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Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte 
kompliserte. Bistand fra en spesialisert advokat 
sikrer deg et godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS 
har spesialkompetanse innen erstatningsrett, og vi 
håndterer alle typer erstatningssaker, f.eks. trafikk-
skade, yrkesskade, pasientskade, fritidsskade og tap 
av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saks-
oppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for 
en uforpliktende og gratis vurdering av din erstat-
ningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer infor-
masjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

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

Personskade – erstatningsrett 

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

Har du krav 
på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
10 medarbeidere hvorav 8 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

Personskade: 
Ta kontakt med  advokat Henning Dragsnes eller 
advokat Frode Wisth for en uforpliktende samtale.

Fjordgt. 23, 
Postboks 534 Sentrum 
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 
Telefax: 73 87 45 45

Har jeg krav  
på erstatning?

Personskade

Pasientskade

Yrkessykdom

Yrkesskade

Trafikkskade

Forsikringsrett

Alminnelig praksis

Strandgaten 18
Kropeliengården
5013 Bergen

Tlf: 55 90 85 80
Fax: 55 90 85 81

www.drageset-preto.no
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Landsforeningen

Av Kjell Silkoset

Oppgavene for foreningen avtar ikke. 
Fritidsskadde alene er nesten like man-
ge som trafikkskadde og yrkesskad-
de. Landstyret har avholdt noen korte 
landstyremøter i forbindelse med regi-
onkonferansene. Konferansene har et-
ter mitt skjønn vært en suksess og vi-
tamininsprøytning for oss alle. Vi har 
mange momenter som vi skal jobbe 
videre med for å videreføre og ivareta 
foreningen. LTN er en betydelig aktør 
for å få frem problemstillinger i erstat-
ningsrettslig praksis. Det er fare for for-
skjellsbehandlinger i forbindelse med 
”makstak” på utbetalingene i voldsoffe-
rerstatningsloven. Vi er også tett på bar-
neerstatning i saker etter vaksinen mot 
svineinfluensa. 

Lengre bak i bladet omtales en spen-
nende rapport fra SINTEF som griper 
rett inn i kjernen av det jeg mener er 
vår styrke som forening. Den viser at 
etterlatte etter ungdom som dør i trafik-
ken, greier å leve livet best mulig, hvis 
hjelpen har vært riktig fra første stund. 
Som medmennesker har vi også et an-
svar om å ikke glemme de som sitter 
igjen. Det å vise at man bryr seg også 
etter at hverdagen er kommet er også 
viktig. Her har mange flotte LTNere gjort 
en betydelig innsats som likemenn og 
som kunnskapsbærere inn til faggrup-
pen i SINTEF. En stor honnør til dem.

Nasjonal transportplan (NTP) har ikke 
mye spenstig og nytt i seg. 150 km ny fi-
refelts vei og 270 km to-/trefelts vei med 

midtrekkverk med dagens bevilgnings-
takt, og et mål om under 100 trafikk-
drepte innen 2023. Derfor er det spesielt 
gledelig å se at vår langvarige innsats 
nytter. Jeg vil trekke frem LTN-Harstad 
med tanke på aksjonene og innsatsen 
for å få lovpålagt sikkerhetsseler i alle 
skolebusser. Vi ser også at innsatsen 
lykkes for å få flyttet ned standarden til 
6000 biler, slik at midtdeler kan vurde-
res på særlig ulykkesutsatte strekninger 
med lavere trafikk. Forbudet mot wire-
rekkverk revurderes, noe som vil åpne 
for midtdelere på smalere veier enn i 
dag og dermed vil være mindre kost-
bart.

Jeg kan ikke få sagt det mange nok gan-
ger, det er mange sikkerhetstiltak hver 
enkelt kan stå for. Fart, rus og manglen-
de bilbelte er fortsatt en av de viktigste 
årsakene til død og skader i trafikken. Vi 
kan alle velge hvilken fart vi vil holde. 
La bilen stå når vi har rusmiddel i krop-
pen og bruk ett sekund på å sette på bil-
belte. Nå går vi inn mot påskehøytiden 
med massiv utflukt og press og stress 
på veiene. Å irritere seg over kø er ingen 
hyggelig start på ferien. Eller det kan gå 
ennå verre, en ulykke på grunn av en 
førerfeil, som eksempelvis forbikjøring 
uten fri sikt.

Ønsker dere alle en fin vår med flotte 
utfordringer og gjennomførte årsmøter.

Kjell H Silkoset
Leder i LTN

Det nytter, vi jobber aktivt for å 
hjelpe alle skadde og pårørende

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
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Trafikkskaddes magasin – mars, 2012
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 
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Dagfinn Moe har i en årrekke for-
sket på adferd og ungdomsulyk-
ker. Han regnes som en av Nor-
ges fremste eksperter på området. 
Med støtte fra Gjensidigestiftelsen 
gikk han for en tid tilbake i gang 
med å undersøke hvordan familier 
som har mistet en ungdom i en tra-
fikkulykke klarer seg videre i livet.  
”Leger tiden alle sår?”, ville forsk- 
eren ha svar på.

- Nei, tiden leger ikke alle sår. 
Tap og savn vil alltid være der, men 
det er elementer som gjør at livet 
kan leves videre med en sorg, og 
at de etterlatte greier å finne til-
bake til hverdagen. Det handler 
blant annet om at familien får ”rett 
type” hjelp rett etter at ulykken har 
skjedd. Hvis ikke familiene blir iva-
retatt godt nok, så kan dødsfallet 
og omstendighetene rundt det bli 
sår som blir stående åpne. Dermed 
blir det veldig vanskelig for familie-
medlemmene å gå videre med sine 
egne liv, slår forskeren fast.

LTN-medlemmer bidro
Nyvalgt leder i LTN-Sør-Trøndelag 
fylkeslag, Liv Solveig Einan, har 
blant annet bidratt med å skaffe 
deltakere til undersøkelsen. Liv Sol-
veig har brukt mye av sin tid i etter-
lattegrupper og også hatt en rekke 
kurs i likemannsarbeid. 

- Dette er en viktig rapport som 
LTN vil kunne bruke i sitt videre ar-
beid. Det har vært givende å kun-
ne bidra, få frem problemstillin-
ger som kan være avgjørende for 

hvordan man kan gå videre etter et 
brått og uventet dødsfall. Det rap-
porten viser er jo at vi alle er for-
kjellige og har behov for å få lov til 
å være det. For vårt vedkommende 
var det viktig å få tid til å planlegge 
begravelsen og få tid med vår av-
døde Johan. Tilstedeværelse var 
viktig for oss. Derfor er det så viktig 
at etterlatte blir møtt med en slags 
raushet etter dødsfallet i møte med 
eksempelvis begravelsesbyrået, 
sier Einan.

- Hvilke tanker gjør du deg om 
utsagnet ”tiden leger alle sår”?

- Arrene vil alltid være der. Det 
er nå åtte år siden Johan døde, og 
det går ikke en eneste dag uten at 
jeg tenker på han. Noen dager er 
vanskeligere enn andre. Det kan 
være at noe inntreffer som gjør  da-
gen ekstra sår, forklarer hun.
Liv Solveig har også vært igangset-
ter for sorggrupper. Hun forteller at 
både deltakere, og ikke minst hun 
selv, har hatt stort utbytte av å møte 
andre som er i samme situasjon.

- Tilbakemeldingene har vært 
veldig gode. For enkelte etterlatte 
er dette den eneste arenaen hvor 

de kan åpne seg og at andre for-
står, konkluderer hun. 

Viktig med informasjon
Moe bekrefter at hvert dødsfall opp-
leves forkjellig, men også forskjellig 
for ulike familiemedlemmer. Rap-
porten viser at familien har et stort 
behov for informasjon i timene og 
dagene etter en ulykke. Det er viktig 
at familien blir holdt løpende infor-
mert. Hvordan varslingen av selve 
ulykken skjer er også av betydning.

- Ta en tenkt situasjon der for-
eldrene venter på sykehuset der  
deres sønn eller datter svever mel-
lom liv og død. Dette er en uuthol-
delig situasjon – ingen vet hvordan 
det vil gå. Her er det svært viktig 
med informasjon. Informasjonen 
kan være nedslående, men det vik-
tigste er at noe blir sagt. Eksem-
pelvis kan det være at: ”Vi gjør alt 
vi kan, men situasjonen er svært  
alvorlig. Vi vet ikke utfallet”. Men  
å vise tilstedeværelse, at noen for-
teller, er veldig viktig for at de på-
rørende på en best mulig måte kan 
kunne takle den uhyre stressede  
situasjonen de er i. Under en slik  
situasjon bør det opprettes en 
slags kontaktperson fra helseper-
sonellets side, konkluderer Moe.

Viktig på sikt
Rapporten viser også at familien 
bør få være delaktig i det seremo-
nielle der det er et ønske om det. 
Familier som har hatt en god dialog 
med begravelsesbyrået, eksempel-

- De aller fleste etterlatte
takler den nye hverdagen
Seniorforsker Dagfinn Moe ved SINTEF i Trondheim la nylig fram rapporten ”Leger  
tiden alle sår?” Sammen med seniorforsker Liv Øvstedal har han gjennomført inter-
vju med 25 personer fra 15 familier som har mistet ungdom i trafikken. I undersøkel-
sen har også medlemmer i LTN velvillig stilt opp.
   - Noe av det mest interessante vi fant var hvor uhyre viktig det er at familiene blir 
ivaretatt på en god måte rett etter dødsfallet. Blant annet spiller begravelsesbyråene 
en viktig rolle, sier forsker Moe.

”Det er en stor 
jobb å leve livet 
annerledes. Alt 

endres.”
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- Mange opplever at sorgen vokser når det  
gradvis går opp for dem hva de har mistet.   
Det føles vondt at ungdommen aldri fikk  
oppleve å få leve voksenlivet, forteller (bak) 
LTNs Liv Solveig Einan, seniorforsker Dagfinn 
Moe ved SINTEF i Trondheim sammen med  
seniorforsker Liv Øvstedal. (Foto: Thor Nielsen)
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vis fått se og være nær den døde, 
har sluppet en del problemstillin-
ger, vanskelige tanker og uklarheter 
i etterkant.

- Her har begravelsesbyråene, 
prestene og kirken en viktig rol-
le, som Liv Solveig også forteller.  
Noen ønsker eksempelvis å ta del 
i stell av den avdøde, bestemme 
hvilke klær deres kjære skal begra-
ves i, eller ta aktiv del i seremoni-
en gjennom valg av musikk og lik-
nende. At byråene tilrettelegger 
for de etterlattes ønske oppfylles, 
også uavhengig av tro, er av stor 
betydning. Vi ser at dette er ele-
menter som på sikt er viktig for de 
etterlatte. Når begravelsen er over, 
så er også muligheten for deltakel-
se over. Dagene etter dødsfallet er 

derfor viktige. Et verdig og tyde-
lig farvel er ofte avgjørende for de  
etterlattes fremtidige liv, forteller 
forskeren.

Må få opplysninger
Samtaler med hjelpemannskap,  
representant fra politiet eller de 
som kom først til ulykkesstedet er 
også av vesentlig betydning for 
hvordan familien etter hvert kan 
finne tilbake til hverdagen. Famili-
ene leter ofte etter svar på ulykken 
og omstendigheter rundt den. De 
søker informasjon.

- Spørsmålene blir ofte mange, 
og svarene man får kan også bli 
de verst tenkelige. Likevel er det 
viktig å få svar. Det å bli gående i 
uker, måneder eller år uten å kom-
me til bunns i det man til stadighet 
tenker på, gjør at det er vanskelig 
å komme videre. Akkurat denne 
problemstillingen ble jo veldig syn-
lig i forbindelse med terrorangre-
pet den 22.juli. Familiene vil vite 
alle omstendigheter rundt dødsfal-
let, de ønsker å få innsyn i detaljer, 
mens mennesker som står uten-
for ikke forstår hvorfor de pårøren-
de ”graver i det vonde”.  Ut fra vår 

rapport er også disse vonde svare-
ne viktige for å bearbeide sorgen, 
fastslår han.

Hjelp til det praktiske
Dagfinn Moe forteller at det å vise 
tilstedværelse gjennom å tilby seg 
å ordne praktiske gjøremål, gjør si-
tuasjonen lettere for de etterlatte.

- Det kan være en nabo som 
banker på døra og har laget et mål-
tid mat, eller at helsepersonellet på 
sykehuset tilbyr seg å ringe etter 
drosje. At noen tilbyr seg å ordne 
det praktiske gjør situasjonen let-
tere.  Mennesker som har lidd et så 
stort tap er ofte i en slags sjokk-til-
stand. Det kan føles som man ikke 
er tilstede i egen kropp, men på si-
den av den. Mange klarer naturlig-
vis ikke å ordne opp i daglige gjø-
remål i en slik situasjon. Her har vi 
alle som medmennesker mulighet 
til å hjelpe. Vi kan alle bidra med 
noe, mener han mens Liv Solveig 
Einan legger til:

- Vi er en del medlemmer i LTN 
som har kjent smertene og den 
bunnløse sorgen. Vi kan, gjennom 
å være medmenneske og samtale-
partner, være til hjelp. 

Stillheten kommer
En del av deltakerne i undersøkel-
sen forteller  at venner, kolleger, na- 
boer og bekjente stiller opp den 
første tiden etter dødsfallet. Så for-
svinner de eller trekker seg unna. 
Det direkte møtet, eller samtalen, 
blir vanskelig.

- Man skal kanskje ha forstå-
else for at det kan føles vanskelig 
for andre å ta kontakt. Det hand-
ler ofte om usikkerhet, ikke likegyl-

 - Tap og savn vil alltid være der, 
men det er elementer som gjør 
at livet kan leves videre med en 
sorg, og at de etterlatte greier å 
finne tilbake til hverdagen, for-
teller seniorforsker Dagfinn Moe. 
(Foto: Thor Nielsen)

”I starten var de 
på graven omtrent 

hver dag. Nå er 
de der en gang i 

uken”

”Rommet ble 
stående urørt i 
nesten to år”
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dighet.  Vi tenker: Hva skal jeg si? 
Hvordan skal jeg oppføre meg? Da 
er det enklere å snu blikket vekk og 
trekke seg unna. Dessverre er det 
slik. Med små grep kan et møte 
med etterlatte bli enklere. Hva med 
å si: ”Så hyggelig å se deg” i ste-
det for ”Hvordan har du det”.  Rap-
porten viser også at noen etterlatte 
får det vanskeligere ettersom tiden 
går.  En dyp sorg som varer i to til 
tre år er ikke uvanlig. Noen får det 
faktisk tyngre de første årene, for-
teller han.
Einan sier dette:

- Det kan være nok med en klem 
eller en klapp på skulderen som vi-
ser at vi har de etter-
latte i tankene.

 
På terskelen av livet
Mange opplever at 
sorgen vokser når det 
gradvis går opp for 
dem hva de har mis-
tet.  Det føles vondt 
at ungdommen aldri fikk oppleve 
å få leve voksenlivet. Det kan føles 
urettferdig og det er meningsløst å 
dø idet man står på terskelen til li-
vet.  Det at ungdommen aldri fikk 
oppleve å gjøre ferdig utdanningen, 
komme i jobb, realisere planene el-
ler oppleve å skaffe seg familie er 
vondt. På den andre siden blir jo 
alle disse momentene også et tap 
for de etterlatte. Barnebarna blir 
ikke født, man får aldri oppleve de 
viktige merkedagene og foreldrene 
får aldri oppleve se at datteren el-
ler sønnen bli etablert.  For enkelte 
kan derfor møte med sønnens eller 
datterens venner og klassekamera-

ter forsterke sorgen. For andre føles 
det godt at venner av avdøde kom-
mer på besøk, for det er av betyd-
ning at avdøde ikke blir glemt.

Må følges opp
Rapporten konkluderer også at det 
burde ligge automatikk i oppfølging 
av de rammede familiene. Hvordan 
har familiemedlemmene det et år 
eller ulykken? Har det vært mulig å 
komme i jobb? Har familien frem-
deles et sosialt nettverk?

- Sorg er jo ingen diagnose, 
men sorg kan føre til at du ikke kla-
rer å fungere verken i sosiale sam-
menhenger eller i arbeidslivet.  

Noen kommer i jobb raskt – de går 
ut i jobb nesten som terapi, mens 
andre bruker lang tid på å komme 
ut i arbeidslivet igjen. Vi er forkjel-
lige som mennesker og det er vik-
tig at arbeidsgiver viser forståelse 
og tilrettelegger for at den som er 
rammet skal kunne komme tilbake. 
Kontakt med arbeidsplassen kan 
forhindre at man ikke faller ut, for-
teller Moe mens Liv Solveig Einan 
sier seg enig. Hun hadde god kon-
takt med sin arbeidsplass inntil hun 
gikk ut i jobb igjen.

Viktig med Nullvisjonen
Et brått og uventet dødsfall ram-

mer hele familien. Som det frem-
går i rapporten blir hele familien 
”trafikkskadd”. Som forskningssjef 
Per Lillestøl skriver i forordet, så 
understreker rapporten hvor viktig 
Nullvisjonen fra 2002 er. Et liv som 
blir spart i trafikken, er ikke bare èn 
mindre i statistikken. Det er en hel 
familie som går fri fra den tyngste 
belastingen mennesker kan utset-
tes for.

- Jeg har arbeidet med denne 
problematikken over lang tid, men 
det har vært følelsesmessig sterkt å 
møte menneskene som er så hardt 
rammet. Likevel har det vært svært 
givende. Dette er problemstillinger 

som jeg lenge har følt 
skulle vært belyst. I 
arbeidet med denne 
rapporten så har det 
dukket opp nye mo-
menter som det også 
skulle vært forsket 
på. Hva med søskne-
ne? Hva med de per-

sonene som har forvolt en annens 
død?  Hvordan har livet artet seg 
for dem?  Det skulle også vært in-
teressant å se nærmere på hva lo-
kalsamfunnet har lært av en ulyk-
ke. Vi foreslår å etablere og prøve 
bruken av ”kunnskapsteam” som 
en oppfølger til ”kriseteam” etter 
dødsulykker i et lokalsamfunn. Vi 
tenker oss at kunnskapsteamet skal 
kunne, gjennom sin kompetanse, 
bidra med faktaforståelse og inn-
sikt i hvordan og hvorfor ulykker 
skjer.  Målet er å øke kunnskapen, 
”lære av ulykken” slik at sannsyn-
ligheten for at det skjer nye ulykker 
reduseres, avslutter Dagfinn Moe.

”De har tatt vare på fotoalbum,  
smykker, tegninger og forkjellige 
ting. Mor bruker hennes bunad” 

Seniorforsker Liv Øvstedal har sammen med Dag-
finn Moe gjennomført intervju med 25 personer fra 
15 familier. (Foto: Thor Nielsen)

 - Vi er en del medlemmer i LTN som har kjent 
smertene og den bunnløse sorgen. Vi kan, gjennom 
å være medmenneske og samtalepartner, være til 
hjelp, slår Liv Solveig Einan fast. (Foto: Thor Nielsen)
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Regjeringen legger nå fram en stor-
tingsmelding om samhandlings-
reformen, og den knytter det seg 
spenning til. I reformen settes det 
fokus på at mange pasienter og 
brukere har behov for koordinerte 
tjenester. Statssekretæren brukte 
store deler av talen på dette teamet 
og innrømmet at det i dag ikke er 
gode nok systemer som tar vare på 
helheten i tilbudet.

– Landsforeningen har en viktig 

oppgave overfor de skadde ved å gi 
rådgivning, gi mulighet for kontakt 
med andre som er i samme situa-
sjon, og drive selvhjelpsarbeid – for 
å nevne noe. LTN har også en vik-
tig oppgave i samarbeid med myn-
dighetene ved å gi informasjon om 
problemstillinger som må tas hen-
syn til og forhold som en må finne 
løsninger på, sa Sundsbø som et-
ter talen fikk blomster og stor app-
laus fra salen.

– Vil ha påbud om 
belter i skolebussene

– LTN har gjort et betydelig arbeid

Lill Tove Pedersen og Stein Håvard Kristensen fra LTN-

Harstad og omegn lokallag la frem et forslag om at LTN 

må arbeide for å lovfeste krav om belter i buss. Forsla-

get fikk tilslutning. 
– Vi sender ikke jenta vår med skolebuss så lenge det 

ikke finnes sikkerhetsbelter i den, sier de to.

Statssekretær Dagfinn Sundsbø var invitert til å holde 

hilsningstale ved åpningen av landsmøtet, og han roste 

LTN for arbeidet som er gjort de siste 25 årene.

Belter til passasjerene i alle busser 
– og spesielt i skolebusser! Dette 
er en fanesak for de to aktive forel-
drene i LTN-Harstad og omegn lo-
kallag. De har over lengre tid jobbet 
med saken, og har også fått lokal-
politikerne til å vurdere problemstil-
lingen.

– Vi synes det er uholdbart at 
barn sendes med skolebusser uten 

at de sikres med belte. For vår del 
har dette ført til at vi henter og brin-
ger jenta vår til skolen. Vi sender 
henne ikke med en buss der hun 
sitter utsikret. Kanskje er vi spesielt 
redde etter at vi selv var innblandet 
i en trafikkulykke, men vi har fått 
stor støtte fra andre foreldre. Alle 
er enige om at det må gjøres noe, 
og nå er det på tide at politikerne 
våkner og at vi får et lovpåbud, sier 
de to.

Sterk støtte
De to er svært fornøyd at LTN også 
vil ha som mål å jobbe aktivt for at 
belter blir påbudt i buss. Samtlige 
landsmøtedeltakere stilte seg bak 
forslaget.

– Lokalt har saken stoppet opp i 
det politiske systemet. Vi har hatt en 
dialog med bystyret. Målet var at vi 
skulle få installert belter i èn skole-
buss, og deretter fortsette med å få 

installert belter i flere busser. Vi har 
fått et overslag som viser at det vil-
le koste om lag 44.000 kroner å in-
stallere belter i en av skolebussene. 
Dette er småpenger sammenliknet 
med hva en ulykke ville koste, og 
de menneskelige lidelsene lar seg 
heller ikke måle i kroner og øre, sier 
Pedersen og Kristensen.

Er bekymret
De to foreldrene er redde at det vil 
skje en alvorlig og stor ulykke.

– Med jevne mellomrom kan vi 
lese at det skjer uhell med skole-
busser, og vi tror det bare er spørs-
mål om tid før vi får en stor ulykke. 
Skolebusser ferdes på kronglete 
veier her til lands. Det er horribelt 
at barna ikke er sikret. Vi kan ikke 
vente med et lovpåbud. Det må 
komme raskt! mener de to.

Landsmøtet 13.–14. juni

Av Gunn-Elisabeth Almås

– Vi ønsker et lovpåbud raskt. 
Skolebarna må sikres med belter 
i bussene, sier Lill Tove Pedersen 
og Stein Håvard Kristensen fra 
LTN-Harstad og omegn lokallag.

Statssekretær Dagfinn Sundsbø 
(t.h) fikk blomster av nyvalgt 
leder Svein Ove Langeland etter 
hilsningstalen. 
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Samferdselsminister Magnhild 
Meltveit Kleppa (Sp) sa nylig til VG 
at hun er så lei av å høre om usik-
rede elever i skolebusser, at hun nå 
lover alle rett til sitteplass og sete-
belte fra neste år. Dette blir godt 
mottatt både i LTN sentralt og hos 
LTNere i Harstad. Lokalt har de 
kjempet en lang kamp med et suk-
sessfullt resultat. Målrettet har de 
arbeidet for: Ingen nye busser set-
tes i trafikken uten belte!

- Vi må rose LTN-Harstad for 
deres arbeid lokalt. Fra sentralt 
hold har vi tatt opp denne saken 
gang på gang og det er jo gledelig 

at samferdselsministeren lover at 
elevene skal få en tryggere skoleh-
verdag. Det er horribelt at det ikke 
er noe samsvar mellom krav til sik-
ring i bil og elever. Overfylt busser 
der elevene står i midtgangen er et 
helt vanlig syn, fastslår seniorrågi-
ver Per Oretorp. 

Vedtok forskrift
Stortinget vedtok sist høst en ny 
forskrift om både krav til setebelter 
i alle busser og forbud mot ståplas-
ser i skolebusser. Men det har like-
vel vært i det blå når kravet ville bli 
satt ut i livet, og LTN har vært utål-

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
- Gledelig at det blir
belter i skolebussene
LTN-Harstad og omegn lokallag har i en årrekke kjempet 
for at det skal påbys setebelter i alle skolebusser. LTN 
sentralt har også kjørt den samme kampen, og neste år 
lover politikerne at et påbud skal iverksettes.
- Allerede sist høst vedtok Stortinget en ny forskrift om 
setebelter i busser og et forbud om ståplasser. LTN me-
ner det må gå fortgang i saken, sier seniorrådgiver og 
assisterende generalsekretær i LTN, Per Oretop.

Allerede i 2009 var LTN-Harstad 
og omegn lokallag godt i gang 
med å arbeide for at barn skulle 
sikres i skolebussen. Saken ble 
behandlet på landsmøtet og fikk 
full tilslutning.

Mamma Lill Tove Pedersen har 
all grunn til å være fornøyd med 
arbeidet som Harstad-laget har 
lagt ned for å få belter i skole-
bussene. Hun er en av dem som 
har kjempet for et påbud.  
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- Her er det mange som har job-
bet sammen for en god  og viktig 
sak. Vi i FrP belyste problemene 
allerede for 12-13 år siden, og for 
seks år siden satte vi frem forslag 
om å kreve både belte og sitteplas-
ser til alle elever. Derfor er det nå all 
grunn til å feire, sier Hoksrud.
Det var i 1999 at Håvard Jensen fra 
FrP utstryte skoleelever med notat-
blokk slik at de kunne telle antall 
stående barn på skolebussen. Tilba-
kemeldingene var nedslående, og 
FrP grep fatt i problemet.

- Derfor var det all grunn til å 
glede seg over at samferdselsmi-
nisteren nå lover at barna våre skal 
sikres fra neste år. Signalene er så 
tydelige at vi regner med at dette 
blir gjennomført, sier en fornøyd 
Hoksrud og legger til:

- Her har det vært et godt sam-
arbeid mellom mange parter. LTN 
har engasjert seg, det samme har 
enkeltpersoner, politikere, kom-
mune- og fylkespolitikere og Trygg 
Trafikk. Saken har hatt ”trykk” og 
det har gitt resultater. Jeg er svært 
godt fornøyd, sier en glad FrP-re-
presentant på Stortinget.

Også en seier for
Fremskrittspartiet

Ingebjørg Godskesen, Håvard Jensen, Bård Hoksrud, Mette Hane-
kamhaug, Solveig Marie Jensen og Brage Baklien fra FrP delte bløt-
kake etter at samferdselsministeren lovte at beltene skal i skolebus-
sene fra neste år. (Foto; Børge Sandnes)  

modig. Også opposisjonen på Stor-
tinget mener saken har tatt for lang 
tid.

- Dette har gått altfor sakte, var 
Mette Hanekamhaug (Frp) i Stor-
tingets utdanningskomite sin kom-
mentar i hovedstadspressen.

Må på plass
Per Oretorp sier LTN lenge har ment 
at det må være samsvar mellom 
sikring av barn i personbil og sik-
ring i buss. Magnhild Meltveit Klep-
pa (Sp) gikk ut og sa at hun var er 
så lei av å høre om usikrede elever i 
skolebusser, at hun lover alle rett til 
sitteplass og setebelte fra neste år. 

- Min ambisjon er at den nye for-
skriften som gir elevene rett til sit-
teplass og setebelte skal være på 
plass senest 1. januar 2013, sa sam-
ferdselsminister Kleppa til VG.
LTN, med Per Oretorp, i spissen hå-
per Samferdselsministeren holder 
ord.

Møre og Romsdal i førersetet
Nylig kunne Nationen opplyse at 
Møre og Romsdal er lei av å vente 
og har bestemt seg for selv å finan-
siere setebelter i skolebussene. Ivar 
Nordseth (V) sier til avisen at fylkes-
trafikksikkerhetsutvalget har arbei-
det med saken helt siden 2006. Det-
te vil koste 4,6 millioner kroner, og 
blir saken vedtatt, så er beltene på 
plass allerede fra skolestart til høs-
ten.

Bård Hoksrud, Stortingsrepresentant i Fremskrittspar-
tiet ( FrP) og 2. nestleder i Transport og kommunika-
sjonskomiteen, delte bløtkake med andre partivenner 
på kontoret forrige måned. Bakgrunnen for feiringen 
var at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 
lover at skolebarn skal sikres i skolebussen fra neste år.

Årsmøte 

i LTN-Vest Agder 

fylkeslag

Årsmøtet avholdes den 25. april 
2012 kl. 19.00. 
Sted: Gunders Cafe. Søgne

Styresaker må være hos styret 
senest den 14. april 2012.
Servering og utlodning

Hilsen styret
Tlf/sms 452 74 173



10 Tm • nr. 3 – 2012

- Landsstyret har vært med på 
samtlige konferanser i år, og det 
er for at vi skal bli kjent med hver-
andre og at tillitsvalgte skal kunne 
komme både med ros og ris. Vi blir 
ikke bedre enn de tilbakemeldinge-
ne vi får. Vi må få vite hva dere for-
venter av oss og hva vi kan gjøre 

bedre, sa LTNs leder Kjell Silkoset 
under åpningen av Ålesund-konfe-
ransen.
Det var satt av tid til spørsmål til sty-
ret, organisering av sekretariatet og 
hvordan foreningen på best mulig 
måte kan utnytte regionsekretær-
stillingene. Her ble deltakerne delt 
inn i grupper og kom med gode 
og konstruktive tilbakemeldinger. 
Eva Dahle fra LTN-Hordland fyl-
keslag var en av dem som la frem 
gruppens synspunkt på spørsmål 
om hva medlemmene forventer av 
landsstyret og sekretariatet:

- Vi forventer oss hjelp i praktis-
ke spørsmål og at organisasjonen 
skyves frem. Vi må synliggjøres. 
Dessuten er det bra at vi kan kom-
me også med kritiske tilbakemel-
dinger og at dette blir tatt på alvor, 
sa Dahle under fremleggelsen av 
gruppearbeidet.

Mange muligheter
Økonomi og hvordan lagene både 

kan spare og tjene penger var også 
oppe til debatt. Enkelte lag har ord-
net seg gratis møterom gjennom 
FFO. I Bergen skaffer laget seg 
sponsorer til ulike arrangement. 
Gruppearbeidet resulterte i en del 
gode tips:

- Midler gjennom Grasrotande-
len er en mulighet. Loddsalg, være 
aktiv når det gjelder fond og lega-
ter kan også være inntekstbringen-
de. Dessuten kan det brukes e-post 
i stedet for brev, og vi kan sende 
enkle meldinger på sms, sa Toralf 
Hjelde fra LTN-Stjør og Verdal lo-
kallag.

Vakre Ålesund
Landsstyrets Martin Berg var på 
hjemmebane under konferansen 
og entusiastisk fortalte han om se-
verdighetene som deltakerne bur-
de få med seg før hjemreise. Berg 
holdt et engasjerende innlegg for å 
få deltakerne til å ta Ålesund i nær-
mere øyesyn, og fikk stor applaus 

Landsforeningen    

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Vi skal bli enda mer slagkraftig
Tillitsvalgte fra ni lag fra region midt og vest var samlet til regionkonferanse fra den 9.-
10. mars og det var en aktiv gjeng LTNere som møtte fram i Ålesund.  LTNs fremtid og 
nye grep for å vokse stod sentralt under Ålesund-konferansen.

Tillitsvalgte fra til sammen ni lag var representert under regionkonferansen i Ålesund.

- Vi har engasjerte medlemmer 
som gir tydelige tilbakemeldin-
ger. Det er bra, mener regionse-
kretær Wenche Solløst som ledet 
Ålesund-konferansen.
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- Vi er meget godt fornøyd med 
konferansen. Dette har vært 
nyttig, mener Jorid Pettersen og 
Toralf Hjelde fra LTN-Stjør og 
Verdal lokallag. 

Ingelin har stilt seg til disposisjon 
som ungdomskontakt og håper å 
nå ut til andre unge. Den unge kvin-
nen har kjent på kroppen hva en 
ulykke kan medføre. I 2007 ble Inge-
lin livstruende skadet, og har brukt 
årene på å kjempe seg opp på beina 
igjen. Det har kostet mye krefter.
- Jeg er opptatt av at ungdomsar-
beidet kan bli styrket slik at vi som 
er i samme situasjon, kan komme 
sammen. Når du er ung og skadet, 
så kan du sitte med følelsen av å 
være helt alene. Slik er det jo ikke. 

Jeg håper derfor på bedre kontakt 
med andre unge LTNere, forteller 
hun.
Ingelin er full av begeistring etter 
Ålesund-konferansen.
- Jeg møtte masse varme mennes-
ker, ja jeg er full av inntrykk. Det var 
helt fantastisk. Jeg gleder meg alle-
rede til neste samling med LTNere. 
Jeg håper også andre medlemmer 
kan gi tips om hvordan vi unge kan 
intensivere arbeidet. Det er så viktig 
å nå ut, mener Ingelin Wilhelmsen 
Nårstad.

- Gleder meg allerede til neste LTN-samling
Ingelin Wilhelmsen Nårstad (32) er nyvalgt ungdoms-
representant i LTN-Ålesund og omegn lokallag. 
   - Det har vært fantastisk fint å møte andre LTNere. 
Jeg er full av inntrykk, forteller hun.

- Jeg føler det er viktig at ung-
dommen i LTN blir mer synlig.  
Vi er mange, sier nyvalgt ung-
domsrepresentant i LTN-Ålesund 
og omegn lokallag, Ingelin Wil-
helmsen Nårstad.

for det. Fredag ettermiddag var det 
satt av tid og mange av deltakerne 
trosset været og la ut på bytur. Selv 
i regn og sterk vind fikk mange av 
LTNerne en fin spasertur.

Ny giv
Generalsekretær i LTN, Ingeborg 
Dahl-Hilstad, var også på hjemme-
bane under konferansen. Men, hun 
understreket at det ikke bare var pa-
triotisme som lå bak uttalelsen om 
at Ålesund-konferansen var ”kjem-
pekjekk”.

- Vi opplevde en veldig energi 
fra deltakerne og vi fikk mange til-
bakemeldinger som vi tar med oss 
videre. Kjempebra! 
Flere av deltakerne ga uttrykk for 
nytten ved å møtes på tvers av både 
lag og regioner. Ikke minst er det 
sosiale viktig. Det å ha tid til sam-
tale og utveksle erfaringer har stor 
betydning.
Også i Ålesund var seniorrådgiver 
Per Oretorp til stede for å snakke 
om LTNs fremtid og muligheter for 
å bli enda mer slagkraftig. Dette ble 
godt mottatt og Oretorps innlegg 
var også gjenstand for debatt og 
meningsutveksling gjennom hele 
konferansen.

- Det å møtes, diskutere fremti-
den, gir rett og slett en ny giv. Vi får 
lyst til å reise hjem og stå på enda 
mer for alle dem som trenger oss, sa 
flere av deltakerne ved hjemreisen. 

En svært entusiastisk landssty-
remedlem Martin Berg kunne 
ønske velkommen til hans 
hjemby og høstet applaus for et 
engasjerende innlegg om vakre 
Ålesund.

Eva Dahle fra LTN-Hordaland 
fylkeslag la fram besvarelsene 
fra en av gruppene.
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Av Gunn-Elisabeth Almås
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Bare timer før Trafikkskaddes magasin gikk i trykken kom dommen fra forhandling-

ene som har vært gjennomført i Oslo tingrett etter at LTN gikk til gruppesøksmål 

mot Staten. Dommen slår fast at Staten, ved Justis- og politidepartementet, er 

erstatningsansvarlig for manglende gjennomføring av EØS-avtalens motorvogn- 

forsikringsdirektiv for oppreisningskrav etter trafikkulykker i perioden fra og med  

12. februar 1995 til og med 31. desember 2000.

- Vi er svært godt fornøyd. Dommen 

slår bare fast det vi lenge har pekt 

på, at loven må være lik for alle. 

LTN har ment at det var urimelig 

at mennesker som ble skadet i det  

aktuelle tidsrommet ikke skulle få 

erstatning, og at disse skulle betale 

prisen for Statens feil. Vi er derfor 

veldig glade for at vi vant fram, sier 

seniorrådgiver Per Oretorp i LTN.

LTN hevdet som kjent at Sta-

ten måtte holdes ansvarlig for feil i  

bilansvarsloven i perioden 1994-31. 

juni 2009 da loven endelig ble ret-

tet opp. At loven var i feil i henhold 

til forpliktelser i EØS- avtalen har 

ikke vært tema i saken, og at sta-

ten erkjenner at ansvaret for å tilse 

at norsk lov overensstemmer med 

internasjonale forpliktelser, er sta-

tens ansvar. 
- Det har heller ikke vært et tema 

at en stor, men ukjent mengde 

skadde mennesker, etterlatte og 

pårørende, har blitt rammet av den 

feilaktige loven og har gått glipp 

av erstatning de skulle ha hatt hvis  

loven hadde vært korrekt fra første 

stund, sier Oretorp.

Den juridiske oppgaven

Oslo tingretts oppgave var ut fra en 

rent juridisk analyse å avgjøre om 

Staten hadde et erstatningsansvar i 

forhold til de som har blitt rammet 

av grov uaktsomhet i trafikk i perio-

den 1994-31.12.2000. Som kjent har 

jo Staten erkjent ansvar i perioden 

2001-30.06.2009.
Staten ved regjeringsadvokaten 

fremhevet to grunner til at de ikke 

har erstatningsansvar for hele pe-

rioden. Hovedgrunnen var at man 

mente at det var først i forbindelse 

med en dom i EU-domstolen høs-

ten 2000 at Staten burde ha oppda-

get den norske lovfeilen, og at man 

deretter må ha noe tid å rette opp 

loven. At man ikke klarte dette ut-

løste erstatningsansvar først fra og 

med 2001. 

"Mindre viktig"
Staten mente også at fordi oppreis-

ningserstatning på grunn av belø-

pets størrelse var en ”mindre viktig 

erstatning”, så har Staten ikke er-

statningsansvar. 
- Denne holdning viste etter 

LTNs skjønn at Statens evner til å 

forstå hva som er viktig for men-

nesker som har fått sitt liv mer eller 

mindre ødelagt på grunn av andres 

grove uaktsomhet, er meget be-

grenset. Vi er derfor glad for utfal-

let og håper det er satt punktum for 

saken. Vi håper Staten godtar dom-

men og utbetaler erstatning for alle 

som har blitt rammet i perioden der 

loven har vært feil - altså fra 1994, 

avslutter seniorrådgiveren. 

Fra retten

Av Per Oretorp
Seniorrådgiver i LTN og

Gunn-Elisabeth Almås

LTN vant gruppe-
søksmålet mot Staten

Prosessfullmektig i stevningen 

mot Staten har vært advokat 

Tom Sørum ved  Ness & Co 

Advokatfirma.Leder i LTN, Svein Ove Langeland (t.v) og seniorrådgiver 

Per Oretorp møtte i Oslo tingrett.
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Staten har vedgått at norsk lov i  
perioden fra 1994 den 1. juli 2009 
ikke har vært i samsvar med Nor-
ges forpliktelser i henhold til EØS-
avtalen. Staten har erkjent erstat-
ningsansvar for de som ble rammet 
i perioden 2001-2009, men øn-
sker så å sette punktum. LTN me-
ner imidlertid det er meget urime-
lig at ikke personer som har vært 
utsatt for uaktsom kjøring i perio-
den 1994-2000, ikke skal få samme  
behandling.

Vant frem
Det var i 2010 at LTN gikk til grup-
pesøksmål mot staten. Saken ble 
behandlet av Oslo tingrett og dom-
men gikk i LTNs favør. Retten mente 
at Staten, ved Justis- og politidepar-
tementet, er erstatningsansvarlig 
for manglende gjennomføring av 
EØS-avtalens motorvogndirektiv 
for oppreisning etter trafikkulykker 
i perioden 12.februar 1995 - 31. de-
sember 2000. Staten anket imidler-
tid denne dommen, til stor skuffelse 
i LTN som mener at loven må være 
lik for alle.

Venter spent
- Staten er ansvarlig for å tilse 

at norsk lov er i tråd med de inter-
nasjonale avtalene vi har forpliktet 
oss til. De som uskyldig er rammet 
skal ikke betale prisen for Statens 
feil, mener seniorrådgiver Per Ore-
torp i LTN som tidligere har uttalt 
at Staten ser bort både fra etikk og 
menneskeverd ved å anke dom-
men fra Oslo tingrett.

LTN møtte i 
Borgarting lagmannsrett

Den 23. februar behandlet Borgarting lagmannsrett LTNs gruppesøksmål mot Staten. 
Oslo tingrett avsa i november i 2010 en dom som gikk i LTNs favør, men Staten anket.
Striden dreier seg om oppreisningskrav etter grov uaktsomhet i perioden 1994-2000. 
Nå møttes partene igjen.

”Vi mener loven 
må være lik for 

alle”

Gleden over å ha vunnet over 
Staten varte ikke lenge…
(Faksimile fra Trafikkskaddes 
magasin i desember 2010)

- LTN har vært veldig skuffet 
over at Staten anket dommen 
fra Oslo tingrett. Her har man 
sett bort fra både menneskeverd 
og etikk, mener seniorrådgiver 
Per Oretorp i LTN som nå venter 
spent på dommen fra Borgarting 
lagmannsrett.
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  Casas Heddy tilbyr komplette kvalitetsopphold med helpensjon. 
 

Oppholdet inkluderer også utflukter med norsk guide, tilgjengelig 
fysioterapi, tilgjengelige sykepleiere, aktiviteter og underholdning. 

· 28ºC i bassenget 
· 24ºC i skyggen 
· Behandling 
· Trening / trim  



14 Tm • nr. 3 – 2012

Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten region nord er ikke helt som andre som blir 
tatt for å snakke i håndholdt mobiltelefon under kjøreturen. Da han nylig ble stoppet 
i en kontroll og fikk 1.300 kroner i bot, synes han det var for lite. Han sendte 1.300 
kroner også til Landsforeningen for trafikkskadde.

Angrende synder 
ga LTN penger

- Er man først en idiot, så skal boten være så stor at 
den kjennes, sier Jakobsen til avisa Nordlys.
Han forteller at han som informasjonssjef bruker mye 
av tiden i telefonen, og nylig begikk han synden - å 
snakke mens han kjørte. Politimannen som stoppet han 
ble nok litt forfjamset:

- 1.300 kroner? Alt for lavt, mente Jakobsen.
Straffen han ga seg selv var å sende tilsvarende beløp 
til LTN.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i LTN sier dette 
om saken:

- Ja, det er jo en uvanlig gave å få, men vi synes det 
er fint at Jakobsen erkjenner at å snakke i mobiltelefo-
nen mens man kjører faktisk utgjør en stor risiko. Det 
har noen av våre medlemmer smertelig fått erfare. Det 
er jo også godt at han ble stoppet før noe gikk galt.

Etter 11 år har Jane Ytreøy Grøndalen 
hatt sin siste arbeidsdag i advokatfirmaet 
Norman & Co. I den forbindelse stilte 
LTNs seniorrådgiver Per Oretorp opp og 
ga advokaten en velfortjent bukett blom-
ster.

- Det har vært flott å få jobbe opp mot LTN. Forenin-
gen har gitt meg mange muligheter, sier Ytreøy Grøn-
dalen som etter påske starter hos Codan Forsikring.
Jane Ytreøy Grøndalen sier hun vil dra med seg sine 
erfaringer fra ”skadelidte-siden” inn i hennes nye jobb.  
Det ser hun som en styrke.

- Jeg har erfart hvor uhyre viktig det er med en ryd-
dig saksbehandling, og disse erfaringene tar jeg med 
meg i min nye jobb i Codan Forsikring. Det høyeste 
konfliktnivået finner du der saksbehandlingen ikke har 
vært ryddig. Dessuten arbeider vi med mennesker. 
Som advokat skal du naturligvis ha en profesjonell til-
nærming, men vi må aldri glemme at det er mennes-
ker vi jobber med. Jeg håper derfor jeg kan bruke mine 
erfaringer, der jeg har bistått skadelidte, til beste også i 
den nye jobben, sier Ytreøy Grøndalen.
På vegne av LTN takket Per Oretorp for god støtte og 
hjelp gjennom mange år.

 

Fikk blomster for
mangeårig innsats Jane Ytreøy Grøndalen har takket av i advokat- 

firmaet Norman & Co og starter etter påske i  
Codan Forsikring.
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22 medlemmer møtte til årsmøtet som 
gikk rolig og greit for seg helt til vi skul-
le ta standpunkt til en sak som ble over-
sendt oss fra sentralt hold. Dette var en 
sak som kom inn til vårt styre kun to uker 
før årsmøtet og som er et forslag fra 
landsstyret og administrasjonen i LTN. 
Den aktuelle saken skulle det orienteres 
om på de forskjellige regionkonferanser 
rundt om i landet, og før lagenes års- 
møter. 

Ønsker gjennomgang
Vårt lag var et av tre lag som har holdt 
vårt årsmøte før regionkonferansen og 
har derfor ikke fått den gjennomgangen 
og den muligheten til å diskutere saken 
med andre lag før årsmøtet. Vel å merke 
fikk vi Power Point presentasjonen som 
nå alle lag etter hvert har sett, i tillegg har 
vi hatt nestleder i styret, Hilde Valberg på 
besøk til en orientering.
Vårt årsmøte valgte å utsette avgjørelsen av denne  
saken til etter regionkonferansen i Ålesund. Saken 
fremkaller dermed ekstraordinært årsmøte for oss.

Mye hygge
Middag ble servert med utsøkte ingredienser fra flere 

gårdsmatprodusenter i distriktet rundt Inderøy, også 
kjent som  «Den Gyldne Omvei», der det også serveres  
flytende produkt fra potet.
Det var en fornøyd gjeng som søndag ettermiddag dro 
hjem hver til sitt. Styret håper så mange som mulig 
møter opp på vårt ekstraordinære årsmøte som det vil 
bli kalt inn til etter hvert.

Landet Rundt

Av Tor Arild Hansen

LTN-Steinkjer og Namsos
avholdt årsmøte
LTN-Steinkjer og Namsos hadde invitert medlemmene til årsmøte på Jægtvolden 
Fjordhotell på Inderøy i perioden 25.-26. februar. I tillegg til årsmøtet var det også 
invitert til middag med dertil tilhørende sosialt samvær overnatting og foredrag om 
alternativ behandling på søndag.

22 medlemmer møtte fram til årsmøte i LTN-Steinkjer og Namsos 
lokallag. Møtet ble holdt på Jægtvolden Fjordhotell.

Veronika fortalte først litt om sitt liv etter trafikkulykken hun ble utsatt for 
i svært ung alder, og hvordan hennes vei fram til det hun driver med i 
dag har vært. Dette er en sterk og interessant historie. Hun fortalte også 
om Universell Hvit Tid healing, som hun snart er kvalifisert til å selv være  
lærer i, hva det er og hvordan det brukes. Etterpå fikk vi en demonstrasjon 
av Detox Spa, et fotbad med Ion-rensing. Samtidig som Veronika pratet 
metoden fikk vi en demonstrasjon og selv sett hvordan vannet endret far-
ge fra blankt til mørkebrunt mens behandlingen pågikk. Til slutt fikk vi lytte 
til, og oppleve en guidet meditasjon/visualisering fra en cd utviklet av en 
overlege ved St. Olavs hospital som daglig jobber med smertepasienter. 
Veronikas bidrag var en god, inspirerende og tankevekkende opplevelse 
som anbefales på det sterkeste. 

Finnanger holdt foredrag
Av Sølvi Rabben Teigen

Trafikkskadde Veronika Finnanger 
driver i dag Mandala Alternativbu-
tikk og holdt et interessant fore-
drag for medlemmene i Steinkjer 
og Namsos.

Under LTN-Steinkjer og Namsos lokallags årsmøte fikk 
medlemmene et foredrag med Veronika Finnanger som 
driver Mandala Alternativbutikk.
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Idet startskuddet for russefeiringen går i Harstad den 
27. april, så står ikke lokallaget i LTN på sidelinjen. I år 
er nemlig LTN-Harstad og omegn lokallag en sentral 
brikke i opplegget og det er trafikksikkerhet og forebyg-
ging, som skal være i front.

- Som ung LTNer, så har jeg lenge hatt lyst til å gjø-
re noe som synliggjør LTN overfor min aldersgruppe. 
Ideèn om å få med russen her i Harstad fikk jeg på sen-
sommeren i fjor. Jeg luftet tankene mine overfor re-
sten av styret og de tente umiddelbart på ideèn. Dette 
har resultert i at vi får med om lag 650 russ til en stor 
markering i Harstad sentrum under startskuddet for 
russefeiringen 2012, forteller Anne.

Begravelsesbyrået deltar
Både brann,-redning,-politi og ambulanse har sagt ja 
til å være med. Kortesjen med biler og russ starter opp 
ved brannstasjonen, de kjører Storgata og opp til kino-
en. Her blir det holdt et gripende foredrag og det vil 

også bli musikalske innslag. Bruk av kors, som symbol 
for omkomne de siste årene, og tenning av lys vil også 
være en del av opplegget. 

- Vi kommer til å bruke tildels sterke virkemidler og 
har fått et samarbeid med blant andre Solstad begra-
velsesbyrå. En av bårebilene skal delta i kortesjen. Vi 
har trukket inn begravelsesbyrået som en tankevekker. 
Dessverre så er det slik at en del familier må ta kontakt 
med byrået etter en ulykke. Det er sterkt å vise, men vi 
mener det er riktig, forteller Stein H. Kristensen.

Positive til samarbeid
Daglig leder Håvard Solstad i Solstad Begravelsesbyrå 
A/S i Harstad var ikke i tvil om at de ville delta da de fikk 
henvendelse fra lokallaget.

- Flott at noen setter trafikksikkerhet på dagsorden. 
At vi er med, vil være med å synliggjøre hvor drama-
tisk livet kan være, sier Solstad.

Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Lokallag på offensiven
under ”russeslipp” i Harstad
LTN-Harstad og omegn lokallag, med Anne P. Strandbakk i spissen, står foran et stort 
russearrangement i april der trafikksikkerhet skal stå i fokus.
  - Det har vært kjempeartig å få så god støtte av de andre medlemmene i styret: De 
tente på idèen med en eneste gang. Dette blir vårt største arrangement noensinne 
her i Harstad, foreteller Anne P. Standbakk (26) mens Bjørn Solli og Stein H.  
Kristensen nikker bekreftende.

- Vi har fått fantastisk god respons på russearrangementet, forteller (t.v) Bjørn Solli, Anne P. Strandbakk 
og Stein H. Kristensen i lokallaget i Harstad.
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- Jeg har lenge hatt lyst til å synliggjøre LTN for de 
unge. Med det store arrangementet vi nå er i gang 
med, så når vi ungdommen i Harstad, sier initiativ-
taker Anne P. Strandbakk i LTN-Harstad og omegn 
lokallag. 

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 ”Tic-
ket 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!

Trafikklærer Jan Mikkelsen ved Trafikkskolen i Harstad 
har denne kommentaren:

- Det er fint at denne markeringen kommer samtidig 
med at russen starter feiringen. Russefeiring handler 
også om å ta ansvar. Elevene skal forhåpentligvis ha et 
fint og godt liv også etter at feiringen er over.  Derfor 
er det så viktig å bevisstgjøre de unge.

Får russeknute
De fleste forbinder russeknute-krav med mer eller min-
dre morsomme gjøremål. I Harstad blir imidlertid et av 
kravene til knute, å være med på markeringen.  

- At vi har fått russen med på det, er veldig positivt, 
fastslår Anne P. Strandbakk.
Hvis arrangementet blir vellykket så ser ikke styret i 
LTN-Harstad bort fra at arrangementet kan bli noe de 
vil bidra med i årene framover.

- Vi har noen økonomiske utfordringer, men det 
regner vi med er på plass nokså snart, avslutter Bjørn 
Solli.

”Vi bruker også sterke  
virkemidler”



LTN takker for annonsestøtten

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naeroy.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
www.aafjord.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Ulstein
kommune

www.ulstein.kommune.no

Modum
kommune

www.modum.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Hemnes
kommune

www.hemnes.kommune.no

Enebakk
kommune

www.enebakk.kommune.no

Åmli
kommune

Skoleavdelinga
www.aamli.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Sande
kommune

www.sande.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Holtålen
kommune

www.holtaalen.kommune.no

Vadsø
kommune

www.vadso.kommune.no

Odda
kommune

www.odda.kommune.no

Stor-Elvdal
kommune

www.stor-elvdal.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

www.sor-varanger.kommune.no

Nes
kommune

www.nes-bu.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og
omsorgsetaten

www.fedje.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Nittedal
kommune

www.nittedal.kommune.no

Bykle
kommune

www.bykle.kommune.no www.molde.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Øksnes
kommune

www.oksnes.kommune.no

Nannestad
kommune

www.nannestad.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Hemsedal
kommune

www.hemsedal.kommune.no

Surnadal
kommune

www.surnadal.kommune.no

Sømna
kommune

www.somna.kommune.no

Flekkefjord
kommune

www.flekkefjord.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
 www.stavanger.kommune.no

Gol
kommune

www.gol.kommune.no

Namdalseid
kommune

www.namdalseid.kommune.no

Vestvågøy
kommune

www.vestvagoy.kommune.no

www.haram.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Tysfjord
kommune

 www.tysfjord.kommune.no

www.nord-fron.kommune.no

www.sarpsborg.com www.orkdal.kommune.no

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

Av Gunn-Elisabeth Almås

Horn er opptatt av at mennesker med funksjonshem-
ming, uføre og uførepensjonister skal få mulighet til å 
skape et nytt og annerledes nettverk. Rådgivningstje-
neste, forlagsvirksomhet, design og salg er noe av det 
Horn mener nettverket skal kunne tilby av tjenester.

- Vi har allerede utgitt bøker, brosjyrer og er i gang 
med andre ting også. Gjennom Royal Norwegian Pub-
lishing Company har vi mange ideèr. Havnebok for 
Norden, runebok, fyrstikkboken, 99 crazy things to do, 
see and taste in Norway – er noen prosjekter jeg kan 
nevne. Når det gjelder design, markedsføring og salg, 
så er vi i gang med å skaffe fotografier til postkort, pla-
kater og t-skjortemotiver, forklarer han.
Jan Horn ønsker kontakt med andre kreative LTNere 
som synes idèen er spennende.

- Det sitter en rekke ressurspersoner rundt i lan-
det vårt som av ulike årsaker ikke er i ordinært arbeid. 
Gjennom vårt nettverk, så styrer du selv hva som er 
interessant å bidra med, arbeidsdagen bestemmer du 
selv. Her er kan det være ulike oppgaver som du finner 
morsomme å jobbe med. Jeg vil imidlertid presisere 
at vi er seriøse og løser oppdragene våre på en skik-
kelig og grundig måte. Det skal være kvalitet, avslut-
ter han.

Interesserte kan sende en mail til: jshorn@me.com 

- Ønsker å skape 
jobbnettverk
Jan Horn fra Oslo er i gang med å skape et nettverk av ressurspersoner som av ulike 
årsaker har falt ut fra det ordinære arbeidslivet, eller har problemer med å komme 
inn.
   - Forlagsvirksomhet, design, salg og markedsføring er stikkord for prosjektet, 
men det er bare fantasien som setter grenser for hva nettverket skal kunne yte av 
tjenester, forteller Horn. 

- Vi vil at mennesker med et handikap også skal ha 
mulighet til å bidra i arbeidslivet, sier ildsjelen bak 
Royal Norwegian Publishing Company, Jan Horn 
fra Oslo.

Planlegging av året og likemannskonferanse stod 
sentralt da kognitivt utvalg møttes i Oslo i slutten 
av februar. Kurset ”Tilbake til jobb” var et av tema-
ene som utvalget diskuterte. Etter planen skal det 
populære kurset også avvikles dette året. Kognitivt 
utvalg består av (bak t.v. bildet)  Martin Berg, leder 
Ann-Karin Grønvold, ( t.v. foran) Turid Henriksen og 
Liv Solveig Einan.

Kognitivt utvalg
møttes i Oslo

Har du en sak du brenner for og som du 
gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
Ring Trafikkskaddes magasin Tlf: 970 01 965 
Eller på mail: gunn.almas@ltn.no
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Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

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

Gumpens
Auto Øst AS

Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

ANONYM
STØTTE

Viking Redningstjeneste Detalj AS
Konows g 3, 0192 OSLO

Tlf. 22 19 10 11

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 70 05

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Holtan Last AS
Stansev. 12
0975 OSLO

Tlf. 22 91 70 70

¨

Røros E-verk
Oslov 16

7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

5745 AURLAND
Tlf. 57 63 26 00

Hjalland
Graveservice

Bromma
3540 NESBYEN
Tlf. 952 88 410

Heen
Landbruksverksted

Heiav 382
1880 EIDSBERG
Tlf. 69 89 89 60

Ekornes
Fetsund AS
Ekornesveien 11
1900 FETSUND
Tlf. 63 88 33 00

6099 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 60 00

Mekonomen Åsen
Servicesenter AS

7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Korsvikfjoden Ind.omr.
4604 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 19 20 00

Sjusjøvegen 1256, 2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

- SPAR
Johan R. Sunde AS

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Follestadv. 34
3474 ÅROS

Tlf. 31 28 81 14

Revisorteam
Midt-Telemark A/S

3810 GVARV
Tlf. 35 95 67 00

Teknikken AS
Lundevågv 5

4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Janki Transport AS
Sletta 12

3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84
Mobil 951 99 446

Storbilskolen
Fredrikstad

Brog 17
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 03 53

H. Clausen AS
Gaupev. 21

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

Byggmakker Skui
Ringeriksv. 256

1340 SKUI
Tlf. 04 020

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

HTR Elektro
Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Johan Kjellmark  AS
Sundveien 100
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 88

SKL Energi
til utvikling

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

7809 NAMSOS
Tlf. 74 21 69 00

Prinsens g 9
1530 MOSS

Tlf. 69 25 14 68

Roalds
Trafikkskole

Vestre Strømkaien 9
5008 BERGEN
Tlf. 932 28 800

Bilspesialisten
Svein og Roger DA

Svinnevoll
3178 VÅLE

Tlf. 33 06 02 13

Naustdal
Elektro AS

Øyrav. 3
6817 NAUSTDAL
Tlf. 57 81 93 69

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Skarnes
Drosjesentral

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Blikkenslageri
Franke Onsrud AS

Kjelsåsv 170
0884 OSLO

Tlf. 23 00 80 60

Karlsen
Trafikkskole

Skippergata 7
9008 TROMSØ
Tlf. 77 65 74 00

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Lillestrøm
Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller
T 64 83 28 00 - F 63 84 37 33
www.toyotaromerike.no

Jessheim
Gystadparken, 2050 Jessheim
T 63 94 22 00 - F 63 94 22 01

Eidsvoll
Vognvegen 27, 2072 Dal
T 63 92 46 00 - F 63 92 46 01

Toyota Romerike AS

Rosten
Bilverksted AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Coop Dønna
Stavseng

8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

Rælingen
videregående skole

Bjørnholthagan 8
2008 FJERDINGBY

Tlf. 63 83 53 00

S T Vik
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Svanco Transport
& Spedisjon

Lønningsflaten 23
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 55 11 51 50

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Frisørkjelleren
Gate 1 nr 11
6700 MÅLØY

Tlf. 57 85 00 53

Stensrud Musikk
Storg 19

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Geilovegen 68
3580 GEILO

Tlf. 32 08 70 00

Storgata 58
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 95 99

Naustdalsvegen 1 b
6800 FØRDE

Tlf. 57 83 71 00

Nygaten 8
5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

Elvev 4
1378 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

www.danielsen-skoler.no

Vartdal
Plastindustri AS

6170 VARTDAL
Tlf. 70 04 83 00

0614 OSLO
Tlf. 22 90 92 50

Stanseveien 9, 0975 OSLO
Tlf. 22 25 75 03

Samarbeidsforum for
Opplæringskontor
i Transportfag i Norge

Hornmoen Bruk A/S
Langholsv 486

2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39
Mobil 909 70 913

Pit Stop Service
Stengata 22
1531 MOSS

Tlf. 69 25 49 12

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562
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Det er svært forståelig at ofrene 
i takknemlighet tar imot slik støt-
te. Det ville vi trolig ha gjort alle 
sammen om vi var i deres sted. Jeg 
unner dem det så vel, OG – ikke 
men – jeg unner alle andre som 
opplever grusomme hendelser den 
samme støtte. Mitt poeng er ikke å 
sette personer / grupper opp imot 
hverandre, men ved siden av hver-
andre. Støtte trenger alle som opp-
lever sorg, smerte og tap. Det kan 
for eksempel være den som ufor-
skyldt blir skadet for livet i blind 
vold. Den som brått ble revet bort 
i et smell, - ikke et skudd – men i et 
brutalt møte med en fyllekjører. Det 
kan være den mishandlede kvinnen 
som til slutt blir drept av sin tidlige-
re ektemann etter desperat kamp. 
Gjerne etter å ha levd i intens red-
sel, - ikke i timer – men i uker, måne-
der og år. Eller den som levde med 
lang og pinefull sykdom gjennom 
mange år for så å måtte gi tapt.  
Å måtte leve med smerter, skader 
og tapt helse er like vondt enten  
det skyldes terror eller andre  
fryktelige hendelser. Og alle dis-
se har også pårørende som lider  
og kan trenge hjelp, det være seg 
søsken, foreldre og barn som har 
mistet sin far eller mor. 

Økonomisk støtte på flere om- 
råder kommer godt med for alle 
som rammes. Lange behandlings-
tider og uvisshet kan bli en ekstra 
byrde i en allerede vanskelig tid.  
Å få førsteprioritet både når det 
gjelder økonomiske forhold og  
helsehjelp er bra for dem som nå 
kommer først. Men når noen får 
gå foran, - må andre nødvendigvis 
skyves bakover i køen. Best hjelp 

først er forbeholdt noen, mens an-
dre fortsatt venter. Det er vanske-
lig gradere smerte og rangere sorg. 
For dem som er midt oppi det for-
ferdelige er det vondt uansett.
Mange av de som nå blir nedprio-
ritert har også opplevd vonde og 
vanskelig ting. Utøya-tragedien er 
stor og berører mange. Men sorgen 
og smerten er like stor  for alle dem 
som har mistet sin ENE kjære i von-
de hendelser.

Terrorangrepene har en nasjonal  
dimensjon i og med at hele det nor-
ske demokrati ble rammet. På den 
måten føler mange seg person-
lig berørt, selv om de ikke kjenner 
ofrene. Da blir det ganske naturlig 
at ofrene får et helt folks medfølel-
se og sympati. Men for dem som i  
andre ulykker står ganske alene i 
fortvilelsen kan det være tøft. De 
har verken mektige bistandsadvo-
kater, sterke støttegrupper eller fine 
minnemarkeringer.

Det er godt at vi alle kan vise med-
følelse. Vi kan prøve å huske på de 
mange sørgende, kanskje særlig i 
høytider da sorgen kan føles ekstra 
stor. I forbindelse med Allehelgens 
dag, - en dag for å minnes alle våre 
kjære som har gått bort – ble vi i  
de fleste kirker bedt om å tenke  
spesielt på terror-ofrene. Det sam-
me skulle vi i jula da disse ville opp-
leve en spesiell tung tid. Spesielt 
tungt var det nok også for alle de 
andre som har vært utsatt for vonde 
hendelser den siste tiden.

Det er tydelig at det er forskjell på 
hva slags hjelp og hvor mye hjelp 
terror-ofrene får i forhold til andre 

ulykkesrammede. Om dette er rett-
ferdig, - det er et spørsmål de an-
svarlige myndigheter kanskje kan 
tenke over. Jeg ser likhet i lidelse, 
men forskjell i hjelp og støtte. Ter-
ror-ofrene fortjener så absolutt all 
mulig god hjelp, - OG denne hjel-
pen ønsker jeg også for alle ofre i 
andre saker.

Myndighetenes forskjellsbehand-
ling kan lett få de som ikke får den 
samme hjelp som terror-ofrene til å 
føle seg mindre verdt. Deres sorg er 
visst ikke så viktig. Hva slags hjelp 
de får betyr ikke så mye. Regjerin-
gens fine ord om likebehandling og 
det at «alle skal med» gjelder visst 
ikke i dette tilfelle.

Jane Sivertsen, Sola

Leserinnlegg
 

Av Jane Sivertsen

Er alle like mye verdt?
Når det forferdelige rammer er det godt å få god hjelp. Ofrene for terrorangrepene 
22. juli har allerede fått en del hjelp, og det er forslag om mer hjelp og støtte.  
Noen eksempler er kr 100.000 i støtte til begravelse og minnemarkeringer uten  
behovsprøving, de skal prioriteres i forsikringsoppgjør og prioriteres for å få rask  
helsehjelp / psykolog, ikke få skolefravær i vitnemål og få høyere erstatnings- 
utbetaling enn det nåværende taket.

Årsmøte 

i Nordland

LTN-Nordland fylkeslag avhol-
der sitt årsmøte på Thon Hotel 
i Svolvær søndag 29.april 2012. 
Vi prøver å få til et kurs i forbin-
delse med årsmøtet, og møtes 
lørdag 28.april til lunsj.
Informasjon er sendt lokal- 
lagene. 

Velkommen!

Hilsen styret



”TO I SPANN” ;  
SAMLIVSKURS MED VEKT PÅ Å 
STYRKE  KOMMUNIKASJON OG  
SAMHOLD I PARFORHOLDET
Dette er et prosjekt i regi av Landsforeningen for trafikk- 
skadde (LTN) og er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og  
Rehabilitering. Målgruppa er par hvor den ene har en ervervet 
hjerneskade. Parene bør være bosatt i helseregionen sør-øst. 

Gjennom dette prosjektet vil vi nå par som har store utfordringer 
etter ulykke/skade/sykdom, og vi ønsker å bidra til å forebygge 
samlivsbrudd. Parene vil møte andre i samme situasjon, og legge 
grunnlag for videre kontakt og støtte.

Hvem passer kurset for?
Kurset er beregnet for par som bor sammen i et fast parforhold, hvor den ene har en ervervet hjerneskade.  Er-
faringsmessig bør det være minimum 1,5 år siden skade eller sykdom, slik at paret har en viss erfaring med det 
”nye” samlivet.  Paret må ha et ønske om å fortsette å  leve sammen, og ønske om å bli bedre på kommuikasjon 
og konfliktløsning.  Kurset forutsetter at deltagerne får til å arbeide som par og i grupper. 

Litt om kurset
Kurset vil gi innsikt i hvordan samholdet og fellesskapet i parforholdet kan styrkes. Hvordan få bedre kommunika-
sjon, arbeide med følelser og hvordan uenigheter og konflikter i hverdagen kan løses på en god måte.
Kurset er bygget opp med korte innledninger om viktige områder i samlivet og aktivitet i form av øvelser og oppga-
ver for parene.  Deltagerantallet er begrenset til 6 par per kurs.  I grove trekk vil kursprogrammet se slik ut: 

Kursansvarlige
Fagansvarlig for prosjektet er Sveinung Tornås, spesialist i klinisk nevropsykologi og prep.terapeut.  Han og Maj 
Back, sykepleier og prep.terapeut, er kursledere.
Prosjektansvarlig er Wenche Solløst, regionsekretær i LTN.

Tid og sted (alle kursene er fra fredag kl 15 til søndag lunsj). Kurs 1, 2 og 3 er for 6 forskjellige par.
Kurs 1:  16.-18. mars 2012,  Hankø Fjordhotell & Spa.   Påmeldingsfrist:  28. februar (Fulltegnet)
Kurs 2: 15.-17. juni 2012, Rica Havna Hotel, Tjøme.  Påmeldingsfrist: 7. mai (Få ledige plasser)
Kurs 3: 31. august-2. september 2012, Ilsetra, Hafjelltoppen. Påmeldingsfrist: 30. juni.
Kurs 4 er en fellessamling/oppfølgingskurs med alle parene fra kurs 1, 2 og 3, og arrangeres 19.-21. oktober på 
Ilsetra , Hafjelltoppen. Før kurs 4 vil alle parene bli fulgt opp 2- 3 ganger via telefon.  

Etter kursserien er gjennomført blir det utarbeidet et kommunikasjonshefte som alle parene får.

Pris
Egenandelen er kr 500 pr. deltager pr. kurs.  LTN dekker kurs, materiell, hotellopphold på dobbeltrom og full pen-
sjon.  Reise ordnes og dekkes av deltagerne selv.
For å delta på kurset må deltagerne være medlemmer i LTN. Familiemedlemskap koster kr 400,- for 12 måneder.  
Innmelding kan skje på våre nettsider: www.ltn.no eller ring 22 35 71 00 for tilsending av innmeldingsskjema.
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Fredag fra kl 15 Lørdag Søndag

Ankomst, innsjekk, litt mat og hvile.  
Deretter informasjon om kurset, 
presentasjon og informasjon om LTN.
Middag og hyggelig samvær.

Hva skaper gode parforhold?
Hva er det egentlig å snakke sammen?
Hvordan kan kognitiv svikt påvirke
kommunikasjonen?
Hvordan snakke godt sammen?
Den gode samtalen.
Hva er følelser?
Hva er uenighet og konflikt?
Middag og hyggelig samvær.

Ja, vi ønsker å få det til!
Å møte hverdagen igjen, og hvordan 
håndtere uenighet og konflikt?
Tilgivelsens kraft.
Hvordan få til mer av det som går bra?
Oppfølging mot felles avsluttende kurs.
Informasjon om LTNs likemannsarbeid.
Evaluering og oppsummering.
Lunsj kl 13, deretter hjemreise.
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PÅMELDING TIL KURS 
”TO I SPANN” 2012

 

  
  

Postadresse: .....................................................................................................................................................................................................

Hvem av dere er skadet?  ...........................................................................................................................................................................

Når oppsto skaden?........................................................................................................................................................................................

Kort beskrivelse av nå-situasjonen: .......................................................................................................................................................

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

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

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

Vi ønsker å melde oss på til kurs:
Kurs 1:  16.-18. mars 2012,  Hankø Fjordhotell & Spa.   Påmeldingsfrist:  28. februar (Fulltegnet)
Kurs 2: 15.-17. juni 2012, Rica Havna Hotel, Tjøme.  Påmeldingsfrist: 7. mai (Få ledige plasser)
Kurs 3: 31. august-2. september 2012, Ilsetra, Hafjelltoppen. Påmeldingsfrist: 30. juni.

Kurs 4:
Vi er kjent med at Kurs 4 er en fellessamling/oppfølgingskurs med alle parene fra kurs 1, 2 og 3.
Kurs 4 arrangeres 19.-21. oktober på Ilsetra , Hafjelltoppen , og vi  er kjent med at vi  
automatisk blir påmeldt på kurs 4.

Medlemskap i LTN
Er dere medlemmer i LTN? Hvis ja; hvilket medlemsnummer?
Hvis nei: Vil dere melde dere inn på våre hjemmesider: www.ltn.no eller skal vi sende papirer i 
posten?

Påmelding er innsendt av (navn):    Dato:

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

Påmeldinga sendes på mail til: Wenche@ltn.no eller post til 
LTN, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo, tlf. 22 35 71 00

Bindende påmelding. Før kursstart: Faktura på egenandelen betales ved forfall, 
og gyldig medlemskap må være i orden.

 

Deltagernes navn
Fødsel-
dato+ år Tlf. E-post

Spesielle behov (for eksempel 
allergi,  rullestolbruker eller annet)



LTN takker for annonsestøtten

avd. Bergen
Liav. 4, 5132 NYBORG - Tlf. 55 53 54 00
Lastebiler - Busser - Delelager - Verksted
- Truckdiesel - Døgnåpent selvbetjening

Tollbug. 10
3187 HORTEN

Tlf. 33 03 07 50

8301 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 79 90

Nedre Tyholmsv. 9 D
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 25 82

www.terkelsentrafikkskole.no

Svanedamsv. 6
KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 35 00

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13

7037 TRONDHEIM
Tlf. 73 95 73 80

Bodø videregående skole
Amtmann Hegges vei 3/4, 8041 BODØ  -  Tlf. 75 65 15 00

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud

7890 NAMSSKOGAN   -   Tlf. 74 33 44 74
Tenk miljø og trafikksikkerhet - reis KOLLEKTIVT

Ta kontakt for feriereiser i inn- og utland

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

Avd. CARLSEN
Hotvedtvn. 6
3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent:
7-10. 7-15
En avd. i CF Handel AS

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Alta Lastebilsentral AS
Tlf: 78 44 47 70
Faks: 78 43 41 63
Mail: post@altalastebilsentral.no
www.altalastebilsentral.no

Transport-Spesialtransport-Langtransport-
Masse og asfalt transport-Kraner

Vi støtter
Trafikksikkerhetsarbeidet

Brugata 2, 2450 Rena
Telefon: 62 44 71 50

Mail:   amot.engerdal@aaeb.no
www.aaeb.no

Vest-Agder
fylkeskommune

Todenskjoldsg 65
4614 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 07 45 00

RegnskapsCompaniet AS
Storveien 12, 1816 SKIPTVET

Tlf. 69 80 89 00

Drosjesentralen
Tjennav 35

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 950 33 211

Espa og
Tangen Taxi

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

Tor Erik Jovall
Transport

Buer
1870 ØRJE

Tlf. 913 34 323

Ullensaker
Fysikalske Institutt
Helsetunet, Skogvegen 2

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 22 88

Mesta Verksted AS
avd. Leikanger

 Hagane 3
6863 LEIKANGER

Tlf. 951 91 842

N & K Spedition
 Karihaugveien 89

1089 OSLO
Tlf. 22 90 67 50

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Golins
Trafikkskole

 Tunv 15
4400 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 13 23

Mesna Auto
 Storgata 84
2390 MOELV

Tlf. 62 36 71 49

Lingelemveien 65
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 45 33

Storg. 10
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 92 00

Vikers Bildeler
Næringsv 30

1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 66 10

Volkswagen- og Audideler
Vrakbil kjøpes kontant

Veøy Buss AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 11

Plassen
MC & Racing AS

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 66 76

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Andersen Lakk
og Karosseri AS
Longum Austre Moland

4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 34 22

Vang, 7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

EU-kontroll

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Motor Forum
Eidsvoll

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL

Tlf. 63 92 29 00

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Tyin-Filefjell Transport
& Maskin AS

2985 TYINKRYSSET
Tlf. 958 77 777

Nord Lakkering AS
Østkilen 10

1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Bryggevegen 21
3683 NOTODDEN

Tlf. 03 595
Mobil 959 95 100

Termo Partner A/S
Tonningsg. 33
6783 STRYN

Tlf. 57 87 64 75

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Bavaria Arendal AS
Stoaveien 2

4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 69 00

Båtsfjord
Bruket AS
Strandveien 7

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 50 80

Smeden i Sund
8384 SUND I LOFOTEN

Tlf. 76 09 36 29
www.smedenisund.no

Rico Bil AS
Fremmerholen

6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Aaserud Møbler A/S
Rolighetsv 9

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Kjelsås
Bilverksted AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 31 00

Johny Birkeland
Transport AS

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Litleåsv 65, 5132 NYBORG
Tlf. 55 39 30 30

Johannes Egeland
Transport & Sønner AS

 Olsteinv. 5, 4342 UNDHEIM
Tlf. 51 48 45 22

Eidsvolls trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

Tlf. 63 96 47 20
E-mail: ets@eidsvoll-trafikkskole.no

Kontortid: man-fre 0900-1500

0047-90040403
SETTER TRAFIKKSIKKERHETEN FØRST!

TM 3-2012.pmd 14.03.2012, 09:193



LTN takker for annonsestøtten

Drammen Isolering & Blikkenslagerforretning as
Store Landfall Nedre 10

3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

HORDALAND
Kokstad
Kokstadveien 28, 5257 KOKSTAD....Tlf.24 03 14 50

OPPLAND
Lillehammer
Industrig. 52a, 2619 LILLEHAMMER.Tlf. 24 03 37 25

FINNMARK
Alta............................................Tlf. 909 47 995

NORDLAND

Mo i Rana................................Tlf. 75 13 22 22
Reipå.....................Tlf. 75 75 18 76 / 958 54 114

NORD-TRØNDELAG

Levanger................................Tlf. 74 16 14 72
Steinkjer.................................Tlf. 74 16 14 72

Randaberg
videregående skole

 Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

Apotek 1 Alta
 Markv 14, 9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Botne Bil AS
Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Hamar
Pukk og Grus

 2206 KONGSVINGER
Tlf. 62 53 69 70

Cellulosevegen 2
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Molov. 8, 8622 MO I RANA
Tlf. 75 19 82 00

Sigdal Kjøkken
3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 32 71 40 00

Vikan Betong AS
Omag

6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

Kvalv 16, 4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

www.moller.no

Tlf.  02 222

Strandg 16
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 76 40

Østlandske
Vindu AS

Brandalvegen 851
2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

ANONYM
STØTTE

Mediaa
Service AS
 2830 RAUFOSS
Tlf. 61 15 20 59

Voksenåsen as
Ullenveien 4
0791 OSLO

Tlf. 22 81 15 00

Larsen Bil A/S
 Grenstølveien 1

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 27 48

Årvik Kim Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Otta Minibuss Service og Otta Taxi
MORTEN HAVN, Joh. Nygårdsgt 2

2670 OTTA
Tlf. 909 03 024

TM 3-2012.pmd 14.03.2012, 09:194

Landsforeningen for trafikkskadde ønsker alle medlemmer og 
samarbeidspartnere en riktig god påske. 

Sekretariatet har stengt i påskeuken.

Vi oppfordrer alle til å kjøre 
pent i påsketrafikken!
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SeliusSelius
Om få dager så tar vi påskeferie og jeg tipper du 
også gleder deg til å få fri fra skolen. Noen av ven-
nene mine skal til Syden med sin familie, mens  
andre skal på hytta eller på høyfjellshotell. Men de 
aller fleste i min klasse skal være hjemme. Det er 
ikke alle som har anledning til å reise bort eller har 
en hytte som de kan bruke i påsken. Det kan være 
like koselig å tilbringe påsken hjemme. Hvis sola tit-
ter fram og varmer godt, kan du sole deg ute eller på 
terrassen din. Dessuten er de aller fleste i landet vårt 
så heldige at de ikke bort så langt unna skiløypene. Å 
ta dagsturer på ski er kjempehyggelig. Dessuten kan 
det være en ekstra fin opplevelse å gå turen sammen 
med andre, tenne bål, griller pølser, drikke kakao og 
spise sjokolade. 

Flere av barna som leser Selius-sidene er veldig flin-
ke til å sende meg tegninger og det setter jeg stor 
pris på. Dessuten får jo den som sender tegning som 
trykkes, en overraskelse i posten. Jeg håper derfor 
dere fortsetter å sende meg fargerike tegninger ut-
over våren.  En del barn bruker mye tid foran da-
taskjermen. Noen spiller spill, mens andre snakker 
med vennene sine på nett. Data er fint, men husk 
å ikke bruke for mye tid foran skjermen. Det er vel-
dig viktig at du deltar på andre ting også. Vi barn har 
godt av å bruke kroppen vår. Og nå som det snart er 
påske, så håper jeg du bruker noen av dagene på å 
komme ut i frisk luft.

Håper du får en fin påske, ikke kjør utenfor oppmer-
ket løype og husk solkrem!

Hilsen Selius

Gleder meg 
til påsken

Denne flotte tegningen har vi fått fra Henny som bor 
i Lillehammer. Kanskje du også skal lage snømann 
i påsken? Tusen takk for tegningen. Det kommer en 
overraskelse i posten.

SKYGGEN
Skygge E.

PRESANGEN
Se godt på presangene ved siden av Minni. Hvilken av de fire
presangene til høyre skal erstatte spørsmålstegnet så samlingen
blir komplett?

SKYGGEN
Hvilken skygge er den riktige?

TRE OG TRE
Kan du hjelpe Mikke med å finne tre blomster og tre blader som
er helt like? 

PRESANGEN
Presang 3: sløyfa, båndet og
prikkene skal være forskjellig på
hver presang i hver linje både
oppover og bortover.

TRE OG TRE

LØSNINGER

A
B

C D E



LØSNINGER

FINN 7 FEIL
Det er sju feil på Mikke og Minnis
speilbilde i isen. Kan du finne dem?

FINN 7 FEIL
759.

PÅ VEI TIL SKOLEN
Tipp og Topp må innom bok-
handelen på vei til skolen,
hvilken vei bør de ta da?

PÅ VEI TILSKO-
LEN

KODEN
Kan du finne koden til
politimester Fiks’ koffert
hvis du vet at en svart
stjerne betyr at et riktig
tall står på riktig plass, og
en gul stjerne betyr at
tallet er riktig, men står
på feil plass?

SKOLE

BOKHANDEL

SKYGGEN
Skygge E.

PRESANGEN
Se godt på presangene ved siden av Minni. Hvilken av de fire
presangene til høyre skal erstatte spørsmålstegnet så samlingen
blir komplett?

SKYGGEN
Hvilken skygge er den riktige?

TRE OG TRE
Kan du hjelpe Mikke med å finne tre blomster og tre blader som
er helt like? 

PRESANGEN
Presang 3: sløyfa, båndet og
prikkene skal være forskjellig på
hver presang i hver linje både
oppover og bortover.

TRE OG TRE

LØSNINGER

A
B

C D E

Løsninger

LØSNINGER

FINN 7 FEIL
Det er sju feil på Mikke og Minnis
speilbilde i isen. Kan du finne dem?

FINN 7 FEILKODEN
759.

PÅ VEI TIL SKOLEN
Tipp og Topp må innom bok-
handelen på vei til skolen,
hvilken vei bør de ta da?

PÅ VEI TILSKO-
LEN

KODEN
Kan du finne koden til
politimester Fiks’ koffert
hvis du vet at en svart
stjerne betyr at et riktig
tall står på riktig plass, og
en gul stjerne betyr at
tallet er riktig, men står
på feil plass?

SKOLE

BOKHANDEL

   nr. 3 – 2012 • Tm 27

SeliusSelius
Den ene eleven sa til den andre 
eleven:
- Er det langt å reise til India?
Den andre eleven:
- Nei, jeg tror ikke det siden han 
gutten fra India kommer hver dag 
på skolen.

Det var en gang to hakkespetter 
som så en fugl flygende forbi, så 
spurte den ene den andre:
- Vet du hvem det var?
- Hakke peiling!

Læreren: - Mange ord som begyn-
ner på u er noe dårlig, her er et 
eksempel: Uhyggelig. Kan noen av 
dere gi noen eksempler?
Alle elevene rakk opp hendene og 
sa i kor:
- Undervisning!

Hva får du dersom du krysser en 
giraff og et piggsvin?
Svar: En kjempelang tannkost.

Politimesteren: - Så de trodde altså 
det var en elg De skjøt?
Den tiltalte: - Ja...
Politimesteren: - Og når merket De 
så at det ikke var en elg?
Den tiltalte: - Da han skjøt tilbake.

- Hvordan greide du sommer- 
varmen?
- Det var enkelt. Jeg bare ba politiet 
skygge meg.

En blondine ankom en gardinbutikk 
og spurte om gardiner til dataen 
sin. Ekspeditøren forklarte damen 
at det ikke er nødvendig med gardi-
ner til datamaskiner.
- Men jeg har jo windows, svarte 
blondinen.

- Du skulle kjørt barnevogn, du, 
ropte den ene bilisten.
- Ja, og du skulle sittet oppi, skrek 
den andre.

Le med Selius

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

VARME - 
KILDEN

STILLING
DENGE

GUDE - 
BILDE

ODDE
RISIKO

HAR
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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: 
10. april

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Skuddårsdag

Karin Oldervoll, 
Birtavarre

John-Petter 
M. Dybvik, 
Fiskarstrand

Aud Rovde, 
Ålesund

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

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

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

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

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

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

NORD-TRØNDELAG
Levanger................................Tlf. 74 07 09 16
Verdal......................................Tlf. 74 07 09 16

OPPLAND

Dombås...................................Tlf. 932 42 099

SOGN og FJORDANE

Byrkjelo...................................Tlf. 957 06 000
Stårheim.................................Tlf. 57 86 37 30

NORD-TRØNDELAG

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

OSLO

Oslolappen Aut. Kjøreskole
Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO..........................................Tlf. 22 43 98 00
www.oslolappen.no

ROGALAND

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

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

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

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

Veien til førerkortet  -
Bruk en ATL-skole!

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

AKERSHUS

Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM................Tlf. 67 10 88 90

HEDMARK

Bilia Kongsvinger
2204 KONGSVINGER.....................Tlf. 62 88 28 40

OSLO

Bilia Personbil as, Risløkka
Økernv. 115, 0579 OSLO...............Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no

Fardal Bil AS
 Eie

4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 10

Opplæringskontoret
for Bilfag AS
 Sunnlandsv 2

7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Autoservice
Solør AS

 2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Transport-
Formidlingen AL

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00
Mobil 928 49 010

Autostil
Verksted AS

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

-MEKA-

Eikerbladet
 Nedre Torgg. 18

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

Per Gunnar Kristensen
Transport

Salenv. 10 D
3970 LANGESUND

Tlf. 995 43 044

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 33 00

Solregn AS
Industriv 5, 1481 HAGAN

Tlf. 67 06 73 00

7467 TRONDHEIM
Tlf. 07 300

Medema
Easytravel AS

Flyporten
2060 GARDERMOEN

Tlf. 64 82 17 60

Telemark
Dekksenter AS

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50
DEKK Partner

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Alta Motor AS
 Skiferv. 2, 9511 ALTA

Tlf. 78 44 40 50

Skjellerud
Verksted ANS

 Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Asbjørns
Bilverksted AS

Moen
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 50 50

Nr 1 Bil AS
 Prost Stabels vei 12

2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 47 84

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Brattvåg Elektro AS
 Skjelt-Ole Bakken 1

6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 20 81 00

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark

Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Kirkestuen
Transport

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Murmester
Petter Pettersen AS

Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN

Tlf. 55 34 41 40

Nettbuss Møre
avd Molde
Fannestrandv 71

6414 MOLDE
Tlf. 815 00 535

Anton Jenssen
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Mekonomen
Kongsvinger AS

Vardåsvegen 1
2214 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20
Mobil 905 62 206

Kløfta Elektrodiesel
Joar Bjerke

 Trondheimsvegen 631
2040 KLØFTA

Tlf. 63 98 05 70

Årdal Taxi DA
Torgvegen 3

6884 ØVRE ÅRDAL
Tlf. 901 18 007

Gunnar Knutsen
Transport AS

Vogellund 31
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 77 11

Weka Holding AS
Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Telemark
Radiatorservice

Rødmyrlia 10
3740 SKIEN

Tlf. 35 59 62 67

Tuff-Kote Dinol
Nensetbakken 27

3736 SKIEN
Tlf. 35 59 50 10

Gråterudv. 2
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 20 88 20

Frisørhjørnet
Eva og Tordis
Storg. 4, 2843 EINA

Tlf. 61 19 00 10

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Gulv-Service
Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 53 48 63 22

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Lier Auto AS
 Gjellebekkstubben 19

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 07 00

Bergmann
Diagnostika AS

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar 
Trafikkskaddes magasin eller post fra LTN? 
Da har du trolig ikke meldt dette til oss.  
Send inn din nye adresse til:

medlemmer@ltn.no • Tel: 22 35 71 00

Landsforeningen for t raf ikkskadde

Advokatfirmaet
Pedersen, Reier & Co AS

Adv. Ronald Pedersen – ronald.pedersen@apj.no
Adv. Marte Reier – marte.reier@apj.no
Adv. Stein Olsvik – stein.olsvik@apj.no
Adv. Espen Seeberg – espen.seeberg@apj.no
Adv. Anita K. Syversen – anita.kotte.syversen@apj.no
Adv. Helge Karlbom – helge.karlbom@apj.no

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

eiendomsrettsforhold, forretningsjus, arbeids- og familierett.

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

§
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

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

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

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

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

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet 
terrenggående hjelpemiddel som 

fortsetter der veien slutter

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

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

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

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

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

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

med spesielle behov.

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

Som medlem i

Landsforeningen for trafikkskadde
kan du få en gratis vurdering av saken din gjennom advokat.

Ta kontakt på telefon 22 35 71 00
for nærmere informasjon!
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Avsender: 
LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

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

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

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

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