slik samling gir utbytte, var 
Grete Orø Vanderloocks kommen-
tar etter en av gruppesamlingene.
Kurs, bingo-kvelder, hyggelige med- 
lemsmøter, aktivitet på messer, 
stands, skaffe kontaktpersoner på 
sykehusene samt deltakelse på  
minnemarkering kom frem som ek-
sempler på hvordan lagene kan syn-
liggjøres og skape større aktivitet.
Etter at samtlige regionkonferanser 
er avsluttet, den siste arrangeres for 
region midt og vest i mars måned, 
vil besvarelsene fra grupperarbei-
dene bli samlet og gitt ut til lagene.

Nina Markussen (Midt-Troms), 
Jan-Gunnar Simonsen (Midt-
Troms) og Trond Mikalsen (Finn-
mark) hadde en hektisk møte-
helg i Harstad.

 - Lagene går glipp av midler så 
lenge de ikke orienterer seg om 
hva som er mulig å søke, fast-
slår leder Astrid Olsen fra LTN-
Vestrålen lokallag som hadde en 
svært nyttig seanse om Funk-
sjonshemmedes Studieforbund.

- Svært nyttig å møtes på regio-
nalt nivå. Under slike konferan-
ser får vi blant annet oversikt 
over hva andre lag har av aktivi-
teter, mener Grete Orø Vander-
loock fra LTN-Salten og omegn 
lokallag.

- Regionsekretæren er til for å 
brukes, det er bare å ta kontakt. 
Jeg vet at noen lag sliter med 
papirarbeidet og synes det er 
vanskelig å få innpass der hvor 
det er viktig å være representert. 
Her kan regionsekretæren være 
behjelpelig, fastslår Nils-Gunnar 
Kristoffersen som bistår lagene 
i nord. 

Inger Simonsen (t.v), Inge Botten 
og Kjersti Bergvik Bredal benyt-
tet sjansen til å samle yrkes- og 
trafikkutvalget under regionkon-
feransen. Leif Ranglo var opptatt 
i annet møte da bildet ble tatt. 

Mai Britt Kristoffersen og  Asmund Hansen representerte LTN-Tromsø 
og omegn lokallag.
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Fagnytt

Av Olav Malkomsen

Statens råd for likestilling av funk-
sjonshemmede er forøvrig et organ 
som blant annet skal gi råd og hjelp 
til myndighetene når det gjelder  
politikk for funksjonshemmede. 
LTNs utsendte satt i salen og gir her 
et sammendrag om konferansen 
som skulle vise seg å ha både gode 
og mindre gode sider.

Ministertale
Det var tre temaer for konferansen; 
bolig, utdanning og hjelpemidler. 
Etter en velkomsttale av rådets le-
der, Henning Aanes, tok arbeids-
minister Hanne Bjurstrøm ordet. 
Bjurstrøm fortalte at funksjonshem-
mede og arbeid er et veldig viktig 
tema, og at vi har en stor utfordring 

på dette feltet i Norge. I Norge er 
det omtrent 78 000 mennesker som 
vil i arbeid, om det bare hadde vært 
lagt til rette for det. For å gjøre noe 
med dette har det blitt utarbeidet 
en jobbstrategi for funksjonshem-
mede. Jobbstrategien er utarbeidet  
etter innspill fra næringslivet og 
brukerpanel, og er rettet mot den 

Store utfordringer med å få
funksjonshemmede i jobb
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede holdt 17. november 2011,  
konferansen ”Få hjula i gang!”. Konferansen skulle handle om forutsetningene for å 
få funksjonshemmede i arbeid, og til å diskutere dette hadde rådet blant annet  
invitert hele tre ministre, og Cato Zahl Pedersen som konferansier. 

Hovedfokus for Nav er at funksjonshemmede skal komme ut i arbeid.
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mest sårbare gruppen av funk-
sjonshemmede som er de under 30 
år. Bjurstrøm mente at det er spe-
sielt viktig å få denne gruppen inn 
i arbeid fordi de er i en overgangs-
fase i livet og skal man lykkes med 
å få funksjonshemmede i arbeid må 
man begynne med de unge.

Tilsudd til tilrettelegging 
De konkrete tiltakene Bjurstrøm vis-
te til som de forsøker å gjennom-
føre, i tillegg til Nav, er tilskudd til 
bedrifter for tilrettelegging, mentor- 
ordninger, funksjonsassistenter og 
500 øremerkede tiltaksplasser. I til-
legg skal Nav styrkes med 20 per-
soner i hvert fylke på feltet, og 20 
personer i hvert arbeidslivssenter. 
Den største utfordringen til å få 
flere funksjonshemmede i arbeid, 
mente Bjurstrøm, var å få nærings-
livet med på laget, og ikke minst 
kommunene som arbeidsplass og 
bidragsyter. Det offentlige som et 
arbeidssted, mente statsråden, har 
i flere tilfeller noe å lære av private 
bedrifter som er flinkere til å tilpas-
se arbeidsplasser.

Om bolig
Cato Zahl Pedersen passet på tiden 
”med fast hånd”, som han sa, og in-
troduserte neste taler, Laila Bakke-
Larsen, som innledet temaet Bolig. 
Bakke-Larsen sitter selv i elektrisk 
rullestol og har MS. Hun fortalte om 
sine utfordringer i hverdagen, og 
at det å ha en bolig betyr ”alt”.  Da  
hun flyttet til Oslo fra Trondheim for 
å begynne studier, som til slutt end-
te i hovedfag i psykologi, ble hun 
klar over dette. Det var en stor over-
gang å flytte fra en tilrettelagt bolig 
nær familie, og til en leilighet som 
ikke var tilpasset i Oslo sentrum, 
langt fra familien. For henne ble det 
viktig å tilpasse bolig og ha nødven-
dige hjelpemidler for å kunne bruke 
energi på å leve, og ikke bare leve 
for å leve, som hun selv sa det. Det 
som var viktig for Bakke-Larsen var 
for eksempel trinnfrie dører, heis og 
universell utforming av boliger. 

Misnøye i byggebransjen
Den som har det øverste politis-
ke ansvaret for boliger og dermed 
hvordan de blir bygget, er Kommu-
nal- og regionalmininster, Liv Signe 
Navarsete. Hun fortalte i sitt innlegg 

at hun jobber for at nye boliger skal 
være universelt utformet. Det er 
ikke byggebransjen fornøyd med, 
og Navarsete jobber derfor for å 
motbevise påstandene fra bransjen 
om at universell utforming er for 
dyrt. Navarsete mener det er å gå 
med ”ryggen inn i fremtiden”, hvis 
man ikke nå begynner å bygge et-
ter nye standarder som innebærer 
heis i nybygg og trinnfrie etasjer. 
”Me trenger bustader alle kan bu i”, 
sa Navarsete.

Uheldig samlokalisering
Neste taler ut om boliger var Jo-
hans Sandvin, professor i sosio-
logi fra Universitetet i Nordland. 
Innlegget til Sandvin handlet om 
at dagens situasjon med sentrali-
serte helse, omsorg og boligsentre, 
eller det han kalte for ”omsorgs- 
ghettoer”, er en konsekvens av po-
litiske vedtak på 90-tallet. Gjennom 
tilskuddsordninger i Husbanken ble 
det investert i omsorgsboliger for 
eldre som med tiden ble samlo-
kalisert med andre helsetjenester.  
Disse ordningene var noe som skul-
le løse boligproblemet for en øken-
de andel eldre, men har endt opp 
som en løsning for alle som trenger 
offentlige helsetjenester eller tilret-
telegging i hverdagen. Denne sam-
lokaliseringen mener Sandvin har 
vært meget uheldig. 

Skjer lite
En løsning på problemet mener 
Sandvin er at politikerne må begyn-
ne å se bolig som noe atskilt fra om-
sorg, og at egen bolig er en forut-
setning for funksjonshemmede til å 
delta på lik linje med andre i arbeids 
og samfunnslivet. På dette området 
mener Sandvin at Norge er i ferd 
med å distanseres av andre land, 
og selv om det legges planer som 
i en Kafka-prosess, skjer det veldig 
lite i praksis. Budskapet til Sandvin 
var derfor kort oppsummert at han 

var skeptisk til at omsorgspolitikken 
for eldre skal styre utviklingen av 
boliger for funksjonshemmede og 
andre grupper.

Om utdanning
Cato Zahl Pedersen takket Sandvin 
for engasjementet og temperatu-
ren i foredraget om et viktig tema, 
og introduserte samtidig psykolo-
gistudenten Eivor Berg, som skul-
le fortelle om sin studiehverdag 
som hørselshemmet student. Berg 
fortalte at hun føler seg privilegert 
som kan studere og at mye fun-
gerer bra ved Universitetet i Oslo.  
Likevel er det mye som fungerer 
mindre. Hun fikk for eksempel ingen 
individuell støtte slik hun var lovet, 
og det å få tilrettelegging av foreles-
ninger, lesesalsplass og eksamener 
var lange og tunge prosesser. Spe-
sielt tungt var det å søke om tilrette- 
lagt eksamen i hvert eneste fag, 
hvert eneste semester. Berg fant ut 
at hun måtte være sin egen ekspert 
og rådgiver. Noe av årsaken mente 
hun var manglende ressurser og at 
dette var nytt for universitetsansat-
te. Hun var likevel veldig positiv til 
det å studere, og var glad for at hun 
nå fikk støtte gjennom Lånekassen 
og ikke var avhengig av Nav.

Vanskelig å studere
Seniorforsker, Eva Magnus, hadde 
forsket på 19 studenter med funk-
sjonshemninger og kunne på man-
ge måter stadfeste fortellingen til 
Berg. Det er en kamp på flere nivå-
er for å kunne studere, alt fra å or-
ganisere hverdagen, komme seg til 
studiestedet, delta i undervisningen 
og det sosiale som hører med. På 
den andre siden er det likevel viktig 
og givende å studere. Alle 19 stu-
denter var nå i jobb. En av de sto-
re utfordringene i studiehverdagen 
var at lærestedene ofte ikke er uni-
verselt utformet, men i mange tilfel-
ler er det ikke mye som skal til for 
å gjøre ting bedre. Magnus nevnte 
for eksempel sterkere farger for å 
merke stolper. En annen utfordring 
var selve overgangen inn i studier. 
Overgangen fra livet før studiene til 
et liv med studier var noe mange 
brukte opp til ett år å planlegge.

”Retter kritikk 
mot beslutnings-

takerne”
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Viktig med utdanning
Forsknings- og utdanningsminis-
ter, Tora Aasland var neste taler ut. 
Aasland fulgte opp med å si at det 
er nedfelt i lovene til lærestedene at 
utdanningsinstitusjonene skal være 
for alle, men at man i praksis er et 
stykke i fra dette. Statsrådens opp-
gave blir derfor å passe på at utdan-
ningsinstitusjonene følger det som 
står i loven. For utdanning er viktig 
og legger grunnlaget for fremtiden. 
Forsknings – og utdanningsminis-
teren viste også til studier som vis-
te at effekten av å ta utdanning når 
det gjelder å få jobb, er større hos 
funksjonshemmede enn hos resten 
av befolkningen. Det viser at utdan-
ning er viktig for alle.

Om hjelpemidler
Det neste og siste temaet i konfe-
ransen var hjelpemidler. Første ta-
ler til å foredra om dette var Tommy 
Rovelstad. Han er avdelingsleder i 
Telenor Open Mind og aktiv med 
kjelkehockey. Rovelstad er rullestol-
bruker og snakket om sin situasjon 
med Nav, hverdagsliv og jobb. Ro-
velstad fortalte at aktivitet er spesi-
elt viktig for han, og at aktivitet for 
han på mange måter er det samme 
som arbeid. Han mente derfor at 
det vitner om en manglende forstå-

else for at aktivitet er en forutset-
ning for arbeid når Nav har et re-
gelverk som sier at han som er 39 
år ikke får støtte til en skikjelke, slik 
at han kan følge opp sine barn i ski-
bakken, fordi en kjelke regnes som 
et ”aktivitetsmiddel som bare er for 
de under 26 år”.   

Møter liten forståelse
Nils Erik Ness, forfatter og nestle-
der i Norsk Ergoterapiforbund, tok 
ordet etter Rovelstad. Ness fortalte 
at det er lite forståelse blant folk om 
hvordan det er å være funksjons-
hemmet, selv blant de som står de 
funksjonshemmede nærmest. Ness 
refererte også til sin bok om hjelpe-
midler, og mente at det var ingen 
forskning på hvordan hjelpemidler 
bidrar til å få funksjonshemmede 
i arbeid. Han mente at man måtte 
tenke at trening og tilrettelegging 
var en og samme sak, og at man i 
96 av 98 danske kommuner har inn-
ført ”hverdagsrehabilitering” som 
tar dette på alvor. Noe av budskapet 
til Ness var at ergoterapi må få en 
større rolle i dette arbeidet. Her er 
Norge langt etter Sverige og Dan-
mark, og at man må tenke på tvers 
av sektorer og fag for å løse utfor-
dringene for å få funksjonshemme-
de i utdanning og arbeid. 

En tilretteleggingsgaranti
Den siste taler var seniorrådgi-
ver Helene Ugelstad Olaussen, fra 
Nav Kompetansesenter for tilret-
telegging og deltakelse. Hun for-
talte at ”arbeid” er hovedfokus for 
Nav, og de må balansere hoved-
målet om arbeid med en ”forsvar-
lig forvaltning”. Olaussen refererte 
til jobbstrategien og at Nav Kom-
petansesenter var en del av denne 
strategien. Hun fortalte også at Nav 
Kompetansesenter skal gi en ”indi-
viduell plan i Nav”, som hun kalte 
for en ”tilretteleggingsgaranti”. 

Få hjula i gang
En individuell plan i Nav er en spen-
nende og bra utvikling. Når det 
gjelder debatten som ble holdt på 
slutten var den preget av enighet. 
”Hjula” kom ikke helt i gang i debat-
ten om hvordan man skal få funk-
sjonshemmede inn i arbeid. Det 
kan kanskje komme av at kritikken i 
talene var rettet mot beslutningsta-
kerne, men de ansvarlige ministre-
ne for de respektive departementer 
hadde allerede forlatt lokalet da de-
batten begynte. Faglig sett var kon-
feransen likevel en interessant og 
viktig konferanse som tok opp te-
maer som bolig, utdanning og hjel-
pemidler som forutsetninger for 
arbeid. Dette var den gode siden. 
Den mindre gode siden ved konfe-
ransen var at lokalene ikke var tilret-
telagt for rullestolbrukere. Da Laila 
Bakk-Haugen skulle av podiet etter 
sitt innlegg holdt hun på å ramle 
ned. Dette ble det poengtert i fra sa-
len: Det er viktig at man går foran 
med et godt eksempel, som ”am-
bassadører”. Det er tydelig at rådet 
ikke hadde tenkt igjennom dette, til 
tross for at konferansen på andre 
måter var god, og fikk frem erfa-
ringer og perspektiver rådet bør ta 
med seg videre i sitt arbeid.

Det er nedfelt i lovene til lærestedene at utdanningsinstitusjonene 
skal være for alle, men i praksis er det et stykke igjen til det.

”Liten forståelse 
for funksjons-

hemmede”
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Det å snu en negativ tankebane til 
noe positivt, se muligheter og gå 
videre etter sykdom eller skade er 
målet for deltakerne på ”Fritt Liv”. 
Fram helserehab er i gang med nye 
opphold for unge som har meldt 
seg på ”Fritt Liv”. Nå ønskes nye 
ungdommer velkommen.

- For meg har dette vært fan-
tastisk fint og det har resultert i at 
jeg og Espen Stabell setter oss på 
sykkelen den 23.juni og sykler Lille-
hammer-Oslo. Vi trenger imidlertid 
en ledsager på tandemsykkelen og 
det håper vi å kunne skaffe, sier en 
smilende vestlending Kent Robert 
Vik.

Ulike funksjonshemminger
Det er en god tone mellom ung-
dommene som har vært på rehabi-
litering. Jeanette Minaberg fra Oslo 

er opprinnelig utdannet hjelpeplei-
er, men rygg- og kne-problemer 
satte henne utenfor arbeidslivet. 
Etter oppholdet på Fram har Jea-
nette fått optimismen tilbake. Hun 
ser muligheter. Kent Robert sier det 
samme.

- At jeg skulle stå på ski med mitt 
handikap, hadde jeg aldri trodd var 
mulig. Jeg har sprengt noen gren-
ser, og dette tar jeg med meg vi-
dere. I samtale med de andre unge 
her, så har vi fått inspirasjon og vil 
nå tenke nytt, forklarer han og for-
teller at han som ung gutt våknet 
opp med lammelse i den ene siden 
av kroppen etter et slag.

Nye muligheter
Fram helsrehab søker nå flere unge 
som kunne tenke seg et opphold. 
Gruppen er inne to uker to ganger 

i løpet av opplegget. De blir også 
fulgt opp via telefon og sms. Elin 
Solvang har ledet prosjektet og øn-
sker at flere unge skal kunne nyte 
godt av pengene som Helsedirekto-
ratet har stilt til rådighet. Markeds-
ansvarlig i LTN, Frank Gjelsøy hå-
per unge LTNere ser muligheten og 
melder seg på:

- Her får unge treffe andre i sam-
me aldersgruppe. De får et større 
sosialt nettverk, og det er mange 
aktiviteter på Fram som retter seg 
mot denne aldersgruppen. Det er 
mulighet til å arrangere filmkvel-
der, spille spill, skyting med luftge-
vær, pil og bue, litt ”sprek” trening, 
kjøre ski og samtaler i grupper 
samt individuell oppfølging - for å 
nevne noe. Her er det de unge som 
i stor grad bestemmer hvilke aktivi-
teter de har lyst å dra i gang. Jeg vil 
derfor på det varmeste oppfordre 
våre unge medlemmer til å ta kon-
takt med Fram helserehab.

Helsedirektoratet støtter prosjektet 
”Fritt liv” og oppholdet er gratis.

Kaster seg på 
langdistanse-sykling
etter vellykket rehabiliteringsopphold

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Er du mellom 18-30 år og ønsker et rehabiliteringsopphold sammen med andre unge? 
Da kan Fram helserehab på Rykkin ved Sandvika være stedet for deg. Den 15. februar 
dro Fram i gang nok et todelt opphold for en gruppe ungdommer og det er planer om 
ytterligere ett nå på vårparten. 
  - Jeg har funnet helt nye veier videre gjennom prosjektet ”Fritt liv”, sier Jeanette 
Minaberg og legger til at det var akkurat et slikt opplegg hun trengte.

- Vårt neste mål er å sykle strekningen Lillehammer-Oslo og det skal 
skje i juni, forteller (t.v) Espen Stabell, Jeanette Minaberg og Kent 
Robert Vik.

Hvis du ønsker ytterligere 
opplysninger, kan du ringe 

Elin Solvang eller 
idrettspedagog  Jan Morten 
Sterud på telefon: 
67 15 28 00 / 92 06 78 22

Mer informasjon finner du 
også på: www.framhelse.no



Fra retten

Av advokat Solveig Brorson Olsen     
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Min klient mistet retten til arbeids-
avklaringspenger da hun fikk trøb-
bel med elektronisk innlevering 
av meldekortet til NAV. Etter med-
hold i Trygderetten den 25. novem-
ber 2011 og får hun nå etterbetalt  
arbeidsavklaringspenger for man-
ge måneder.
Hovedregelen når du mottar ar-
beidsavklaringspenger (folketrygd-
loven § 11-7) er at du må sende 
elektronisk melding til NAV hver 
14. dag. Meldingen skal sendes på 
nøyaktig angitt dag og via egen  
eller NAVs datamaskin.

Gjorde flere forsøk
Etter flere forsøk på å levere elek-
troniske meldekort og "opplæring" 
fra NAV på lokalkontoret, følte min 
klient seg så dum overfor de ansat-
te i NAV at hun ga opp.Da arbeids-
avklaringspengene uteble klaget 
min klient til NAV, men NAV viste 
kun til hovedregelen om meldekort 
som står i loven og nektet å betale 
arbeidsavklaringspenger.
Mens saken med de tapte arbeids-
avklaringspengene vandret videre i 
NAV systemet, fikk min klient etter 
hvert vedtak om 100 % uførepen-
sjon.

Vanskelig situasjon
I ventetiden inntil hun fikk 100 % 
uførepensjon, måtte min klient få 
privat bistand til å betale løpende 
utgifter.  Noen kreditorer ga beta-
lingsutsettelse.
Anførsler i klagesaken om NAVs 
plikter etter folketrygdloven og for-
valtningsloven overfor min klient, 
prellet av som vann på gåsa og sa-
ken havnet omsider i Trygderetten. 

Etter en lang og etter min mening 
unødvendig prosess, fikk min klient 
omsider medhold i Trygderetten.
Vedkommende får nå etterbetalt ar-
beidsavklaringspenger for hele pe-
rioden frem til hun fikk 100 % ufø-
repensjon. Kjennelsen viser at det 
nytter å klage, men at det kreves bi-
stand underveis.

Turte ikke spørre
I kjennelsen fra Trygderetten står 
det:
« Etter det opplyste må den forkla-
ringen som ap (ankende part) har 
gitt om at hun følte seg for dum til å 
tørre å spørre om mer  hjelp legges 
til grunn. Slik retten ser det, ga den-
ne opplevelsen av utilstrekkelighet 
– i en situasjon der hun hadde mot-
tatt bistand til melding over lang tid 
og fortsatt ikke maktet selv å gjøre 
dette rent teknisk – henne rimelig 
grunn til ikke å gjøre flere forsøk på 
melding i ukene …… Det må i den-
ne sammenhengen legges noe vekt 
på at NAV med grunnlag i siterte re-
gler i tredje ledd i folketrygdloven 
§ 11-7 av eget tiltak plikter vurdere 
om det er grunn til å frita et med-
lem fra meldeplikt. Ellers gjelder 
at formålet med meldekortreglene 
i § 11-7 i folketrygdloven ikke tilsi-
er at en person skal tape aap når 
årsaken til manglende melding er 
at vedkommende rent faktisk ikke 
makter å gi melding.»

Får refs
Her får NAV refs fra Trygderetten for 
at de ikke av eget tiltak følger opp 
sine «medlemmer».
Videre får nav sterk kritikk for at de 
ikke tok inn over seg og forsto kon-
sekvensen av de gjentatte proble-
mene min klient hadde med å leve-
re meldekort.
Til slutt får NAV sterk kritikk for at 
de ikke av eget tiltak rett og slett fri-
tar min klient for meldeplikt.

Får kritikk
For å begrunne kritikken ytterligere 
skriver Trygderetten:
«Det tilføyes at situasjonen synes å 
ha vært slik at NAV hadde grunn til 
å oppfordre ap til å velge en mel-
deform hun kunne mestre; melding 
gjennom vanlig post. Om det mot 
formodning skulle være slik at NAV 
hadde forslått dette og det var blitt 
avvist, taler mye for at dette ikke 
burde vært avgjørende. I kraft av 
tidligere kjennskap til hvilke van-
sker ap hadde med melding, hadde 
NAV i forbindelse med de forsøke-
ne ap måtte ventes å gjøre på det 
aktuelle tidspunktet oppfordring til 
å kontrollere at rettidig melding ble 
gitt, eventuelt kontakte henne med 
tilbud om bistand om melding ikke 
var skjedd.»

Må følge opp
Trygderetten gir her NAV et omfat-
tende ansvar for NAV til å følge opp 
medlemmer som ikke makter å le-
vere meldekort. I tilfeller hvor de 
er kjent med at det har vært pro-
blemer krever også Trygderetten at 
NAV tar kontakt med medlemmene 
og tilbyr bistand.
Dette er gledelige nyheter for per-
soner som sliter i kontakten med 
NAV og krav om at de sender både 
meldekort og andre tilbakemeldin-
ger til NAV. Trygderetten gir i denne 
kjennelsen et grunnlag til å stå på 
overfor NAV, ikke bare for min kli-
ent, men også for andre personer 
som har problemer med å kommu-
nisere med NAV for å få rett til ytel-
ser. 

I denne konkrete saken må NAV i 
tillegg betale alle advokattimene 
jeg har brukt for å bistå min klient 
frem til et rettferdig oppgjør og rik-
tige ytelser fra NAV.

Trygderetten ga den 25. november 2011 fullt medhold til 
min klient med datatrøbbel.

Vanskeligheter med å 
levere meldekort til NAV?

”NAV har et om-
fattende ansvar”
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Hvis du har lyst til å utfordre deg 
selv og møte nye mennesker, så 
kan Camp Funkibator være noe for 
deg. Dette kan nemlig bli vinterens 
store opplevelse for den som våger 
noe nytt.

- Vi tenker oss maks 25 deltake-
re og disse bør ha en viss mobilitet.  
Vi kommer til å starte oppholdet 
med trening på langrennsski eller 
piggkjelke den første dagen. Vi skal 

bevege oss i området Skeikampen 
og Fagerhøy. Ved oppstart skal vi 
finne forskjellige måter å få med 
bagasje og også legge en strate-
gi for at hele gruppen skal gjen-
nomføre turen på best mulig måte. 
Her blir det viktig å samarbeide, 
slik som i TV-serien ”Ingen gren-
ser”. De neste to dagene blir det 
overnatting på Fagerhøy fjellstue,  
forklarer han.

Fellesskap og mestring
Hageland forteller videre at turen 
blir en øvelse i fellesskap og mest-
ring. Den som vil utfordre seg selv, 
og også få føle hvor mye en gruppe 
kan klare gjennom et samarbeid, vil 
ha stort utbytte av turen. Her gjel-
der det å utnytte de ressursene den 
enkelte har.

- Vi legger også vekt på at vi skal 
ha det hyggelig. Det sosiale er vik-
tig, sier han smilende og legger til 
at filosofien bak turen er den sam-
me som i den svært populære TV-
serien ”Ingen grenser”.

Morsom utfordring
Etter at Hageland selv deltok i se-
rien, har han brukt mye av tiden 
til å skape oppbyggende og mor-
somme utfordringer for en bred 
målgruppe gjennom firmaet Fun-
kibator. Han henvender seg derfor 
til organisasjoner med medlem-
mer som har ulike fysiske utfordrin-
ger. Hans oppfordring er enkel: - Bli 
med på tur! 

Du kan melde deg på eller lese mer 
her:
gah@funkibator.no
www.funkibator.no
+47 90 97 26 82

 

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Camp Funkibator 
inviterer til
vinteraktiviteter for funksjonshemmede
Geir Arne Hageland deltok i den første TV-serien ”Ingen grenser”, og den aktive  
karen inviterer nå funksjonshemmede med på Camp Funkibator som skal arrangeres 
i perioden 28. mars til 1.april. Her vil deltakerne få prøvd seg på vinterføre i  
Skeikampen-området og det er et spennende program Hageland har lagt opp til i år.

- Alle med fysiske utfordringer  
er velkommen til å delta, sier 
mannen bak Funkibator Camp, 
Geir Arne Hageland. 
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iMedI24 er en gratis nødtjeneste 
og applikasjon for smarttelefoner. 
Denne kan, i en hektisk og kritisk si-
tuasjon, være med å redde liv. Ved 
ulykker eller andre helsetruende  
situasjoner er det viktig at medi-
sinsk informasjon raskt kan gis 
leger eller ambulansepersonell. 
App`en, som det er snakk om,  
ringer det medisinske nødnumme-
ret i det landet du befinner deg i 
og har en alarmfunksjon som viser  
helseinformasjon på skjermen. De 
medisinske opplysningene kom-
mer opp, og disse opplysningene 
er det du selv som har lagt inn.

- I utgangspunktet er ”nødknap-
pen” gratis, men her kan man leg-

ge mer til tjenesten. Hvis man blir 
en betalende bruker, så får LTN 
10 prosent av summen, forklarer 
Dahl-Hilstad.

Beskyttet informasjon
Med hensyn til personopplysnin-
gene skal det være trygt å benytte 
seg av tilbudet. Helseopplysninge-
ne er beskyttet med et passord slik 
at det kun er du og helsepersonel-
let som har tilgang på disse. Disse 
opplysninger lagres på en sikker 
server hos TeleComputing som er 
godkjent av Datatilsynet.  

- Foruten helseopplysninger kan 
du også legge inn navn på pårøren-
de og liknende. Det er du selv som 

bestemmer hva som skal ligge der, 
forklarer LTNs generalsekretær.

Samarbeider med nødsentralen
Her i Norge samarbeider iMEDI24 
med nødsentralen Hjelp24, som 
mottar både informasjon og po-
sisjon når nødknappen utløses. 
Denne informasjonen blir videre-
formidlet gjennom Hjelp24 til den 
nærmeste akuttmedisinske sentral. 
App`en sender videre beskjed til de 
nærmeste pårørende slik at de får 
beskjed om at noe har skjedd og 
hvor vedkommende befinner seg.

- Det er også slik at applika- 
sjonen kan brukes over hele ver-
den. Hvis du har vært utsatt for en 

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås

Ny nød-applikasjon
kan redde liv
En ny norsk nød-app er på markedet og i en kritisk sitasjon kan den være med å redde 
liv. Ideen til iMedI24 kom da gründeren selv, Tor Jo Meyer, ble akutt syk på reise.
   - For folk som bruker medisiner, eller har helseopplysninger som ambulanse- 
personell eller lege raskt bør få tilgang til, så kan dette være ekstra nyttig,  
sier generalsekretær i LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

Gründerne av selskapet, Tor Jo Riise Meyer og hans kone Raluca Meyer, har sammen utviklet iMedi24. 
(Foto: Line Sandbekk). 
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ulykke så vil opplysningene auto-
matisk blir oversatt. Derfor vil man 
også, eksempelvis på en feriereise, 
ha nytte av tjenesten, forklarer hun.

Egne erfaringer
Mannen bak iMEDI24, Tor Jo Meyer 
ble akutt syk på reise og fikk dermed 
idèen til applikasjonen. iMEDI24  
poengterer også i en pressemeld-
ing at de ikke er en konkurrent til 
dagens medisinske nødnummer 
113, men et supplement.

- Viktig informasjon som blod-
type, allergier og hvilke medisiner 
du bruker kan være forskjell på liv 
og død. Dette er vanskelig informa-
sjon å få tak på når man eksempel-
vis befinner seg i utlandet, fastslår 
iMEDI24.
LTNs leder, Kjell Silkoset, er en av 
foreningens medlemmer som har 
benyttet det nye tilbudet:

- Jeg føler meg tryggere med 
den nye applikasjonen. Hvis du 
bruker medisiner, er det ikke alltid 
så lett å huske navn og styrke på 
dem, kanskje spesielt vanskelig kan 
det være i en kritisk eller hektisk si-
tuasjon. Det kan igjen få fatale kon-
sekvenser. At jeg også får varslet 
pårørende synes jeg er viktig.

Du kan lese mer ved å gå inn på 
LTNs nettsider: ltn.no

Med et tastetrykk på nødknappen så får helsepersonellet tilgang til dine helseopplysninger.

Påminnelse
Det er noen få ledige plasser igjen på helgekurset

 ”To i spann” 16.-18. mars på Hankø. Kurset 
er et kommunikasjons- og samlivskurs for par hvor den 
ene har ervervet hjerneskade. 

Kurset var bredt omtalt i forrige utgave av 
Trafikkskaddes magasin.

Ta gjerne kontakt med  prosjektleder/regionsekretær 
Wenche Solløst i LTN, på telefon: 22 35 71 00
eller E-post: Wenche@ltn.no
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Landet Rundt 

Av Andrè Berg Johansen

Her er det gratis instruksjon og lån av utstyr hver man-
dag fra kl.16.00-20.00. Du kan prøve snowboard, alpin-
utstyr eller langrenn, enten du er stående eller sittende, 
ønsker å kjøre selv eller med ledsager.
I tillegg blir det mye sosialt rundt bålpanna, med skinn-
feller, varm drikke og noe godt å bite i.

Ha det hyggelig
Du trenger ingen forkunnskaper bare (bitte) litt lyst til 
å komme deg ut, samtidig som du har det hyggelig og 
opplever noe nytt!
I Oslo Vinterpark kan du i tillegg utenom mandagene 
leie spesialutstyr som piggekjelker og sitski på samme 
måte som ordinært utstyr i skiutleien. Og jammen kan 
du bestille instruktører som kan gi deg den nybegyn-
neropplæringen du trenger for å ferdes trygt med dette 
utstyret i bakken!

Flere samarbeidspartnere
Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo Vinterpark (tid-
ligere Tryvann skisenter), Skiforeningen, Norges Snow-
boardforbund, Norges idrettsforbund og Bardum A/S.
Vi fra LTN i Oslo er der. Så, det er bare og komme opp 
en tur!

Vi har i de senere årene samlet medlemmene dagen 
før Trafikkofrenes dag for å få litt mer sosialt i laget. 
Klokka 16.00 samlet vi oss i annen etasje for å høre et 
motivasjonsforedrag av Atle Haglund.

Det handler om å se mulighetene. Etter ulykken i 1973 
måtte han amputere begge beina. Valgene han fikk var 
om han skulle sitte der eller ta utfordringene og komme 
"opp igjen"? Etter mye prøving fant han ut at idrett var 
noe for han. Han drev med toppidrett innen ispigging i 
flere år og er innehaver av fem gull og to verdensrekor-
der i Paralympics. Foredraget var relasjonsskapende 

og bygget på en dobbelt målsetting i å "reise" seg selv 
samtidig som man har et idrettslig livsmål. "La begeist-
ring bli til drivkraft", var hans budskap. 

Neste dag var vi så heldige å få Kjell Silkoset på besøk, 
Han snakket om å benytte ressursene i LTN, hvordan 
sekretariatet jobber og vi tok opp temaet likemannsar-
beid.
Etter lunsj måtte vi gjøre oss klare til å være med på 
Trafikkofrenes dag som skulle skje bare noen hundre 
meter unna i den vakre Kongsberg kirke.

 
 
 

- Bli med til Oslo 
Funkispark
Oslo Funkispark er Tryvann, i Oslo og 
Norges mest freshe tilvekst! Dette blir en 
helårlig møteplass for personer med ned-
satt funksjonsevne.

Oslos populære ordfører Fabian Stang stilte opp 
sammen med Andrè Berg Johansen på Oslo Funki-
spark – Tryvann.

Inspirerende foredrag 
i Kongsberg
Av Britt Sofie Østheim

LTN-leder Kjell Silkoset kom på besøk og det 
var leder i lokallaget Marianne Nyland glad for.

Helgen 7.- 8. januar hadde LTN - Nord/
Vest Buskerud lokallag sosialt møte på 
Grand Hotell i Kongsberg i forbindelse 
med Trafikkofrenes dag.

En glad LTN-gjeng samlet til forkost.
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Landet Rundt

Foto: Gull H. Pedersen

SFO-leder Barbro Lind var svært glad for at Veronika 
Ormåsen hadde tatt turen til Vestmyra med refleksves-
ter. Overrekkelsen ble svært godt mottatt, og Veronika 
Ormåsen oppfordret barna til å bruke Selius-vestene 
både når det er mørk og lyst ute. Barna skjønte godt at 
det er viktig å være synlig i trafikken, og de forsikret de 
voksne om at de skulle bruke den.

- Vi hadde noen Selius-vester liggende og vi fikk 
høre at barna på SFO ikke hadde vester. Dermed be-
stemte laget seg for å gi disse til barna, forteller Ormå-
sen til lokalavisa som også tok flotte bilder av barna 
etter overrekkelsen.

 

Vestmyra-elever
fikk Selius-vester
I Vestmyra SFO i Fauske er det en gjeng barn som nå er godt synlige i trafikken.  
Veronika Ormåsen fra  LTN-Salten lokallag  har delt ut 52 Selius-vester.
  - Vi skal bruke vestene, lovet barna etter overrekkelsen.      

- Vi skal bruke Selius-vestene, sier (fv) Nora S. 
Dreyer, Dina Abrahamsen, Natalie S.Olsen,Veronika 
Ormåsen fra Salten lokallag, Mathea H.Svartsund 
og Hedda Fugelsnes.

Vi i Oslo-laget hadde et vellykket jule-
bord på Wallmans Salonger i Tigersta-
den onsdag 16. november. Det var 32 fra 
LTN som møtte opp til show og middag. 
Maten var kjempegod og showet var ek-
stremt bra.  Masse sanger ble fremført. 
Vi fikk høre alt fra 1960- talls låter til U2. 
Og servitørene var kjempeflinke. De som 
danset var ekstremt flinke også.

Dans og hygge på julebord
Av Andrè Berg Johansen

Stor stemning og masse folk på julebordet 
som ble avviklet på Wallmans Salonger.

Gunvor Hunter koste seg med show og god mat 
sammen med ledsager.  



Trafikkofrenes dag ble i år holdt for andre 
gang i Kongsberg den 8.januar. Det var 
oppholdsvær og bare noen få minusgra-
der under det fine arrangementet.

På kirketorget ble faklene tent og stillheten senket seg 
da politimannen Glenn Rhoden sto på trappa utenfor 
kirken og åpnet arrangementet med å spille "Amazing 
Grace" på saksofon. Appell ble holdt av ordføreren.  
Rygseter Solberg fra samferdselsetaten holdt også ap-
pell. Fakkeltoget lyste vakkert opp på da alle gatelys ble 
slukket. Det var et flott syn vi fikk se over Nybrua.

Da fakkeltoget kom til kirken tok brannvesenet seg av 
slukkingen av alle faklene. Dessverre så var det i fjor 13 
som mistet livet i vårt distrikt. Åtte av disse var bilførere 
og tallet på skadde i trafikken var 350. Dette er faktisk 
det laveste tallet siden 2003. Den grundige oversikten 
gir også veivesenet, politiet og politikerne, som forval-
ter penger og rammer, viktig informasjon til trafikkfore-
byggende arbeid.

Godt å være sammen
Det er godt å samles til denne minnehøytiden som 
også er en stille protest mot at flere skal miste livet på 
veiene våre sa Åslaug Haga i Norsk Luftambulanse i sin 
tale. Markeringen holdes for å vise at skadde og drep-
te i trafikken ikke bare er statistikk, men at hver og en 
ulykke er èn for mye.

Utenfor kirken var det tent fakkelbokser som symboli-
serte antall drepte og skadde i Buskerud. Biskop Laila 
Riksaasen Dahl åpnet gudstjenesten med bønn. Politi-
betjent Ole Trillhus, som er bundet til rullestolen etter 
en alvorlig bilulykke høsten 2008, holdt appell med ut-
gangspunkt i sine erfaringer etter ulykken. Blant annet 
snakket han om hvor viktig det er at venner og kolleger 
stiller opp etter en ulykke.

Verdig markering
Trillus fortalte også om hvor stor pris han satte på at 
kollegene kom uanmeldt på døra hans etter ulykken. 
De lurte på om de kunne være til hjelp. Ordene hans var 
en tankevekker for alle.

- Hadde de ringt meg og spurt om jeg trang hjelp 
hadde jeg sagt at jeg klarer meg bra jeg, ellers takk, 
fortale han.
Solosangen, med politikvinnen Anette Skullestad og 
hennes klokkeklare stemme, var bare helt skjønt å høre 
på. Vår Ingrid Johansen var med og tente lys i globen 
da navnene på de omkomne ble lest opp. Da gudstje-
nesten var over gikk vi til rådhuset for bespisning og 
for å ha en stille stund. Det ble et stort oppmøte på råd-
huset. Ulf Haglund som er en av våre likemenn fikk mi-
krofonen av varaordfører Arvid Lingås. Haglund fortal-
te om LTN og vårt tilbud til medlemmene. Han snakket 
også om likemannsarbeid og hva vi kan bidra med. På 
et bord hadde vi lagt ut våre brosjyrer og seliuser. Man-
ge som hadde tatt turen til rådhuset viste interesse for 
vårt arbeid og tok med seg LTN-materiell hjem. 

Trafikkofrenes dag i Buskerud
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Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim
LTN-Nord/Vest buskerud lokallag

Britt Sofie Østheim gjør klar 
bordet der LTN-materiellet skal 
ligge. Etter avslutningen i rådhu-
set tok mange besøkende med 
seg både brosjyre og maskoten 
Selius.

En god del av LTN-medlemmene 
møtte fram til Trafikkofrenes dag i 
Buskerud.

Ulf Haglund (t.v) fikk mikrofonen 
av varaordfører Arvid Lingås og 
snakket blant annet om like-
mannsarbeidet i LTN. 
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

I perioden 31.juli – 7.august invite-
rer LTN til leir. Familiene skal bo i 
leilighetene som ligger i leilighets-
komplekset Panorama Dreams på 
Sunny Beach. Også uteområdet er 
tilpasset rullestoler, så her vil funk-
sjonshemmede kunne ta seg frem 
på egenhånd – praktisk talt helt til 
bassengkanten. Trafikkskaddes ma-
gasin fulgte en familie som bodde i 
en av LTNs leiligheter sist sommer 
og de roste tilgjengeligheten. 

- Dette har vært helt fantastisk. 
Det er ingen fare å reise til et slikt 
sted når alt er så godt tilrettelagt. 
Her har vi hatt en ferie der vi alle 
har fått slappet av og kost oss, sa 

en begeistret familie ved hjemrei-
se.

Godt tilrettelagt
Leilighetene er tilpasset rullestol-
brukere og er av ulik størrelse. Bar-
neutvalget, med hjelp av sekre-
tariatet, vil fordele leiligheter og 
liknende etter hvert som påmeldin-
gene kommer inn. 

- Vi må først se hvor mange fa-
milier som melder seg på. Så må vi 
fordele leiligheter ut fra graden av 
funksjonshemming og antall per-
soner. Jeg vil imidlertid poengtere 
at dette er en leir både for friske og 
funksjonshemmede barn. Barn er 
også pårørende hvis de har en søs-

ter eller bror som er skadet, forkla-
rer Valberg.

Blir mye hygge
Hilde Valberg kan love at dette blir 
en tur med mye hygge.

- Vi har ikke lagt noe program 
ennå, for her må det være rom for 
at alle kan få gjøre hva de selv øn-
sker. Dette skal være en ferie og 
det blir derfor ikke en tur med et 
strengt program. Her skal vi hygge 
og kose oss. Det er først når vi vet 
hvem som blir med at vi kan kom-
me med forslag til noen aktiviteter. 
Vi har heller ikke satt noen påmel-
dingsfrist – så her er det først til 
mølla, smiler Valberg som har med 
seg Martin Berg, Andrè Berg Jo-
hansen og Ingeborg Dahl-Hilstad i 
utvalget. 

Hvis du ønsker å lese mer om LTNs 
ferieleiligheter, så finner du det på: 
ltn.no

Ønsker du nærmere opplysninger 
om ”Familieleir 2012”, kan du 
kontakte;
Hilde Valberg: tlf. 413 21 971
Mail: johav@online.no
Påmelding til regionsekretær 
Wenche Solløst: wenche@ltn.no

LTN arrangerer 
familieleir til Bulgaria
Har dere lyst på en avslappende og hyggelig uke i LTNs leiligheter i Bulgaria til  
sommeren? Nå har familien sjansen til å melde seg på ”LTNs Familieleir 2012”.
   - I fjor gikk vi ut med tilbud om to barneleire. I år slår vi disse sammen til en  
familieleir, og den legger vi til herlige Bulgaria, sier en entusiastisk leder av  
barneutvalget i LTN, Hilde Valberg.

LTN inviterer i år til familieferie i 
Bulgaria. Deltakerne skal bo på 
Panorama Dreams. 

Det vil bli lagt opp til mye hyggelig sosialt samvær under familie-
leiren til sommeren. Her skal hele familien kunne kose seg.
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- Vi søker fortrinnsvis etter en person som har 
kjennskap til Nav-systemet, men annen erfaring kan 
være vel så viktig. Det er til tider et sterkt trykk på se-
kretariatet, så vi ser frem til å få på plass en person i 
den ledige stillingen, forteller Dahl-Hilstad.
LTN søker en person som skal gi råd til medlemmene 
over telefon, men vedkommende må også regne med 
at det blir reisevirksomhet. I utlysningsteksten heter 
det også at LTN ønsker en person med samfunnsviten-
skaplig eller helse- og sosialfaglig bakgrunn.

- Vi vil også legge stor vekt på personlig egnethet, 
sier Dahl-Hilstad.
I dag er det seniorrådgiver Per Oretorp samt de øvri-
ge ansatte i sekretariatet, som svarer på spørsmål som 
vedrører Nav og andre rettigheter. 

Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

LTN skal ansette rådgiver
LTN har lyst ut den ledige stillingen som 
rådgiver etter at Ingeborg Dahl-Hilstad 
ble ansatt generalsekretær. 

- Vi ser frem til å få ansatt en i den ledige stillingen 
som rådgiver i LTN. Til tider er det veldig hektisk 
hos oss i sekretariatet, forteller generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad.

To av  våre likemenn på Ringerike sykehus holdt stand 
i glassgangen på formiddagen sammen med andre  
organisasjoner som bruker sykehuset. Dette for at  
ansatte og andre skulle få innblikk i bredden av  
organisasjonsarbeidet. 

Etter lunsj var det informasjon fra lærings- og mest-
ringssenteret i Vestre Viken ved Tone Finvold. Sam-
handlingssjef Reidar Aasheim hadde foredrag om  
samhandlingsreformen. Til slutt informerte Jørgen 
Korsvik, leder av brukerutvalget, om brukermedvirk-
ning og hva dette innebar.

Brukertorg med 
brukerutvalget
Av Britt Sofie Østheim

Brukerutvalget i Vestre Viken HF og 
Læring- og mestringssenteret hadde 
brukertorg og dialogmøte på Ringe-
rike sykehus den 10.januar.

Karianne og Ulf informerte om landsforeningen 
under brukertorget på Ringerike sykehus.



Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no
www.lardal.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
www.stavanger.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.com

Trygt på skoleveiene

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

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

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

Ulstein
kommune

www.ulstein.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Haram
kommune

www.haram.kommune.no

Marnardal
kommune

www.marnardal.kommune.no

Brønnøy
kommune

www.bronnoy.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naeroy.kommune.no
www.orkdal.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

 www.midtre-gauldal.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Re
kommune

www.re.kommune.no
www.vaksdal.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

Nesodden
kommune

www.nesodden.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
www.aafjord.kommune.no

Nordre Land
kommune

www.nordre-land.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

Rana
kommune

Trafikk og Parkeringsseksjonen
www.rana.kommune.no

Sveio
kommune

www.sveio.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole, oppvekst og kultur
 www.meraker.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring
www.halsa.kommune.no

Ibestad
kommune

www.ibestad.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

LTN takker for annonsestøtten

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar Trafikkskaddes 
magasin eller post fra LTN? Da har du trolig ikke meldt dette 
til oss.  Send inn din nye adresse til:
medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00

Landsforeningen for t raf ikkskadde



LTN takker for annonsestøtten

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Autostil
Verksted AS

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

-MEKA-

Caravan &
Bilskadesenteret AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Tananger Service
Senter AS

Tananger
4056 TANANGER
Tlf. 51 69 99 22

Ståle Mathisen Bil AS
Sørumsandvegen 102
1920 SØRUMSAND

Tlf. 63 82 60 42
Autorisert

automester verksted

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

Nohres
Transportservice AS

Tømmerv. 5
1479 KURLAND
Tlf. 93 44 89 63

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

www.auto-teknikk.com

Halleland
Transport AS
Votlo, 5286 HAUS
Tlf. 55 70 60 80

Optikeren
Solagården

 Solakrossen 2
4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

UniProtect AS
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Rana
Industriterminal A/S

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 69 20

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Sigmund Hvila AS
3359 EGGEDAL
Tlf. 971 93 703

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

Rørleggermesteren
Geilo

Stølsv 16
3580 GEILO

Tlf. 900 86 176

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Accepta
Hallingdal AS

Gamlev 6
3550 GOL

Tlf. 32 02 99 61

Ramlo
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Gumpens
Auto Øst AS

Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Bringslid
Trafikkskole

Haugli allé 7
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 915 14 004

Halden
Lastebilsentral A/L

Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 69 19 55 50

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

Trafikkskolen
Sortland AS

Vesterålsg 62
8400 SORTLAND
Tlf. 915 69 909

ANONYM
STØTTE

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Bårdshaug Vest
7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

Ski Taxi
Berghagen 5

1401 SKI
Tlf. 06 491

Akershus
Amtstidende AS
Wienerbrødskjæringa 13

1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 54 00

Yamaha
Hardanger

Lundanes
5610 ØYSTESE
Tlf. 56 55 02 00

Mauseidvåg
6036 MAUSEIDVÅG

Tlf. 70 19 88 50

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Steglet Auto
Sandsværv. 221

3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

Servicehallen
Dombås AS

Essostasjonen
2660 DOMBÅS
Tlf. 61 24 24 94

Trondsen Auto AS
Håndverkerv. 4 B

9018 TROMSØ
Tlf. 405 55 540

Transport-
Formidlingen AL

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Hov Bilverksted
Hovlandsv. 1

2860 HOV
Tlf. 61 12 29 88

Andreas Holmsen
Ingeniør og

Arkitektkontor
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 17 32

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Mandal
Bilteknikk AS

Sommerkrov 9
4515 MANDAL

Tlf. 38 26 11 00

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Nordlandsfly AS
Mosjøen Lufthavn
8658 MOSJØEN
Tlf. 75 18 95 00

avd.  Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240

avd. Aust-Agder
Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Medema
Easytravel AS

Flyporten
2060 GARDERMOEN

Tlf. 64 82 17 60

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

Autofix AS
Lunde 1

4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 94 50

Gneisveien 2
1914 YTRE ENEBAKK

Tlf. 64 92 99 00

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

Regnskap &
Revisjon

Vestre Strandg. 42
4612 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 12 25 50

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Trafikkskolen
v/Ole Edvard Larsen

Langvasseid
9910 BJØRNEVATN

Tlf. 934 14 356

XO Trafikkskole
Kirkebakken 13
8530 BJERKVIK
Tlf. 907 26 056

Aanerød AS
Oslov. 59-65
1534 MOSS

Tlf. 69 22 33 82

Klippoteket
Jernbanegata 1 D
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Tangen
Automasjon AS

Semsv. 88
3300 HOKKSUND
Tlf. 941 61 010

Tomterv 41, 1401 SKI
Tlf. 64 86 31 03

Blørstad Maskin
Holteveien 47
4517 MANDAL
Tlf. 900 81 725

Opplæringskontoret
for Bilfag AS

Sunnlandsv 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Alstad Auto A/S
Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

FFF Hage
og Miljø A/S

Follestad Industriområde
3474 ÅROS

Tlf. 31 29 26 30

HORDALAND

Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN...............Tlf. 24 03 13 00

ROGALAND

Stavanger
Vassbotnen 17,4033 STAVANGER...Tlf. 24 03 40 00

www.moller.no

Trafikksikring
Tlf. 57 69 86 50     6893 VIK I SOGN

Tlf. 70 04 70 00     6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Sebu Bil
& Bensin AS

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20
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- -  Innkalling og påminning om årsmøter  - -
LTN-Sortland og Andøy lokallag avholder 
årsmøte onsdag den 28. mars 2012 kl. 1700 i møte-
rom 1 Rådhus 2 på Sortland.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må 
være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Hilsen styret

LTN-Midt- og Nord-Hedmark lokallag hol-
der årsmøte på Finsal alders og sykehjem, Ridabu  
v/Hamar tirsdag den 27. mars 2012 klokken 18.30. 
Frasigelse av verv sendes valgkomiteens leder: 
Randi Aasen, Ellevsætervegen 470, 2380 Brumund-
dal senest den 1.mars 2012.Forslag som ønskes  
behandlet på årsmøtet sendes lagets formann: 
Per Erling Aasen, Ellevsætervegen 470, 
2380 Brumunddal innen 10. mars 2012.
Hilsen styret

LTN-Salten lokallag vil arrangere årsmøte  
tirsdag 27.mars, kl.1800, på Peppes Pizza, Bodø.
Mat blir spandert, drikke betales selv. Vanlige års-
møtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte 
skal være lagets styre i hende senest 4 uker før års-
møtet.
Hilsen styret

Retting av dato: LTN-Sogn og Fjordane 
fylkeslag ynskjer ALLE VELKOMNE til årsmøte laur-
dag 14. april 2012 kl. 13.00 på FI - senteret i Førde 
(der vi har kontor).
Vanlege årsmøtesaker. Enkel servering. Årsmøte-
papir vert sendt ut til alle medlemane på førehand.
Med venleg helsing styret

LTN-Østfold fylkeslag avholder sitt årsmøte 
den 28.3.2012. Sted: Sarpsborg (kommer tilbake  
m/adressen på innkallingen) Klokkeslett: 18.00.
Saker som skal behandles på årsmøte sendes 
til: LTN- Østfold fylkeslag, Varteigveien 66 1734 
Hafslundsøy og må være oss i hende senest 4 uker 
før årsmøtet. E-post: ltn-ostfold@ltn.no
Hilsen styret

LTN-Vesterålen lokallag. Årsmøtet avholdes 
tirsdag den 3. april 2012 kl. 17.00 på ASVO i Steffen-
senbygget på Myre. Vanlige årsmøtesaker. Forslag 
til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være 
styret i hende innen den 3.mars 2012. Årsmøte- 
dokumenter kan rekvireres ved å ta kontakt med  
lokallagets leder.
Med hilsen LTN Vesterålen lokallag v/styret 

LTN-Rana og omegn lokallag avholder årsmøte 
på Bimbo, tirsdag den 20. mars 2012 kl. 18.00. For-
slag som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
styret i hende senest fire uker før årsmøtet avhol-
des. Forslag sendes skriftlig til LTN-Rana. Årsmøte-
dokumenter fås ved henvendelse til leder Eva M. 
Soløy. Mobil: 97 17 54 15. etter kl. 15.00. 
Adr. LTN-Rana og omegn lokallag. 
Bjørkveien 13. 8646 Korgen. 
Hilsen styret i LTN-Rana og omegn lokallag.

LTN-Mosjøen lokallag har årsmøte den 
11.04.2012 kl. 18.00 på Fru Haugans hotell. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 
styret i hende senest 4 uker før møtet holdes. Inn-
kalling med saksliste m.m. vil bli utsendt. 
Hilsen styret

LTN-Ofoten lokallag har årsmøte den 24.02.2012 
på Smia vekst i Narvik kl. 18.00. Forslag som ønskes 
behandlet på årsmøtet må være styret i hende se-
nest 4 uker før årsmøtet.
Hilsen styret

LTN-Finnmark fylkeslag avholder årsmøte tors-
dag 29. mars 2012 kl. 19.00 på Thon Hotell Vica, Alta. 
Saker til årsmøtet må leveres styret eller valgkomi-
teen innen utgangen av uke 12. Hjertelig velkom-
men! 

LTN-Midt-Troms lokallag avholder årsmøte på 
velferdssentralen i Sørreisa den 28.03.2012 kl. 20.00. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 
styret i hende senest 4 uker før møtet holdes. 
Hilsen styret

LTN-Valdres lokallag avholder sitt årsmøte 
torsd. 22. mars 2012 kl. 18.00, på Valdres Gjestegård 
i Aurdal. Årsmøtedokumentene blir utdelt i møtet.  
Ønsker du å få disse på forhånd, ta kontakt med: 
Pål Jarle Knuts
Helinvegen, 2975 Vang i Valdres
Tlf:99105872
E-post: paljarle@bbnett.no



PÅ JAKT
ETTER  TYVEN 

I SPEILET
B og F.

SUMMEN BLIR 15
De tre tallene med rosa
bakgrunn som til sammen
blir 15 er:2,6,7.LØSNINGER

FORSIKTIG!!
3 mynter og 1 pengeseddel.
Pengesekken er rød.Svarte-Petter
har ikke skjerf.Detektivens sløyfe
er rød.

PÅ JAKT ETTER TYVEN
Svarte-Petter har nettopp ranet en bank og har en detektiv etter
seg. Kan du hjelpe detektiven med å finne Svarte-Petter?

I SPEILET
Langbein speiler seg ... men noe mangler!
Av de seks små bildene er det bare to som
er deler av speilbildet, hvilke to?

A B C

D

E

F

SUMMEN
BLIR 15
Kan du finne tre tall
med samme bak-
grunnsfarge som til
sammen blir 15?

m Hvor mange mynter mister
Svarte-Petter? 
Og hvor mangle sedler?

m Hvilken farge har penge-
sekken?

m Har Svarte-Petter på seg et
skjerf?

m Hvilken farge har 
detektivens sløyfe?

FORSIKTIG!!
Se godt på bildet over
mens du teller til 20.
Legg noe over bildet
og svar på disse
spørsmålene:
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SeliusSelius
Hvis vi barn skal lære å bli gode trafikanter og lære 
å bruke sikkerhetssele i bil, så synes jeg de voksne 
skal gå foran som gode eksempler. Her om dagen 
skulle faren til en venn av meg kjøre oss på kino.  
Vi to satte oss bak i bilen og jeg festet bilbelte. Det 
har jeg lært at jeg alltid skal gjøre. Vennen min gjorde 
ikke det, og jeg sa at han måtte ta på belte. Han hørte 
på meg. Pappaen til vennen min derimot, han kjør-
te uten belte! Det synes jeg er skikkelig dumt. Hvis 
ikke de voksne bruker bilbelte, så lærer ikke barna 
deres hvor viktig det er å sikre seg i bilen. Hvis det er 
politikontroll, så får også den som ikke har belte en 
stor bot. Det synes jeg faktisk er bra. De som sitter i  
bilen kan få store skader hvis de ikke er sikret og  
bilen kjører utfor veien eller kolliderer. Husk derfor å 
ta på deg bilbelte.

Det som også kan være farlig er hvis det ligger løse 
gjenstander i bilen. Noen biler har gitter ved baga-
sjerommet, men ikke alle. Hvis du har en bag eller 
annet utstyr liggende løst i bilen og det blir en brå-
stopp, så kan gjenstanden treffe deg i hodet. Har du 
hund så kan det også være lurt å sikre den på best 
mulig. Noen har hundebur som er festet med strop-
per, og dermed er hunden mer beskyttet hvis det 
skulle bli en bråstopp. Jeg synes det er viktig å frakte 
dyr trykt.

Om ikke lenge så går det mot vår og det blir lyse-
re ute, men ennå er det mørkt både tidlig om mor-
genen og om ettermiddagen.  Bruk refleks! Det er 
kjempeviktig at vi er synlige i trafikken.

Ha en fin mars måned!

Hilsen Selius

Ikke alle bruker
sikkerhetsbelte

Denne flotte tegningen har vi fått fra Sigrid E. Haa-
land fra Stabekk. Tusen takk. Overraskelse kommer 
i posten!

PINNESPILL
10, 11, 9, 8, 6, 7, 2, 5,
3, 1, 4.
PRESANGEN
Det er en plante som
har stått i potten ved

siden av sofaen, og
som Donald pakker
inn i papir etter å ha
prøvd å få plass til
den i en eske.                                                                     

SÅ FLAKS!

PINNESPILL
I hvilken rekkefølge må
pinnene flyttes for ikke å
røre de andre pinnene? 

SÅ FLAKS!
Ikke at Anton trenger hjelp for
å være heldig, men kan du se
hvor han kommer til å gå for å
finne kjedet, hvis han går fra stein

til stein?

PRESANGEN
Donald sliter med å pakke inn en
presang til Dolly. Den har vært i
dette rommet til nå, kan du finne ut
hva det er? 

LØSNINGER
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LØSNINGER
Løsninger
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SeliusSelius
Ole sa til Per: - Jeg skal vedde på at 
jeg kan hoppe høyere enn gjerdet.
Så hoppet Ole.
- Du klarte det ikke, sa Per.
- Jo, sa Ole, for gjerdet kan ikke 
hoppe.

Hvordan forvirrer du en svenske?
Svar: Det trengs ikke. De er født 
sånn.

- Jeg vil bli astronaut og reise til 
solen.
- Men der er det da altfor varmt?
- Nei da, jeg reiser om natten.

Hva spiser kannibaler på slankekur?
Svar: Barn

Vet du hvordan du får en eld- 
gammel bil opp i hundre?
Du dytter den utfor et stup.

 
En mann kom til grensen med 
elefanten sin. Der var det en toller. 
Tolleren sa at det ikke var lov til å 
ha med seg elefanter over grensen.
Da gikk mannen hjem og festet 
en brødskive under hvert bein på 
elefanten, så gikk han til grensen 
igjen.
Tolleren sa igjen at det ikke var 
lov å ha med seg elefanter over 
grensen.
Da sa mannen: - Du har ikke noe 
med hva jeg har på brødskiva.

Det var to østlendinger som var på 
Finnmarksvidda. Der fikk de se en 
same med en svær snøskuter. Da 
sier de til samen: - Det var en kul 
skuter du hadde der.
Så svarer samen: - Den er ikke kul, 
den er krønn.

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



LTN takker for annonsestøtten

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

ANONYM
STØTTE

NAF
Øvningsbane Voss

Bjørkemoen 66
5700 VOSS

Tlf. 901 27 410

Arvid Nielsen
Trafikkskole AS

Heddalsv 44
3670 NOTODDEN
Tlf. 35 01 07 00

Ensjøv 15 B
0655 OSLO

Tlf. 23 24 20 40

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12

1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

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

Rødven
Transport AS

Rødven
6350 EIDSBYGDA

Tlf. 911 03 492

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Hitterdalen
Ved & Transport

Hitterdalen
7374 RØROS

Tlf. 928 03 678

Transportsentralen
Sandefjord AS
Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 75 70

Brøttum Taxi ANS
Brøttumsvegen 5
2372 BRØTTUM
Tlf. 62 36 03 10

Lindsethmo
Transport AS

Øverlia 11
7860 SKAGE I NAMDALEN

Tlf. 900 62 105

Team Trafikkskolene
Bo & Anga
Glommeng 41

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 62 33

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

Birger N Haug AS
Depotg. 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 70 05

Orkdal
videregående skole

Follo
7300 ORKANGER
Tlf. 73 86 66 00

Gunnar Eidsvaag
Begravelsesbyrå A/S

Ramsaysg 10
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 67 19 99

Frank Dahl
Transport AS
Svend Haugsgate 33

3013 DRAMMEN
Tlf. 32 89 34 10

Elveg. 5
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 51 33

IT Nord AS
Altaveien 310

9515 ALTA
Tlf. 78 44 43 10

Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO

Tlf. 23 16 76 50

Stasjonsv. 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

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

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Solavegen 25
4352 KLEPPE
Tlf. 472 50 147

Norsk
Motorcykkel Union
Skoggata 5, 1502 MOSS

Tlf. 908 37 374

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

RSA bil
Fredrikstad
Råbekksvingen 1

1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 22 60

Vegårshei
Sparebank

4973 VEGÅRSHEI
Tlf. 37 17 00 60

Eikås Hytter
og Hus AS

4596 EIKEN
Tlf. 38 34 95 00
www.eikas.no

Bilxtra Askim
Haugomg 4
1811 OSLO

Tlf. 69 88 84 00

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

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

EuroContact
Norge A/S

Øvre Flatås vei 18
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 42 40

Bygde
Elektrikeren AS

Tuhus
2230 SKOTTERUD

Tlf. 62 83 68 82

Toten Rundt
Bud og Varetaxi

Haakons gate 1
2815 GJØVIK
Tlf. 414 00 495

2540 TOLGA
Tlf. 958 69 028

R Kjos og
K. Bilverksted AS

Brug. 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00
www.utvik-auto.no

Ramsengs Auto
Ranenget 6

8626 MO I RANA
Tlf. 75 12 88 00

Flisa Bilelektriske
Per Erik Larsen

Sundmoen 34
2270 FLISA

Tlf. 62 95 22 35

Hurum
Eiendomsselskap KF

Prestegårdsalleen
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 975 51 585

Rauma
videregående skole

Ringg. 35
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 47 66 22 00

Viking Redningstjeneste Detalj AS
Konows g 3, 0192 OSLO

Tlf. 22 19 10 11 Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

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

SØR-TRØNDELAG

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

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

Skandinavisk
Trafikksenter AS

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 05 85 60

Tveito Maskin AS
Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Aksel Endresen
Transport AS

Havnegata 14
8430 MYRE

Tlf. 76 13 36 26



LTN kryss

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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Kjell  B.
Johansen

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

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: 
11. mars

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Januarkulde

Vinnerne er:
Sigrid 
Haugejorden, 
Rukan

Kjell A. 
Tellefsen, 
Drammen

Elin Støvne, 
Brandeggen, 
Kvikne 
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LTN takker for annonsestøtten

  Tips magasinet!
Har du en sak du brenner for og som du 
gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
Ring Trafikkskaddes magasin Tlf: 970 01 965 
Eller på mail: gunn.almas@ltn.no

ØSTFOLD

Halden.....................................Tlf. 69 17 54 90

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport -Flistransport

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollv 69, 9010 TROMSØ

Tlf. 77 65 56 40

Havneg 5
9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS
avd. Hamar

Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

AKERSHUS
Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI......................Tlf. 64 97 78 00

Bilia Høvik
Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK.......Tlf. 22 95 67 99

HEDMARK
Bilia Hamar
Vangsv. 185, 2321 HAMAR.............Tlf. 62 53 88 10

Nedrevei 4, 3658 MILAND
Tlf. 35 09 05 85
www.tinnkro.no

Star Autoco
Hammerfest AS

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 42 97 22

KONE AS
0411 OSLO
Tlf. 05 663Storehagen 4

6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Gabriel Østråt AS
Bedriftsv. 11

4300 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Bilforretning
www.peugeot.no

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

IMTAS AS
Svenskveien 20, 8626 MO I RANA

Tlf. 75 12 43 65

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Byggmester
Lars Olav Bergsvåg

5590 ETNE
Tlf. 53 75 65 27
Mobil 415 66 055

3623 LAMPELAND
Tlf. 32 76 11 77

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark, Bygg 33

3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 416 75 216

Midt Nett
Buskerud AS

Nedmarken
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 32 78

Autosalg A/S
Storetveitv 58, 5826 BERGEN

Tlf. 55 36 10 00

Kjeppestadv 30
1400 SKI

Tlf. 64 91 35 00

Lastebiltransport
O. Westad & Sønner AS
Langbakken 22, 1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

Grimstad Maxi Taxi
Staales Bakke 4, 4876 GRIMSTAD

Tlf. 37 00 47 00
Mob. 915 65 319

Rå videregående skole
Laskenveien 3, 9475 BORKENES

Tlf. 77 78 94 00

Sverre Solberg AS
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 66 84

Anleggsdrift

Sannidal Taxi
3766 SANNIDAL
Tlf. 950 83 535

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

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



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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
Adv. Helge Karlbom – helge.karlbom@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

Har du en sak du brenner for og som du 
gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
Ring Trafikkskaddes magasin Tlf: 970 01 965 
Eller på mail: gunn.almas@ltn.no

§
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

T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no
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HVA GJØR DU HVIS ULYKKEN ER UTE?
Advokatrma Tor Erik Hjertøy 

Mer enn 30 års erfaring med personskadesaker. 
Gratis førstekonsultasjon.  

www.advokathjertoy.no

Trakkskader - Yrkesskader - Pasientskader

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo
Tlf: 22 33 69 50  -  Fax: 22 33 69 51  
E-post: torerik@advokathjertoy.no

Terrengen er bensindrevet, har ubegrenset rekkevidde, 
trinnløs regulering av hastighet og kan tilpasses 
brukere med spesielle behov.

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet terrenggående 
hjelpemiddel som fortsetter der veien slutter

Terrengen AS  •  Stamnan 7392 Rennebu  •  Telefon 72 42 65 60  •  www.terrengen.no  •  E-post: info@terrengen.no

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet 
terrenggående hjelpemiddel som 

fortsetter der veien slutter

Terrengen AS • Stamnan 7392 Rennebu •  Telefon 72 42 65 60
www.terrengen.no • E-post: info@terrengen.no

Terrengen er bensindrevet, har ubegrenset rekkevidde, 
trinnløs regulering av hastighet og kan tilpasses 
brukere med spesielle behov.

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet terrenggående 
hjelpemiddel som fortsetter der veien slutter

Terrengen AS  •  Stamnan 7392 Rennebu  •  Telefon 72 42 65 60  •  www.terrengen.no  •  E-post: info@terrengen.no

Terrengen er bensindrevet, har ubegrenset rekkevidde, 
trinnløs regulering av hastighet og kan tilpasses brukere 

med spesielle behov.

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!
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Avsender: 
LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi har spesialisert oss innen disse problemstillingene:

•		 Hodeskader	
•		 Ryggmargskader	
•		 Nakkeskader	
•		 Forsørgertap	
•		 Skadelidtes	medvirkning	
	 	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•		 Erstatning	til	næringsdrivende	
•		 Pasientskader	

Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS har lang erfaring og spisskompetanse innen 
fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og 
hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et  
av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og 
referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende 
vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt uten omkostninger for deg. 

Kontakt oss på 64 84 00 20 eller post@ohco.no – for en kostnadsfri vurdering  
av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.ohco.no 

Har du vært utsatt for en ulykke? 
Har du fått den erstatningen du har krav på?

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade
Voldsoffererstatning
Tap av forsørger
Bistandsoppdrag
Nakkeskade
Hodeskade
Multitraume
Ryggmargsskade 

Lillestrøm - C. J. Hansensvei 13, 2007 Kjeller  Tlf: +47 64 84 00 20   e-post: post@ohco.no   www.ohco.no


