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KJØKKEN
ergonomiutstyr

Astec AS  -  Tlf. 2272 2355  -  post@astec.no  -  www.astec.no

Ditt favoritt kjøkken
Enten du skal ha nytt eller rehabilitere 
ditt eksisterende kjøkken, - vi har 
kunnskapen og heissystemene!

Landsforeningen for trafikkskadde 

ønsker alle medlemmer og 

samarbeidspartnere en 

riktig god påske. 

Sekretariatet har stengt i 

påskeuken.

Vi oppfordrer alle til å kjøre 

pent i påsketrafikken!

KOM MAI -  DU SKJØNNE MILDE!

REGIONSKONFERANSER FOR ALLE 
REGIONENE GJENNOMFØRES I MAI!

6.-7. mai arrangeres konferansen for regionene vest og midt:  Rica Hotel Bergen. Påmelding snarest.

20.-21. mai for regionene øst og sør: Scandic Hotel i Asker. Påmeldingsfrist 20.4.

27.-29. mai for region nord: Quality Hotel Grand Royal i Narvik.  
Denne konferansen kombineres med LTN-skolen trinn 2. Påmeldingsfrist 12.5.

Felles for alle konferansene er bl.a. temaet likemannsarbeid.  
Representanter fra Landsstyret vil også være tilstede.

Program for konferansene er sendt på mail til styremedlemmene i de respektive lagene.
 LTN sentralt dekker kostnadene for 2 personer fra hvert lag.  

Lagene kan gjerne melde på flere ved at lagene selv dekker kostnaden.

Påmelding skjer via de enkelte LTN-lagene.

Hvis spørsmål, ta gjerne kontakt med regionsekretær 
Wenche Solløst, tlf. 22 35 71 00

eller mail: region.sor@ltn.no
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Familien Paulsen fra Gjerdrum i 
Akershus har tatt den tunge avgjø-
relsen om å gå rettens vei etter at  
familiefaren ble drept i en motor-
sykkelulykke i juni 2008. Som kjent 
har Landsforeningen for trafikkskad-
de gått inn med midler for å få be-
lyst denne prinsippielt viktige saken.  
Familien mener hull i veibanen og 
en elendig veistandard var årsaken 
til ulykken. Statens vegvesen konklu-
derte imidlertid med at det var høy 
fart som forårsaken dødsulykken. 
Kunne ulykken vært unngått hvis det 
hadde vært satt opp varselskilt om 
dårlig vei? Det hevdes at det siden 
2000 har kommet bekymringsmel-
dinger fra naboer, den siste meldin-
gen ble ringt inn bare timer før fami-
liefaren ble utsatt for ulykken. Dette 
måtte Mesta Drift A/S og Akershus 
fylkeskommune svare for i retten. Vi 
har også friskt i minne ulykken på  
fylkesvei 13 i Alta i januar 2009 der 
tre personer døde etter en skrens 
med personbil. Her konkluderte Sta-
tens havarikommisjon med at det var 
veiens beskaffenhet, altså dype spor 
i kombinasjon med isdekket vei, som 
var medvirkende årsak til ulykken.

Trafikkulykker er som regel sammen-
satte. Det er flere faktorer som spiller 
inn. Derfor må vi sette inn ressurse-
ne flere steder. Vedlikehold av vei fikk 
et løft på 2011-budsjettet, og vi for-

venter at vegdirektøren bruker hver 
krone - raskt. Rassikring på utsatte 
veistrekninger må også på plass. En-
kelte steder fraktes skolebarn i buss 
på svært rasutsatte veier. Vi må også 
få på plass midtdelere på veien der  
det er høy ulykkesfrekvens, vi vil ha 
mer kontroll av fart og ruskjøring, 
og vi må gå tungt inn i det forebyg-
gende arbeidet. Vi vet at ungdom er 
en høyrisikogruppe, og unge førere 
må ha et særlige fokus. Uansvarlig  
kjøreadferd må det slås hardt ned 
på. Kjøreskolene har et ansvar i å for-
midle at førerkortet faktisk bare er til 
låns. Det kan tas fra deg, og det er in-
gen menneskerett å kjøre bil.

Vi går nå inn i påskeuken, og vi vet 
at mange bilister er ute på veiene. Vi 
i LTN håper på en ulykkesfri uke og 
oppfordrer alle om å kjøre pent.

God påske!

Hilsen 
Svein Ove Langeland
Landsleder

Farlige veier dreper

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
Generalsekretær: Marit Andresen
e-mail: leder@ltn.no
Leder: Svein Ove Langeland 
e-mail: sovlang@haugnett.no

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 970 01 965 • Fax: 22 35 03 90
Ansvarlig redaktør: Gunn-Elisabeth Almås
e-mail: gunn.almas@ltn.no
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Tel: 75 68 26 13 • e-post: arildj@polarfakta.no
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – april, 2011
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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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Overfor Helse- og omsorgsdepar-
tementet har LTN igjen fokusert på 
manglende styrke i satsing på reha-
bilitering. Ingeborg Dahl-Hilstad er 
utålmodig.

- Vi venter fortsatt på den lo-
vede satsningen innen rehabilite-
ring og habilitering. Tilbudet som 
gis i kommunene er mangelfullt, 
og varierer mellom kommunene. 
Den nye loven som er foreslått om 
kommunale tjenester vil gjøre situ-
asjonen verre. Tidlig innsats i reha-
biliteringen, med startfokus i spe-
sialisthelsetjenesten er nødvendig. 
Innsats i sykehus er nødvendig i 
forhold til utfallet for disse men-
neskene, mener hun.

Mangelfull oppfølging 
LTN peker også på at overføringen 
til hjemkommunen i mange tilfeller  
er mangelfull og at en individuell 
plan (IP) er et godt verktøy, og ikke 
minst nødvendig, i denne fasen. 

- Vi ber om at det settes av pen-
ger til å undersøke hvem som fak-
tisk får IP, hvem helsetjeneste eller 
kommune mener har IP og hvem 

som selv mener de har det. Vi tror 
dessverre det er mange som ikke 
har den oppfølgingen de har krav 
på rundt i landets kommuner, sier 
Svein Ove Langeland mens Dahl-
Hilstad nikker bekreftende.

Tidlig rehabilitering av barn
LTN mener også at det må oppret-
tes et tilbud til barn med trauma-
tiske hjerneskader. I dag finnes ikke 
et forutsigbart tilbud, barn må få til-
bud på lik linje med voksne. 

- På Ullevål Universitetssykehus 
må man få plass og nok menneske-
lige ressurser til å starte tidligreha-
bilitering av denne gruppen. Sunn-
aas og Nordre Aasen må få midler 
til å ta mot barn fra hele landet, og 
Sunnaas må få midler til å tilpasse 
klinikken til barn og skjerme bar-
na. Dette er en veldig viktig sak for 
LTN, sier Dahl-Hilstad. 

Rettssikkerhet ved 
pasientskader
I dokumentet som er sendt fra LTN 
ber foreningen om at Norsk Pasi-
entskadeerstatning (NPE) tilføres 

midler slik at NPE blir i stand til ut-
føre adekvate utredninger før man 
fatter vedtak i sak. Dette er man  
etter LTNs oppfatning ikke i stand til 
i dag.

- I dag må dessverre den enkel-
te skadelidte ofte bruke betydelige 
private ressurser for at saken skal 
bli tilstrekkelig belyst, forteller Per 
Oretorp.

Trafikksikkerhet
Trafikkskaddes magasin har tidlige-
re skrevet om det vellykkede Rings-
akerprosjektet, som nå har fått nav-
net TrafikkLYKKE. En evaluering av 
prosjektet slo fast at yngre bilførere 
har endret adferd i trafikken. Ulyk-
kestall og antall drepte har gått kraf-
tig ned. LTN mener dette prosjektet 
må videreføres nasjonalt.

- Vi ber om at forbudet mot  
virerekkverk fjernes, og at det raskt 
avsettes midler til å vurdere bruk 
av disse på strekninger der det i 
dag kun er en forsterket midtlinje. 
Her viser vi til Vägvärket i Sverige 
der man har oppnådd en enorm  
reduksjon av antallet drepte og 

- LTN ber om 
overføring
fra statsbudsjettet
Landsforeningen for trafikkskadde har også i år sendt budsjettinnspill både til Justis- 
og politidepartementet, Samferdsels,- samt Helse og omsorgsdepartementet.
- LTN ber også om overføring over statsbudsjettet for å drive sin rådgivningstjeneste 
om kognitivt svikt. Med denne tjenesten dekker LTN et område som ikke helse- 
tjenesten får dekket. Dette er ikke en likemannstjeneste fra LTNs sin side, det er 
faglig rådgivning, sier LTN-leder Svein-Ove Langeland som har hatt med seg 
assisterende generalsekretær i LTN Ingeborg Dahl-Hilstad og seniorrådgiver 
Per Oretorp under utarbeidelse av dokumentene. 

- LTN ber om  
penger over stats-
budsjettet for å 
drive sin rådgiv-
ningstjeneste om 
kognitivt svikt, 
forteller leder i 
LTN, Svein Ove 
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Av Stein Chr. Hexeberg, advokat (H)Advokatfirma Vogt & Wiig AS
 

Fra retten

Høyesterett (HR) avsa 16. desember 2010 en dom som gjaldt krav om erstatning  som følge av nakkeslengskade etter en bilkollisjon. Dommen stadfester de rettslige 
prinsipper og bevismessige vurderinger som tidligere er lagt til grunn vedrørende  årsakssammenheng etter nakkesleng.  
Jeg vil først gjennomgå dommen. Deretter vil jeg redegjøre for enkel-te synspunkter i dommen, herunder de rettslige og bevismessige prin-sipper HR viderefører, bruk av me-disinsk vitenskap og sakkyndige i denne type saker.

1. Gjennomgang av dommen

1.1 Innledning - faktum
A ble som fører av bil den 20. mai 2002 innblandet i en kjedekollisjon med fem biler. A hadde stanset bak to biler. Bilen bak hadde også stan-set. En femte bil kom bakfra og kjør-te inn i bilene som sto stille. A’s bil ble påført skader i front og bak, og måtte kondemneres.

A ble bragt til legevakt. Journalen viste at han hadde smerter i nakken. Han ønsket ikke sykemelding og fortsatte i arbeid.
17. juni 2002 fikk han ny legetime og opplyste vedvarende plager i nakke og begge armer etter ulykken. Han hadde ca. én legekonsultasjon i må-neden frem til årsskiftet 2002/2003. Det ble journalført nakkesmerter og også smerter i andre deler av krop-pen, blant annet i ryggen.

I perioden januar til desember 2003 fikk A fysioterapibehandling og opp-søkte fastlegen. I august 2003 frem-går det i journalen at A var blitt ver-re. MR av ryggen viser to prolapser i nedre korsrygg. Den 10. desember 2003 går det frem at A ikke lenger klarte å arbeide. Han ble sykemeldt fra dette tidspunkt frem til desem-

ber 2004. Etter dette mottok han re-habiliteringspenger og yrkesrettet attføring basert på 100 % uførhet. A har søkt om uførestønad.

1.2 Erstatningskrav og 
 domsbehandling
A reiste krav mot Trafikkforsikrings-foreningen. Erstatningskravet i sa-ken gjaldt inntektstap i perioden 2005-2008 og erstatning for utgifter. A fikk medhold i Sarpsborg tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

HR tillot anke fremmet for så vidt gjaldt de omtvistede vilkår for an-svar i saken. Dernest ble anke tillatt fremmet for spørsmålet om, og i til-fellet i hvilken utstrekning, det kan tilkjennes erstatning for utgifter til fysioterapibehandling.

For så vidt gjelder partenes anførs-ler og påstander vises til dommen. Sakens hovedspørsmål er om det er årsakssammenheng mellom tra-fikkulykken 20. mai 2002 og A’s øko-nomiske tap.

1.3 Høyesteretts vurdering

1.3.1 Medisinsk viten
HR tar utgangspunkt i P-pilledom II, Rt. 1992 s. 64. Ved den juridiske vur-dering av årsakssammenheng må bilulykken ha vært ”en nødvendig betingelse” for A’s medisinske ska-der og økonomiske tap. Ulykken må videre ha vært så vidt vesentlig i år-saksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den.

Innledningsvis fastholder HR at man må vurdere årsaksforhold og skadeomfang ut fra ”allment aksep-tert medisinsk viten”, jfr. Rt. 1998 s. 1565, på side 1571 (Lie-dommen).HR uttaler at dersom nyere fors-kning tilsier at nakkeslengskader bør bedømmes annerledes enn det som tidligere er lagt til grunn, må kursen justeres i tråd med dette. HR redegjør for noe av den medisinske forskningen som er trukket frem i saken.
Som rettsoppnevnt for HR ble opp-nevnt professor Lars Jacob Stovner og professor Johan K. Stanghelle. HR viser særlig til professor Stovner som har drevet forskning på virknin-ger av nakkeslengtraumer. Stovner tar utgangspunkt i at siden ”både traumer og de anførte plager fore-kommer så hyppig i befolkningen vil det hos et ikke ubetydelig antall rent tilfeldig kunne skje at hode- og nakkesmerter opptrer og starter spontant innenfor et visst tidsinter-vall etter en skade”.

Professor Stovner viser til to stu-dier fra Litauen. Konklusjonen på undersøkelsen er at kollisjoner ikke førte til varige økte plager. Videre vi-ser Stovner til en studie fra England som konkluderer med en hypotese om at erstatningsforfølgning i seg selv kan bidra til å forsterke og kro-nifisere smerter.
Professor Stovner viser også til Cas-tro-studien fra Tyskland der personer ble utsatt for en ”liksomkollisjon”. Til tross for at påkjørselen ikke had-

Høyesterettsdom 
om nakkeslengskade
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Etter at Høyesterett avsa 
en dom den 16.desember i 
fjor som gjaldt krav om  
erstatning som følge av 
nakkeslengskade, har LTNs 
juridiske ekspertgruppe 
fått en ny utfordring.
- Forsikringsselskapene 
bruker nå dommen for alt 
den er verdt. Vi mener 
Høyesterett (HR) fikk frem-
lagt seg alt for ensidig  
dokumentasjon. Her sav-
ner vi nyansert medisinsk 
dokumentasjon, sier  
seniorrådgiver Per Oretorp 
i LTN.

Høyesterett har lagt til grunn meget 
omstridte opplysninger, mener Per 
Oretorp etter dommen som falt i 
Høyesterett den 16.desember i fjor. 
LTNs juridiske ekspertgruppe sav-
ner en nyansert dokumentasjon.

- Vi har den siste tiden vurdert 
dommen nøye for dette er en dom 
som svært omdiskutert. Det vi 
opplever nå er at forsikringsbran-
sjen bruker den ukritisk, noe som 

rammer skadelidte. Vi mener 
rett og slett at resonnemen-
tet i dommen er urimelig, sier 
Oretorp.
I februar-utgaven av magasi-
net redegjorde advokat Stein 
Chr. Hexeberg for dommen. 
Her skriver Hexeberg at HRs 
dom i saken kan man i kon-
klusjon leve med, men den 
viser behov for en balansert 
framstilling av medisinsk vi-
ten til enhver tid. Den som 
har vært utsatt for en nakke-
sleng ved en bilkollisjon og 
har utviklet kroniske plager, 
skal ha riktig erstatning.

- Ekspertgruppen i LTN 
vil understreke at de almin-
nelige kravene til sannsyn-
lighetsovervekt for årsaks-
sammenheng skal komme 
til anvendelse, og det finnes 
ingen grunn til å behand-
le denne gruppen skadde spesi-
elt strengt rent bevismessig, sier  
Oretorp.
LTNs juridiske ekspertgruppe be-
står av advokatene Stein Chr. Hexe-
berg, Tor Ingebrigtsen, Svein Kna-
genhjelm og seniorrådgiver Per 
Oretorp.

hardt skadde på veier med denne 
type rekkverk, forklarer han.

Utredning av rekkverk
- LTN ber også om at Statens 

havarikommisjon og Vegvesenets 
ulykkesanalysegrupper får midler 
til å utrede om virerekkverk kunne 
forhindret, eller gitt mindre konse-
kvenser av ulykker. Vi ønsker også 
at Havarikommisjonen får ansvar 
for å utrede alle alvorlige ulyk-
ker der tunge kjøretøyer er invol-
vert, samt alle ulykker der fakto-
rer innenfor Statens vegvesen og  
fylkeskommunenes ansvarsområ-
der kan ha bidratt til ulykken, fortel-
ler Oretorp.

Økonomisk spleiselag
LTN har som kjent hatt et sterkt fo-
kus på belter i buss. LTN vil at det 
blir lagt til rette for et økonomisk 
spleiselag mellom stat, fylkeskom-
mune og bransje slik at alle barn i 
skolebuss ved utgangen av 2012 
har rett til sikret plass.

- Igjen ber vi også om at UP 
styrkes, slik at de kan være mer til-
stede i trafikken. En styring av UP 
innebærer at de kan delta aktivt 
i trafikksikkerhetsprosjekter som 
eksempelvis Ringsakerprosjektet 
TrafikkLYKKE. Vi forutsetter at økte 
bevilgninger til ATK og Streknings-
ATK ikke går av de allerede tildelte 

ressursene til UP, avslutter Per Ore-
torp.

Voldsoffererstatning
LTN vil ha bort taket på voldsoffe-
rerstatningen. Taket er nå 40G. LTN 
mener dette er viktig slik at de få 
menneskene som har krav på en 
høyere erstatning, får det. Saken er 
spesielt viktig for etterlatte der det 
er flere i en familie som må dele er-
statningen mellom seg.

- LTNs juridiske ekspertgruppe
er meget kritiske til dom
Av Gunn-Elisabeth Almås

Dommen som falt i Høyesterett 
i desember i fjor, er ikke godt 
mottatt i LTN. Ekspertgruppen i 
LTN mener dommen blir tolket 
på urimelige måter av forsi-
kringsbransjen. 
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Marianne Trydal Skeie er et kjent 
navn i LTN-sammenheng. I en år-
rekke kjempet hun og familien en 
tøff kamp for at sønnen skulle få et 
best mulig tilbud etter en trafikk-
ulykke. Tommy Faag Skeie ble plas-
sert på aldershjem, familien tok han 
ut derfra  og en periode  bodde han i 
stua hjemme hos foreldrene. Hjem-
met ble en institusjon. For få år si-
den ble Marianne enke og mistet en 
trofast støttespiller da mannen ble 
borte. Tommy mistet også en pappa 
som hadde stått på "døgnet rundt".

- For at Tommy skulle ha et best  
mulig tilbud, så startet jeg "Team 
Tommy". Det var i 2006 og med 
meg som daglig leder. Teamet  
drives som et enkeltmannsforetak, 
men vi har et tett samarbeid med 
det kommunale hjelpeapparatet. 
Det må til for å få en så god reha-
bilitering, mestring og livskvalitet 
som mulig, forklarer hun.

Økende interesse
Med den erfaringen som Marianne 
har i bagasjen, så tilbyr hun nå 

kommuner og enkeltpersoner råd 
og veiledning.

- De aller fleste kommuner over-
later til ULOBA - eller andre aktører 
som er på markedet, å administre-
re ordningen med brukerstyrt per-
sonlig assistanse etter sosialtje-
nesteloven. Det er vel og bra, men 
dette fungerer ikke godt nok for alle 
brukere. Jeg tenker spesielt på de 
som er mest funksjonshemmet, 
de med komplekse skader der det 
er behov for assisterende arbeids-
ledere og en spesiell tett oppføl-

Nå hjelper Marianne andre
til privat brukerstyrt modell
Marianne Trydal Skeie fra Kristiansand la bort frisørsaksa da hennes sønn Tommy 
Faag Skeie ble multifunksjonshemmet i 2001. I mange år dreide det meste av døgnets 
timer seg om å få et best mulig bo - og rehabiliteringstilbud til Tommy. Det tappet 
familien totalt for krefter.
- Andre foreldre og søsken skal slippe å slite så mye som vår familie. Det ble mange 
år med jobb inntil "Team Tommy" var en realitet. Det var noe av bakgrunnen til at jeg 
startet MTS Ressurs. Jeg vil hjelpe andre, forklarer hun. 

For at Tommy skulle ha et best mulig tilbud, så startet mor Marianne Trydal Skeie "Team Tommy" i 2006. 
Her er hun sammen med hovedpersonen, Tommy Faag Skeie. (Foto: Team Tommy)
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ging. Der er det store utfordringer,  
forklarer hun.

Egne erfaringer
Med seg som rådgiver har Kristian-
sand-kvinnen Rolf Henning Jensen. 
Han har sosionomutdanning, litt 
jus, kommunal administrasjon og 
ledelse som bakgrunn. Jensen har i 
flere år arbeidet med saker i tilknyt-
ning til personskadeerstatning og 
har samarbeidet både med advo-

kater, forsikringsselskap brukere og 
pårørende.

- Rolf Henning og jeg utfyller 
hverandre på en god måte, og in-
teressen for "vår" modell er økende. 
Vi har derfor gått ut til kommunene 
i Agder med tilbud om konsulent-
bistand. Vi byr på erfaringene som 
er gjort gjennom "Team Tommy". 
Områdene vi fokuserer på er dag-
lig drift, teambygging, gode rutiner 
for utførelse og fordelig av arbeids-

oppgaver samt tett og god kommu-
nikasjon mellom brukerassistent 
og assisterende arbeidsleder - for 

å nevne noe. Det som er målet er 
få dratt i gang kurs slik at både pri-

Marianne Trydal Skeie har holdt mange foredrag med utgangspunkt i sine livserfaringer. 
Her er hun avbildet under en konferanse om hjerneskader på Lillestrøm i fjor.

Marianne Trydal Skeie har med 
seg Rolf Henning Jensen. Han 
har sosionomutdanning, litt jus, 
kommunal administrasjon og 
ledelse som bakgrunn. 
(Foto: Team Tommy)

"Andre kan få det 
enklere enn oss"
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vatpersoner og ansatte innen hel-
se- og omsorgssektoren, kan lære 
av erfaringene vi besitter, sier hun.

Bred kontaktflate
Marianne Trydal Skeie har vist at 
det nytter å kjempe i det kommu-
nale byråkratiet. Gjennomføringen 
av "Team" Tommy" har vært en suk-
sess, men det har kostet. Gjennom 
sitt store engasjement har hun vært 
til hjelp for andre, men understre-
ker at ingen historie er lik.

- Alle brukerne har sitt helt spesi-
elle behov og opplegget må skred-
dersys for den enkelte. Mitt mål 
med etableringen av MTS Ressurs 
er at andre pårørende skal slippe 
å tråkke opp de stiene som vi alle-
rede har gått. Vi går inn der andre 
sliter eller ønsker å gi opp. Jeg har 
blant annet samarbeidet med en 
bruker i en annen kommune og det 
har vært vellykket. Etter at vi har  
bistått med min "Team-Tommy bru-

kerstyringsmodell", har nye løsnin-
ger kommet på plass. Dette team-
et drives og er en direkte spinn-off 
fra Team Tommy. I dette tilfellet ble 
den  negative trenden ble snudd til  
optimisme og tro på fremtiden, for-
teller hun engasjert. 
 
Oppfølging og kontakt
Marianne sier avslutningsvis at det 
ikke er foreldrenes oppgave å stå 
med arbeidsgiveransvaret.

- Som foreldre skal vi få lov å 
være mamma og pappa, ikke den 
som alltid skal organisere og tilret-
telegge. Det blir feil. Jeg vil også 
presisere at organiseringen som 
enkeltpersonforetak ikke er avgjø-
rende for å finne den beste løsnin-
gen. Selve teamet, eller modellen, 
kan også etableres innenfor ram-
men av et kommunalt drifts- eller 
arbeidsgiveransvar, slår hun fast.
Marianne tror neppe hun finner til-
bake til frisørsalongen igjen:

- Ulykken snudde opp ned på til-
værelsen og det jeg jobber med nå 
er svært meningsfullt. Men i mitt 
forrige yrke så skaffet jeg meg er-
faring som arbeidsleder. Det har 
vært godt å ha med. Livet har tatt 

en ny retning og mitt håp er at vi 
skal få bruke erfaringene med 
"Team Tommy" til beste for dem 
som kommer etter oss.
Marianne sier avslutningsvis at med 
god organisering, individuelt tilpas-
set brukerstyring rundt en bruker, 
gir de nærmeste tid og overskudd 
til å være i arbeid igjen. De vil kun-
ne drive med fritidsaktiviteter, være 
sosiale og prøve å få normalisert  
 livet på best mulig måte.

- Organisering gir styrke og 
overskudd, sier hun bestemt.

Marianne Trydal Skeie har drevet Zitagaarden Kennel i 25 år. Hennes sønn Kim Erik har nå overtatt 
doberman-oppdrettet. (Foto: Team Tommy) 

Hvis enkeltpersoner eller 
kommuner ønsker å komme 
i kontakt med Marianne 
Trydal Skeie, kan de ringe 
henne på 
tlf: 950 72270

Eller på mail:
marianne.skeie@gmail.com"Organisering gir 

overskudd"
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FFO er organisert i Fylkes-FFO  
og i mange kommuner er det  
Kommune-FFO. Fylkes- og kom-
mune FFO består av represen- 
tanter for de medlemsorganisasjo-
ner som er medlemmer sentralt 
og som har lag i fylket eller kom-
munen. Er moderorganisasjonen 
medlem i FFO er alle fylkes-og  
lokallag automatisk medlem i de  
respektive fylkes- og kommune 
FFOene.

Arbeider politisk
FFO er bygd opp med et sekreta-
riat i Oslo samt fylkessekretærer i  
de fleste fylker. De viktigste opp-
gavene til FFO – både sentralt og 
lokalt – er å arbeide med politiske 
spørsmål som angår de funksjons-
hemmede og kronisk syke. I se-
kretariatet i Oslo har man ansatt 
spesialister på de fleste interesse-
politiske områder, noen tar seg av 
helsepolitikk, noen jobber med uni-
versell utforming og tilgjengelig-
het, noen har som oppgave å arbei-
de med statsbudsjetter, pensjon og 
uføretrygd osv.  

Ivaretar interessene
Det sier seg selv at en organisasjon, 
som for eksempel LTN, ikke har  
ressurser til å dekke alle de områ-
der innenfor politikk som berører 
våre medlemmer og ivareta deres 
interesser overfor vår politiske og 
statlige myndigheter.
La meg ta et lite eksempel: I janu-
ar hvert år sender FFO inn til de 
forskjellige departementer krav til  
neste års statsbudsjett. Den 21.  
januar i år ble det sendt hovedkrav 
til Statsbudsjettet for 2012 til 11 for-
skjellige departementer. Det dreier 

seg om alt fra TT-transport til egen-
andeler på medisiner, rehabilitering 
osv. I tillegg ber FFO om snarlige 
møter med de ansvarlige i departe-
mentene, vanligvis Statsråden, for 
å diskutere og fremme sine krav.

Har et rettighetssenter
Videre har FFO et rettighetssenter 
som svarer på spørsmål om dine 
rettigheter som funksjonshemmet 
og/eller kronisk syk når det gjelder 
juridiske spørsmål.
LTN har meget stor nytte av sitt 
medlemskap i FFO. Gjennom FFO 
kan LTN få fremmet flere krav til 
våre politiske myndigheter, samti-
dig som vi får innspill og kan holdes 
oppdatert på de saker som rører 

seg innenfor det interessepolitiske 
området.   

Må stå sammen
FFO ledes av et hovedstyre som blir 
valgt på Kongressen som avholdes 
hvert 2. år i november, neste gang i 
november 2011. LTN er representert 
i hovedstyre med en representant 
som bekler vervet som 2. nestleder 
og medlem i arbeidsutvalget.
Vårt medlemskap i FFO er me-
get viktig og vi ber om at så man-
ge som mulig av våre lag støtter 
opp om FFOs lokale arbeid. Skal vi  
få gjennomslag for våre krav og 
bedre livskvaliteten for funksjons-
hemmede og kronisk syke må vi stå 
sammen.

Fagnytt

Av Henning Bjurstrøm, 
LTN- Asker og Bærum lokallag

2. nestleder FFO

FFO – Norges største 
paraplyorganisasjon 
for funksjonshemmede og kronisk syke
Vår organisasjon – Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN) er medlem av 
FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon). FFO består av 71 medlemsorganisa-
sjoner med mer enn 335.000 medlemmer. 
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: Privat

Etter en ulykke måtte Atle Haglund 
amputere begge beina. Han var da 
åtte år.

- Det var i grunnen ikke noe al-
ternativ "å sette meg ned". Som 
åtteåring var jeg en aktiv gutt. 
Jeg prøvde også å tilpasse prote-
ser, men det gikk heller dårlig. Det 
ble derfor til at jeg brukte rullestol 
også som ung, forteller han.

Nå reiser trebarnspappaen 
rundt med sitt foredrag "Opp igjen". 
Han engasjeres både av private  
bedrifter, offentlige etater og frivil-
lige organisasjoner.

- Jeg bruker i stor grad egne er-
faringer. En god posjon humor har 
jeg også. Når du har godtatt krop-
pen din som den er, så kan du spø-
ke med det. Det handler om å være 
trygg på seg selv. De aller fleste 
av oss har komplekser for ett eller  
annet. Et av mine komplekser er at 
bena mine ikke er like lange, sier 
han med glimt i øyet. 

Aktiv idrettsutøver
På 70-tallet ble unggutten oppringt 
med forespørsel om å bli med til 
Oslo på trening. Det takket han ja til, 

noe som resulterte i et langt idretts-
liv. Han har deltatt i syv paralym-
pics, har fem gullmedaljer og har 
satt to verdensrekorder. De to ver-
densrekordene har han i ispigging. 
Det er mye glede i å tenke tilbake på 
OL på Lillehammer i 1994.

- I 2006 sluttet jeg som aktiv 
idrettsutøver, og selv om jeg fort-
satt trener en god del, så fikk jeg jo 
mer fritid. Ungene begynner også 
å bli store, og de trenger ikke lenger 
min tilstedeværelse sånn som før. 
Jeg har alltid vært glad i å skrive, 
og hadde jo noen manus liggende 

Atle bruker sin livserfaring
til å inspirere andre
- Opp igjen! La begeistringen bli din drivkraft. Endringer kan ha veldig positive sider, 
slår Atle Haglund (46) fra Sundvollen fast.

Atle Haglund holder inspirerende foredrag der hovedpoenget er å reise seg igjen.
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- Etter at jeg la idrettskarrieren 
på hylla, jeg begynte å holde  
inspirasjonsforedrag, forteller 
Alte Haglund.

hvor jeg hadde jeg gjort meg noen 
tanker om livet. Det var i denne  
perioden, etter at jeg la idrettskar-
rieren på hylla, jeg begynte å holde 
inspirasjonsforedrag, forteller han.    

Må nå et mål
Haglund forteller at han legger opp 
foredragene etter oppdragsgivers 
behov.

- Samfunnet er i veldig endring 
og dette påvirker bedrifter. Omorg-   
anisering er et kjent stikkord og kan 
føles veldig usikkert på de ansatte. 
Jeg er opptatt av kommunikasjon 
og bevisstgjøring. Endringer kan 
sette i gang svært positive proses-
ser bare det er entusiasme i det. 
Dette er det jeg vil forsøke å belyse. 
Jeg vil si at noe av det viktigste er å 
se ting i et perspektiv, forteller han.

- Bruker du erfaringene som 
idrettsutøver når du holder fore-
drag?

- Ja, et eksempel kan være at du 
har lyst å ta en gullmedalje. Da skal 
du fokusere på det, ikke la deg stop-
pe av slitet og trening du må igjen-
nom for å oppnå målet. Fokuserer 
du sterkt nok på målet, kan du greie 
det aller meste, mener han.

Bryter rutiner
Atle Haglund oppfordrer alle til å 
bryte hverdagsrutinene av og til. 
Selv har han bak seg 22 år i hjelpe-
middelbransjen og har også arbei-
det innen barnevernet.

- Jeg mener hverdagsrutiner 
kan hindre oss i at vi opplever noe 
nytt. Det er rett og slett ikke bra. 
Går du til kaffeautomaten på job-
ben klokken 11.00 hver formiddag, 
så møter du de samme menneske-
ne ved automaten. Endrer du litt på 
klokkeslettet, så møter du andre. 
Kanskje det vil bringe noe viktig inn 
i dagen. Mitt poeng er at vi av og 
til skal bryte rutinene, ikke låse oss 
fast. Dette er eksempelvis viktig for 
bedrifter som er i en prosess. Jeg 
er ute etter at vi skal la oss begeis-
tre og at vi bruker begeistringen 
som drivkraft i det vi gjør, avslutter 
han entusiastisk.

Atle Haglund har bl.a. deltatt i syv paralympics, har fem gullmedaljer 
og har satt to verdensrekorder. De to verdensrekordene satte han i 
ispigging. - Fokuser på målet, oppfordrer han.
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Fra Retten

Av Gunn-Elisabeth Almås

Selv skriver han nå på ny NOU om 
utmåling av personskadeerstat-
ning. Som magasinet tidligere har 
skrevet har Kjelland mange jern i il-
den. Han er ansatt ved Universite-
tet i Oslo, juridisk fakultet, og sist 
magasinet var i kontakt med han, 
hadde han hatt etterutdannings-
kurs for dommerstanden. Kjelland 
har doktorgrad på avhandlingen 
"Særlig sårbarhet i personskadeer-
statningsretten - en analyse av ge-
nerelle og spesielle årsaksregler". 
Han forsvarte sin avhandling i 2008. 
Avhandlingen ble karakterisert som 
pionerarbeid i norsk juss. Han var 

også medforfatter av "Lærebok i er-
statningsrett", Peter Lødrup 6.utga-
ve - for å nevne noe.  

- Jeg har veiledet fem masterav-
handlingsskrivende studenter det 
siste semesteret. Disse har gjort  
arbeider rettet mot personskade. 
Det er slik at alle studentene skal skri-
ve en master, enten en stor eller en  
liten avhandling, forteller han.

Velferd og personskade
Kjelland har i hovedsak veiledet stu-
denter som skriver oppgave innen 
personskadeerstatning, velferds-
rett, mens også innen temaer som 
idrettsjuss, -kontraktsrett, - og ship-
ping/sjørett. Innen personskadeom-
rådet har det dreid seg om trafikk, 
yrkes og pasientskade.
- Jeg har laget et kurs om hvordan 
man skriver en masteravhandling, 
og som jeg har holdt både for nor-
ske og utenlandske studenter på 
universitetet. Dette er en generell 
veiledning, forklarer Kjelland.
Kjellands oppgave som veileder er 
sammensatt. Oppgaven består i å 
hjelpe til med valg av tema, avgren-
se oppgaven så det blir overkom-
melig, finne kilder, hjelp til juridisk 
metode, fremstillingsteknikk, samt 
knytte kontakter til praktiske ting 
som innbinding. 
- En del av studentene finner ut hva 
de vil skrive om i sin praksisperio-
de. Noen går til forsikringsbransjen 
mens andre har praksis hos advo-
kat som representerer skadelidte, 
forklarer Kjelland.

Stort arbeid
Det å innhente informasjon, kart-

legge dommer og kilder kan være 
et stort arbeid. Kjelland, med sitt 
kontaktnett, kan sette studentene i 
kontakt med advokater som repre-
senterer begge parter. Studentene 
er også igjennom en analyse og 
skrivefase.

- Mye av veiledningen skjer via 
mail - men også via personlige mø-
ter på kontoret. Korrespondansen 
mellom meg og studenten skjer 
fortløpende, forklarer han. Alle av-
handlingene skal skje etter fors-
kningsetiske regler.

- Flere av avhandlingene har 
blitt anvendt i forskning. Noen av 
masteroppgavene blir brukt også i 
kurssammenheng. Jeg kan eksem-
pelvis trekke fram at Line Svinndals 
avhandling nokså nylig har vært 
brukt i LTN-sammenheng, forkla-
rer han.

Saklig argumentasjon
Kjelland håper "hans" studenter tar 
med seg den saklige måten å argu-
mentere på i sitt virke som advokat.

- Vi kan være uenige med mot-
parten, men skal ha fått med oss 
noe av selve formålet med å skrive 
avhandlingen, nemlig å argumen-
tere på en saklig måte. Jeg kaller 
dette et saklig argumentasjons-
intervall som vi altså skal jobbe 
innenfor. Mitt håp er også at stu-
dentene fortsetter å være nysgjer-
rige og forsker videre, sier Morten 
Kjelland som i en periode nå har 
inntaksstopp fordi han har for man-
ge studenter som ønsker ham som 
veileder.

Spennende avhandlinger
rettet mot personskade
Leder av LTNs Rettssikkerhetsfond, dr.  juris Morten Kjelland, er en populær veileder 
for studenter som skriver masteravhandlinger. Han har blant annet veiledet et knippe 
studenter som har fokusert på personskade i sin masteroppgave. 
- Jeg har fulgt en del av studentene hele veien, og jobber også som sensor, sier 
Kjelland som slår fast at det er mye spennende å lese i masteravhandlingene.

Dr. juris Morten Kjelland har 
pågang av studenter som øn-
sker ham som veileder. Noen av 
masteroppgavene er også brukt i 
foredrag for LTN.
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Vålberg slår fast at temaet er 
veldig aktuelt: 

-  I forarbeidene til sosialtjeneste- 
loven heter det for eksempel at 
denne typen omsorg representerer 

en verdifull og nødvendig innsats 
i dagens velferdssamfunn. Lov-
verket inneholder også ulike regler 
som søker å verne om foreldres ek-
straordinære omsorgsinnsats, her-
under rett til økonomisk kompen-
sasjon. Avhandlingen tar for seg 
tre slike rettigheter. Det er retten til 
(forhøyet) hjelpestønad etter folke-
trygdloven §§ 6-4 og 6-5, retten til 
pleiepenger etter folketrygdloven 
§§ 9-10 og 9-11 og barnets rett til er-
statning for merutgifter til pleie og 
omsorg, herunder inntektstap på 
foreldrenes hånd. I tillegg trekkes 
det også linjer til omsorgslønns-
ordningen etter sosialtjenestelo-
ven § 4-2 bokstav e. 
Sentrale spørsmål i avhandlingen 
er hvordan disse ytelsene skal sam-
ordnes ved tildelingen og utmå-
lingen, i hvilken grad det kan for-
utsettes at foreldre yter sine barn 
"gratis bistand" og hvordan ytel-
sene forholder seg til det offentlige 
omsorgstilbudet. I hvilken grad kan 
og ikke minst bør foreldre kunne 
"velge" å være hjemme med barna 

sine ved mer langvarig sykdom og 
skade mot betaling fra det offent-
lige eller en ansvarlig skadevolder 
i stedet for å benytte det offentlige 
omsorgstilbudet?

Innleveringsfristen er 1. juni. 
- Etter innlevering venter en vel-

fortjent sommerferie, før jeg fra juli 
av tar fatt på en "ny" og spennende 
utfordring av det teoretiske slaget. 
På vegne av Trygderetten skal jeg 
i løpet av en seksmåneders perio-
de utarbeide et fagnotat om pleie-
pengerettighetene jeg skriver om i 
avhandlingen, forteller hun entusi- 
astisk. 

Line Svinndal (bildet) har 
skrevet masteroppgave 
om etterlattes erstatnings-
rettslige vern etter volds-
offererstatningsloven. Dr.  
juris Morten Kjelland har 
også vært veileder for Line 
Svinndal.

Line Svinndal sier om oppgaven:
- Temaet for avhandlingen min 

var å kartlegge etterlattes erstat-
ningsrettslige vern etter voldsof-
fererstatningsloven. I oppgaven 
redegjorde jeg blant annet for vil-
kårene for at etterlatte kan tilkjen-
nes voldsoffererstatning, samt re-
glene for erstatningsutmålingen.

Diskusjonen om etterlattes vern 
ble særlig ble aktualisert i forbin-
delse med den tidligere grensen 
som satte et "tak" på voldsofferer-
statninen. Den tidligere grensen 
var på 20 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden pr skadetilfelle (40 G 
fra 1. januar 2009), men den ble he-

vet til 40 G. i 2009. I saker med fle-
re etterlatte virket den tidligere 20 
G-grensen svært urimelig. Videre 
tilkjennes det ikke voldsoffererstat-
ning for skader som omfattes av 
bilansvarsloven. Det vil si at uakt-
somme drap med bil som hovedre-
gel faller utenfor ordningen.
 
Hvordan disse reglene rammer de 
etterlatte, var noe av det Svinndal 
undersøkte i sin masteroppgave. 
Svinndal tilbrakte faktisk flere dager 
i Vardø der hun fikk innsyn i praksis 
og vedtak.  

- Om og i hvilken utstrekning lo-
ven ivaretar etterlattes vern, søkte 
jeg belyst ved en analyse av hvor-
dan den formelle retten faktisk 
anvendes ved Kontoret for volds-
offererstatning, som behandler 
søknader om voldsoffererstatning 
i første instans. Samtlige søknader 
jeg undersøkte som gjaldt bildrap 
ble avslått, da forholdet ikke ble 
omfattet av voldsoffererstatnings-
loven, forteller hun. 

Etter at advokatfullmektigen skrev 
oppgaven, er det blitt slått fast at 
norsk rett strider mot EØS-direkti-
vene, da oppreisning ikke omfattes 
av bilansvarsloven. 

- Staten har som følge av dette 
påtatt seg ansvar for skadetilfeller 
inntruffet etter 2001. I en dom fra 
Oslo tingrett i november 2010, ble 
staten kjent erstatningsansvarlig 
overfor trafikkofre som var utsatt 
for ulykker i perioden 1995-2001, 
sier hun avslutningsvis.
(Som kjent anket staten dommen, og 
den kommer opp i retten neste år)

Avhandling om rettigheter
ved omsorg for syke og skadde barn

Kartla erstatningsrettslige vern

Cecilie Vålberg (bildet) 
skriver avhandling som vi-
tenskapelig assistent ved 
Nordisk institutt for sjø-
rett (Nifs).  Nifs inngår i et 
tverrfaglig samarbeid med 
Institutt for offentlig rett 
(IOR), og hennes 60-po-
engs avhandling er en del 
av prosjektet "Et trygde-
system i sterk forandring". 
Prosjektet ledes av profes-
sor Asbjørn Kjønstad ved 
IOR, mens Morten Kjelland 
ved Nifs er veileder. For 
tiden er tittelen "Foreldres 
rett til kompensasjon ved 
omsorg for syke og skadde 
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Teigstad skriver i et sammen-
drag av oppgaven:

- Skadelidte tilbys i dag et bredt 
spekter av behandlingsformer, 
som kan spenne fra det anerkjente 
skolemedisinske til "alternativ" me-
disin i videste forstand. Etter retts-
praksis er det de "nødvendige og  
rimelige" behandlingsutgiftene 
som skal erstattes. For det første 
må skadelidte i utgangspunktet 
holde seg til refusjonsberettiget be-
handling. For det andre vil behand-
lingens "effekt" være sentralt. Her 
ser man på hvor anerkjent behand-
lingen er og på den enkelte skade-
lidtes helsemessige utbytte. Ved 
en viss "effekt" vil selv alternativ 
medisin kunne være erstatnings-
messig. I de første par årene et-
ter en ulykke stilles det lave krav til  

behandlingens "effekt" slik at ska-
delidte kan prøve om behandlin-
gen er nyttig. Avhandlingen er en 
analyse av hvordan disse reglene 
slår ut for ulike typetilfeller behand-
lingsutgifter i teori og praksis, ved 
både å se på de "sentrale" rettskil-
dene og underrettspraksis.

Teigstad oppsummerer noen av 
funnene i analysen:

- For utgifter til skolemedisinsk 
refusjonsberettiget behandling 
ser man at medisinsk effekt ikke er 
særlig problematisert, trolig fordi 
skolemedisin per definisjon anses 
som anerkjent. Egenandeler til me-
disiner, lege/sykehusbehandling 
vil altså lett være erstatningsmes-
sig uavhengig av om skadelidte har 
nytte av behandlingen, og da sær-
lig for en gitt periode etter ulykken. 
På en annen side kan det vanskelig 
tenkes at skadevolder skal erstatte 
skadelidtes behandling i utlandet 
eller ved en privat klinikk da dette 
er unødvendig fordyrende. I tråd 
med alminnelig erstatningsrett an-
ses det norske helsevesen å kunne 
gi tilstrekkelig god medisinsk opp-
følging, sier han og legger til:

 - Når det gjelder utgifter til fy-
sikalsk behandling og kiropraktikk 
ser en at retten legger stor vekt på 
skadelidtes nytte av behandlingen, 
og hvorvidt medisinsk sakkyndige 
mener slik behandling er tilrådelig 

for skadelidte. Her må en selvsagt 
differensiere etter hva slags skader 
skadelidte har, men generelt kan en 
si at skadelidte med nakke-/rygg-
plager lett vil få erstattet slike utgif-
ter i den første tiden etter ulykken. 
Der skadelidte krever erstattet slike 
behandlingsutgifter for et fremti-
dig perspektiv vil det derimot stil-
les høyere krav til "effekt".

For utgifter til alternativ be-
handling viser rettspraksis at slike 
kan dekkes i en viss utstrekning av-
hengig av skadelidtes utbytte.

Teigstad sier det er flere eksem-
pler fra domstolene på at akupunk-
tur og naprapati har blitt dekket i et 
visst omfang:

- Men her vil det gå en grense 
ved de behandlinger helt uten hold 
i den medisinske vitenskapen. Det-
te kan gjelde for eksempel healing, 
soneterapi og homeopati. Det er 
den evidensbaserte medisinske vi-
ten som råder, placeboeffekt er un-
derordnet ved "effektvurderingen".

Søkelys på behandlingsutgifter
Eirik Teigstad (bildet) har 
skrevet masteroppgaven 
”Erstatningsrettslig vern 
for ulike behandlingsutgif-
ter”. Den handler om i hvil-
ken utstrekning skadevol-
der/forsikringsselskapet 
er ansvarlig for skadelidtes 
medisinske utgifter etter 
en personskade. Dr. juris 
Morten Kjelland har også 
vært veilder under denne 
avhandlingen.

Dato Kurs/aktivitet Sted

7.4. Kurs :  Erstatningsrett,  LTN- Sør-Trøndelag fylkeslag Lian Rehab., kl 18-21

11.4. Kurs :  Erstatningsrett,  LTN-Lofoten lokallag Gravdal

14.4. Juridisk/medisinsk konferanse Thon Hotel Opera, Oslo

5.5. Kurs:   Kognitive skader,  LTN-Buskerud fylkeslag FFO-huset, Hønefoss kl 18-21

6.-7.5. Regionskonferanse + likemannskurs for erfarne likemenn  i  region Vest og Midt Rica Hotel Bergen

11.5. Kurs: Erstatningsrett,  LTN-Mosjøen lokallag Fru Haugans Hotell, Mosjøen

20.-21.5. Regionskonferanse + likemannskurs for erfarne likemenn  i region Øst og Sør Scandic Asker

25.5. Kurs:  Kognitive skader,  LTN-Mosjøen lokallag Fru Haugans Hotell, Mosjøen

27.-29.5 Regionskonferanse + likemannskurs for erfarne likemenn  i region Nord + LTN-skolen trinn 2 Quality Hotel Grand Royal, Narvik

6.6 Kurs:  Kognitive skader,  LTN-Nordre + LTN-Søndre Vestfold lokallag Skjeestua, Stokke kl 18 - 21

27.6.-2.7. Sommerleir for pårørende barn Frosta, Sør-Trøndelag

KURS-/AKTIVITETSPLAN, april,mai og juni 2011 
pr. 29.3. - for LTN SENTRALT tlf. 22 35 71 00 Forbehold om endringer. 

Årsplan og plan for lokal-/fylkeslagenes aktiviteter ligger på våre nettsider: www.ltn.no
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Av: Astrid Johansen, 
LTN-Østfold fylkeslag

Chill

I samtale med russestyret på  
St. Olav videregående skole i 
Sarpsborg var russestyret og kon-
taktlærer for russekullet raske med 
å invitere Astrid til skolen for å pre-
sentere Ticket to ride for russen  
deres den 22. mars.

Det var svært positivt og strålende 
å se at aulaen på St. Olav videre- 
gående skole fyltes med russ.  
Astrid møtte et engasjert russekull, 
noe som gi stor tro på en skadefri 
og trygg russetid i Sarpsborg og  
Østfold. LTN håper på en russe-
feiring uten de store ulykkene og  
personskadene.

At russen møter opp på slike frivil-
lige arrangement er et godt bilde  
på fornuftig og flott russ i Sarpsborg. 
Både Ticket to ride-billettene, in-
formasjonsbrosjyren "Når ulykken 
først er ute", andre informasjons-
brosjyrer og LTNs klistremerker for-
svant fort etter presentasjonen. 

Klistremerket "Dyrebar last" var en 
favoritt.

For oss i LTN var det positivt å møte 
et russestyre som er så opptatt av 
trafikksikkerhet.

Russen er opptatt
av trafikksikkerhet

Russen er opptatt av trafikk-
sikkerhet, og Ticket to ride slo 
godt an hos årets russekull i 
Sarpsborg.

Russetiden 2011 nærmer seg. LTN-Østfold fylkeslag, ved Astrid Johansen, har i den 
forbindelse vært i kontakt med russestyrene i Østfold. Der har vi presentert LTNs og 
IFs russekamanje Ticket to ride. 

"5 kjappe"

Navn: Kjersti Einan
Alder: 31 år
Lag: LTN-Sør Trøndelag fylkeslag

1:Hvordan skal vi nå fram til 
ungdommen?
- Vi når frem til ungdommen  
bl.a ved å være der ungdom er,  
inkludere ungdom i styret i lagene, 
lytte til ungdom, div kampanjer/ 
aksjoner mm.

2: Hva er viktig for ungdommen
i ditt lag?
- Det er å ha et sosialt møtested 
og treffe andre i noenlunde sam-
me livssituasjon, noen ganger for 
å prate om det man har vært gjen-
nom, andre ganger bare for å være 
sammen med noen som forstår 
hvordan man har det.

3: Hvem er ditt forbilde i LTN?
- Leder i Sør-Trøndelag fylkes-
lag, Brit Lund. Hun er ei ordentlig,  
ydmyk og ærlig dame som står på 
og gjør ting på riktig måte. 

4. Hva er ditt beste Seliusminne?
- Da det var refleksaksjon for barn 
og vi leverte ut ganske mange  
Selius og mange barneansikter 
stråler mot deg av glede over en  
refleksvest og en Selius.

5. Hva er din største drøm?
- På privaten må det bli å få reist 
masse og sett mye av verden, gjer-
ne på motorsykkel eller båt. Innen 
LTN må det være at det blir en  
større aksept for at folk er som de er 
- med og uten skade.



LTN takker for annonsestøtten

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Orkdal
kommune

www,orkdal.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan
og Utvikling

www.vinje.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Spydeberg
kommune

www.spydeberg.kommune.no

Strand
kommune

www.strand.kommune.no

Rælingen
kommune

www.raelingen.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
www.afjord.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Hemnes
kommune

www.hemnes.kommune.no

Audnedal
kommune

www.audnedal.kommune.no

Karmøy
kommune

www.karmoy.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.evje-hornes.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

www.aurskog-holand.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

www.lardal.kommune.no

Sømna
kommune

www.somna.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Hyllestad
kommune

Skolekontoret
www.hyllestad.kommune.no

www.radoy.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no

Frosta
kommune

www.frosta.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring
www.halsa.kommune.no

www.vaksdal.kommune.no

Jondal
kommune

www.jondal.kommune.no

Skånland
kommune

www.skanland.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Osen
kommune

www.osen.kommune.no

Haram
kommune

www.haram.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Hjartdal
kommune

Tjeneste for
Psykisk Helse

www.hjartdal.kommune.no

Ål
kommune

Oppvekstetaten
www.aal.kommune.no

Surnadal
kommune

www.surnadal.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og
omsorgsetaten

www.fedje.kommune.no

Ulstein
kommune

www.ulstein.kommune.no

Jensen Valter og Sønn A/S
Valter jensen Eiendom ANS

0207 OSLO
Tlf. 22 12 46 60

Bertel O. Steen
Hedmark og Oppland AS avd. Hamar

Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

Bertel O. Steen  Buskerud AS
Vestre Linnesv 11, 3400 LIER

Tlf. 32 22 61 00

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

Mekonomen Sandnes AS
Vågsg 43

4306 SANDNES
Tlf. 51 60 32 20

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE

Tlf. 71 21 40 00

Star Autoco Hammerfest AS
Fuglenesv. 22

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 42 97 22

Vennesla Bil og
MC Service AS

Vikeland
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 47 04
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FAMILIEOPPHOLD VED KLINIKK  FOR HJERNESKADER
I uke 27 ( 3.-8. juli) vil KOGNITIV REHABILITERINGSENHET (KReSS) samle 6-7 familier for 
undervisning og erfaringsutveksling rundt temaet: 
”Hvordan er det å leve sammen når livet brått ble endret?”. 

Programmet passer for familier der mamma eller pappa har fått en hjerneskade for minst ett år siden og 
barna er 4 - 16 år gamle. 
Eksempler på temaer vi snakker om er hjernen, følgevirkninger etter skaden, mestring i hverdagen,  
endrede roller i familien, hvordan det er når mamma/ pappa har forandret seg og det å møte hjelpe-
apparatet. Temaene legges til rette for voksne og barn i separate grupper. I tillegg vil vi ha lek og moro i 
fellesskap. For barna/unge er det mest aktiviteter og samtale som vi håper kan bidra til økt forståelse.  
Det tilbys ikke individuelle behandlingstilbud eller parterapi

Ta kontakt med Ingerd Torjussen eller May Torsdalen tlf. 66 96 96 30 for nærmere informasjon. 
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Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås

Allerede i 1997 slo bladet "Ergoterapeu-
ten" fast at det stadig ble mer vanlig å 
benytte ergoterapeuter til å utarbeide 
funksjonsvurdering i erstatningssaker. I 
10 år har Kristin Tverberg fra Kristiansand 
drevet Ergoressurs, og hun har nok å 
fylle arbeidsdagen med.
- Jeg opplever at det stadig blir mer hen-
vendelser i forbindelse med pasientska-
desaker, forteller hun.

Kristin Tverbergs arbeid består i hovedsak om rappor-
tering av den erstatningssøkendes funksjonsnivå før 
og etter skade, samt hjelpebehov i et livsperspektiv. 
Tverbergs kompetanse er noe som etterspørres i er-
statningssaker.

- Bakgrunnen for å starte for meg selv var rett og 
slett lysten på å skape min egen arbeidsplass, og gjen-
nom årenes løp har jeg opparbeidet et nettverk av ad-
vokater som benytter mine tjenester. Jeg opplever at 
typen oppdrag har endret seg noe med årene. Mens 
jeg tidligere hadde en stor andel oppdrag med funk-
sjonsvurdering av skadde - etter eksempelvis trafikku-
lykker, er det nå stadig flere som benytter firmaet mitt 
i forbindelse med pasientskader, forteller hun.

 Det vanligste har vært at Tverberg får oppdrag fra 
advokaten til den som krever erstatning. I den videre 
prosessen blir rapporten vanligvis brukt som arbeids-
dokument.

- Kan du forklare hvorfor antall pasientskade-saker 
ser ut til å øke?

- Det kan være flere årsaker til det. Pasientene er 

nok mer opplyste om sine rettigheter, og har også fått 
flere rettigheter, enn for noen år tilbake. Terskelen for å 
saksøke har blitt lavere. Vi har ikke nådd "amerikanske 
tilstander" her til lands ennå, men folk er mer bevisst 
hva de kan kreve av behandlingsapparatet, mener 
Tverberg og legger til at i erstatningssaker kan både 
det offentlige rettsapparatet, den skadelidte og den er-
statningspliktige benytte ergoterapeut.

Tverberg treffes på tlf: 99 44 07 76
Eller mail: kristin.tverberg@ergoressurs.no

 

Stadig flere benytter 
ergoterapeuter i erstatningssaker

Kristin Tverberg er daglig leder i Ergoressurs og 
kan fortelle at mange opplever at en funksjons-
vurdering øker sjansen for en riktig erstatnings-
utmåling.
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Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås

Etter en hjertestans for noen år tilbake, fikk Eivind sur-
stoffmangel til hjernen med påfølgende skade. Eivind 
er en aktiv ung mann og har vært innom ulike opp- 
treningsinstitusjoner de siste årene. Nå trener han jevn-
lig på SATS, han er på skolen tre dager i uken og han 
er også pasient ved Dagrehabiliteringen på Hovseter i 
Oslo. Her benytter Eivind seg av en NF-Walker XR5 og 
forteller at han har hatt god nytte av å "komme opp på 
beina igjen". 
Magasinet besøker Eivind og fysioterapeutene Line 
Wadel og Madeleine Karlstrøm under en treningsøkt. 
Etter at Eivind har trent, tøyd og strekt seg på benken, 
så er han klar for en tur med gå - og ståstativet.

- Eivind er den enste som har denne formen for  
hjelpemiddel her hos oss, og vi benytter gangen i  
bygget her til gå-treningen.  Når det gjelder balanse, 
stabilitet og styrke så mener vi at Eivind har god eff-
ekt av å bruke NF-Walker i opptreningen, forteller Line  
Wadel før Eivind er klar til demonstrasjon.

Jevnlig oppfølging
Rikke Damkjær Moen er fagansvarlig i EO-Funktion 
som har hovedkontor og produksjon i Skien. Hun for-
klarer at NF-Walker gjør bevegelser og mobilitet mulig 
for brukere som har diverse muskelsykdommer, er un-
der rehabilitering etter skader og ulykker, har celebral 
parese eller ryggmargsbrokk.

- Hjelpemiddelet er konstruert for å gi brukeren 
mulighet for bevegelse og aktivisering. Stående som 
gående. Det unike med NF-Walker er at brukeren får 
full vektbæring mot sålene inne i skoene, med egen 
kroppsvekt som belastning. Hjelpemiddelet er kon-
struert for å gi brukeren mulighet både til bevegelse 
og aktivitet, forklarer hun.

Full fart
Idet Eivind er satt fast i hjelpemiddelet, så bærer det 
nedover korridoren i god fart. 

- Jeg har min NF-Walker stående her på Hovseter 
fordi jeg har best nytte av å bruke den her. Hjemme 
har jeg jo ikke mulighet til å gå så langt, det er jo noe 
plasskrevende slik jeg bruker apparatet. Jeg benytter 
hele korridoren, sier Eivind.

Siden gå- og ståstativet tilpasses individuelt, så får 
brukeren jevn oppfølging fra hjelpemiddelkonsulenter. 
EO-Funktion opplyser om at NF-Walker finnes i to stør-
relser. Nav kjøper inn hjelpemidlene og låner de ut til 
brukerne, på lik linje med andre hjelpemidler.

Eivind trener seg opp 
med gå- og ståstativ
Ved Dagrehabilietringen på Hovseter i Oslo er Eivind Grøndal Hirding i trening to 
ganger i uken. 26-åringen fra Smestad er en av dem som har nytte av å trene med en 
NF-Walker, et dynamisk gå - og ståstativ. 
- Denne treningsmetoden hjelper godt på kroppen, forteller den aktive unge mannen.

Fysioterapeut Line Wadel og Eivind Grøndal  
Hirding trener jevnlig med NF-Walker.
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Landet Rundt 

Av Styret i 
LTN-salten lokallag

Siste torsdag hver måned er det kafé for medlemmer i 
LTN på Spiseriet, City Nord, Bodø, kl.1730. Første tors-
dag hver måned er det kafé for medlemmer på Minas, 
Amfi, Fauske, kl.1730. Vel møtt på begge steder da vi 
møtes for sosial prat over en kopp kaffe, te eller brus.
Den 16.-19. juni blir det arrangert Salten Messa på Faus-
ke (tidl.Fauske Messa). Da trenger vi folk til å stå på 
stand hvor vi deler ut infobrosjyrer og prater med folk. 
Her skal vi gjøre lokallaget kjent og kanskje få nye med-
lemmer eller hjelpe noen på vei med saken sin.

Møtes i Fauske
Samme helg, lørdag 18.juni har vi sommeravslutning 
med grilling og sosialt på Fauske Bygdetun. Vi ordner 
med pølser/burger, lompe/brød, du tar med godt hu-
mør og ønsket drikke! Gi tilbakemelding til Veronika, 
om du blir med på messa og/eller grilling. 
Mob: 952 90 399 / ltn-salten@ltn.no så vet vi hvor mye 
mat vi må ta med, innen den 1. juni.

Nytt styre
Etter årsmøtet ser det nye styret ser slik ut:
Leder: Rolf Brekke, 413 06 486, 
e-post: rolf.brekke@c2i.net 
Nestleder: Håkon Svein Hansen, mob: 412 00 271, 
e-post: ha-sv-ha@online.no 
Kasserer: Grete Orø; mob: 916 99 918, 
e-post: greteoro@hotmail.com 
Sekretær: Veronika I. Ormåsen, mob: 952 90 399, 
e-post: veronika@ormaasenweb.com 
Styremedlem: Ole Jørgen Christoffersen, 
mob: 951 76 821, e-post: joerg-c@online.no 
Varamedlem: Laila Ellinor, mob: 416 63 614, 
e-post: lenygard@gmail.com 

Ta kontakt! 

Hyggelige aktiviteter
i LTN-Salten lokallag
Årsmøtet i LTN-Salten lokallag er gjennomført og 
planlegging av aktiviteter er startet.

Vi i LTN-Nordre Vestfold lokallag  
ønsker å takke Signe Liv Haugen  
(bildet) for en fantastisk innsats hun 
har gjort i lokallaget vårt. Signe Liv 
var med å starte lokallaget og har  
sittet i styret siden 1991. Hun har vært 
leder, sekretær og nå 16 år som  
kasserer. Vi setter utrolig pris på  
den jobben hun har gjort og den  
jobben hun nå kommer til å gjøre  
som styremedlem. 

Mange varme klemmer fra 
resten av oss i styret

En stor takk
til Signe Liv
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Landet Rundt 

Av Kjersti Einan og 
Jan-Ketil Olavssøn
Foto: Kjersti Einan

Tre fine uker
med opptrening

Jan-Ketil og jeg møttes på Værnes flyplass hvor vi tok 
fly til Oslo, deretter tog til Sonsveien stasjon og taxi 
den siste biten opp til CatoSenteret. Ved ankomst til 
senteret var det innsjekk og deretter bare å sette seg til 
middagsbordet! Vi fikk tildelt hvert vårt rom hvor Jan-
Ketil hadde rom i selve hovedbygget, og jeg hadde rom 
i B-huset, et anneks ved siden av selve senteret. Det 
var flere som var kommet samme dag, og vi kom fort 
i snakk med to jenter som også var "ferskinger". Før 
kveldsmat var det en liten omvisning på senteret hvor 
vi ble vist treningssal, svømmebasseng, røyketerasse, 
gymsal, kontorer for ansatte, tv-stue. Etter kveldsmat 
var det tid for å prøve ut bassenget, så Jan-Ketil og de 
to jentene vi ble kjent med, tok seg en dukkert. 

I ulike team
Alle som er på CatoSenteret er inndelt i ulike team alt 
etter funksjonsevne. Jan-Ketil var satt opp på Team 1 
- Lav intensitet. Han hadde som mål å få bedre balan-
se og mindre skjelvinger (ataksi) i armene. Det faglige 
nettverket rundt han under oppholdet bestod av pri-
mærkontakt Kirsten som var tilgjengelig for de fles-
te spørsmål man hadde. Fysioterapeut Tom satte opp 
øvelser på apparater i treningssalen. Ergoterapeut Tu-
rid prøvde ut koordinasjon, konsentrasjon og kognitive 
ferdigheter. Hver bruker på Catosenteret har et indivi-
duelt treningsprogram, en egen ukeplan som blir for-
nyet fra uke til uke. Jan Ketil skulle delta på krakkegym, 
mattegym, klatring, og trening i treningssal og svøm-
mebasseng den første uka. Andre uka viste ukeplanen 
en del egentrening i bassenget og i treningssalen, samt 
krakkegym, klatring og lystbetont aktivitet med idretts-
student og idrettspedagog. Tredje uka var det mer fo-
kus på lystbetonte aktiviteter som BUSK (dans, rytme, 
aerobic o.l), klatring, utendørs aktivitet, svømming og 
vanngym, spinning/kondis. 

Bassenget i helgene
Helgene på senteret var ganske rolige, lite som skjedde 
siden fritidslederen var på ferie, så det ble som man 
gjorde det til. Derfor, den første helgen vår var vi ned i 
sentrum av Son og der var to galleri, en Kiwi, en kiosk, 
et bibliotek, en bank, et smykkeverksted og noen re-
stauranter. Ellers i helgene var det trening som gjaldt! 
Det var god tid til en tur eller to i bassenget og likeså 
treningssalen, og utholdenhet og styrke økte i takt - for 
oss begge. Andre helgen vår var vi også ned til Son og 
pløyde gjennom Kiwi på jakt etter lørdagsgodt og røyk. 
Så lenge man ikke var beruset når man kom tilbake til 

Jan-Ketil Olavssøn fra Sør-Trøndelag fylkeslag hadde fått innvilget tre uker på Cato-
Senteret utenfor Oslo, og han og familien ville gjerne ha med meg som hans 
assistent under oppholdet. 

Trening i klatreveggen var også en del av trenings-
opplegget for Jan-Ketil Olavssøn.

Hyggelig utflukt til Klokkerud Gård hvor de hadde 
digre Dølahester.
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Min sønn, Jan-Ketil, på 26 år fikk en al-
vorlig hodeskade etter en fallulykke i 
2002. I juni 2010 fikk han et epilepsianfall 
mens han syklet, og slo igjen hodet med 
forverring av hodeskaden som følge. 
Han hadde et kort opphold på Lian Rehabiliteringssen-
ter etter sykkelulykken. Hans ansvarsgruppe i kommu-
nen ble innkalt til et orienteringsmøte da han var på 
Lian rehabiliteringssenter. Derfra ble det søkt om et 
tre ukers opphold på Catosenteret som ble innvilget. 
Det var helt nødvendig for han å ha med seg en as-
sistent til Catosenteret. Jeg kontaktet derfor kommu-
nen angående assistent, men for de virket det som 
om det var nesten umulig å skaffe noen. Jeg og min 
mann tok da direkte kontakt med Kjersti Einan (som vi  
kjenner gjennom LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag) og 
spurte om hun kunne tenke seg å være assistent for 
vår sønn. Det var et stort ønske fra både ham og oss 
å ha henne som assistent, og vi ble lettet og glad da 
hun svarte ja til å være med Jan-Ketil i tre uker på Cato- 
Senteret! Imidlertid skulle gleden bli noe kortvarig da 

kommunen kom med et veldig dårlig lønnstilbud til 
Kjersti i første omgang. Det opplevdes både fra vår og 
Kjersti sin side at kommunen viste liten velvilje til å for-
stå at en assistents arbeidsdag ikke går fra 08-16.00, 
men at man er tilgjengelig hele døgnet og at dette må 
verdsettes. Men omsider, etter noen runder med kom-
munen, ble kommunen og Kjersti enig om et tilbud hun 
kunne akseptere uten å ha et økonomisk tap sammen-
lignet med å jobbe som sykepleier i den samme perio-
den. Det er imidlertid synd at det skal være nødvendig 
å gå så mange runder. Jeg tenker da spesielt på de som 
ikke har et godt nettverk og støtteapparat rundt seg.

Jan-Ketil var veldig fornøyd med å ha Kjersti som  
assistent under oppholdet, og vi fikk også meget gode 
tilbakemeldinger på henne fra nærteamet hans på  
CatoSenteret. Målet med oppholdet var å finne aktivi-
teter som han mestret og hadde interesse for. Nå er vi i 
gang med å få til aktiviteter som svømming, klatring og 
terapiridning. Til dette trenger han en treningskompis/
støttekontakt, for han trenger en motivator.

senteret, var det ok å ta seg en øl, og som belønning for 
en “slitsom” shoppingrunde, tok vi en øl og noe snacks 
på Oliven restaurant i Son sentrum.

Fine aktiviteter
Siste uken vår på senteret var fritidslederen tilbake og 
plutselig ble det desto mer som skjedde på ellers rolige 
ettermiddager. Det var midt i blinken! Karaokekveld var 
det første hun tilbød oss og vi var en god gjeng som 
samlet oss til sang! Vi fikk ønske sanger, og Jan-Ketil 
og jeg måtte selvfølgelig ta en skikkelig trønderlåt og 
dro til med Levva Livet av Åge Aleksandersen. Knallar-
tig! Mikrofonen gikk på runde ved medly av bl.a ABBA, 
BeeGees og Elvis. Kake og saft ble også servert. Storar-
tet kveld og vi koste oss. En annen dag var hele dagen 
satt av til å være utendørs. Vi ble kjørt med senterets 
minibuss til Klokkerud Gård hvor de hadde digre Dø-
lahester!! Det ble servert kaffe inne i varmestua da vi 
kom, men det tok ikke lang tid før alle var i full gang 
med å strigle og stelle hestene og gjøre de klar for tur. 
De hadde en stor vogn som de fleste av oss fikk plass 
i, det var noen som ridde og gikk til fots bak vognen. 
Det var -10’C denne dagen, men skinnfeller og ullpledd 
var til stor hjelp for å holde varmen. Da vi kom tilbake 
fra turen med hestevognen, ble det først servert kakao 
og deretter smakte det veldig godt med taco. Etter mat 
fikk folk ri som de ville, både med og uten følge. Det var 
store, men veldig rolige og tillitsfulle hester som var  
vant til å omgås folk med ulike funksjonshemminger.

Ble godt kjent
Siste dagen på Catosenteret var det tid for litt ekstra 

kos og hygge siden det var den siste dagen der og fordi 
vi feiret bursdagen til undertegnede. Jan-Ketil var med 
ergoterapeuten og de bakte sjokoladekake som vi kos-
te oss med sammen med noen andre brukere som vi 
hadde blitt godt kjent med. Jan-Ketil fikk mye skryt for 
en deilig kake! På kvelden var vi en gjeng samlet som 
fikk levert pizza på døra og deretter så vi film, svenske 
Kopps. Det var riktig så trivelig stemning i TV-stua.

Kjersti Einan og Jan-Ketil Olavssøn hygget seg 
også med å lage mat under oppholdet.

Et opphold på CatoSenteret
Tekst: Nora Olavssøn
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Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim

Buskerud fylkeslag startet årsmøte som 
fylkeslag og gikk ut fra hotellet som LTN-
Buskerud lokallag.

LTN-Buskerud fylkeslag holdt årsmøte i Hokksund på  
Sanden Hotel den 12.mars 2011. Det var 24 stemme- 
berettigede til stede og alle var lydhøre og var interes-
serte i det som skjer i laget.
Da vi 20.desember i fjor ble pålagt å bli et lokallag,  
måtte det en navnendring til. Av tre innkomne forslag 
var det LTN-Buskerud lokallag som fikk flest stemmer.
Fylkeslaget har vært et aktivt lag. Likemennene har hatt 
et aktivt år på sykehusene. Likemannstreffene vi har 
er gode å ha for å få "luftet tankene" med hverandre. 
Vi hadde julebordcruise til Kiel hvor 29 medlemmer  

deltok. Når det gjelder Trafikkofrenes dag kom det 28 
medlemmer dagen før på Grand hotel i Kongsberg til 
kurs og sosialt treff med tre retters middag.
På Trafikkofrenes dag var vi 33 medlemmer som mar-
kerte dagen for de som var gått bort eller har blitt skadet 
i trafikken. Det var en verdig og fin markering i Kongs-
berg kirke, der vi blant annet fikk høre Anette Skullestad 
fra politiet med sin klokkeklare stemme.
Omlag 120-130 personer var med på fakkeltoget som 
gikk fra kirken og over Nybrua som var mørklagt for  
anledningen, og det var et nydelig skue utover byen.
Heretter må vi huske på å uttale oss som LTN- Buske-
rud lokallag og ikke LTN- Buskerud fylkeslag.
Ha et fint LTN år!

LTN-Buskerud fylkeslag
skiftet navn

Styret i LTN-Buskerud  
lokallag samlet etter års-
møtet. (F.v styremedlem )
Britt Sofie, kasserer Nancy, 
(bak f.v.) varamedlem 
Ingrid, nestleder Sissel, 
styremedlem Kjell, vara-
medlem Arne, leder Mari-
anne, varamedlem Anne og 
sekretær Toril.

Den 25. mars avholdt LTN i Telemark årsmøte, og 15 
medlemmer møtte opp. Årsmøtet ble avviklet på Vic 
Hotell i Porsgrunn. 
- Under punktet "årsberetning" tok vi blant annet opp 
vårt engasjement når det gjelder E-18. Utbygging og 
trafikksikkerhetstiltak på E-134 ble det også redegjort 
for. Her har vi i LTN vært engasjert. Trafikksikkerhet er 
en av våre viktigste saker, forteller lederen og fortsetter:
- Vi har lenge ønsket oss yngre krefter med i styret, og 
derfor er vi svært tilfredse med at Kjetil Rui Seringstad 

sa ja til å være med oss. Vi trenger aktive ungdommer. 
Kjetils foreldre har vært engasjert i LTNs arbeid, og det 
er veldig fint at også han er med i styret, slår Nils Tore 
Johnsen fast.

Årsmøte i Telemark

Her er styret i LTN-Telemark fylkeslag avbildet et-
ter årsmøtet. ( Bak f.v.) Heidi Serigstad, Jan Inge 
Øvergård, Inger Fjell, Harry Rønningen, Jan Smuk-
kestad, (foran f.v.) Kjetil Rui Serigstad  og Nils Tore 
Johnsen.

LTN-Telemark fylkeslag har hatt årsmøte 
og leder Nils Tore Johnsen er godt for-
nøyd med både valg av styre 
og gjennomføring av årsmøtet.
- Spesielt gledelig er det at vi har fått inn 
en ungdomsrepresentant i styret, sier 
Johnsen engasjert.
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Landet Rundt

Av Rigmor Endresen
Leder LTN-Finnmark fylkeslag

Liv Solveig Einan og Nils Gunnar Kristoffersen bidro 
med faglig påfyll. Sosialt var både de to og de øvrige 
deltakerne svært aktive og det ble ei givende helg! 
Vi var totalt 12 personer, en fin og lydhør gjeng som 
begeistret tok til seg budskapet som ble presentert. Vi 
startet med kaffe og koseprat i peisestua på Ongajok – 
mens alle installerte seg og sjekket inn.
 
Kurs og hygge
Så spiste vi nydelig lunsj; blant annet reinsdyrgryte, 
blåbærmarinert kveite og rømmegrøt. Ongajoksætra 
er kjent for sitt lokale tilsnitt når det gjelder mat. Etter 
lunsj var det kurs til klokka seks – da tok vi en kort pause 
før middagen som var klokka sju. Middagen var også 
en lokal kulinarisk opplevelse, med blant annet konge-
krabbesuppe og reinsdyrsteik på menyen.
Vi koste oss med middagen i flere timer. Praten gikk 
lett og tida ”gikk litt fra oss”. Ongajok hadde inkludert 
badestamp i sitt januartilbud til gjestene. Hele gjengen 
gikk i stampen og vi koste oss til langt på natt med å 

prate, være i badstu å nyte å bade i minus 15 - under 
nord-lyset. 

Fornøyde deltakere
Neste morgen møttes vi til frokost etter ei kort, men 
god natts søvn. Vi fortsatte den faglige delen fram til 
lunsj. Så kunne vi nyte deilig mat sammen før vi tok 
farvel og begav oss hver til vårt igjen – veldig fornøyd 
med utbyttet av kurset.
LTN-Finnmark fylkeslag gleder seg stort over at to av 
deltakerne på dette kurset, Terje og Jan Erik, like etterpå 
deltok på likemannskurs for yrkessjåfører. Det forteller 
at slike kurs inspirerer og gir den nødvendige trygghet 
for å kunne gå inn i en likemannsrolle. 

Grunnkurs likemann 
LTN-Finnmark fylkeslag
Siste helga i januar var vi samla til likemannskurs på Ongajoksætra ved Alta.

Det var en svært interessert og lydhør gjeng LT-
Nere som møtte fram til likemannskurs i regi av 
LTN-Finnmark fylkeslag.

Likemannskurset var lagt til 
Ongajoksætra ved Alta.

Liv Solveig Einan fra landsstyret i LTN bidro med 
nyttig faglig påfyll.

Det ble også tid til mye prat og kaffekos under 
likemannskurset.
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BUSKERUD

Eiker Trafikkskole AS
Arbeidergata 25, 3050 MJØNDALEN..................................Tlf. 32 23 00 22
E-post:eiker-tr@online.no
www.eikertrafikkskole.com

Learn AS - PÅ SCAN/venter ny logo
Lierstranda 111, 3400 LIER..................................Tlf. 05 090

Modum Trafikkskole AS
Lilleåsgata 5, 3341 ÅMOT...............................................Tlf. 327 81 113

3'ern Trafikkskole AS
Schwartz gate 2, 3043 DRAMMEN....................................Tlf. 05 090

NORD-TRØNDELAG

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

Øyvind’s Trafikkskole
Finn Christiansensv 10, 7800 NAMSOS..................................Tlf. 911 28 430

ROGALAND

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

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

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

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

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

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

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

SØR-TRØNDELAG

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

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13, 7037 TRONDHEIM.........................................Tlf. 73 95 73 80
Fax. 73 95 73 82

7084 MELHUS....................................................................Tlf. 72 87 03 89
avd Støren.....................................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

Orkdal Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER...............................................Tlf. 72 48 73 25

Anders Estenstadsveg 18, 7046 TRONDHEIM.........................Tlf. 73 90 24 24
www.trafikksikker.no

TELEMARK

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

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

VESTFOLD

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

Solheim Trafikkskole AS
Møllers gate 1 A, 3210 SANDEFJORD....................................Tlf. 33 46 80 06

ØSTFOLD

Per’s Trafikkskole
Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD..............................................Tlf. 69 31 68 84

St Mariegate 73, 1706 SARPSBORG.....................................Tlf. 69 16 84 00
www.viptrafikkskole.no
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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 00Landsforeningen for t raf ikkskadde
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Rema 1000
Hunndalen
Cellulosevegen 2

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

1702 SARPSBORG
Tlf. 69 11 70 00

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Orkdal Bilskade AS
Bårdshaug Vest

7300 ORKANGER
Tlf. 97 66 00 08

Erling Arnfinn Kvål
7585 ELVARLI
Tlf. 74 80 01 98

Bil i Nord
Idrettsg. 33

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 98 90

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

H. Ing. Asmyhr A.S
Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Luster Kyrkjeleg
Fellesråd
6866 GAUPNE
Tlf. 57 68 55 00

Lyderhorn
Barnevern AS
Nygårdsgaten 17-19

5015 BERGEN
Tlf. 55 32 38 00

Melhus
Regnskap AS
7212 KORSVEGEN

Tlf. 72 87 82 00

Drammensv. 34 B
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 62 16

Medi Buskerud AS
Erik Børresens allé 9

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Skien Trafikkskole
Ulefoss AS

3745 ULEFOSS
Tlf. 35 94 55 65

Storbilskolen
Fredrikstad

Brog 17
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 03 53

Finn og Albert
Egeland  A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240

Motor Forum
Lillestrøm
Jogstadv. 19

2007 KJELLER
Tlf. 66 92 67 00

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 33 00

Inter Revisjon
Moss AS

Halløkka 4
1534 MOSS

Tlf. 69 20 45 00

Opplæringskontoret
for Bilfag AS

Sunnlandsv 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Jørpeland
Bilverksted A/S
Nedre Barkvedvegen 13

4100 JØRPELAND
Tlf. 51 74 08 80

Coop Mega - Hagan
Hellinga 8 B
1481 HAGAN

Tlf. 67 07 90 35

Per Krohgs vei 4 b
1065 OSLO

Tlf. 22 80 43 10

Juhls Silver Gallery
Galaniittuluodda

9520 KAUTOKEINO
Tlf. 78 48 43 30

Eina Auto
Tomm Vestli

2843 EINA
Tlf. 61 19 53 95

Øya Bil AS
Skansen 28
2670 OTTA

Tlf. 61 23 81 50

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 41 67 52 16

Servicehallen
Dombås AS

Statoilbygget
2660 DOMBÅS
Tlf. 61 24 24 94

Rana Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Hagen Bilservice AS
Industrivegen 40

2680 VÅGÅ
Tlf. 61 23 79 50

Comfort
Fagernes Rør AS

Valdresv. 14
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

Giljastølv 8
4335 DIRDAL

Tlf. 51 61 14 00

Tannlege
Inger Henriksen

Hattestad
Kirkev. 230, Lenken

1383 ASKER
Tlf. 66 78 78 17

Kiwi Norge
avd. Rogaland

Gamle Forusv 8
4033 STAVANGER

Tlf. 909 31 949

Lydgulvsystemer AS
Lunnerlinna 14
2730 LUNNER

Tlf. 61 32 48 84

Moelven Løten AS
Rokosjøen

2340 LØTEN
Tlf. 62 54 75 00

Sibelco Nordic AS
6146 ÅHEIM

Tlf. 70 02 49 00

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Mekonomen
Solgårds Auto

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

J Mæhlum
Rep Verksted

2636 ØYER
Tlf. 61 27 85 61

Mekonomen Moss AS
Midtv. 1

1526 MOSS
Tlf. 69 26 20 20

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

Vestbase AS
Omagata 110 c

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 21 95 16 00

6793 INNVIK
Tlf. 57 87 67 70

Utvik Autoservice AS
Karmøyv 480

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 62 00

www.utvik-auto.no

Kirkev. 183
4817 HIS

Tlf. 37 01 22 72

Mekonomen Ski AS
Myrfaret 3
1406 SKI

Tlf. 64 91 13 30

Stian Heggedal
Transport

1954 SETSKOG
Tlf. 930 17 687

Hovlandsv 160
4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

Trondsen Auto AS
Håndverkerv. 4 B

9018 TROMSØ
Tlf. 405 55 540

Rue Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

El tjenester AS
2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 87 90

Brattvåg
Mek Verksted A/S

Dalev 3
6282 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 28 80

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Heistad Bil &
Caravan AS
Heistaddalen 37

3940 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 98 90

BYGGMAKKER
Fritzøe
Lågav. 1

3262 LARVIK
Tlf. 33 13 23 00

Spar
Romerikssenteret
Trondheimsvegen 86

2040 KLØFTA
Tlf. 63 98 17 90

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen
2041 KLØFTA

Tlf. 22 06 45 00

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Lilleborg AS
avd. Ello
Bytesteinen 1

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 56 56 00

Sagland
Bil og Motor AS

Strandg 103
4307 SANDNES
Tlf. 51 62 22 00

Veritasv 1
1322 HØVIK

Tlf. 67 57 99 00

Østre Rosten 98 B
7075 TILLER

Tlf. 72 90 09 00

Hildenes Gartneri AS
Eidsg. 14

6771 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 08 44

Elektrikern
Sauherad AS
Grandokkvegen 4
3683 NOTODDEN
Tlf. 472 76 176

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Skoglund
Transport AS

Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

Elveg. 5
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 51 33

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

ANONYM
STØTTE
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LØSNINGER

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

FINN 7 FEILKODEN
759.

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

PÅ VEI TILSKO-
LEN

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

SKOLE

BOKHANDEL
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SeliusSelius
Nå ser jeg fram til noen fine dager med ski på  
beina, kakao i termosen og sjokolade i sekken.  
Jeg skal gå mye på ski i påsken. Det er alltid lurt 
å ha med seg noen go`saker i sekken når man er 
ute på tur. I fjor gikk jeg nesten ni kilometer på en 
dag. Da fant jeg ut at det var viktig å ha med både 
drikke og noe å spise på underveis. Appelsin er 
også godt og banan gir energi. I det hele tatt skal 
vi være flinke til å spise frukt. Det er både sunt og 
godt.

Ikke alle reiser på hytte, høyfjellshotell eller til 
utlandet i påsken. Faktisk er de aller fleste nord-
menn hjemme. Ikke alle har en hytte å reise til og 
ferie i utlandet kan bli dyrt. Men vi kan ha det flott 
hjemme også. Du kan ta en tur på kino, arrangere 
overnatting med venner eller gå turer i nærmiljø-
et. Dessuten får du sikkert lov til å sove litt ekstra 
på morgenen nå når du har ferie. Det synes jeg er 
ekstra fint med påsken. Det hender det er godt å 
få late seg!

Hvis du skal til fjells, så regner jeg med at du føl-
ger Fjellvettreglene. Du har helt sikkert hørt dem 
før. Du skal si ifra hvor du går, du skal høre på 
værmelding og du skal huske kart og kompass. 
Det er mange nyttige regler å følge når vi er på 
fjellet, og det kan være farlig å ta sjanser. Været 
kan snu veldig fort og plutselig er det uvær og 
dårlig sikt. Derfor er det så viktig at vi har med 
nødvendig utstyr når vi ferdes i fjellet.

Ha en flott påske med masse sol!

Hilsen
Selius

Tid for
påskeferie

Denne flotte påsketegningen har vi fått fra Henny 
Almås fra Lillehammer. Tusen takk Henny, overras-
kelse kommer i posten.
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SeliusSelius
- Tenk, i natt falt jeg igjennom  
sengen.
- Ikke så rart, så tungt som du sover!

Mammaen skulle lære sønnen sin å 
regne.
- Hvis jeg legger tre egg på bordet 
og tar bort to, hvor mange egg er det 
igjen da?
Sønnen: - Pappa, pappa, visste du at 
mamma kunne legge egg?

Lille Lars kommer løpende og strigrå-
tende inn i huset. Hans mamma spør 
hva som hadde skjedd. 
– Når jeg og pappa var ute og fisket 
fikk han en kjempestor fisk på kroken. 
Den var såååå stoooor, sa han mens 
han viste med hendene. 
– Men akkurat i det vi skulle få den 
over båtripa så kom den seg løs og 
forsvant ned i dypet.
– Men Lars da, sa moren trøstende. 
Du er da så stor gutt at du ikke skulle 
bry deg om sånt. Det skulle du jo 
bare ha ledd av. 
– Ja det var akkurat det jeg gjorde, 
svarte Lars. 

Når en lastebilsjåfør stopper på rødt 
lys glir en liten Nissan Micra opp på 
siden. Ut av bilen hopper en blon-
dine, som løper rundt til lastebilsjå-
førens dør og banker på. Sjåføren 
veiver ned vindu og blondinen sier:
- Hei jeg heter Gunn og lasten din 
renner ut!
Lastebilsjåføren svarer: - Jeg heter 
Rolf, det er midten av januar og jeg 
salter veien!

Ole sier til bestemor:
- Tusen takk for den fine genseren 
som du ga meg.
Bestemor: Å nei, det er da ingenting 
å takke for!
Ole: Nei, det synes egentlig ikke jeg 
heller, men mamma sa jeg måtte!

Le med Selius

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

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Vårsesong

Vinnerne er:
Einy Kleven 
Berg, 
Raudeberg

Jorunn 
G. Olsen, 
Førresfjorden

Kjell Larsen, 
Skiptvet

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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"Viking gir deg rask og effektiv veihjelp
når du får trøbbel med bilen.

Med 150 servicepunkter over hele landet
er du sikret raskest mulig utrykning,

uansett hvor du befinner deg"

800 30 008

MØRE OG ROMSDAL
Advokat Øyvind Riise
Torget 2, 6413 MOLDE
oyvind.riise@wold-riise.no ...............................................Tlf. 71 25 27 11

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

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

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Bjørneng Bil
avd mekanisk

Storsteinnes, 9050 STORSTEINNES
Tlf. 77 72 07 33

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390

Fjørev. 4
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 28 95

HORDALAND
Bergen.....................................Tlf. 414 15 518

NORD-TRØNDELAG
Frosta.........................................Tlf. 74808700

OPPLAND

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

SOGN og FJORDANE

Stårheim.................................Tlf. 57 86 37 30

SØR-TRØNDELAG

Orkanger.................................Tlf. 951 46 246

FINNMARK
Varanger..................................Tlf. 976 68 075

HORDALAND
Odda/Røldal...........................Tlf. 958 17 444

NORD-TRØNDELAG
Levanger................................Tlf. 74 16 14 72
Steinkjer.................................Tlf. 74 16 14 72

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

Tlf.  02 222

Stabekk
Bilsenter AS

Professor Kohts v. 85
1368 STABEKK
Tlf. 67 51 72 50

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

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

Region midt
6404 MOLDE

Tlf. 815 44 040

Bring Logistics AS
avd. Brumunddal

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

Jørstadvåg
4187 OMBO

Tlf. 51 71 20 50

ANONYM
STØTTE

RSA bil
Fredrikstad
Råbekksvingen 1

1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 22 60

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

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

Oltedal
Bilverksted

Bygdav 116
4333 OLTEDAL
Tlf. 51 61 66 20

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

Mekonomen
Hamar AS

Disenstrandvegen 2
2321 HAMAR

Tlf. 62 51 25 40

Hov Bilverksted
Hovlandsv. 1

2860 HOV
Tlf. 61 12 29 88

Korsvikfjoden Ind.omr.
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 19 20 00

TM 4-2011.pmd 04.04.2011, 13:544
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

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

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

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    Å L E S U N D    T R O N D H E I M    T R O M S Ø   

For en uforpliktende og gratis førstekonsultasjon, ta kontakt med advokatene  
Ola J. Strømsmoen, ojs@steenstrup.no eller Otto Roll, oro@steenstrup.no

W W W. S T E E N S T R U P. N O   

Trafikkskaddes_Magasin_190x62.indd   1 22.11.2010   15:07:22

Advokatfirmaet
Pedersen, Reier & Co AS

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

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

eiendomsrettsforhold, forretningsjus, arbeids- og familierett.

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

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN) ble stiftet 
13. Januar 1984. Formålet med foreningen er å arbeide 
for at alle som blir rammet av ulykker, skal ytes full rett-
ferdighet og verdige livsvilkår. LTN er landsdekkende og 
har ca. 4000 medlemmer fordelt på 43 lokal- og fylkeslag.

Vi søker:

Generalsekretær
Generalsekretæren har totalansvaret for LTNs admini-
strasjon. Dette omfatter alt fra daglig drift med bredt 
personalansvar, organisasjonsledelse, økonomistyring, 
markeds- og sponsorarbeid. 

Videre er det viktig med god rolle- og prosessforståelse 
samt godt samspill med den tillitsvalgte delen av organi-
sasjonen. Du bør ha erfaring som leder med personal- 
ansvar. Du bør dessuten ha erfaring og god innsikt i fri-
villig organisasjonsarbeid. Det er en fordel at du har er- 
faring med offentlig forvaltning og kunnskaper om polit-
iske organer og deres beslutnings¬prosesser. God skrift-
lig og muntlig kommunikasjonsevne er særdeles viktig. 

Stillingen lønnes etter avtale. Spørsmål om stillingen 
besvares av generalsekretær Marit Andresen på 
tlf 22 35 71 00 eller epost: leder@ltn.no

Skriftlig søknad sendes innen 10. mai 2011 til
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN)
Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. E-post: leder@ltn.no
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Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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 Lars Edvard Erichsen
Advokat Trond Alan Wehn

Advokat Heike Bentsen

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	eien-
doms retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som 
bistands	advokat.
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Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS er et av landets ledende advokatfirmaer 
med kompetanse på de fleste saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo 
har siden 1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og i 
dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. Våre advokater 
har inngående kjennskap til oppgjørpraksis, rettspraksis og de medisinske 
spørsmål som oppstår i personskadesakene. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker. Hovedtyngden av 
sakene gjelder trafikkskader, yrkesskader og pasientskader, men vi har  
også betydelig erfaring med håndtering av saker etter andre typer ulykker, 
med voldsoffersaker og med oppdrag som bistandsadvokater.

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon.

Personskade

Stein Chr. Hexeberg (H)
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Ellen Abrahamsen

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen

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

personskadeadvokat.no


