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Vil du bli med på 
vårt pilotprosjekt?
Er du samfunnsengasjert og ønsker å forme framtida for skadde, 
pårørende og etter latte?

LTN-skolen Trinn I  arrangeres i Narvik 9.–10 mai. 
12 timers organisasjonsopplæring om LTN sitt indre liv
Foreleser er Per Mølmen

LTN-Ofoten lokallag ønsker å bidra til at interesserte og engasjerte medlemmer får 
styrket innsikt i organiseringen av LTN. 
Trinn I vil handle om regelverk, prioriteringer, påvirkningsmuligheter og samspill.

Vi oppfordrer deltakere fra hele landet til å bli med.
På den måten kan også ditt lag bli med å utforme Trinn II og Trinn III

Pris inkl. kursmatriell: kr 800,– pr. person. Reise og opphold er ikke inkludert. 
Har du spørsmål: Ring Turid 769 57015 eller send E-post.
Påmelding innen 17. april. 

ltn-ofoten@ltn.no 

eller brev til lagets adresse:
LTN-Ofoten lokallag, Risnakken 2, 8520  Ankenesstrand

LTN ønsker sine medlemmer og 
samarbeidspartnere en riktig god påske.
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Kjør forsiktig 
	 i	påsketrafikken!
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Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm

Årsmøtene har vært avholdt og 
det er valgt nye styrer. Mange lag 
har problemer med å få tak i tillits-
menn, men jo bedre laget jobber, 
jo lettere vil det være å få med seg 
dyktige folk. Noe å tenke på for de 
nye styrene. Et gjennomgående 
problem er regnskapene og frem-
leggelsen av dette. Dessverre er 
ikke alle like gode på dette feltet og 
her må lagene skjerpe seg. Dersom 
det er problemer så finnes det en-
kle, billige regnskapsprogrammer, 
som gir lagene de opplysninger 
som trengs samt direkte utskrift av 
både resultatregnskap og balanse. 
Jeg vet at noen lag har tatt disse i 
bruk med stort hell. Sekretariatet 
kan gi nærmer opplysninger.

Et gjennomgående tema i pres-
sen har vært NAV og de proble-
mer som brukerne har fått. Da vi 
for mange år siden ble informert 
om innføringen av NAV uttrykte 
vi vår store skepsis, og dessverre 
fikk vi rett. Nå må det skje noe, og 
etter min mening bør hele NAV le-
delsen skiftes ut. De har, etter min 
vurdering vist sin udugelighet og 
da må Statsråden vise handlekraft 
og få inn kompetente personer i 
ledelsen. Når man hører ledelsen 
i NAV uttale seg i media kan man 
bli skremt av mindre. Derfor herr 
Statsråd – gjør din plikt.

Et annet problem som bør tas 
opp til debatt er vårt helsevesen. 

Det fungerer ikke slik det bør. Lan-
ge ventelister, frustrert helseper-
sonell og omorganiseringer i fleng 
er gjennomgangsmelodier. Lav 
bemanning av sykepleiere på av-
delingene og innleide ekstravakter 
gjør situasjonen vanskelig. Dette 
går ut over pasientene og feilbe-
handlinger oppstår. Dette koster 
penger. Et døgn på sykehus koster 
i dag mellom 8.000–10.000 kroner. 
Når feilbehandlinger oppstår og 
pasientene må tilbake, renner kro-
nene ut. Det er blitt sagt at prosent-
andelen av feilbehandlinger har 
økt og med det har kostnadene 
steget. Kanskje skulle Helseminis-
teren snakke mer med pasienter, 
sykepleiere og leger enn med le-
delsen for helseforetakene og der-
ved få de riktige – ikke bare de po-
sitive informasjonene. Først da kan 
de riktige grep tas for å bringe vårt 
helsevesen tilbake ”på skinnene”

Påsken står for døren og med 
den stor utfart på til dels vanskelig 
føre. Husk å kjøre forsiktig og ha 
gode dekk. Det er bedre å komme 
en halv time senere til hytta enn 
ikke å komme dit i det hele tatt. Vis 
ansvar og ha en riktig GOD PÅS-
KE. 

Med hilsen
Henning Bjurstrøm 
Landsleder

NAV-krisen rammer våre medlemmer

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
Generalsekretær: Marit Andresen
e-mail: leder@ltn.no
Leder: Henning Bjurstrøm 
e-mail: henning.bjurstrom@broadpark.no

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 61 13 09 92 • Fax: 22 35 03 90
Ansvarlig redaktør: Gunn-Elisabeth Almås
Tel: 61 13 09 92 • Mob: 97 00 19 65
e-mail: gunn.almas@ltn.no
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Giverkonto: 8101.19.97139
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Ab.pris: kr. 300,–
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

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

Av Gunn-Elisabeth Almås

Jan Horn er oppgitt. Han har ikke 
tall på alle saksbehandlere han har 
vært i kontakt med, brev og telefo-
ner han har hatt til NAV, i løpet de 
siste fem månedene. I oktober 2008 
stoppet trygden opp fordi den tids-
begrensede uførepensjonen utløp. 
Horn var kjent med fristen, og ba 
i fjor sommer om et møte for å få 
en avklaring på sin egen situasjon. 
Møtet kom aldri i stand.

– Den tidsbegrensende utføres-
tønaden visste jeg ville opphøre 
høsten 2008, og derfor tok jeg kon-
takt med NAV. Jeg ba altså om et 
møte. I oktober stoppet utbetalin-
gene, og det økonomiske maretittet 
startet. Jeg har tre barn og har også 
andre forpliktelser. Dette har vært 
veldig tøft. Arbeids- og velferds-
etatens innkrevningssentral (NAVI) 

sendte meg stadig krav om å betale 
bidrag, og jeg måtte skaffe dem be-
viser for at NAV ikke betalte uføre-
penger slik at de så at jeg ikke har 
inntekt, forteller han.

– Helt uforståelig
Jan Horn fikk ikke hjelp i NAV selv 
om de ansatte viste forståelse for 
problemene som hadde oppstått.

– Det er selve systemet som ikke 
fungerer. Jeg har hatt kontakt med 

mange hyggelige saksbehandlere, 
men de er helt hjelpeløse. Saken 

min forsvinner i systemet, ingen vet 
hvor den befinner seg og brev blir 
feilsendt. Det er rett og slett kaos. 
Jeg synes det er uforståelig at NAV 
bare kunne stoppe utbetalingene 
og at ingen kunne fortelle meg hva 
jeg skulle gjøre videre. Hva skulle 
jeg leve av? spør Horn.

– Sosialstønad var ikke aktuelt?
– Nei, i og med at jeg hadde 

både leilighet og bil så fikk jeg be-
skjed om at det ikke var aktuelt. 
Jeg hadde rett og slett ikke krav på 
noen verdens ting og har brukt av 
oppsparte midler for å holde hju-
lene i gang. Avdrag på lån har jeg 
bedt om utsettelse på, og det sam-
me med forsikringer. NAV-rotet har 
kostet meg mange ekstra kroner og 
har også tatt mye av kreftene mine. 
Tross skadene mine så har jeg en 

-Trygden uteble i fem måneder 

– Jeg har ikke tall på alle saksbehandlere jeg  har vært i kontakt med, 
brev og telefoner jeg har hatt til NAV, i løpet de siste fem månedene, 
forteller LTN-medlem Jan Horn fra Oslo.

”Pengene
bare uteble”

LTN-medlem Jan Horn fra 
Oslo fikk for over fire år 
siden vedtak om tidsbe-
grenset uførepensjon, og 
i oktober i fjor gikk den 
tidsbegrensede pensjonen 
ut, og pengene stoppet 
opp. NAV vedtok i desem-
ber 2008 at Horn skulle få 
utføretrygd, men pengene 
uteble fortsatt.
– Jeg unner ingen å havne 
i NAV-systemet. Det kan 
knekke deg som mennes-
ke, sier Bygdøy-mannen.
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positiv innstilling, jeg ønsker å bi-
dra. Jeg har blant annet brukt tid på 
å samle mennesker med funksjons-
hemminger til et jobb-nettverk. 
Dette har jeg ikke kunnet engasje-
re meg særlig i på grunn av rotet i 
NAV, forteller Horn.

Vurderer søksmål
Jan Horn vurderer å gå til søksmål 
mot staten.

– Jeg får nå undersøkt de juridis-
ke sidene av denne saken. Jeg fikk 
et vedtak på at jeg skulle ha uføre-
pensjon, men fikk ikke pengene. 
Dette strider mot loven. De siste 
ukene har problemene i NAV vært 
i medias søkelys, og det er på tide. 
Det er ikke bare de arbeidsledige 
som rammes av lang saksbehand-
lingstid. Vi som er skadde, og har 
vært i systemet en stund, vet at det 
har vært problemer med NAV over 
lang tid. NAV har ikke fungert godt, 
selv om ideen om en sammenslå-
ing av kontorene var god. Etablerin-
gen av NAV gikk for fort og jeg me-
ner kompetansen innad i systemet 
er for dårlig, mener Horn.

Skriver til politikerne
Jan Horn har brukt en god del tid på 
å skrive brev både til statsminister, 
statsråder og politikere for øvrig.

– Svarene vitner om at mange av 
dem ikke forstår hvor store proble-

mene er. Eksempelvis fikk jeg råd 
fra en politiker om å ta kontakt med 
mitt lokale NAV-kontor for her måt-
te det være en feil. Og så jeg som 
har slitt med mitt lokale NAV-kontor 
i fem måneder! sier en oppgitt Jan 
Horn og fortsetter:

– Jeg har tro på å kontakte poli-
tikerne, skrive brev og sende mail. 
De må rett og slett gjøres kjent med 
de problemene vi har. Jeg vil derfor 
oppfordre andre LTN-medlemmer 

om å gjøre det samme. Skriv til po-
litikerne, oppfordrer Jan Horn som 
ikke fikk normal utbetaling før den 
20. mars.

Rammer LTN-medlemmer
Assisterende generalsekretær In-
geborg Dahl-Hilstad forteller om 
en økning i antall henvendelser fra 
LTN-medlemmer som har proble-
mer med NAV.

– Det har vært satt fokus på at ar-
beidsløse ikke får dagpenger og at 
disse må gå på sosialkontoret. Vår 
erfaring er at det også er mange 
som har krav på trygd, og som har 
vært i NAV-systemet en stund, som 
ikke får den hjelpen de har krav på. 
Vi har hatt en jevn økning av den-
ne typen saker, sier Dahl-Hilstad og 
legger til:

– Saken om Jan Horn er et ek-
sempel på dette. Her stopper det 
opp ved utbetalingen selv om han 
har vedtak fra NAV på at han skal 
ha uføretrygd. Saken er rett og slett 
uforståelig. 

– Nå har politikerne sagt at det skal ryddes opp. Vi får bare følge nøye med hva som skjer de nærmeste ukene, 
sier assisterende generalsekretær i LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad til Jan Horn. 

 ”Unner ingen
å havne
i en slik

situasjon”
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Systemfeil 
Dahl-Hilstad er forsiktig med å kri-
tisere de ansatte i NAV. Hun me-
ner kritikken må plasseres et annet 
sted.

– Det er systemet det er noe galt 
med og de ansatte kan ikke lastes 
for det. Vi tror de gjør så godt de 
kan. Mange ansatte ser ut til å være 
satt på en jobb de ikke har kompe-
tanse til, og dessuten har de slitt 
med liten bemanning. Dermed ho-
per problemene seg opp, sier hun.

– LTN har altså kjent til proble-
mene en stund?

– Ja, at NAV-systemet ikke fun-
gerer, er ikke nytt. Nå sier politiker-
ne at det skal ryddes opp, og så får 
vi se hva som skjer de kommende 
ukene. Situasjonen slik den er i dag, 
er ikke holdbar, avslutter Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

– Når man sliter med skader er det en stor belastning å bruke så mye 
energi på å få det man faktisk har krav på. De fem siste månedene har 
vært fryktelig vanskelig. Først nå i mars fikk jeg penger, sier Jan Horn.

”Rammer
også trygde-
mottakere” 

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

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

Ha en hyggelig russetid!
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- Ennå plass til flere
i ”ATLET-studien”
Kan en pasient som har pådratt seg 
en lammelse lære seg å gå? Er det 
mulig å rehabilitere pasienter slik 
at de gjenvinner stå- og til dels gå-
funksjonen? Dette er selve kjernen i 
forskningsprosjektet ”ATLET-studi-
en” som nå dras i gang. 

– Vi har fått alle brikker på plass, 
og den første pasienten vil starte 
treningen i Asker nå i disse dager, 
forteller Knut Gjesdal.

Til sammen vil 60 personer få 
delta i ”ATLET-studien”.  Femten 
trener i Asker i Lokomat – robot-
assistert trening på tredemølle, og 
femten trener i Tromsø med ma-
nuelt assistert tredemølletrening. 
Disse 30 får den spesielle typen 
opptrening, mens de 30 andre fort-
setter med sin vanlige trening og er 
kontrollgruppe. Hvis opptreningen 
gir resultater, vil kontrollgruppen få 
tilbud om trening i neste omgang.

Spennende studie
LTNs leder Henning Bjurstrøm er 
med som representant for pasien-

tene. Han har tidligere uttalt i ma-
gasinet at han har hatt svært god 
nytte av å trene på tredemølle. Nå 
oppfordrer både Bjurstrøm og Gjes-
dal aktuelle kandidater om å melde 
seg.

– Vi ønsker å komme i kontakt 
med ryggmargsskadede pasienter 
med litt bevart muskelkontroll og 
følesans i beina. Det må dessuten 
være minst to år siden skaden opp-
stod, og pasienten må være ferdi-
grehabilitert. Treningen vil vare et 
halvt år, og vi ber om at interesser-
te henvender seg til fysioterapeut 
Anu Piira ved Kurbadet i Tromsø. 

Der vil de også få greie på kriteri-
ene for å være med, forteller Gjes-
dal.

Lammelse i rygg
Rehabiliteringssenteret Nord-Nor-
ges Kurbad i Tromsø har gjennom-
ført et pilotprosjekt med intens lo-
komotorisk trening med avlastning 
på seks pasienter med lammelse i 
rygg. Resultatene har vært lovende, 
men behandlingseffekten har ikke 
vært godt nok vitenskapelig doku-
mentert. Den nye studien i Asker og 
i Tromsø vil forhåpentligvis gi svar 
på om intens trening på robot gir 
like godt resultat som intens manu-
ell opptrening.

De som ønsker nærmere opp-
lysninger kan ta kontakt med pro-
sjektkoorinator Anu M. Piira

Tel: 77 66 88 03 eller 77 66 88 00
Mobil: 952 29939
e-post: anu.piira@kurbadet.no

Trafikkskaddes magasin 
har tidligere skrevet om 
et nytt og spennende 
forskningsprosjekt som 
retter seg mot pasienter 
med tverrsnittlesjoner i 
ryggmargen. Prosjektet 
har plass til 60 deltakere, 
og treningen skal foregå i 
Tromsø og i Asker. 
- Vi er godt i gang med å 
rekruttere pasienter, og 
har plass til flere delta-
kere, forteller professor 
dr.med. Knut Gjesdal i sty-
ringsgruppen, som selv er 
ryggmargsskadet og har 
hatt fremgang under slik 
trening. 

Noen av deltakerne vil få tilbud om å trene i roboten Lokomat i As-
ker, mens andre vil få assistert manuell trening i Tromsø. 

(Foto: Gunn-Elisabeth Almås)

“Treningen
vil vare

et halvt år”

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Urs Gamper vet at livet fort kan snu, 
og at dramatiske hendelser kan få 
livet inn på et nytt spor. Han er opp-
rinnelig utdannet fotograf /fotolabo-
rant og sosialterapeut, men de siste 
årene har han drevet gården Lisle-
rud som kona og odelsjenta Anne 
vokste opp på.

– I 2006 begynte vi å omstille til 
økologisk og biologisk dynamisk 
gårdsdrift. I 50 år var det høstet 
korn på gården, mens vi i dag plei-
er landskapet i større grad. Eksem-
pelvis har vi engblomster, noe som 

igjen fører til at vi har fått insekter 
og et rikt fugleliv. Det gir en god 
følelse å se at man selv kan bidra 
slik at kulturlandskapet kan holdes i 
hevd. Det er veldig tilfredsstillende, 
forteller Urs Gamper.

Et rolig liv
Urs Gamper ble påkjørt to ganger. 
Første gang i 1999, og så i 2000. 
Han pådro seg nakkeskade, og det 
var nødvendig å finne arbeid han 
kunne ”leve med” etter ulykkene. 

– Ja helt siden jeg ble skadet så 

har min familie og jeg sett etter ar-
beid hvor vi kunne leve i et litt roli-
gere tempo. Det å leve i takt med 
naturen og dyr har vært veldig fint. 
Vi driver etter prinsippene som Inn-
ovasjon Norge kaller ”Inn på Tunet” 
– også kalt ”Grønn omsorg”. Dette 
omfatter et tilrettelagt pedagogisk 
tilbud, på gården vår. Vi samarbei-
der her med skole- og barnehage-
sektoren, forklarer han.

Leverer grønnsaker
Det er et rikt dyreliv på Lislerud. Fa-
milien har to hester, kaniner, høner 
og en flokk med katter.

– Om sommeren har vi en stor 
grønnsakhage. Vi leverer grønnsa-
ker og salat til tre helsekostbutik-
ker. I tilegg så leverer vi fersk salat 
til Grønn Gourmet i Oslo, som er 
en økologisk restaurant. I 2005 så 

Reportasje       

Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: Jonas Gamper Solheim 
og Urs Gamper

– Her 
lever vi 
i takt
med dyr og 
natur

– Hele familien trives med gårdsdriften. Vi lever et rolig liv, for-
teller Urs Gamper sammen med sønnen Jonas Gamper Solheim.

Tidligere leder av, og 
mangeårig styremedlem i 
LTN-Østfold fylkeslag, Urs 
Gamper og hans familie 
har satset på økologisk 
gårdsdrift. På Lislerud 
gård i Eidsberg kommune 
har han fritt utsyn mot 
Glomma. Gamper forteller 
om rolige dager der hes-
ten bestemmer tempoet.
– Målet er å få et samar-
beid med kommunen slik 
at mennesker som har 
behov for forandring, kan 
bruke tid her på gården, 
forteller sveitseren som 
gjorde nordmann av seg.

”Måtte finne
et levelig liv

etter ulykken”
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kjøpte Anne og jeg – sammen med 
et annet ektepar, Tante Grønn AS 
helsekostbutikk på Mysen. Anne 
jobber mest der, men jeg stepper 
inn jeg også når det trengs en vikar, 
forklarer Urs.

Tar imot elever
Om høsten er det innrykk med elev-
er fra to Steinerskoler fra indre Øst-
fold. 

– Fjerde og femteklassingene 
er med og hogger ved i skogen 
og er med på tømmerkjøring med 
hest. Tiendeklassingene har en ar-
beidsuke her hvor de er å høste inn 
grønnsaker, de lager mat og de får 
ri. Vi har bevisst valgt bort trakto-
ren. Den er en stressfaktor – med 
bråk. Det gir en spesiell ro å ar-
beide med hest, forklarer gårdbru-
keren og legger til at også en bar-
nehage har ”opplevelsesdag” på 
gården hvert år.

Gir mening
Gårdsfamilien synes at å møte men-
nesker, små eller store, er svært me-
ningsfullt.

– I vår tid føler vi det er viktig at 
unge mennesker får kjennskap til 
hvordan bonden arbeider med dyr, 
jord og naturen. Etter vår mening 
bygger skoleverket alt for mye på 
teori. Det sosiale livet på gården 
føler vi er viktig å vise fram. Vi har 

to egne barn og et fosterbarn her 
på gården og også de deltar aktivt 
i driften. For oss er dette verdifullt, 
forteller han.

Urs Gamper har fått et menings-
fullt liv, tross ulykken. Tillitsvervene 
i LTN har også gitt mye.

– Det kan være mange årsaker 
til at man må søke noe nytt. Jeg 
tenker for eksempel på folk som 
sitter på et kontor, og plutselig mø-
ter veggen. Ideèn med ”Grønn Om-
sorg” er veldig fin. Å få komme ut, 
jobbe med dyr og være i naturen 
gir nye krefter. Vårt mål framover 
er at vi skal få etablert oss som be-
søksgård. Vi ønsker å vise fram at 
arbeidet vårt har en verdi, forteller 
Urs Gamper.

Har fremtidsplaner
Gårdsfamilien på Lislerud er miljø-
bevisste. Anne kjører el-bil, og det 
er planer om egen vindmølle på 
gården.

– Ja, vi jobber med et vindmøl-
leprosjekt – et lite anlegg som kan 
drive gården. Vi er opptatt av å 
samarbeide med andre om ideène 
våre. Kanskje vi får til noe som an-
dre kan se seg tjent med å ta i bruk, 
forklarer han.  

Mens mange nordmenn reiser 
til fjells i påsken, blir ikke familien 
å se i noen bilkø når høytiden set-
ter inn.
– Nei vi feirer påsken her på gården, 
sammen med dyrene våre. Dessu-
ten kan det vel hende vi får besøk, 
smiler Urs Gamper. 

Hesten har en sentral rolle på Lislerud gård. Den brukes blant annet i skogen. Familien har bevisst valgt 
bort traktoren. 

Tiende klasse ved Steinerskolen i Ås er hvert år en arbeidsuke på 
gården. Her er det grønnsaker som høstes inn. 
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Fagnytt

Av Advokat Thomas Myran, 
Advokatkontoret 
Owe Halvorsen & Co

Ung ufør fordelsberegning er ikke 
en egen stønad man kan søke på 
– det er ”kun” en måte å beregne 
enten rehabiliteringspenger, attfø-
ringspenger eller uføreytelser på. 
Dette er viktig å merke seg, da det 
får betydning for hvordan man skal 
håndtere saken dersom man ikke 
får en slik beregning, men mener 
seg berettiget til denne.

Sikre tilleggspensjon
Formålet med denne fordelsbe-
regningen, er å sikre en garantert 
minste tilleggspensjon for perso-
ner som er født uføre, eller er blitt 
uføre i så ung alder at de ikke har 
hatt mulighet til å opptjene tilleggs-

pensjonsrettigheter. Rett og slett de 
som er såpass syke/skadde i ung 
alder, at de ikke greier å delta i ar-
beidslivet i særlig grad.

For rehabiliteringspenger følger 
dette av Ftrl. § 10-10, tredje ledd:

”For et medlem som får ned-
satt arbeidsevnen før fylte 26 år på 

grunn av en alvorlig og varig syk-
dom, skade eller lyte som er klart 
dokumentert, er minsteytelsen 2,4 
ganger grunnbeløpet. Dette gjel-
der selv om medlemmet har vært 
mer enn 50 prosent yrkesaktiv et-
ter fylte 26 år, dersom kravet settes 
fram før medlemmet fyller 36 år.”

Må være alvorlig
For attføringspenger følger dette av 
Ftrl. § 11-11, tredje ledd, hvor ordly-
den er den samme som for rehabili-
teringspenger.

For uføreytelser følger dette av 
Ftrl. § 12-13, hvor § 10-10 (3) er gjort 
gjeldende for de som tilstås tids-
begrenset uførestønad, mens de 

Sterk kritikk  mot NAV-systemet
De aller fleste har fått med seg kritikken mot saksbehandlingen i NAV-systemet. 
Mange opplever dessverre at de blir stående mellom ytelser i lang tid og i noen 
tilfeller blir tvunget å søke om økonomisk sosialhjelp, noe som selvfølgelig ofte er 
en ekstra belastning i en allerede vanskelig livssituasjon. 

Vi ser også at det er manglende kunnskap, også innenfor NAV, om gjeldende 
regelverk og forskjellige særrettigheter. Ikke minst gjelder dette ”Ung ufør – re-
gelen”. I denne fagartikkelen gir Advokat Thomas Myran, Advokatkontoret Owe 
Halvorsen & Co rede for regelverket på dette området. Thomas Myran har lang 
erfaring fra arbeid som jurist ved Trygdeetaten/NAV.

Per Oretorp
Seniorrådgiver LTN

Norge, som ett av verdens rikeste land og en god 
velferdsstat, har tatt inn i sin velferdslovgivning en 
rekke regler som skal sikre de svakeste i samfunnet. 
En av disse ordningene er ung ufør fordelsberegning 
av trygdestønader. Dette er kanskje den ordningen 
som det verserer flest (feilaktige) rykter om også, 
dessverre er det ikke bare hos legfolk, men også hos 
NAV ansatte, at disse ryktene svirrer.

”Skaden
må være alvorlig, 

varig og klart
dokumentert”

Ung ufør fordelsberegning



som tilstås varig uførepensjon skal 
få sin beregning vurdert jfr. Ftrl. § 
3-21, første ledd – min utheving:

”§ 3-21. Spesielt om antatte 
fram tidige pensjonspoeng for unge 
uføre født etter 1940. 

Et medlem som blir ufør før fyl-
te 26 år på grunn av en alvorlig og 
varig sykdom, skade eller lyte som 
er klart dokumentert, får medreg-
net framtidige pensjonspoeng med 
minst 3,30 for hvert år. Det er et vil-
kår at vedkommende er født etter 
1940.”

Som det leses fra disse bestem-
melsene, holder det ikke å få tilstått 
rehabiliteringspenger, attføring el-
ler uføreytelser før fylte 26 år – det 
kreves i tillegg at sykdommen/ska-
den er alvorlig, varig og klart doku-
mentert. Hva som ligger i dette skal 
vi gå nærmere inn på.

En tilleggsregel
Kort vil jeg bare nevne at det er 
tilkommet en tilleggsregel (pr. 
01.01.98), hvor man også etter fylte 
26 år kan få rett på slik fordelsbereg-
ning. Dette følger av både §§ 10-10, 

11-11 og § 3-21, dennes paragrafs 
sjette ledd:

”Selv om et medlem har vært 
mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter 
fylte 26 år, gis det framtidige pen-
sjonspoeng etter denne paragrafen 
dersom det er klart dokumentert at 
vilkårene i første ledd var oppfylt 
før fylte 26 år og kravet settes fram 
før fylte 36 år.”

Avgjørende da blir at uføretids-
punktet settes til før fylte 26 år, og 
at kravet om ytelsen rent faktisk er 
fremsatt før fylte 36 år. Fremsettes 
kravet når man er 36 år og 1 må-
ned, vil man aldri kunne få tilkjent 
slik fordelsberegning.

Krav til at sykdommen 
er klart dokumentert
Det må være klart medisinsk do-
kumentert at medlemmet ble ufør 
før fylte 26 år på grunn av alvorlig 
og varig sykdom, skade eller lyte 
(medfødt skade/sykdom). Det må 
også dokumenteres at sykdommen 
har hatt stor betydning for medlem-
mets funksjonsevne.

I dette ligger at dette ikke kan 

knyttes direkte opp mot diagnose, 
selv om NAV opererer med en liste 
med sykdomstilfeller som er ”kla-
rert” til å falle innenfor. Denne lis-
ten er bare eksempler, og det må 
alltid foretas en konkret vurdering 
for hver enkelt søker.

De som klart faller utenfor, er de 
som knapt eller aldri har vært i kon-
takt med lege og/eller behandlings-
apparatet før de fyller 26 år. De vil 
aldri kunne fylle vilkåret om ”klart 
medisinsk dokumentert”.

Faller utenfor ordningen
Det er mange som kan ha til dels 
alvorlige og til dels funksjonshem-
mende sykdommer og skader, som 
også faller utenfor ordningen. En-
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”Det må foretas 
en konkret

vurdering for hver 
enkelt søker”

LTN ser også at det er manglende kunnskap, også innenfor NAV, om gjeldende regelverk og forskjellige 
særrettigheter. Ikke minst gjelder dette ”Ung ufør – regelen”.  (Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås)
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ten fordi sykdommen/skaden ikke 
er å regne som varig eller den er 
ikke alvorlig nok.

For at en sykdom skal regnes 
som ”varig”, må den i utgangs-
punktet vurderes likt som for uføre-
ytelser, dvs. med en varighet på 4-7 
år. 

Med varig menes ikke livsva-
rig, men langvarig. I praksis kan 
det være vanskelig å ha en sikker 
oppfatning om framtidig utvikling 
og mulig bedring, og vurderingen 
vil derfor i mange tilfeller være 
skjønnspreget.

Er moderert
Etter tidligere praksis var det ret-
ningsgivende varighetskravet an-
slått til ca 7 år regnet fra et tenkt 
uføretidspunkt, men etter innførin-
gen av tidsbegrenset uførestønad 
er dette nå moderert litt, og kan be-
regnes allerede fra ca. 4 år.

Dette betyr at det retningsgi-
vende varighetskravet for tidsbe-
grenset uførestønad er redusert til 
fire – fem år, og varighetskravet for 
uførepensjon er presisert til mer 
enn syv år.

Dette medfører noe kompliserte 
forhold når man skal vurdere ung 
ufør fordel enten for de enkelte 
ytelsene.

Ingen konkrete tall
I fra NAVs praksis og egen erfaring, 
våger jeg påstanden om at varig-
hetskravet for å få beregnet støna-
der med ung ufør fordelsberegning 
er nærmere 7 enn 4 år, uten at det 
kan gis noen konkret tall på akkurat 
dette.

Like viktig er den alvorlighets-
vurdering som skal tas. Denne vur-
deringen er veldig vanskelig, og 
ofte veldig sammensatt. I noen til-
feller har søker flere lidelser som 
til sammen gir en alvorlig og varig 
funksjonsnedsettelse i ung alder, 
og vil da ha krav på fordelsbereg-
ning. I andre tilfeller er det en iso-
lert sett lite alvorlig sykdom, som 
for enkeltpersoner likevel kan med-
føre en situasjon med en alvor-
lig og varig funksjonsnedsettelse. 
Det er derfor umulig å generalisere 
med akkurat dette.

De lidelser som er tatt inn i NAVs 
rundskriv og som vanligvis kom-
mer innunder ordningen er (klippet 
fra rundskrivet):

Alvorlig somatisk sykdom
Alvorlig somatisk sykdom innebæ-
rer som hovedregel at tilstanden er 
klart objektivt dokumentert, og at 
den direkte begrunner et betydelig 
funksjonstap som forklarer varig re-
duksjon av inntekts-/arbeidsevnen. 
Eksempler på slik funksjonssvikt 
kan være: 
• Nedsatt forflytningsevne pga 

sykdom i nervesystem eller mus-
kelvev, for eksempel cerebral pa-
rese, lammelser eller lignende

• Nedsatt hjertefunksjon, for ek-
sempel pga medfødt uttalt hjer-
tefeil

• Nedsatt respirasjonsfunksjon, for 
eksempel pga  cystisk fibrose

• Alvorlig og utbredt hudsykdom, 
for eksempel sklerodermi

• Alvorlig leddlidelse som ved ju-
venil arthritt (leddgikt)

• Betydelig sansetap, for eksempel 
blindhet eller døvhet

Kan gi rett til tilleggspensjon
Alvorlig funksjonshemming pga 
mer diffuse og ikke klart dokumen-
terte lidelser, kan helt unntaksvis 
gi rett til garantert minste tilleggs-
pensjon. Dette gjelder bare perso-
ner som allerede i meget ung alder 
har en alvorlig funksjonshemming, 
som på bakgrunn av lang doku-
mentert observasjonstid, må anses 
som varig. Det er en forutsetning i 
slike tilfeller at inntektsevnen er helt 
bortfalt slik at medlemmet har vært 
forhindret fra å opptjene pensjons-
rettigheter på vanlig måte på grunn 
av sin sykdom.

Psykisk utviklingshemming
Funksjonsnivået må være så lavt at 
det hindrer vedkommende å delta i 
det åpne arbeidsmarkedet uten til-
rettelegging.

Som eksempel kan nevnes psy-
kisk utviklingshemmede som har 
hatt vernet arbeidsplass ved kom-
munalt syke- og aldershjem m.a.o. 

deltar på det åpne arbeidsmarke-
det med tilrettelegging.

Alvorlige psykiske lidelser
Psykisk sykdom må være diag-
nostisert og vurdert av spesialist i 
psykiatri eller barne- og ungdoms-
psykiatri, eller av spesialist i klinisk 
psykologi. Den syke må være bety-
delig invalidisert både i dagligliv og 
i forhold til arbeidslivet.

Følgende psykiske sykdomstil-
stander gir vanligvis alvorlig funk-
sjonssvikt. Listen er ikke uttøm-
mende:
• Kronisk alvorlig sinnslidelse,  for 

eksempel schizofreni
• Massive angst,- tvangs- og de-

pressive lidelser 
• Alvorlige psykosenære person-

lighetsforstyrrelser.
• Autisme
• Alvorlig grad av Asbergers syn-

drom
• De alvorligste tilfellene av ADHD

Avskjærer ikke andre 
sykdommer
Det er utrolig viktig å merke seg at 
denne listen på ingen måte avskjæ-
rer andre sykdommer og skader til 
å oppfylle verken varighets- eller al-
vorlighetsvilkåret. Likevel gir listen 
og omtalen av sykdommene som 
der er gjort et bilde på hvor ”listen” 
skal ligge – hva som skal til får å få 
en slik fordelsberegning. Dette ses 
blant annet av følgende omtale:

”Funksjonsnivået må være så 
lavt at det hindrer vedkommende 
å delta i det åpne arbeidsmarkedet 
uten tilrettelegging.”

Dette gir oss en viss målestokk 
for hvilken sykdoms-/skadesitua-
sjoner som kan komme innenfor 
ordningen.

Fremgangsmåte for  
å få slik beregning
Når du søker på rehabiliteringspen-
ger, attføring eller uføreytelser, skal 
NAV ta en selvstendig og uoppfor-
dret vurdering av om slik fordels-
beregning skal gis eller ikke. Dette 
vises dessverre altfor sjeldent i ved-
takene, da det stort sett kun frem-
kommer i saksbehandlingsblanket-
ten.

Er du usikker på om dette er vur-
dert i din sak, eller om det er vurdert 
men avslått, be om å få se saksbe-
handlingsblanketten i saksmappen 

”Må
kontrolleres

før
klagefristen

går ut”
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din. Der skal det fremkomme hvilke 
vurderinger som er gjort.

Er det ikke vurdert, eller du ikke 
har fått slik beregning innvilget, kan 
dette angripes ved å klage/anke på 
vedtaket.

Medfører ”strafferunde”
Dessverre ser jeg altfor ofte av de 
lokale NAV kontor da velger å saks-
behandle slike klager som ”nye” 
søknader om ung ufør stønad. Det-
te er formelt feil, og medfører kun 
en ekstra ”strafferunde” for søke-
ren. Skjer dette, bør dette påtales 
direkte til NAV lokalt, kanskje også 
til nærmeste overordnede organ – 
NAV Klage og anke på det stedet du 
bor.

NAV lokalt skal kun gå gjennom 
saken og se om de kan ha gjort en 
feil, for derigjennom å rette opp 
denne. Er NAV lokalt ”enige med 
seg selv”, skal klage-/ankesaken 
videresendes NAV Klage og Anke 
som vanlig.

Det er viktig at dette kontrolleres 
før klagefristen er gått ut. Selv om 
klagefristen på 6 uker er oversittet, 
vil i de fleste tilfeller hvor ung ufør 
ikke er vurdert, kunne være gjen-
stand for en omgjøringsbegjæring 
etter Forvaltningslovens § 35 flg., 
eller en ordinær gjenopptagelses-
sak hos NAV. Men den veien er noe 
tyngre, så det er absolutt å anbe-
fale å klage på vedtaket.

Innvilgelse av ytelsen, på van-
lig beregningsgrunnlag, stanser 
ikke selv om du klager og ber om 
at ytelsen skal beregnes med ung 
ufør fordelsberegning.

Formålet med fordelsberegningen, er å sikre en garantert minste 
tilleggspensjon for personer som er født uføre, eller er blitt uføre i 
så ung alder at de ikke har hatt mulighet til å opptjene tilleggspen-
sjonsrettigheter.  (Illustrasjonsfoto: Gunn-E.Almås)

”Feil
kan medføre

ekstra
strafferunde”



14 Tm • nr. 3 – 2009

God oppslutning om 
regionskonferansen i Tromsø

SAS-Radisson hotell i Tromsø var 
med på å gjøre helga vellykket med 
fine hotellrom, god service, god 
mat og flott møterom. Regionse-
kretæren åpnet konferansen med 
en del opplysninger og etterpå pre-
senterte alle seg selv. Det var en del 
nye ansikter, og alle fikk også nav-
nelapp. 

Etterpå brukte vi litt tid på 
landsmøtet som skal være senere 
i vår. Det var enighet om at lagene 

bør ha møte der de arbeider med 
landsmøtepapirene når de er kom-

met. De må også se på hva de skal 

stemme på forslagene som even-
tuelt blir sendt inn. 

Med andre ord; være godt for-
beredt.

Interessant foredrag
Siste del før lunsj handlet om lege-
midler. For første gang fikk regions-
konferansen besøk av en farmasøyt 
og det viste seg å være meget in-
teressant.

Farmasøyten kom inn på hva et 

Helga 20.–22. februar 
i år møttes 31 repre-
sentanter fra alle la-
gene i region nord for 
å ha regionskonfe-
ranse. Generalsekre-
tær Marit Andresen 
og LTNs nestleder 
Svein Ove Lange-
land var også med. 
Som regionsekretær 
hadde jeg gleden av 
å lede konferansen.

”Interessant
foredrag om

medisin-bruk”   

Landsforeningen

Av: Nils-Gunnar Kristoffersen,
 Regionsekretær Nord

Ledere og LTNs sentrale representanter samlet etter at årsmøtene var over. (F.v) Generalsekretær Marit 
Andresen, LTNs nestleder Svein Ove Langeland, Ellen Thomassen (leder LTN-Troms fylkeslag), region-
sekretær Nils-Gunnar Kristoffersen, Marit Jakobsen (leder LTN-Nordland fylkeslag) og representant for 
LTN-Finnmark, Merja Anitta Huusko. Lovisa Suhr ble gjenvalgt som leder i LTN-Finnmark, men deltok 
ikke på konferansen.
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legemiddel er, riktig bruk, smerte-
stillende, effekten, bruk av flere le-
gemidler samtidig og risiko. 

De aller fleste i LTN bruker et el-
ler annet legemiddel og mange er 
skeptisk til bivirkninger. Det er der-
for naturlig at det ble mange spørs-
mål rundt temaet. Det var satt av 
1,5 kurstime til dette og det viste 
seg å bli alt for kort tid.

Så neste gang vi har legemid-
ler på programmet, må vi sette av 
mye mer tid til det. 

Fokus på samarbeid
Etter lunsj tok regionssekretær opp 
det å ta vare på og bry seg om hver-
andre for å få et godt samarbeid i 
styret. 

Han delte også ut regelsett for 
LTN fra 1995 og ba alle om å gå 
igjennom det på et styremøte. 
Det er lurt å fokusere på dette, ikke 
bare fordi det har kommet nye per-
soner inn i styrene, men også for å 
forebygge at det blir misforståelser 
innad i styret. 

Likemann i sykehus
Etter litt informasjon om individuell 
plan, handlet siste del av dagen om 
likemannsarbeid og spesielt like-

mann i sykehus. Første del handlet 
om det å være likemann, før vi gikk 
over til likemann i sykehus.

De fleste lagene i nord, har et 
sykehus i deres distrikt, men det er 
lite aktivitet i forhold til likemann 
i sykehus. Det ble en god disku-
sjon og mange spørsmål, selv om 
det var på slutten av dagen og folk 
var slitne. Vi får håpe at det som 
ble lagt fram, kan hjelpe lagene til 
å gjøre en innsats på sykehusene. 
Regionsekretæren vil også hjelpe 
til hvis de ønsker det.

Hyggelig samvær
Etter en bedre middag, var det so-
sialt samvær på lørdagskvelden for 
dem som ikke var for sliten etter en 
lang dag. 

Søndag var i sin helhet tiltenkt 
årsmøter for Troms fylkeslag og 
Nordland fylkeslag. Representan-
ten fra Finnmark, var gjest på Nord-
land sitt årsmøte. Marit og Svein 
Ove var årsmøteledere og møtene 
foregikk i fine former. Etter årsmø-
tene var det lunsj og hjemreise et-
ter ei lærerik helg.

”Satte fokus
på likemanns-

arbeid”  

– Hyggelig å samles til konferanse, sier (t.v) Stein Andreassen 
(LTN-Sortland/Andøya lokallag), Hege Endresen (styremedlem LTN- 
Troms fylkeslag) og leder av LTN-Sortland/Andøya lokallag, Arne-
Magne Andreassen.

31 representanter fra lagene i nord møttes til en lærerik konferanse og avviklet også årmøtene.
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Landsforeningen

Av Linda V. Westbye
Regionsekretær Vest

 LTN er glad for at vi virkelig får et 
løft i samferdselssektoren. Selv om 
det er mye fokus på distriktspolitikk, 
næringsutvikling i distriktene og 
miljø, betyr bedre veier også færre 
ulykker, så trafikksikkerheten vin-
ner fram også der. LTN synes det er 
gledelig at ministeren spesifikt nev-
ner trafikksikkerhet som det aller 
viktigste i Nasjonal Transport Plan, 
tiltak for å redusere antall drepte 
og hardt skadde prioriteres. Det er 
i møteulykkene, utforkjøringer og 
ulykker med påkjørsel av myke tra-
fikkanter vi ser flest antall drepte 
og hardt skadde, så mange som 85 
prosent av disse ulykkene har dø-
delig utgang. 

Bredere veier
I perioden 2010 – 2019 skal det byg-
ges: 230 km med ny firefeltsvei, 350 
km med riksvei får gul midtstripe 
(dvs veien blir minimum 8,5 me-
ter bred, i dag kanskje kan det være 
bare 5,5 meter bred) ,750 km med 
nytt midtrekkverk og brede midtfelt 
og  500 km med nye gang og syk-

kelstier Alle disse tiltakene vil føre 
til bedre sikkerhet for både billister 
og mye trafikkanter. Forhåpentlig-
vis vil antall drepte og hardt skadde 
reduseres. 

Tar lang tid
Regjeringen arbeider i forhold til en 
nullvisjon for antall hardt skadde 
og drepte i trafikken, og det sier seg 
selv at dette er arbeid som tar tid. 
De legger allikevel opp til en større 
innsats på dette punktet, og går for 
at man på ti år skal få ned tallet like 
mye som man fikk på 20 år i forrige 
periode. Nasjonal transportplan leg-
ger opp til å redusere antall drepte 
og hardt skadde i veitrafikken med 
minst en tredjedel innen 2020, og 
det legges opp til 860 millioner til 
midtdeler og midtskiller, bygging 
av nye veier og vedlikehold. Det 
skal også satses på gjennomsnitts-
målinger av fart på strekninger, og 
det  skal gjøres endringer i fører-
opplæringen. Navarsete la i presen-
tasjonen vekt på at man ikke bare 
må se på enkelttiltak for å oppnå re-

sultater i trafikksikkerhetsarbeidet, 
men at man må se på bredden og 
alle de aktive aktørene. 

Dette er et ambisiøst og godt 
mål, sier nestleder i LTN Svein Ove 
Langeland. – Vi håper dette blir fulgt 
opp i bevilgningene i statsbudsjet-
tet. Det er viktig at man ikke bare ser 
på pengene som bevilges, men re-
sultatene som oppnås med det.

Midtdeler
I tidligere handlingsplaner har midt-
deler vært en viktig sak for LTN. Sta-
tens vegvesen meldte at det er et 
reelt behov for 503 kilometer med 
midtdeler i 2003. Siden 2000 har det 
bare blitt bygget 103 kilometer med 
midtdeler. – Hvis vi får 750 kilome-
ter med midtdeler /brede midtfelt 
er jo strålende, for det er midtde-
leren som redder liv i forhold til å 
redusere møteulykkene. LTN vil føl-
ge med og eventuelt lage aksjoner 
dersom løftene ikke holdes, avslut-
ter Lange land.

Nasjonal Transportplan 2010–2019
Fredag den 13. mars la samferdselsminister Liv Signe Navarsete frem nye nasjonal 
transportplan for 2010 – 2019. – De neste ti åra skal vi bruke i alt 321,9 milliarder kro-
ner over statsbudsjettet til utbygging, drift og vedlikehold av vei- og jernbane og 
tiltaket i havner og ferjekaier. Nasjonal transportplan legger opp til å bruke 100 mil-
liarder kroner eller 45 prosent mer enn i den forrige planen, sier Navarseter.

LTN synes det er 
gledelig at ministeren 

spesifikt nevner tra-
fikksikkerhet som det 

aller viktigste i Na-
sjonal Transport Plan. 

Tiltak for å redusere 
antall drepte og hardt 

skadde prioriteres. 
(Illustrasjonsfoto: 

Gunn-Elisabeth 
Almås)



Ofoten har flere med-
lemmer som er trofaste 
støttespillere. I forrige 
nummer av Trafikkskad-
des magasin skrev laget 
om et vellykket årsmøte 
med påfølgende hygge-
lig middag med overras-
kelser. Ofoten lokallag er 
dessuten 15 år, og det 
ble feiret. 

Familien Ronny, Aud og 
Eirk Løkås har vært med-
lemmer i 25 år, og fikk overrakt LTNs gullkokke for trofast medlemskap. 
Kjersti Bredal ble tildelt LTNs hederstegn

Leder Roy Brateng åpnet møtet. Marianne Nyland ble 
valgt til møtedirigent og senere til leder og klubbet mø-
tet godt i gjennom. Det kom 31 stemmeberettigede til 
årsmøtet og etter møtet var det godt og få i seg en god 
og varm gryterett.

Det året som har gått har vi både hatt og vært med 
på kurs og konferanser både på land og til havs.

En tur til både Kemer i Tyrkia og julebord i Kiel har 
vi også fått med oss. Disse turene hadde god oppslut-

ning. Skraploddene har gått unna når vi har hatt flere 
stand i fylket. Trafikkofrenes dag støtter vi godt opp-
under og flere av våre likemenn er med på dette. Like-
mennene våre er på sykehus en gang i uka og prater 
med skadde.

Vi håper at medlemmene våre vil være med oss vi-
dere og bli med på både teater, grillkveld og masse 
mer.

Vi i Buskerud fylkeslag holdt årsmøte på Sanden Hotell i Hokk-
sund den 14. februar 2009.

Årsmøte i LTN-Buskerud

Landet Rundt

Det nye styret i LTN-
Buskerud fylkeslag 
(f.v.foran): Leder Mari-
anne Nyland, varamed-
lem Britt Sofie Østheim, 
nestleder Sissel Rem-
me, (bak fra v) kasserer 
Harald F. Johansen, 
varamedlem Per Kårt-
vedt, varamedlem Anne 
Frøshaug, ungdoms-
representant John Olav 
Brateng, sekretær Knut 
Guttormsen og styre-
medlem Tore Engen. 
Styremedlem Marie 
Fure var ikke til stede 
da bildet ble tatt.

Av Britt Sofie Østheim
LTN-Buskerud fylkes lag

Langvarig innsats for trafikkskadde
Under middagen på årsmøte i LTN- Ofoten lokal-
lag fikk flere av medlemmene heder for sin inn-
sats i foreningen. 

Aud, Ronny og Eirik Løkås har vært 
medlemmer i LTN i 25 år.

Kjersti Bredal fikk heder for sin 
innsats i LTN. 
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LTN-Romerikes nettsider
er godt besøkt
LTN-Romerike lokallag har avhold sitt årsmøte. Det forløp uten dramatikk og 
uten misnøye til det arbeidet som var utført i 2008.

Vi var nødt til og kaste oss rundt og skaffe nye mø-
telokaler, noe vi fikk beskjed om samme dag som 
møte innkallingen var sendt. FFO-Akershus var på 
flyttefot, vekk i fra de lokalene som stod til vår dis-
posisjon på Strømmen Storsenter. Vi fikk låne per-
sonal-kantinen til de ansatte på Storsenteret slik at 
årsmøte ble på “samme sted” men et annet rom. 
Det var 13 til stede herav 12 stemmeberettiget. Øko-
nomien er bra og medlemstallet stabilt med en 
“turnover” på omlag 30 medlemmer. Hjemmesiden 

hadde over 16 000 besøkende i fjor, og samsvarer 
med økt kontakt per telefon. Valg av nytt styre var en 
hyggelig affære da nesten alle tok gjenvalg og vi fikk 
ett nytt medlem inn i styret og en ny vara. Etter at 
årsmøtet var avsluttet, delte vi ut en overraskelse til 
revisorer og valgkomiteen for arbeidet de har gjort. 
Det ble servert pizza og brus til de som tok seg tid til 
litt sosialt samvær. Styret er igjen klar til nye oppga-
ver, så vi henstiller medlemmene og ytre ønsker og 
følge med på hjemmesiden: www.ltn-romerike.no

Jan-Ole Linnerud har vært rullestolbruker siden 1988, 
og har tidligere jobbet hos Harald A. Møller med biltil-
pasning for funksjonshemmede. Linnerud har fagbrev 
som bilmekaniker. 

– Jeg har kjørt bil med håndbetjent gass og brems. 
Har også jobbet som rådgiver ved Sunnaas sykehus 
i noen år. Jeg bruker av min erfaring og kompetanse 
på å få tak i gode biler med lav kilometerstand og rik-
tig utstyr. Vi bruker de godkjente bilombyggerene ved 
eventuell tilpassning ny eier, forklarer han. 

Hos FunkisBil kan du kjøpe tilpasset bil mens 
du venter på bil fra NAV, eller at du har fått støtte til 
”Gruppe 1 bil” og kan kjøpe bruktbil. – Det er heller 
ikke alle funksjonshemmede som er klar over at du kan 
få dekket utleieutgifter gjennom NAV hvis din egen bil 
står på verkested noen dager. De nye reglene trådte i 
kraft i fjor. Er man avhengig av bil til jobb eller skole så 
er denne problemstillingen aktuell, sier Linnerud som 
har gått til anskaffelse av en bil som han har til utleie.                                                                                                                                          
Jan-Ole Linnerud forteller videre at han tilbyr konsu-
lenthjelp ved valg av bil og i søkeprosessen hos NAV.

– Kan søke NAV om leiebilutgifter
Jan-Ole Linnerud står bak firmaet FunkisBil i Spydeberg. Han er selv rullestolbruker 
og startet opp firmaet for et år tilbake.
– Ikke alle funksjonshemmede er klar over at de kan få dekket leieutgifter til en til-
passet bil hvis din egen står på verksted og du trenger transport til jobb eller skole, 
forteller han.

– Vi er en av få bilfirmaer i landet som leier ut 
tilpasset bil, opplyser Jan-Ole Linnerud i FunkisBil 
i Spydeberg.
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Av LTN-Romerike lokallag v/Kjell H Silkoset

Landet Rundt 

 



Landet Rundt

Av Astrid Johansen
LTN-Østfold fylkeslag

Klokken 14.00 møttes deltakerne i konferanselokalet til 
seminar. Møtet ble ledet av avtroppende leder av fylkes-
styreleder Urs Gamper. Temaet var likemannsarbeid på 
sykehus og det å være likemann.  Seminaret ble avslut-
tet etter frokost på lørdag 14. februar. Da ble det både 
tid til spørsmål og mer erfaringsutveksling angående li-
kemann. Likemannskurs fra LTN og FS var også et sen-
tralt tema. Det ble også snakket litt om det nye LTN-året 
vi er på vei inn i. Medlemmene kom med ønsker, tan-
ker og ideer, noe nyvalgt fylkesstyreleder Hege Hansen 
satte pris på.

Avviklet årsmøte
Årsmøtet fredag 13. februar startet klokken 16.00 og ble 
ryddig ledet av nestleder i LTN, Svein Ove Langeland. 
Regionsekretær Karin Bjørnødegaard var en effektiv se-
kretær. Urs Gamper ble valgt som ordstyrer. Tellekorps 
og medlemmer til å skrive under protokollen ble også 
valgt. 

Innkallingen, dagsordenen og styrets beretning ble 
godkjent før vi gikk i gang med revisorenes beretning 
og regnskap.

Det var innkommet et forslag angående å danne 
et utvalg for fond. Vi fikk noen benkeforslag til hvem 

som skal sitte i utvalget, men etter en håndsopprek-
ning kom vi til enighet om det.

Fulgte valgkomiteen
Valgkomiteens liste gikk igjennom, og styret ble som 
det stod i årsmøtepapirene: Leder: Hege Hansen, nest-
leder Nils Wilhelm Dikkanen, sekretær/ungdomskontakt 
Astrid Johansen, kasserer Lillan Thoresen, styremed-
lem Synnøve Østereng, 1. vara Rolf Langsrud, 2. vara 
Anne-Grethe Svensson, 1.revisor Kari Lisbeth Hovland 
og 2. revisor Anna Marita Hirth. Hans Olav Hansen ble 
valgt som leder av valgkomiteen og han fikk med seg 
medlem Erik Amundsen.

Nye utfordringer
Det nye styret var fornøyd med fremleggingen av årets 
arbeidsplan, som var lagt frem tidligere i årsmøtet og 
gleder seg nå til å gå i gang med arbeidet for medlem-
mene i LTN Østfold 2009/2010.

Årsmøtet ble avsluttet med en deilig middag på 
Quality hotel & Resort der både det gamle styret ble 
takket for jobben i -08/-09. Det nye styret ble gratulert 
og fikk med seg gode ønsker på startstreken av det 
nye LTN-året -09/-10.
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Årsmøte i LTN-Østfold

Hege Hansen, Svein Ove Langeland, Anne og Urs 
Gamper hygget seg under middagen.

Nytt og gammelt styre, revisorer og fonds-utvalg samlet under årsmøtet i LTN-Østfold. 

LTN-Østfold fylkesstyre innkalte 13.–14.
februar til seminar og årsmøte 2009 på 
Quality hotel & Resort Sarpsborg. 
Fredagen åpnet med at medlemmene 
etter innsjekking “tok opp tråden siden 
sist” over en smakfull lunsj på hotellet. 



Av Styret LTN-Gjøvik og omegn lokallag

Du har en så fin utpost, du
Et sted du henter deg inn igjen
Der du kan finne roen,
la sjelen få kvile

Jeg har sett etter en kvilestein
Et sted hvor jeg kan hente krefter
Kan du låne meg din stein?
Jeg vet at det er en fin utpost 
– du har vært der før meg

T.A.

Lån meg kvilesteinen
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Kun vanlige årsmøtesaker ble behandlet da det ikke var 
kommet inn noen forslag. Marianne Hagen leste års-
meldinga og handlingsplanen. Wenche Mauseth leste 
regnskapet. Marianne Hagen leste også opp valgkomi-
teens forslag som ble godkjent med benkeforslag på et 
av medlemmene i valgkomiteen. 

Styret består av: Marianne Hagen leder, Liv Anita 
Bjerke nestleder, Wenche Mauseth kasserer, Per Arne 
Mauseth styremedlem, Oddvar Kristiansen styremed-
lem, Mads Bjerke og Inge Botten varamedlemmer, Eli-
sabeth Funke og Hans Olav Engen er valgkomitè. Revi-
sorer er Lise Hammerud og Erik Midthus. 

Etter årsmøtet koste vi oss med kaffe, rundstykker 
og nydelig kransekake. 

Årsmøte ble avviklet på Gjøvik
Årsmøtet i LTN-Gjøvik og omegn lokallag ble holdt på Frivillighetssentralen den 27. 
januar. Vi var så heldige å ha regionsekretæren vår på besøk. Karin Bjørnødegård for-
talte fra et lærerikt besøk hun hadde hatt med Øverby kompetansesenter på Gjøvik.

Landet Rundt 

 

Årsmøtet ble avholdt på Frivillighetssentralen og 
kun vanlige årsmøtesaker ble behandlet. 



Av Brit-Jenni Rasmussen
Leder LTN-Follo lokallag
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Landet Rundt

Av Lydia Marki
Leder LTN- Midt- og

Nord- Hedmark lokallag 

Styrets sammensetning er (fra venstre)  Anne-
 Marie Bakke, Lydia Marki, Pernille Villekjær, 
Thordis Berstad, Elisabeth Bøen- Johnsen. Det ble 
valgt 4 nye medlemmer i år. og nye medlemmer er 
Irene Nordholm, Kjell Eriksen, Per Erling Aasen og 
Jan Olav Lunde (var ikke tilstede da bilde ble tatt).
Hilde Valberg fra landsstyret besøkte også års-
møtet.

Fra LTN sentralt møtte Ingeborg Dahl – Hilstad, 
og årsmøtet ble åpnet av Bjørn Bjørsrud. Inn-
kalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 
Bjørn Bjørsrud ble valgt til møteleder, og Brit-
Jenni Rasmussen ble valgt som dirigent. Styrets 
beretning for 2008 ble også enstemmig godkjent, 
og det samme med regnskapet.

Valgskomiteens innstilling til nytt styre fikk 
også full tilslutning. Det nye styret best år av le-
der Brit-Jenni Rasmussen, nestleder Lisbet K. 
Tindberg og styremedlemmene Sonja Wold, 
Per-Arne Salicath og Kjell Skrikerud. Styret skal 
fordele oppgaver blant styremedlemmene.

LTN-Follo lokallag valgte Øystein Søvik og 

Jan Erik Wold som revisorer. Bjørn Bjørsrud og 
Jan Erik Wold utgjør valgkomiteen.

Årsmøtet valgte også representanter til føl-
gende verv: Landsmøtedelegat: Brit-Jenni Ras  - 
mussen med vararepresentant Lisbet K. Tind-
berg. Fylkesstyrerepresentant: Brit-Jenni Ras-
mussen med vararepresentant Lisbet K. Tind-
berg. Representant til FFO lokalt: Sonja Wold og 
vara  Per-Arne Salicath.

Det er planlagt medlemsmøte mandag den 
30. mars og mandag den 4.mai. Disse blir avvi-
klet på Ski Sevicesenter klokken 19.00.

Det forelegger en god del planer for innevæ-
rende år, og styret håper på godt oppmøte på 
medlems møtene.

 

Årsmøte i 
LTN-Midt- og Nord-Hedmark

Ønsker større aktivitet
i LTN-Follo lokallag

Det ble avholdt styremøte for Midt- og 
Nord-Hedmark lokallag den 5. februar på 
Finsal sykehjem. Vi hadde en hyggelig 
kveld med enkel bevertning. 

Årsmøte i LTN-Follo lokkalag ble avholdt på Ski Servicesenter for 2008 man-
dag den 2. februar. Styret skulle ha ønsket seg bedre oppmøte fra medlem-
mene. Laget har en del planer for aktiviteter inneværende år, og håper del-
takelsen tar seg opp.
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Utdeling fra Banco Humanfond
LTN har fått utbetalt 44.910 kroner fra aksjefondet Banco Humanfond for året 2008. 

Fjoråret var et trist børsår internasjonalt, men Banco 
deler likevel ut to prosent av forvaltningskapitalen per 
31. januar 2008. Totalt har LTN fått utdelt til sammen 
382.223 kroner fra aksjefondet i Banco. Totalbeløpet 

som deles ut for året 2008 er på 966.883 kroner. Totalt 
har det vært delt ut 11.290.632 kroner til ideelle organi-
sasjoner. 

Landet Rundt 

Av Wenche H. Sandbraaten og Heidi Nordli

Forespørsel om deltakelse 
i forskningsprosjekt

”Ervervet hjerneskade og kommunikasjon i nære relasjoner.
Ektefelles/samboers opplevelser og erfaringer”

Bakgrunn og hensikt
Vi er to mastergradsstudenter ved Institutt for Spesi-
alpedagogikk som ønsker å sette fokus på pårøren-
des opplevelser og erfaringer med kommunikasjon og 
samspill med partneren som har fått en ervervet hjer-
neskade. 

I Norge er det forsket lite på utfordringer som kan 
oppstå i kommunikasjonen mellom ektefeller/sambo-
ere etter en ervervet hjerneskade. Formålet med pro-
sjektet er derfor å få en dypere innsikt i ektefelles/sam-
boers opplevelser og erfaringer med kommunikasjon 
og samspill med partneren. Økt kunnskap kan bidra til 
at aktuelle tilbud som gis pasient og ektefelle/sambo-
er i et rehabiliteringsforløp, i større grad blir utformet 
med fokus på hvordan kommunikasjonen i parforhol-
det kan ivaretas og styrkes. 

Hvem kan delta?
Vi ønsker å komme i kontakt med ektefelle/samboer til 
personer som har fått en ervervet hjerneskade (trauma-
tisk hjerneskade eller hjerneslag). Vi tenker at personen 
med ervervet hjerneskade har et godt bevart språk, og 
at skadegraden betegnes som mild/moderat. Det må 
være minst 1 til 1,5 år siden skaden oppstod, og det 
er ønskelig at ekteskapet/samboerforholdet har hatt en 
varighet på minst ett år før skaden inntraff. Du må være 
over 18 år for å kunne delta i studien.

Av hensyn til den praktiske gjennomføringen er det 
ønskelig at du kommer fra det sentrale østlandsom-
rådet (Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og 
Hedmark).

Hva innebærer studien?
Dersom du velger å delta i prosjektet, vil du bli inter-
vjuet om hvordan du opplever og erfarer kommunika-
sjon og samspill med din partner etter skaden oppstod. 
Intervjuet vil ha en varighet på ca 1- 1.5 time. Fokuset 
for intervjuet vil være dine opplevelser og erfaringer i 
daglige samtaler med din partner.

Det er frivillig å delta i prosjektet, og du kan når som 
helst trekke deg uten å måtte oppgi noen grunn.  Alle 
opplysningene du gir blir behandlet konfidensielt, og 
involverte i prosjektet har taushetsplikt.

Prosjektet er godkjent av Norsk Samfunnsvitenska-
pelige datatjeneste AS.

Dersom du har spørsmål om prosjektet kan du ta 
kontakt med masterstudentene pr. telefon/ e-mail eller 
du kan kontakte veileder for prosjektet, doktorgrads-
stipendiat Marianne Rødset ved Institutt for Spesial-
pedagogikk i Oslo (tlf. kontor 22 85 74 78/ mob. 92 65 
30 68).

Dersom du ønsker å formidle dine erfaringer ved å 
delta som informant, kan du ta kontakt med master-
studentene.

Til pårørende

Heidi Nordli   
Tlf. 901 17 064   
e-mail:
heinordl@online.no 

Wenche H. Sandbraaten
Tlf. 959 34 543
e-mail: 
christhi@sorumtv.no

Masterstudenter, fordypning i logopedi ved 
Institutt for Spesialpedagogikk Universitetet i Oslo.
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Vedlegg til søknadsskjema for sommeropphold i KReSS Drøbak

Navn på den med skade:________________________________________

Adresse: ____________________________________________________

Tlf: ____________________________________Fødselsår: ___________

Når ble du ble skadet? _________Hvilken diagnose fikk du?___________

Har du vært på Sunnaas tidligere? ________________________________

Bor du sammen med barna dine? _________________________________

Ektefelle/samboer/ eks. som blir med: ____________________________

Dennes adresse og tlf:__________________________________________

Barnas navn, kjønn og alder:
____________________________________________________________
____________________________________  

Trenger noen av dere spesiell tilrettelegging? (kost, allergier etc) 
____________________________________________________________

Andre viktige opplysninger? __________________________________________

Familien kan kun uke 27____, uke 28_____ , kan både uke 27 og 28_____

Skriftlig svar sendes til begge de voksne, både den med skade og den uten
skade, for å sikre at informasjon når frem. Dette formularet sendes sammen med
legens søknad til Sunnaas sykehus HF,1450 Nesoddtangen, merkes 
”Familieopphold i KReSS Drøbak”

                                                                     

                                                                                                   Utgave høst 08

         Familieopphold

Kognitiv rehabiliterings enhet Sunnaas sykehus 
(KReSS)

Ukesopphold for familier hvor mamma eller 
pappa har fått en hjerneskade

Personalet
Familiene vil møte vårt tverrfaglige rehabiliteringsteam, 
inkludert ansatte fra Lærings- og mestringssenteret.

Praktisk
Familiene får rom i lokalene til KReSS Drøbak. Kveldene og 
nettene styres av familien selv, og man må hjelpe til ved 
måltider, rydde egne rom osv. 
Kostnader for oppholdet og planlagte aktiviteter dekkes av 
KReSS. Transport til og fra for familien må den enkelte familie 
evt. søke dekket ved eget trygdekontor i god tid før avreise. Ta 
med hensiktsmessig tøy for ute- og innebruk til store og små.

Søknad om deltakelse
Fastlegen søker den skadde med familie inn til behandlings-
tilbudet. Det er begrenset plass og vi vil forsøke å sette sammen 
grupper slik at familiene har mest mulig til felles, for eksempel 
ut fra barnas alder.
Vennligst bruk formularet på baksiden av brosjyren som tillegg 
til legens søknad.
Søknadsfrist: 15. mai

Tid og sted
Første gruppe i uke 27
Andre gruppe i uke 28

Skaden påvirker familien
Vi vet at livet etter en hjerneskade kan bli annerledes for den 
som har fått skaden. Skaden og følgevirkningene etter den vil 
også ha betydning for de pårørende.

Målet er å øke mestring innen familien
KReSS Drøbak vil samle 6-7 familier for undervisning og erfar-
ingsutveksling rundt temaet: ”Hvordan er det å leve sammen når 
livet brått ble endret?”. Vi håper dette blir til hjelp for å mestre 
nye utfordringer og gi inspirasjon til veien videre. 

Målgruppen
Programmet passer for familier der mamma eller pappa har fått 
en skade for minst ett år siden og barna er 4 - 16 år gamle. 
Gruppetilbudet er dessverre ikke tilpasset deltakere med store 
språkproblemer. Barna må klare å være sammen med andre enn 
sine foreldre på dagtid. 

Temaer og opplegg
Eksempler på temaer vi snakker om er hjernen, følgevirkninger 
etter skaden, mestring i hverdagen, endrede roller i familien, 
hvordan det er når mamma/ pappa har forandret seg og det å 
møte hjelpeapparatet. 
Temaene legges til rette for voksne og barn i separate grupper. 
For barna/de unge er det mest aktiviteter og samtale, noe vi 
håper kan bidra til økt forståelse. I tillegg vil vi ha lek og moro 
i fellesskap. Det tilbys ikke individuelle behandlingstilbud eller 
parterapi. Besøksadresse:

Løktabakken 11
1440 Drøbak

Telefon 64 90 77 30 
E-post: firmapost@sunnaas.no
www.sunnaas.no

Personalet
Familiene vil møte vårt tverrfaglige rehabiliteringsteam, 
inkludert ansatte fra Lærings- og mestringssenteret.

Praktisk
Familiene får rom i lokalene til KReSS Drøbak. Kveldene og 
nettene styres av familien selv, og man må hjelpe til ved 
måltider, rydde egne rom osv. 
Kostnader for oppholdet og planlagte aktiviteter dekkes av 
KReSS. Transport til og fra for familien må den enkelte familie 
evt. søke dekket ved eget trygdekontor i god tid før avreise. Ta 
med hensiktsmessig tøy for ute- og innebruk til store og små.

Søknad om deltakelse
Fastlegen søker den skadde med familie inn til behandlings-
tilbudet. Det er begrenset plass og vi vil forsøke å sette sammen 
grupper slik at familiene har mest mulig til felles, for eksempel 
ut fra barnas alder.
Vennligst bruk formularet på baksiden av brosjyren som tillegg 
til legens søknad.
Søknadsfrist: 15. mai

Tid og sted
Første gruppe i uke 27
Andre gruppe i uke 28

Skaden påvirker familien
Vi vet at livet etter en hjerneskade kan bli annerledes for den 
som har fått skaden. Skaden og følgevirkningene etter den vil 
også ha betydning for de pårørende.

Målet er å øke mestring innen familien
KReSS Drøbak vil samle 6-7 familier for undervisning og erfar-
ingsutveksling rundt temaet: ”Hvordan er det å leve sammen når 
livet brått ble endret?”. Vi håper dette blir til hjelp for å mestre 
nye utfordringer og gi inspirasjon til veien videre. 

Målgruppen
Programmet passer for familier der mamma eller pappa har fått 
en skade for minst ett år siden og barna er 4 - 16 år gamle. 
Gruppetilbudet er dessverre ikke tilpasset deltakere med store 
språkproblemer. Barna må klare å være sammen med andre enn 
sine foreldre på dagtid. 

Temaer og opplegg
Eksempler på temaer vi snakker om er hjernen, følgevirkninger 
etter skaden, mestring i hverdagen, endrede roller i familien, 
hvordan det er når mamma/ pappa har forandret seg og det å 
møte hjelpeapparatet. 
Temaene legges til rette for voksne og barn i separate grupper. 
For barna/de unge er det mest aktiviteter og samtale, noe vi 
håper kan bidra til økt forståelse. I tillegg vil vi ha lek og moro 
i fellesskap. Det tilbys ikke individuelle behandlingstilbud eller 
parterapi. Besøksadresse:

Løktabakken 11
1440 Drøbak

Telefon 64 90 77 30 
E-post: firmapost@sunnaas.no
www.sunnaas.no

Vedlegg til søknadsskjema for sommeropphold i KReSS Drøbak

Navn på den med skade:________________________________________

Adresse: ____________________________________________________

Tlf: ____________________________________Fødselsår: ___________

Når ble du ble skadet? _________Hvilken diagnose fikk du?___________

Har du vært på Sunnaas tidligere? ________________________________

Bor du sammen med barna dine? _________________________________

Ektefelle/samboer/ eks. som blir med: ____________________________

Dennes adresse og tlf:__________________________________________

Barnas navn, kjønn og alder:
____________________________________________________________
____________________________________  

Trenger noen av dere spesiell tilrettelegging? (kost, allergier etc) 
____________________________________________________________

Andre viktige opplysninger? __________________________________________

Familien kan kun uke 27____, uke 28_____ , kan både uke 27 og 28_____

Skriftlig svar sendes til begge de voksne, både den med skade og den uten
skade, for å sikre at informasjon når frem. Dette formularet sendes sammen med
legens søknad til Sunnaas sykehus HF,1450 Nesoddtangen, merkes 
”Familieopphold i KReSS Drøbak”

                                                                     

                                                                                                   Utgave høst 08

         Familieopphold

Kognitiv rehabiliterings enhet Sunnaas sykehus 
(KReSS)

Ukesopphold for familier hvor mamma eller 
pappa har fått en hjerneskade



LTN takker for annonsestøtten

6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 20 75 00

www.haram.kommune.no

Eidsberg
kommune

Skolekontoret

www.mysen.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Vestre Toten
kommune

www.vestre-toten.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Tønsberg
kommune

www.tonsberg.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Jølster
kommune

www.jolster.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

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

Seljord
kommune

www.seljord.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og
omsorgsetaten

www.fedje.kommune.no

Frosta
kommune

www.frosta.kommune.no

www.os.kommune.no

Levanger
kommune

www.levanger.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Leksvik
kommune

Oppvekstetaten
www.leksvik.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Bodø
kommune

8001 BODØ
Tlf. 75 55 50 00

Gran
kommune

www.gran.kommune.no

Åmli
kommune

www.amli.kommune.no

Stord
kommune

www.stord.kommune.no

Vestvågøy
kommune

www.vestfagoy.kommune.no

Dyrøy
kommune

www.dyroy.kommune.no

Bardu
kommune

www.bardu.kommune.no

Kongsberg
kommune

www.kongsberg.kommune.no

Rana
kommune

Trafikk og Parkeringsseksjonen
www.rana.kommune.no

Rennesøy
kommune

www.rennesoy.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
www.rodoy.kommune.no

Lyngen
kommune

www.lyngen.kommune.no

Herøy
kommune

www.herøy.kommune.no

Drammen
kommune

Omsorgstiltakene

www.drammen.kommune.no

Kåfjord
kommune

Oppvekst
www.kafjord.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Engerdal
kommune

www.engerdal.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring
www.halsa.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Ørskog
kommune

www.orskog.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

Kvænangen
kommune

www.kvanangen.kommune.no

Båtsfjord
kommune

www.batsfjord.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Vinje
kommune

www.vinje.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
5336 TJELDSTØ
Tlf. 56 38 20 00

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Den Norske Kirke
Tunsberg

Bispedømme
3105 TØNSBERG
Tlf. 33 35 43 00

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

Torvet 8, 4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Solør
Videregående Skole

Sundmoen 25
2271 FLISA

Tlf. 62 95 53 10

TM 3-2009.pmd 19.03.2009, 13:521
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Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SOGN og FJORDANE

Team Aut Trafikkskole ANS

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

SØR-TRØNDELAG

Brekstad Tlf. 72 51 54 10
Bjugn Tlf. 73 19 52 90
Rissa Tlf. 73 85 85 15
Åfjord Tlf. 72 53 07 40
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
 www.fosen-trafikkskole.no

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

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

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Møre og Romsdal fylke
Samferdselsavd.

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00

D/S Kaia, 7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 63 00 - Fax. 74 21 63 01

Slipp ambulansene frem

Nord-Trøndelag: Namsskogan,  Limingen, Grong,
Snåsa, Lierne, Namsos, Flatanger, Vikna og Leka

Sør-Trøndelag: Osen, Roan, Åfjord, Rissa, Hemne,
Hitra og Frøya

Nord-Møre og Romsdal: Rindal, Halsa, Surnadal,
Gjemnes, Averøy, Fræna, Vestnes og Rauma

Oppland: Lesja, Dombås, Otta, Vågå, Lom og Skjåk

Hedmark: Åmot, Elverum, Åsnes, Trysil og Engerdal

Surnadal
Bilomsetning

Knudsenbygget
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 09 42

Din Yamaha-forhandler

Siemens
Installasjon

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Kongsberg
Entreprenør AS

Skrubbmoen 17
3619 SKOLLENBORG

Tlf. 464 70 000

Røste og Olsen
Bilverksted

Syretårnet 31
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 30 08

Hole Bilverksted
Mads Løken

Frøshaug, 3530 RØYSE
Tlf. 32 15 82 60

Sylling
Autoservice v/Pham

Modumv 25
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 21 66

Fred Olsens g 2
0152 OSLO

Tlf. 22 34 10 00

Ingebrigtsen Bil
Lampeland

3623 LAMPELAND
Tlf. 32 76 21 80

HORDALD
FYLKESKOMMUNE
Opplæringsavdelinga

Agnes Winckelsg 5
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Evje
Bilopphogging
Evjemoen, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

Svenskv 20
8626 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

6884 ØVRE ÅRDAL
Tlf. 57 66 25 75

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

Nilsen
Bilservice A/S

Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

Volda
vidaregåande skule

 6101 VOLDA
Tlf. 70 05 93 00

Fetsund
Fossv. 1, 1900 Fetsund

Tlf. 63 88 26 88

Lillestrøm
Isakv. 17, 2004 Lillestrøm

Åpner 1 april-09

Aust-Agder
fylkes-
kommune

4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 73 00

Kongsberg
Trafikkskole A/S

Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG

Tlf. 32 73 55 90

Transport
Olav Arnstad

 7620 SKOGN
Tlf. 74 09 60 54
Mobil 908 90 834

Eiker
Biloppretting AS

Hotvetalleen 3
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 73 55

Ambulansetjenesten
i Ørland/Bjugn

 7160 BJUGN
Tlf. 72 52 41 29

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

NORDLAND

Rognan....................................Tlf. 75 68 16 70

SØR-TRØNDELAG

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

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

0605 OSLO
Tlf. 21 00 92 00

Melby Gård, 2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 50 69

www.melbyauto.no

TM 3-2009.pmd 19.03.2009, 13:532
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SeliusSelius
Nå skal vi snart feire påske, og vi kan glede 
oss til noen fridager. I år skal jeg være hjem-
me i påsken, og det skal også mange av ven-
nene mine. Jeg er sikker på at vi kommer 
til å finne på mye hyggelig i påsken. Maler 
du påskeegg? Det er faktisk gøy. I år har jeg 
laget noen som jeg er veldig fornøyd med, 
og de skal jeg gi til bestemora mi. Hun har 
mange egg som hun henger på kvister som 
står i en urne. Det er veldig fint med egg i 
alle regnbuens farger og med ulike mønstre. 
Kanskje du også kan glede noen med å male 
noen fargerike fine egg?

Det er ikke så lenge før vi ser våren titte fram 
– i alle fall der hvor jeg bor. Det er godt at 
dagene har blitt lengre, og at det er varmere 
ute. Jeg synes jo vinteren er fin med aking 
i bakken og at vi kan ha ski på beina. Men, 
det er også godt at sola har begynt å titte or-
dentlig fram. Jeg blir nemlig så kjempeglad 
når det er sol!

Hvis du skal til fjells i påsken, så må du hus-
ke på å smøre deg godt med solkrem. Sola 
blir veldig sterk i høyden. Dessuten regner 
jeg med at du kan ”Fjellvett-reglene”, eller 
at du er  sammen med voksne som følger 
reglene. 

Ha en flott påske! 
 
Hilsen Selius

Snart skal vi
ta påskefri!

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

Denne fine tegningen har vi fått fra Malene L. Olsen (8). 
Tusen takk. Overraskelse kommer i posten til deg!
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SeliusSelius

Løsninger -

Far til sin sønn: – Hadde du proble-
mer med eksamenspørsmålene?
Sønnen: – Nei, jeg hadde mer pro-
blemer med svarene!

– Har du hørt at fjortenåringer blir 
kalt fjortister?
– Da kan jo jeg kalle meg Elvis, for 
jeg er 11 år...

– Har du sett den nye golfjakka mi?
– Nei.
– Den har atten hull...

Mannen går til øyelegen og får be-
skjed om å bruke briller når han 
syk ler.
– Må jeg? sier mannen,
– Straks jeg tar dem på dukker det 
opp så mange biler!

Telefonen ringer hos rektor:
– Jeg tror det er best at sønnen min 
blir hjemme fra skolen i dag, han er 
ikke riktig frisk.
– Hvem er det som ringer?
– Det er faren min...

– Vet du hvorfor elefanten har røde 
tånegler?
– Nei.
– For å ikke bli sett når den er i 
morell treet.
– Men jeg har da aldri sett en ele-
fant i morelltreet.
– Nei, der ser du hvor effektivt det 
er.

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

PINNESPILL
10, 11, 9, 8, 6, 7, 2,
 5, 3, 1, 4

 

UBRUKELIG!

UBRUKELIG!
Noen av de løse delene har ingenting med Skrues bil å gjøre,
kan du se hvilke?

Noen av de 
løse delene 
har ingenting 
med Skrues bll 
å gjøre, kan du 
se hvilke?

UBRUKELIG!
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LTNs påskekryss

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@2i.net – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no
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Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende 
inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
14. april 2009

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Fastelavnsris

Vinnerne er:
May E. Hansen, 
Harstad
Ragnvald Barkli, 
Finnsnes
Kjell Peder Hoff, 
Rælingen

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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LTN takker for annonsestøtten

Slemmestad
Optikk AS

Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54

Krokstad Bilrep
Service - EU-kontroll
Rep av alle kurante
person- og varebiler

Tlf. 32 27 03 99
Krokstad Industriområde
3055 KROKSTADELVA

Eggedal Auto
 3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 47 28

Bilverksted -
Polarisforhandler

Modum
Trafikkskole AS

Lilleåsgata 2
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 11 13

3'ern
Trafikkskole AS

Tordenskioldsg 77
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 70

Tungbilskolen
Drammen AS

Nedre Eikerv 14
3045 DRAMMEN
Tlf. 905 31 336

E-mail: thorsfi@online.no

Johanssons Auto
Hvalsmoen 127, 3514 HØNEFOSS

Tlf. 934 84 919     -     www.jauto.no

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

Østerhagen
Transport AS

2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13

Thermo - Stykkgods
- Partitransport

Yamaha Motor
Scandinavia AB

GH-huset
1433 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Klasse A, B, T og BE

Midt-Norsk
Betong Verdal AS

7650 VERDAL
Tlf. 74 07 52 00

Levering av kummer og rør

Olavskulen
Folkehøgskule

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

KJØR FOR LIVET!
Trygg og effektiv kjøreopplæring.

Skolen med audiovisuelt teorikurs

Trafikalt grunnkurs
Moped/ Lett MC
Mellomtung MC, Tung MC
Bil, Bil og henger, Traktor

Ringerike
Trafikkskole

Storg 20 A
3510 HØNEFOSS

Tlf. 99 12 07 55

Hønefoss Videregående skole
"Gratis opplæring til førerkort tunge klasser"
Hønefoss videregående skole tilbyr komplett

yrkessjåføropplæring til lastebil, buss og vogntog

Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen på:
Tlf. 32 17 13 00 / 32 17 12 20 - www.honefoss.vgs.no

Nordland fylkeskommune
trafikksikkerhetsutvalget

www.nfk.no/nftu

Autovernmontasje AS
Brattbakken 10, 4580 LYNGDAL

Tlf. 38 34 50 90 - Fax. 38 34 50 90

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

BUSKERUD

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

FINNMARK

Alta............................................Tlf. 909 47 995
Karasjok..................................Tlf. 970 63 173
Kirkenes..................................Tlf. 901 00 334

HEDMARK

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

HORDALAND

Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920
Odda/Røldal...........................Tlf. 958 17 444
Voss.........................................Tlf. 56 51 53 00

MØRE og ROMSDAL

Aure.........................................Tlf. 71 64 63 45
Volda/Ørsta............................Tlf. 70 07 80 00

NORDLAND

Bodø  - Amundsen Bilberging AS
     Tlf. 75 56 40 00 / 951 94 201

Fauske.................Tlf. 75 66 41 05 / 75 64 46 11

Leknes..................Tlf. 76 08 71 00 / 908 72 948

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

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

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

Narvik.......................................Tlf. 478 99 999

NORD-TRØNDELAG

Foldereid..................................Tlf. 478 15 945
Grong.......................................Tlf. 74 33 01 00
Levanger...............................Tlf. 74 16 14 72
Steinkjer................................Tlf. 74 16 14 72

OPPLAND

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

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

ROGALAND

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

SOGN og FJORDANE

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

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

Leikanger................................Tlf. 975 88 888

Vik i Sogn................................Tlf. 57 69 84 00

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911

Frøya.....................Tlf. 72 44 88 61 / 918 54 448

Orkanger..............Tlf. 72 48 36 00 / 400 01 795

Trondheim..............................Tlf. 73 95 78 50

Åfjord.......................................Tlf. 915 18 080

TELEMARK

Kragerø B. Wiig Odd Wiig.........Tlf. 35 98 05 00

Kragerø Bjørkkjærs Auto ANS....Tlf. 913 17 373

Rjukan......................................Tlf. 906 29 497

Ulefoss.....................................Tlf. 415 38 000

Vinje..........................................Tlf. 909 11 111

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

TROMS

Storslett...................................Tlf. 911 71 888

Storsteinnes...........................Tlf. 994 06 088

Tlf.  02 222

Solberg Regnskap-
og Bedriftstjenester

Sjukehusv. 1
5416 STORD

Tlf. 53 41 18 33

Tlf. 800 35 325
www.euroskilt.no

Leverandør av skilt
og oppsettingsmateriell

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Eina
Almenning

 2843 EINA
Tlf. 61 15 94 50

FØRERKORT
Opplæring i klasse A og B

Lund-Roland Trafikkskole
3550 GOL

Per Magne 952 09 953
Rita 913 47 960

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Som medlem i

Lands foreningen
for

trafikkskadde
kan du få en  gratis vurdering av saken din

gjennom advokat

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

magasin

Roy Cato Brateng 

hjelpe andre 
skaddes.4-5

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

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 1 - 4. årgang 2005 

magasin

LTN inviterer 

til ungdoms-

konferanse

s. 8-9

Handikap-
program

i Telenor 
s. 15

LTN med 
gratisvurdering 

av saks.23

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 3 - 4. årgang 2005 God          
 Påske

Gjennom å annonsere i 

Trafikkskaddes magasin når

du fram til flere tusen 

mennesker. Med et opplag på

4500 eksemplarer, samt at

magasinene også ligger ute 

ved en rekke offentlige 

kontorer, sier det seg selv 

at potensialet er stort. 

Magasinet er landsdekkende og

kommer ut 10 ganger årlig. 

For nærmere informasjon kan du 

kontakte Ylva Edvardsen

på telefon: 75 68 26 48

eller på mail: ylva@polarfakta.no

Du kan annonsere i

Trafikkskaddes 
magasin

Haakon VIIs gt. 2 ❘ PB 1371 Vika ❘ N-0114 OSLO
Tlf +47 22 42 42 42 ❘ Telefaks +47 22 42 42 44
Mail: advokat@ladv.no ❘ www.langsethadvokat.no

LANGSETH Advokatfirma DA har særlig 
kompetanse innen disse fag feltene og har 
allsidig erfaring med råd givning og prosedyre 
innen erstatnings- og forsikringsrett. Kontakt en 
av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

og tvisteløsning innen disse fagfeltene og bistår  deg gjerne hva gjelder praktiske og 

juridiske spørsmål. Kontakt en av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no
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Else-Marie Marckoll Karoline Henriksen Nina Reiersen

Hva har DU krav på?
Har du vært utsatt for en ulykke, eller er 
påført tap eller skade på annen måte, vil 
du kunne ha krav på erstatning under flere 
forskjellige regelsett.

Som legmann kan det være vanskelig, for ikke 
å si umulig, å få full oversikt over dette.
• Yrkesskade
• Trafikkskade
• Pasientskade

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning

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

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

gode resultater.

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

Gratis vurderinG

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Rådgiverne 
svarer

på spørsmål
LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid 
hver mandag mellom klokken 10.00–14.00. 

Hun svarer på spørsmål angående kognitive 
skader. E-post: kognitiv@ltn.no

Prosjektleder Gudrun Holmøy i ”Foreldrenettverk 
i LTN” har kontortid mandager mellom klokken 
10.00–14.00. E-post: foreldre@ltn.no

Begge er å treffe på
LTNs telefon: 22 35 71 00

Ungdomskonferansen 2009

I år vil ikke konferansen bli holdt på 
våren, men det vil bli konferanse i 
løpet av 2009. 

Vi kommer tilbake med mer info.
Hilsen fra Ungdomsutvalget i LTN



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Melder du personen inn, så tilbyr vi deg en verve-premie.

Vennligst send inn utfylt svarkupong og oppgi ønsket gave.
Når det nye medlemmet har betalt mottar du din vervepremie. 

Svarkupong

Jeg, navn:…………………………………………………

Adresse:……………………………………………………

…………………………………………………………… 

Jeg ønsker vervegave:
(   )   Blinke sykkellys/refleks
(   )   Refleksvest
(   )   Selius (kosedyr til bruk på sikkerhetsbelte)   

Har vervet følgende nye medlem til LTN:

Navn:………………………………………….…………

Telefon:………………..…………………………………

Adresse:…………………………………………………

…………………………………………………………..

(   )   Enkelt medlemskap 300,– pr. år

(   )   Familie medlemskap 400,– pr. år.

Svar sendes: Landsforeningen for trafikkskadde
 Pb. 4258 Nydalen, 0401 Oslo

Kjenner du en person som kan tenke seg å være 
 medlem av Landsforeningen for trafikkskadde (LTN)?

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

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

Haugesund:
Haraldsgata 140, 5527 Haugesund
 Tlf. 52 72  30 80 - Fax 23 29 90 01

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum

Advokat Synne Bjørvik Staalen
Advokat Hege Narmo
Advokat Marit Forsnes

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Marit Håvemoen
Advokat Trond S. Laumann

Adv.flm. Anne Kobbe
Adv.flm. Eivind Kluge
Adv.flm. Tine Lundin

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

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

Advokatfirmaet Ness & Co DA består av 20 medarbeidere, 
hvorav 15 jurister. Firmaet driver en variert praksis med ho-
vedvekt 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	eiendoms	
retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som bistands-
advokat.


