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Vi

ser mulighetene, 

ikke hindringene!

hei du! 
Fysisk aktivitet, sosiale sammenkomster, en dose sprø humor… 

Høres dette ut som noe for deg?

Kontakt hilde Valberg på
tlf: 413 21 971, 
e-post: johav@online.no eller 
Frank på tlf: 22 35 71 00 eller 
sekretar@ltn.no

LTN-ungdom
2 Tm • nr. 4 – 2009



 nr. 4 – 2009 • Tm 3

Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm

I denne lederartikkel vil jeg sette 
fokus på et tiltagende problem i 
trafikken – kjøring i ruspåvirket til-
stand. Riktignok har promillekjøring 
vist en tilbakegang og mye skyldes 
nok reduksjonen av straffenivået 
for promille i blodet til 0,2. Tidlig-
ere kunne man ta sjansen på en 
”kjørepils”, men heldigvis er dette 
utelukket i dag.  Imidlertid har vi fått 
en økning i bruk av medikamenter 
i dette landet. Vi tar piller mot alle 
typer plager, fra hodepine og mus-
kelsmerter til alvorligere sykdom-
mer. Mange av medikamentene har 
”trekant” hvilket betyr at man må 
ta hensyn til bruken av disse hvis 
man ønsker å kjøre bil. Dessverre er 
det slik at bruken av medikamenter 
ikke har den samme sperren mot 
bilkjøring som promillekjøring har.  
I perioden 2001–2002 viser tall fra 
Folkehelseinstituttet at i to av tre 
dødsulykker, med bare en bil in-
volvert, hadde den drepte føreren 
inntatt rusmidler kort tid før ulyk-
ken. Dette er nedslående tall.Det 
er beregnet at det på E6 ved Kari-
haugen (som ligger på grensen litt 
nord for Oslo) passerer en ruspå-
virket bilfører hvert 3. minutt, en 
rus som kommer av medikament-
bruk. Selv smertestillende medika-
menter som fåes uten resept kan gi 
en ruspåvirkning dersom dosene 
blir for store. Dette er meget skrem-
mende. Mange medikamenter kan 

gi en rus som tilsvarer opp i mot 
1 promille uten at personen selv er 
klar over dette. Oppmerksomheten 
og reaksjonsevnen svekkes betyde-
lig og vedkommende blir en fare – 
ikke bare for seg selv, men for alle 
andre som ferdes i trafikken.

I og med at smerter ofte er årsaken 
til medikamentbruk vil opprettelse 
av flere smerteklinikker kunne ha 
en positiv innvirkning og redusere 
bruken av smertestillende medika-
menter og derved kjøring i ruspå-
virket tilstand. 

Å oppdage ruspåvirket kjøring som 
følge av medikamentbruk er meget 
vanskelig.  Imidlertid arbeides det 
med å frembringe kontrollutstyr 
for å oppdage medikamentrus på 
lik linje med promille. Politiet regn-
er med å kunne ta i bruk slikt utstyr 
i løpet av 2010, noe vi i trafikksik-
kerhetens tjeneste ønsker velkom-
men. Så derfor henstiller vi til alle 
som av en eller annen årsak er 
bruker av medikamenter – tenk deg 
om før du setter deg bak rattet og 
følg legens anvisning.

Så ønsker vi dere alle en god og 
trafikksikker vår.

Hilsen
Henning Bjurstrøm
Landsleder    

Skremmende ruskjøring på vegene
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Landsforeningen for trafikkskadde 
har i sine regionsamlinger satt fo-
kus på bruk av medisiner og bilkjø-
ring. En studie av 243 drepte mot-
orvognførere i perioden 2001–2002 
viste at 22,3 prosent hadde over 0,2 
promille i blodet. I 30,9 prosent av 
tilfellene ble det påvist andre rus- 
eller legemidler i blodet. I Hedmark 
og Oppland går trafikksikkerhetsut-
valgene, fylkesmennene og Statens 
vegvesen nye veier for å bevisstgjø-
re både leger og den enkelte sjåfør.

– Vi har utarbeidet en brosjyre 
og brev, som har gått ut til leger, 
apotek og til sykehus. Det er na-
turligvis den enkelte bilførers ob-
jektive ansvar å forsikre seg om at 
helsetilstanden ved bilkøringen er 
i overenstemmelse med kravene 
som settes i førerkorforskriftenes 

helsekrav til vegtrafikkloven. Men, 
antagelig er mange bilførere ikke 
klar over at de kjører i påvirket til-

stand. En undersøkelse i perioden 
2005–2006, gjort i samarbeid med 
Nasjonalt folkehelseinstitutt og UP, 
viser at 14,6 prosent av kvinner over 
64 år hadde positive funn. Dette er 

et skremmende bilde, og det er nok 
grunn til å anta at mange av disse 
ikke visste at de var påvirket, sier 
Jens Christian Bechensten som er 
en av ildsjelene bak prosjektet.  

En bevisstgjøring
Bechensten sier videre at det er 
grunn til å tro at pasienter ikke får 
god nok informasjon verken fra le-
ger eller apotek.

– Vi vet også at mange bruker 
medisiner over så lang tid at de 
selv ikke registrerer at de er påvir-
ket, og her må vi sette krav til leger 
og annet helsepersonell. Legene 

En undersøkelse gjort i 
samarbeid mellom Nasjo-
nalt Folkehelseinstitutt og 
Utrykningspolitiet i løpet 
av 2005–2006, viser øken-
de bruk av illegale stoffer 
og legemidler med ruspo-
tensiale. I Hedmark og 
Oppland har trafikksikker-
hetsutvalgene, fylkesmen-
nene og Statens vegvesen 
grepet fatt i problemstil-
lingen og er i gang med en 
aksjon som setter fokus på 
”pillekjøring”.
– Undersøkelsene er 
skremmende. Ut fra fun-
nene kan vi fastslå at det 
eksempelvis hvert tredje 
minutt passerer en påvir-
ket sjåfør ved Karihaugen 
i Oslo, sier rådgiver ved 
helse- og sosialavdelin-
gen hos Fylkesmannen i 
Oppland, Jens Christian 
Bechensten.

– Tall fra Folkehelseinstituttet i perioden 2001-2002 viste at i to av 
tre dødsulykker med bare en bil involvert, hadde den drepte føreren 
inntatt rusmidler i kort tid før ulykken, forklarer en av ildsjelene bak 
prosjektet i Hedmark og Oppland, Jens Christian Bechensten.

”Mange ulykker 
kunne

vært unngått”

– Skremmende 
mange påvirkede sjåfører
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har etter både helsepersonelloven 
og egen forskrift, meldeplikt til Fyl-
kesmannen dersom helsekravene i 
førerkorforskriftene ikke er oppfylt. 
Men, fylkesmannen i Oppland mot-
tar så få meldinger at det er grunn 
til å mistenke at meldeplikten ikke 
overholdes. Jeg kan eksempelvis 
trekke fram at når det gjelder forny-
else av førerkort for buss og laste-
bil, så viser det seg at søkerne med 
diabetes eller hjertesykdom bare i 
veldig liten grad er meldt til Fylkse-
mannen i Oppland. Undersøkelser 
som Helsetilsynet i Vestfold gjorde 
i fjor, avdekket at legenes melde-
plikt i liten grad blir overholdt. Vi 
har derfor valgt å rette fokuset like 
sterkt mot legen som den enkelte 
bilfører, fastslår rådgiveren.  

Farlig mange
Ut fra funnene i undersøkelsen som 
ble foretatt i 2005–2006, mener man 
at om lag èn prosent av bilførerne 
burde latt bilen stå på grunn av mu-
lig påvirkning etter bruk av alkohol 
eller andre rusmidler.

– Vi har laget et eksempel. Of-
fisielle veitellinger viser at det ved 
målestasjonen ved E6 på Biri pas-
serer 12.000 biler per døgn. Da er 
det 120 bilfører som passerer Biri 
hvert døgn i påvirket tilstand. Der-
som vi regner at den største trafikk-
tettheten er mellom klokken 07.00-
24.00, vil det derfor hvert tiende 
minutt passere en bilfører som ikke 
burde ha sittet bak rattet. I Oslo, 
hvis vi tenker oss trafikktettheten 
på Karihaugen, så passerer det en 
påvirket sjåfør hvert tredje minutt. 
Dette sier noe om omfanget, me-
ner Bechensten.    

Blir ruset
Jens Christian Bechensten mener 
mange alvorlige ulykker kunne ha 
vært unngått hvis farlig medika-
mentbruk hadde vært stoppet på 
legeværelset. 

– Tall fra Folkehelseinstituttet i 
perioden 2001–2002 viste at i to av 
tre dødsulykker med bare en bil in-

volvert, hadde den drepte føreren 
inntatt rusmidler i kort tid før ulyk-
ken. Vi vet at preparater som Vival, 
Valium og Stesolid har lang halver-
ingstid, altså at det tar lang tid før 
stoffene er ute av kroppen. Selv 
om man bruker ytterst små doser 
så må man regne med at man er 
påvirket hele døgnet. To tabletter 
av en styrke på fem milligram bil 
tilsvare en alkoholkonsentrasjon 
på 0,8 i promille. Vi vet også at virk-
ningen kan forsterkes ytterligere 
ved samtidig bruk av andre medi-
kamenter som påvirker bevissthe-
ten, forklarer han.

Skal evalueres
Jens Christian Bechensten sier at 
det er stor entusiasme rundt pro-
sjektet, og at det ikke er noen planer 
om å senke ambisjonsnivået. In-
formasjonen skal frem til pasienter 
som bruker ”trekant medisiner”.

– Vi har satt et fokus på et områ-
de som vi mener det er viktig å fort-
sette med. Vi skal evaluere prosjek-
tet til høsten, og jeg tror vi kanskje 
vil kunne måle effekten ut fra om 
det blir en økning i antall meldinger 

fra legene om at helsekravene i fø-
rerkorforskriftene ikke er oppfylt. 
Jeg tror det er der vi i første om-
gang vil se om kampanjen har hatt 
effekt, altså om legene blir mer be-
visste, sier rådgiver Jens Christian 
Bechensten. 

– I Hedmark og Oppland har vi satt fokus på et stort problem, og 
informasjon et viktig stikkord, sier rådgiver ved helse- og sosialav-
delingen hos Fylkesmannen i Oppland, Jens Christian Bechensten.

”Vi tror mange 
kjører uten å vite 

at de er ruset”

Denne brosjyren har gått ut i 
mange eksemplarer både til 
leger, sykehus og apotek i Hed-
mark og Oppland.
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På vei hjem fra bankjobben på Eina 
den 18. juli i 2003 ble livet snudd 
opp ned for Marianne Hagen. Hun 
kom kjørende sørfra i 80 kilometer 
i timen på riksveg 4. Ved en avkjø-
ring til Børsvoll på Bruflat så hun 
en hvit Caravelle som så ut til å 
rygge tilbake, men plutselig kjørte 
føreren fremover og rett ut i veien 
foran henne. Hun forsøkte å unngå 
kollisjonen ved å svinge til venstre, 
men Caravellen smalt rett inn i bi-
lens front på høyre side og bilen 
ble slengt mot jernbanerekkverket 
på venstre side. Bilen ble så slengt 
over på motsatt side og stanset der-
etter midt i veibanen. 

– Jeg var jo fullstendig i sjokktil-
stand. Mannen som forårsaket kol-
lisjonen snøvlet, og han var mest 

opptatt av at vi skulle gå og drik-
ke kaffe. Hans bil hadde bare en 
skramme på støtfangeren, forkla-
rer Marianne Hagen.

Politi og ambulanse
Naboene ved åstedet hørte at det 
smalt og kom løpende. De hjalp Ma-
rianne å ringe etter politi og lege. 
Marianne forteller at også de fikk 
mistanke om at noe var galt med 
føreren. Han ble tatt med til utvidet 
blodprøve da politiet kom. 

– Det har blitt en lang sykehis-
tore for mitt vedkommende. Det 
tok ikke mer enn en måned før jeg 
måtte ha den første fysioterapi-ti-
men. Nakken forverret seg, jeg fikk 
økende hodepine, trykk i kroppen, 

vonde skuldre og armer. Eksempel-
vis ble armene så vonde at jeg ikke 
kunne ”holde dem” når jeg gikk tu-
rer, men måtte ha dem i lomma. 
Selvsagt fungerte jeg bare dårli-
gere og dårligere på jobben i ban-
ken der jeg var kunderådgiver. Den 
første langtidssykemeldingen fikk 
jeg i januar 2004 og den varte frem 

til ferien. Etter det gikk i gang med 
full jobb igjen, men ble igjen grad-
vis bare verre. Fra juni 2005 har jeg 
vært helt sykmeldt og har ikke klart 
å jobbe. Jeg vil gi honnør til Totens 
sparebank og avdelingsleder Åse 
som virkelig har gjort alt for at jeg 
skulle kunne jobbe. Jeg fungerte 
bare ikke, forteller hun.

Ny tilværelse
Marianne var også i gang med vide-
reutdanning da hun ble skadet. Hun 
har alltid vært en svært aktiv kvinne 
som likte seg godt i jobb – og synes 
det var givende å også sette seg på 
skolebenken igjen. Hun var nesten 
ferdig utdannet finansrådgiver da 
det smalt.

– Alt ble snudd på hodet etter 
kollisjonen. Mange som blir ska-
det går også på en personlig smell, 
rent psykisk, fordi du ikke mestrer 
det samme som før. Alt du før anså 
som helt naturlig å gjøre, må plut-
selig planlegges. Det å leve med 
smerter er også veldig tøft. Jeg har 
hatt stor nytte av å gå på smerte-
mestringskurs. Jeg har bak meg et 
opphold på fire uker, og skal tilbake 
til Grande på Nes i september. Det 
ser jeg fram til. Dessuten er jeg til 
fysioterapi èn til to ganger i uka, og 
det må jeg fortsette med, forteller 
hun.

Marianne har vært nødt til på 
finne sitt eget tempo etter ulyk-

– Du må forsøke å fokusere på 
det du kan klare etter en ulykke. 
Ikke tenke på det du ikke kan, 
sier Marianne Hagen. 

”Han har skadet 
et menneske for 

livet”

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
Marianne 
ble påkjørt av
ruspåvirket bilfører

Marianne Hagen fra Reinsvoll har fått føle på kroppen 
hva kjøring i ruspåvirket tilstand kan føre til. 
– Mannen som kjørte på meg fikk 21 dager betinget 
fengsel, han ble dømt for uaktsom kjøring og for å ha 
kjørt i påvirket tilstand, fikk 15000 i bot og mistet fører-
kortet i 15 måneder. Straffen synes jeg er for lav. Jeg 
fikk skader jeg må leve med resten av livet, forteller 
hun.
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ken, men hun ønsker å være så ak-
tiv. Hun er leder i lokalforeningen 
i LTN, og er også aktiv i det lokale 
hagelaget – noe hjemmet hennes 
bærer blomstrende preg av.

– Som skadet tror jeg det er vik-
tig at du kommer til et punkt der du 
erkjenner og godtar situasjonen. 
Du må se framover og glede deg 
over de små ting du faktisk kan kla-
re. Ellers blir livet svart. Hunden vår 
Molly er eksempelvis til stor glede. 
Vi er ute på turer hver eneste dag, 
forteller hun.

Er sint
På spørsmål om hun kan greie å til-
gi sjåføren som skadet henne, blir 
Marianne stille en stund. Hun sva-
rer:

– Det er mulig mannen hadde 
psykiske problemer, men jeg kan 
ikke unnskylde han. Når du bru-
ker medisiner som setter ned ev-
nen din som fører, så skal du jo ikke 
sette deg bak rattet. Jeg bor jo i 
et lite lokalmiljø, og har truffet på 
vedkommende et par-tre ganger. 
Det har vært vondt. De første gan-
gene jeg så han, så måtte jeg bare 
snu meg og gå. Jeg ble rett og slett 
syk av å se han. Jeg synes også at 
straffen han fikk var lav. Han har 

tross alt skadet et menneske for li-
vet. Det gjør meg sint. Jeg har fått 
et redusert liv i form av at jeg ikke 
kan reise på lange ferier eller kunne 
delta på andre ting jeg ønsker – for 
å nevne noe. Jeg har fått en redu-
sert livskvalitet, forklarer hun.

Marianne Hagen er svært glad 
for at pillekjøring – og legenes plikt 
til å informere, blir satt på dagsor-
den.

– Hvis bare noen ulykker kunne 
vært unngått, så er det et stort steg, 
avslutter Marianne Hagen.  

– Jeg skulle ønske kampanjen 
hadde vært landsomfattende, for 
vi vet at kjøring i påvirket tilstand 
er et stort problem, sier Dahl-Hil-
stad.

LTN har medlemmer som er 
påkjørt av ruspåvirkede sjåfører. 
Undersøkelser viser at proble-
met er stort – og økende.

– Det er ingen rettighet å kjøre 
bil, og LTN mener legene må bli 
bedre til å informere pasientene 
om hvordan medisiner påvirker 
evnen til å kjøre. Alle vet at kjøring 
i alkohol- eller narkotikapåvirket 
tilstand er farlig, men det er for 

lite kunnskap om medisiner. Jeg 
mener det i dag er for mye opp 
til den enkelte å bedømme dette, 
og slik kan det ikke være. Legene 
må rett og slett bli mer oppmerk-
somme, og det er jo dette som 
er så bra med kampanjen i Hed-
mark og Oppland. Den retter seg 
også mot den som har plikt til å 
informere, sier Dahl-Hilstad.

Ingeborg Dahl-Hilstad sier det 
også innad i LTN har vært satt fo-
kus på problemet.

– Vi har hatt medisinbruk og 
kjøring som tema på samtlige re-
gionkonferanser og det har vært 

nyttig. Som pasient kan du ek-
sempelvis bruke en type medi-
kamenter over lang tid – men så 
får du ytterligere en resept som 
da forsterker virkningen av det 
du tidligere har blitt foreskrevet. 
Slike problemstillinger er det 
svært viktig at legene er opp-
merksomme på og at det gis god 
informasjon. Enkelte medika-
menter lar seg rett og slett ikke 
kombinere med å føre motor-
vogn, avslutter Dahl-Hilstad.

 – Molly er til stor glede. Vi er gode turkamerater, og turene hjelper 
meg å holde meg i best mulig form, forteller Marianne Hagen fra 
Reinsvoll.

- Svært positiv til fokus på ruskjøring
Landsforeningen for trafikkskadde, med assisterende generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad i spissen, mener informasjonskampanjen i Hedmark og Oppland er 
svært positiv.
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Reportasje       

Av Gunn-Elisabeth Almås
Snart søknadsfrist
for ”Extra-midler” 

– Lagene må sende inn søknadene 
til LTN sentralt innen fristen den 15. 
mai. Deretter vil LTN som søkeror-
ganisasjon koordinere prosjektsøk-
nadene, sier generalsekretær Ma-
rit Andresen og legger til at de små 
og nære prosjektene kan være like 
spennende som de store.

Under ”Extra-utdelingen” i no-
vember i fjor fikk Landsforeningen 
for trafikkskadde om lag 2,7 millio-
ner kroner til ulike prosjekter. 

- Noen av prosjektene er store 
og tunge mens andre er helt lo-
kale og krever mindre å gjennom-
føre. Noen av de mindre og lokale 
prosjektene som ble tildelt midler, 
var eksempelvis ”Kor Sprøtt” i Sør-
Trøndelag fylkeslag. Her stod jube-
len i taket. Koret fikk 60 000 kroner 
til å kjøpe inn utstyr, forteller gene-
ralsekretær Marit Andresen. 

Flere forskningsprosjekt
Flere av LTNs forskningsprosjekter 
har fått pengestøtte, og forskning er 
viktig for foreningens medlemmer.  

– Vi har årlig søknader som vil 
komme våre medlemmer til glede 
og nytte. Når det gjelder fjorår-
ets tildeling så kan jeg trekke fram 
vide reføringen av Helene Lund-
gaard Søbergs prosjekt ”Livet fem 

år etter ulykken”. Vi fikk også vi-
dereført prosjektene ”Tilbake 
til hverdagen” ved Maria Sand-
haug, ”Intervensjonsstudie hjer-
neskade” ved Eirik Vikane og vi 
er i gang med ”ATLET-studien” 
ved Anu Mariam Piira, forteller 
generalsekretæren. 

Tenk nytt!
Marit Andresen oppfordrer 
LTN-lagene om å tenke krea-
tivt.

– Jeg vil oppfordre lage-
ne til å tenke nytt, og komme 
med spennende innspill til 
nye prosjekter. Som vi tid-
ligere har erfart så er det mange 
prosjekter som kan gjennomføres 
lokalt, og som har stor betydning 
for medlemmene i det enkelte lag. 

I fjor ble søker-prosedyren for-
enklet. Søker-organisasjonene har 
mottatt brukernavn, passord og 
har begynt å registrere saksbe-
handlere og søkere på sin adminis-
trasjonsside.

– De nye reglene gjør prosedy-
ren enklere. Vi slipper en god del 
papirarbeid ettersom alt nå skjer 
elektronisk. Lagene, eller andre 
som har gode prosjekter, sender 
søknadene hit til oss. Så får de vei-

ledning hvordan man går videre, 
sier Marit Andresen.

Du kan lese mer på: 
www.helseogrehab.no

Landsforeningen for 
trafikk skadde ble tildelt 
nærmere 2,7 millioner 
kroner under fjorårets ut-
deling av overskuddet fra 
Extra-spillet. Nye og spen-
nende prosjekter er der-
med i gang med prosjekt-
midler fra Stiftelsen Helse 
og Rehabilitering. Nå er 
det på tide å legge inn nye 
søknader.

– Jeg vil oppfordre lagene til å tenke nytt og kreativt når de søker 
om ”Extra-midler”. Små og lokale prosjekter er like gode som de 
store, sier generalsekretær Marit Andresen i LTN.
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Det er Stiftelsen Helse- og Rehabi-litering som årlig åpner pengesek-ken for nye og allerede igangsatte prosjekter. Fire prosjekter som LTN står som søkerorganisasjon for, og som allerede er i gang, blir videre-ført. To nye fikk midler under årets tildeling. 
Pengene gis for ett år om gan-gen, og den kanskje gladeste gjen-gen finner vi nå i LTN-Sør- Trønde-lag fylkeslag. ”Kor Sprøtt” fikk for neste år 60 000 kroner som blant annet skal brukes til piano og uni-former.

– Ja, vi er kjempeglade. Disse pengene kommer veldig godt med. Vi får råd til utstyr nå, sier en strå-lende fornøyd regionsekretær Kjer-sti Einan.

Svært populærtOm lag 20 sangglade mennesker, i alderen 20–80 år møtes jevnlig til sangøvelse i fylkeslagets regi. Koret øver på Munkvoll gård, og korets medlemmer er en svært entusias-tisk og trofast gjeng.– Vi har det veldig hyggelig, og det er plass til flere i koret hvis noen har lyst til å synge eller spille et instrument. Pause med kaffe og 

kaker hører også med under korø-velsene. Her kan alle delta – funk-sjonsnivået spiller ingen rolle. Vi har også pårørende som er ivrige deltakere. I søknaden vår la vi vekt på at musikk både er kontaktska-pende, lystbetont og fengende. Vi vil rett og slett bevise at vi kan lage sangkor der alle kan delta, forklarer regionsekretæren.Prosjektleder er LTNs Brit Lund, og søknaden gikk inn i kategori-en rehabilitering. Koret håper på nye prosjektmidler også ved neste ”Exstra-utdeling” og har lagt inn søknad for to år.

Spennende forskningsprosjektAnne-Kristine Schanke arbeider ved Sunnaas sykehus HF. Forsknings-prosjektet ”Bilkjøring etter hjerne-skade” er et treårig prosjekt og hun fikk tildelt 560.000 kroner for neste år. Målet er å øke kunnskapen om hvilke kritiske faktorer som har be-tydning for sikker bilkjøring for per-soner som har hatt traumatisk hjer-neskade eller hjerneslag. Sykehuset har siden 1980-tallet vært et leden-de nasjonalt miljø på førerkortvur-deringer etter hjerneskader. Det fin-nes imidlertid ingen norske tall som 

kan fortelle hvor mange mennesker som skades i trafikken etter at de har gjenopptatt bilkjøringen etter hjerneskade.

Blir videreført
Fire prosjekter blir videreført også neste år. Disse er: ”Livet fem år et-ter ulykken” ved Helene Søberg, ”Tilbake til hverdagen” ved Maria Sandhaug, ”Intervensjonsstudie hjerneskade” ved Eirik Vikane og ”ATLET-studien” ved Anu Miriam Piira. 

Ved årets ”Ekxtra-utdeling” ble LTN tildelt mindre penger enn tidli-gere. Generalsekretær i LTN, Marit Andresen, er derfor litt skuffet:– Vi er jo glade for det vi har fått, men vi hadde gode prosjektsøkna-der inne som altså ikke nådde opp. Jeg vil oppfordre lagene til å set-te av tid til nye søknader neste år. Som vi ser ved årets tildeling kan små og lokale prosjekter, som ”Kor Sprøtt”, også være den som vinner fram.
Til sammen ble det delt ut 230 millioner kroner under årets arran-gement på Folkets Hus i Oslo.

Landsforeningen for trafikkskadde fikk nærmere 2,7 millioner kroner under ”Extra-

utdelingen” i slutten av november. Seks prosjekter vil nyte godt av midlene, og to av 

prosjektene er nye.– Vi jubler høyt! 60.000 kroner kommer veldig godt med. 
Pengene skal først og fremst brukes til et transportabelt piano 
og uniformer, sier en glad regionsekretær, Kjersti Einan.

Jubel i 
Kor Sprøtt 
for ”Extra-
midler”

Fagnytt

Av GunnElisabeth Almås

”Kor Sprøtt” har fått 60.000 kroner for neste år. Gjengen i LTN-Sør-

Trøndelag fylkeslag har dermed grunn til å synge ekstra høyt ved 

neste øvelse!

”Kor Sprøtt” fra Sør-Trøndelag 
er et eksempel på at også de 
små prosjektene kan vinne fram. 
Jubelen stod i taket etter tilde-
lingen i november i fjor.

FAKSIMILE S.12 NR.10. 2008
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Gjennom Grasrotandelen kan alle 
som spiller på Norsk Tipping sine 
spill velge å gi inntil 5 prosent av 
beløpet de spiller for til et lokalt lag 
eller en forening. Regionsekretær 
Linda Vøllestad Westbye oppfor-
drer nå samtlige LTN-medlemmer 
til å ”mobilisere” rundt seg.

– Det er jo en kjensgjerning at 
mange nordmenn legger fra seg 
en god del penger i Norsk Tipping, 
og dette kan nå komme LTN-lage-
ne rundt i landet til gode. Kanskje 
medlemmene selv spiller, eller at 
de har en nabo som gjør det? I til-
felle så er det nå mulig at spillerne 
velger i såkalte grasrotorganisasjo-
ner hos tippekommisjonæren eller 

på norsk Tippings nettside. For at 
LTN-lagene skal kunne motta pen-
ger fra grasrotandelen må laget 
være organisert i Frivillighetsregis-
teret, og dette har jeg redegjort for 
i veiledningen som er sendt lagene, 
forteller Westbye.

Gjelder samtlige lag
Det er tre krav som gjelder for at fri-
villige organisasjoner eller forenin-
ger kan bli med i Grasrotandelen, 
og samtlige lokale LTN-lag oppfyl-
ler disse kravene.

– Jeg har en bekjent som er le-
der for et korps. De registrerte seg, 
og fikk inn om lag 800 kroner i lø-
pet av et par uker. Pengene utbeta-

les tre ganger årlig og for samtlige 
LTN-lag vil en tilnærmet like stor 
sum være et stort pluss i lagskas-
sa, sier regionsekretæren og leg-
ger til:

– Mer lettvint kan det jo ikke bli!

Noen er i gang
Konsulent Frank Gjelsøy ved LTN-
kontoret i Oslo forteller at det har 
gått ut flere oppfordringer til lagene 
om å registrere seg. Ved påsketider 
var syv lag registrert.

– Registreringen er ikke van-
skelig, og vi oppfordrer flere til å 
melde seg inn. Det er bare å følge 
veiledningen som er gitt. Her er 
det gode mulighet for lagene til å 
få større inntekter. De første som 
meldte seg var lag fra Nord-Norge, 
og det er bare å ”henge” på, opp-
fordrer Gjelsøy.

Regionsekretær Vest, Linda 
Vøllestad Westbye har skrevet 
en veiledning for hvordan LTN-
lagene melder seg inn og der-
med kan skaffe penger gjennom 
”Grasrotandelen”.

Regionsekretær Vest, Linda Vøllestad Westbye, har 
sendt ut en veiledning til samtlige LTN-lag om hvordan 
de går fram for å skaffe seg penger gjennom ”Grasro-
tandelen” i Norsk Tipping.
– Her er det gode muligheter for samtlige LTN-lag til å 
skaffe seg inntekter, slår hun fast.

– Lettjente penger 
med Grasrotandelen

– Vi sentralt i LTN oppfordrer lagene til å benytte sjansen nå, oppfor-
drer konsulent Frank Gjelsøy.
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Sjokk og uvirkelighet preger mange 
som mister en av sine nærmeste. I 
den første tiden etter et dødsfall er 
det viktig at omgivelsene har forstå-
else for reaksjonene, og at reaksjo-
nene på dødsfall er ulike. I det nye 
heftet som har fått tittelen ”Når sor-
gen rammer en av dine ansatte”, så 
gis det en god veileding i hvordan 
både ledere og arbeidskolleger kan 
være med på å lette situasjonen for 
den som blir berørt. Heftet tar blant 
annet for seg umiddelbare reaksjo-
ner og etterreaksjoner.  

Atle og Kari Dyregrov, som er 
forfattere av brosjyren, skriver at 
mange etterlatte opplever at ar-
beidskolleger og andre viser stor 
oppmerksomhet den første tiden 
etter et dødsfall. Men, at oppmerk-
somhet og støtte ofte avtar raskt. 
Mange etterlatte opplever at ven-
ner og arbeidskolleger trekker seg 
unna, mens det i virkeligheten kan 
være at omgivelsene ikke vet hvor-
dan de skal hjelpe. Dersom etter-
latte i tillegg opplever en mangel 
på forståelse og omsorg fra ar-
beidsstedet, så er ikke veien lang til 
sykemelding. 

Noen har rutiner
Det er viktig å ha på plass et godt 
omsorgsapparat når den etterlatte 
kommer tilbake på jobb. Med kunn-
skap om hvordan sorg påviker an-
satte og kolleger, vil den som er 
berørt få en lettere retur på jobb. 
Mange arbeidsplasser har utarbei-
det skriftelige rutiner når dødsfall 

rammer en av de ansatte, men skrift-
lige rutiner for psykososial oppføl-
ging hjelper ikke i seg selv. Ledel-
sen og kollegene må vise en reell 
omsorg og interesse for den etter-
latte. Manglende forståelse og tilret-
telegging kan i verste fall føre til at 
påkjenningen for den etterlatte bare 
forsterkes. Som leder for en ansatt 
som mister et familiemedlem må 
man utvise både informasjonsle-
derskap, motovasjonslederskap og 
omsorgslederskap. Sammen med 
den som er rammet bør man avta-
le hvordan kolleger skal informeres 
og også finne ut hvordan den som 
er rammet ønsker å bli møtt. I heftet 
blir det slått fast at støtten fra ledere 
er svært viktig etter et dødsfall. For 
mange er arbeidsplassen en meget 
viktig del av det sosiale nettverket, 
og her kan lederne medvirke til at 
nettverket blir til god hjelp.

Støtte fra kolleger
Nesten alle etterlatte som blir kon-
taktet av arbeidsplassen etter et 
dødsfall, opplever dette som posi-
tivt. I heftet går det fram at mange 
ledere kvier seg for å ta den første 
kontakten, fordi man rett og slett 

ikke finner ord for hva man skal si. 
Forfatterne slår imidlertid fast at 
det viktigste ikke er hvilke ord man 
benytter, bare stemmen formidler 
oppriktig omtanke. I den første kon-
takten kan lederen gjerne formidle 
at arbeidsplassen stiller opp, eller 
at bedriften kan gjøre noe der og 
da. Når et dødsfall er forventet vet 
man ofte hvordan den berørte vil 
forholde seg til det som skjer. Ved 
et plutselig dødsfall er situasjonen 
annerledes og mer uoversiktlig. I 
heftet gis det praktiske og gode råd 
til hvordan disse ulike situasjonene 
kan håndteres. 

Tilbake på jobb
Det er svært stor variasjon i forhold 
til hvor fort den etterlatte ønsker, el-
ler er i stand til, å komme tilbake på 
jobb. Hvordan ledelsen forstår situ-
asjonen, varierer også sterkt. Noen 
opplever å bli ivaretatt i forhold til 
egne behov, mens andre igjen kan 
oppleve at det forventes at man 
stiller ”fit-for-fight” bare et par da-
ger etter begravelsen. Noen ønsker 
også å gjenoppta arbeidet så fort 
som mulig fordi det som er skjedd 
er så forferdelig at de trenger arbei-

”Du skal tørre det, 
du skal ikke
vike unna” 

Atle Dyregrov og Kari DyregrovAtle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer 
en av dine ansatte

”Når sorgen rammer en av 
dine ansatte”

Utgiver: Landsforeningen 
uventet barnedød. 

Hovedforfatter er psykolog 
ved Senter for Krisepsykologi, 
Atle Dyregrov. 
Kari Dyregrov er medforfatter. 

De aller fleste på en arbeidsplass opplever at med-
arbeidere mister en av sine nærmeste, og dette kan 
være en utfordrende situasjon for både arbeidskolleger 
og ledere. En ny brosjyre om sorg på arbeidsplassen har 
kommet ut, og det er Landsforeningen uventet barne-
død som står bak utgivelsen.

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås

Nyttig brosjyre om
sorg på arbeidsplassen



det som et fast holdepunkt i livet. I 
heftet går det fram at foreldre som 
har mistet et barn, eller som har 
opplevd brutale dødsfall, ulykker el-
ler selvmord, kan få en vanskelig re-
tur til arbeidslivet. Disse kan trenge 
tid og i stor grad tilretteleggelse på 
jobben. I en slik fase kan det være 
avgjørende at den ansatte i alle fall 
kommer innom arbeidsplassen, 
snakker med sine kolleger og lede-
re. Forfatterne av heftet skriver at 
forskning viser at det å bli væren-
de hjemme over tid kan gjøre vondt 
verre. I heftet er det også hentet 
fram sitater fra etterlatte som sier 
en del om hvor viktig det er å kom-
me i jobb igjen.

Ingen diagnose
Sorg er ingen sykdom i tradisjonell 
forstand, og det finnes per i dag in-
gen sorgdiagnoser som fastleger 
kan nytte for å sykemelde etterlat-
te. Ikke så sjeldent må legen ty til en 
depresjonsdiagnose i stedet. Dette 
kan imidlertid få utilsiktede konse-
kvenser for den etterlatte, blant an-
net i forhold til fremtidige forsikrin-
ger. Forfatterne av heftet skriver at 
den beste ordningen ofte vil være 
en form for avtalefestet velferdsper-
misjon, og de oppfordrer ledere til å 
være rause med velferdspermisjon 
og støtte slik at den som er rammet 
kan komme tilbake med best mu-
lig arbeidskapasitet. Det er svært 
få mennesker som ”utnytter” eller 
”dyrker” sorg for ikke å komme på 
jobb igjen. Selv om det er fornuf-
tig å forsøke å ta opp igjen arbeidet 
nokså snart, så kvier mange seg til 
å returnere til arbeidsstedet. Fors-
kningen viser at mange mennesker 
er helt eller delvis ute av arbeidsli-
vet i en kortere eller lengre periode 
etter et dødsfall. Noen har behov 
for å være borte uken etter begra-
velsen, mens andre har behov for 
lengre tid samt gjentatte avbrekk 
fra arbeidet. Noen er sykemeldte 
på full eller redusert tid, mens an-
dre går på aktiv sykemelding – el-
ler har velferdspermisjon. Aktiv sy-
kemelding gir imidlertid fleksibilitet 
og mulighet til å ta hensyn til sving-
ninger i dagsformen, det gir mulig-
het til å være på arbeidsplassen og 
dermed få støtte fra kolleger. Her 
kan det samtidig tas hensyn til den 
etterlattes arbeidskapasitet. 

Personavhengig jobb
Av og til vil den etterlattes type 
 arbeid, kombinert med den ram-
medes personlighet, tilsi at det er 
en fordel at personen erstattes. 
Dersom man har en jobb som er 
svært personavhengig slik at den 
blir vanskelig for andre å overta, vil 
en samvittighetsfull arbeidstaker 
presse seg til å arbeide for mye. I 
et slikt tilfelle så kan det være en-
klere å være helt ute av arbeid slik 
at arbeidstakeren skånes fra eget el-
ler andres press. Her kan hel- eller 
delvis sykemelding være hensikts-
messig. Noen trenger også syke-
melding fordi det tar tid å fordøye 
det som har skjedd, og de makter 
ikke å kombinere de sterke følese-
ne med arbeidssituasjonen. I flike 
tilfeller kan det være godt at fast-
legen, eller bedriftslegen, beordrer 
sykemelding slik at den etterlatte 
får rom og tid til å tenke og føle. 
Noen som kaster seg for raskt inn 
i arbeidet for å mestre sorgen kan 
gå på en kraftig smell senere, mens 
andre bruker jobbsituasjonen for å 
skape gode sirkler på vei til et godt 
liv igjen.  

Tar tid
I heftet går det fram at det ofte er 
over tid de etterlatte opplever at 
støtten svikter. Mange etterlyser en 
lengre tidshorisont fra kolleger og 

ledelse ved arbeidsstedet. Etterlatte 
opplever at omsorgen og støtten i 
høyden varer et halvt år, og at det 
da ser ut til at de fleste på arbeids-
plassen tror at sorgen er over, eller 
at man har glemt. Hvis det ikke er 
plass for følelser på arbeidsplassen 
så kan det føre til at ansatte gjem-
mer sin sorg. Svingningene kan 
være store innad, selv om de ikke 
merkes så godt utad. Selv om man-
ge arbeidstakere ønsker arbeidsste-
det som et fristed, kan noen små 
hint om at man husker dødsfallet 
over tid bety mye for dem. Når det 
første året er gått, opplever mange 
etterlatte at det er godt dersom kol-
leger tar initiativ og spør om hvor-
dan det går.

Brosjyren er støttet av Stiftelsen 
Helse og Rehabilitering.

Heftet er gratis, kun porto belastes. 
Kontakt Landsforeningen uventet 
barnedød på  tlf. 22 54 52 00.

Nyttige nettsteder:
www.krisepsyk.no
www.kriser.no
www.lub.no
www.levenorge.no
www.psykiskhelse.no
www.kreftforeningen.no
www.etbarnforlite.no
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Det er viktig å ha på plass et godt omsorgsapparat når den etterlatte 
kommer tilbake på jobb.(Illustrasjonsfoto fra heftet ”Når sorgen 
rammer en av dine ansatte”)
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På vegne av de skadelidte har un-
dertegnede siden 1993 bistått ska-
delidte med store og mindre skader 
av alle kategorier. Jeg har hele tiden 
lagt til grunn det selvsagte; nemlig 
at helseplager etter en WAD-skade-
mekanisme (Whiplash) kommer til 
utbetaling under diverse ulykkes-
forsikringer.

Det er anslått at 2000 personer 
årlig blir utsatt for WAD-skade-
mekanisme i trafikken i Norge, jfr. 
SMM-rapporten. I tillegg til disse 
2000 personene, kommer det an-
tall WAD-skademekanismer som 
årlig finner sted i yrket og på friti-
den som ikke er trafikkulykker. Man 
kan raskt legge til grunn at poten-
sialet for antall personer utsatt for 
WAD-skademekanisme pr. år kan 
være nærmere 4000 i Norge.

Således har forsikringsselska-
penes praktisering av unntaksvilkå-
rene i sine ulykkesforsikringer stor 
betydning for et stort antall men-
nesker i Norge hvert år.

Litt historisk bakgrunnsstoff.
Forsikringsselskapenes praktisering 
av egne vilkår har siden 1993 ut-
viklet seg i takt med utbygging av 
selskapenes egen medisinske eks-

pertise. I denne perioden har ikke 
innholdet i forsikringsselskapenes 
vilkår endret seg som sådan, ver-
ken formelt eller praktisk/faktisk, i 
hvert fall ikke i vesentlig grad.

Først ut ved å ansette en lege 
var etter min erindring Forende/
Gjensidige. I det siste har Gjensi-
dige bygget videre sin kompetanse 
og nettverk av medisinsk fagkyn-
dighet bl.a. ved oppkjøp og etable-
ring av ”Hjelp 24”.

Forsikringsselskapenes praksis 
ved bruk av og ansettelser av egne 
leger og medisinsk nettverk varie-
rer for øvrig veldig mye. Etter min 
mening må Gjensidige anses for å 
være ”foregangsselskapet” i den-
ne sammenheng. 

I følge uttalelser fra Gjensidiges 

øverste leder gitt til Dagens Næ-
ringsliv, har Gjensidige 8 milliarder 
norske kroner på bok.  

Erfaringsmessig har forsikrings-
selskapene ved fortolkning av sine 
ulykkesforsikringers vilkår vært 
svært tilbakeholden med å forsøke 
å utvide anvendelsesområdet i vil-
kårenes unntaksbestemmelser. Et-
ter mitt skjønn er dette en fornuf-
tig og juridisk riktig måte å forholde 
seg til slike unntaksbestemmelser.

De siste årene kan man re-
gistrere en tendens mot at for-
sikringsselskapene forsøker å ut-
vide anvendelsesområdet til sine 
unntaksbestemmelser for å redu-
sere sine erstatningsutbetalinger 
til de skadde. I dette tilfellet har for-
sikringsselskapet forsøkt å utvide 
unntak i vilkårene basert på utta-
lelser fra selskapets ansatte rådgi-
vende lege og vedkommendes mer 
eller mindre spissfindig medisinske 
ordbruk.

Beklageligvis har heller ikke 
Forsikringsklagekontoret eller For-
sikringsklagenemnden klart å få 
frem riktig rettslig resultat i disse 
sakene tidligere.

”Antall utsatte 
personer kan være

nærmere 4000
i Norge hvert år”

Ny viktig dom 
for Whiplash-skadde

Det er ofte vanskelig for oss jurister 
å forklare seg på en måte som er 
lettfattelig for alle. Jeg skal gjøre et 
forsøk på dette i denne artikkelen. 
Denne artikkelen er derfor ikke skre-
vet med jurister som målgruppe. Ar-
tikkelen er ment som er veiledning 
og informasjon til de mange skade-
lidte ”der ute” som blir utsatt for 
forskjellige juridiske og medisinske 
spissfindigheter.

Fra Retten

Av: Bjørn M. Brauto,
	 Advokatfirmaet	Nidaros	AS,	Partner/fagansvarlig
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Forsikringsselskapenes rådgiv-
ende leger bistår ofte saksbe-
handlerne aktivt under forsikrings-
selskapenes saksbehandling. Dette 
gjelder både i rene ulykkesforsi-
kringssaker og i personskade saker 
som behandles under ansvar etter 
bilansvarsloven, yrkesskade loven 
eller andre erstatningsrettslige 
grunnlag.

Bruken av selskapenes rådgi-
vende leger i vanlig saksbehand-
ling skaper nye utfordringer for oss 
som skadelidteadvokater og for 
saksbehandlerne i forsikringssel-
skapene.

Bruk av rådgivende leger stil-
ler større krav til saksbehandlerens 
eget juridiske skjønn og ekspertise 
enn hva tilfellet er uten bruk av råd-
givende leger i vanlig saksbehand-
ling.

Praksis fra Forsikringsklage-
kontoret og Forsikringsskade-
nemnden
Ved behandling av saker for FKK/
FSN er det stort sett selskapenes 
rådgivende leger som ”bereder den 
medisinske grunnen”. 

Den aktuelle teksten i vilkårenes 
unntak er som følger:
”Selskapet dekker ikke følgende 
sykdommer eller sykelige tilstander 
som har ført til medisinsk invalidi-
tet, uførhet eller dødsfall, selv om 
en ulykkesskade kan påvises som 
årsak:
– Muskel-/skjelettsykdommer, for 

eksempel lumbago/isjias med 
eller uten skiveskade/prolaps, 
spinalstenose, spondylose/list-
hese, reumatisk eller annen de-
generativ skjelettlidelse.”

De fleste selskaper har en eller 
annen form for tilsvarende tekst i 
sine ulykkesvilkår. Denne teksten 
fremgår både av fører- og passa-
sjerulykkesforsikringer, vanlige in-
dividuelle ulykkesforsikringer og 
kollektive ulykkeforsikringer.

Selskapene har, utrolig nok, fått 
medhold for sine standpunkt fra 
et flertall 3:2 i de sakene FKK/FSN 
har hatt til behandling tidligere. 
Praksis har da vært at helseplager 
etter WAD-skademekanisme som  
f. eks. hodepine, nakkesmerter og 
lignende plager er å anse som en 
”lidelse” og derved er unntatt er-
statningsutbetaling.

Definisjonen av begrepet ”lidel-
se” har FKK/FSN fått redegjort ifra 
fra de respektive selskapers ansat-
te rådgivende leger. 

Forsikringstakerne bruker ikke 
penger på en uavhengig medisinsk 
utredning ved behandling ved FKK/
FSN.

Behandling av saken ved FKK/
FSN skal være en rimelig og raskt 
måte for forsikringstakerne å få en 
objektiv vurdering av sin sak. 

I dette tilfellet argumenterte sel-
skapets rådgivende lege med at 
et medisinsk internasjonalt klassi-
fikasjonssystem (ICD-10) definerte 
helseplager som hodepine og nak-
kesmerter etter en ulykke som ”en 
lidelse”. Selskapets saksbehandler 
benyttet dette som argument oven-
for FKK/FSN under sakens behand-
ling der.

FKK/FSN tilskrev meg og argu-
menterte for at det vel ikke var nød-

vendig å gå videre med saken idet 
det forelå avgjørelser tidligere som 
ga  selskapet medhold med et fler-
tall 3 imot 2.

Saken ble behandlet av FKK/
FSN og skadelidte fikk avgjørelsen 
imot seg med et flertall 3 imot 2.

Denne avgjørelsen fra FKK/FSN 
ble fremlagt på det årlige Person-
skadekurset i Sandefjord høsten 
2007 fra representant for forsik-
ringsselskapene som ”gjeldende 
rett”. Dette ble gjort til tross for at 
saken ikke var rettskraftig avgjort.

Undertegnede som deltaker på 
nevnte kurs kunne ikke annet enn 
å trekke på smilebåndet og tenke at 
”ydmykhet er en dyd”.
 

Nærmere om den 
aktuelle saken
Skadelidte ble utsatt for en trafikk-
ulykke som fører av en bil. 

Skadelidte ble utsatt for en 
WAD-skademekanisme(Whiplash). 
Han fikk hodepine og nakkesmer-
ter etter trafikkulykken. 

Ansvarlig forsikringsselskap ut-
redet personskadesaken i samar-
beid med meg. Det ble innhentet 
en spesialisterklæring som konklu-
derte med en varig medisinsk ska-
de på 17%. Ansvarlig forsikrings-
selskap og skadelidte aksepterte 
spesialistens fastsettelse av stør-
relse på den medisinske skaden.  

Det ble foretatt et erstatnings-
oppgjør, med utbetaling av et bety-
delig beløp til erstatning for utgifts- 
og inntektstap. 

Det ble utbetalt menerstatning 
gruppe 1.

Det ble fremmet krav ovenfor 
de andre selskapene hvor skade-
lidte hadde ulykkesforsikringer.

Dette gjaldt ovenfor Sparebank 
1 Skadeforsikring AS og Gjensidi-
ge Forsikring BA.

Begge disse to forsikringsi-
kringsselskapene hadde ulykkes-
forsikringer med tilnærmet samme 
utforming av unntaksvilkårene.

Sparebank 1 Skadeforsikring AS 
utbetalte erstatning på 17% av for-
sikringssummen tillagt forsinkel-
sesrenter umiddelbart etter at krav 
ble fremsatt. Gjensidige utbetalte 
ikke erstatning under henvisning til 
at skadelidtes hodepine og nakke-
smerter måtte anses for å være ”en 
lidelse”.

Saken ble innklaget til FKK/FSN 
som vedtok at Gjensidige ikke var 
forpliktet til å utbetale erstatning. 

Etter dette ble saken bragt inn 
for behandling ved domstolen.

Vanlig faktisk og medisinsk forstå-
else av ”degenerative skjelettlidel-
ser” er en naturlig reduksjon i krop-
pens funksjon som følge av alder, 
dvs. naturlige kroppslige endringer 
etter hvert som vi blir eldre. Her vil 
kroppens individuelle bruk ha stor 
betydning. Noen av oss belaster 
kroppen tyngre i tidlig alder enn an-
dre og de degenerative skjelettlidel-
sene vil dermed variere fra person 
til person også for mennesker på 
samme alder.

”Bruken av sel-
skapenes råd-
givende leger i 
vanlig saksbe-

handling skaper 
nye utfordringer 

for oss”  
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Skadelidte anførte følgende:
– Høyesterett har i Cignadommen 

nedfelt et prinsipp om at man 
må legge til grunn vilkårenes 
objektive innhold ut i fra en na-
turlig språklig forståelse.

 Det følger av dette at selskapets 
interne oppfatninger og praksis, 
samt sikredes subjektive forvent-
ninger, må få begrenset betyd-
ning. Ved tvil om forståelse av 
teksten, må uklarheten normalt 
gå ut over forsikringsselskapet 
idet selskapet selv har utarbei-
det vilkårene.

– Forsikringsselskapet har bevis-
byrden for at unntaket kommer 
til anvendelse.

– Formålet med bestemmelse er 
ifølge forsikringsselskapet at ”på 
grunn av at visse sykdommer 
som regel vil være vanskelig å 
avgjøre om de er oppstått som 
følge av en ulykken eller uav-
hengig av dette, har forsikrings-
bransjen innført unntak for visse 
sykdommer”. Unntakets formål 
gjelder derved for et mindretall 
av sykdommer, jfr. ”visse” og i 
tilfeller hvor årsak til sykdom-
men er ”vanskelig å avgjøre”.

– Begrepene ”følgende sykdom-
mer eller sykelige tilstander” i 
unntaket, tilsier at oppregningen 
er ment å være uttømmende og 
at man derved må være forsik-
tig med å tolke unntakets inn-
hold utvidende til skade for for-
sikringstaker.

– Den konkrete oppregningen i 
unntaket - med tillegget ”eller 
annen degenerativ skjelettlidel-
se”, viser at eksemplene under 
muskel- og skjelettlidelse ikke er 
uttømmende, men alle eksem-
plene oppsummeres under be-
tegnelsen ”annen degenerativ 
skjelettlidelse”.

 Derved må en definisjon av unn-
takets ytre ramme ligge i en na-
turlig forståelse av begrepet 
”annen degenerativ skjelett-
lidelse”.

– Det blir derved feil når FKK/FSN 
definerer unntaket til å omfatte 
”lidelser”. I unntaket fremgår 
det klart at dette kun gjelder for 
”degenerative skjelettlidelser”. 
Unntaket omfatter derved ikke li-
delser på generelt grunnlag. Det 
er kun noen typer lidelser; nem-

lig skjelettlidelser som er unn-
tatt.

– Degenerative forandringer på-
vist ved MR skyldes ikke ulyk-
ken/skaden.

– Skadelidtes helseplager er for-
årsaket av en ulykke. Ved WAD-
skademekanisme har man et di-
agnoseverktøy og saksøkte har 
ikke bestridt at alle de fire vilkår 
er oppfylt.

– Ordlyden i unntaket må forstås 
dit hen at man må ha blitt påført 
en degenerativ skjelettlidelse for 
at det skal komme til anvendel-
se. Men selv om man er påført 
en degenerativ skjelettlidelse vil 
unntaket ikke komme til anven-
delse når man klart kan define-
re helseplagene som forårsaket 
ev en ulykke, jfr. det som er sagt 
ovenfor mht. unntakets formål.

– FKK/FSN har lagt til grunn feil 
faktum og feil rettsanvendelse 
idet man har lagt til grunn at unn-
taket omfatter ”lidelser” uten å 
presisere den begrensning som 
ligger i at unntaket kun gjelder 
”degenerative skjelettlidelser”.

Domstolen ga skadelidte med-
hold og selskapet har akseptert 
dommen. Dommen er nå rettskraf-
tig.

Kort om  domstolens 
begrunnelse  
Domstolen begrunner sitt stand-
punkt på følgende måte:

Rettens forståelse og tolkning 
er at muskel- eller skjelettsykdom 
ikke oppstår brått som følge av 
et traume. 

Retten mener videre 
at skadelidtes plager 
ikke kan defineres 
som ”degenera-
tiv skjelettlidel-
se” idet dette 
er lidelser 
som ut-
vikler 
seg 

over tid og det blir derfor feil å 
bruke denne betegnelsen på en til-
stand som oppstår akutt etter et 
traume. 

Avsluttende kommentarer
Det er å forvente at FKK/FSN nå 
endrer sin praksis og at de mange 
som har blitt utsatt for denne urett 
fra forsikringsselskapene/FKK/FSN 
kan få erstattet det man rettmessig 
har krav på. 

Selskapets bruk av den interna-
sjonale klassifiseringen ”ICD-10” 
trenger noen bemerkninger.

Det følger av nevnte ”ICD-10” 
at også benbrudd vil klassifiseres 
som ”muskel- og skjelettsykdom”. 
Om selskapets standpunkt hadde 
fått gjennomslag kan man lett se 
for seg at dette unntaket ville ha 
blitt benyttet som grunnlag for sel-
skapene til senere å ytterligere ut-
vide unntakets rekkevidde. 

Dette viser at medisin og juss er 
to forskjellige profesjoner og hvor 
jussen i dette tilfellet heldigvis er 
mer konkret og ”fast i fisken”.

Det vises til mine innledende 
bemerkninger om krav til saksbe-
handlers gode juridiske skjønn når 
man trekker en ansatt rådgivende 
lege inn i saksbehandlingen.

Takket være en domstol med 
gode kunnskaper og god oversikt 
er nå denne urett opprettet.

Lykke til videre til dere alle ”der 
ute” som strever med helseplager 
og forsikringsselskaper som følge 
av helseplager etter ulykker. Stå 
på.
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Landsforeningen

Av Per Inge Vintervold
Leder LTN-Lillehammer 

og omegn lokallag

Etter at regionsekretær Karin Bjørn-
ødegaard hadde ønsket velkommen 
startet en særs spennende fredags 
ettermiddag med temaet rus og bil-
kjøring. Rådgiver ved helse og so-
sialavdelingen hos fylkesmannen i 
Oppland Jens Christian Bechensten 
holdt et halvannen times meget in-
teressant og opplysende foredrag 
om temaet. 

Russ og rus var temaet som av-
sluttet den faglige biten fredag et-
termiddag. Berit Hauger, med 31 
års erfaring fra politiet hvorav de 
fleste med narkotikaforkjemping 
som arbeidsoppgave, tok oss me-
get engasjert igjennom en kort-
versjon av ”Gruppa mot rus og 
villmannskjøring” sitt foredrag.  
Denne gruppa består ved siden 
av Berit Hauger, talsperson, av tre 
hardt skadde unge menn: Vidar 
som i en alder av 22 år sannsynlig-
vis sovnet ved rattet og kjørte ut av 
veien og pådro seg store hjerneska-
der som har ført til at han ikke har 
språk ,ikke kan svelge og er avhen-
gig av hjelp 24 timer i døgnet. Ingar 
som med forholdsvis høy promille 
kjørte av vegen og brakk ryggen. 

Ingar kan snakke og bruke armene.
Martin som var passasjer i bil som 
i stor fart kjørte av vegen. Martin 
er lam fra nakken og har ikke språk 
og må ha hjelp til alt hele døgnet 
igjennom. I tillegg til disse fire be-
står gruppa av guttenes personlige 
assistenter. 

Fikk drahjelp
Gruppen startet sitt arbeid i fjor 
med hjelp av midler fra Helse og 
Rehabilitering og har i år fått mid-
ler fra Gjensidigefondet. I utgangs-
punktet hadde de tenkt å formidle 
sitt budskap til skoler på Romeriket, 
men etter hvert står skoler over hele 
Østlandet i kø for å kapre dem. His-
toriene som Berit Hauger formid-
ler sammen med gutten er meget 
sterk kost og ingen, absolutt ingen, 
er upåvirket etter møtet med dem. 
Berit Hauger snakker også om nar-
kotika – virkning og konsekvenser. 
Fredagen ble avsluttet med en hyg-
gelig felles middag.

Stor aktivitet i lagene
Første del av lørdag var det lokalla-
gene som informerte om sine akti-
viteter. Vi fikk høre om golfprosjek-
tet i Follo. Videre fikk vi høre om 
samarbeidet mellom LTN, russen, 

politiet, biltilsynet, ambulansetje-
nesten, vegvesenet og andre i Val-
dres og deres prosjekt 16. mai. I fel-
lesskap arrangerer disse rebusløp 
om kvelden 16. mai. I dette løpet får 
russen testet seg i så vel førstehjelp 
som lasting av tilhenger, hjulskift 
og en lang rekke andre aktiviteter. 
Kvelden blir avsluttet med grill-
fest. Arrangementet ble første gang 
forsøkt i fjor og var meget vellyk-
ket derfor gjentas det også i år.Det 
ble videre orientert om at det plan-
legges ny actionhelg på Elverum i 
2010. Gjøvik lokallag fortalte om sitt 
samarbeide med Trafikkstasjonen, 
hvor de deltar sammen med biltil-
synet  ved russebilkontrollene. Inge 
Botten informerte om Trolle. Kjell 
Silkosen ga gode råd og tips om 
Grasrotandelen – hvordan komme i 
gang. Sissel Andersen, brukerråds-
representant på Sunnaas sykehus 
og ivrig likemann på KRESS, orien-
terte om hva som skjer i forhold til 
Hovedstadsprosessen og sykehu-
set. Lørdagen ble avsluttet med te-
maet likemann i sykehus. Rådgiver 
Per Oretorp holdt en times foredrag 
om dette temaet.

En vellykket regionkonferanse 
ble avsluttet med lunch før hjem-
reise.

Regionkonferanse 
i region øst
Fredag 27. og lørdag 28. mars avholdt region øst sin årlige regionkonferanse ved 
Quality Hotel Mastemyr. 23 medlemmer fra hele regionen deltok. Generalsekretær 
Marit Andresen og nestleder i landsstyret Sven Ove Langeland var også tilstede.

LTNs tillitvalgte var samlet til en innholdsrik regionkonferanse i 
mars. 

Inge Botten informerte om 
”LTN-Trolle”.
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Landsforeningen

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

Konferansen ble avviklet i perioden 
21.–22. mars og startet med lunsj 
på lørdag. Regionssekretæren øn-

sket velkommen før Lars Slørdal 
begynte på sitt foredrag om ”Tra-
fikkskadde og veitrafikk: Hva vet vi 
om legemidler/rusmidler og trafikk, 
og hvordan kan tiltak på dette om-
rådet gjøre veitrafikken tryggere?” 
Han hadde en detaljert innledning 
om hva som skjer i kroppen når vi 
inntar medikamenter i en eller an-
nen form. Videre gikk han gjennom 
medikamenter som er vanlig å bru-
ke i etterkant av at man har vært 
utsatt for en ulykke, for eksempel 
smertestillende. 

Noen øker dosen
Det var også en del snakk om bruk 
av rusmidler. Lars Slørdal forklarte 
også hvordan avhengighet kjenne-
tegnes. Det ene er toleranse som 
betyr at man hele tiden må øke do-
sen for å få den samme effekten. Det 
andre er abstinens som er et fysisk 
ubehag når kroppen blir uten stof-
fet. Professoren mente at ideelt sett 
burde det bli tatt blodprøver av alle 
sjåfører og sett på sammenhengen 
mellom legemiddelbruk og trafikku-
lykker. I 1994 hadde Transport Øko-
nomisk Institutt en undersøkelse av 
blodprøver fra 394 bilførere som var 
med i en ulykke. Prøvene viste at 
24 % ikke var påvirket av noe, mens 
76 % var påvirket av enten alkohol 
eller medikamenter/rusmidler eller 
en blanding av de to siste.  

Ikke lovlig
I Førerkortforskriften § 8 Generelle 
bestemmelser om helse står føl-
gende: ”Ingen må føre motorvogn 
når vedkommende på grunn av syk-
dom, annen påvist eller sannsynlig 
helsesvekkelse eller bruk av medi-
kamenter ikke er i stand til å kjøre 
på trygg måte. Når innehaver av fø-
rerkort som følge av langvarig svek-
kelse av helse eller førlighet er i tvil 
om fortsatt kjøring kan skje på trygg 
måte, plikter vedkommende å opp-
søke lege for undersøkelse. Dersom 
legen finner at vedkommende ikke 
fyller helsekravene, plikter legen 
å gi melding om det til fylkesman-
nen, jf. lov om helsepersonell § 34, 
jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold 
av tidligere legelov § 48. Førerkor-
tinnehaveren skal innlevere fører-
kortet til politiet. Dersom melding 
ikke kreves, er kjøring likevel ikke 
tillatt, så lenge tilstanden varer.”

I god tro
Lars Slørdal sier at det er mange 
som kjører rundt i god tro fordi 
de ikke har kjennskap til disse be-
stemmelsene. Pasienter blir ofte 
ikke informert godt nok om det-
te fra fastlegen sin. Varseltrekan-
ten som er på en del medisiner 
er bare å finne i Norge, men det 
er også på vei ut her. Verden for-
øvrig har ikke dette systemet. Lege-

Regionskonferanse 
med ulike temaer

I denne omgang var det 
Sør-Trøndelag sin tur til å 
ha konferanse for Region 
Midt. Det var to delta-
kere fra hvert lag, samt 
generalsekretær Marit 
Andresen fra sekretariatet 
og nestleder Svein Ove 
Langeland fra landsstyret. 
Foredragsholder var Lars 
Slørdal fra NTNU som er 
professor i farmakologi, 
læren om legemidler og 
rusmidler.

Det var to deltakere fra hvert lag på Regionkonferanse Midt, samt 
generalsekretær Marit Andresen fra sekretariatet og nestleder Svein 
Ove Langeland fra landsstyret. 

Lars Slørdal fra NTNU som er 
professor i farmakologi, læren 
om legemidler og rusmidler. Han 
holdt et interessant foredrag om 
medisiner og bilkjøring.
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midler som inneholder virkestoffet 
benzodiasepin er forbudt ved bil-
kjøring fordi de er på lik linje med 
å kjøre med 0,5 – 1,0 i promille… 

Likemann i sykehus
Andre bolk på konferansen var inn-
legg fra likemann fra Steinkjer og 
Namsos lokallag, Tor Arild Hansen, 
og likemann fra Sør-Trøndelag fyl-
keslag, Liv Solveig Einan. De fortal-
te om sine erfaringer med å være 
likemann i sykehus. Steinkjer og 
Namsos lokallag ble høsten 2008, 
kontaktet av Namsos sykehus som 
etterspurte brosjyremateriell og 
oversikt over fungerende likemenn. 
Laget var med på et avdelingsmøte 
hvor de informerte om LTN og de 
la igjen en perm med informasjon. 
De har ikke hatt henvendelser fra 
noen ennå. Sør-Trøndelag fylkes-
lag har benyttet et brukerkontor på 
St. Olav hvor de hadde fast tid hver 
uke. De har imidlertid sluttet med 
dette fordi i løpet av 1 ½ år på bru-
kerkontoret, har de nesten ikke hatt 
besøk der. De har derimot mottatt 
henvendelser fra sosionomer ved 
St. Olav og fra LMS ved Munkvoll 
Rehabiliteringssenter. Alle aktuelle 
avdelinger på sykehuset er infor-
mert om LTN og likemannsordnin-
gen. Det er viktig at man er rundt i 
avdelingene og viser ansikt slik at 
man vet hvem man har å forhol-
de seg til ved henvendelser. Man 
skal derimot være forsiktig med 
å drive oppsøkende virksomhet 
blant pasientene på sykehusene.  

Erfaringsforum for medlemmer
Rundt om i lagene er det ulikt hvor-
dan de driver likemannsarbeid.  
Noen har treff hvor medlemmer 
kommer og de snakker om sin si-
tuasjon i en gruppe. Andre har et 
erfaringsforum for medlemmer. I 
forumet har de ulikt tema fra gang 
til gang, og de ber inn ulike forele-
sere til hvert tema. Et annet lag er 
ganske i startgropa med likemanns-
arbeidet og ønsker å få til samar-
beid med LMS. Henvendelsene de 
mottar er mest fra nyskadde som 
har spørsmål i forhold til erstat-
ning. En kommentar fra et annet 
lag var ”alle aktiviteter laget arran-
gerer der folk deltar, er en form for 
likemannsarbeid”. Dette laget har 
hatt noen likemannssamtaler med 
folk over telefon eller de har møt-

tes. Noen ganger snakker man bare 
en gang med noen, andre gan-
ger har man flere samtaler med 
samme person over en lengre pe-
riode. Samtidig som vi snakket om 
likemannsarbeid, ble lagene infor-
mert om likemannskurset for Re-
gion Midt som finner sted tredje 
helgen i september i Kristiansund.  

Mange planer 
Lørdag kveld var vi samlet til en dei-
lig treretters middag på hotellet og 
deretter samlet folk seg og satt og 
pratet før de tok kvelden.

Søndag startet vi med at Svein 
Ove Langeland informerte om 
samarbeidet som er inngått med 
Trafikkavisa Trafikanten. Hans råd 
var å tenke langsiktig om  det man 
vil ha fokus på i avisa. Fast spalte 
er presentasjon av lagene og hva 
laget driver med. Få frem det som 
er viktig for hvert lag. Her har LTN 
en gyllen anledning til å få profilert 
seg gratis og vi kommer rett i post-
kassen til folk.

Deretter var det lagenes runde 
hvor de fortalte hva de har gjort og 
hva de planlegger fremover. Noen 
er med på russeaksjon og trafikkak-
sjon, og de fleste har minnemarke-
ring av Trafikkskaddes dag. Andre 
arrangerer sosiale treff med aktivi-
teter som bowling, kino, julebord, 
sommeravslutning og teater for 
sine medlemmer. Noen planleg-
ger å ha eget likemannskurs, andre 
planlegger datakurs og dansekurs 
for sine medlemmer. Andre lag har 
mer vekt på å dele erfaringer når 
de møter sine medlemmer. Opp-
fordringen fra sekretariatet er at la-

gene må bruke hverandre på tvers, 
de må bruke Trafikkskaddes maga-
sin og nettsidene til å bekjentgjøre 
aktiviteter, ha attraktive aktiviteter 
som de selv liker og ha tålmodig-
het.

Liv Solveig Einan og Tor Arild Ol-
sen holdt innlegg under temaet 
”Likemenn i sykehus”. 

Lørdag kveld var alle deltakerne samlet til en hyggelig middag.



– Bruk av hjertestarter er ikke en avansert medisinsk be-
handling og vi har derfor valgt å kurse våre ansatte på 
bruk av starter. Fra nå av vil hjertestarteren alltid være 
med oss på større kurs og samlinger, forteller general-
sekretær Marit Andresen.

Instruktør Lena Treiborg i Blodstrupmoen Medical 
Equipment, har holdt dagskurs for LTNs ansatte, og 
kurset rettet seg mot førstehjelp og bruk av hjertestar-
ter.

– Ved raskt å starte førstehjelp, og også kunne bruke 
en hjertestarter, gjør at sjansene for å overleve en hjer-
testans øker betydelig. Stadig flere bedrifter, idrettslag  
eller ansvarlige for større arrangementer, skaffer seg 
hjertestarter. Dette utstyret kan være avgjørende for 
liv eller død. Vi har derfor valgt å kjøpe inn en hjerte-
starter som nå skal følge med på større kurs og sam-
linger, forteller Marit Andresen.

Ved en hjertesatans er det ofte nødvendig med 
strømstøt for at hjertet skal starte en effektiv rytme 

som pumper blod rundt i kroppen. I dag er det om lag 
1500 hjertestartere plassert rundt i landet. Instruktør 
Lena Treiborg bekrefter at etterspørselen etter utsty-
ret bare øker.

– Det er også svært viktig at vi tar oppfrisknings-
kurs i førstehjelp. Mange har faktisk kun lært første-
hjelp gjennom kjøreopplæringen – og det kan være år 
tilbake. For å være effektive og trygge er det viktig at 
vi trener på en situasjon som vi alle kan komme opp i, 
slår hun fast.

I dag reddes mellom 5–10 prosent av alle 
som får hjertestans. Med opplæring i 
førstehjelp, og bruk av hjertestarter, kan 
overlevelsen økes til 70 prosent.

LTN 
har skaffet seg
livreddende utstyr

– Stadig flere bedrifter velger å gå til innkjøp av 
hjertestarter, fastslår instruktør Lena Treiborg i 
Blodstrupmoen Medical Equipment.

Samtlige ansatte i LTN har nå tatt oppfrisknings-
kurs i førstehjelp og kan også bruke hjertestar-
teren som LTN har kjøpt inn. Her er regionse-
kretærene Karin Bjørnødegaard og Nils-Gunnar 
Kristoffersen i aksjon under dagskurset. I bakgrun-
nen følger instruktør  Lena Treiborg med.
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Landet Rundt 

 Av Gunn-Elisabeth Almås

Hjertestarte-
ren som LTN 
har gått til an-
skaffelse av, 
skal tas med 
når forenin-
gen har større 
samlinger.



Landet Rundt

Av Bjørn Bjørsrud
LTN- Follo lokallag

Golf er en idrett som kan utøves av de aller fleste, selv 
om de har et fysisk handikap. For dem som har van-
sker med å gå lengre strekninger har vi gått til innkjøp 
av tre golfbiler som er utplassert på følgende golfba-
ner: Krokhol Golfklubb, Drøbak Golfklubb og Oppegård 
Golfklubb.Disse bilene er til gratis benyttelse for våre 
medlemmer. 

Også andre lag
Bilene kan også brukes av medlemmer fra andre lokal-
lag, da mot en liten avgift (kr.50,-) som vi trenger til for-
sikring og vedlikehold. Prosjektet skal også bistå med 
kurs til de som ønsker å starte med golf og ikke tidligere 
har forsøkt dette.

Vi er behjelpelige med både teoretisk og praktisk 
opplæring frem til de har bestått prøvene for grønt 
kort som er beviset på at de er kvalifisert til å spille 
golf. Vi har også litt golfutstyr til utlån i startfasen. 

Fikk støtte
Vi har i år fått penger fra Gjensidigestiftelsen til utskif-
ting av to av bilene som ikke lenger er i en slik stand at 
hvem som helst kan kjøre dem. Det kreves vanlig fører-
kort for bil for å kjøre bilene, men dersom en spiller ikke 
har dette, kan vedkommende ha med en ledsager som 
kjører og fremdeles ha glede av dem.

Trim for hele kroppen
Golf er trim for både kroppen og hjernen fordi vi hele ti-
den må beregne avstand, vindretninger og andre hind-
ringer for å velge riktig kølle til neste slag. Det er også 
en veldig sosial idrett fordi vi møter andre mennesker 
som vi får noen hyggelige timer sammen med. Man 
må vise gyldig medlemskort i LTN for å benytte bilene 
og ellers nyte godt av våre tjenester.

Bruk av bilene kan bestilles på tlf. til de respektive 
kontaktpersoner.

Krokhol Golfklubb: 
Sonja Wold tlf. 64868195/mob 99333304

Drøbak Golfklubb: 
Startbod  tlf. 64989650

Oppegård Golfklubb: 
Bjørn Bjørsrud tlf. 92695114

Er du redd for å dumme deg ut i begynnelsen, må du 
huske at vi alle har vært nybegynnere og i golf har vi et 
handikapsystem som gjør at en helt fersk spiller kan få 
like mange poeng på en runde som en elitespiller. Alle 
klubber arrangerer turneringer der det er inndelt i klas-
ser slik at de ferskeste spiller mot hverandre og eliten 
må spille mot andre på sitt nivå.

Ønsker dere mer info om prosjektet kan dere ringe 
Bjørn Bjørsrud. Golf er gøy!

Det er hva vi kaller golfprosjektet vi i Follo lokallag av LTN har drevet de siste årene. 
Prosjektet er ment som hjelp til våre medlemmer og ble startet med midler fra Helse 
og Rehabilitering for å hjelpe våre medlemmer til en bedre tilværelse gjennom mer 
fysisk aktivitet, komme opp av sofaen og ut i naturen.

Golf er trim for både kroppen 
og hjernen fordi spillerne hele 
tiden må beregne avstand, 
vindretninger og andre hind-
ringer for å velge riktig kølle til 
neste slag.

Golf, et lyspunkt 
i hverdagen
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Landet Rundt 

Av Anette Skomsøy, 
informasjonsrådgiver i FFO

Økt press på 
populært
rettighetssenter

2008 var et rekordår i antall henvendel-
ser til FFOs Rettighetssenter. På ett år 
har senteret fått hele 33 prosent flere 
henvendelser. Størst er økningen i NAV-
relaterte saker. Antall henvendelser som 
handlet om trygd økte med 50 prosent i 
fjor, og u førepensjon stod i fokus i hele 
167 saker som juristene svarte på i 2008. 
Dette er en økning på 76 prosent fra 2007.

Juristene ved FFOs Rettighetssenter har til sammen be-
tjent 1416 saker i 2008. Maren Anna Dam, faglig leder 
ved senteret, tror at årsaken til at så mange tar kontakt 
er at senteret har blitt bedre kjent ute blant folk, samt et 
stort udekket rettshjelpsbehov. 

– Vi opplever stadig at det offentlige ikke overhol-

der veiledningsplikten sin. Dessuten har folk behov for 
rask veiledning i forhold til sin sak. I motsetning til of-
fentlige retthjelpsordninger, kan vi gi kvalifisert veiled-
ning uten lang ventetid. Der er vi i en særposisjon, sier 
Dam.  

Flere kjenner til tilbudet 
Selv om FFO ikke har gått aktivt ut og markedsført sitt 
rettighetssenter kan det virke som at senteret har blitt 
enda bedre kjent i 2008. Mange offentlige etater og 
myndigheter er også kjent med tilbudet, og tar kontakt 
for eksempel når de er usikre på tolking av ulike lover 
osv. 

– En dame som nylig ringte til oss ble henvist hit fra 
Skattedirektoratet. Hun hadde et skattespørsmål som 
rettighetssenteret kunne besvare, men som direktora-
tet ikke kunne gi et svar på. Flere offentlige kontorer 
gjør det samme siden de ikke har ressurser til å over-
holde egen veiledningsplikt, fortsetter Dam. 
 
Mange spørsmål om trygd
Helt siden FFOs Rettighetssenter ble etablert i 2000 har 
trygd utgjort den største andelen av saker. Fra 2007 til 
2008 har det vært en markant økning på 50 prosent i 
trygdespørsmål. Enkelte underkategorier innen trygd 

Har du et rettighets spørsmål?
FFOs Rettighetssenter kan kontaktes på telefon 22 79 90 60 mellom kl 10 – 14 fra mandag 
til torsdag. Det er mange som ringer, så det kan lønne seg å sende en e-post til rettighets-
senteret@ffo.no. Mer info på www.rettighetssenteret.no

Faglig leder og jurist Maren Anna Dam har vært 
ansatt ved FFOs Rettighetssenter siden 2006. 
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FFOs jurister får stadig flere hen-
vendelser. F.v. Anne Therese Sorte-
bekk, Heidi Sørlie-Rogne og Maren 
Anna Dam.

peker seg spesielt ut, nemlig spørsmål 
om sykepenger (180 prosent flere sa-
ker), uførepensjon (76 prosent flere sa-
ker), tannhelsetjenester (136 prosent 
flere saker) og trygdebil (52 prosent 
flere saker). 

– Alle spørsmålene om sykepen-
ger, trygd og uførepensjon som sen-
teret har fått det siste året viser at de 
store omleggingene i det offentlige 
har store konsekvenser for enkeltper-
soner som må forholde seg til refor-
merte etater som NAV og Skatteeta-
ten, sier Dam. 

Andre saker som fortsatte og økte i 
antall henvendelser i 2008 handler om 
oppvekst og utdanning, økonomi og 
skattespørsmål. Senteret fikk inn 72 
flere saker innenfor økonomi og skatt i 
fjor, og økningen er aller størst i spørs-
mål rundt forsikring og særfradrag. 

Gode råd og tips 
Maren Anna Dam kan ellers fortelle at 
mange saker løser seg etter at folk har 
tatt kontakt med senteret. 

– Vi kan blant annet henvise vide-
re i systemet, gi tips og råd i hvordan 
man skriver en søknad, gi informasjon 
og veiledning om videre saksgang, og 
hvilke argumenter man bør bruke i en 
klage, avslutter hun.  

Rettelse 
fra Tromsø
I forbindelse med reportasjen fra 
regionkonferansen i Tromsø, var 
det sneket seg inn en feil i en av 
billedtekstene. Ellen Thomassen er 
nestleder i LTN-Troms fylkes lag – 
ikke leder som vi kom i skade for å 
skrive.

Vi beklager feilen!
Red.

Anne Tove 
Veiseth fylte 60 år
Et av våre styremedlemmer, Anne Tove 
Veiseth (bildet) fylte 60 år den 17. april. 
Vi vil gjerne sende en hilsen til henne 
gjennom magasinet. Hun er inne i sitt 
fjerde år som styremedlem, og gjør en 
god jobb for laget. 

Vi gratulerer henne med jubileet og 
ønsker henne alt godt for fremtiden!

Hilsen 
Nåværende styre og tidligere styremedlemmer i 
LTN-Steinkjer og Namsos lokallag.



Av Nils-Gunnar Kristoffersen,Regionssekretær nord

Regionssekretær Øst, LTNs 
Karin Bjørnødegaard er en 
av dem som sitter i arran-
gementskomiteen. 

– Sett av datoene for 
konferansen! Vi håper 
både brukere, pårørende 
og fagfolkene møter opp 
denne gangen også. Vi i 
komiteèn har møttes noen 
ganger, og vi er godt i gang 
med planleggingen. Delta-
kelsen har økt fra år til år, 
og derfor blir det spen-
nende å se hvor mange 
som kommer til Lillestrøm 
i november, sier Bjørnøde-
gaard.

Program og påmel-
dingsinformasjon kommer 
i neste nummer av maga-
sinet.

Nasjonal konferanse 
for traumatisk hodeskade 2009

22 Tm • nr. 4 – 2009

Datoen ble satt til 6. mars og det ble hengt opp pla-
kater med info om kurset rundt om på sykehuset.
Det var ikke mange som kom på kurset, men de få 
som kom var sosionomer og det er viktig at de blir 
skolert på rettighetsarbeidet i LTN.

Fra LTN kom Per Oretorp, Nils-Gunnar Kristof-
fersen og Mary Krane Dybli fra LTN-Salten lokal-
lag.

Jeg informerte om LTN generelt og litt om li-
kemann i sykehus, mens Per tok seg av det vi var 
kommet for: rettighetskurset. 

Deltakerne var engasjert og stilte mange spørs-
mål. De syntes det var viktig å lære om dette, også 
for å informere om det i deres arbeid.

Det er også viktig for meg å ha kontakt med so-
sionomene i sykehusene, så jeg håper det samme 
kan gjennomføres på UNN i Tromsø.

Besøk på Nordlandssykehuset
Undertegnede og Per Oretorp avtalte like før jul i fjor med lederen for 
sosionomene, å ha et rettighetskurs på Nordlandssykehuset i Bodø.

Sosionomer møtte opp på Nordlandssykehuset 
og det var rettigheter som stod i fokus.

(Foto: Mary Krane Dybli)

Landet Rundt 

 

Arrangementskomiteen for den nasjonale hodeskadekoferansen er i full gang. Årets 
konferanse for traumatisk hodeskade blir avhold på Lillestrøm den 26.–27 november.

Komiteen består av fra venstre: Karin Bjørnødegaard (LTN), Ingeborg Dahl 
Hilstad (LTN), Helene L. Søberg (Ullevål), Inge Hagensen (Sunnaas) og Unni 
Sveen (Ullevål). Sveinung Tornås (Sunnaas) var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
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Landet Rundt

Av Per-Inge Vintervold, 
leder LTN-Lillehammer 
og omegn lokallag

* Åpning ved avdelingsdirektør Randi N. 
Mølmen. Kulturelt innslag.

* Brukerkontor v interrimbrukerstyret og 
LMS SI Lillehammer 

 v LMS koordinator Berit G. Denstad
* En brukererfaring… 
 Tema: Brukermedvirkning?

* LMS Sykehuset Innlandet ved konst leder 
Anita Østheim og 

 Tåle Bjørnvold, brukerrådet SI 
* Sett fra en leges ståsted, er pasient- og 

pårørendeopplæring viktig? 
 Dr. med Frode Gallefoss, Kr.sand
* Avslutning.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE
Ta kontakt med regionsekretær Karin Bjørnødegaard, tlf. 48247402 for mer info.

Åpning brukerkontor
Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Fredag 08.05.2009 – kl. 10.00

Det var en lydhør og interessert forsamling som gjen-
nom to timer fikk en særs grei innføring om temaet. 
Wangen hadde valgt å konsentrere sin forelesning om 
følgende tema:
– Hvilke vilkår gjelder for å kunne få erstatning.
– Årsakssammenheng i nakkeskader mv.
– Erstatningskravet – utmåling av økonomiske tap.

• Hvilke tapsposter kan jeg få erstatning for?
• Hvordan dokumentere et økonomisk tap og der-

med få bedre erstatning?
• Inntektstap – Hva er det ?
• Hvilke merutgifter kan jeg få erstatning for – og i 

hvilket omfang?
– Skadelidte – advokatens rolle.

Seminaret var særskilt rettet mot skadelidte og de-
res pårørende.

Ett av punktene Wangen la særlig vekt på var at det 
kunne lønne seg å ta kontakt med advokat allerede i 
startfasen slik at de kunne representere den skadelidte 

mot forsikringsselskapet før en eventuell rettssak. Han 
understreket at ansvarlige forsikringsselskap har plikt 
til å erstatte rimelige og nødvendige advokatutgifter. 
Advokatfirmaene varsler hvis det skulle påløpe egne 
advokatutgifter. Det er altså liten risiko og mye å vinne 
på å engasjere advokat istedenfor å løse ting selv.

Dokumentasjon er alfa og omega i erstatningssa-
ker og av de tingene som en advokat virkelig kan bidra 
med i en slik prosess. De vet hva som kreves og kan 
sørge for at denne prosessen kommer i gang så raskt 
som mulig.

Wangen tok også for seg kravet om årsakssam-
menhenger ved nakkeskader. Et meget viktig og ak-
tuelt tema for våre medlemmer. Han kunne fortelle at 
det var fire – 4 – medisinske vilkår som måtte oppfylles 
i slike saker:
– Skadeevne/årsakssammenheng.
– Akuttsymptomer innen 48 – 72 timer.

Bra deltakelse på seminar
om skadelidtes rettigheter
LTNs lokallag i Lillehammer og omegn arrangerte tirsdag den 3. mars åpent seminar 
om personskadeerstatning i samarbeide med advokatfirmaet Owe Halvorsen & co AS 
ved Søre Ål bo og service senter i Lillehammer. Hele 17 personer hadde møtt fram for 
å høre advokat Thomas Christian Wangen forelese om skadelidtes rettigheter i for-
hold til trafikkskade, yrkesskade og pasientskade.

17 personer hadde møtt fram 
for å høre advokat Thomas 
Christian Wangen forelese 
om skadelidtes rettigheter i 
forhold til trafikkskade, yrkes-
skade og pasientskade.



LTN takker for annonsestøtten

www.haram.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Eidsberg
kommune

Skolekontoret

www.mysen.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no Tønsberg kommune
www.tonsberg.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Bodø
kommune

www.bodo.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Lurøy
kommune

www.luroy.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Ål
kommune

Oppvekstetaten
www.aal.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Nesset
kommune

www.nesset.kommune.no

Meråker
kommune

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

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Gausdal
kommune

Teknisk Drift
www.gausdal.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten

www.rauma.kommune.no

Vinje
kommune

www.vinje.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Giske
kommune

www.giske.kommune.no

Hjelmeland
kommune

www.hjelmeland.kommune.no

Frosta
kommune

Enhet for kultur og skole
www.frosta.kommune.no www.ballangen.kommune.no

Vågan
kommune

Teknisk Drift
www.vagan.kommune.no

Voss
kommune

www.voss.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy-no.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

Flekkefjord
kommune

www.flekkefjord.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Agdenes
kommune

www.agdenes.kommune.no
Enhet for

Grunnskolen
www.bamble.kommune.no

www.naustdal.kommune.no

Stavanger
kommune

Vei, Park og Idrett
www.stavanger.kommune.no

Lardal
kommune

www.lardal.kommune.no

Forsand
kommune

www.forsand.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Gjemnes
kommune

www.gjemnes.kommune.no

Hamarøy
kommune

www.hamaroy.kommune.no

Askvoll
kommune

www.askoll.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

Aukra
kommune

www.aukra.kommune.no

Eid
kommune

www.eid.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Hemne
kommune

www.hemne.kommune.no

Elverum
kommune

www.elverum.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Verran
kommune

www.verran.kommune.no

Verdal
kommune

www.verdal.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Kvitsøy
kommune

Skolekontoret
www.kvitsoy.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Hemsedal
kommune

Teknisk Etat
www.hemsedal.kommune.no

Rana
kommune

Trafikk og
Parkeringsseksjonen

 www.rana.kommune.no

Meløy
kommune

www.meloy.kommune.no

Ålesund
kommune

www.alesund.kommune.no

Aure
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

www.aure.kommune.no

Fjaler
kommune

www.fjaler.kommune.no

Trysil
kommune

www.trysil.kommune.no

Kvalsund
kommune

www.kvalsund.kommune.no

Åsnes
kommune

www.asnes.kommune.no

Nittedal
kommune

www.nittedal.kommune.no

Hægebostad
kommune

www.haegebostad.kommune.no
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Selvhjelpsprosjekter 2009 
(tilskuddsordningen)
Formålet med tilskuddsordningen er å styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse og bidra til å realisere må-
lene i Nasjonal plan for selvhjelp (Rapport IS-1212). Planen har tre bærende elementer, Nasjonale knutepunkt for 
selvhjelp, midlene i denne tilskuddsordningen og midler til forskning. I samråd med representanter fra relevante 
miljøer har Helsedirektoratet besluttet at de prosjekter som mottar tilskudd over denne ordningen skal stimulere 
til utviklingsarbeid og samarbeid om selvhjelp, både innholdsmessig og organisatorisk. Prosjektene må dekke en 
eller flere av de utviklingsområdene som er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp. Søknadens forståelse av selv-
hjelpsbegrepet skal være i tråd med ovennevnte plan. 

I sin vurdering av søknadene vil direktoratet vektlegge områder der det er gjort lite eller det trengs utdypende erfa-
ring og hvor utviklingsaspektet er tydelig. Inn under begrepet utviklingsarbeid ligger for eksempel selvhjelpsgrup-
per for nye målgrupper eller måter å organisere arbeidet på. Oppsummering av erfaringer og utvikling av skriftlig 
materiell vil også kunne sees på som utviklingsarbeid. 

Prosjektene som tildeles midler skal samarbeide med det nasjonale knutepunktet for selvhjelp, Selvhjelp Norge, 
slik at erfaringer fra prosjektene tidlig kommer selvhjelpsarbeidet til gode. Direktoratet legger gjennom tildelings-
brev føringer for slikt samarbeid. 

Hvem kan søke om tilskudd? 
Frivillige organisasjoner, foreninger, private sammenslut-
ninger og offentlige institusjoner som organiserer selv-
hjelpsgrupper eller selvhjelpsarbeid kan søke om midler 
til prosjekter som faller inn under formålet med prosjekt-
støtten. 

Hvor stort tilskudd kan tildeles? 
Det enkelte prosjekt kan ikke overstige kr 200.000. Det kan 
maksimalt mottas støtte i tre år. 

Kriterier for tildeling 
Ved fordeling av tilskudd vil følgende prosjekter bli prio-
ritert: 
• Prosjekter som har en forståelse av selvhjelpsbegrepet 

som er i overensstemmelse med Nasjonal plan for selv-
hjelp 

• Prosjekter som forplikter seg til å samarbeide med Na-
sjonalt knutepunkt for selvhjelp 

• Prosjekter med fokus på psykisk helse 
• Prosjekter som stimulerer til utviklingsarbeid mht. inn-

hold i selvhjelp og måter å organisere dette arbeidet 
på 

• Prosjekter som stimulerer til samarbeid mellom organi-
sasjoner, og mellom organisasjoner og offentlig sektor 
eller fagmiljøer 

• Prosjektene må rapportere i henhold til det oppsett som 
vil bli satt opp i samarbeid mellom Helsedirektoratet og 
Knutepunktet 

• Prosjektene som mottar støtte over denne ordningen 
skal stille sin erfaring til disposisjon for forskningspro-
sjektet om selvhjelp 

Helsedirektoratet forbeholder seg muligheten til å kunne 
gå i dialog med søkere om innhold og utforming av pro-
sjektet før tilsagn om tilskudd gis. 

Det gis ikke tilskudd til: 
• Organisasjoners ordinære drift 
• Prosjekter som har næringsmessig virksomhet som 

hovedformål 

KRAV TIL SøKNADENS FORM OG INNHOLD 
Formelle krav 
Søknaden fylles ut på et eget søknadsskjema. Det må sen-
des inn egen søknad for hvert prosjekt. En utfyllende pro-
sjektbeskrivelse som beskriver prosjektets selvhjelpsfor-
ståelse, definerer prosjektets mål og forventede resultater, 
gjennomføringsplan, tidsplan, budsjett og finansierings-
plan må inngå i søknaden. Det skal i tillegg gis et kort sam-
mendrag av prosjektet. Søknadssum må oppgis. Dersom 
det søkes om midler til flere prosjekter, skal søker sette 
opp en prioritering av prosjektene. Organisasjonens egen 
finansiering av prosjektet skal framgå av søknaden. 

Faglige kvalitetskrav 
Søknaden skal beskrive: 
• Samsvar med tilskuddsordningens formål og føringer i 

Nasjonal plan for selvhjelp. 
• Faglig kompetanse i styringen av prosjektet 
• Klare mål og forventede resultater. 
• Egenvurdering av gjennomførbarheten i forhold til de 

aktuelle deltakerne 

Forpliktelsene i forhold til Helsedirektoratet og det nasjo-
nale knutepunktet vil fremkomme gjennom tildelingsbrev 
til prosjektene. 

Søknader skal leveres både i papirutgave med nødvendi-
ge underskrifter og i elektronisk form. Ufullstendige søk-
nader blir ikke behandlet.

SøKNADSBEHANDLING 
Det skal foretas en vurdering ut fra formålet med ordningen, kriterier for tildeling og faglige kvalitetskrav. Søkna-
dene sluttbehandles i Helsedirektoratet. 

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til Nina S. Andresen nsa@shdir.no eller telefon 24 16 30 82.

Søknadsfrist:15.05.2009 – Søknaden sendes til: Helsedirektoratet v/Avdeling psykisk helse, 
Postboks  St. Olavs plass 0130 Oslo – E-postadresse: postmottak@shdir.no 
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SeliusSelius
De aller fleste som bor sør i landet har tatt 
ut sykkelen sin nå. Hvert eneste år er det like 
moro å hente den ut fra garasjen. I fjor fikk 
jeg ny sykkel, og den skal jeg passe godt på. 
Det er veldig viktig at du får noen voksne til 
å se over at alt er i orden med bremser, re-
fleks og lys, før du begynner å sykle i år. Dår-
lige bremser på sykkelen kan være livsfar-
lig. Det tror jeg du vet. Jeg håper også du er 
flink til å benytte gang- og sykkelstier hvis 
det er slike der du bor. Her om dagen kjørte 
jeg bil sammen med pappaen min, og plut-
selig kom det en gutt syklende ut i veibanen 
– tross at det var sykkelsti langs hele veien. 
Det er fryktelig dumt. Jeg synes du skal si fra 
til vennene dine hvis du ser at de gjør noe så 
dumt i trafikken!
 Dessuten vil jeg også minne deg på at du 
skal vise hensyn når du sykler på gang- og 
sykkelstier. Det er også mange som går der, 
og du må passe deg slik at du ikke kjører på 
noen. Det som er ekstra lurt når vi er på syk-
keltur, er å bruke en refleksvest. Da blir du 
veldig godt synlig for alle som ferdes i tra-
fikken. 

Jeg vil også minne deg om at du ikke må sy-
kle uten hjelm. Det har jeg skrevet mange 
ganger før, og det fordi at sykkelhjelmen fak-
tisk redder liv.

Ha en fin sykkelsesong!

Hilsen Selius 

Nå starter
sykkelsesongen

Denne flotte tegningen har vi fått fra Maria H. Silko-
set (6) som bor på Blaker. Tusen takk. Overraskelse 
kommer i posten!

Hvis du skal ut og sykle trygt
må du ikke sykle stygt.
Det må du huske hver sommer og vår,
ellers får du skrammer og sår.
Pass deg for biler som kjører fort,
for ellers blir du flat som en lort.
Prøv og bruk hjelm som er trygg,
så du ikke brekker hode og rygg.
Du må bruke refleks og vest,
da kan biler se deg lett.
Selius han vil hjelpe deg,
trygt og godt hjem til meg.

Tiril Øyen Hol (12)
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SeliusSelius

Løsning -

– Svigermor har forsvunnet!
– Har du gitt hennes signalement 
til politiet?
– Ja, men de trodde meg ikke…

– To fiskeboller klatret opp i et tre. 
Plutselig falt den ene ned.
– Du skjønner, jeg har ikke noe 
kraft igjen.

– Finnes det intelligent liv på 
jorda? 
– Nei, jeg er bare på besøk...

Det er innbrudd i huset og tyven 
snuser rundt i huset etter penger. 
Den sovende huseieren våkner 
og spør tyven: 
– Hva gjør du? 
– Leter etter penger, svarer tyven. 
Huseieren legger seg ned igjen 
og svarer: 
– Vekk meg hvis du finner noe. 

Mor sa til Ole:  
– Hvorfor holder du katten i 
halen?  
– Jo, fordi den er så sinna i andre 
enden, sa Ole.

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

PRESANGEN
Det er en plante som har 
stått i potten ved siden av 
sofaen, og som Donald 
pakker inn i papir etter å ha 
prøvd å få plass til den i en 
eske.

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



Lokal- og fylkeslag, regionsekretærer
LTN-Sortland/Andøya lokallag
v/Arne Magne Andreassen
Myrlandsvei 8, 8400 Sortland
T. 76 12 24 03 • M. 976 93 012
ltn-andoya@ltn.no
Konto: 8982.10.35911

LTN-Asker og Bærum lokallag
v/Anita Holmberg
Huldreveien 51, 1388 Borgen
T. 941 83 941
ltn-askerbarum@ltn.no 
Konto: 0530.19.96065

LTN-Aust-Agder fylkeslag
v/Målfrid Bjorvatn Helle
Postboks 10, 4862 Eydehavn
T. 37 03 10 31 • M. 907 80 830,
Fax 37 03 10 31,
ltn-austagder@ltn.no 
Konto: 2840.31.22035

LTN-Buskerud fylkeslag
v/Marianne Nyland
Pikerfoss stasjon, 3614 Kongsberg
T. 917 35 791
ltn-buskerud@ltn.no 
Konto: 1644.07.24667

LTN-Finnmark fylkeslag
v/Lovisa G. Suhr
Seljevn. 2b, 9515 Alta
T. 78 43 34 88 • J. 78 43 67 00
M. 909 66 685
lovisa_suhr@hotmail.com                
Konto: 7575.10.90307

LTN-Follo lokallag
v/Brit Jenni Rasmussen
Postboks 270,1401 Ski
T. 926 76 652 • M. 932 03 535
ltn-follo@ltn.no 
Konto:7114.05.43998

LTN-Gjøvik og omegn ll.
v/Marianne  Hagen
Engelstadvei 12,2840 Reinsvoll
T. 61 19 74 23 • M. 907 52 580
Ltn-gjovikomegn@ltn.no 
Konto 250.09.23696

LTN-Harstad og omegn ll.
v/Stein Håvard Kristensen
Fauskevåg, 9419 Sørvik
T. 915 87 535
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Mannsverket 4, 5094 Bergen
T. 954 29 238
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 3411.26.08178

LTN-Lillehammer og omegn ll.
v/Per-Inge Vintervold
Rolf Lundesvei 5, 2613 Lillehammer
T. 61 25 13 43 • M. 977 94 610
ltn-lillhammeromeg@ltn.no
Konto 1604.11.82559

LTN-Lofoten lokallag
v/Jan Kristiansen             
Storgt. 24, 8370 Leknes
T. 76 08 94 70 • M. 908 48 538
ltn-lofoten@ltn.no 
Konto 8961.15.99979

LTN-Midt/Nord Hedmark ll.
v/Lydia Marki                      
Kaldbekkhagen 3, 
2380 Brummenddal
T. 971 58 243 • M. 951 41 623
Ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622

LTN-Midt-Troms lokallag
v/Carina Simonsen
Øyjordveien 2, 9310 Sørreisa
T. 77 86 34 70
ltn-midttroms@ltn.no
Konto 0531.45.01847

LTN-Mosjøen og omegn LL
v/Vigdis Sund
8892 Sundøy
T.75 04 97 67 • M. 402 09 386
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gubrandsdal ll.
v/Per Rudi
2662 Dovre
T. 61 24 08 70 • M. 901 17 728
ltn-nordgudbrandsdal@ltn-no
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
T. 71 68 59 88 • M.934 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold lokallag
v/Harry Rønningen
Utsikten 32, 3911 Porsgrunn
T. 35 51 05 73 M. 901 87 474
ltn-nordrevestfold@ltn.no
Konto: 2535.40.08648

LTN-Ofoten Lokallag
v/Turid Henriksen
Risnakken 2, 8520 Ankenesstrand
T. 76 95 70 15 • F. 76 95 6 43
ltn-ofoten@ltn.no
Konto 4520.07.18678

LTN-Oslo fylkeslag
v/Sandra Træland
Sletteløkka 18a, 0597 Oslo
T. 997 91 414
ltn-oslo@ltn.no 
Konto 1602.58.32101

LTN-Rana og omegn lokallag
v/Eva M. Soløy                          
Bjørkevn. 13, 8646 Korgen
T. 75 19 08 36 • M. 970 75 415
ltn-ranaomegn@ltn.no  
Konto 4516.12.94202

LTN-Rogaland fylkeslag
v/John B. Ottøy
Austmannavn. 11, 5537 Haugesund
T. 52 71 77 60 • M. 977 92 571
F. 52 71 77 61
ltn-rogaland@ltn.no
Konto: 3240.06.19041 

LTN-Romerike lokallag
v/Kjell Silkoset
Pb. 9, 2011 Strømmen
T. 995 22 618
Ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

LTN-Salten lokallag 
v/Siv Jorunn Fossum
Louise Engens vei 14
8013 Bodø
ltn-bodoomegn@ltn.no
Konto: 8902.19.15824

LTN- Sogn og Fjordane Fylkeslag
v/Hanne K. M. Ljotebø
6995 Kyrkjebø
T. 57 71 11 49 • M. 970 94 164
ltn-sognfjordane@ltn.no
Konto:3700.15.69504

LTN-Solør/Odal omegn ll.
v/Ann-Kristin Thommesen
Steinrud, 2120 Sagstuen
T. 62 97 12 10 • 917 42 247
roseringen@hotmail.com
Konto: 1870 31 14756 

LTN-Steinkjer- Namsos ll.
v/Tor Arild Hansen
Furukroken 11, 7750 Namdalseid
T. 934 39 444
ltn-steinkjernamsos@ltn.no
Konto: 4410.12.25698

LTN-Stjør- og Verdal LL
v/Toralf Hjelde
Øster Hallen, 7650 Verdal
M. 906 50 736 / 958 12 569
torahje@online.no
Konto 4459.80.03243

LTN-Valdres lokallag
v/Per Moen
2900 Fagernes
T. 901 25 990 • M. 907 40 985
ltn-valdres@ltn.no
Konto 1604.11.87135

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/Brit Lund
Middelfartsv. 30, Postboks 3422,
7425 Trondheim
T. 928 33 612 
ltn-sortrondelag@ltn.no 
Konto: 4200.24.64246

LTN-Søndre Vestfold LL
v/Grethe Nilsen
Postboks 73, Sentrum,3251 Larvik
T. 33 18 10 22 /33 18 84 03  
ltn-sondrevestfold@ltn.no
Konto: 2540.07.12045

LTN-Søre Sunnmøre ll.
v/ Sissel Blomvik
6095 Bølandet
T. 962 30 747 • F. 70 08 98 92
blummen@online.no
Konto: 3910.24.93692

LTN-Telemark fylkeslag
v/Arnt Ivar Gravklev
Heivannsveien 420, 3748 Siljan
T. 920 24 779
ltn-telemark@ltn.no 
Konto 0540.55.88740

LTN-Tromsø og omegn LL
v/Frode I. Paulsen
Postboks 254, 9253 Tromsø
T. 995 84 843
Ltn-tromsoomegn@ltn.no
Konto 0532.15.42737

LTN-Vest-Agder fylkeslag
v/Asbjørn Olaussen
Kvernstien 45, 4640 Søgne
M. 41 33 86 46
ltn-vestagder@ltn.no
Konto 3000.14.92108

LTN-Vesterålen lokallag
v/Astrid Olsen
Postboks 497, 8439 Myre
M. 416 74 628 • M. 470 60 449
F. 76 11 99 51
astrid.olsen@vkbb.no
Konto 8983.10.03236

LTN-Ålesund og omegn LL
v/John Magne Johansen
Svemorka, 6200 Stranda
M. 416 90 840
ltn-alesundomegn@ltn.no
Konto: 3900.35.04607

LTN-Akershus fylkeslag
v/Sissel Andersen
Strømborg 6, 2005 Rælingen
T. 63 83 85 72 • M.414 19 285
silkoset@epost.no
Konto 0540.17.60077

LTN-Nordland fylkeslag
v/Marit Jakobsen
Herringen, 8658 Mosjøen
T.75 18 99 76 • M. 481 50 718
Ltn-norland@ltn.no
Konto 8961.16.02627

LTN-Oppland fylkesllag
v/Per-Arne Mauseth
Kirkevn. 7, 2819 Gjøvik
T. 61 17 13 18 • M. 901 69 399
ltn-oppland@ltn.no
Konto: 2050.04.51697

LTN-Troms fylkeslag
v/an Gunnar Simonsen
Øyjordvn.2, 9310 Sørreisa
T. 916 09 528
Ltn-nordtroms@ltn.no
Konto 4750.27.02064

LTN-Vestfold fylkeslag
v/Signe Liv Haugen
Bryggeveien 3, 3075 Berger
T. 33 77 56 28 • M. 915 67 278
si-liv-h@online.no
Konto 2540.07.10476

LTN-østfold fylkeslag
v/Hege Hansen
Varteigen 66
1734 Hafslundsøy
T.69 16 85 15 • M. 482 81 864
Ltn-ostfold@ltn.no
Konto: 1503 07 57952

LTN-Regionssekretær Midt
Kjersti Einan
7070 Bosberg
M. 975 11 131
region.midttn.no

LTN-Regionssekretær Nord
Nils-Gunnar Kristoffersen
Galnåsmyra 23 B, 8022 Bodø
M. 915 66 516
region.nord@ltn.no

LTN-Trolle
v/ Inge Botten
T. 916 14 936
ltn.trolle@ltn.no

LTN-Regionssekretær Vest
Linda V. Wesbye
Tiriltunet 11, 6800 Førde
M. 416 22 094
region.vest@ltn.no

LTN-Regionssekretær øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
M. 482 47 402
regionost@ltn.no
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LTN kryss
Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende 
inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
13. mai

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Vårblomster

Vinnerne er:
Jorunn G.
Olsen, Førres-
fjorden
Ruth Tomter-
stad, Kirkenær
Lillian E. 
Jensen, Kløfta

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

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

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

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

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

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

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

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SOGN og FJORDANE

Team Aut Trafikkskole ANS

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

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

OPPLAND
Advokat Bjørnar Lilleby
Øvre Torgg 11, 2815 GJØVIK
E-mail: bjornar@advlilleby.no ..........................................Tlf. 61 13 62 30

Advokat Svein-Erik Sveen
2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no .......................Tlf. 61 36 03 66

VEST-AGDER
Advokat Steinar Skeie
Store Elveg 9, 4500 MANDAL
E-mail: steinar@advokathuset-mandal.no .....................Tlf. 38 27 80 40

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Øl passer ikke alltid....

Velg alkoholfritt når du skal kjøre
- eller la bilen stå!!!

www.bryggeriforeningen.no

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

Wielsplass 4
1771 HALDEN

Tlf. 69 17 48 30

Spjelkavik videregående skole
6011 ÅLESUND   -   Tlf. 70 17 82 30

Studieretninger for:
Studio-, Økonimiske- og Administrative fag.

Service og Samferdsel

Kløftav, 1454 FAGERSTRAND   -   Tlf. 66 91 82 16
Slamsuging - Høytrykkspyling - TV-inspeksjon - Spesialavfall - Rørinspeksjon

www.sandnes-transport.no

Eidsvoll Trafikkskole A/S
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Kontortid: man-fre 0900-1500

Eide Marine
Service AS

 5457 HØYLANDSBYGD
Tlf. 53 48 35 00

Hustvedt og Skeie
Transport A/S

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 009262 TROMSØ

Tlf. 77 63 80 05

Indre Namdal
Regnskapskontor

7871 GRONG
Tlf. 74 33 14 06

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Taxisjåfør
Gunnar Aasen
7822 BANGSUND
Tlf. 74 28 71 11

Hurum Kraft AS
Øvre Skoledalen 12

3482 TOFTE
Tlf. 32 79 20 00

Kodal Bil
Svartsrødv. 1
3243 KODAL

Tlf. 33 44 11 86

Herøy
vidaregåande skule

6090 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 03 80

Sund
Fiskerimuseum AS
8384 SUND I LOFOTEN

Tlf. 76 09 36 29

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Øvre Lianv. 30
3400 LIER

Tlf. 32 84 98 02

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

 2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Stavern Sport
Dronningensg 2
3290 STAVERN
Tlf. 33 19 89 41

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

Vest-Agder
fylkes-
kommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Midt Kraft
Buskerud AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 32 78
www.midtkraft.no

Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve

Bakketeigen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 26 00
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Betaler du medlemskapet 
ditt via nettbank? 

Da må du huske å skrive medlemsnummeret 
ditt i kommentarfeltet. Spesielt er dette vik-
tig å huske på hvis det er en annen enn den 
som medlemskapet er registrert på som beta-
ler regningen. Hvis man ikke oppgir medlems-
nummeret i slike tilfeller, blir det veldig van-
skelig for oss å registrere at du har betalt. 

Stein Chr. Hexeberg (H) Per Erik Bergsjø (H)
Tor Kielland (H) Øyvind Vidhammer
Marte Randen Benedikte Poulsen

Tone Ringstad

 Lang erfaring med alle typer personskader
 Gratis førstekonsultasjon

Roald Amundsensgt. 6, Oslo
	 Tlf:	22	31	32	00		•		Fax:	22	31	32	01	•	E-mail:	oslo@vogtwiig.no

Som medlem i

Lands foreningen
for

trafikkskadde
kan du få en  gratis vurdering av saken din

gjennom advokat

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

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

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

gode resultater.

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

Gratis vurderinG

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Rådgiverne 
svarer

på spørsmål
LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold 

har kontortid hver mandag 

mellom klokken 10.00–14.00. 

Hun svarer på spørsmål angående 

kognitive skader. 

E-post: kognitiv@ltn.no

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

Ungdomskonferansen 2009

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

Vi kommer tilbake med mer info.
Hilsen fra Ungdomsutvalget i LTN Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 

Sentralbord: +47 48 86 93 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Har du krav på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 9 medarbeidere hvorav 7 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, trafikkulykker, pasientskader, ulykker,
forsikringsoppgjør og saker om voldsoffererstatning.

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

Fjordgt. 23, Postboks 534 Sentrum N-7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 Telefax: 73 87 45 45

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

magasin

Roy Cato Brateng 

hjelpe andre 
skaddes.4-5

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

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 1 - 4. årgang 2005 

magasin

LTN inviterer 

til ungdoms-

konferanse

s. 8-9

Handikap-
program

i Telenor 
s. 15

LTN med 
gratisvurdering 

av saks.23

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 3 - 4. årgang 2005 God          
 Påske

Gjennom å annonsere i 

Trafikkskaddes magasin når

du fram til flere tusen 

mennesker. Med et opplag på

4500 eksemplarer, samt at

magasinene også ligger ute 

ved en rekke offentlige 

kontorer, sier det seg selv 

at potensialet er stort. 

Magasinet er landsdekkende og

kommer ut 10 ganger årlig. 

For nærmere informasjon kan du 

kontakte Ylva Edvardsen

på telefon: 75 68 26 48

eller på mail: ylva@polarfakta.no

Du kan annonsere i

Trafikkskaddes 
magasin

Kjør forsiktig
Husk det er noen som bryr seg  om deg!


