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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!

Tid for å planlegge
ferie i Bulgaria

Fra juni måned vil 
det være mulig for 
LTNs medlemmer 
å leie foreningens 
ferieleiligheter i 
Bulgaria. Sekre-
tariatet tar imot 
bestillinger nå, 
og det lønner seg 
å være raskt ute. 
Bestillingene har 
allerede begynt å 
komme inn.

Leilighetskomplekset ”Panorama Dreams” på Sunny Beach ligger en halv times kjøretur fra nærmeste fly-
plass som er Burgas. Samtlige tur-operatører, også Norwegian, flyr hele turistsesongen som regnes fra april 
til september.

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

Ønsker du å leie en av LTNs leiligheter, kan du bestille leilighet skriftlig til:

Landsforeningen for trafikkskadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
eller på mail: sekretar@ltn.no
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

LTN har sendt inn sine innspill til 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksik-
kerhet på veg for perioden 2010–
2013. Vi er takknemlige for at det 
gis anledning for oss å komme 
med synspunkter, men beklager 
at høringsfirsten var såpass kort at 
vi derfor bare kunne kommentere 
noen utvalgte punkter. I våre ved-
tekter fremgår det at et av våre for-
mål er å drive trafikksikkerhetsar-
beid. LTN har i den sammenheng 
hatt et sterkt fokus på bruk av syk-
kelhjelm, refleks, føreransvar, bil-
beltebruk og foreldreansvar. 

Det er en kjensgjerning at mange 
av ulykkene på veiene våre skyldes 
hasardiøs og uvettig kjøring. Dess-
verre er det i stor grad yngre menn 
som utgjør denne faren. Vi mener 
at kontroll og overvåkning må skje 
i et omfang slik at den enkelte trafi-
kant faktisk opplever en reell risiko 
for å bli kontrollert og tatt. LTN me-
ner at farlige og hensynsløse føre-
re må lukes ut av trafikken. Det er 
ingen menneskerett å kjøre bil eller 
motorsykkel. Vi mener at en økning 
av Utrykningspolitiets ressurser, 
med mer synlig politi på veiene, vil 
ha en preventiv virkning. Myndig-
hetene må raskt slå ned på kjøring 
som er til fare seg en selv og andre 
trafikanter. 

Det må fortsatt være et sterkt fo-
kus på bruk av sikkerhetsutstyr, og 
vi støtter økt omfang av kontroller 
også på dette området. Vi er imid-
lertid særlig bekymret over at barn 
og unge transporteres usikret i sko-
lebusser, ja i noen tilfeller blir barna 
stående i skolebussen. Vi har tidli-
gere foreslått at det skal innføres 
krav om at alle skal ha sitteplass i 
skolebussene, og at bussene skal 
være utstyrt med belte. 

I flere år har LTN og If Skadefor-
sikring samarbeidet om prosjektet 
”Ticket to ride”. Sammen sponser 
vi sjøfører natt til den 1. og 17. mai 
– etter søknad fra russen der det 
da stilles særlige krav til sjåførens 
alder og erfaring. Vi håper at det 
også i år er mange som ønsker å 
benytte ordningen, og jeg vil opp-
fordre samtlige av våre lag til å 
markedsføre prosjektet i sitt nær-
miljø.

Ha en riktig god påske!

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Luk ut farlige og hensynsløse førere

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: Svein Ove Langeland 
e-mail: sovlang@haugnett.no

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 970 01 965 • Fax: 22 35 03 90
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – mars, 2010
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.   

innhold
– Alle har grenser 
som kan flyttes  4-6

– Ønsker flere LTNere til
hjerneskadekonferanse   7

– Jeg har våget
å stå i smerten 8-9

Dansk erstatningsrett
– delvis standardisering 10-11

Landet Rundt8- 12-19

– Bli en likemann,
du også  20

Likemannskurs
7.–8. mai 2010 21

Familieopphold
Sunnaas sykehus 22

LTNs Rettssikker-
hetsfond 23 
x x
Selius 26-27

Kryssord 28-29



4 Tm • nr. 3 – 2010

Reportasje Av GunnElisabeth Almås

Geir Arne Hageland (37) er en av 11 funksjonshemmede som vi de siste ukene er 
blitt kjent med gjennom NRK-serien “Ingen grenser”.  I løpet av den 30 dager lange 
villmarks-turen fikk deltakerne mange utfordringer de skulle takle. Og det å takle ut-
fordringer kjenner Geir Arne godt. 
– For å si det enkelt så kan det være slik at funksjonshemmingen sitter i hodet, ikke 
i kroppen. Du kan nå de fleste mål, bare du vil, sier friskusen som opprinnelig er fra 
Dovre.

Trafikkskaddes magasin har avtale 
om å være med Geir Arne Hage-
land på Skei i Gausdal. Han er invi-
tert på ski-dager i regi av Otto Bock 
Scandianvia og OCH Ortopedi. Un-
der samlingen skal han debutere på 
slalomski. Geir Arne ble født med 
skader i armer og i bein, og dette 
førte til amputasjon av beina da han 
var fem år. Siden den gang har han 
brukt protester.

– Hvordan finner vi deg i bakken 
da? spør vi hutrende i mobilen ved 
adkomst til ski-anlegget.

– Du kan ikke ta feil. Jeg er den 
eneste som kjører med shorts! sva-
rer han.

Viktig å mestre
Han har skibuksa godt brettet opp. 
Produktspesialist Tommy Svensson 
fra Otto Boch Skandianvia justerer 
med jevne mellomrom protesene. 
Det er første tur på slamomski. 

– Dette er skikkelig moro, men 
nokså vanskelig. Jeg er litt ustø, ro-
per han smilende mellom øktene i 
bakken.

Han utforsker teknikken først i 
barnebakken, før han avanserer til 
den store bakken. Noen fall, så opp 
igjen og videre nedover. Det å reise 
seg, vet Geir Arne mye om.

– Jeg mener vi funksjonshem-
mede må fokusere på hva vi kan 
bidra med, ikke sette hele fokuset 

– Alle har grenser som kan flyttes

“Du kan nå
de aller fleste 

mål”

– Har du brutt en barriere, så åpner det seg nye muligheter. Det gjel-
der for oss alle, enten vi har et handikap eller ikke, mener gründeren 
Geir Arne Hageland.
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på hva samfunnet kan gi oss – eller 
hva vi kan ha krav på. Vi må ikke bli 
passive, ikke tenke begrensninger 
men se på mulighetene. Det finnes 
om lag 100.000 funksjonshemme-
de utenfor arbeidsmarkedet i dag 
som faktisk vil i jobb, som altså øn-
sker å bidra. Tenk hva samfunnet 
kunne spart ved å få disse ut i ar-
beidslivet! Milliarder! sier han en-
gasjert.

En ressurs
Geir Arne mener det er god sam-
funnsøkonomi i å legge forholdene 

bedre til rette slik at funksjonshem-
mede kommer i arbeid igjen. Ut 

fra regnestykket han legger fram, 
er det ingen tvil om det. Foruten 
god samfunnsøkonomi handler det 
også om livskvalitet. Han viser til 
Arbeidskraftundersøkelsen fra 2008 

der 555.000 nordmenn, mellom 16 
og 66 år, definerte seg selv som 
funksjonshemmet. 

– Tallene viser at 300.000 av 
dem ikke var sysselsatt. Bare å få 
10 prosent av dem ut i jobb igjen, 
ville spare samfunnet for milliarder.

– For handikappede er også en 
ressurs?

– Ja, så absolutt, sier Geir Arne 
som nå er i arbeid med en master-
grad i innovasjon og næringsutvik-
ling samtidig som han har etablert 
firmaet Funkibator:

– Jeg ønsker å synliggjøre at 
mennesker med en fysisk begrens-
ning kan være arbeidstaker, leder,  
og gründer.  Dette var noe av tan-
ken bak etableringen av Funkibator. 
I korte trekk skal Funkibator være 
en promotør av mestring og vi skal 
vise at fysiske forskjeller ikke behø-
ver å være noen hindring. Jeg er i 
dialog med Nav, og jeg håper på et 
godt samarbeid etter hvert, fortel-
ler Geir Arne som ved siden å være 
en konsulent i praktiske løsninger 
også reiser rundt som foredrags-
holder. 

En inspirator
Geir Arne er en inspirator i seg selv, 
han viser at de fleste mål kan opp-
nås. Han kan ikke huske at foreldre-
ne la noen begrensinger på han. 
Tvert imot. Geir Arne sparket fotball 

“Det kan
åpne seg nye
muligheter”

Ski og proteser sjekkes jevnlig for å få optimale forhold. Produktspe-
sialist Tommy Svensson tester utstyret.

Geir Arne Hageland prøver her å stå på slalomski for første gang. – Moro, men vanskelig, er hans første 
kommentar etter å ha kommet ned bakken.
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og var med på aktiviteter sammen 
med andre jevnaldrende på Dovre. 
Han var en av “dem”, høyt i trærne. 

– Jeg har studert økonomi i ut-
landet noen år har og har arbeidet 
med økonomi og IT størstedelen av 
mitt voksne liv. Jeg hadde en drøm 
om å bosette med på Lillehammer 
en dag, for jeg har alltid syntes at 
Lillehammer var en passe stor og 
hyggelig by. Slik ble det også, sier 
han smilende.

Mye ensomhet
Geir Arne har funnet sin plattform 
i livet, men han har ikke vanskelig 
for å forstå at mange som har en      
funksjonshemming, sliter. Spesi-
elt kan det være tøft for unge men-
nesker som ikke har et etablert nett-
verk.

– Ja, jeg kan forstå at det er en 
stor omvelting å være frisk den ene 
dagen, og bundet til en rullestol 
den andre. Det er et sjokk, og en 
ulykke kan føre til mye ensomhet 
og isolasjon. Derfor er det så vik-
tig å få fram de ressursene vi har 

– enten vi er funksjonshemmet el-
ler ikke. Vi har alle grenser som kan 
flyttes. Når du har passert en barri-
ere, så åpner det seg nye mulighe-
ter. Dette henger sammen, mener 
han.

Ressurser og muligheter
Serien “Ingen grenser”, med reise-
leder Lars Monsen i spissen, syn-
liggjør funksjonshemmedes situa-
sjon på en positiv måte. Det var en 
av grunnene til at Geir Arne meld-
te seg på. Han ville også teste seg 
selv,  han ville vite mer om mennes-

kers ressurser og muligheter. Og i 
løpet av turen fra Botnviken i Sveri-
ge til Hellemobotn i Nordland viser 
deltakerne at det meste er mulig å 
mestre – bare man vil.

– Har du fått gode venner gjen-
nom serien?

– Noen av deltakerne har jeg fått 
et spesielt godt vennskap med. Det 
handler jo om menneskelig kjemi, 
men absolutt alle var fine å ha med 
på tur. Når jeg sier alle – så mener 
jeg også dem som var bak kamera, 
avslutter han. 

“Vi må
vise ressursene 

våre”

– Funksjonshemmingen kan faktisk sitte i hodet, ikke i kroppen. Det 
er utrolig hva du kan oppnå, bare du ønsker. Men da må du strekke 
noen grenser på veien, mener Geir Arne Hageland som her er avbil-
det under turen over Nordkalotten. (Foto: Geir Evensen/NRK)

Deltakerne i “Ingen grenser“ har imponert stort under serien som nå kan følges på NRK. (Fra venstre) 
Suzanna Tangen, Tare Teksum, Siv Toverød, Kjell Bjelland, Elin Aa, Grethe Fure, Aleksander Øverland 
Berg, Frode Bergquist, Per Christian Brunsvik, Geir Arne Hageland og Erik Normann. (Foto: Geir Even-
sen/NRK)
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Landsforeningen

Av GunnElisabeth Almås

Regionsekretæren i Øst ber nå alle 
interesserte foreningsmedlemmer 
om å skynde seg å melde seg på 
konferansen på Lillestrøm. Like før 
Trafikkskaddes magasin gikk i tryk-
ken var det påmeldt om lag 220 del-
takere.

– Vet lagene om noen flere som 
kan tenke seg å delta? spør Karin 
Bjørnødegaard og legger til:

– Vi har fått påmelding fra i un-
derkant av 40 LTN-medlemmer, så 
her er det plass til langt flere. Jeg 
vil tro at mange vil ha nytte av å 
være med. Dette er den viktigste 
konferansen i året for oss som er 
interesserte i dette fagfeltet, slår 
hun fast.
 
Kan invitere helsepersonell
Hun ber nå lagene også oppfordre 
helsepersonell i deres område til å 

være med. Kanskje ditt lag kan bi-
dra økonomisk slik at en sykepleier 
kan dra? 

– Ved tidligere konferanser har 
andre lag hatt god erfaring med 
å invitere helsepersonell. Lagene 
kan her knytte kontakter inn i hel-
sevesenet som er verdifulle og nyt-
tige. Vi kan love en konferanse full 
av gode foredrag med brukere, fag-
folk og forskere. I tillegg kommer 
det sosiale og hyggelige. Vi møter 
andre i samme situasjon og knyt-
ter nye verdifulle kontakter, forkla-
rer Bjørnødegaard.

Leger er også velkommen til å 
delta. Programmet er også rettet 
mot denne gruppen, og Bjørnøde-
gaard sier flere av temaene anser 
hun som særlig interessant for le-
ger.

Enkel adkomst
Thon Hotell Arena på Lillestrøm lig-
ger bare fem minutters gange fra 
Lillestrøm stasjon. Det tar bare 15 
minutter med tog fra Oslo, og her 
kan deltakerne benytte både Flyto-
get og NSBs regulære tog. For del-
takerne som kommer med egen bil 
er det rikelig med parkeringsplasser 
rundt hotellet.

– Jeg har også sendt ut en opp-
fordring til lagene om å henge opp 
plakater både på legekontorer, 
hos fysioterapeut, rehabiliterings-
sentre og liknende. Den utfordrin-
gen håper jeg lagene tar, avslutter 
Karin Bjørnødegaard som håper 
hun treffer mange LTNere på Lille-
strøm.

Påmelding og informasjon 
www.hjernenett.no

– Jeg håper å treffe mange LTNere på den nasjonale hjerneskade-
konferansen på Lillestrøm. Meld dere på! oppfordrer regionsekretær 
og medlem av arrangementskomiteen, Karin Bjørnødegaard.

– Ønsker flere LTNere  
til hjerneskadekonferansen

”Den 5. nasjonale kon-
feransen om traumatisk 
hjerneskade” nærmer seg 
med stormskritt, og Karin 
Bjørnødegaard i arrange-
mentskomiteen oppfor-
drer flere LTN-medlemmer 
om å melde seg på.
– Den 8. og 9. april møtes 
vi på Thon Hotel Arena på 
Lillestrøm, og det er mu-
lig å melde seg på helt til 
konferansen starter. Jeg 
håper flere fra vår forening 
blir med, sier hun.  

“Kan også
invitere

helsepersonell”
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Reportasje

Av GunnElisabeth Almås – Jeg har våget
å stå i smerten

Etter en fallulykke i 1999 pådro 
Anne Lise Rasmussen seg en kog-
nitiv skade, men det skulle ta flere 
år før hun fikk en riktig diagnose. 
Anne Lise forteller om vanskelig 
år hvor hun selv forstod at noe var 
galt, mens legene konkluderte med 
at problemene var psykisk betinget.

– Etter fallulykken fikk jeg god 
belønning for at jeg hadde bear-
beidet dype og tøffe opplevelser 
fra fortiden. Før skaden hadde jeg 
gått i motbakker mange ganger, 
og hadde klart å komme videre. 
Mine tidligere erfaringer holdt meg 
nok oppe. I forbindelse med for-
sikringssaken møtte jeg nevroki-
rurg Ole Jørgen Kirkeby. Dette var i 
2005. Han gjorde et grundig arbeid 
og det føltes uendelig godt å møte 
en faglig dyktig person som så hel-
heten. Kirkeby er en av mine helter, 
sier Anne Lise og legger til at det 
var slik hun fikk høre om Lands-
foreningen for trafikkskadde og at 
hun i tillegg kom videre til Sunnaas 
som hadde senfasetilbud til men-
nesker med hodeskade.

Ble tatt på alvor
Anne Lise forteller at hennes helse-
tilstand ble lettere å bære da hun 
endelig ble tatt på alvor. Brikkene 
falt på plass. Hun kunne nå forhol-
de seg til en diagnose.

– Jeg unner rett og slett ikke 

min verste fiende å gjennomgå de 
årene hvor jeg var svært syk men 
ikke ble trodd, sier hun med et fast 
blikk.

I 2005 startet hun senfasetilbu-
det ved Sunnaas sykehus i Drøbak, 
og det skulle bli et vendepunkt i 
hennes liv.

– Jeg har mye å takke Sunna-
as for. Noe av det jeg hadde mest 
nytte av var å se sammenhenger 
og skjønne hvorfor enkle gjøremål 
hadde blitt så krevende. Vi brukte 
også mye tid på å finne best mulige 
måter å leve videre på, med alle de 
utforingene skaden gir i hverdags-
livet. Det var også så godt å ha et 
sted hvor jeg kunne snakke om fø-
lelser og reaksjoner. Her møtte jeg 
andre som slet med de samme 
problemene. Det føltes godt å ikke 
stå alene, forteller Anne Lise som 
før skaden arbeidet i helsevese-
net – da med mennesker med ulike 
funksjonshemminger.

Skrev mye
Ikke nok med at Anne Lise fikk hjelp 
med sine hodeskader, det var på 
Sunnaas at hun også ble “forløst” 
som forfatter.

– Ja, jeg har alltid vært glad i å 
skrive, og diktene har bare falt ned i 
hodet mitt. Et maleri, en naturopp-
levelse – eller å fange opp noe som 
blir sagt, kan være nok til at diktet 

formes. Jeg kan eksempelvis ha 
gått med en bekymring lenge, så 
skriver jeg – og på arket kan det da 
stå en løsning. De diktene som jeg 
raskt kan sette ned, føler jeg blir 
best. Jeg bruker ofte bilder fra na-
turen for å si noe om livet på godt 
og vondt, forklarer hun.

– Så kom diktsamlingen “Tras-
skulas vei til frihet”…

– Ja, jeg fikk oppfordringer fra 
flere hold om å gi ut diktene. Forla-
get Kolon ønsket å gi dem ut og det 
ble til sammen 49 dikt i boka. Tilba-
kemeldingene har vært gode – ikke 
minst fra folk som sliter og har mye 
å bære på. Diktet “Teningkast 6 til 
deg selv” vet jeg en del mennesker 
har hengende oppe på veggen eller 
på tavla si. Det føles fint at jeg kan 
være til hjelp for andre, at jeg kan gi 
håp, smiler hun.

Vanskelig hverdag
Forfatteren legger ikke skjul på at 
hverdagen er en utfordring når det 
meste må planlegges. Også det å ta 
en tur i matbutikken kan være kre-
vende.

– Jeg gjør som idrettsutøverne, 
går igjennom løypa på forhånd hvis 
jeg skal ut. Skal jeg til byen legger 
jeg en plan før jeg går hjemme-
fra. Jeg planlegger hvilke butikker 
jeg skal gå i, hvor jeg kan hvile, jeg 
sjekker penger og bankkort før jeg 

– I dagens samfunn får det overfladiske spalte-
plass. Å komme seg raskt videre etter enhver krise 
blir til jublet. Jeg har brukt masse tid og gått 
dypere i det som er tøft. Jeg har våget å være i 
smerten, jeg har våget å være der for å lære av 
det. Etter hvert har jeg opp arbeidet et indre livs-
landskap jeg kan reise i, når jeg nå ikke kan reise 
så langt fysisk, sier forfatter Anne Lise Rasmussen 
(49) fra Oslo som er ute med diktsamlingen 
“Trasskulas vei til frihet”.

Forfatter Anne Lise Rasmussen 
har fått gode tilbakemeldinger 
på diktsamlingen “Trasskulas vei 
til frihet”.
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stiller meg i kassakø – for å nevne 
noe. Det kan føles vondt når andre 
kunder roper at du ikke må lage kø. 
For meg tar ting tid. Min kognitive 
skade byr også på andre utfordrin-
ger. I møte med andre mennesker 
hender det samtalen går for raskt. 
Jeg greier ikke å følge med, eller 
svare. Det er også veldig slitsomt å 
høre mange stemmer. Når jeg skal 
i en sosial “setting”, så skriver jeg 
gjerne ned noen temaer jeg føler 
er viktig å få sagt noe om. Jeg har 
også en bok med navnet på venner 
og familie der jeg kan notere ned 
hva jeg skal spørre dem om, eller 
snakke med dem om, når de ringer. 
Slike små hjelpemidler gjør hver-
dagen litt lettere, forklarer hun. 

Nye prosjekt
Anne Lise lover å fortsette å skrive 
fra sitt hjem i Brobekkveien i Oslo. 
I påsken skal hun ikke til fjells, hun 
nyter de stille dagene i storbyen. 
Anne Lise er dessuten ingen iv-
rig skiløper, men elsker å komme 
ut i naturen om sommeren. Da tar 
Anne Lise drosje ut av bykjernen, 
og legger så ut på fottur.

– Kommer det nye dikt fra deg i 
nær framtid?

– Jeg har ingen konkrete pla-
ner om noen ny utgivelse av bok 
nå, men jeg vet jo ikke hva som vil 
skje i framtiden. Etter utgivelsen 
av “Trasskulas vei til frihet” følte 
jeg meg litt tom og jeg måtte ha 
en pause. Men, jeg skriver igjen nå. 
Ikke bare dikt, smiler “Trasskula” 
som var Anne Lises slengenavn 
som liten. 

– Å gå ut fra hjemmet mitt for å gjøre ærender, trenger planlegging. 
Det er krevende å leve med en kognitiv skade, forklarer Anne Lise 
Rasmussen.

Anne Lise Rasmussen har hjemmeside: 
www.trasskulas-vei-til-frihet.net

Blå himmel!
Blå himmel,

skydekket har lettet,

luften er renset,

jeg kan finne min vei,

Nå vet jeg hva god utsikt er.

Blå himmel,

ble ikke skapt på en dag,

det har vært harde tak,

mange usikre etapper.

Tøffe eksamener underveis.

Blå himmel,

en grunntone i mitt liv nå,

når ruskværet kommer,

når livet gjør vondt.

En blå tone vil hjelpe.

Blå himmel, 

et nytt livsmaleri,

en klar horisont,

om veien kan være hard.

Jeg har en stjerne å følge.

Anne-Lise Rasmussen 

(Fra “Trasskulas vei til frihet”)
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Dansk erstatningsrett 
– delvis standardisering 

1. Mandatet til utvalget
Regjeringen har nedsatt et offentlig 
utvalg for å utforme og foreslå nye 
regler om erstatning på personska-
derettens område. I mandatet er 
det presisert tydelig at man skal se 
hen til gjeldende rett i de øvrig nor-
diske land generelt. I særdeleshet 
er utvalget bedt om å vurdere inn-
føring av danske regler. 

”…utvalget særlig se hen til 
dansk retts regler om standardise-
ring for  utmåling av personskade-
erstatning.” 

De danske reglene bygger på en 
individuell vurdering, men har et 
vesentlig innslag av standardiserte 
regler for beregningen av det frem-
tidige erstatningstapet. I tillegg er 
det momenter som begrenser ut-
betalingene, og for inntektstapet er 
det satt en øvre grense for hva ut-
betalingene kan utgjøre. 

I det følgende vil jeg kort rede-
gjøre for de rettslige utgangspunk-
tene i norsk og dansk erstatnings-
rett, før jeg til slutt knytter noen 
kommentarer til enkelte farer utval-
get bør være oppmerksom på. 

2. Utgangspunktet i norsk rett 
Det klare utgangspunket i norsk rett 
er at den skadelidte skal ha full er-
statning for sitt økonomiske. Ved-

kommende skal stilles økonomisk 
som om ulykken ikke hadde inn-
truffet. Det skal foretas en konkret 
og individuell vurdering av erstat-
ningsutmålingen for den enkelte 
skadelidte. Erstatningspostene som 
kompenseres som følge av skaden 
er påført og fremtidig inntektstap, 
påførte og fremtidige merutgifter 
til en rekke ulike formål, menerstat-
ning, skatteulempe mv. 

Reglene er etablert og praktisert 
over lang tid, og det er kun i et fåtall 
saker at partene i en erstatningssak 
ikke kommer til enighet om en løs-
ning på spørsmålet om hva som er 
riktig erstatning.

Størrelsen på erstatningsutbe-
talingene varierer. At det blir ulik-

heter i erstatningsutbetalingene er 
ikke oppsiktsvekkende. Dette skyl-
des individuelle forhold i den en-
kelte sak. Skadelidte har ulike ska-
der og funksjonsbegrensninger, 
hatt ulike inntekter, det offentlige 
tjenestetilbudet er ulikt både fra 
Nav, kommune osv. Dette gjør at 
alle får det de skal ha, det er ikke 
slik det gjerne blir ved en standar-
disering at noen får for mye, og an-
dre får for lite. 

Reglene om barneerstatning og 
fremtidig tap for inntekt ved yrkes-
skade er eksempler på at reglene 
kan slå feil ut.

3. Danske rett – utgangs -
 punktene 
Etter den danske erstatningsan-
svarsloven kan man kreve erstat-
ning for utgifter til behandling, tapt 
arbeidsfortjeneste og fremtidig tap 
av ervervsevne, tort og svie, mener-
statning mv. Jeg vil særskilt peke på 
merutgifter og tap av ervervsevne. 

I Danmark får man i likhet med 
norsk rett erstattet de merutgifter 
til behandling, som ikke blir betalt 
fra folketrygden, kommunen mv. 
Utgiftene som omfattes er medi-
sin, fysioterapi, kiropraktorbehand-
ling, hjelpemidler og hjemmehjelp, 
transport mv. Loven i Danmark be-

Når nye erstatningsregler skal vurderes i Norge skal 
man se hen til danske regler. Dansk erstatningsrett 
bygger på en individuell erstatningsutmåling. På den 
annen side er det et betydelig innslag av standardise-
ring for det fremtidige erstatningstapet. Det er svært 
uklart hvilke konsekvenser det vil ha for skadelidte 
dersom dansk rett overføres direkte til norsk rett.

”LTN
er usikker på

om dansk rett
kan overføres

direkte til
Norge”  

Fagnytt

Av: advokat Thomas Christian Wangen,
 Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co 



nytter seg av begrepet ”helbreds-
utgifter og andet fremtidig tap”. 
Det antas således at en lang rekke 
merutgifter til ulike formål faller inn 
under ordningen. Påførte merutgif-
ter erstattes fortløpende.  

Elementet av standardisering 
ligger i det fremtidige tapet. Det 
skal fastsettes en årlig kapitalisert 
beløp for hva erstatning for de ska-
derelaterte merutgifter utgjør. Det-
te beløpet kan dog ikke overstige 
det årlige merutgiftskravet multi-
plisert med 10. Her ligger det såle-
des en betydelig begrensning i ska-
devolders erstatningsansvar. 

Etter dansk rett får man en indi-
viduell erstatning for sitt inntekts-
tap fra ulykken inntraff og frem 
til man enten kommer i arbeid på 
nytt, eller det er sannsynlig at man 
for fremtiden vil lide et inntektstap. 
For den påførte perioden er såle-
des regelen lik som i Norge. Diffe-
ransen mellom inntekten med og 
uten skaden erstattes.  

For fremtidig inntektstap er det 
en erstatningsmodell som tilsyne-
latende ligner den norske skadeer-
statningsloven, men med et bety-
delig innslag av standardisering. 
Det sentrale spørsmålet er om det 
foreligger et varig tap av ervervs-
evne, og eventuelt hvilken uføre-
prosent. Dette fastsettes av par-
tene eller et Arbeidsskadeutvalg. 
Dette skal gjøres fra 1 – 2 år etter 
ulykken. Vurderingen til utvalget 
har betydning både for erstatning 
og trygdeytelser. Når man kjenner 
denne uføregraden fastsettes et 
kapitalbeløp som utgjør skadelidt-
es årslønn. Det årlige inntektstapet 
skal ganges med uførhetsgraden 
og deretter ganges med 10. Det er 
satt et øvre tak på hva erstatningen 
kan utgjøre.

I motsetning til i Norge får man 
i Danmark (og Sverige) en godtgjø-
relse for tort og svie, dvs. en kom-
pensasjon for det ubehag og de 
smerter, som en ulykke medfører. 
Godtgjørelsen kan kreves for pe-
rioden fra tidspunktet for ulykken 
og normalt, og så lenge du er syke-
meldt. Det er standardiserte satser. 

I Norge får man menerstatning 
dersom den varige medisinske in-
validitetsgraden er på 15 % eller 
mer. Etter dansk rett får man slik 
kompensasjon for tap av livsutfol-

delse når den varige MI er på 5 % 
eller mer.   

4. Oppsummering 
Den overfladiske gjennomgangen 
over reiser i seg selv rekke spørs-
mål som gjør at LTN er usikker på 
om dansk rett kan overføres direkte 
til Norge. Her må utvalget derfor ut-
vise stor varsomhet.

Dansk og norsk erstatningsrett 
har likheter og ulikheter. Dette gjel-
der også velferdslovgivningen. I 
erstatningsretten er ytelser fra det 
offentlige svært sentralt. Når man 
skal analysere hvilke erstatnings-
rettslige regler som eventuelt bør 
innføres må man således ha full-
stendig oversikt over hvilke ytelser 
en skadelidt har krav på for eksem-
pel i Danmark. Samspillet mellom 
offentlige ytelser, ulike pensjoner, 
erstatning mv. er vanskelig. Regle-
ne som innføres må ta høyde for 
dette og tilpasses norsk rett. 

For eksempel fastsettes den 
ervervsmessige uførhetsgraden i 
Danmark etter 1 – 2 år. I Norge gir 
folketrygdeloven og reglene om ar-
beidsavklaringspenger anvisning 
på et atskillig lengre forløp for å av-
klare hvorvidt en skadelidt kan ar-
beide helt eller delvis. Dette betyr 
at man i Norge ofte ikke har noen 
avklaring før etter tidligst 3 – 5 år 
etter en ulykke. Dersom man fast-
setter en uførhetsgrad etter kun 
1 år vil man tvinges til å løse 
en rekke erstatningssa-
ker på usikre premisser. 
Dette øker sjansen for 
gale oppgjør og an-
tallet gjenoppta-
gelsessaker kan 
øke.  

I Danmark har man over mange 
år hatt standardiserte regler for det 
fremtidige tapet. Danskene erfarte 
dog at reglene ikke var tilfredsstil-
lende. De skadelidte ble i betydelig 
grad underkompensert, og reglene 
var modne for endring. I 2002 ble 
det derfor innført nye regler som 
skulle styrke den skadelidtes stil-
ling og øke erstatningsutbetalinge-
ne. Dette understreker at Danmark 
har gjort seg tilsvarende erfarin-
ger som man i Norge har hatt med 
for eksempel standardisert barne-
erstatning. Standardiserte regler 
medfører ofte underkompensa-
sjon. Dagens norske system med 
individuell utmåling er derimot dy-
namiske og vil ta opp i seg endrin-
ger i offentlig regelverk, ta hensyn 
til forskjeller i de enkelte skadesa-
ker og ytelsesnivå mv.   

Hvilke utslag vil eventuelt dan-
ske regler ha på en konkret erstat-
ningssak. Hva ville en norsk skade-
lidt fått i erstatning etter dansk rett 
og norsk rett? Vil man tjene eller 
tape på å innføre dansk rett? LTN 
vil forelegge en konkret skadesak 
for eksperter på dansk erstatnings-
rett. Det vil da bli foretatt beregnin-
ger over hva det økonomiske tapet 
utgjør etter dansk og norsk rett. 
LTN vil presentere saken og resul-
tatet i en senere artikkel. 
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Det er svært uklart hvilke konsekvenser det vil ha for skadelidte 
dersom dansk rett overføres direkte til norsk rett.(Illustrasjonsfoto: 
Gunn-Elisabeth Almås)
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Landet Rundt 

LTNSørTrøndelag fylkeslag
har avviklet årsmøte

LTNTelemark fylkeslag 
inviterer alle sine medlemmer til årsmøte
fredag 23. april 2010 klokka 18.00 på Vic Hotell, Porsgrunn

LTN-Sør-Trøndelag avholdt årsmø-
te torsdag 25. februar på Lian fysi-
kalsk og medisinsk rehabiliterings-
senter. Det var 16 medlemmer som 
møtte til et veldig ryddig og godt 
forberedt møte.

Det kom to nye inn i styret, Ann 
Aune og Siri Texdahl, og sittende 
leder Brit Lund ble gjenvalgt. Møtet 
varte i 2 timer og ble avsluttet med 
kaffe og kaker.

Vi håper at mange kommer! Ingen blir valgt inn i styret uten at de selv ønsker det, men vi vil
gjerne bli kjent med dere!  Som vi har bekjentgjort tidligere er det nå aktivitet i Telemarks-laget
igjen,  og vi har en del spennende på gang for 2010!

Etter at årsmøtet er avholdt er alle hjertelig velkommen til middag på Vic!

Årsmøtepapirer  rekvireres hos Nils Tore Johnsen, tlf 90 82 13 39 eller mail: ltn-telemark@ltn.no.

Pga. middagen må vi få vite hvor mange som kommer, så meld deg på – til Nils Tore –
eller til Wenche Solløst – senest mandag 19. april!

Vi ser frem til et givende og hyggelig årsmøte i Telemarkslaget, og håper at alle medlemmene våre
kommer!

Med vennlig hilsen

LANDSFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE (LTN)
Telemark fylkeslag

Wenche Solløst 
regionsekretær sør
tlf. 22 35 71 00/95 70 05 34
E-post: region.sor@ltn.no

Årsmøtet i LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag ble et ryddig og godt års-
møte. Brit Lund fortsetter som leder av laget.
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Det forebyggende prosjektet ”Rus, russ og vill-
mannskjøring” fikk i fjor 900.000 kroner i støtte av Gjen-
sidigestiftelsen. Dette var kjærkomne midler.

 – Pengene fra Gjensidige betyr at vi kan kjøre pro-
sjektet vårt til og med 2011, sa en glad gjeng etter til-
delingen.

Trafikkskadde Martin Hasle og Vidar Løken holder 
sammen med pensjonert politiførstebetjent og hunde-
fører Bente Hauger fra Oslo-politiet, foredrag der rus 
og villmannskjøring er tema. De tre får svært gode til-
bakemeldinger på arbeidet.

Laget film
Bente Hauger og hennes mann Arne Nygaard har nå 
det praktiske opplegget. I forbindelse med prosjektet er 
det laget en DVD som presenterer foredraget, og den 
skal benyttes i ”promoteringen” av guttene. Filmen har 
fått navnet ”Gjør riktige valg og bevar livet”. Presenta-
sjonen tar omlag 3–4 minutter og skal vekke lysten til å 
bestille foredraget.

Selve foredraget, som er spesielt tilrettelagt for 
ungdomsskolene og de videregående skolene, varer i 
om lag 90 minutter. Som produsent for filmen står Roy 
Gundersen. 

Modige unge menn
Og som magasinet har skrevet tidligere, så er dette et 
foredrag som gjør stort inntrykk. Ingen forlater klasse-
rommet uberørt etter et møte med de unge mennene. 
Bente Hauger er også en meget god formidler. Hun har 
mange års erfaring med ungdom, blant annet har hun 
jobbet opp mot ungdomsklubber i en årrekke. Hauger 
bruker et språk de unge forstår, ikke minst når det gjel-
der inntak av alkohol og andre rusmidler. 

Både LTN og Stiftelsen Helse og Rehabilitering har 
støttet selve prosjektet.

Dro på tur
Prosjektets deltakere har også vært på tur. Guttene 
hadde en fantastisk opplevelse fra 24. sept – 20. okto-
ber 2009 der alle tre deltok på cruise. Målet var å nå 
Bob Marleys gravsted på Jamaica. Det har vært Mar-
tins drøm, og den ble realitet. Dessuten ble det en uke 
i Disneyworld også – og Miami. NRK var også med og 
den 17. oktober i fjor var guttene på Lørdagsrevyen. 
 

Foredraget kan bestilles gjennom Arne Nygaard på 
telefon: 900 41 260  

Landet Rundt 

Av GunnElisabeth Almås

Det er nå laget en DVD som skal ”promotere” foredraget til Martin Hasle (t.v) og Vidar Løken. ( Foto fra 
filmen: Roy Gundersen)

Martin og Vidar
i ny film

Trafikkskaddes magasin har tidligere skrevet om tre unge menn fra Aurskog som har 
reist rundt med et foredrag som skal forebygge rus og villmannskjøring. To og gut-
tene, Martin Hasle og Vidar Løken er fortsatt ”på veiene”, og de har det travelt.
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19 medlemmer i lokallaget så seg 
tid til å delta på markeringen. Tor 
Arild Hansen ble gjenvalgt som le-
der for ett år. Sølvi Rabben Teigen, 
som tidligere har vært leder, kunne 
ønskes velkommen til en ny perio-
de i det nye styret.

10 år i styret
Bjørn Magnar Fossum som ble ska-
det allerede i 1984, som har vært 
medlem i en årrekke og som har sit-
tet i styret sammenhengende i 10 
år, valgte nå å ta en pause, men ser 
ikke bort fra at han kommer tilbake 
for igjen. Som avskjedsgave fikk 
Bjørn M. overrakt et glassfat, som 
det kun finnes to stykker av i landet 
og som er designet av glasskunst-
ner Anne Altin ved Åsneset glass-
verk i Namdalseid. Vi takker for den 
innsatsen som han har gjort for la-
get og ønsker ham lykke til videre!

Fikk Hederstegn
Som seg hør og bør, når man har 
utført et enestående arbeid innen-
for LTNs formålsparagraf, fortjener 
man heder og ære. Mange gode 
ord kan sies om våre to heders-
menn, og at de har vært med på å 
prege vårt lokallag er det ingen som 
helst tvil om.

Per Gunnar Hjelde, har gjennom 

sitt yrkesaktive liv, skaffet seg nyt-
tige og gode kunnskaper om orga-
nisasjonsvirksomhet. Det har vårt 
lokallag fått nyte godt av. Bjørn 
Magnar, som tidligere nevnt, står 
heller ikke tilbake for å ta i et tak, og 
sitter også på stor erfaring innen 
organisasjonsarbeid.

Hilde Valberg, landsdelens re-
presentant i sentralstyret hadde 
fått i oppgave å overrekke heders-

prisen til de to. Dette kom svært 
overraskende på dem begge og 
de satte begge stor pris på hede-
ren. Per Gunnar er fortsatt med i 
likemanns-utvalget, og har fortsatt 
mange og spennende ideer.

Vi takker begge to for den innsatsen 
de har gjort og gratulerer masse 
med hederstegnet!

LTN- Steinkjer og Namsos lokallag har avholdt sitt 
årsmøte på Tingvold Park hotell i Steinkjer. Møtet 
ble holdt lørdag den 6. februar. Laget som i år 
har eksister i 15 år, markerte dette ved å invitere 
medlemmene til middag og sosialt samvær etter 
årsmøtet. To Hederstegn ble også delt ut under 
møtet. 

To trofaste LTNere
fikk Hederstegn

Landet Rundt 

Av Tor Arild Hansen
leder LTNSteinkjer og 
Namsos lokallag 

Bjørn Magnar Fossum viser det helst spesielle fatet han mottok for 
sin innsats i laget.

Per Gunnar Hjelde (t.v) og Bjørn 
Magnar Fossum sitter her godt 
tilbakelent med hederstegn og 
diplom som bevis på lang og tro 
tjeneste.
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I Telemark finnes det noen skikkelige hardhauser! I for-
bindelse med at “Aksjon E-18” hadde en markering, så 
tok i alt 12 personer utfordringen og dyppet seg i det is-
kalde vannet. Ikke nok med at de badet, men for denne 
sjokkopplevelsen ga hver av dem 500 kroner til Lands-
foreningen for trafikkskadde i Telemark.

– Utrolig sporty gjort, sier fungerende leder i LTN-
Telemark fylkeslag Nils Tore Johnsen.

– Badet du selv?
– Nei, jeg har nok litt for mye “jern” i kroppen til det. 

Men jeg håper å kunne være med neste gang, når jeg 
har operert ut stålet i beina, sier han smilende.

To minus i vannet
Det var kaldt både til vanns og til lands under seansen i 
Langesund. Vannet hadde en temperatur på to minus-
grader.

– Hvem i all verden kaster seg ut i isvannet, og att-
påtil betaler 500 kroner for det?

– Yrkessjåførene støtter jo aksjonen, og under ba-
dingen så utgjorde både kvinnelige og mannlige sjå-
fører de fleste av protestbaderne. De imponerte stort. 
Senterparti-politikeren Tore Buer tok også utfordrin-
gen og aksjonsleder Vidar Tellefsen dyppet seg flere 
ganger, forteller Nils Tore Johnsen og legger til at en 
jurist fra Statens vegvesen også hoppet i vannet.  

Hadde bankett
Etter at aksjonsgruppa sammen med støttespillerne 
hadde markert seg i Langesund, ble det arrangert ban-
kett. 50 hadde meldt seg på og det kostet 300 kroner for 
hver deltaker. Også disse inntektene gikk til LTN-laget i 
Telemark.

– Vi er svært glade for tilskuddet vi nå har fått. Ar-
rangementet ga oss til sammen 8800 kroner. Det vik-
tigste er naturligvis at vi får satt fokus på E-18 som vi 
så gjerne skulle ha fått ferdigstilt så fort som mulig. Vi 
må ta alle virkemidler i bruk for å få ned ulykkessta-
tistikken og isbadingen ga oss mye positiv oppmerk-
somhet, sier Johnsen engasjert.

Flere aksjoner
Aksjonsgruppa for en sikrere E-18 gjennom Telemark 
ble stiftet sommeren 2005. Gruppa har bred støtte fra 
transportnæringen, organisasjoner, foreninger og en-
keltpersoner. Leder Vidar Tellefsen kan love flere aksjo-
ner i år.

– Før fellesferien setter inn, så skal vi ha en større 
sykkelaksjon ved Bamble. Her skal vi invitere samferd-
selsminister Magnhild Meltveit Kleppa til å delta. Vi sy-
nes det er på sin plass at politikerne får prøve å sykle 
på samme strekning som vi er nødt til å sende våre 
barn ut på. Veien er livsfarlig, forklarer Tellefsen og rø-

per at det også er plan-
lagt en større aksjon der 
lastebilnæringa er med. 
Den årlige minnemar-
keringen over drepte og 
skadde skal gjennomfø-
res i november. 

En svært sporty gjeng 
trådte iskaldt vann for 
å sette fokus på E-18 
gjennom Telemark. 
Hver og en betalte 500 
kroner for sjokkopp-
levelsen! (Foto: Nils 
Tore Johnsen) 

Isbading til inntekt
for LTN-Telemark
– Sinnsykt kaldt! Aksjonsgruppa for en sikrere E-18 gjennom Telemark hadde lørdag 
den 13. februar invitert vegvesen-topper og politikere til å trosse kuldegrader både 
i vann og på land i Langesund. 12 personer kledde av seg og trådte is-vannet til inn-
tekt for LTN-Telemark fylkeslag.

Landet Rundt

Av GunnElisabeth Almås



Landet Rundt 

Av Rolf Mikael Gare og Marianne T. Skeie

LTN-Vest-Agder fylkeslag var sam-
let til årsmøte 24. februar i Søgne. I 
år hadde vi fått besøk av den nye 
regionsekretæren,Wenche Solløst. 

LTN-Vest-Agder fylkeslag har vært i møte 
med Sørlandet Sykehus avd. klinikk for 
Rehabilitering, Kongsgård. 

Regionsekretær Wenche Solløst i LTN (t.v), av-
delingsleder Lars Otto Nome og Johanne Seim 
Solaas fra Ambulerende Team (ART), Kongsgård, 
har hatt møte.

Regionsekretær Wenche Solløst besøkte årsmø-
tet, og det var noe blant andre nyvalgt leder Rolf 
Mikael Skare satte pris på.

LTNVestAgder 
fylkeslag
avholdt årsmøte

Kommer i gang med 
likemannsarbeid

Regionsekretæren presenterte seg selv og fortalte års-
møteforsamlingen om sine oppgaver og tanker om det 
videre arbeidet hun ønsket å gjøre i LTN. Forsamlingen 
gjennomgikk de vanlige årsmøtesakene. Det ble også 
samtaler omkring det arbeidet som var utført og opp-
gaver som vi burde ta tak i. 

Regnskapet viste et gledelig overskudd dette året 
og vi vil arbeide for at LTN kan få flere medlemmer 
og knytte til oss personer som kan gi oss midler. 
Asbjørn Olaussen hadde sagt fra seg gjenvalg som le-
der. Rolf Mikael Gare ble valgt som ny leder for en to-
årsperiode. Den nyvalgte lederen takket Olaussen for 
det arbeidet han hadde lagt ned de årene han hadde 
vært leder. Han takket også forsamlingen for tilliten og 
han ser frem til et godt samarbeid med det nyvalgte 
styret i LTN-Vest-Agder.

Både LTN og Kongsgård ser veldig frem til å komme 
igang, da støtten og hjelpen som LTNs likemennn på 
sykehus kan gi er svært viktig for pasienten og pårø-
rende i en vanskelig livsfase.

Likemannsarbeidet vil komme igang om kort tid, 
det gjenstår noe praktiske tilrettelegginger.

Er det noe du lurer på, ta kontakt med Marianne 
Trydal Skeie, nestleder LTN-Vest-Agder, på telefon 95 
07 22 70 eller på E-post: marianne.skeie@gmail.com
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Av Marianne T. Skeie

Regnskapet viste overskudd da det ble holdt års-
møte i LTN-Vest-Agder. Asbjørn Olaussen takket 
av som leder, og Rolf Mikael Gare har tatt på seg 
ledervervet.
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Landet Rundt

Torsdag den 11. februar ble det holdt kurs i erstatningsrett for helsepersonell på 
Oasen Kreativt Senter i Kristiansund. 

Regionkonferanse Øst 23.–24. april
Thon Hotel Gjøvik
Fredag den 23. – lørdag den 24. april 2010 er det tid for regionkonferanse i 
region øst. Vi starter fredag kl. 16.00 og avslutter med lunsj på lørdag kl. 14.00

Tema for konferansen er:
– Ungdomsarbeid og aktiviteter i LTN v/landsstyremedlem Elisabeth Bøen-Johnsen
– Selvhjelp og selvhjelpsgrupper v/Norsk Selvhjelpsforum
– Likemannsarbeid. Vi utveksler erfaringer og ideer.
– Likemannsarbeide overfor yrkessjåfører (TROLLE) v/Inge Botten
– Tid for å utveksle tanker og ideer om hva som skjer i LTN lagene.

Jan Kolbjørnshus fra landsstyret deltar også på konferansen.

Påmelding innen 09.04.2010 til:
Karin Bjørnødegaard, regionsekretær øst
e-post: regionost@ltn.no eller tlf/sms 48 24 74 02

Kurs i erstatningsrett 
i Kristiansund

Kurset ble arrangert i godt samarbeid mellom lokalla-
get i Nordmøre og Romsdal, Lærings- og mestrings-
senteret ved Kristiansund sykehus, Helse Nordmøre og 
Romsdal HF og regionssekretæren i Region Midt. Lo-
kallaget hadde ordnet med annonsering i avisen og det 
ble servert frukt, snitter og kaffe. 

Seniorrådgiver Per Oretorp og advokat Jan Gunnar 
Ness var foredragsholdere. Foruten foredragsholdere 
og arrangører, var det 12 som møtte til kurs, deriblant 
lege, sosionom, LMS, skadde og pårørende.

Deltakerne på kurset som ble arrangert i Kristian-
sund, fikk god innføring i erstatningsrett.  

Advokat Jan Gunnar Ness, fra Ness & Co Advokat-
firma DA, var en av foredragsholderne på kurset.
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Landet Rundt 

Vi i LTN Sogn og Fjordane Fylkeslag vil minne om at vi har OPE KONTOR KVAR ONSDAG frå kl.12.30 – 16.00.
Då treff du anten Aud, Anna eller Hanne Kristin (sjå biletet).

Vi er medlemer i laget. DU er HJARTELEG velkommen innom oss for ein prat og ein kaffikopp.
Vi ynskjer å vere til hjelp og støtte for deg.Har du spørsmål som vi ikkje kan svare på, henviser vi deg vidare.

Med helsing styret.

Ope kontor i Sogn og Fjordane

Sosialt treff i Kulturhuset i Sogndal

Det var særs vellukka då vi var i lag i haust – mykje lat-
ter og god stemning Alle var einige om at det var godt 
å kome ut og treffe andre,og bli kjende med nye folk. 
Dette er heilt uformelt, ta gjerne med godt humør.

Vi gledar oss til å bli kjendt med akkurat DEG. 
Leiar i laget, Hanne Kristin vert med her.

Med helsing i styret 
v) Hanne Kristin Meek Ljotebø

LTN Sogn og Fjordane Fylkeslag ynskjer  
alle medlemar hjarteleg velkomne til so-
sialt treff mandag 26. april kl. 18.00 på 
Pizzabakaren på Kulturhuset i Sogndal.
Det vert høve til å kjøpe pizza,brus og 
spele bowling.

Det vert høve til å kjøpe pizza, brus og spele 
bowling.

 

Ope kontor i 

Sogn og Fjordane 
 

Vi i LTN Sogn og Fjordane Fylkeslag 
vil minne om at vi har OPE KONTOR  

KVAR ONSDAG frå kl.12.30 – 16.00. 
Då treff du anten Aud,Anna eller Hanne Kristin (sjå biletet). 

Vi er medlemer i laget. 
DU er HJARTELEG velkommen innom oss 

for ein prat og ein kaffikopp. 
Vi ynskjer å vere til hjelp og støtte for deg.Har du spørsmål 

som vi ikkje kan svare på,henviser vi deg vidare. 
 

Med helsing styret. 
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Johansen gjenvalgt
i LTN-Ålesund

Den 18. februar avholdt Ålesund-laget årsmøte, og 
medlemmene møttes i lokalene som ligger i Lærings- 
og Mestringssenteret på sykehuset i Ålesund. Her har 
laget noen flotte arbeids- og møtelokaler som også er 
godt tilrettelagte.

Jon Magne Johansen ble gjenvalgt som leder un-
der møtet, og i styret får han med seg: Martin Berg 

(nestleder), Turid A Johnsen Albertsen (sekretær), 
Kåre Eik (økonomi), Camilla Berild (ungdomsrepresen-
tant), Kirsten Wolstad (styremedlem), Ronni Larsen 
(styremedlem), Klara Elnes (vara). Revisorer for kom-
mende periode er: Stig Fjørtoft og Per Røsok. I arran-
gementskomiteen sitter Kirsten Wolstad, Martin Berg 
og Turid Johnsen Albertsen (vara).

I februar avholdt LTN-Ålesund og omegn lokallag sitt årsmøte, og Jon Magne Johan-
sen ble gjenvalgt som leder. Johansen får med seg trofaste LTNere i styret, blant an-
net Martin Berg som nestleder.

Landet Rundt 

AFoto: LTNÅlesund og 
omegn lokallag

Turid A. Johnsen Albertsen i sving med å dele ut 
papirer. Ålesund-laget har noen flotte lokaler til 
disposisjon!

Et velutstyrt kjøkken med plass til den lille for-
trolige samtalen…

Det er vakkert ute i naturen på kalde 
vinterdager! Beathe Sofie Gunder-
sen er en ivrig tur-gåer, og har fanget 
opp naturens egne skulpturer en vin-
terdag ved Mjøsa. Vi er helt enig, det 
er svært vakkert ute selv om frosten 
“biter oss i nesen”. Det minner oss 
også om å stoppe opp og nyte de 
fine øyeblikkene…

Takk for flott bilde! 

Naturens  

egne 
skulpturer
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Landsforeningen     Av GunnElisabeth Almås
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Likemannskurset som blir arrangert 
i Drammen skal ligge på et nivå 
som alle kan ha glede og nytte av 
å delta på. Det lover Hilde Valberg:

– Ja dette blir et ”lett forståelig” 

kurs. Ingen skal behøve være eng-
stelig for at det bare blir fagprat el-
ler at vi snakker over hodet på folk. 
Vi holder kurset for grasrota, sier 
hun smilende.

LTN er på offensiven for å skaf-
fe flere likemenn – altså personer 
som kan være til støtte og hjelp for 
andre.

Bare et medmenneske
Som likemann skal du ikke inneha 
noen ”behandler-rolle”. Det er vik-
tig å merke seg. 

– Du skal rett og slett være et 
medmenneske som både kan lytte 
og gi råd. Det er viktig at du er fer-
dig med din sak, for som likemann 
skal du kunne bistå andre. Fokus 
skal være den andre, du kan ikke 
være opptatt av egne problemer, 
forklarer Hilde. 

Kurset som legges til First Hotel 
Ambassadeur i Drammen, er også 
myntet på unge LTN-medlemmer.

– Vi oppfordrer spesielt ung-
dom til å melde seg på. LTN trenger 
flere unge likemenn, forteller Hilde.

Ingen forpliktelse
Om du melder deg på kurset, så er 
du ikke forpliktet til å gå inn i like-
mannsarbeidet.

– Nei, her håper vi også at man-
ge nysgjerrige LTNere melder seg 
på – folk som synes dette arbeidet 
høres interessant ut, men som kan-
skje ikke er så sikre på hva det inne-
bærer. Det kan også tenkes at med-
lemmer som allerede er likemenn 
også ønsker å få litt påfyll. Under 
kurset vil vi ha mulighet til å drøfte 
en rekke problemstillinger. Så min 
oppfordring er: Meld dere på! av-
slutter hun.

Liv Solveig Einan fra LTN-Sør 
Trøndelag er også hyret inn som 
kursleder. Einan har tidligere holdt 
en rekke likemannskurs sammen 
med Brit Lund fra Sør-Trøndelag 
fylkeslag. Tilbakemeldingene fra 
disse kursene har vært svært gode.

– Bli en likemann, du også!
Region Øst og Sør går i perioden 7.– 8. mai sammen om å arrangere kurs for 
medlemmer som er likemenn, som ønsker å bli likemenn, eller vil vite mer om 
likemannsarbeidet. En av kurslederne, Hilde Valberg, som også sitter i landsstyret, 
håper mange vil melde seg på.

– Likemannskurset i Drammen er lagt på et nivå som passer de aller 
fleste av oss. Vi vil nå ut til ”grasrota”, sier Hilde Valberg som er en 
av kurslederne.



Kurset passer både for kvinner og menn , jenter og gutter , som:
– vurderer om dette kan være noe for deg 
– har bestemt deg for at du ønsker å bli en likemann
– fungerer som likemann i dag, men som trenger litt "påfyll"

Ungdom oppfordres spesielt til å delta!

Kurset starter til lunsj på fredag og avsluttes med lunsj på lørdag.

Kurs, overnatting (enkeltrom) på hotell, mat og reise (billigste reisemåte)dekkes av LTN 
sentralt.  Egenandel på kr 500,–.  Ta kontakt med laget du er medlem i for avklaring av del-
takelse og evt. støtte til egenandelen, samt avklaring transport.

Påmeldingsfristen er  14. april.  Meld deg raskt på, da deltakerantallet er begrenset!

Jeg ønsker å delta! (fyll inn tydelig, med blokkbokstaver!) Påmeldinga er bindende.

Navn: .........................................................................................  Medlemsnr.: .......................................

Post-adresse:  ...........................................................................

E-post-adresse: ........................................................................  Tlf.  ......................................................

Jeg er medlem i laget i: ..........................................................  Fødselsår:  ..........................................

Spesielle behov: (for eksempel rullestolbruker, mat-allergi, nedsatt hørsel eller annet):

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

Har du deltatt på likemannskurs tidligere:   Ja    Nei

Påmeldinga sendes enten pr. post til 
 LTN, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo eller via mail til: 
 region.sor@ltn.no

Ønsker du flere opplysninger, ta gjerne  kontakt med regionsekretær sør, 
Wenche Solløst, på telefon 22 35 71 00.

Du vil i god tid før kurset motta kursprogram og øvrig informasjon!
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Likemannskurs 7.–8. mai 2010
First Hotel Ambassadeur, Drammen

Tilbud om kurs til våre medlemmer:
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Vedlegg til søknadsskjema for sommeropphold i KReSS Drøbak 2010 
 
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 som blir med: ____________________________ 
 
Dennes adresse og tlf:__________________________________________ 
 
Barnas navn, kjønn og alder: 
____________________________________________________________ 
____________________________________   
 
Trenger noen av dere spesiell tilrettelegging? (kost, allergier etc)  
____________________________________________________________ 
 
Andre viktige opplysninger? __________________________________________ 
 
 
Dette formularet sendes sammen med 
legens søknad til: Sunnaas sykehus HF, 1450 Nesoddtangen, merket  
”Familieopphold i KReSS Drøbak” 
 
Kontaktpersoner i KReSS: Ingerd Torjussen og May Torsdalen 
 

 

FAMILIEOPPHOLD 
             

      

Kognitiv rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus HF (KReSS) 

Besøksadresse 
Løktabakken 11 

1440 Drøbak 
Telefon 64 90 77 30 

 

 

Gruppetilbud for kunnskap og bevisstgjøring 
etter hjerneskade 
 

 

 

 

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 erfarings- 
utveksling 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  
tørre å være sammen med andre enn sine foreldre.  

 

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. I tillegg vil vi ha lek og moro i fellesskap. For 
barna/unge er det mest aktiviteter og samtale som vi håper kan bidra 
til økt forståelse. Det tilbys ikke individuelle behandlingstilbud eller 
parterapi. 
 
 

Personalet 
Familiene vil møte vårt tverrfaglig 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 den skadde vil bli dekket av pasientreiser 
(www.pasientreiser.no)  
Reiseutgifter for familien må man 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 behandlingstilbudet. 
Det er begrenset plass og vi vil forsøke å sette sammen gruppen 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: 1. mai 

 
Tid og sted 
Uke 26  i Drøbak 
 
 
 
 
 
 
 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 erfarings- 
utveksling 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  
tørre å være sammen med andre enn sine foreldre.  

 

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. I tillegg vil vi ha lek og moro i fellesskap. For 
barna/unge er det mest aktiviteter og samtale som vi håper kan bidra 
til økt forståelse. Det tilbys ikke individuelle behandlingstilbud eller 
parterapi. 
 
 

Personalet 
Familiene vil møte vårt tverrfaglig 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 den skadde vil bli dekket av pasientreiser 
(www.pasientreiser.no)  
Reiseutgifter for familien må man 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 behandlingstilbudet. 
Det er begrenset plass og vi vil forsøke å sette sammen gruppen 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: 1. mai 

 
Tid og sted 
Uke 26  i Drøbak 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
     

 

 

Vedlegg til søknadsskjema for sommeropphold i KReSS Drøbak 2010 
 
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 som blir med: ____________________________ 
 
Dennes adresse og tlf:__________________________________________ 
 
Barnas navn, kjønn og alder: 
____________________________________________________________ 
____________________________________   
 
Trenger noen av dere spesiell tilrettelegging? (kost, allergier etc)  
____________________________________________________________ 
 
Andre viktige opplysninger? __________________________________________ 
 
 
Dette formularet sendes sammen med 
legens søknad til: Sunnaas sykehus HF, 1450 Nesoddtangen, merket  
”Familieopphold i KReSS Drøbak” 
 
Kontaktpersoner i KReSS: Ingerd Torjussen og May Torsdalen 
 

 

FAMILIEOPPHOLD 
             

      

Kognitiv rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus HF (KReSS) 

Besøksadresse 
Løktabakken 11 

1440 Drøbak 
Telefon 64 90 77 30 

 

 

Gruppetilbud for kunnskap og bevisstgjøring 
etter hjerneskade 
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Rettssikkerhetsfondets formål er å yte støtte til ulykkesskadde som har behov for å bringe 
saken sin inn for domstolene. Fondet kan stille garanti for utgifter til domstolsprosessen. 
Hvilken garanti som stilles avhegner av den enkelte sak. Det ytes kun garanti for utgifter 
som overstiger det som dekkes av andre ordninger, feks. rettshjelpsforsikring, fri rettshjelp 
etc.  Om saken gis garanti vurderes ut fra fondets statutter.

For å kunne søke om støtte fra fondet må du være medlem av Landsforeningen for trafikk-
skadde. Din advokat skal bistå med søknad om garantistillelse hvor det i nødvendig 
utstrekning rede gjøres for tvisten og de grunner som tilsier prosess. Saksbehandlingen er 
skriftlig.

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

Fondet er finansiert gjennom midler fra LTN, samt gaver eller ytelser fra privat eller offentlig 
virksomhet. 

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

Gaver til idealistiske organisa sjoner berettiger til skattefradrag.

LTNs Rettssikkerhetsfond

LIKEMANN I SYKEHUS
LTN-Østfold fylkeslag har startet opp med likemann i sykehus i tett samarbeid med Lærings- og 
Mestrings senteret som holder til på sykehuset Østfold Sarpsborg i 3 etg.

Vi starter opp 13. april kl.10 og deretter vil vi være der annen hver tirsdag fra kl 10.00–12.00

Dette tilbudet gjelder alle:
Skadde (bil, arbeids og fritidsulykker)
Pårørende og familien/nettverket rundt den skadde
Etterlatte
Eller bare vil ha en samtale

Som likemenn har vi folk med erfaring som pårørende, hodeskade og ungdom

Ta kontakt med oss på
Sykehuset Østfold Sarpsborg, v/lærings- og mesteringssenteret i 3. etg.

VI ER MANGE SOM ER I DEN SITUASJONEN SOM DU ER I NÅ, 
OG VI VIL GJERNE HJELPE DEG VIDERE I PROSESSEN.



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

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Trygt på skoleveiene
Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og
Kulturetaten

www.karomoy.kommune.no

Sandøy
kommune

www.sandoy.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Os
kommune

Brann, Redning
og Beredskap

www.os-hordaland.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

www.orkdal.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

www.re.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Meråker
kommune

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

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Eidfjord
kommune

www.eidfjord.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Drangedal
kommune

www.drangedal.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Lavangen
kommune

www.lavangen.kommune.no

Våler
kommune

www.valer-he.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Samnanger
kommune

www.samnanger.kommune.no

Hasvik
kommune

www.hasvik.kommune.no

Træna
kommune

www.trana.kommune.no

Risør
kommune

www.risor.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
www.rodoy.kommune.no

Sigdal
kommune

Skolekontoret
www.sigdal.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Sandnes
kommune

www.sandnes.kommune.no

Lyngen
kommune

www.lyngen.kommune.no

Lindesnes
kommune

www.lindesnes.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Stord
kommune

www.stord.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
 www.stjordal.kommune.no

Værøy
kommune

www.veroy.kommune.no

Ulstein
kommune

www.ulstein.kommune.no

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Eidsvoll
kommune

www.eidsvoll.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Røyrvik
kommune

www.royrvik.kommune.no

ANONYM
STØTTE
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LTN takker for annonsestøtten

Tlf. 23 23 47 50

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Nettbuss
Trøndelag AS

Oslov. 129
7018 TRONDHEIM

Tlf. 815 22 900

Tau Auto AS
 4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

ANONYM
STØTTE

Ekra Gartneri
Leinstrand

7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Mo og Jølster
vidaregåande skule

Mo, 6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Voss
Tlf. 56 51 53 00

Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03
Mobil 977 20 350

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

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 07 40 00

Trygve Brovold A/S
Storg 23

2335 STANGE
Tlf. 62 57 14 12

Regional utvikling
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

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

Ønske om å bli selvstendig
næringsdrivende i Trondheim?

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

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

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

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

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

og forberedelsene til å bli drosjeeier hos oss.

for mer info:

www.norgestaxi.no

Autovernmontasje AS
Brattbakken 10, 4580 LYNGDAL

Tlf. 38 34 50 90

Opplæring på:       BIL    -    MC    -    MOPED

HAMAR
Tlf. 62 52 63 66
Storhamarg 32
2300 HAMAR

LØTEN
Tlf. 62 59 14 77
Meleriv 2
2340 LØTEN

Trafikalt
grunnkurs

Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold
 3191 HORTEN
Tlf. 33 07 15 30

Vi bidrar til kvalitetssikring i opplæring av
lærlinger ute i bedriftene

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Bodø videregående skole
Amtm. Hegges vei 3/04, 8041 BODØ - Tlf. 75 65 15 00

Se www.bodo.vgs.no for studietilbud

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

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

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

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

ROGALAND
Egersund..............................Tlf. 404 08 460

TROMS
Balsfjord............Tlf. 77 72 07 33 / 911 20 073

Sund
Fiskerimuseum AS
8384 SUND I LOFOTEN

Tlf. 76 09 36 29

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

AdCo Partner AS
Åslyv 15, 3107 SEM

Tlf. 33 33 30 99

Drammen’s
Autolakk A/S

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

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Lillehammer og
Øyer Brannvesen

Storg 51
2626 LILLEHAMMER

Tlf. 61 05 05 00

Alleen Billakkering
Thor Åge Sevlejordet

Ing. Rybergsg 99
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 89 20 85

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Tlf. 74 08 98 87

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

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

Rema 1000 Hunndalen
Cellulosevegen 2

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Solberg Regnskap-
og Bedriftstjenester

Sjukehusv. 1
5416 STORD

Tlf. 53 41 18 33

avdeling
Oslo og Omegn

0579 OSLO
Tlf. 22 70 71 00
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SeliusSelius
Håper du har hatt en fin mars måned. Nå skal vi 
snart feire påske, og det gleder jeg meg til. Ikke 
alle har hytte eller reiser bort i påsken. Faktisk 
er det mange som er hjemme, og det kan være 
like fint det! Hvis du har kamerater i nærheten 
kan dere jo finne på noe hyggelig sammen. Det 
er masse å finne på hvis man bor i byen – eller 
på landet. 

Mange benytter påsken til å gå på ski. Det som 
er viktig når vi legger ut på tur, er å ha med nød-
vendig utstyr. På fjellet kan faktisk påklednin-
gen redde liv. Det er også veldig viktig å høre 
på værvarselet, for været kan snu fort i høyden. 
Faktisk er det sånn at du kan gå ut fra hytta når 
det er vindstille og sol, men i løpet av kort tid 
kan det blåse opp til storm og uvær. Gode, var-
me og vindtette klær er derfor helt nødvendig 
hvis du begir deg ut i fjellet. Dessuten er det 
veldig lurt å trene på hvordan du bruker kart og 
kompass. Har du med utstyret som er nødven-
dig, så blir turen mye tryggere. Du skal heller 
ikke begi deg på ut på tur alene i fjellet, men all-
tid gå sammen med noen.

Mange bruker også mye av ferien sin i slalom-
bakken. Jeg har skrevet det før – og sier det 
igjen: Ikke kjør utenfor de merkede løypene, og 
bruk hjelm! Vi må tenke sikkerhet i bakken.

Jeg håper du får en riktig fin påske, enten du er 
hjemme eller på fjellet!

Hilsen Selius 

Kle deg godt 
i fjellet

Denne flotte påsketegningen har vi fått fra Henny 
Almås (10) fra Lillehammer. Tusen takk, Henny. 
Overraskelse kommer i posten!

5 4

3
6 5 4

+
=

EN
MERKELIG SUM
Kan du hjelpe Mikke
med å gjøre regne-
stykket riktig
ved å erstatte
symbolene
med tall?
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SeliusSelius

Løsning -

En mann fra Toten hoppet ut av flyet 
med fallskjerm på ryggen. Da han dro 
i utløsersnora ville ikke fallskjermen 
åpne seg.
– Æsj også, sa totningen,
– Det eneste som mangler nå, er at 
mopeden min ikke starter når jeg 
kommer ned...

En kanin kommer inn i en matbutikk 
og spør:
 – Har du gulrot
– Nei, sier ekspeditøren
Neste dag kommer kaninen igjen og 
spør: 
– Har du gulrot?
Ekspeditøren sier sint: 
– Nei! Og spør du mer nå, så tar jeg 
en spiker og henger deg opp på veg-
gen!
Tredje dag kommer kaninen igjen:
– Har du spiker?
– Nei.
– Har du gulrot da?

Gutten kom hjem fra skolen og faren 
spurte om han hadde lærte noe.
– Nei, ikke så veldig mye… sa gutten:
– Så jeg må nok tilbake i morgen!

En gutt kom hjem fra skolen og spur-
te faren:
– Kan du skrive navnet ditt i blinde?
– Ja, sa faren. – Hvordan det?
– Jo, da kan du skrive under i karakter-
boka mi.

Hva sa trønderen da han så en liten 
søt unge spille kornett i musikkorpset 
17. mai?
 Svar: Kor nætt!

– Har du hørt at Petter ikke vil ha kona 
si lenger?
– Neimen, hva er det du sier? Hvorfor 
ikke det da?
– Han synes hun er lang nok som hun 
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

KAKLE!EN MERKELIG 
SUM:
Gul firkant er 4, 
rød sirkel er 1 og 
grønt kvadrat er 2.

KAKLE!
Kan du hjelpe Guffen ut av hønsegården uten at han forstyrrer
hønene?
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LTNs påskekryss

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

KAR - 
TONGER

KORNET 
HJØRNE

KARAK - 
TER

KALD 
DRIKK

BIO - 
GRAF

BOL ØYBO - 
ERE

BRUKES 
TIL 

BAKING

SERIØ - 
SITET

ABER BLOND FASE SLEKT - 
NINGEN

MERKE 
KAOS

FUTTE - 
RALET

TEORE - 
TISK

BLOM - 
STER

DEL AV 
DØGN

POSTER DEMPER SLEKT - 
NING

FOLD

BLÅSE 
GUTTE - 

NAVN

HAR 
LAGENE 
HATT NÅ

FISK PUSTER
DANSK 
NAVN 

TIDSROM

UFRED MYNTER GATE HEAT SVARTE 
HELLE

YTRET 
BUTIKK - 
KJEDE

TONE - 
TEGN

GUDINNE
ENEREN 
GUTTE - 

NAVN

FIKK NYE 
UNI - 

FORMER

ENESTÅ-
ENDE 
MERK

RAMLE

FUGL MOSJON 
DRETTE

VASE 
ANGÅ - 
ENDE

HILSTE

PLAGG - 
DELEN 
PIKE - 
NAVN

FAGET

PÅ ÅRETS 
STATS - 

BUD - 
SJETT

MÅLTID
HAR  
ALLE  

FYLKER

BIL - 
MERKE

HAST MÅNED KAMP - 
PLASS

TRÆR FRØ   
SHOW

ALDER 
DRAKK

BE - 
REGNET

MENN

LYD
LOTTER 
SMERTE-

ROP

KORT - 
FARGE

RISPET ROV - 
FISK

VANN - 
VEIEN

FARVEL LEVER 
SPØK

LIKE
SYKDOM 

SÆR - 
PREG

UTBYGG 
VINNERE

SKRIFT - 
TEG - 
NENE

GLIR ER LTN - 
LOGOEN

KVELD TRINSE 
AMORIN

CAMP 
KURERE

BLOD - 
SUGERE

AVTA
GASSEN 

PIKE - 
NAVN

MINIMAL MÅL

PIKE - 
NAVN

PAKT 
MÅNE

BØNN PLATE
FISKE - 
RED - 
SKAP

PLATE BITEN
TRÅDTE  
I  KRAFT 
1. MARS

ARVE - 
ANLEGG

PLAGG GROV

TREET TRALLE ARTIK - 
KEL

PIKE - 
NAVN 

SUTRE

BAKKE 
NAKNE

SMITTER 
AV

GRUPPE 
TALL

SØLV FIN - 
LAND

ÅRE      
FISK

TEKKE
MYNT 

SØRGE - 
LIG

OFRE KJEDE - 
LIG

TONE

EPLE - 
SORT 

DRIKKEN

NATUR - 
LYD   

DRIKK

EKSI - 
STERER

MINE HYL RIKTIG KARAK - 
TER

LESE - 
BOK

PARTI 
HØYDE - 
PUNKT

VÅPEN SÅR 
HELLIG

SIKKERT
BRANN 
ELE - 

GANSE
GULV DEPAR - 

TEMENT
HAVDYR TRYGLE ROTER

BY OG 
ELV      
URO

BELEGG INSTRU - 
MENT

SKOTTE 
LÆR - 
REIM

FRYSE ARTIK - 
KEL

INSEKT RIVES RATT 
PLUSS

PRO - 
NOMEN 
TEMME - 

LIG

MÅL 
FOTTØY

DYR STEN - 
GER

LEGE TEL 
FUGLER

BAK
ARMOD 

ANSIKTS-
HÅR

NAFTA 
OM - 

DØMME
SVINGER PIKE - 

NAVN

TONEN   
MI

TYSK BY ÆRBARE 
IVRIG

HES MÅL REKKE - 
FØLGE

HAT SVULME 
FUGLER

DYR FERSKE FARGE 
VEKK

TRANSP.-
MIDDEL 
PIKE - 
NAVN

FARTØY
VERN 

MUNN - 
DEL

PLAGG 
OTRE

PREPO - 
SISJON

BIL - 
ORGANI - 
SASJON

UTROP

TABEL - 
LENE

BLOMST SLAG - 
STED

RUTEBIL KNA 
KNIKSE

SPISTE 
SYNGE - 

SPILL

ETTER - 
SKRIFT

MÅL    
EGEN

FUGL PLASS 
FARE

NORGE PAPE - 
GØYE

SIVBÅT 
FJERN - 

SYN

SMERTE
BLI 

SAMDE 
FUGL

BLOMST
LESE - 
STOFF 
TELE

STERK HVIL

TIDLI - 
GERE 

FELLES-
SKAP

TANGE

PERSO - 
NALE 

GUTTE - 
NAVN

STEMME HAVDYR 
MUSLING

LINENE INNEHA - 
VEREN

HOVED - 
STAD    
KNEP

NERVØS TAKST SKAP - 
NING

MIDTDEL 
BARE

KUTTET PREPO - 
SISJON

HÅND FEIL BU FERD - 
SELEN

1050 
RETNING

SKRITT INSEKT SPURTE SJAU
ERTER 
HELLIG 
SKÅL

DEN 
YNGRE

VANN - 
VEIER 

KJENT - 
MANN

SEL - 
SKAP 

REDSEL
AVL FISKEN FORBUD

ARTER FARTØY SPRANG ORKER HYLLE 
OMRÅDE

TIPPE LIKE LEDD ORDNER

LIK EKKELT 
HUMRET

SNÅL TALL ORD MYNT 
TRENDY

BYRÅ BLANDE 
UT

UTROP I        
ORDEN

I  DET 
OPP - 
FØRE

ORGANI - 
SASJON

HODE - 
PLAGG

SVIMMEL DRETTE REKKE STØNN TREG - 
HET

PLANTE STETT STAD

KJEMME
PÅSKE - 
AKTIVI - 

TET

KORT - 
ENE

SPRET - 
TER

PASSE
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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

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Olympiade

Vinnerne er:
Bjørg Sørhaug,
Andebu
Tordis 
Amundsen, 
Sætre
Gudrun M. 
Sivertsen, Oslo

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

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

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

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

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

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

AKERSHUS

Autoteam Trafikkskole
Plogv. 6, 0679 OSLO..........................................................Tlf. 22 26 34 07
E-mail: manglerud@autoteam.no
www.autoteam.no

BUSKERUD

Kongsberg Trafikkskole A/S
Nymoens Torg 11, 3611 KONGSBERG..................................Tlf. 32 73 55 90

NORDLAND

Lofoten Trafikkskolesenter
Sjøsveien 7, 8370 LEKNES..................................................Tlf. 76 08 25 55

ROGALAND

Alf Hoff Trafikkskole
Hillevågsveien 18, 4016 STAVANGER...................................Tlf. 51 58 95 00
E-post: alf-ho@online.no

Austerheim Kjøreskole
Strandav 33, 4200 SAUDA...................................................Tlf. 52 78 22 78

Bil & Mc Skolen Stavanger AS
Haakon VII’s gt 8, 4005 STAVANGER...................................Tlf. 51 56 77 80

BMG Kjøreopplæring
Meierigt 17, 4349 BRYNE....................................................Tlf. 51 48 10 20
E-post: post@bmgkjoreopplaering.no

Bryne Bil & Mc Skole AS
Parkv 2, 4340 BRYNE.........................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no

G. Haugsgjerd Trafikkskole A/S
Kongsg 38, 4005 STAVANGER.............................................Tlf. 51 53 67 42
E-post: haugsjerd@c2i.net

Hans P. Hauge Trafikkskole
Flotmyrgata 173, 5525 HAUGESUND.....................................Tlf. 52 72 13 49
E-post: hautra@online.no

Haugland Trafikkskole AS
Bergelandsgata 37, 4012 STAVANGER.........Tlf. 51 52 54 83 / Mob 900 96 390
E-post: post@hauglandtrafikkskole.no

Haugaland Transportskole AS
Kvaløygata 3, 5537 HAUGESUND.......................................Tlf. 52 70 87 90

Kjell Kristiansen Trafikkskole
Idrettsvegen 28, 4270 ÅKREHAMN.......................................Tlf. 52 81 71 49
E-post: mail@kjell-kristiansen.no

Kåre Ekrene Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND................................Tlf. 52 71 75 66

Sauda Trafikkskole
Åbødalsveien 48, 4200 SAUDA..............................................Tlf. 464 74 855
E-post: post@sauda-trafikkskole.no

Sonja’s Trafikkskole AS
Stangalandsg 10, 4250 KOPERVIK....................................... Tlf. 910 03 385
E-post: sonjastrafikk@gmail.com

Team Trafikkskole
Flotmyrgata 173, 5525 HAUGESUND.....................................Tlf. 52 71 61 66
E-post: tetrafik@online.no

Teto Trafikkskole
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER........................................Tlf. 51 53 26 11

Trygve Trafikkskole
Øvregata 173, 5525 HAUGESUND........................................Tlf. 52 72 95 00
E-post: post@trygve-trafikkskole.no

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

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
                                     Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

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

TELEMARK

Falke Lundevall Trafikkopplæring
Øyanvegen 271, 3850 KVITESEID........................................Tlf. 35 05 32 60
Britt Reidun Eiganger avd Rauland.......................Tlf. 35 07 34 04

Kasland Trafikkskole AS
Lunde Sentrum, 3825 LUNDE...............................................Tlf. 35 95 06 44
E-post: okasland@frisurf.no

Leifs Trafikkskole
Øygardsv 84, 3914 PORSGRUNN..........................................Tlf. 917 86 683
E-post: leif.haegeland@gmail.com
www.leifstrafikkskole.no

Nr. 1 Trafikk-skole Stathelle - Kragerø
Krabberødveien 6, 3960 STATHELLE.....................................Tlf. 35 96 19 50
E-post: post@nr1-trafikkskole.no

Wright Trafikkskole AS avd. Kragerø
Frydensborgveien 4, 3770 KRAGERØ....................................Tlf. 35 98 25 24
E-post: tovet@wright.no

VESTFOLD

CEDE Trafikksenter AS
Skien - Larvik - Tønsberg............................................Tlf. 35 91 47 00
E-mail: ot@cede.no    -    www.cede.no

Centrum Sørensen Trafikkskole
Slagenv 16, 3110 TØNSBERG..............................................Tlf. 33 31 04 68
E-post: post@tut-tut.no

Eian’s Trafikkskole AS
Peder Bogensgt 6 a, 3238 SANDEFJORD..............................Tlf. 33 47 56 00
E-post: post@eianstrafikkskole.no

Solheim Trafikkskole AS
Møllers gate 1 A, 3210 SANDEFJORD...................................Tlf. 33 46 80 06
E-post: post@solheimtrafikk.no

Andebuv 74, 3170 SEM.............................Tlf. 33 31 14 57 / Mob. 907 32 811
Trafikalt grunnkurs - Teorikurs - Førerkort kl. B
E-post: w-haegd@online.no

ØSTFOLD

Jarlsberg Trafikkskole AS
Storgaten 1/3, 3183 HORTEN...............................................Tlf. 33 04 32 94

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Program på nett

Husk 
Nasjonal Hjerneskadekonferanse 
den 8.-9. april 2010, 
på Lillestrøm.

Program finner dere på:
www.hjernenett.no

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

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

Advokatfirmaet
Pedersen, Reier & Co AS

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

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

domsrettsforhold, forretningsjus, arbeids og familierett.

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

Minner om Årsmøte
Vi vil minne om årsmøte i LTN-Sogn og Fjordane fylkes-
lag lørdag 10. april 2010 kl.13.00 i FI-senteret i Førde 
vis a vis Fjordane Tingrett, adr. Fjellvegen 10.

Etter årsmøtet, ca.kl.14.30 vert det servert ein varmrett.
Då er det høve for familie/venner å ete saman med oss.
Vi ynskjer gamle og nye medlemmer hjarteleg velkomne.

Med helsing styret.

God påske!
LTN ønsker sine medlemmer 
og samarbeids partnere en 
riktig god påske.  Vi oppford
rer også samtlige til å kjøre 
pent i  påske trafikken.

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

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

høyt faglig nivå og gode resultater.

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

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

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

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

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

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

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

Vi har lang og bred erfaring med behandling av personskadesaker, 
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.

Kontaktpersoner:

Advokat Bjørn M. Brauti  
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

Telefaks + 47 73 87 99 98  •  Telefon +47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no  •  www.nidarosda.no


