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Tid for å planlegge
ferie i Bulgaria

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

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

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

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

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

Alle vi i LTN kjenner Gunn Elisabet Almås som vår dyktige redaktør av 
Trafikkskaddes Magasin, noe hun har vært siden januar 2003. Tilbake-
meldingene fra våre medlemmer er at de gleder seg til å motta Trafikk-
skaddes Magasin, mange samler på bladet og andre er ivrige kryssord-
løsere.  Gunn med sitt gode smil er en positiv og hyggelig kollega, som 
bestandig viser omsorg for andre. Gunn har med sitt vinnende vesen 
lett for å få kontakt med mennesker, noe vi kan se på alle de gode arti-
klene vi kan lese i bladet. 

Gunn har mange interesser, blant annet er hun glad i å jobbe i hagen, 
men mesteparten av fritiden går nok til å ta vare på barn og familie. 

Landsstyre og vi i sekretariatet takker deg for den fine jobben du gjør 
og håper vi kan få beholde deg i mange år som kollega og redaktør av 
vårt medlems blad.

Marit Andresen  

Vi gratulerer
Vår kjære redaktør fyller 50 år og vi gratulerer



 nr. 4 – 2010 • Tm 3

Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

LTN har i en årrekke engasjert seg 
i økt satsing på rehabilitering, og i 
særlig grad rehabilitering av pasi-
enter med hodeskade. Vi ser derfor 
med stor spenning fram til Regje-
ringens store og nye helsereform, 
”Samhandlingsreformen”, som 
etter planen skal tre i kraft i 2012. 
Jeg synes det er bekymringsfullt 
at Aps saksordfører på Stortinget 
sier til Aftenposten at han frykter 
reformen vil rakne. I følge artikke-
len knytter den rødgrønne spliden 
seg til tempoet i reformarbeidet, 
kommunenes økonomiske ansvar 
for sykehusbehandling av sine inn-
byggere, samt fastlegenes rolle og 
de økte pliktene legene får i kom-
munehelsetjenesten.

LTN har stilt seg positiv til refor-
men. Samhandlingsreformen har 
som mål å kunne møte de store 
utfordringene i Helse-Norge på en 
god måte. Som deltakerne under 
Den nasjonale hjerneskadekonfe-
ransen på Lillestrøm fikk høre, så 
øker kroniske lidelser som eksem-
pelvis diabetes. Rusmisbruk og 
psykiske lidelser øker også sterkt. 
At vi lever lengre, får flere eldre 
med sammensatte og kroniske li-
delser, må vi også ta høyde for. 

Det skal nå satses mer på de kom-
munale helsetjenestene. For LTN 
er det av vesentlig betydning at pa-
sienter som sliter mellom helsetje-
nestenivåer skal merke en positiv 
effekt av reformen. Mange av våre 
medlemmer sier de føler seg som 
kasteballer i systemet, og roper 
på samhandling. Vi kan ikke god-
ta at reformen fører til et dårligere 
rehabiliteringstilbud. Kommunene 
får nå større ansvar. Vi må derfor 
være særlig oppmerksomme når 
midler fra en allerede hardt presset 
spesialisthelsetjeneste, skal over til 
det kommunale rehabiliteringstil-
budet, som i dag halter. Vi må ikke 
komme i den situasjonen at enkelte 
kommuner ikke har råd til å kjøpe 
plasser i spesialisthelsetjenesten. 
Det vil for mange av våre medlem-
mer være en katastrofe. Her har vi 
noe å lære fra Danmark.

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Vi krever bedre samhandling

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
Generalsekretær: Marit Andresen
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – april, 2010
Avskrift og kopiering av Trafikkskaddes magasin kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer nødvendigvis
ikke med Landsforeningen for trafikkskaddes syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte innlegg og 
artikler. Trafikkskaddes magasin skal gjenspeile det som skjer rundt i landet. Derfor inviterer vi deg til å sende inn kommentarer,
leserinnlegg, dikt og bilder fra ulike aktiviteter.   
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Hjerneskadekonferansen 2010

Av GunnElisabeth Almås

Den femte nasjonale hjerneskadekonferansen ble av-
viklet på Lillestrøm den 8. og 9. april, og programkomi-
teen hadde hentet inn mange spennende foredraghol-
dere. Under teamet ”Fra forskning til beste praksis” fikk 
om lag 260 deltakerne ta del i større nasjonalt finansi-
erte forskningsprosjekter i USA, til brukernes egne his-
torier her i Norge. Årets konferanse hadde stor spenn-
vidde.

Helsepersonell, forskere, brukere, 
advokater og andre interesserte var 
samlet til et tettpakket program un-
der årets hjerneskadekonferanse på 
Lillestrøm. Fra både inn- og utland 
var det hentet inn foredragsholde-
re, og foruten felles foredrag, ble 
det også kjørt parallellsesjoner med 
ulikt fokus på problemstillingen ho-
deskader. Overlege Pål Rønning, 
ved nevrokirurgisk avdeling ved 

Ullevål Universitetssykehus, holdt 
innledningsvis et spennende fore-
drag om vurderingen og behand-
ling av hodeskader. Han trakk fram 
flere etiske problemstillinger.

Viktige sekunder
– Sekundene teller etter at en skade 
har oppstått. Spørsmål om hvem 
som skal behandles videre, eller 
om vi skal avslutte behandlingen, 

kan være vanskelig. Slike beslutnin-
ger tar vi imidlertid ikke uten i en 
nær dialog med de pårørende. Vi 
legger vekt på å informere og på en 
realistisk måte forklare hva utfallet 
vil bli, forklare overlegen på spørs-
mål fra salen.

Henning Ølstørn, som er dr. phi-
los. lege ved samme sykehus og 
avdeling, var hentet inn for å snak-
ke om stamcelleforskning. Kan vi 
reparere hjernen? var et av spørs-
målene. Ølstørn tok for seg ulike 
temaer som forskning på sentral-
nervesystemet, transplantasjon og 
dyrking av celler.

– Jeg forstår at denne type fors-
kning kan virke som ”science ficti-
on”, sa Ølstrørn under spørsmåls-
runden fra salen.  

Internasjonalt fokus
Professor dr. Flora Hammond er 
leder avdelingen for fysikalsk me-
disin og rehabilitering ved Indiana 
University School and Medicine. 
Hun er medisinsk ansvarlig ved The 

Stort spenn under årets
hjerneskadekonferanse

Sjefspsykolog ved Sunnaas sykehus HF Anne-Kristine Schanke 
(t.v) hadde flere innlegg under konferansen og hadde blant annet 
som tema rehabilitering etter en traumatisk hjerneskade. Psykolog 
Torhild Berntsen ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, holdt 
foredrag om kognitiv trening i praksis.

Dr. Flora Hammond, som er 
professor i Indiana i USA, var 
invitert til årets hjerneskade-
konferanse.
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Rehabilitation hospital of Indiana. 
I perioden 1995–2009 arbeidet hun 
for Carolinas Rehabilitation i Char-
lotte i North Carolina. Der var hun 
forskningsdirektør, og i kraft av det-
te holdt hun flere foredrag under 
konferansen. Under første foredag 
tok hun for seg bruken av medisiner 
på personer med hjerneskade, og 
hun viste også fram eksempler på 
dyreforsøk for å illustrere effekten 
av ”riktig” og ”feil” medisinering. 
Hammond la også vekt på hvor vik-
tig det er å starte en forsiktig medi-
sinering. Hun poengterte imidlertid 
at legene heller ikke må gi opp om 
effekten ikke er umiddelbar. I løpet 
av konferansen redegjorde også 
Hammond om ulike forskningsre-
sultater fra USA som er knyttet opp 
mot hennes arbeid.

Gode resultater
Fra Danmark kom Frank Humle 
som er direktør ved Center for hjer-
neskader i København. Humle satte 
fokus på hva hans senter kan tilby 
pasienter med hodeskade, og viste 
også film om opptrening som blir 
tilbudt i Danmark. Humle trakk også 

fram gode resultater på intensiv fy-
sisk trening på blant annet slagpa-
sienter. På spørsmål fra salen om 
det finnes pasienter som utelukkes 
fra opptrening ved senteret, fast-
slo Humle at pasienter ikke ble av-
vist. Center for hjerneskader tilbyr 
trening og rehabilitering for både 
voksne og barn. Ved senteret drives 
også forskning og undervisning.  

Ulike temaer
Under parallellsesjonene trakk psy-
kolog Tomas Myklebust fra Ullevål 
mange tilhørere til sitt foredrag. Det 
ble rett og slett overfylt på sesjonen 
som tok for seg kongitiv vansker et-
ter en traumatisk hjerneskade. My-
klebust tok blant annet for seg kom-
munikasjon med pasienten, og han 
snakket om ulike typer utfall som en 
skade kan gi. Aggresjon, lite selv-
innsikt og hensynsløshet var noen 
av stikkordene under foredaget. Lo-
goped Torill E. Bratlid kunne fortelle 
om kommunikasjonsvansker etter 
en hjerneskade og satte fokus på 
hvor viktig dette arbeidet er. Over-
lege Asgeir Bragason ved psykia-
trisk avdeling ved Diakonhjemmets 
sykehus i Oslo snakket om psykiske 
symptomer etter en hjerneskade og 
også han snakket for en fullsatt sal. 

Tett program
Sunnaas sykehus HF var godt re-

presentert med foredragsholdere 
og har også vært med som sam-
arbeidspartner sammen med LTN, 
Nav og Oslo Universitetssykehus. 
Det har vært jobbet intensivt og 
godt for å skaffe interessante fore-
dragsholdere både fra inn- og ut-
land.

LTNs regionsekretær Karin 

”Fagfolk og
brukere møttes”

Frank Humle: Frank Humle er 
nevropsykolog og direktør ved 
Center for hjerneskader i Køben-
havn. Han orienterte om rehabi-
litering etter ”dansk modell”. 

Om lag 260 deltakere fulgte et tettpakket program under den nasjonale hjerneskadekonferansen på 
Lille strøm.
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Bjørnødegaard har vært medlem 
av arrangementskomiteen og fikk 
ros under konferansen for å ha 
”holdt i trådene”. Bjørnødegaard 
er fornøyd med avviklingen.

– Konferansen ble vellykket sett 
fra arrangementskomiteens side. 
Enkelte ting kunne helt sikkert vært 
gjort annerledes, men totalsum-
men synes vi ble bra. Det ble lange 
dager, og mange interessante fore-
drag både fra brukere og fagfolk. 
På årets konferanse var det omlag 
40 deltagere fra LTN, og møtet mel-
lom fagfolk og brukere er nyttig for 
begge parter. Jeg som jobber i LTN 
til daglig ser dette som den viktig-
ste konferansen i året hvor brukere 
og fagfolk møtes, utveksler erfarin-
ger og skaffer seg nye kontakter, 
forteller hun.

Legges til Bergen
Karin Bjørnødegaard sier hun per-
sonlig hadde stort utbytte av konfe-
ransen.

– Jeg har selv fått innsikt i nye 
områder, som jeg håper og tror jeg 

kan bruke videre i min jobb med å 
hjelpe medlemmene i LTN. Konfe-
ransen om traumatisk hjerneskade 
er interessant også for fagfolk. Så, 
neste konferanse er allerede be-
stemt lagt til Bergen hvor en gjeng 
entusiastiske personer i helsevese-
net vil stå for arrangementet, sier 
regionsekretæren.  

Overlege Pål Rønning ved nevrokirurgisk avdeling på Ullevål Uni-
versitetssykehus (t.v), sammen med kollega dr. philos. lege Håvard 
Ølstørn, bidro med interessante foredrag om behandling av alvorlige 
hodeskader og stamcelleforskning.

Vel blåst! Arrangementkomiteen takket for en interessant og lærerik konferanse. (F.v) Unni Sveen (Ul-
levål) Helene L. Søberg (Ullevål), Karin Bjørnødegaard (LTN) og Sveinung Tornås (Sunnaas). Liv Bråthen 
fra Nav var ikke til stede da bildet ble tatt.

Et ”foredrag” med lungelege 
Frode Gallefoss fra Kristiansand 

fikk festmiddag-deltakerne til 
å gapskratte…

”Neste
konferanse

legges
til Bergen”
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Hjerneskadekonferansen 2010

Av GunnElisabeth Almås

I studien har Torjussen lyttet til ek-
tefellen i en setting hvor de selv 
var hovedpersonen, ikke pasienten. 
Hovedfokus har vært hvordan ekte-
fellen opplever og erfarer den før-
ste tiden hjemme etter at partneren 
med en kognitiv svikt ble utskrevet 
fra rehabiliteringssykehuset.

– Utvalget besto av syv kvinner 
og menn mellom 25–60 år, og re-
krutteringen skjedde fortløpende 
og i en gitt periode. Resultatene 
av studien viser at mange opplev-
de en livssituasjon som var preget 
av emosjonell overbelastning. Li-
vet hadde endret seg betydelig. De 
følte også en betydelig reduksjon 
av egen helse og livskvalitet, og de 
følte de hadde liten mulighet til å 
bearbeide det som hadde skjedd. 
Det var vanskelig å fokusere på 
egne behov, forklarer Torjussen.

Vanskelig overgang
Utskrivningen til hjemmet repre-
senterte også en vanskelig over-
gang for ektefellene.

– Ektefellene følte også at de 
ikke hadde tid og energi til å få eget 
”påfyll”. Det var pasienten som var 

hovedpersonen. Mange følte også 
at de ble stående alene i en uarbei-
det sorgprosess. Det var et behov 
for langvarig oppfølging og støtte 
for å ta innover seg det som hadde 
skjedd. Studien viser også at de al-

ler fleste følte at oppfølgingen fra 
hjemkommunen var for dårlig, for-
teller hun.

Et savn
Ektefellene fortalte også om et savn 
etter en likeverdig partner. Man-
glende krefter på grunn av langva-
rig stress, samt savn av frihet til tid 
for seg selv, var det mange som føl-
te.

– Mange savnet støtte fra hel-
sepersonell og eget nettverk. Ekte-
fellen hadde fått utvidede ansvars-
områder, ja enkelte tok oppgaven 
til begge foredrene når det var fa-
milier med små barn. De som så 
ut til å klare seg best, var den som 
hadde som motto” å ta en dag om 
gangen”. Tre av syv ektefeller had-
de hatt tanker om å bryte ut av for-
holdet, avslutter Ingerd Torjussen.

– De aller fleste ektefellene som var med i min studie kunne fortelle 
at de følte livet hadde blitt vanskelig, forteller psykiatrisk sykepleier 
ved Sunnaas sykehus HF, Ingerd Torjussen.

Skrev mastergradoppgave
om ektefellenes problemer

Ingerd Torjussen, som 
arbeider som psykiatrisk 
sykepleier ved Sunnaas 
sykehus HF, har skrevet 
en mastergradoppgave 
om ektefellenes erfaringer 
når den andre parten får 
en kognitiv svikt. Konklu-
sjonen er at mange får et 
veldig vanskelig liv.
– Noe av hensikten med 
studien var at jeg skulle 
bidra til en økt forståelse 
og en bedre oppfølging for 
denne gruppen pårørende, 
forteller hun.

”Tre av syv
hadde hatt tanker 

om brudd”
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Gripende foredrag
med brukerne

– Vi skulle gjerne hørt mer, sa man-
ge tilhørere etter at Marianne Trydal 
Skeie, Randi og Per Erling Aasen 
hadde avsluttet sine foredrag.

Per Erling Aasen pådro seg en 
hodeskade under en ridetur i 2002. 
Gårdbrukeren kunne med egne ord 
fortelle om den lange veien tilbake 
etter den alvorlige ulykken.

– Jeg savner samhandling. Det 
blir for mye byråkrati, og det er 
vanskelig å skjønne hvorfor ordnin-
ger som fungerer godt, blir tatt fra 
en når ansvaret flyttes.  Mitt møte 
med helsevesenet har i hovedsak 
vært veldig godt. Jeg har fått mye 
hjelp, og jeg har også hatt støtte 
hjemme, sier Per Erling og sikter 
ikke minst til sin kone Randi.

Smertefullt
Randi Aasen er utdannet psykia-

trisk sykepleier. Hun kan fortelle om 
både såre og vanskelige dager etter 
ulykken.

– En ulykke rammer ikke bare 
pasienten, men hele familien. Jeg 
savner et apparat som trer støtten-
de til overfor barn av den skadde. 
Det er mange spørsmål barn har, 
og jeg føler det kan være riktig at 
mange av disse blir besvart av fag-
folk, sier Randi Aasen som beveget 
mange under sitt innlegg.

En lang kamp
Mamma Marianne Tydal Skeie fra 
Kristiansand hadde også et gripen-
de innlegg. Sønnen Tommy fikk 
store hodeskader etter en påkjørsel 
i 2001. Han har lammelser, epilepsi, 
feilstillinger, spasmer, har proble-
mer med språk syn og svelg, for-

klarer Marianne. I dag bor Tommy 
i egen leilighet etter tøffe år. Mari-
anne har kjempet innbitt for at Tom-
my skulle få den oppfølgingen han 
hadde krav på. Hun er hjernen bak 
”Team Tommy”.

– Gjennom årene har jeg selv 
måttet be om medisinske utredin-
ger, jeg har måttet kjempe med 
systemet.  Jeg mener at rehabili-
tering må være planlagte og struk-
turerte prosesser med brukeren 
i fokus resten av livet. Rehabilite-
ring må være en levende prosess 
som skal evalueres og videreut-
vikles. Her må hjelpeapparatet se 
muligheter, ikke begrensinger, sier 
Marianne som er i gang med pilot-
prosjektet: ”Et liv i egen bolig med 
livskvalitet og rehabilitering”.

– Vi har opplevd at gode ordninger blir kuttet når ansvaret flyttes 
over til andre etater. Det er frustrerende, sier ekteparet Randi og Per 
Erling Aasen fra Ringsaker.

De som kjenner hvor 
skoen trykker, mennesker 
med en hodeskade og 
deres pårørende, var invi-
tert som foredragsholdere 
på Lillestrøm. Og forsam-
lingen fikk et godt bilde 
av de mange utfordrnin-
gene som oppstår etter en 
ulykke.

– Jeg står på for at andre fami-
lier og mennesker skal ha det 
greit, sier Marianne Tydal Skeie 
fra LTN-Vest-Agder fylkeslag.

Hjerneskadekonferansen 2010   Av GunnElisabeth Almås



Temperaturen steg i salen da av-
delingsdirektør fra Samhandlings-
avdelingen i Helse- og omsorgsde-
partementet, Kristin Lossius, entret 
podiet på Lillestrøm. Reformen 
har mange gode intensjoner. Det 

er både brukere og helsepersonell 
enige om, men Sveinung Tornås 
forklarer skepsisen slik:

– Den spesialiserte rehabilite-
ringen har måttet effektivisere be-
tydelig de senere år, og det betyr 

at vi mangler ressurser til å gjøre 
en del av det arbeidet vi skal. Kom-
munehelsetjenesten mangler også 
ressurser, ikke minst til rehabilite-
ring. Dette ser vi når det må priori-
teres mellom flere sykehjemsplas-
ser eller boligtilbud til unge alvorlig 
trafikkskadde. Min bekymring er at 
overføring av midler og ressurser 
fra en allerede ”slanket” spesiali-
sert rehabilitering til en ”sultefo-
ret” kommunal rehabilitering, ikke 
vil bety en styrkning av rehabilite-
ringen totalt sett, men derimot en 
nedbygging av den spesialiserte 
uten en tilsvarende økning i den 
kommunale.

Erfaringene fra Danmark tilsier 
god grunn til bekymring, mener 
Tornås:

– Til tross for klare avtaler mel-
lom danske kommuner og de spe-
sialiserte danske hjerneskade-
rehabiliteringsinstitusjonene, for 
eksempel eksempel Vejlefjord, så 
må spesialistene bygge ned fordi 
det ikke finnes kommuner som har 
råd til å kjøpe plassene.

– Jeg er redd over-
føringen av midler fra 
en allerede slanket 
spesialistert rehabilitering, til 
en sulteforet kommunal reha-
bilitering, ikke vil bety en styr-
king totalt sett, sier klinikkleder 
Sveinung Tornås som er en av 
dem som er bekymret for gjen-
nomføringen av samhandlings-
reformen.
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Hjerneskadekonferansen 2010

Av GunnElisabeth Almås

Mange bekymret for
samhandlingsreformen
– Vi er svært positive til samhandlingsreformen, og ser 
helt klart behovet for en bedre samhandling og mer an-
svar lenger ut i behandlingsforløpene – ikke minst fordi 
mange forløp går over flere eller mange år. Men det er 
grunn til bekymring, sier leder av Klinikk for hjerneska-
der på Sunnaas sykehus HF, Sveinung Tornås.

– Viktig med en landsoversikt
Alle fire regionsekretærene i LTN var til stede under konferansen, og de sier at det 
kom mye nyttig ut av den. 
– Det er positivt at det jobbes med å lage en landsoversikt over rehabiliteringstilbud, 
og at det vurderes å lage en felles nettside med opplæringstilbud. Det har vært et 
savn, sier regionsekretær Wenche Solløst.

Regionsekretærene ser det som 
svært nyttig at det lages en felles 
arena for brukere, organisasjoner 
og fagfolk fra helsevesenet.

– Mitt inntrykk etter konferan-
sen er at fagfolk generelt har stor 
respekt for brukerne. Dette var ikke 
så tydelig fra Helse- og omsorgs-
departementet. Innslag fra bru-
kerne er veldig positive bidrag, og 
det samme gjelder det konkrete 
temaet om senfasetilbud i første-
linjetjeneste fra Skien kommuna-
le voksenopplæring og foredraget 
fra København om opptrening, sier 

Solløst og legger til at hun synes 
konferansen var svært interessant 
men litt for hektisk.

– Hodeskader er et komplisert 
og stort tema, og mange av del-
takerne har selv skader. Derfor er 
det spesielt viktig at tidsskjemaet 
holdes, og at deltakerne får pauser 
som planlagt. Når vi inviterer uten-
landske foredragsholdere bør det 
være en form for oversettelse un-
der foredragene, for eksempel ved 
å ha powerpoint som er oversatt, 
sier Solløst.

Regionsekretær i Midt, Kjersti 

Einan, kommenterer konferansen 
slik:

Det var bra at de startet med et 
brukerinnlegg og det var også en 
del ideer å ta med seg fra innleg-
get. Synes også de neste bolkene 
var interessante, ”Initial vurde-
ring…” av Pål Rønning og ”Hva vet 
vi om kognitiv rehabilitering” av 
Anne-Kristine Schanke. 

Også regionsekretæren i Nord, 
Nils-Gunnar Kristoffersen, sier han 
fikk med seg mange nyttige inn-
spill på konferansen.
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Landsforeningen

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

I Trafikkskaddes magasin ble det i februar fortalt om at 
LTN-Midt var gått inn i et samarbeid med Orkdal tra-
fikkskole. Prosjektet går ut på at kjøreskolelever møter 
medlemmer fra LTN. Målet er at møtet med en skadd 
person skal gjøre såpass inntrykk at man kan forebygge 
det statistikken viser – det er ungdom i alderen 16–24 
år som er mest utsatt for trafikkulykker.

Det var 16 elever på kurset i alde-
ren 15–16 år. Første kveld med den 
utvidete delen av trafikalt grunn-
kurs besto av blant annet faglig teo-
ri hvor elevene reflekterte omkring 
ulike emner. Hvem er flinkest til å 
kjøre bil av jenter og gutter? En gutt 
og noen jenter svarte med en gang 
at jenter er flinkest på det grunnlag 
at jenter tar mer hensyn i trafikken. 
Flere gutter var uenig i at jenter var 

flinkest til å kjørebil og de kom etter 
hvert frem til at gutter var flinkest 
teknisk til å kjøre bil, men at jenter 
var mye flinkere til å ta hensyn enn 
gutter. Dette vil også variere fra per-
son til person mente de. 

Ikke lurt!
Hvilken rolle spiller følelser inn på 
kjøremåten vår? I felles diskusjon 
kom elevene fram til at det ikke er 

lurt å kjøre bil når man er sint eller 
lei seg. Har man mistet besinnelsen 
en gang og følt seg dum og angret 

Faglig ansvarlig ved 
Orkdal Trafikkskole 

er Gaute Berg.

Her er èn av gruppene samlet og de møter en som er skadd i trafikken.

Unikt skoleprosjekt
med Orkdal Trafikkskole

”Vi tenker at 
det ikke skjer 

meg”
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i etterkant, kan man lære av det slik 
at man klarer å stoppe neste gang 
det skjer. Er det slik at man tilpas-
ser seg det mennesket man snak-
ker med? Ja, det gjør man, både 
bevisst og ubevisst, det skjer au-
tomatisk. Også her er det forskjell 
på jenter og gutter på hvordan de 
kommuniserer, var kommentarer 
fra elevene. Hvordan mestre sin-
ne? Man kan snakke med folk om 
det som gjør en sint, man kan grå-
te, man kan snu det negative til noe 
positivt, man kan trene og man kan 
telle til 10. 

Gruppearbeid 
Elevene ble delt inn i grupper hvor 
de skulle forberede spørsmål til mø-
tet med en skadd person. De hadde 
allerede fått presentert de ulike his-
toriene de skulle møte. Gruppene 
jobbet bra, og spørsmålene de ut-
arbeidet til den skadde ble lest opp 
i plenum av alle gruppene. Det var 
spørsmål som: Hvordan er livet ditt 
i dag? Hva har vært de største utfor-
dringene i livet ditt etter ulykken? Er 
det noe du angrer på? Hva har du 
lært i ettertid? Kunne ulykken vært 
unngått? Hvordan er det å kjøre for-
bi ulykkesstedet? 

Andre kveld
Vi som kom fra LTN var tidlig ute 
og fikk en gjennomgang av kvel-

den. Da elevene var på plass, pre-
senterte vi oss og elevene fikk også 
en kort gjennomgang av planene 
for kvelden. Deretter ble elever og 
skadde delt inn i grupper med hvert 
sitt rom, fem–seks elever og èn 
skadd på hver gruppe. Den skadde 

fortalte om ulykken og livet sitt ut 
fra spørsmålene elevene hadde for-
beredt. Det var lagt opp til en åpen 
dialog der elevene kunne komme 
med kommentarer og spørsmål un-
derveis. Det var tøffe historier og 
det var tøft å både være den som 
fortalte og den som tok innover seg 
historien. Gruppene ble igjen sam-
let og alle gjenfortalte det de hadde 
opplevd i gruppearbeidet. Felles var 
at alle historiene hadde gjort inn-
trykk på elevene. De fikk innsikt i en 
annen type hverdag og hvilke kon-
sekvenser en ulykke kan ha – ikke 
bare for den som selv er rammet av 
ulykken, men også alle rundt. Det 
er også konsekvenser som at man 

mister venner, ikke står på lik linje 
med andre i forhold til jobb. ”Vi ten-
ker at det skjer ikke meg, men om 
det skjer meg, kan jeg ikke ta det til-
bake” sa en av elevene. Elevene fikk 
også innsikt i rehabiliteringsproses-
sen og hvor lang den kan være. Av-
slutningsvis ble elevene spurt om 
det var best med en fortalt historie 
eller det å ha en reell historie foran 
seg og om de mente at dette had-
de noe for seg. Det var enstemmig 
enighet om at det var mye bedre å 
ha en reell historie foran seg som 
man fritt kunne spørre ut og at det 
gjorde mer inntrykk å se personen 
bak historien. Elevene mente også 
at dette burde det satses mer på i 
fremtiden for å forebygge ulykker – 
det burde være en obligatorisk del 
av trafikalt grunnkurs.

Evaluering
Elevene fylte ut evalueringsskjema 
etter endt kurs som blir tatt med i 
betraktningen og forbedringen av 
neste runde. Faglig ansvarlig ved 
Orkdal trafikkskole Gaute Berg og 
regionssekretær Midt Kjersti Einan, 
evaluerer også kurset og oppleg-
get etter hver runde slik at man tar 
med seg erfaringene fra hvert kurs 
og hele tiden jobber for å få det best 
mulig.

Gruppen er samlet i plenum etter å ha vært delt i grupper.

”Dette burde 
vært

obligatorisk”
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Reportasje       

Av GunnElisabeth Almås

Store besparelser på foreldrekjøring
– Det må være lov å bruke hodet! 
sier Synnøve Hansen etter en lang 
runde med krangling om skole-
skyss. Sønnen Vegard ble skadet i 
en trafikkulykke i 2002. I ulykken ble 
han hengende fast under en reno-
vasjonsbil, og fikk store hodeska-
der. I dag har han fått språket tilbake 
og han går på Sandefjord videregå-
ende skole. Hodeskaden gjør imid-
lertid at han for det meste har un-
dervisning i eget rom.

– Tidligere har jeg jo kjørt Ve-
gard til skolen for en godtgjøring 
på 90 kroner dagen. Han må ha 
med ledsager, og derfor har det 
vært en grei ordning at jeg har 
kjørt. Da Vegard startet på videre-
gående skole, ble det rot med søk-
nadspapirene om skoleskyss. Jeg 
får da beskjed om at jeg bare kun-
ne fortsette å kjøre, men til kun 45 
kroner dagen. Dette er noe jeg re-
agerer kraftig på. For det første så 
blir kjøregodtgjøringen redusert 
uten at jeg får informasjon, og hvis 
jeg ikke ville goda dette så fikk jeg 

beskjed om at jeg måtte la sønnen 
min ta taxi sammen med tre andre 
elever, uten ledsager, forklarer hun.

Fram og tilbake
En felles taxi uten ledsager satte 
mamma Synnøve seg kraftig imot. 
Sønnen trengte faste personer å 
forholde seg til. Han blir fort stres-
set når flere snakker sammen. Dette 
ville bli for slitsomt for gutten.

– Jeg snakket også med et par 
taxi-sjåfører og spurte hva de ville 
gjøre hvis sønnen min fikk et epi-
lepsianfall. Det kunne de ikke svare 
på, forteller Synnøve.

Saken var altså helt låst. Syn-
nøve nektet å kjøre for 45 kroner 
dagen. Taxi med ledsager, eller en 
assistent fra skolen, var det eneste 
mulige. Og saksbehandlingen tok 
tid.

– Det ble mange telefoner til 
Kollektivtrafikk. De hadde regler 
å følge, og jeg hadde skaffet lege-
attest på at sønnen min måtte ha 
ledsager. Skolen tilbød seg da å yte 

100 kroner dagen i tillegg ut året i 
påvente av svar fra Kollektivtrafikk, 
forklarer hun.

Nytt tilbud
Synnøve ville ikke gi seg. Det duk-
ket opp et nytt tilbud, og det ble 
mye fram og tilbake. Hun forlangte 
90 kroner dagen for den tiden hun 
hadde kjørt, altså halvåret 2009 – 
hvis ikke så forlangte hun taxi til 800 
kroner med ledsager. Fra januar i år 
fikk Vegard taxi med ledsager, og 
Synnøve ventet på klagen hun had-
de lagt inn.

– Jeg fikk svar på klagen, og 
kunne da velge om jeg ville kjøre 
for 300 kroner dagen, eller om jeg 
ville ha taxi. Siden 1. mars har jeg 
selv stått for skoleskyssen. Mitt 
spørsmål er da om Vestfold fylkes-
kommune og Kollektivtrafikk spar-
te på dette? Tja, de gjorde jo det ut 
fra at alternativet hadde vært taxi 
med ledsager, men jeg fikk jo økt 
reisegodtgjøring. Denne saken vi-
ser at det faktisk er mange penger 

Mamma Synnøve Hansen 
fra Sandefjord har siden 
2002 kjørt sønnen sin på 
skolen, og de siste tre 
årene har hun gjort dette 
for 90 kroner dagen. Men 
etter at sønnen startet i 
videregående skole ”insis-
terte” Vestviken Kollektiv-
trafikk A/S på taxi-løsning. 
Det ville ha kostet om lag 
800 kroner pluss ledsager, 
og ledsager er skolens 
ansvar, forteller Hansen.  I 
dag kjører hun sønnen for 
300 kroner dagen.

– Det ble til slutt en løsning på skoleskyss-ordningen, men det kos-
tet tid og krefter, sier Synnøve Hansen sammen med sønnen Vegard 
som hun kjører til skolen.



å spare på at foreldrene kjører. Det 
nesten morsomme opp i alt dette 
er at jeg i etterkant gikk inn på nett-
sidene til Vestviken Kollektivtrafikk 
A/S. Der står det at dersom forel-
drene ønsker å utføre skyssen selv 
der det er mest hensiktsmessig, 
skal disse ordningene dekkes etter 
avtale eller Rikstrygdeverkets sats 
for kjøring og betaling. 

Mye spart
Synnøve rister på hodet over saken. 
Hun trekker spesielt fram det ene 
tilbudet hun fikk under saksgangen. 

– Det var at hvis jeg kjørte taxi 
fra januar, så skulle hun bare få 45 
kroner etterbetalt fra august 2009 
og fram til jul. Hvis hun kjørte selv, 
så skulle hun få 90 kroner dagen for 
ytelsen. Slik endte det altså ikke. 
Etter klagen mottar jeg i dag 300 
kroner, forteller hun. 

Synnøve Hansen mener mange 
foreldre sparer samfunnet for store 
beløp.

– Mitt poeng er at det må lov 
å vise smidighet til beste for den 
som har et handikap og deres på-
rørende. Det skulle være helt unød-
vendig å bruke så mye tid og kref-
ter på å slåss i systemet for at vi 
skal få det vi har krav på. Fullsten-
dig unødvendig, sier hun avslut-
ningsvis før hun legger til:

– Jeg tror samfunnet kunne 
spart mye penger på å inngå avta-
ler med en gruppe foreldre som tok 
seg av skolekjøringen. Selv kjenner 
jeg til at flere kunne tenkt seg å gå 
sammen hvis det var slik at de fikk 
godtgjort for jobben.
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”Mye unødig 
krangling”

Vestviken Kolletivtransport A/S 
har ansvaret for mellom 3000–
4000 taxi-kjøringer for elever i 
Vestfold, Buskerud og Telemark.

– Den saken du referer til har 
vært nokså enestående. Uten 
at jeg går i detaljer så forelå det 
ingen dokumentasjon på at det 
skulle være med ledsager, eller at 
mor selv skulle stå for kjøringen i 
fjor høst. Dermed kom saken helt 
skjevt ut fra starten av. Skolen 
hadde altså søkt om transport, 
men mor fortsatte å kjøre slik hun 
hadde gjort tidligere da sønnen 
gikk i grunnskolen, sier Jacobsen.

– Men i følge Synnøve Hansen 
så forsøker man her å ”presse 
fram” en løsning, altså å foreslå 
beløp hun mente var helt uaksep-
tabelt?

– Regelverket er slik at det 
er ulik godtgjøring for kjøring i 

grunnskolen og videregående 
skole. Dette er altså loven, og den 
må vi følge. I dette tilfellet så kom 
vi til slutt fram til en minnelig ord-
ning i og med at mor hadde kjørt 
utover høsten – mens hun hadde 
fått innvilget transport med taxi. 
Det er beklagelig at dialogen ikke 
har vært god nok. Noen vil ha 
behov for individuelle løsninger, 
mens andre kan benytte felles 
transport. Vi forsøker etter bes-
te evne å finne løsninger som er 
gode, forklarer han.

– Når det gjelder kjøregodtgjø-
ring til foreldrene så ”sparer” fyl-
keskommunen penger på at for-
eldrene tar jobben?

– Ja, det kan du si. Det koster 
mindre at foreldrene kjører, sva-
rer han.

– Hva med Hansens forslag 

om å la foreldre gå sammen om å 
kjøre flere barn?

– Det er helt uaktuelt. Dette vil-
le stride mot forsikringsordninger 
og løyve til kjøring, svarer han.

Transportkonsulent Eivind Ja-
cobsen ønsker at skoledagen skal 
være best mulig for alle brukere, 
og skoledagen begynner når man 
drar hjemmefra.

– I enkelte tilfeller så kan det 
være en del av opplæringen å be-
nytte kollektive transportmidler. I 
Vestfold og Telemark gir vi gratis 
busskort til brukere som vil prøve 
det. Det har vært svært positivt. 
Så kan man argumentere med at 
vi sparer penger på en slik ord-
ning. Svaret er ja, men tilbake-
meldingene er at en del brukere 
faktisk mester hverdagen bedre 
når nye barrierer brytes, avslut-
ter han.

– En veldig lei sak
Transportkonsulent Eivind Jacobsen i Vestviken Kollektivtrafikk A/S sier proble-
mene med transportsaken til Synnøve Hansen bygger på en del misforståelser.
– Dette har vært en lei sak. I utgangspunktet forelå ikke alle nødvendige opplys-
ninger da skolen søkte om transport. Vi ønsker ikke å framstå som stivbeinte, 
men har loven å forholde oss til, sier han. 
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I denne artikkelen skal jeg peke på 
noen grunnproblem ved en stan-
dardisering, og særlig forholdet 
mellom det offentlige ytelsesnivået 
og en standardisert erstatning. Ho-
vedpoenget er at reduksjoner i det 
offentlige ytelsesnivået etter at en 
eventuell standardisering er vedtatt 
vil kunne undergrave de forutset-
ningene standardiseringen bygde 
på, og innebære at skadelidte får 
erstattet en mindre andel av sitt fak-
tiske økonomiske tap.

1. Standardisering og formålet 
med erstatningsreglene

Hvis vi skades av en annen person 
(skadevolder) skjer det et inngrep 
i våre rettsgoder. Hovedformålet 
med erstatningsretten er å gjenopp-
rette følgene av dette inngrepet så 
langt det lar seg gjøre. Dette gjøres 
ved at skadelidte får en økonomisk 
kompensasjon for sitt individuelle 
økonomiske tap. Erstatningsretten 
får dermed en gjenopprettende og 
korrigerende funksjon.

Erstatningen fastsettes ut fra en 
differansebetraktning, hvor vi sam-
menligner skadelidtes økonomiske 
situasjon før skaden med situasjo-
nen etter skade. Hva ville skade-
lidte ha tjent uten skaden sammen-
lignet med hva vi kan forvente etter 
skaden. Differansen erstattes. 

Enkelte ganger kan det opp-
stå diskusjon rundt hva sannsyn-
lig inntektsnivå uten skaden ville 
vært. I praksis løses imidlertid den-
ne typen usikkerhet normalt seg 
gjennom forhandlinger hvor man 
ser hen til de retningslinjene som 

er trukket opp i rettspraksis. Ved 
en slik individuell utmåling, selv 
om den vil inneholde elementer av 
skjønn, søker vi å oppfylle erstat-
ningsrettens viktige gjenoppret-
tende funksjon.

En standardisering innebærer 
at vi ikke søker å erstatte skade-
lidtes individuelle økonomiske tap, 
men baserer oss på en eller an-
nen form for ”normal” erstatning. 
Begrunnelsen for en slik forenklet 
fremgangsmåte må i første rekke 
søkes i forenklingshensyn. Vi sy-
nes det blir for vanskelig å finne 
frem til de individuelle forutsetnin-
gene, slik som sannsynlig inntekt 
uten skaden, og nøyer oss med en 
sjablongmessig erstatning som gir 
riktig erstatning i et teoretisk nor-
mal tilfelle.

Det ligger i standardiseringens 
natur at noen vil få kompensert 
mer enn sitt økonomiske tap, mens 
andre vil få kompensert mindre. 
Begge deler innebærer et brudd 
med målsetningen om erstatnings-
rettens gjenopprettende funksjon.

2. Standardisering og forholdet 
til offentlige ytelser

Ved en individuell utmåling foretas 
det en konkret vurdering av hvilke 
offentlige ytelser skadelidte får el-
ler vil få i fremtiden. Offentlige ytel-
ser som tar sikte på å kompensere 
for samme type tap som det kreves 
erstatning for går, ut fra den oven-
nevnte differansebetraktningen, til 
fradrag ved erstatningsutmålingen. 
Har skadelidte f eks fått dekket deler 
av sitt inntektstap gjennom rehabi-

literingspenger (nå avklaringspen-
ger) legges dette inn som en inntekt 
med skaden slik at det bare er det 
resterende resttapet det kan kreves 
erstatning for.

En standardisering, i hvert fall 
hvis den skal være egnet til å fjer-
ne den usikkerhet som foreligger 
knyttet til en individuell utmåling, 
må nødvendigvis bygge på en for-
utsetning om at skadelidte vil få of-
fentlige ytelser av en viss størrelse. 
Disse forutsetningene trenger for 
det første ikke å slå til på det indi-
viduelle nivå. Hva med spanjolen 
som blir skadet i Norge, får utbe-
talt en standardisert erstatning ba-
sert på en forutsetning om et visst 
nivå på de offentlige ytelsene, men 
avspises med langt lavere offent-
lige ytelser når han kommer hjem 
til Spania? Eller skadelidte som har 
opptjent dårligere uførepensjons-

Standardisering av erstatning
– Lik erstatning for ulikt tap

At skadelidte skal ha full erstatning for sitt økonomiske 
tap, har vært et grunnprinsipp i norsk erstatningsrett 
ved oppgjør etter person- og tingskader. En standardi-
sering av erstatningen ved personskader vil bryte med 
dette viktige prinsippet, og innebære at de gis lik er-
statning for ulikt tap.  

Fagnytt

Av: advokat Tom Sørum, 
Advokatfirmaet Ness & Co
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rettigheter enn det som forventes 
ut fra forutsetningene standardi-
seringen bygger på? Begge disse 
vil i utgangspunktet få en dårlige-
re dekning for sitt økonomiske tap 
enn det en individuell utmåling le-
der til. 

Det vil være et paradoks hvis 
vi nå i 2010, hvor det i andre sam-
menhenger fokuseres på individu-
elle rettigheter, skal akseptere den-
ne typen ubegrunnede forskjeller 
mellom skadelidte. De mest ek-
streme utslagene av slike forskjel-
ler i det offentlige ytelsesnivået 
mellom ulike skadelidte kan riktig-
nok søkes avdempet ved unntak 
fra standardiseringsreglene. Skal 
standardiseringen fylle sitt for-
mål må imidlertid unntakene være 
snevre, og andelen skadelidte som 
ikke får dekket sitt økonomiske tap 
stor.

Et annet hovedproblem ligger i 
at en standardisering nødvendig-
vis må bygge antakelsen om nivået 
på de offentlige ytelsene i fremti-
den. Det naturlige vil være å ta ut-
gangspunkt i det regelverket som 
foreligger på standardiseringstids-
punktet. De offentlige ytelsene er 
imidlertid under press, og det er 
grunn til å tro at de årlige ytelsene 
til skadelidte vil reduseres i frem-
tiden, sammenlignet med dagens 
nivå. Dette ligger som en forutset-
ning for reformen av alderspensjo-
nen, og vil etter all sannsynlighet 
også gjelde uførepensjonen. Kon-
sekvensen av en slik reduksjon er 
at forutsetningene for standardi-
seringen ikke lenger holder stikk. 
Etter hvert som de offentlige ytel-
sene reduseres i forhold det regel-
verket som gjaldt da standarden 
ble laget, vil skadelidte gradvis få 
dekket en mindre andel av sitt fak-
tiske økonomiske tap.

3. Endringer av standardiser-
ingen når de offentlige ytel-
sene endrer seg?

En måte å motvirke utslagene av 
endringer i det offentlige ytelsesni-
vået er at man samtidig med disse 
endringene endrer standardiserin-
gen av erstatningen. Reduseres de 
offentlige ytelsene skal den stan-
dardiserte erstatningen øke. Erfa-
ringen fra de områdene man har 
standardisering i dag gir begrenset 
håp om at så vil skje.

Yrkesskadeforsikringsloven 
med forskrifter har siden 1990 
hatt regler om standardisert ut-
måling av fremtidig inntektstap. 
Da disse reglene ble laget, hadde 
man ved yrkesskader krav på ufø-
repensjon ved 15% ervervsmessig 
uførhet. Senere ble denne rege-
len endret slik at rett til uførepen-
sjon først inntrer ved 30% ervervs-
messig uførhet. Denne endringen 
i de offentlige ytelsene burde ført 
til at skadelidte med ervervsmes-
sig uførhet under 30%  fikk økt sin 
standarderstatning. Sjablongen er 
imidlertid ikke endret slik vi kun-
ne forvente.1) Dette illustrer hvor-
dan en standard, i motsetningen 
til en individuell utmåling, ikke har 
noen iboende mulighet til å fange 
opp (økende) forskjell mellom kart 
og terreng. Rettstilstanden blir 
med andre ord statisk innenfor et 
rettsområde som har en lang tra-
disjon på å være dynamisk.2) Vi vil 
bli avhengig av lovgivers vilje og 
evne til å korrigere uheldige utslag 
i stedet for domstolene. I et større 
samfunnsmessig perspektiv er det 
vanskelig å se at dette er særlig 
ressursbesparende. 

4. Hvorfor lik erstatning for ulikt 
tap nå?

Utmålingsreglene i skadeserstat-
ningsloven har nå fungert i det 
praktiske rettsliv i ca 40 år. Disse re-
glene var i stor grad en videreføring 
av utmålingsreglene i straffelovens 
ikrafttredelseslov fra 1902. Etter 
hvert har mange utmålingsprinsipp 
blitt avklaret i rettspraksis. Triologi-
en av Høyesterettsdommer i 1993; 
Skoland, Horseng og Ølberg, var 
helt sentrale i denne avklaringen. I 
disse dommene benyttet Høyeste-
rett samtidig anledningen til å korri-
gere tidligere uttalt rettsoppfatning 
om at tapte pensjonspoeng ikke 
var erstatningsrettslig vernet. Det-
te hadde nok sammenheng med at 
folketrygdloven i løpet av den tid 

som hadde gått siden spørsmålet 
var behandlet sist i større grad ble 
oppfattet som en innarbeidet del av 
velferdsstaten. Dommene gir i så 
måte en god illustrasjon på hvor-
dan de nåværende utmålingsregle-
ne har vist evne til å utvikle seg og 
tilpasses de endrede samfunnsfor-
hold. 

De prinsippene Høyesterett 
fastsatt i 1993 har i ettertid vært 
gjenstand for tolkninger i juridisk 
litteratur og underrettspraksis. På 
denne bakgrunn kan slås fast at al-
dri har muligheten for ved å kom-
me frem til en riktig erstatning, på 
bakgrunn av de rettskildene som 
allerede foreligger, vært større. I ju-
ridisk teori har det av denne grunn 
vært hevdet at utmålingsprinsip-
pene i erstatningsretten i stor grad 
er avklaret, og at hovedspørsmå-
lene i fremtiden i større grad vil 
være knyttet til ansvarsgrunnlag 
og spørsmålet om hvilke interesser 
som har erstatningsrettslig vern.3) 
Dette er også mitt personlige inn-
trykk, og publiseringene av dom-
mer på lovdata indikerer ikke at 
utmålingsspørsmål er det som do-
minerer av tvistesaker for domsto-
lene. I en slik situasjon fremstår det 
unektlig som et paradoks at stan-
dardisering av erstatningsutmålin-
gen har blitt et politisk tema. Det 
kan vanskelig forklares på noen an-
nen måte enn at politikerne har latt 
seg påvirke av forsikringsbransjens 
ønske om en standardisering, uten 
å foreta en selvstendig analyse av 
behovet for dette. 

”Utmålings-
prinsippene
er i stor grad

avklart”

1) I Skårberg og Reusch, yrkesskade, s. 152 
legges det riktignok til grunn at skadelidte 
kan kreve en individuelt utmålt tilleggs-
erstatning i en slik situasjon, men jeg er 
usikker på om dette aksepteres av for-
sikringsselskapene.

2) Det er her tilstrekkelig å vise til den sentrale 
rollen domstolene har hatt ved utviklin-
gen av det objektive erstatningsansvaret. 
Se for øvrig Asbjørn Kjønstad, Erstatning-
sretten i utvikling.

3) Asbjørn Kjønstad, Erstatningsretten i ut-
vikling s. 54.
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Astrid Olsen er leder i LTN-Vester-
ålen lokallag. Hun har mange med 
seg når hun sier at politiet har gjort 
en god jobb med å redusere vill-
mannskjøringen i Øksnes kommu-
ne. Kommunen har tidligere opp-
levd flere ulykker med tragisk utfall 
på sine veger, i tillegg til ulykker der 
bare små marginer hindret av ska-
deomfanget ikke ble større. Takket 
være målrettet og kraftig innsats 
fra politiet i Vesterålen, med Øks-
nes lensmannskontor i spissen, er 

villmannskjøringen i dag sterkt re-
dusert. 

Regionalt samarbeid                                                                                                                
Jan Brun er lensmann ved Øksnes 
lensmannskontor. Han synes det 
er svært hyggelig at LTN og Trafi-
kanten ønsker å fremheve politiets 
innsats i Øksnes. Lensmann Brun 
understreker at offensiven mot vill-
mannskjøring i Øksnes, også kalt 
aksjon Øksnes, ble utført av en 
samlet politistyrke fra region Vest-

erålen. En dårlig kjørekultur er noe 
som har bygd seg opp over mange 
år i Øksnes, og Øksnes lensmanns-
kontor har alene ikke hatt ressurser 
til å få bukt på problemet. Den sam-
ling av ressurser ble derfor løsnin-
gen. Region Vesterålen består av 
seks lensmannskontor, som gikk til 
felles kamp mot Villmannskjørin-
gen i Øksnes.   

Motiverte politifolk
Stikkord for aksjon Øksnes er et 

Politiet i Øksnes fortjener skryt, mener Astrid Olsen i LTN-Vesterålen lokallag. Det 
siste året har politiet økt innsatsen mot villmannskjøring, og resultatene er et tryg-
gere og roligere trafikkbilde i kommunen. 

Politiet gikk til aksjon
mot villmannskjøring

Et regionalt samarbeid har ført til bedre kjørekultur i Øksnes kommune. Fra venstre, lensmann Jan Brun, 
politibetjent Heidi Johnsen og førstebetjent Johnny Holen ved Øksnes lensmannskontor. 

(Foto: Merethe Nilsen, kontorfullmektig)

Reportasje Av Anna Karolina Päbel Skomsø 
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stort volum motiverte politifolk med 
samme reaksjonsmønster, hurtige 
avgjørelser og et godt samarbeid i 
regionen, forteller lensmann Brun. 
Politiet var tilstede i Øksnes døgnet 
rundt. De hadde biler som patrul-
jerte på veger og sideveger, både 
dag og natt. I tillegg utførte de farts-
kontroller, promillekontroller, doku-
mentkontroller, ja hele spekteret av 
kontroller. Politiet i Vesterålen klarte 
å organisere dette inn i vanlig tje-
neste, og derfor medførte aksjonen 
lite overtid.

Tok verstingene 
Aksjon Øksnes gikk bredt ut, men 
også med et klart mål å få tak i ver-
stingene. Resultatet har blitt en rek-
ke bøter, et titalls personer måtte gi 
fra seg førerkortet og 3 biler ble be-
slaglagt. Å få bilen sin beslaglagt er 
en straff som svir. Lensmann Brun 
håper dette gir et signal om at poli-
tiet har virkemiddel, og at de vil bru-
ke disse for å få bukt med stygg og 
uaktsom kjøring. Ungdom var nok 
overrepresentert blant de som ble 
tatt i forhold til adferd i trafikken, 
men når det gjelder fart og rus var 

det spredte aldergrupper, forteller 
lensmann Brun. 

Det nytter å melde fra                                                                                                      
Aksjonen ble godt mottatt av lo-
kalbefolkningen, også av ungdom-
mene, forteller lensmann Brun. Han 
sier han er godt fornøyd med hvor-
dan publikum har opptred, blant 
annet med å melde fra om proble-
mer. Når mange melder fra gjør det 
jobben lettere for politiet, og lens-
mann Brun håper folk nå ser at det 
nytter å melde fra til politiet, at det 
skaper resultater. 

Aksjon Øksnes er avsluttet, med 
suksess og med en bedre kjørekul-
tur som resultat. Men jobben er 

ikke over, og politiet i Vesterålen 
og i Øksnes kommer ikke til å hvi-
le på laurbærblad. «Dette blir ikke 
den siste aksjonen», sier lensmann 
Brun. Han legger til at man kan ta 
kontakt med lensmennene i Vester-
ålen for å få vite mer om hvordan 
aksjonen ble organisert.   

”Dette blir
ikke den siste

aksjonen”

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

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

Ha en hyggelig russetid!



Årsmøtet i LTN-Buskerud fylkeslag ble avviklet lørdag den 10. april i Røde Kors- huset 
på Kongsberg. Årsberetningen viser at det har vært god aktivitet i perioden vi legger 
bak oss.

Godt avviklet årsmøte i
LTN-Buskerud fylkeslag

Det var 19 stemmeberettigede til stede og leder Mari-
anne Nyland åpnet møtet. Møtedirigent var vår sekre-
tær Knut Guttormsen som ledet oss fint igjennom da-
gen. Nestleder tok på seg å være møtesekretær som 
hun klarte med glans. Vi har i perioden 2009/10 avholdt 
10 ordinære og to telefoniske styremøter. Det ble be-
handlet 85 saker. Det første likemannstreff ble avholdt 
på Hønefoss og det andre ble avholdt på Kongsberg. 
Det skal nå holdes kurs for likemenn sentralt og to da-
mer er påmeldt fra oss.

God aktivitet
Vi skulle ha tur til Bulgaria, men det var for lite påmeld-
te så dette ble avlyst. Det var temakveld for alle med-
lemmene på Hønefoss og 18 medlemmer deltok. På 
landsmøte på Gardemoen hadde vi to utsendinger. I 
juni i fjor hadde vi flere baller i luften og i Krogstadelva 
delte vi ut LTN-effekter og vi hadde loddsalg.

Sommeravslutningen ble en hyggelig sammen-
komst med grilling av god mat. Medlemmene fikk god 
anledning til å snakke sammen og 21 medlemmer fant 
vegen til Sundhaugen i Øvre Eiker.

To dager i august var vi i Drammen på den årlige el-
vefestivalen og ga ut seler til de små og solgte en god 
del lodd. Vinnerloddet på kr.500.000 ble skrapt fram 
der. Det var litt av en gledesrus for mannen som vant 

og vi som var der. Vi måtte beherske oss så ingen an-
dre fikk rede på dette rundt oss!

Populært med stand
Til Kongsberg dro syv medlemmer og de ga ut reflek-
svester til barn og ungdom - en kjempesuksess.

På Sundvollen avholdt vi julebordet vårt i år og 14 
medlemmer koste seg med revyen som var med i bil-
letten.

En barnehage på Kongsberg fikk besøk av leder da 
de hadde et arrangement om sikkerhet i mørket.

Trafikkofrenes dag ble avviklet på Gol i år. I forkant 
av dette var alle medlemmene invitert til sosialt sam-
vær på hotellet med påfølgende seminar dagen etter 
før felles markering. Hele 29 møtte, så dette ble veldig 
godt mottatt av våre medlemmer.

Likemennene våre er hver uke på Drammen og Rin-
gerike sykehus. Der har de vært tilgjenglig for skadde 
og pårørende. Vi har også gjort en innsats for å rekrut-
tere flere likemenn, men dette har ikke vært lett da sli-
ke kurs har blitt avlyst. I perioden vi legger bak oss har 
vi også deltatt på tre regionsamlinger. Brukermedvir-
kerne våre har vært med i Statens vegvesen og Blefjell 
sykehus.

I FFO Buskerud har vår leder blitt valgt som nest-
leder. Ellers har våre styremedlemmer deltatt på ulike 

kurs/konferanser i regi av ulike instan-
ser.

Nytt styre
Etter valg av nytt styre ser det slik ut: 
Leder Marianne Nyland, nestleder Knut 
Guttormsen, sekretær  Kjell Wade, kas-
serer Nansy Asmundsen, styremed-
lemmer Britt Sofie Østheim og Anne 
Frøshaug, ungdomsrepresentant Kari-
anne Wiken,1.varamedl Sissel Remme, 
varamedlemmer Toril Ovnerud og Per 
Kårtvedt.

Landet Rundt Av Britt Sofie Østheim

Det nye styret er samlet og består 
av: (fra v. f.): Britt Sofie, Marianne, 
Per, Sissel, (bak t.v.): Toril, Knut og 
Kjell.
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Landet Rundt

Av Elisabeth BøenJohnsen

Fredag den 9. april arrangerte trafikksikkerhetsutvalget i Våler kommune i samarbeid 
med 33 andre aktører, et av Norges største trafikksikkerhetsarrangement. I tillegg 
til barnehager og privatpersoner, fikk nærmere 700 skoleelever fra Våler, Elverum og 
Åsnes en opplevelsesrik dag ved Norsk trafikksenter.

Trafikksikkerhetsdag 
i Våler i Hedmark

Trafikksikkerhetsdagen var et samarbeidsprosjekt mel-
lom flere aktører som bruker mye av sine ressurser på 
trafikk og sikkerhet, deriblant LTN. LTN var represen-
tert med seks medlemmer. Vi deltok aktivt i avvikling og 
gjennomføring av dagen samt at vi hadde stand hvor 
vi delte ut informasjon til de fremmøtte. Selius og våre 
reflekser var svært populære blant skoleungdommen.

Umodne hjerner
Adferdsforsker ved SNTEF Dagfinn Moe holdt et spen-
nende og tankevekkende foredrag om hvor uutviklet 
hjernen er på unge førere. Moe har gjennom mange 
år med forskning konkludert med at ungdom mangler 
dømmekraft og evne til å beherske impulser, noe som 
igjen kan føre til at unge mennesker tar større risiko og 
blir farlige i trafikken. Foredraget gjorde sterkt inntrykk 
på de fremmøtte.

Kommunens barnehager var også invitert. Disse 
fikk delta i Renates minneløp på trehjulsykkel. Dette 
var trafikksikkerhetsutvalget måte å minnes en av de 
yngste trafikkofrene i Våler de siste årene. Premien til 
alle deltagerne var Selius og refleksvest fra LTN, noe 
som de små gledet seg stort over.

Frontkollisjon
Det som nok gjorde størst inntrykk på de fremmøtte var 
den fiktive frontkollisjonen mellom to personbiler. Bi-
lene som kolliderte i 50 km/t fikk store skader, og hadde 
det vært med passasjerer så hadde disse blitt alvorlig 
skadet. Markører ble lagt ut i bilvrakene etter sammen-
støtet. Det var full utrykning av både brannbiler, ambu-
lanse samt at et politihelikopter fløy over skadestedet. 
Vi fikk overvære hele prosessen fra førstemann på ska-
destedet ringte AMKsentralen, brannmannskap som 
måtte frigjøre de skadde og til de skadde ble fraktet bort 
i ambulanse. Dette var så virkelighetsnært at det gjorde 
stort inntrykk på både oss som har opplevd dette selv 
og ikke minst skoleelevene som fikk se dette. 

Vellykket arrangement
Trafikksikkerhetsutvalget i Våler med lederen Gunn Ma-
rit Nilsen i spissen var meget fornøyd med dagen og 
håper at dette kan bli et årlig arrangement. Våler kom-
mune tar trafikksikkerhet på alvor og vil bidra aktivt i 
det forebyggende arbeidet. Våler kommune er forøvrig 
også den første kommunen i Norge som har meldt seg 
inn i LTN.

Den fiktive frontkollisjonen mellom to personbiler gjorde stort inntrykk. Bilene som kolliderte i 50 km/t 
fikk store skader, og hadde det vært med passasjerer, så hadde disse blitt alvorlig skadet.
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Landet Rundt 

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

Else Marie Augusti begynte med å forklare hva er en 
traumatisk hendelse. Det er en hendelse som innebæ-
rer faktisk eller opplevd fare for eget eller andres liv, 
den involverer frykt og hjelpeløshet, det er en uventet 
hendelse som har innvirkning på livet. Varighet og in-
tensitet av traumet varierer fra person til person, men 
man skal kunne tilpasse seg hverdagen igjen i etter-
kant. Et traume kan beskrives som: ”Episoder hvor våre 
forestillinger om verden, livet og selvet blir utfordret”

Vanlige reaksjoner
Videre fortalte hun om vanlige reaksjoner etter en 
traumatisk hendelse. Man opplever ofte økt hjerteryt-
me, hurtigere pust, ekstrem frykt, nummenhet, forvir-
ring, kvalme/dårlig mage, hodepine, hjertebank, økt 
blodtrykk - for å nevne noe. Dette er fysiske reaksjo-
ner som er styrt av hjernen. Psykiske reaksjoner kan 
være at man blir mer årvåken, skvetten, lett skremt, ir-
ritabel og kan få sovevansker. Psykososiale reaksjoner 

Regionkonferanse om
traumatiske hendelser

Lørdag den 20. 
mars møttes 
fem av seks lag 
i region Midt til 
regionskonfe-
ranse på Rica 
Hell hotell. Vi 
startet med 
lunsj og fulgte 
på med fore-
drag av Else 
Marie Augusti 
som har master 
i psykologi og 
som snakket om 
traumer og trau-
mereaksjoner. 
Hun satte også 
søkelys på hvor-
dan det kan ha 
innvirkning på 
hukommelsen 
vår.

Else Marie Augusti 
var foredragholder 

i Region Midt, og 
snakket om hvordan 
traumatiske hendel-

ser påvirker oss.



kan være angst, redsel, skyldfølelse, sorg, depresjon, 
sosial tilbaketrekning, følelse av ensomhet og emosjo-
nell nummenhet. Kognitive reaksjoner kan være lang- 
som tenking, konsentrasjon/oppmerksomhetsproble-
mer, forvirring, mareritt/dagdrømming og hukommel-
sesproblemer. Alt dette er normale reaksjoner på en 
unormal hendelse. 

Varighet og omfang 
Else Marie Augusti fortalte også litt om varighet og om-
fang av et traume hvor noen opplever flere, sterkere og 
mer langvarige reaksjoner, mens andre kan utvikle psy-
kiske lidelser i etterkant av traumatiske hendelser. Dette 
vil kunne påvirkes av hva som skjedde og personlige 
forhold. Det er vanlig at de fleste symptomer gir seg 
etter seks måneder, men det er også registrert varighet 
av symptomer i opp til 25 år etter hendelsen. 

Utvikler PTSD
Mange utvikler PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) 
i etterkant av et traume. PTSD er i utgangspunktet en 
normal reaksjon på en traumatisk hendelse. Når reak-
sjonene vedvarer og de er til hinder for normal funge-
ring i hverdagen, er det mulig at individet kvalifiserer 
til en PTSD diagnose, da skal tre av disse fire kriteriene 
være oppfylt: 1. forhold ved situasjonen som skjedde, 
2. gjenopplevelser av hendelsen, 3. unngåelse og fø-

lelsesmessig nummenhet og 4. mental og fysiologisk 
aktivering. Kommentar fra salen: I rehabiliteringspro-
sessen er det ofte stort fokus på det fysiske, og det psy-
kiske blir ofte glemt/lagt til side. Når man får psykiske 
problemer, skyldes det på hodeskaden. Kriseteam bør 
ha en erfaringsperson blant seg!

Vil avta
Else Marie Augusti forklarte at traumer kan ha innvirk-
ning på hukommelsen vår. Husker man traumatiske 
hendelser bedre eller dårligere enn andre typer hendel-
ser? Minnene er virkelighetsnære og nokså stabile over 
tid. Minnene dukker opp ufrivillig og forstyrrer hverda-
gen vår. Man kan ha problemer med å huske detaljer 
eller rekkefølge. Minnene er ofte fragmenterte. Det er 
vanlig å huske sentrale detaljer fremfor perifere trekk. 
Jo mer man prøver å unnlate å tenke på den trauma-
tiske hendelsen, jo mer påtrengende blir minnene, og 
man får ikke bearbeidet hendelsen. La minnene kom-
me og akseptere at man har de. Normalt sett avtar min-
nene med tiden. 

Det er viktig å snakke med venner, familie, andre 
som har opplevd lignende situasjon og fagfolk. Det er 
viktig med en kombinasjon av støtte fra disse etter et 
traume. Det er også kanskje nødvendig å få hjelp til 
praktiske gjøremål etter traume.

Lagene ga under konferansen uttrykk for at en ung-
domskontakt i et lag må få handlingsrom og støtte fra 
styret, men styret kan ikke bestemme aktivitet. Det er 
også viktig at det blir lagt inn i budsjettet slik at man 
på den måten synliggjør at man satser på ungdoms-
arbeid og at det faktisk blir brukt av disse pengene til 
ungdomsaktiviteter. Det ble diskutert hvor vidt man må 
være medlem for å delta, om det kanskje går an å ha en 
”prøvetid” før man eventuelt blir medlem? Som ”prø-
vemedlem” har man i så fall ikke de samme rettighe-
ter/rabatter som et medlem har. Man må være medlem 
for å få redusert pris på aktiviteter. Det ble også sagt at 
ungdom er morgendagens LTNere, og det ble lagt frem 
idèer til rekruttering. 

Fokus på likemannsarbeid
Hilde Valberg, Brit Lund og Liv Solveig Einan redegjor-
de for erfaringer med det forenklede likemannskurset 
som ble avholdt i regionene i 2009. Det er ca. 50 perso-
ner som har deltatt til nå og region sør avholder kurset 

våren 2010. Kurset har blitt veldig godt mottatt i alle 
regionene. Kursdeltakerne har satt pris på at det er få 
deltakere (10–15) på kurset som gjør at mange har vå-
get å ta ordet. Kurset er enkelt og greit, kursinnholdet 
er enkelt og lite, og kurslederne er enkle og de er fotfolk 
i LTN. Det er ingen fasit på kurset og det er stikkordene 
på presentasjonen som gir diskusjoner blant deltaker-
ne.

Mye nyttig 
Søndag, siste dag på konferansen, var vi samlet for å 
høste erfaringer av hverandres arbeid i lagene. Det ble 
diskutert mye nyttig! Lagene i regionen driver sitt ar-
beid noe ulikt, men felles fokus er å ha artige aktivite-
ter for medlemmer. Noen lag deltar på store aksjoner, 
f.eks russeaksjon og trafikkaksjon. Andre lag har heller 
sosiale aktiviteter som bowling, kino, teater etc. De fles-
te lag har markering av Trafikkskaddes dag. Et lag har 
startet opp egen trimgruppe og et annet lag har eget 
sangkor. Det er mange muligheter og et rikt mangfold!

Ungdoms og likemannsarbeid 
i Region Midt
Under regionkonferansen i Midt, presenterer Ungdomsutvalget sin plan frem til 2012.
Det ble også redegjort for likemannsarbeidet. 
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Landet Rundt v

Med seg i styret får Turid: Hans Haugland (sekretær), 
Anne H. Lindseth (kasserer) og styremedlem Julie 
Kvamme (vara). Konstituerende styremøte ble holdt på 

kvinnedagen, den 8. mars 2010 på Turids hjemmekon-
tor som nå en tid fremover blir LTN Asker og Bærums 
tilholdssted. 

LTNAsker og Bærum 
avviklet årsmøte

LTN Asker og Bærum valgte på 
Årsmøtet 10. februar 2010 nytt 
styre. Årsmøtet ble avholdt 
på styreleder Turid Danneviks 
hjemme kontor.

Årsmøtet i LTN-
Asker og Bærum 
ble avviklet i 
februar.  Her ser 
vi (t.v) sekretær 
Hans Haugland, 
Julie Kvamme 
styremedlem 
(vara) og styre-
leder Turid Dannevig.

Ingeborg på
plass igjen
Assisterende generalsekretær i LTN, Ingeborg 
Dahl-Hilstad (bildet) er tilbake på jobb etter om 
lag seks måneders fødselspermisjon. Det er 
både kolleger og medlemmer av foreningen 
svært glade for.

– Jeg er i full jobb nå, men fra juni til oktober 
måned skal jeg jobbe 60 prosent stilling, fortel-
ler Ingeborg.

Mange utstillere
besøkte Lillestrøm

Også  hjelpemiddelprodusentene (bildet)  var godt syn-
lige under hjerneskadekonferansen på Lillestrøm tid-
ligere denne måneden. Linda Kristiansen (t.v), Terje 
Balsnes og Stian Iversen jobber for Ergoseat og hadde 
mange interesserte som kom innom standen.

Ergoseat er en av de ledende aktørene innen produk-
sjon og tilpassing av formstøpte sitser til rullestolbru-
kere.
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Landet Rundt

Av Irene Engesvoll

Under årsmøtet i LTN-Romerike lokallag var det vanskelig å fylle 
opp plassene i styret, og laget har derfor hatt ekstraordinært 
møte for få dager siden.

Årsmøte
i Romerike

Tirsdag den 16. mars 2010 avholdt LTN-Romerike lokallag sitt årsmøte på Høyskolen i 
Akershus på Lillestrøm. Det var 10 medlemmer som møtte frem, og lederen vår Kjell 
Silkoset, la fram en fyldig årsmelding med tilbakeblikk på mye aktivitet i år 2009.

Vi vil spesielt trekke fram et meget suksessrikt helge-
opphold på Haraldvangen med aktiviteter og fore-
drag og ikke minst sosialt samvær. Julebordet på Bla-
ker Skanse ble også en suksess hvor vi fikk med oss to 
medlemmer fra LTN-Oslo. Likemannsarbeidet fungerer 
veldig bra, hvor vi møter opp på Ahus èn gang i uka på 
to forskjellige avdelinger. Media har tatt kontakt i flere 
forbindelser, deriblant: ”Gutta mot rus og villmannskjø-
ring” hvor de opererer som et underutvalg av LTN-Ro-
merike.
 
Kartlegger interesser
Vi i styret har satt i gang en prosess, hvor man kartleg-

ger interesser og ressurser til hver enkelt av oss, med 
tanke på handlingsplanens oppgavefordeling.
Til slutt vil vi meddele at på dette årsmøte har vår leder 
Kjell Silkoset og kasserer Knut Martinsen takket nei til 
videre verv.

Må ha nytt møte
Og vi fikk dessverre ingen nye inn i disse vervene. Vi sy-
nes dette var meget trist. Dermed må vi ha et ekstraor-
dinært styremøte som blir avholdt den 22. april i FFOs 
sine lokaler på Skårer. 

 En oppmerksomhet til de som takket nei til videre 
verv i styret, vil vi gi ved en senere anledning.

Silje Ugelstad fra LTN-Romerike skal 
ha æren for at deltakerne under hjerne-
skadekonferansen på Lillestrøm, i pe-
rioden den 8. og 9. april, hadde grønne 
planter å hvile øynene på.

Silje skaffet
nydelige planter

– Det lot seg ordne ganske så greit, sier Silje som arbei-
der hos Ambius i Oslo.

Dekorering med planter er noe firmaet driver med, 
og med en noe anstrengt økonomi, så kom Silje Ugel-
stad arrangørene til unnsetning. Silje har i mange år 
vært medlem av LTN.

– Ja, de 11 plantene som blant annet ble plassert 
ved scenen er av typen Amstel King. De fikk vi låne 
helt gratis av arbeidsgiveren min, forklarer hun.

Arrangørene ble dermed spart for tusenvis av kro-
ner, og deltakerne fikk noen vakre grønne planter å hvi-
le øynene på.

Silje Ugelstad fikk låne nydelige grønne planter fra 
Ambius hvor hun arbeider. Det sparte arrangørene 
for mye penger. ( Foto: Gunn-Elisabeth Almås)
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Tlf. 23 23 47 50

Småbåtregisteret
Tlf. 815 44 055

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

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

Trafikksikring

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 Vik i SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA

www.vikorsta.no

post@christie.no
www.christie.no

Erling Arnfinn Kvål
7585 ELVARLI
Tlf. 74 80 01 98
Mobil 947 25 776

Organisasjonskart for Redningstjènesten

Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Tlf.: +47 22 24 53 21   Faks.: +47 22 24 51 64

Hovedredningssentralen
Sør-Norge

Sikringsbygget
4050 Sola

Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen
Nord-Norge
Postboks 1016

8001 Bodø
Tlf.: +47 75 58 07 45

Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene
og Svalbard

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

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Nettbuss
Trøndelag AS

Oslov. 129
7018 TRONDHEIM

Tlf. 815 22 900

Transport
Olav Arnstad

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

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

HEDMARK

Skolev 4, 2380 BRUMUNDDAL.....................Tlf. 62 34 41 00 Mob. 907 50 061

ROGALAND

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

SOGN og FJORDANE

Sunde Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER..............................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no   -    www.sundetrafikkskole.no

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

VESTFOLD

Andebuv 74, 3170 SEM......................Tlf. 33 31 14 57    -    Mobil 907 32 811
Trafikalt grunnkurs - Teorikurs - Førerkort kl. B

Veien til førerkortet  -
Bruk en ATL-skole!

AKERSHUS
Jessheim.............Tlf. 63 92 96 00 / 902 03 708

AUST-AGDER
Arendal...................................Tlf. 37 00 60 00
Grimstad.................................Tlf. 37 04 49 99

SØR-TRØNDELAG
Røros v/Røros Auto....................Tlf. 951 46 246

TELEMARK
Grenland.................................Tlf. 35 90 00 50

VEST-AGDER
Sirdal.......................................Tlf. 38 37 18 21

Jernbanev 21
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Aust-Agder
fylkes-
kommune

4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 73 00

7075 TILLER
Tlf. 72 90 09 00

3'ern
Trafikkskole AS

Tordenskioldsg 77
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 70

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

Kamås
Transport AS
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310

Bilskadesenteret AS
Halbrendsøyra 3

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 72 50

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Hepsø
Maskinstasjon

 7228 KVÅL
Tlf. 72 85 22 08

Plassen
MC & Racing AS

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 66 76

Bil & Dekkservice AS
Fjærevegen 1, Øyrane

6800 FØRDE
Tlf. 57 72 55 00

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Fylkesmannen i Troms
Utdanningsavdelinga
Strandv 13, 9291 TROMSØ
Tlf. 77 64 20 00

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36
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Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar Trafikkskaddes 

magasin eller post fra LTN? Da har du trolig ikke meldt dette 
til oss.  Send inn din nye adresse til:

medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Trygt på skoleveiene
Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og
Kulturetaten

www.karomoy.kommune.no

Sandøy
kommune

www.sandoy.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Os
kommune

Brann, Redning
og Beredskap

www.os-hordaland.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no www.orkdal.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Bremanger
kommune

www.bremanger.kommune.no

Namdalseid
kommune

www.namdalseid.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Norddal
kommune

www.norddal.kommune.no

Tysnes
kommune

www.tysnes.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Trøgstad
kommune

www.trogstad.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Fosnes
kommune

www.fosnes.kommune.no

Vikna
kommune

vikna.kommune.no

Steigen
kommune

 www.steigen.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Snillfjord
kommune

www.snillfjord.kommune.no

www.vaga.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
 www.namsos.kommune.no

Audnedal
kommune

www.audnedal.kommune.no

Evje og Hornes
kommune

 www.e-h.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Sola
kommune

www.sola.kommune.no

Elverum
kommune

www.elverum.kommune.no

Lierne
kommune

Oppvekst
www.lierne.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

www.gran.kommune.no

Surnadal
kommune

www.surnadal.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

www.re.kommune.no

Leirfjord
kommune

www.leirfjord.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

www.nore-og-uvdal.kommune.no

Røros
kommune

www.roros.kommune.no

Hole
kommune

www.hole.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Gulen
kommune

www.gulen.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

www.sarpsborg.com

Meråker
kommune

Sektor for skole, oppvekst og kultur
 www.meraker.kommune.no
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SeliusSelius
Snøen har smeltet der jeg bor, og nå har jeg og 
flere av mine venner tatt fram sykkelen igjen. 
Før vi starter sykkelsesongen er det viktig at vi 
sjekker at alt er som det skal, og det kan være 
lurt å få noen voksne med på det. Hvis det er al-
vorlige mangler på sykkelen din, så er det best 
å ta den til en sykkelreparatør. Det er nemlig 
livsfarlig å legge ut på veien med en sykkel som 
for eksempel ikke har gode nok bremser. Du 
skal også passe på at kjedet har smøring - og at 
det ikke er noen stygge ulyder i sykkelen. Dess-
uten har du sikkert vokst i løpet av vinteren, og 
det kan være lurt å justere setet. Jeg skrev i fjor 
høst at det var lurt om du hadde en overhaling 
av sykkelen før du satte den bort for vinteren, 
men det er jo ikke sikkert det ble noe av. Få der-
for noen voksne med deg på sykkelsjekken før 
du legger ut på tur!

Ingen bør dessuten sykle uten hjelm. Det er 
kjempeviktig at du bruker hjelm - ja like viktig 
som å bruke belte i bil. Hvis de voksne hjemme 
hos deg ikke bruker sykkelhjelm, så skal du få 
lov av meg til å ”kjefte” på dem!

Når vi sykler langs veien, så er det viktig at vi 
blir sett av bilistene. Det kan derfor være veldig 
lurt å ta på en refleksvest når vi er ute på tur.

Ha en flott mai måned!
Hilsen
Selius

Full rulle med 
sykkel

Denne flotte tegningen, med fin 17.mai-stemning, 
har vi fått fra Kristine Jonassen som snart er 8 år. 
Tusen takk Kristine. Overraskelse kommer i posten!

ÉN TING
EKSTRA
Eta Beta har funnet fram en del ting, hvilken 
ting passer ikke sammen med de andre?
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SeliusSelius

Løsning -

– Så forferdelig langt hår du har da, 
unge mann. Du burde klippet deg for 
lenge siden.
– Jeg har klippet meg for lenge siden!

Hva heter Kinas beste stuper?
Svar: Ma Ga Plask

Doktor til assistenten: 
– Hva gav du til den mannen med den 
forferdelige hosten?
– Avføringsmiddel …
– Det må du da forstå at ikke hjelper!
– Si ikke det. Han står der borte og 
klamrer seg til en lyktestolpe og tør 
ikke hoste.

Hva sier duene i Oslo?
Svar: Kurr, ass …!

Dame på restaurant: – Huff, det ligger 
en finne i fiskesuppen min!
Kelneren: – Hva så? Det hadde vært 
verre om det hadde ligget en svens-
ke der!

Rektor til den frekke eleven:
– Nå er du blitt sendt hit hver eneste 
dag i en hel uke! Hva har du å si til 
det?
– Takk og pris at det er fredag!

Vet du hvorfor blinde er så glade i frø-
loff?
Svar: Fordi det står så mye morsomt 
på dem …

Det var dåp i Kautokeino og presten 
spurte faren om hva barnet skulle 
hete.
– Enok, svarte faren.
– Skal ikke barnet ha noen mellom-
navn? spurte presten.
– Enok e nok, svarte faren.
Og dermed ble gutten hetende Enok 
Enok.

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

EN TING EKSTRA!
Korketrekkeren.

FOR EN  UTSIKT!
Pengebingen til 
Skrue

FOR EN
UTSIKT!
Hva er Birgitte så
opptatt av?
Fargelegg feltene
med en prikk så får
du se.



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/Turid Dannevig, c/o Dannevig
Solstadveien 71, 1395 Hvalstad
M. 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
ltn-harstadomegn@ltn.no
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Mannsverket 4, 5094 Bergen
T. 954 29 238
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 9521.16.453335

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/Finn-Johnny Nilsen
Oskar Bråtens gt. 60, 
8800 Sandnessjøen
M. 91796 427
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
M. 924 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
ltn-stjorverdal@ltn.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
Lian rehab., Vådanvegen 39, 
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/Nils Tore Johnsen
Fjellhøyveien 4, 3920 Porsgrunn
T. 908 21 339
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/Mikael Gare
Riskestien 18B, 4635 Kristiansand
M. 901 17 290
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
sishar@online.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.midt@ltn.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
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

LTN-Regionssekretær Sør 
Wenche Solløst
Vækerøveien 26 B, 0282 Oslo
M. 957 00 534
region.sor@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: 
10. mai

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Våren er i 
anmarsj

Vinnerne er:
Birgit Løvli, 
Lyngseidet
Ann Kristin 
Pettersen, 
Eidsvoll
Jorunn 
G. Olsen, 
Førresfjorden

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

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

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

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

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

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

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

PIKE - 
NAVN

TYSK BY 
FLOKK

SPOR - 
TEN

GIFT TALL
HISSET 
TOPP - 
KORT

FØL - 
SOMME

OKSY - 
GEN

VOKA - 
LEN

VEER 
GRUVE - 

ORLD

BLAN - 
KETT 

KOSTER

AKTU - 
ELL 

AKSJON

VAK - 
KERT

TEPPER

NAGET   
TA EN 
PAUSE

SVIR

INVI - 
TERE

ORDNE

ANTA 
TRAN - 
SPOR - 

TEN

DYR BELTET

SEL - 
GERE

EMBLEM ROM 
STRØM

TA SEG 
EN 

SVINGOM

KAMP - 
PLASS

RENE

HURTIG ELTER NARRER

LEVER RÅTTEN 
ÅSRYGG

TETTE - 
MIDDEL

FRO - 
DIGE 

SLETTE

UTROP 
KRYR

LÆRER

EI PENGE - 
LENS

FASE 
MAT

HÅND - 
VERKER

TAKT 
TONE

GOD     
PRO - 

NOMEN

PIKE - 
NAVN

OMRÅ - 
DER 

STING

GUTTE - 
NAVN    
SUP

ÅPENT 
PARTI

JEKS - 
LENE

ANLEGG
SPISER 
FOR - 
ENER

SVAN - 
SEN

DIKT -    
SAM - 
LING

SMERTE-
ROP

RED - 
SKAP 
TETT

ÅRE     
STED - 
LIGE

NY - 
NORSK 
PRO - 

NOMEN

ALDER EIE      
SPIR

STJE - 
LER 

MYNTER

TOPP 
HUMRE

BINDE - 
ORD

DRIKK
BE - 

STILTE 
LISSE

KLARE

PADLE 
TITTEL

RED - 
SKAP    
UT - 

TREKK

FREM - 
DRIFT

TOKT 
MYNT

ØYBO - 
ERE

HET
DANS 
PRO - 

NOMEN

KON - 
JUNK - 
SJON

SKINN

BØNNE - 
LEDERE

ADELS - 
MANN

RØYS SKALL - 
DYR

BE - 
HAND - 

LING
URET

MINI - 
MALE

SKIN - 
NER

ELV TELE

AMERI - 
KANSK 
INNSJØ 
MØBEL

MU - 
STASJE

NESE - 
VISE

FARTØY 
EKSI - 
STERE

UKJENT VOLT INSEKT 
GRETNE

STOFF 
SAMT - 
LIGE

ARR.  I 
DRAM - 

MEN     
7.- 8. MAI

HUS - 
GUDEN

GRAVE
YTRET 
SANG - 

ERE
HAVDYR

SAGN - 
SKIK - 
KELSE

UDELT 
TALL

MÅL HELLIG

LAGET UNNA
INN - 

GANG - 
ENE

FISK

BESTÅ SKRI - 
BENT
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Målet med denne dagen er å introdusere friidrett til barn og ungdom på en morsom måte. De vil 
få prøve seg i de tradisjonelle øvelsene innen friidrett, og på den måten finne ut om friidrett er en 
idrett for seg. Med dette tilbudet ønsker vi å gi alle barn en smak av hva friidrett er uavhengig av 
individuelle forutsetninger. Våres mål er at dere skal få interesse for friidrett og vil være en del av 
Sk Vidars satsning på å integrere barn med nedsatt funksjonsevne inn i våre eksisterende friidretts
grupper. Etter denne prøvedagen vil vi etablere fast et ukentlig tilbud for funksjonshemmede ut
øvere som vil drive friidrett. 

I sommerferien arrangerer vi friidrettsskole uke 25 og 33 på 
Bislett stadion. Det er en friidrettsskole for barn som har lyst å 
være aktive i sommerferien. Dette kan dere straks lese mer om 
på www.friidrettsskolen.no.
                                                  

Målgruppe: 
Barn i alderen 7–15 år, med nedsatt fysisk funksjonsevne 
eller synsnedsettelse.

Tid:  
Onsdag 12. mai, kl 17.0018.00

Sted:  
Bislett Stadion, Oslo

Trenere og kyndig personell med erfaring med målgruppen og idrett vil være tilstede denne dagen.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Maria Lindström på mail:
friidrett@skvidar.no eller telefon 454 65 037

Påmelding til: friidrett@skvidar.no innen mandag 10. mai

Tilbud om friidrettstrening
– for barn med nedsatt funksjonsevne
Sportsklubben Vidar inviterer til friidrettstrening for barn med nedsatt 
funksjonsevne på Bislett stadion onsdag 12. mai kl 17.00. 

 



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

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

Stein Chr. Hexeberg (H)
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Tone Ringstad

Vi har lang erfaring med å bistå skadelidte etter alle typer 
personskader. Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon. 

Roald Amundsens gt. 6, postboks 1503 Vika, 0117 Oslo
Tlf. 22 31 32 00, fax. 22 31 32 01, e-post: personskade@vogtwiig.no

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Ellen Abrahamsen

personskadeadvokat.no

Personskade og erstatningsrett

O S L O   T Ø N S B E R G   S TA V A N G E R   B E R G E N   T R O N D H E I M   T R O M S Ø   W W W.  S T E E N S T R U P. N O

For en uforpliktende og gratis førstekonsultasjon, ta kontakt med
ola.stromsmoen@steenstrup.no (Oslo) eller otto.roll@steenstrup.no (Bergen)

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

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

Advokatfirmaet
Pedersen, Reier & Co AS

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

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

domsrettsforhold, forretningsjus, arbeids og familierett.

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

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

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

høyt faglig nivå og gode resultater.

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

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

Tlf. 23 29 90 00 - Fax 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

Tlf. 73 87 02 50 - Fax 73 87 02 51

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

Tlf. 77 66 73 30 - Fax 77 65 71 98

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

Haugesund:
Haraldsgt. 140, 5527 Haugesund
Tlf. 52 72 30 80 - Fax 52 72 95 50

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum (H)

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Trond S. Laumann
Advokat Lars Edvard Erichsen

Advokat Espen Rekkedal
Advokat Sindre Stave

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)
Advokat Bodil Katrine Hjartåker

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

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

Advokatfirmaet Ness & Co DA består av 20 medarbeidere, 
hvorav 13 jurister. Firmaet driver en variert praksis med 
hovedvekt på personskadeerstatning, yrkesskader og pasient-
skader samt forsikringsrett og trygderett.

Vi bistår ved alle typer personskader, men har på grunn av de spesielle 
utfordringer enkelte skadetyper og erstatningsspørsmål reiser, delt oss inn 
i 7 forskjellige team:
• Hodeskader (kognitiv svikt)
• Ryggmargskader
• Nakkeskader
• Forsørgertap
• Medvirkning v/påstått uaktsomhet (f. eks. promillekjøring, høy hastighet)
• Erstatning til skadde personer i egen næring 
 (selvst. næringsdrivende og personlig aksjeselskap)
• Fødselsskader

I tillegg kan vi bl.a. tilby tjenester innenfor følgende rettsområder: fast eiendoms 
retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som bistands-
advokat.


