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Landsforeningen

Av: Per Oretorp, rådgiver LTN

Rettighetskurs for 
LTNs lokal- og fylkeslag

En meget sentral aktivitet 
for foreningens lokal- og 
fylkeslag, har vært å holde 
kurs innenfor blant annet 
erstatningsrett og trygde-
rett. Frem til i år har dette 
latt seg å gjøre gjennom at 
foreningens rådgivere, etter 
avtale med lokal- og fylkes-
lagene, har holdt disse fore-
dragene. I forbindelse med 
dette også rådgiverne hatt 
anledning å holde individu-
elle konsultasjoner.

For oss rådgivere har dette vært 
en god anledning til å møte foren-
ingens medlemmer. Pågangen av 
kursønsker er så stor at LTN dess-
verre verken har økonomiske el-
ler personelle ressurser til å opp-
rettholde dette tilbudet. Dette vil vi 
være de første å beklage. 

Heldigvis har mange innen for-
eningens brede nettverk gitt ut-
trykk for at de er villige å bistå 
foreningen slik at lokal- og fylkesla-
gene også fremover skal kunne til-
by sine medlemmer kurs innenfor 
relevante rettslige områder.

Nye rutiner
For å sikre ivaretakelse av både 
våre medlemmers og foreningens 
nettverks behov og interesser, har 
vi utarbeidet nye rutiner for bestil-
ling av kurs.

I forbindelse med planlegging 
av rettighetskurs bes lagene sen-
de epost til rettigheter@ltn.no med 
ønske om type av kurs, ønsket dato 
og klokkeslett, samt kurssted. Se-
kretariatet vil etter dette viderefor-
midle kursønskene til LTNs nett-
verk.

Ny ordning
I forbindelse med kursene vil kurs-
holder representere LTN, og ikke 
seg selv eller sin arbeidsgiver. Dette 
gjelder selvfølgelig også i forbindel-
se med individuelle konsultasjoner 
med medlemmer eller andre kurs-
deltakere.

Etter avsluttet kurs sender sty-
ret eller kursansvarlig innkommet 
advokatvalgskjemaer til sekreta-
riatet for vurdering og administre-
ring. 

Da dette er en ny og uprøvd ord-
ning, er det svært viktig for sekre-
tariatet at lagene gir tilbakemel-
ding hvordan denne ordningen 
oppleves. Det er vår målsetning at 
lagene ikke skal oppleve at det blir 
vanskeligere å tilby kurs og at kva-
liteten på kursene ikke blir påvirket 
negativt.  

Kursønsker for høsten 2009 bes 
tilsendt sekretariatet senest 31. 
august 2009. Kursønsker for 2010 
sendes sekretariatet senest 31. ja-
nuar 2010.

Heldigvis har mange innen forenin-
gens brede nettverk gitt uttrykk for 
at de er villige å bistå foreningen 
slik at lokal- og fylkeslagene også 
fremover skal kunne tilby sine med-
lemmer kurs innenfor relevante 
rettslige områder.

Mange innen foreningens brede nettverk har gitt uttrykk for at de er villige å bistå foreningen slik at 
lokal- og fylkeslagene også fremover skal kunne tilby kurs. (Illustasjonsfoto)
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Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm

Sommeren nærmer seg nå med 
stormskritt. 17. mai er feiret og vi 
forventer gode, varme dager.  Jeg 
håper at lagene nå har planlagt 
sommeravslutning, mange har 
som tradisjon en grillfest og andre 
har jeg hørt, tar en tur på fjorden. 
Uansett, den flotteste tiden i året 
står foran oss.

I juni – nærmere bestemt den 13. 
og 14. går LTNs landsmøte av sta-
belen og nytt landsstyre skal velg-
es. Som de fleste vet har jeg takket 
nei til en ny periode som kandidat 
til landsstyret.

Da jeg ble valgt inn i landsstyret 
som nestleder i 2001, hadde jeg 
ikke i tankene at det skulle bli fire 
perioder i landsstyret, hvorav 3 pe-
rioder som leder. Arbeidet i Lands-
foreningen for trafikkskadde har 
blitt en viktig del av livet mitt og det 
er med et visst vemod jeg takker 
av. Imidlertid – allting har en ende 
og jeg fant ut at det riktige måtte 
være å overlate roret til andre.  

Det å forfatte en lederartikkel til 
hvert nummer av TM har vært både 
en utfordring og en glede.  Det er et 

stort privilegium å få kunne kom-
munisere ut de tanker en har om 
alt fra trafikksikkerhet og loven-
dringer til ledelse av lagene og nye 
ideer. Som leder har jeg og fått del-
ta aktivt i representantskapet i FFO 
og har fått mange gode kontakter 
både i andre organisasjoner og in-
nenfor det offentlige liv. Dette er 
oppgaver jeg sikkert vil savne, men 
selv om jeg har takket av som led-
er håper jeg at mine erfaringer og 
kunnskaper fremdeles kan brukes 
innenfor de områdene av det inter-
essepolitiske arbeidet jeg brenner 
for. 

Tilslutt vil jeg få takk alle for den 
tilliten som er vist meg, det gode 
samarbeidet i landsstyret og med 
sekretariatet og ønske den nye led-
er, landsstyret og LTN lykke til vi-
dere. Jeg vil alltid være en LTNer 
og skulle det dukke opp nye opp-
gaver både i - og i forbindelse med 
LTN, skal man ikke se bort i fra at 
jeg fremdeles kan gjøre en innsats.

Hilsen
Henning Bjurstrøm
Landsleder    

LTN – en viktig del av livet
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Reportasje

Av Linda Vøllestad Westbye
Regionsekretær Vest

– I min videreutdanning som manu-
ellterapeut hadde jeg en svært dyk-
tig lærer, som selv hadde en nak-
keskade. Jeg så hvordan skaden 
påvirket livet hans, og dette vek-
ket min interesse for feltet nakke-
slengskader, forklarer Bertel Rune 
Kaale.

Kaale holder nå på å avslutte 
sin doktorgrad der han ser på sam-
menhenger mellom nakkestilling 
i kollisjonsøyeblikket og struktur-
skader, samt funksjonsnivå i nak-
ken blant pasienter med diagnosen 
whiplash. 

– Til senteret vårt her på Sanda-
ne kommer det pasienter fra hele 
landet. Noen kommer hit etter til-
visning fra lege for diagnostisering 
og rehabilitering etter en ganske ny 
skade, mens de aller fleste kommer 
hit etter å ha gått mange år med en 
skade som har gitt langvarige og 
sterke kroniske plager. 

Først ute
Bertel Rune Kaale er den første som 

har klart klinisk å diagnostisere ska-
der på ligament (leddbånd) mellom 
nakken og hodet. I samarbeid med 
Jostein Kråkenes, overlege ved 
Nevroradiologisk seksjon på Hau-
keland Universitetssykehus, har de 
utiklet en MRI-metode for å ta bilder 
av øvre nakkeregionen. Videre går 
rehabiliteringen til Kaale ut på spe-
sifikt å trene opp muskulatur ved 
isometrisk (statisk) og dynamisk 
trening for å erstatte funksjonen til 
de skadde leddbåndene. Til dette 
arbeidet brukes en datastyrt objek-
tivert nakketestmaskin, Multi-Cervi-
cal Unit (MCU). Maskinen viser tap 
av muskelfunksjon, samt type og 
omfang av funksjonsreduksjonen. 

Har skapt reaksjoner
Men behandlingen til Kaale og co 
har også skapt sterke reaksjoner. 

– Kanskje en kan si at vårt ar-
beid har skapt en utfordring eller 
et problem til den oppfatningen 
og behandlingen som skjer av nak-
keskadde i dag. I Norge har vi en 

måte å forstå nakkeskade på, og 
det er at det er svært vanskelig å 
dokumentere fysiologiske endrin-
ger i nakken. Vår metode påviser 
fysiologiske endringer og utfordrer 
det eksisterende systemet. Det er 
klart at dette kan få stor betydning i 
forhold til hvordan vi behandler pa-
sienten og forståelsen for situasjo-
nen til en person med nakkeskade. 
Tenk på hvilke konsekvenser dette 
kan ha i forhold til rettsystemet og 
erstatninger. 

Som et flyfoto
Kaale sammenligner en nakkeska-
de med et flyfoto av et hus.

 – Hvis jeg spør deg ut fra flyfo-
toet hva slags farge du har på inn-
gangsdøra di. Og du svarer at det 
kan du ikke se, ut fra dette bilde, 
fordi avstanden er for stor og vin-
kelen er feil. Slik er det også med 
røntgen. Ut fra ett røntgenbilde kan 
vi heller ikke se alt, som leddfunk-
sjon, stabilitet, nerverøtter, virvel 
og skiver. Et røntgenbilde som viser 

– Vi ønsker og tror vi kom-
mer til å høre inn under 
spesialthelsetjenesten. 

Det har vært et poeng for 
oss å understreke ovenfor 

myndig heter at det er så 
mye enklere å rehabilitere 

en nyere skade enn en 
gammel, sier (til venstre) 
personlig trener Inge Ei-

kenes og manuellterapaut 
Bertel Rune Kaale.

Firda fysikalsk-medisinske senter (FFMS) rehabiliterer pasienter med nakkeskadde og 
holder til på Sandane i Sogn og Fjordane. – I år har vi 20-års jubileum, forteller Bertel 
Rune Kaale. Historien bak FFMS startet med en genuin interesse for nakkeskadde. 

Fysikalsk-medisinsk senter har 
hjulpet mange til et bedre liv
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virvel og skiver kan se fint ut, men 
da ser vi ikke på det samme bilde 
hvordan det står til med leddbån-
det, som kan være avrevet. Igjen til 
parallellen med inngangsdøra på 
flyfotet, hvis jeg skifter vinkel og 
avstand kan jeg se at inngangsdø-
ra di er blå. Det samme må gjøres 
i forhold til røntgen. Flere bilder fra 
forskjellige vinkler og avstand vil 
vise forskjellige ting. 

Spennende tid 
I dag er behandlingen ved Firda fy-
sikalsk-medisinsk senter ikke dekket 
av NAV. De omfattende undersøkel-
sene og rehabilitering dekkes ikke 
av offentlig regelverk, foreløpig. 

At behandlingen på Sandane 
vekker oppsikt er helt sikkert. Et 
bevis for dette er at Helse og Om-
sorgsdepartementet har bedt sosi-
al og helsedirektoratet å undersø-
ke behandlingsformen nærmere. 
Dette førte til at Unifob Helse ved 
Universitet i Bergen skulle vur-
dere om et større forskningspro-
sjekt skulle settes i gang om ef-
fekten av behandlingen kronisk 
nakkeslengskadde pasienter får 
ved FFMS. For å vurdere dette satte 
UniFob helse i gang et forprosjekt 
med tittel: ”Livssituasjon og erfa-
ringer med ulike behandlingsmeto-
der hos pasienter med kronisk nak-
kesleng assosierte plager”. 

Fikk mindre smerter
Resultatene fra undersøkelsen vi-
ser at en utvalgt gruppe som ble 
behandlet ved FFMS hadde mindre 
smerter og økt livskvalitet i forhold 
til gruppa som ikke ble behandla 
ved FFMS. Unifob Helse anbefaler 
et større forskningsprosjekt til 30 
millioner.

 – Dessverre så ser det ut til at di-
rektoratet ikke vil finansiere denne 
forskningen direkte, men at fors-
kningen må finansieres gjennom 
de vanlige kanaler for forskning, for 
eksempel forskningsrådet.Vi føler 
at ballen er sparket tilbake til Hel-
se og Omsorgsdepartementet som 
tok initiativet i første omgang. Vi 
har også kommet med innspill som 
kan gjøre forskningsprosjektet ve-
sentlig billigere, men det har vi ikke 
fått noen tilbakemelding på. Det 
pågår også nå et spennende pro-
sjekt til dr. Nils Vetti, ved Haukeland 
Universitetssykehus som ventes å 

være klar i sommer. Dr.Vetti bruker 
den samme metodikken som blant 
annet dr.Kraakenes har brukt for å 
undersøke etter fysiologiske end-
ringer i nakkeligamenter ved nak-
kesleng.  

Har ført statstikk
Kaale har selv ført statstikk over an-
tall pasienter som har kommet til-
bake i fullt/delvis arbeid og som har 
moderat til betydelig symptomlette 
og funksjonsbedring eller ingen be-
dring. Tallene her viser at av ca 100 
pasienter er nesten halvparten til-
bake i fullt eller delvis arbeid. 

– Vi er flinke til å se løsninger 
her, og vi har lagt ned mye arbeid 
i å samle inn data og vise effekten 
av vår behandling. Vi tror det vil 
komme en løsning slik at pasiente-
ne skal få behandlingen dekket og 
at vi kommer inn under spesialist-
helsetjenesten. Vi er et flerfagligte-
am som arbeider her og vi har hatt 
hell med pasientene våre, forteller 
den sympatiske Kaale. 

Pasienter med nakkeskade er 
en sammensatt gruppe. Når en har 
gått med en skade i mange, mange 
år så vil skaden også påvirke andre 
områder i livet ditt. En ønskedrøm 
er å få flere ressurser og ansette 
noen som også kan arbeide med 
kosthold og de psykososiale side-
ne som også påvirkes av nakkeska-
den. I dag er det 1 manuellterapeut, 
2 fysioterapeuter og 2 treningsin-
struktører som arbeider på FFMS. 

En kostnadsside
– Siden vi ikke er godkjent i forhold 
til rikstrygdeverket sine takster, må 
pasientene selv betale for under-
søkelsen og behandlingen. Men vi 
opplever at flere pasienter for dek-
ket sin behandling hos oss etter en 
kamp hos NAV, forteller han. 

Undersøkelsen koster 5000,– 
kroner, og inneholder følgende: 1,5 
time forberedelse, 3 timer med pa-
sienten, 1 time analyse, 2 timer rap-
port. 

– Alt i alt arbeider vi ca. 7 timer 
pr pasient, der 3 av timene er med 
pasienten og den resterende tiden 
er forberedelse og etterarbeid i for-
hold til utarbeidelse av rapporten 
som pasienten får med seg. Vi gjør 
en grundig undersøkelse og kom-
mer med noen konklusjoner og 
anbefalinger i forhold til et videre 
opplegg på pasienten sitt hjem-
sted, forklarer Kaale. 

Også treningsopphold
Et annet alternativ er treningsopp-
hold. Et treningsopphold varer i 2 
uker og foregår gjerne i flere om-
ganger. Hvor mange treningsopp-
hold som må til før en ser bedring, 
er avhengig av pasienten sin ska-
de og funksjon. Antall opphold av-
henger også av hva pasienten har 
mulighet til, praktisk og økono-
misk. På treningsoppholdet får pa-
sienten trening to ganger for dagen  
3 –4 ganger i uka. All behandling blir 
fulgt opp av tverrfaglig personell. 

– Dette er pasienter som virkelig 
er kroniske pasienter og som har 
gått med en skade i mange, mange 
år. Oppfølging, både her og hjem-
me ved at treningsveilederen tar 
kontakt er viktig for oss og for pa-
sientene. Pasientene setter enormt 
stor pris på at jeg ringer til dem, 
sier personlig trener Inge Eikenes 
og legger til:

– Det er også en trygghet for pa-
sientene å vite at de kan kontakte 
oss hvis de lurer på noe når de er 
hjemme.

Gode tilbakemeldinger  
Treningsopphold, 1 økt koster: 130 
kroner manuell terapi, (får denne 
dekket av NAV – når frikort – egen-
andeltak 2), 169 kroner i nakkemas-
kinen og 205 kroner til trenings-
veileder. Til sammen blir dette 504 
kroner. Det er viktig å presisere at 
en økt varer i 2–3 timer og innehol-
der også badstue og elektro terapi, 
terapimaster, veileding og oppføl-
ging. 

Avslutningsvis sier Kaale at de 
har undersøkt ca. 1300 personer 
fra hele Norge. 

– Vi har gode tilbakemeldinger, 
til tross for en nakkeskade er en 
gruppe pasienter som kan være ut-
fordrende å arbeide med siden de 
har gått i mange år med en skade. 

”Vi har gode
tilbake -

meldinger”
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Veivalg 2009 er allerede godt i 
gang med kampanjen foran årets 
stortingsvalg. I februar kom det en 
trykksak som tar opp en rekke pro-
blemstillinger innen veipolitikken.  
Veivalg 2009 har utarbeidet seks 
krav til veiene som stortingskandi-
datene skal utfordres til å svare på. 
Med dette så håper alliansen at po-
litikerne kommer på banen og gir 
løfter om en satsing på vei. – Vår 
oppfatning er at så å si alle partier 
vil ha bedre vei og økt satsing på 
trafikksikkerhet, men er mer diffu-
se i spørsmålet om hvordan de skal 
nå målene. Vi ønsker konkrete svar 
på hvordan de vil innfri veikravene, 
sier Vilrid Femoen.

Helhetlig satsing
Regjeringen har i år kommet med 
en krisepakke der det er gitt ekstra 
midler til veisektoren. Mange or-
ganisasjoner og enkeltpersoner 

mener at regjeringen er på rett vei 
– men at det er et stort etterslep. 
LTN er også en av organisasjo-
nene som mener det er bevilget 
alt for lite penger, i for mange år.                                                                                                             
– Vi må få en helhetlig satsing og 

det må tenkes langsiktig. Velgerne 
må få vite hva politikerne vil foreta 
seg for å innfri de løftene de gir, sier 
Vilrid Femoen som er leder for po-
litikk og strategi i Opplysningsrådet 
for Veitrafikken (OFV) og som nå ko-
ordinerer aksjonen Veivalg 2009.

Uakseptabelt
Vilrid Femoen forteller at det vil ta 

om lag 60 år før norske riksveger 
har god standard, hvis man legger 
til grunn dagens bevilgninger på 
vei. Det mener hun er helt uaksep-
tabelt. – Det må være en sammen-
heng mellom behov og satsing, 
mener Femoen og får full støtte av 
Ingeborg Dahl-Hilstad. 

LTN har også en god del saker 
som de ønsker at politikerne skal 
fokusere på i valgkampen. 

– LTN er partipolitisk nøytral or-
ganisasjon. Og det er noe som gir 
oss fordeler i valgkampen. Det er 
fritt opp til LTNs medlemmer å gi 
støtte til de politikerne, eller det 
partiet, som prioriterer våre saker 
og støtter det vi mener er viktig, 
sier assisterende generalsekretær 
Dahl-Hilstad.

Midtdeler er effektivt
Etablering av midtdelere har vært 
en av LTNs kampsaker i en rekke år, 

– Vi ønsker konkrete løfter og krever handling, sier koordinator for 
Veivalg 2009,Vilrid Femoen (t.v) sammen med assisterende general-
sekretær i LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

”Det må tenkes 
langsiktig”

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Girer 
opp foran
årets stor-
tingsvalg

Vei skal på den politiske 
dagsordenen foran årets 
stortingsvalg! Det kre-
ver koordinator for Vei-
valg 2009, Vilrid Femoen 
sammen med assisterende 
generalsekretær i LTN, 
Ingeborg Dahl-Hilstad. 11 
organisasjoner står bak 
aksjonen, og de vil sørge 
for at veispørsmål blir 
et sentralt tema i valg-
kampen.
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og foran høstens stortingsvalg er 
saken like aktuell igjen. LTN og or-
ganisasjonene bak Veivalg 2009 vil 
øke presset for å få flere kilometer 
med medtdelere.

– Midtdelere er et av de mest 
effektive tiltakene for å få ned an-
tall drepte og skadde i trafikken. Vi 
vet at det er i møteulykkene det er 
størst fare for å omkomme. I følge 
Statistisk Sentralbyrås tall for ja-
nuar i år var 10 av de 19 omkom-
ne innblandet i møteulykker. Dette 
er et uakseptabelt høyt tall. Sta-
tens vegvesen mener det er behov 
for 530 kilometer med midtdelere 
på norske veier. Siden 2000 er det 
bare bygget 103 kilometer midtde-
lere. Det er rett og slett for dårlig. 
Midtdelere er udiskutabelt sam-
funnsøkonomisk lønnsomt og et 
ulykkesforebyggende tiltak som 
har umiddelbar effekt. LTN etter-
lyser derfor en langt mer offensiv 
politikk. Vi har følt det helt naturlig 

å støtte opp om aksjonen Veivalg 
2009 der organisasjonene har gått 
sammen for at det skal satses på 
vei. Vi jobber med de samme sake-
ne: sikre veier, gode veier og godt 
vedlikeholdte veier – for å nevne 
noe. Det at vi nå er 11 organisasjo-
ner som står sammen, håper vi skal 
øke trykket på politikerne, sier LTNs 
Dahl-Hilstad.

Mange viktig saker
LTN har utarbeidet et skriv der vik-
tige saker foran høstens valg er tatt 
opp. Blant annet mener LTN at or-
ganisasjonen har god støtte i na-
sjonal og internasjonal forskning 
når det gjelder krav om påbud om 
bruk av sykkelhjelm. Som alle i LTN 
vil huske, så delte medlemmene ut 
til sammen 8.500 hjelmer i 2007, 
og dette ble gjort for å rette fokuset 
mot bruk av hjelm. Dette var en me-
get vellykket aksjon som fikk stor 
oppmerksomhet.

– Det er gledelig å registrere at 
så mange som 70 prosent av de 
spurte er for et påbud. Det viser ny-
ere undersøkelser. Vi arbeider der-
for for et lovpåbud som omfatter at 
alle syklister må bruke hjelm, for-
teller Dahl-Hilstad.

Alkolås og ruskjøring
Det er en kjensgjerning at mange 
som kjører i ruspåvirket tilstand, er 
gjengangere. LTN mener at et godt 
virkemiddel kan være å pålegge 
disse sjåførene å installere alkolås i 
bilen sin også før de får tilbake ser-
tifikatet, og at de kun har lov å kjøre 
bil med alkolås når de får tilbake fø-
rerkortet – eksempelvis i en periode 
på 10 år.

– LTN ser det også som svært 
positivt at Statens vegvesen har 
satset på oppfriskningskurs for sjå-
fører over 65 år. Vi mener at disse 
kursene må ut til mange flere, og at 
det bør være obligatorisk. Andelen 
eldre sjåfører er raskt voksende. 
Det er dessverre også andelen av 
ulykker som denne gruppen sjåfø-
rer er innblandet i. Vi mener også 
at en lege som ikke har relasjon til 
pasienten, bør vurdere folks kjøre-
evne. Denne legen bør ha spesial-
kompetanse på området, mener In-
geborg Dahl-Hilstad.

Et samferdselsvalg
Både Vilrid Femoen og Ingeborg 

Dahl-Hilstad mener at årets valg 
bør bli et samferdselsvalg.

– Det er jo særlig kravet om be-
dre veier som har stått på dagsor-
denen siden forrige valg. Folk er 
engasjerte, og nå må de bli hørt. 
Bedre veien reduserer ikke bare 
ulykkene, men det kommer også 
næringslivet til gode. Gode veier 
har positiv effekt på sysselsettin-
gen, på miljø og er viktig for dis-
trikts-Norge. Gode veier er kort og 
godt samfunnsøkonomisk lønn-
somt, slår de begge fast.

Statens vegvesen gjennomfø-
rer årlig tilfredshetsmålinger blant 
brukerne av norske veier. Resulta-
tene offentliggjøres imidlertid sjel-
den. Veivalg 2009 mener dette er 
feil, og krever at praksisen endres.

– Vi mener brukernes svar når 
det gjelder vei- og driftsstandard, 
må kommuniseres tilbake. Bru-
kerne må få vite hvor de kan hen-
te informasjonen, hva som vil bli 
gjort og hva de kan forvente seg. 
Det er viktig at brukerne får infor-
masjon om hva myndighetene vil 
gjøre både på kort og lang sikt. Tra-
fikantenes synspunkter er viktige, 
og dette må kommuniseres bedre, 
mener Femoen og Dahl-Hilstad.

– Krav om bedre veier har stått 
på dagsordenen siden forrige 
valg. Folk er veldig engasjerte, 
fastslår assisterende general-
sekretær i LTN, Ingeborg Dahl-
Hilstad.

– Stortingskandidatene skal 
utfordres til å svare på hvordan 
og når de vil innfri kravene. Med 
dette så håper vi at politikerne 
kommer på banen og gir løfter 
om en kraftig satsing på vei, sier 
koordinator for Veivalg 2009, 
Vilrid Femoen.
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LTN har utarbeidet et skriv der det 
går fram at utfordringen innen re-
habilitering er mangelen på øko-
nomiske midler.

– Rehabilitering er ressurskre-
vende. Eksempelvis koster en sy-
kehusseng, for tidlig rehabilite-

ring av en hodeskade, om lag syv 
millioner kroner i året og en sen-
geplass for videre rehabilitering 
av pasienten i en rehabiliterings-
institusjon koster om lag tre milli-
oner. Nå har regjeringen lagt opp 
en strategi der de lover at rehabi-
litering skal bli det nye satsings-
området. Det henvises imidlertid 
mye til oppdragsdokumentene 
som helseministeren sender til 
helseregionene. I disse dokumen-
tene pålegges sykehusene hva de 
skal satse på, men det følger ikke 
med penger. Her oppstår det et 
stort problem. Så lenge pengene 
ikke følger ordene, så vil vi ikke få 
en reell satsning på rehabiliterin-
gen, sier Langeland.

Rehabilitering av barn
Også rehabilitering av barn med 
alvorlige hodeskader er en sak 
som LTN engasjerer seg sterkt i.

– Vi har ikke noe spesialisert 
rehabiliteringstilbud til barn med 
ervervede hjerneskader. LTN har 
mange henvendelser som fast-

slår at behandlingen gjerne er 
preget av tilfeldigheter, og varie-
rer etter tilbudet i helseregionen. 
Det fører til at familier sliter seg 
ut samt at barna ikke oppnår sitt 
rehabiliteringspotensiale. LTN vil 
derfor at det opprettes et spesia-
lisert rehabiliteringstilbud til barn 
med ervervet hjerneskade, me-
ner nestlederen i LTN.

Unge på sykehjem
Dessverre er det fremdeles slik 
at en del unge mennesker flyttes 
til alders- og sykehjem, og det-
te har vært en viktig sak for LTN 
i en årrekke. LTN mener staten 
bør ha det finansielle ansvaret for 
unge funksjonshemmede som er 
plassert på alders- og sykehjem.                                                                     
-I dag er det slik at hjemkommu-
nen betaler for plassen og en syke-
hjemsplass er en billigere løsning 
enn en omsorgsbolig. LTN mener 
en statlig garanti vil sikre geogra-
fisk like muligheter for utflytting til 
andre boformer for denne grup-
pen, avslutter Langeland.

Mange kampsaker fra LTN
Også rehabilitering er en av LTNs kampsaker foran årets stortingsvalg. Forenin-
gen mener at det er alt for få mennesker som får det rehabiliteringstilbudet de 
har krav på. – I Soria Moria-erklæringen slår den sittende regjeringen fast at det 
skal arbeides for at alle som trenger rehabilitering og opptrening skal få det. 
Dette er dessverre ikke tilfellet i dag, sier nestleder i LTN Svein Ove Langeland.

Reportasje       

Av Gunn-Elisabeth Almås

LTN og MA vil samarbeide tettere
MA (Rusfri trafikk og livsstil) og LTN ønsker et tettere samarbeid når det gjelder tra-
fikkdager og minnemarkeringer rundt i landet. Assisterende generalsekretær Inge-
borg Dahl-Hilstad i LTN og direktør i MA, Terje Tørring, oppfordrer de lokale lagene 
om å ta kontakt med hverandre.

Ønsker ditt lokale LTN-lag flere 
samarbeidspartnere når det gjelder 
den årlige minnemarkeringen eller 
dager som er satt av til trafikksikker-
hetsarbeid? Da kan MA lokalt være 
en støttespiller. Både LTN og MA 
ønsker nemlig et tettere samarbeid, 
og Dahl-Hilstad er svært fornøyd 
med dialogen som har vært med 

MA som har rus/ferdsel i trafikken 
som hovedtema. 

– Vi har svært sammenfattende 
meninger, og MA er en organisa-
sjon vi svært gjerne samarbeider 
med. Lokalt er det mange LTN-lag 
som synes at det er mye ansvar å 
ta når både minnemarkeringer og 

trafikkdager skal arrangeres, fortel-
ler hun.

Direktøren i MA er helt enig:
– Vi oppfordrer de lokale lage-

ne til å samarbeide om arrange-
menter. MA og LTN setter fokus på 
mange av de samme sakene, sier 
Tørring.

– Vi har mange viktige sa-
ker som vi kjører fram også 
foran årets stortingsvalg, sier 
nestelder i LTN, Svein Ove 
Langeland.
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LTN-Ungdom

Av Gunn-Elisabeth Almås

I år har samtlige unge medlemmer 
i LTN muligheter for å komme ut på 
tur, treffe andre, være med på festi-
val og få faglig påfyll.  

– Vi reiser på ungdomstur med 
ledsagere til Bulgaria i perioden 
18.–26. juli, og det er satt av til 
sammen 16 plasser på denne tu-
ren. Som de fleste vet, så er våre fe-
rieleiligheter tilrettelagt funksjons-
hemmede. Under oppholdet deler 
vi leiligheter, og det kan bli en vel-
dig positiv opplevelse. Alle som er 
interesserte i å reise, kan ta kontakt 
med meg for nærmere informa-
sjon, sier Frank. LTN dekker turen 
og oppholdet, men alle deltagere 
betaler egenandel på 1000 kroner. 
Maten må den enkelte også dekke 
selv. Frist for påmelding til Bulga-
ria-turen er satt til 18. juni, men her 
gjelder ”først til mølla-prinsippet”. 

Flott område
Frank får ikke fullrost selve anlegget 
som ligger på stranden ved Sunny 
Beach.

– I selve leilighetskomplekset er 
det alt fra styrketreningsrom, bil-
jard, bordtennis, butikk, mulighet 
for massasje, restaurant og inter-
nettkafè. Leilighetskomplekset er 
skjermet, og på området er det tre 
basseng. Nytt for i år er at det også 
er mulighet for internett på rom-
mene. Her kan ungdommene ta 
med egen pc, forteller Frank.

Det er om lag en halv times rolig 
spasertur fra leilighetene til selve 
tettstedet på Sunny Beach. Her er 
det et pulserende liv, men for den 

som ønsker litt roligere omgivel-
ser, ligger det også en liten lands-
by i gangavstand fra leilighetskom-
plekset.

Det er første gang at ungdom-
mene legger ut på reise til ferie-
leilighetene i regi av LTN sentralt. 
Men LTN-Sør-Trøndelags ung-
domsgruppe hadde en meget vel-
lykket tur for to år siden.

– Jeg vil også tro at de fleste har 
spørsmål om praktiske ting før på-
melding. Så, ring så fort dere kan! 
oppfordrer Frank.  

Konferanse med musikk
LTN-Ungdom nøyer seg ikke bare 
med tur til Bulgaria i år. Årets ung-
domskonferanse er lagt til samme 
helg som Øyafestivalen i Oslo, så 
her blir det mulighet for en festi-
valopplevelse med faglig innhold. 
Tema for årets konferanse er ”Kom-
munikasjon”.

– Konferansen starter fredag 
klokken 18.00 med teamet kommu-
nikasjon, og dette teamet fortsetter 
vi med lørdag formiddag. På etter-
middagen reiser vi ut til Øya. Selve 
konferansen avsluttes søndag. Alle 
unge mellom 15–35 er velkommen, 
og vi har 30 plasser. Egenandelen 
er på 500 kroner for første deltaker, 
og 1000 kroner for den andre delta-
keren i samme lag. Blir det plasser 
til overs, så er det altså mulighet 
for lagene å sende flere represen-
tanter, forklarer Frank.

Skal være tilrettelagt
Musikkglade LTNere får dermed i 

pose og sekk under årets landskon-
feranse for ungdom. Under opphol-
det i Oslo får deltakerne både faglig 
påfyll og opplevelsen med å være 
på festival. Øyefestivalens om-
råde er rimelig velegnet for rulle-
stol, skriver festivalledelsen på sine 
inter nettsider. 

– Men, Øyafestivalen er jo veldig 
godt besøkt, så vi må regne med at 
det tar litt tid å komme fram. Når 
det gjelder andre praktiske spørs-
mål, så vil vi i LTN-Ungdom også 
kunne svare på det, sier Frank 
Gjelsøy.

”Fullt trøkk”
Lørdag den 15. august er det noe 
for enhver musikksmak på Øyafes-
tivalen. Røyksopp er et av de store 
trekkplastrene denne dagen – Beirut 
et annet. Bob Hund, Crystal Castler 
og The Big Pink står også på plaka-
ten.

– Årets ungdomskonferanse blir 
en helt ny opplevelse, det kan vi si 
på forhånd. Vi skal fokusere på te-
maet ”Kommunikasjon”, og dette 
er et tema som vi unge er opptatt 
av. At vi også får med oss en kon-
sertopplevelse, er et pluss når ung-
dommen samles. Vi tror derfor det 
blir rift om plassene til årets konfe-
ranse, smiler konsulenten i LTN.

For nærmere informasjon 
tlf. Frank:22 35 71 00
Mail: sekretar@ltn.no

LTN-Ungdomskomité 
har lagt opp til masse 
moro i sommer. Det 
hele starter med tur til 
Bulgaria der deltakerne 
bor i LTNs flotte ferie-
leiligheter. Sommerpro-
grammet avsluttes med 
ungdomskonferansen 
som legges til Oslo i 
forbindelse med Øya-
festivalen.

”Knallsommer” 
for LTN-ungdommen

– Her skal vi ha det hyggelig, sier konsulent Frank Gjelsøy i LTN og 
viser fram noen av fasilitetene i Bulgaria.
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Høyesterett har i senere dommer, 
blant annet den så kalte prolaps-
dommen, uttalt at de fire vurde-
ringsmomentene kommer til an-
vendelse i de saker de er ment for, 
det vil si nakkeslengskader. Til tross 
for at det ikke foreligger noen inter-
nasjonal konsensus vedrørende de 
fire vurderingsmomentene, prøver 
forsikringsbransjen iherdig å få dis-
se til også å omfatte andre skade-
typer.  Dette fremgår tydelig av to 
nye dommer. Begge tilfeller er pro-
sedert av Advokat Thomas Chris-
tian Wangen, Advokatfirmaet Owe 
Halvorsen & Co. 

OSLO TINGRETT, 08.12.2008  
Generelt vurderer forsikringssel-
skapene årsaksspørsmålet strengt 
hvor det er skader uten objektive 
funn. Et spørsmål, som ikke er av-
klart, er i hvilke saker momente-
ne man anvender i nakkeskadesa-
ker etter nakkeslengmekanisme, 
og hvordan disse blir anvendt. Har 
momentene om skadeevne, akutt- 
og brosymptomer og andre årsa-
ker, overføringsverdi til skader i an-
dre deler av kroppen og hvor andre 
mekanismer virker inn?

I denne saken var det en middel-
aldrende mann som ble skadet og 
påført lettere hodeskade. Han had-
de lederstilling i et stort sikkerhets-
firma og hadde ingen helseplager 
fra tiden før ulykken. En kveld kjør-
te han ut møbler for konas firma og 
han kolliderte da med en eller fle-
re hester på en øde landevei. Fø-
rerhuset ble knust, han fikk glass 
og kuttskader i hodet, og den ene 
hesten døde momentant. Hvorvidt 
skadelidte var bevisstløs er ikke av-
klart ettersom han var alene. Da 
han ringte kona var han omtåket 
og uklar. Politiet kommenterte ikke 
noe om hodeskadesymptomer, og 
i innkomstjournalen til sykehuset 
fire timer senere står det at han var 
klar og orientert. 

Avviste årsakssammenheng
Skadelidte knuste i ulykken også 
skulderen. I den første tiden etter 
ulykken holdt han seg i ro på grunn 
av dette, men etter tre uker begynte 
han å komme i virksomhet og han 
merket da at han glemte ting, slet 
med konsentrasjon og ble trett. Han 
gikk da til lege. 

Gjensidige avviste at det var år-
sakssammenheng mellom ulykken 
og eventuell hodeskade fordi det 
ikke kunne dokumenteres at han 
var bevisstløs, at han ikke hadde 
symptomer på hodeskade verken 
ved ankomst til sykehuset og i de 
påfølgende ukene mv. De viste feil-
aktig til at momentene som nevnt 
over kom til anvendelse. 

Tingretten kom til at man for det 
første ikke kan legge til grunn de 
samme kriterier i en hodeskadesak 
som i en sak om nakkesleng. De 
fire momentene parkeres. I stedet 
foretar domstolen en samlet bevis-
vurdering med utgangspunkt i be-

tingelseslæren hvor en rekke for-
hold er relevant. Retten vurderer 
korrekt ulykkens alvorlighet, skade-
ne i hodet, vitneforklaringer, nevro-
psykologiske tester og sakkyndige 
uttalelser osv. samlet. Dessuten til-
legges sammenfallet i tid og skade-
lidtes situasjon før og etter ulykken 
stor vekt.  Tingretten er her i tråd 
med ny praksis fra Høyesterett og 
lagmannsrettene. 

Skadelidte fremmet krav om er-
statning på kr. 2,8 millioner og ble 
tilkjent dette beløp og fulle saks-
omkostninger. Gjensidige har an-
ket saken til lagmannsretten. 

DOM AGDER LAGMANNSRETT – 
åRSAKSSAMMENHENG OG UT-
MåLING
I dom fra Agder lagmannsrett, av-
sagt 11.02.2008, fremkommer det 
at momentene som man anvender 
i vurderingen av faktisk årsakssam-
menheng i skader etter nakkesleng, 
ikke kan overføres til skader i ryggs-
øylen. Skadelidte ble tilkjent ca. 2.5 
millioner i erstatning. 

Skadelidte, som var ung og ikke 
hadde plager fra tidligere annet enn 
et samlivsbrudd, pådro seg skade 
i nedre del av korsryggen etter at 
hennes bil fikk skrens og kjørte ut 
av veien. Hun utviklet umiddelbart 
plager, men oppsøkte lege først ni 
dager senere. Plagene vedvarte og 
hun klarte å stå i arbeid som lærer 
i 1 ½ år etter ulykken. Hun er i dag 
uføretrygdet og har ikke utsikter til 
å komme tilbake til arbeidslivet. 

Gjensidige forsikring har anført 
at ulykken ikke kunne påføre ska-
delidte varig skade (rapport fra Re-
kon), at hun ikke fikk plager umid-
delbart etter ulykken og at hun ikke 
har vært vedvarende skadet. I til-
legg er det pekt på som en annen 

Anvendelsen av 
”Lie-kriteriene”
De fire vilkårene, som etter Lie-dommen har blitt sen-
trale i forbindelse med nakkeskader, fortsetter å skape 
utfordringer. Høyesterett har som kjent uttalt at det 
fore ligger internasjonal konsensus om disse vurderings-
punkter, noe som etter LTNs oppfatning er feilaktig. 

Fra retten

Av: Per Oretorp, rådgiver LTN



forklaring at hun hadde et trauma-
tisk samlivsbrudd og at sykdoms-
utviklingen er atypisk. 

Nordre Vestfold tingrett kom til 
årsakssammenheng og tilkjente 
skadelidte kr. 2 millioner i erstat-
ning. Saken ble anket inn for lag-
mannsretten. 

To rettsoppnevnte sakkyndige 
for lagmannsretten konkluderte 
med at det ikke var årsakssammen-
heng. To private sakkyndige vitner 
kom til det motsatte resultat. I til-
legg anførte sakkyndig psykiater 
at skadelidtes plager ikke kunne til-
bakeføres til noen psykisk sykdom. 

Bred vurdering
Lagmannsretten konkluderer klart 
med at det skal foretas en vanlig 
bevisvurdering med utgangspunkt 
i betingelseslæren, og stiller spørs-
målet om ulykken er en nødvendig 
betingelse for ulykken. Det foretas 
en bred vurdering av en rekke be-
vis. Videre sier dommen at man ikke 
kan anvende de momenter som an-
vendes ved nakkeskader etter nak-
kesleng på skader i ryggen. 

Lagmannsretten legger stor 
vekt på det tidsmessige sammen-
fallet, at skadelidte ikke hadde pla-
ger før ulykken, at ulykken ikke kan 
utelukkes som årsak og at det ikke 
hadde inntruffet andre etterpåføl-
gende omstendigheter mv. Det 
uttales at: ”det i utgangspunktet 
er lite sannsynlig at spontane og 
uspesifikke korsryggsmerter tilfel-
digvis skal oppstå akkurat samme 
dagen som man er utsatt for en ut-
forkjøring med rotasjon og vridning 
av korsryggen.”

De rettsoppnevnte sakkyndige 
tillegges liten eller ingen vekt. 

Skadelidte ble etter dette tilkjent 
en forholdsvis betydelig erstatning 
for fullt inntektstap, menerstatning 
mv. Merutgiftene er dog redusert 
fra tingretten hvilket viser at denne 
posten fremdeles behandles ste-
moderlig av lagmannsretten. 

Dommen er ikke rettskraftig. 

YRKESSKADEBEGREpET 
OG UTMåLING
Borgarting lagmannsrett trekker i 
denne dommen opp grensene for 
arbeidsulykkesbegrepet i yrkesska-
deforsikringsloven § 11, både hva 
gjelder ” det avdempede ulykkes-
begrepet” og ”sikkerhetsventilen”.

Skadelidte, som var 41 år på 
skadetidspunktet, jobbet som ad-
ministrerende direktør i et selskap 
som driftet VIP-terminalen på Gar-
dermoen. Skadelidte ble påført et 
hjerneslag etter at han i jobbsam-
menheng flyttet et institusjons-
kjøkken som skulle brukes på VIP-
terminalen. Flyttejobben innebar 
flere tunge løft, hvor det tyngste 
var en kjølebenk på 94 kg som ble 
løftet sammen med en kollega. 
Skadelidte er i dag uføretrygdet og 
har ikke utsikter til å komme tilbake 
til arbeidslivet. 

De to medisinsk sakkyndige i sa-
ken konkluderte begge med at det 
forelå faktisk årsakssammenheng 
mellom flyttejobben og hjernesla-
get, altså at det var flyttejobben 
som var årsaken til hjerneslaget. 
Gjensidige bestred rettslig årsaks-
sammenheng for lagmannsretten, 
men frafalt denne påstanden da-
gen før hovedforhandling.

Løft av  gjenstander
Hovedspørsmålet i saken var hvor-
vidt hendelsen kunne godkjennes 
som en yrkesskade i henhold til 
”det avdempede ulykkesbegrepet”. 
I Pallekjennelsen oppsummerte 
Høyesterett rettstilstanden slik:

”(…)For at skader ved løft av 
gjenstander skal være omfattet av 
det avdempede arbeidsulykkesbe-
grepet, må det være tale om løft av 
spesielt tunge gjenstander, løft av 
gjenstander med uventet vekt, løft 
som ligger utenfor arbeidstakerens 
normale arbeidsoppgaver, eller løft 
i en vanskelig arbeidsstilling eller 
under andre ugunstige omstendig-
heter.”

Gjensidige mente at ingen av de 
ovennevnte vilkårene var oppfylt, 
og videre at det også etter det av-
dempede ulykkesbegrepet kreves 
at det er skjedd et lite uventet til-
leggsmoment, og at godkjen-
ning ikke vil være aktuelt når 
alt har ”gått som normalt”. 

Utenfor normal ar-
beidsoppgave
Lagmannsretten
mente at to av de 
ovennevnte vil-
kår var oppfylt. 
Løftet var ”spe-
sielt tungt”, og 
”klart utenfor hans 

normale arbeidsoppgaver”. Lag-
mannsretten uttalte at løftene lå i 
grenselandet for hva som må reg-
nes som spesielt tungt, men la vekt 
på dårlig grep under bæringen.

Lagmannsretten mente at det 
ikke forelå noe uventet tilleggsmo-
ment i saken, men at dette heller 
ikke er et krav i henhold til Høyeste-
retts praksis. Lagmannsretten leg-
ger også vekt på at Trygderetten 
hadde godkjent hendelsen som en 
yrkesskade. 

Lagmannsretten uttrykket imid-
lertid tvil i forhold til vurderingen, 
og drøftet derfor også skadelidtes 
subsidiære påstand, at hendelsen 
kunne dekkes under alternativ c i 
yfl § 11 første ledd;  ”annen skade 
eller sykdom som skyldes påvirk-
ning fra skadelige stoffer eller pro-
sesser” (sikkerhetsventilen). Ska-
delidte fikk ikke medhold etter sin 
subsidiære påstand.

Lagmannsretten mente at ar-
beidet som skadelidte uførte ikke 
var et typisk utslag av en risikofylt 
arbeidssituasjon under arbeidspro-
sesser. Det at arbeidet lå utenfor 
hans normale arbeidsoppgaver, og 
ikke ble utført regelmessig, var un-
der bokstav c momenter som talte 
imot dekning.

Partene var enige om de fleste 
erstatningspostene. Uenigheten 
strakk seg til enkelte utgiftsposter 
som lagmannsretten mente ikke 
var dokumentert. Skadelidte ble til-
kjent 4,2 millioner i erstatning.

Dommen er ikke rettskraftig. Sa-
ken er prosedert av advokat San-
dra Træland i Advokatfirmaet Owe 
Halvorsen & Co AS. 
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Men er dette egentlig noe å skryte 
av? Som advokat og dermed mot-
part av NAV en rekke ganger hver 
uke, vil jeg ikke si det. Det er selv-
sagt vel og bra at de reduserer til-
fellene av altfor lang saksbehand-
lingstid, men fremdeles er det mye 
å gå på.

Rettigheter når saken 
tar altfor lang tid
Når det innleveres en søknad, el-
ler krav om NAV kaller det, er det 
en rekke plikter og rettigheter som 
oppstår. NAV er omfattet av For-
valtningslovens regler, med noen 
få unntak. Her syndes det mye, og 
det er viktig at de som søker er klar 
over hvilke plikter som faktisk pålig-
ger NAV – og ikke minst: hvilke ret-
tigheter du som søker har.

Når søknad er  innlevert
I Folketrygdlovens § 21-10 står føl-
gende: ”Saker om ytelser etter 
denne loven skal forberedes og av-
gjøres uten ugrunnet opphold, og 
medlemmet skal underrettes skrift-
lig om vedtaket så snart som mu-
lig.” Men hva menes egentlig med 
ugrunnet opphold? Det er ingen 
fasit på hva som er uten ugrun-
net opphold, og dette må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. En ret-
tesnor finnes i Forvaltningslovens 
§ 11a hver det er gitt en regel som 
sier noe om dette. 

Her fremgår det i tredje ledd at: 
” I saker som gjelder enkeltvedtak, 
skal det gis foreløpig svar etter an-
net ledd dersom en henvendelse 

ikke kan besvares i løpet av en må-
ned etter at den er mottatt.”

I ytterste konsekvens kan faktisk 
NAV bli erstatningsansvarlige for at 
de ikke fatter vedtak raskt nok. Men 
det er i helt spesielle tilfeller.

Alle krav som innleveres NAV 
avgjøres ved enkeltvedtak, slik at 
dette med en måneds frist gjelder 
for alle NAV saker.

For den som innleverer et krav 
til NAV, uansett hvilken ytelse det 
er snakk om, har krav på å få enten 
vedtak eller varsel om saksbehand-
lingstid innen 1 måned etter at kra-
vet er levert til NAV.

Det er alltid dato for når NAV 
mottar kravet som er avgjørende. 
Det er ikke den dagen saksbehand-
leren begynner med saken som 
skal brukes.

Hvis man har ventet i en måned, 
og ikke mottatt noe skriftlig fra 
NAV, er man i sin fulle rett til å kla-
ge til saksbehandler og/eller nær-
meste leder. Varslingsplikten i Fvl. 
§ 11a er ingen ”kan” regel – det er 
en aksjon som skal gjøres for hvert 

enkelt krav som innleveres til NAV. 
Uten unntak.

Varsel om saksbehandlingstid 
skal angi innen hvilken tidsfrist sa-
ken kan forventes ferdig behand-
let. Det holder ikke å angi ”så snart 
som mulig” eller lignende, det skal 
angis enten en dato eller en saksbe-
handlingstid i antall uker eller må-
neder. Poenget er at det skal være 
såpass konkret at søkeren skjønner 
når han kan forvente å få svar.

Dette burde jo saksbehandlere 
være minst like opptatte av. Oppgis 
det en behandlingstid på 6 måne-
der, så gir jo ikke det søkeren noen 
forventning om å høre noe fra NAV 
før det er gått 6 måneder. Da har 
jo ikke søkeren ”lov” til å ringe og 
purre heller, så det burde absolutt 
være i saksbehandlers interesse å 
oppfylle denne plikten.

Den varslede handlingstiden 
overskrides
Hvis den oppgitte saksbehandlings-
tiden, for eksempel 6 måneder, er 
gått uten at vedtak er mottatt, er 
det egentlig ikke så veldig mye du 
som søker kan gjøre. NAV har like-
vel noen plikter også i en slik situa-
sjon.

NAV er da pålagt, hvis de frem-
deles ikke kan gjøre ferdig saken og 
sende ut vedtaket, å sende ut nytt 
varsel om forventet saksbehand-
lingstid. Det stilles samme krav til 
dette varsel som til det første var-
selet.

Som advokat hører jeg ofte 
frustrerte søkere som lurer på om 

NAV skryter – 
men har de grunn til det?

I følge nav.no, NAVs internettsider, har de i mars hatt en nedgang på 13,2 prosent i 
antall saker som ikke er behandlet innen fristen. Her snakker da NAV om den fristen 
de selv setter til sakens maksimale behandlingstid.

”Fremdeles
er det mye

å gå på” 

Fagnytt

Av Advokat Thomas Myran, 
Advokatkontoret 
Owe Halvorsen & Co AS
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NAV kan sende ut varsel om forlen-
get saksbehandlingstid så mange 
ganger de vil. Det kan de (nesten) 
gjøre. Faktisk.

Det er ingen sanksjoner verken i 
Folketrygdloven eller Forvaltnings-
loven som tvinger NAV til å gjøre 
ferdig saken din. Men selvsagt gjel-
der ikke dette ubegrenset.

NAV har et selvstendig ansvar 
for at søkere ikke venter urimelig 
lenge. Men hvem skal avgjøre hva 
som er urimelig lenge?

I NAVs eget system har de lis-
ter og oversikter med såkalte ”ytre 
grense” saker. Disse ”røde tallene” 
i NAVs eget statistikksystem er fak-
tisk den beste garantien for at din 
søknad ferdigbehandles innenfor 
visse tidsrammer. Min erfaring er 
at det i mange saker først fattes 

vedtak når saken viser seg på en av 
disse listene. Men det er i alle fall 
en sikkerhetsventil for at det skjer 
noe.

Dessverre kan enkelte slike lis-
ter først gi ”røde tall” når en sak 
begynner å bli oppimot ett år gam-
mel.

Er det ingenting  
søkeren kan gjøre?
Så fremt all riktig dokumentasjon 
er levert fra søkeren, er det egent-
lig ingenting mer søkeren kan gjøre 
for å hjelpe NAV å ferdigbehandle 
kravet.

Har NAV gått ut over de vars-
lede frister, kan dette angripes ved 
å innlevere en administrativ klage. 
Dette er rett og slett et brev med 
tittel administrativ klage, og hvor 

du som søker redegjør for hvorfor 
du er misfornøyd med NAVs be-
handling av saken. Klagen sendes 
ditt lokale NAV kontor, men send 
gjerne en kopi til det lokale fylkes-
kontoret.

NAV er pliktige til å svare på 
denne administrative klagen, og 
minst like viktig: de pleier å saksbe-
handle ferdig saken raskere når slik 
klage er innlevert.

Slik administrativ klage bør man 
innlevere om man ikke mottar det 
lovpålagte varsel om saksbehand-
lingstid også.

Vær ikke redd for å angripe NAV 
med en slik klage – jeg har enda 
ikke opplevd at en administrativ 
klage har virket negativt inn på sa-
ken. Heller tvert i mot.

I følge nav.no, NAVs internettsider, har de i mars hatt en nedgang på 13,2 prosent i antall saker som 
ikke er behandlet innen fristen. Her snakker da NAV om den fristen de selv setter til sakens maksimale 
behandlingstid.

”I ytterste konse-
kvens kan faktisk 

NAV bli erstatnings-
ansvarlige for at de 
ikke fatter vedtak 

raskt nok.” 
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Henning Bjurstrøm mener nye 
koster skal slippe til. Han er full av 
energi, livsmot og klar for nye opp-
gaver.

- Jeg stiller meg til disposisjon 
hvis LTN skulle ha bruk for meg på 
andre områder. Ellers er jeg åpen 
for oppgaver også i andre sam-
menhenger, forteller han.

Bjurstrøm ble nestleder i 2001. I 
2003 tok han over ledervervet etter 
Bjørnar Soløy. 

- Jeg ble medlem i LTN høsten 
1998, og ble da anmodet om å se 
på de juridiske og økonomiske si-
dene ved spillautomatene. I LTN 
fikk jeg nyttiggjort både utdannin-
gen min og at jeg hadde vært be-
driftsleder, forklarer han.

Mange viktige saker
Henning Bjurstrøm sier det er man-

ge og viktige saker han har hatt gle-
den av å arbeide med de siste årene. 
Han trekker frem noen eksempler:

- LTN har satt fokus på pasien-
ter som ligger i koma og tidlig be-
handling av disse. Vi har bistått en 
rekke mennesker i viktige juridiske 
spørsmål og har vært en pådriver 
for lovendringer. LTN er i dag en 
organisasjon som blir lagt merke 
til i det politiske miljøet. Forenin-
gen er også aktiv i forhold til me-
dia og det gjør oss synlige. Internt 
i organisasjonen er det gjort mye 
innen likemannsarbeid. LTN er ek-
sempelvis til stede ved en del syke-
hus og representantene våre kom-
mer dermed i kontakt med skadde 
og pårørende i en tidlig fase. Vi har 
bygd opp en god egenkapital slik at 
vi kan være en slagkraftig organi-
sasjon de kommende årene, og det 

er jeg glad for. Dessuten er samar-
beidet med andre organisasjoner, 
politi og helsevesen blitt betyde-
lig styrket. Jeg går derfor fra leder-
vervet med visshet om at det er en 
livskraftig organisasjon jeg fortsatt 
er medlem i.

Mange utfordringer
Den avtroppende lederen legger 
ikke skjul på at LTN står foran ut-
fordringer. Medlemstallet er stabilt, 
men Bjurstrøm hadde gjerne sett at 
foreningen hadde blitt større.

- Jeg synes det rett og slett er 
leit at mange takker for seg når de 
er ferdig med sin erstatningssak. 
Her har vi en jobb å gjøre som or-
ganisasjon. Målet må være å holde 
på medlemmene våre over lengre 
tid. Det har også vært viktig for oss 
å drive organisasjonsopplæring. 
Sett på landsbasis har LTN i dag et 
oppegående tillitsmannsapparat 
og det skyldes blant annet målret-
tet kurs- og konferansevirksomhet, 
mener Bjurstrøm og legger til at 
han synes sekretariatet i LTN job-
ber utmerket.

Mye gjenstår
Den som har møtt LTNs avtroppen-
de leder, vet at han er glødende en-
gasjert i rehabilitering og kvaliteten 
på det tilbudet som gis.   

- Det forebyggende arbeidet er 
viktig og her er LTN på offensiven. 
Utbygging og vedlikehold av vei, 
samt trafikksikkerhet, er også om-
råder som engasjerer meg. Som 
leder så har jeg fått være med på 
utrolig mye spennene. Det har vært 
moro og svært lærerikt å være i det 
offentlige rom, avslutter Bjurstrøm 
som neppe blir arbeidsledig de 
nærmeste årene. 

– Er klar for nye oppgaver 
Henning Bjurstrøm (65) takker av som leder i LTN under landsmøtet den 13.–14. juni. 
Bjurstrøm har fire perioder bak seg i landsstyret, og mener det nå er riktig å gi sta-
fettpinnen videre.
– Jeg har bak meg spennende og interessante år som leder av LTN, og føler tiden er 
inne for å tre tilbake. Slike posisjoner skal man ikke ha for lenge, sier han.

– Etter fire perioder i landsstyret, føler jeg det er riktig å slippe til 
nye krefter, sier avtroppende LTN-leder, Henning Burstrøm.

Landsmøtet 13.–14. juni

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Langeland foreslått 
som ny leder i LTN

Langeland har vært medlem i LTN 
siden 1995. Han er opprinnelig yr-
kessjåfør, men en trafikkulykke sat-
te en stopper for det daglige vir-
ket. Han ble nokså raskt engasjert i 
LTNs arbeid, og har vært en viktig 
brikke i lokallaget gjennom alle år. 
Også sentralt har Svein Ove vært 
en gjenganger.

– Jeg har vel hatt så og si alle 
vervene som er i styret, og jeg har 
også sittet i de aller fleste utvalge-
ne. Slik sett så er jeg inneforstått 
med hva en leders oppgave er. Det 
var hyggelig og blir spurt om å ta 
på meg ledervervet, og hvis lands-
møtet ønsker det, så stiller jeg meg 
til disposisjon. Jeg tror det er to vik-
tige faktorer oppi det hele. Det ene 
er at du har lyst, og det andre er at 
du har familien med deg. Det har 
jeg, sier den blide rogalendingen.

Aktiv kandidat
Han har flere perioder bak seg også 
i kommunal sammenheng. Han sit-
ter i det kommunale rådet for funk-
sjonshemmede i Haugesund og 
han er også medlem av det lokale 
sikkerhetsutvalget. Langeland er 
dessuten nestleder i samarbeids-
utvalget for funksjonshemmede i 
Haugesund. Foruten en nokså ut-
strakt reisevirksomhet som nestle-
der i LTN, er han nesten daglig en 
tur innom det lokale LTN kontoret i 
Austmannavegen. 

– Som nestleder i LTN så har jeg 
hatt gleden av å jobbe opp mot det 
politiske miljøet. Det har vært utro-
lig spennende. Det seiler opp vik-
tige lovforslag også inneværende 

år. LTN har vært, og skal forstsatt 
være, en pådriver i arbeidet med 
rettigheter for funksjonshemmede. 
Loven om universell utforming og 
diskrimineringsloven kan jeg nev-
ne som stikkord. Det kommer i år 
en høringsrunde som går på sam-
ordning av helsetjenester, og på 
dette feltet kan det kan gjøres store 
forbedringer. Her skal LTN være på 
banen, sier han engasjert.

Nytt fokus
Svein Ove Langeland har hatt re-
habilitering som en av sine hjerte-
saker.

– LTN har engasjert seg i reha-
biliteringstilbudet gjennom flere år, 
og det skal vi fortsette med. Reha-
bilitering er selve nøkkelen til vei-
en videre etter en ulykke. Tilbudet, 
sett landet under ett, er for dårlig. 
Det godtar ikke i LTN, slår han fast.

Lederkandidaten er også opp-
tatt av den forebyggende virksom-
heten.

– Her har LTN engasjert seg sta-
dig sterkere. For noen år tilbake så 
var det i hovedsak erstatning som 
var fokus, men nå er vi også aktive 
når det gjelder forebygging av ulyk-
ker. Det er hyggelig å registrere at 
lokallagene blir med på kampanjer 
med ”liv og lyst”. Sykkelhjelmak-
sjonen, som vi arrangerte for et par 
år siden, kan være et stikkord her. 
Maken til engasjement skal man 
lete lenge etter! Trafikksikkerhets-
tiltak, med et sterkt fokus på veg, 
vedlikehold og utbygging, er na-
turligvis en viktig sak for oss, sier 
Svein Ove.

Stabil medlemsmasse
LTN holder seg nokså stabilt på 
rundt 4000 medlemmer.

– Jeg er opptatt av at vi skal 
drive god markedsføring av foren-
ingen, og det har vi arbeidet mål-
bevisst med de siste årene. Vi skal 
være synlige og bruke media. LTN 
har blitt en betydelig aktør når det 
gjelder ytringer. Den posisjonen 
skal vi ta godt vare på, sier han be-
stemt.

Svein Ove Langeland mener 
samarbeid er det viktigste stikkor-
det for å drive en frivillig organisa-
sjon på en best mulig måte.

– Samarbeid på kryss av regio-
nene er utrolig viktig. Vi har så mye 
vi kan hente hos hverandre. De al-
ler fleste medlemmene sliter med 
en skade, og har ulike forutsetnin-
ger for deltakelse. Jeg er derfor 
svært opptatt av at vi nyttiggjør 
oss de ressursene vi har som grup-
pe. Også i landsstyresammenheng 
er det viktig med en bredest mulig 
representasjon. Ingen av oss er su-
permennesker, men sammen kan 
vi danne et slagkraftig team, av-
slutter Svein Ove Langeland som 
får full støtte av sine tre barn og 
kona Gunn Margareth når han nå 
stiller som lederkandidat.

– LTN tas på alvor både av media 
og i det politiske miljøet. LTN 
har blitt en viktig aktør i mange 
sammenhenger, fastslår leder-
kandidat Svein Ove Langeland.

Det er en ”ringrev” i LTN-sammenheng som er foreslått 
som ny leder i LTN under landsmøtet i juni. Rogalendin-
gen Svein Ove Langeland har fem perioder i landsstyret 
bak seg, og har gjennom årene vært medlem av de aller 
fleste utvalgene i forening.
– Ja, jeg har lyst å påta meg ledervervet og har full støt-
te av familien min, forteller Svein Ove Langeland.

Landsmøtet 13.–14. juni

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Disse seks kandidatene er foreslått til landstyret

Jarl Vian har bak seg fire perioder 
i landsstyret, og valgkomiteen me-
ner han i kommende periode bør 
fortsette arbeidet. Vian sitter i øko-
nomiutvalget i LTN, og dette er et 
saksområde den tidligere bedrifts-
lederen er godt kvalifisert til å jobbe 
med.

– Det er svært viktig at vi som 
forening tar vare på våre midler og 
investerer dem på en god måte. 
Egenkapitalen har vokst mye de 
siste årene, og det har vært vel-
dig moro å være en medspiller. Fi-
nanskrisen rammer absolutt alle, 
og vi er pålagt av myndighetene å 
bokføre forsiktig. LTN har imidler-
tid ikke tapt verdier, det er viktig å 
merke seg. Økonomi er et felt jeg 
trives godt med, og det har vært 
fantastisk moro å se at de disposi-
sjonene vi har gjort, har vært rikti-
ge. LTN har mange bein å stå på, 
og vi er inne i mange segmenter. 
Som forening er det viktig at vi ten-
ker langsiktig, ikke løper for stor ri-
siko. Dessuten har jeg trivdes godt 
i landsstyret. Det har vært et meget 
godt team, ja det har vært en glede 
å være med både på styremøter og 
møter i utvalget. Da jeg ble spurt 
om jeg ville stille meg til disposi-
sjon, var det naturlig å si ja, sier en 
blid Jarl Vian.

Finnmarkingen er opptatt av 
LTNs omdømme. Foreningen skal 
være til hjelp for sine medlemmer 
og skal yte god service. Han ser 
også med glede på at erstatnings-
nivået har økt betydelig de siste 
årene, og mener LTN har gjort en 
god jobb med å støtte skadde.

– LTN har gjort en meget god 
jobb med hensyn til både lovend-
ringer og erstatningsnivå. Dette ar-
beidet fortsetter. Vi skal ta vare på 
våre medlemmer, sier Jarl Vian.

Jan Kolbjørnshus ble kjent med LTN 
på slutten av 80-tallet. Den tidligere 
lensmannen i Nordre Land har dre-
vet forebyggende virksomhet på vi-
deregående skoler over flere år, og 
det var denne virksomheten som 
førte til kontakt med foreningen.  
Mange vil derfor kjenne ham som 
en meget engasjert person som har 
satt ungdommen og ungdomsulyk-
ker i fokus. Som polititjenestemann 
kunne Kolbjørnshus pensjonere 
seg allerede i 2004, men den unge 
pensjonisten har ikke valgt å bruke 
tiden i sofaen. Han er svært aktiv på 
mange områder i kommunen.

– Jeg er ansatt i en deltidsstil-
ling som aktivitetsleder ved Land-
åsen Rehabiliteringssenter, og jeg 
er også likemann i Tinnitus-foren-
ingen, som er en del av Hørsels-
hemmedes Landsforbund. Jeg 
har holdt en god del mestrings- og 
motivasjonskurs. Også LTNere har 
deltatt på noen av disse. Kursene 
var opprinnelig rettet mot dem 
som har øresus, men disse mest-
rings- og motivasjonskursene kan 
være nyttig for alle som må leve 
med en skade. Som kursleder er 
det min oppgave å motivere delta-
kerne slik at de gripe fatt i eget liv 
og gjøre det så godt som mulig, 
forklarer han.

Jan Kolbjørnshus er en dreven 
mann innen foreningslivet. Han 
har hatt en rekke verv lokalt, også 
innen idretten. Han er kjent for å 
bruke fritiden sin på frivillig inn-
sats. Under et møte ble han kjent 
med at det trengtes frivillige til å 
drive språkopplæring for utenland-
ske statsborgere, og Kolbjørnshus 
er i dag en av dem som gir av friti-
den sin til dette.  

Anja Cathrin Kleven har vært med-
lem i LTN i om lag 12 år, og hun har 
to perioder bak seg i landsstyret. 
Som en av de yngste i landsstyret, 
er Anja svært opptatt av ungdoms-
arbeidet og de utfordringer som er 
der.

– Mange unge blir sittende ale-
ne hjemme etter en ulykke og det 
er viktig at vi fanger opp så man-
ge som mulig. Det å komme ut, 
treffe andre, og føle at man lever, 
er svært viktig for unge mennes-
ker. Heldigvis er det gjort mye på 
dette området i LTN de senere åre-
ne, men vi har fortsatt en stor jobb 
foran oss. Et sosialt nettverk for de 
unge skadde gjør at det er lettere 
å komme i gang igjen, både når 
det gjelder utdanning og jobb. Dis-
se tingene henger sammen. Hvis 
unge mennesker blir isolerte, så er 
det svært vanskelig å komme vide-
re i livet. Det er veldig mange ek-
sempler på at venner raskt forsvin-
ner etter en ulykke, og derfor er det 
viktig å bygge opp et nytt nettverk, 
mener hun.

Anja er også svært opptatt av 
det forebyggende arbeidet. Hun 
har reist mye, holdt foredrag, og 
brukt seg selv som eksempel på 
hvor viktig det er å bruke sikker-
hetsutstyr, enten man sykler, kjører 
bil eller motorsykkel. 

– Det har vært veldig spennende 
å sitte i landsstyret, og jeg behøvde 
ikke betenkningstid da jeg ble spurt 
av valgkomiteen om å fortsette en 
periode til. Så, hvis medlemmene 
vil, så blir jeg gjerne med videre. 
Vi har vært et velfungerende team 
som har utfylt hverandre på en god 
måte, avslutter Kleven.

LTN-Finnmark fylkeslag LTN-Gjøvik og omegn 
lokallag

LTN-Nordre Vestfold 
lokalag

Jarl Vian
(65)

Jan Kol-
bjørnshus
(61)

Anja Cathrin 
Kleven
(32)



  nr. 5 – 2009 • Tm 17

Landsmøtet 13.–14. juniDisse seks kandidatene er foreslått til landstyret

Hilde Valberg har lagt bak seg to 
perioder i landsstyret og stortrives 
som tillitsvalgt. 

– Ja, jeg fortsetter gjerne hvis 
landsmøtet ønsker det. Det er både 
spennende og utfordrende å være 
med der. Det var derfor ikke van-
skelig å si ja da jeg ble spurt om 
å være kandidat igjen. Jeg mener 
styret må ha en sammensetning 
der både yngre og eldre LTNere er 
med. Det er viktig med en bredest 
mulig representasjon i styret, sier 
den blide trønderkvinnen.

Det er ungdomsarbeidet Hilde 
har vært mest opptatt av de siste 
årene. Hilde har et brennende en-
gasjement for de yngre skadde. 
Hun har også bak seg tillitsverv lo-
kalt, blant annet satt hun som leder 
av LTN-Stjør-og Verdal lokallag i 10 
år. Hun var dessuten med å starte 
opp lokallaget, og har vært med-
lem siden 1993.

– Vi må tenke på at ungdom-
men er fremtidens LTNere og det 
er derfor veldig viktig at vi har et 
fokus på ungdomsarbeidet. Re-
kruttering, og det at vi tar vare på 
våre unge medlemmer, er faktisk 
avgjørende for LTNs fremtid. Jeg 
sitter i Ungdomsutvalget og tilbu-
det til de unge har tatt seg opp de 
senere årene. Vi har imidlertid en 
stor jobb å gjøre med hensyn til å 
markedsføre de mange tilbudene 
vi har i LTN. Målet må være at vi 
vokser som forening, med da må vi 
ta godt vare på dem vi allerede har 
med oss, mener hun.

Hilde Valberg har også vært 
medlem av markeds- og mediaut-
valget de to siste årene.

– Dette har vært kjempespen-
nende. Markedsføring er felt jeg 
brenner for, forteller Valberg.

Liv Solveig Einan har 17 års fartstid 
i LTN, og har om lag 12 år bak seg 
i styret i Sør-Trøndelag. Hun er en 
svært aktiv dame, som har èn peri-
ode i landsstyret bak seg. Nå innstil-
ler valgkomiteen på at hun tar nest-
ledervervet, og det har hun sagt seg 
villig til å påta seg hvis landsmøtet 
ønsker det. Liv Solveig er svært 
opptatt av både pårørende- og et-
terlatte-arbeid. På dette området 
har hun lagt ned en stor innsats.

– Min ”fanesak” gjennom alle år 
har vært yngre hodeskadde, og det 
er viktig at LTN er en av vaktbikkje-
ne på dette området. Mange unge 
har et alt for dårlig tilbud. Etter at 
vår sønn døde for fem år siden, 
så har også problemstillinger om-
kring det å være etterlatt stått meg 
nær. I Sør-Trøndelag har vi god er-
faring med etterlattegrupper, og 
dette skulle jeg ønske at flere fikk 
tilbud om. LTNs likemannsarbeid 
er en svært viktig sak for meg, sier 
Liv Solveig Einan.

Samarbeid mellom lagene er 
også et område som Liv Solveig er 
svært engasjert i.

– Vi må forsøke å dra nytte av 
hverandre, på tvers av fylkene og 
i regionene. Alene kan vi ikke alt, 
men sammen så kan vi det meste. 
I Sør-Trøndelag har ungdommen 
et godt tilbud og det er fint å ha en 
regionsekretær som kan ”holde 
tømmene”. Regionsekretærenes 
bistand er viktig på de fleste områ-
dene, sier hun.

  Liv Solveig sier videre at hun er 
opptatt av at LTNs tilbud skal gjø-
res mer kjent.

– LTN har så mye positivt å tilby, 
at vi bare må jobbe for å gjøre vår 
forening bedre kjent. Hvis et fami-
liemedlem blir skadd – så blir hele 
familien rammet, fastslår Einan.

LTN-Stjør- og Verdal 
lokallag

LTN-Sør-Trøndelag 
fylkeslag

LTN-Midt/Nord Hedmark 
lokallag

Hilde 
Valberg
(37)

Liv Solveig 
Einan
(60)

Elisabeth 
Bøen
-Johnsen
(33)

Elisabeth Bøen-Johnsen fra Elve-
rum har vært medlem i LTN siden 
1995.

– Første gang jeg ble medlem 
var i form av et familiemedlem-
skap. Etter en ulykke i 2001, tegnet 
jeg eget medlemskap. Jeg var den 
gang bosatt i Vestfold, men flyt-
tet etter hvert til Koppang. Etter at 
jeg kom til Koppang tok jeg kontakt 
med LTN-Hedmark fylkeslag, som 
da var i startfasen. Fylkeslaget ble 
imidlertid delt, og det ble dannet 
to lokallag. Jeg har vært sekretær 
i LTN-Midt /Nord Hedmark lokallag 
siden den gang, forteller Elisabeth.

Det er mange saker 33-åringen 
fra Elverum brenner for, men det 
er spesielt to av dem hun vil trekke 
fram.

– Jeg er veldig opptatt av at LTN 
skal få til et bredere samarbeid med 
ulike idrettsorganisasjoner. De står 
faktisk der, med åpne armer. Man-
ge av organisasjonene har både 
midler og mannskap, og det kan vi 
ha stor nytte av. Fysisk aktivitet er 
like viktig for voksne medlemmer, 
som for unge. Jeg tror vi kan skape 
mye positivt med mer fysisk akti-
vitet for våre medlemmer, mener 
hun.

Forebygging, og da sikring av 
barn i bil, er også den aktive Elve-
rumskvinnen opptatt av.

– Jeg kjører mye ”fra og til” 
med barna, og er mildest talt sjok-
kert over hva jeg ser. Foreldre tren-
ger informasjon om hvordan de 
sikrer barna sine. Holdningene må 
endres, sier Elisabeth engasjert.

Hvis Elisabeth Bøen-Johnsen 
blir valgt inn i landsstyret i juni, så 
blir ”det tjukkeste innlandet” repre-
sentert.

– Mange har gitt uttrykk for at 
de synes det er positivt, avslutter 
hun.



Vi hadde nydelig utsikt over Trondheim by og Trond-
heimsfjorden. Dette var også en fin mulighet for meg 
som ny leder av ungdomsgruppa til å bli kjent med 
ungdomsgjengen i LTN Sør-Trøndelag. Vi utvekslet ide-
er om fremtidige aktiviteter. Det ble satt opp bowling 
på Heggstadmoen i mai og onsdag 17. juni skal vi også 
møtes til en aktivitet. Hva som skal skje den 17. juni blir 
bestemt senere. 

Onsdag den 15. april var 11 personer fra 
ungdomsgruppa i LTN Sør-Trøndelag 
samlet i Tyholttårnet hvor vi spiste pizza 
og koste oss. 

På sin nye arbeidsplass, ved Lotteri- og Stiftelsestil-
synet i Førde, får Linda 60 nye kolleger. Hun medgir at 
det blir en overgang fra å sitte alene på kontoret.
– Det har jo både sine fordeler og ulemper å ha hjem-
mekontor, men jeg har trivdes veldig godt i LTN. Jeg 
har truffet masse hyggelige mennesker, og det er man-
ge jeg kommer til å savne. Det er en rekke mennesker i 
lagene som har gjort et veldig inntrykk på meg, og det 
er leit å ikke skulle ha den nære kontakten med dem 
lengre. Jeg har også hatt gode kolleger i LTN som det 
er trist å si farvel til, forteller hun.

Linda blir ansatt som rådgiver, og hun får nå brukt 
utdannelsen sin til fulle.

– Jeg skal jobbe med spilladferd og markedskon-
troll. Med tanke på den utdanningen jeg har, så var 
dette en jobb jeg ikke kunne si nei til. Jeg kommer til å 
jobbe mye med utredninger og analyser, forklarer hun 

og legger til at hun også vil være beskjeftiget med ne-
gativ spilladferd.

Som sosialantropolog er Linda utdannet til å jobbe 
med mennesker – likheter og ulikheter mellom dem. 
Jobben i Lotteri- og Stiftelsestilsynet er derfor ypper-
lig for Linda med tanke på utdanningen hennes.

– Både mannen min og jeg trives i Førde, og vi kom-
mer nok til å bli her i overskuelig framtid. Jeg kan vel 
kalles en ”fagnerd”, og nå får jeg brukt mine egenska-
per og interesser i så måte. Det sier seg selv at det er 
langt mellom slike muligheter her i Førde, så jeg følte 
at det var riktig for meg å takke ja til stillingen, avslutter 
Linda som starter i den nye jobben den 1. juni.

Etter tre år som Regionsekretær Vest, tak-
ker Linda Vøllestad Westbye av i LTN. Lin-
da er utdannet sosialantropolog, og blir 
ansatt i en stilling der hun får brukt utdan-
nelsen sin i større grad enn i dag. – Men, 
det blir leit å gi seg i LTN, medgir hun.

Linda Vøllestad 
Westbye
takker av i LTN

– Det er leit å slutte i LTN, men jeg fikk et jobbtil-
bud i Førde som jeg vanskelig kunne takke nei til, 
sier Regionsekretær Vest, Linda Vøllestad West-
bye. 
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LTN-ungdommen fra Sør-Trøndelag har vært sam-
let i Tyholttårnet. 

Landet Rundt 

Møte for å bli kjent

Av Thomas Sund Øien, ungdomskontakt i LTN Sør-Trøndelag



Landet Rundt

LTN-Stjør- og Verdal lokallag har vært 
på besøk ved flere videregående skoler. 
Medlemmene har deltatt på trafikkdager 
som var rettet mot russen. 

Allerede i april var laget på besøk på Ole Vig Videregå-
ende skole i Stjørdal. Der deltok  Jorid Pettersen Fra 
Stjør og Verdal lokallag sammen med regionsekreter 
Kjersti Einan.

Den 5. mai var det russedag ved Verdal Videregående 
skole. Jorid Pettersen og Toralf Hjelde fra Stjør og Ver-
dal lokallag hadde stand og delte ut infomateriell om 
LTN7. To dager etterpå var det russedag ved Meråker 
videregående skole. Jorid Pettersen møtte også der 
sammen med regionsekreter Kjersti Einan. Den 11. mai 

var det russedag ved Levanger Videregående skole og 
Toralf Hjelde fra Stjør- og Verdal lokallag var der og in-
formerte.

Inge Botten, kanskje best kjent for sitt engasjement i LTN-Trolle, fylte 60 
år den 3. mai. Botten er en aktiv kar som har et brennende engasjement 
for yrkessjåførene. Han er derfor ofte på reisefot til messer og konfe-
ranse for å spre informasjon om det tilbudet LTN har. Tross helseplager 
bruker Inge Botten mye av sin tid til å hjelpe andre.

– Telefonen vi har i LTN-Trolle er viktig. Det kan komme inn mange hen-
vendelser enkelte dager, og jeg føler at vi så absolutt har et tilbud som 
mange trenger. Det er mange yrkessjøfører og pårørende som har et 
stort behov for å prate, forteller han.

 Botten har nylig flyttet fra Bybrua til Gjøvik sammen med sin kjære 
Lise. Der har de kjøpt seg hus med sentral beliggenhet. Dagen ble feiret 
med den nærmeste familien.

LTN gratulerer hjerteligst!

LTN mener det er viktig å informere russen, og i 
Verdal og Stjørdal har mange skoler fått besøk av 
lokallaget.

LTN-Stjør- og Verdal lokallag har vært på besøk 
også ved Levanger videregående skole.

Russen i fokus i Stjør- og Verdal

Inge Botten fylte 60 år
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LTNere fra hele distriktet var representert ved åp-
ningen av LMS-brukerkontoret på Lillehammer.

Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

– Nå kan vi hjelpe mange

Det nye brukerkontoret/lærings og mest-
ringssenteret ble åpnet på Lillehammer 
sykehus den 8. mai. – Dette har vi sett 
fram til. Nå kan vi tilby pasienter, pårø-
rende og også fagfolk et nytt sted å hen-
vende seg, sier LMS-koordinator Berit G. 
Denstad og regionsekretær i LTN, Karin 
Bjørnødegaard som var synlig stolte på 
åpningsdagen.

Et nytt tilbud for pasienter og pårørende tilbys nå på 
Lillehammer. Landsforeningen for trafikkskadde er èn 
av åtte brukerorganisasjoner som skal betjene det ny-
åpnende kontoret i vestibylen på Lillehammer sykehus. 
Her skal alle få mulighet til å snakke med noen som har 
kjent på kroppen hva sykdom og skade kan innbære. 

– Stikkordet er likemannsarbeid, og det handler om 
å dele de erfaringene vi har. Vi er svært glade for at vi 
endelig er i mål, og at vi nå kan tilby hjelp fra kontoret, 
sier Bjørnødegaard og Denstad. 

Divisjonsdirektør Randi N. Mølmen hadde med et 
synlig bevis på at brukerorganisasjonene er velkom-
men på sykehuset. Hun delte ut ID-kort til organisasjo-
nene som skal betjene det nye kontoret.

Stor entusiasme
Åtte brukerorganisasjoner samarbeider om tilbudet, og 
de deler på å betjene kontoret. LTN vil vekselvis ha re-
presentanter fra Lillehammer-laget og fra Gjøvik som 
stiller opp.

– Det handler om å dele de erfaringene vi har. Dess-
uten vil noen av dem som bemanner kontoret være 
helsepersonell. Men, i første rekke er vi medmennes-
ker. Brukerorganisasjonene har samarbeidet veldig 
godt, så vi har store forventninger til den videre drif-
ten av kontoret, forteller Bjørnødegård.

Ønsker flere velkommen
I tillegg til LTN er disse organisasjoner representert på 
kontoret: Landsforeningen for pårørende innen psykia-
tri, Lillehammer og omegn afasiforening, Landsforenin-
gen for slagrammede, Norilco (forening for stomi- og 
reservoaropererte), Diabetesforbundet og Landsfore-
ningen for hjerte- og lungesyke. 

– Men, det er plass til flere. Det er bare å ta kontakt, 
oppfordrer Bjørnødegaard.

Storstilt åpning
LTN var godt representert under den offisielle åpnin-
gen. LTNere fra store deler av distriktet hadde møtt opp. 
Foruten at divisjonsdirektøren holdt tale, var det også 
taler ved brukerrådets Tåle Bjørnvold og konstituert le-
der Anita Østheim. Eli Godager fra Norsk selvhjelpsfo-
rum holdt et engasjerende innlegg, mens Dr.med. Fro-
de Gallefoss fra Sørlandet sykehus HF snakket om ”Er 
pasient- og pårørendeopplæring viktig sett fra en leges 
ståsted?”

– Vi ønsker flere organisasjoner velkommen til å 
være med, sier LMS-koordinator Berit G. Denstad 
(t.v) sammen med regionsekretær i LTN, Karin 
Bjørnødegaard.

på vegne av brukerorganisasjonene fikk LTNs 
Karin Bjørnødegaard (t.v) overrakt ID kort av divi-
sjonsdirektør Randi N. Mølmen.
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Denne gangen ble trafikksikkerhetsdagen arrangert 
den 1. mai forbindelse med Rally Sørlandet i Mandal. 
Hele styret ble bedt om å møte, og de som kom, gjorde 
en fremragende jobb. Vi hadde en del effekter og di-
verse brosjyrer som ble delt ut. Under arrangementet 
møtte politi, Biltilsynet, brannvesen, 0-Visjon fra Søgne 
og Sogndal / Marnadal. Ungdommen ble oppfordret til 

å kjøre en løype med egne godkjente biler og de som 
vant fikk en helikoptertur. 

Gjorde inntrykk
Bildropp, tilsvarende bråstopp i 80 km, gjorde inntrykk 
på både store og små, og Brødrene Nygaard Kran stilte 
opp i år igjen med kran slik at dette lot seg gjennom-
føre. Full utrykning og redningsopplegg med politi, 
brannvesen og ambulanse der markører var lagt ut i 
vraket, gjorde nok også et inntrykk på de unge. Et nytt 
konsept ble lagt fram. Dette består av at ungdommer 
skal inngå en kontrakt vedrørende kjøreadferd og opp-
førsel i trafikken. De som fullfører uten merknader får 
gratis EU kontroll av bilen.

30 får tilbud
Prosjektet vil i første omgang tilbys 30 ungdommer fra 
distriktet. Erfaringene fra dette vil stake ut den fremti-
dige kursen på det nye opplegget. Et kurs vil også være 
obligatorisk. Kanskje det neste år blir utvidet. 0-Visjon, 
ved Geir Tvedt i Søgne og Sogndal står for administra-
sjon av dette sammen med flere i distriktet. Det ble an-
slått at det var tilstede omlag 3000 mennesker på plas-
sen i det nydelige været. Da vi var ferdig startet Rally 
Sørlandet med første etappe SS 1. Dagen ble vellykket 
og vi stiller opp til neste år også. Hvor, ja det er ikke be-
stemt ennå. Vi takker alle som var involvert i vår stand 
og håper mange fler stiller opp neste år. 

I år som i fjor var vi med på å arrangere en trafikksikkerhetsdag i Vest Agder sammen 
med KNA Kristiansand. Med på arrangementet var også Pål Try fra 0-Visjon i Søgne 
og Sogndal med Geir Tveit. Sparebank 1 SR bank, med Tom Erik Dønnestad, var også 
aktive støttespillere. 

Landet Rundt 

Av Asbjørn Olaussen 
Leder LTN- Vest Agder

Flott trafikkdag
i Vest-Agder

Bildropp, tilsvarende bråstopp i 80 km, gjorde inn-
trykk på både store og små.

Trafikksikkerhetsdagen i Vest Agder trakk mange 
mennesker.

Tore Leif, Bergliot, Mikael og Marianne, fra styret i 
LTN-Vest Agder, gjorde en fremragende jobb under 
trafikksikkerhetsdagen. 



Drar i gang  LTN-Skolen
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Vi inviterer medlemmer fra hele landet til en opplevel-
sesrik helg med felles basisopplæring, lagspill og sosialt 
samvær i Narvik 5. og 6. september 2009. Kveldsmaten 
nytes til sjøs på vakre Ofotfjorden. Maks deltakerantall: 
40. Se programmet på neste side. Ansvarlig for faglig 
innhold er Per Mølmen. 

Siden vi – takket være Per Mølmen – har hatt til-
gang til stadig oppdatering på organisasjonsarbeid 
generelt, er vi også etter hvert blitt stadig flere som 
har forstått verdien av å tilhøre en organisasjon som 
er opptatt av enkeltmennesket.

Får grunnleggende kjennskap
Kurs er en fantastisk arena for erfaringsutveksling og til 
å få nye bekjentskaper. 

Grunnleggende kjennskap til organisasjonsarbeid 
er verdifull kompetanse som kan anvendes i hverda-
gen. Her er nøkkelen til forståelse for systemer vi alle 
er en del av, enten vi er i en utdanningsfase, eller har 
mistet arbeidsevnen etter en ulykke. La deg imponere 
over hvilken spennende organisasjon du tilhører!

Gjennom aktiv deltakelse har mange fått et rikere 
liv og gode venner. Vi har utallige eksempler på at or-
ganisasjonsarbeid har vært en god metode for å trene 
ferdigheter, mestre utfordringer og gjenvinne egen-
verd. 

Finne nye veier
Alle de viktige sakene som Landsforeningen for trafikk-
skadde er opptatt av, er rettigheter basert på medlem-
mene sine erfaringer etter ulykker. Utfordringene ligger 
i å finne den nye veien tilbake når livet er snudd på ho-
det. Ofte undervurderer vi egne iboende resursser, vi 
føler oss alene, og glemmer at det er i motbakke det 
går oppover. Det er da det gjelder å finne seg en plass 
blant likesinnede, der forståelse og toleranse kan bi-
dra til trygghet og oppmuntring i et nettverk. Det ligger 
mye god rehabilitering i meningsfylt aktivitet når den 
kan gjøres på egne premisser – og sammen med hyg-
gelige mennesker.

Skriftlig påmelding med deltakers navn, adr. og 
telefonnummer til ltn-ofoten@ltn.no el. pr post til: 
LTN-Ofoten, Risnakken 2, 8520Ankenesstrand

Deltakeravgift inkl. kursmatriell, lunsj og fjordtur: 
Kr 800,– pr.pers. innbetales ved påmelding til konto 
4520 0718678.  Påmeldingsfrist: 20. juni. 

Lag som sender 5 deltakere el.mer kan få kursstøtte hos 
FS på inntil kr 1200,–. 

Har du spørsmål: 
Ring Turid 769 57015 / eller send E-Post.

Landet Rundt 

 

Har du litt tid til 
overs? Bli med på 
LTN-Skolen trinn 
I. Vi har plass til 
40 deltakere. Pro-
grammet er god-
kjent av FS med 
12 timer. Kanskje 
trenger ditt lag 
flere aktive med-
lemmer til lags-
arbeidet?

Arrangementskomiteen 
er her samlet under 

forberedelse av LTN-
Skolen.
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Lørdag 5. september 2009
Åpning – presentasjon

Kl. 10.00 LTNs organisasjon Vedtekter
Kl. 11.30 –11.45 Pause
 • Lokalforeningen
 • Styrets sammensetning
 • Styrets oppgaver
 • Verv og utvalg
Kl.13.00 – 14.00 Lunsj
 • Handlingsplan
 • Styrearbeidet
 • Likemannsarbeidet
Kl.15.45 – 16.00 Pause
 • Studiearbeid
 • Økonomi
 • Styremøter
 • Årsmøte
Kl.17.15 – 17.30 Pause
 • Ulike møtetyper
 • Møte som arbeidsform
 • Protokoller – referater – notater
 • De uformelle samtalene…

Kl. 18.30 –21.30 ”I samme Båt” på Nord-Norsk vis..
   Fjordetur med lagspill og 
 sosialt samvær 
  Kveldsmat slik været tillater det..

Søndag 6. september

 Kl. 10.00 • Kommunikasjon/informasjon
 – innad og utad
 • Det sosiale samværet 
 – betydningen av tilhørighet 
 •  Kontakt med pressen / media
 •  Møteleders oppgaver
Kl. 11.30 – 11.45 Pause
 • Hvordan opptre som møteleder?
 • Tekniske møteuttrykk
 • Avstemming og valg
 • Etter møtet
 • Oppsummering /evaluering   
Kl. 13.00  Avslutning med utdeling av 
 kursbevis fra FS

LTN-Skolen Trinn I
arrangeres på Norlandia Narvik Hotell

Medlemstreff og kunnskapsspredning om LTN sitt indre liv, mål og visjoner

Arr.: LTN-Ofoten Lokallag. Foreleser: Per Mølmen. Kulturansvarlig: Mads Parten
Målgruppe: Medlemmer med livslyst og engasjement

Program

påmelding til LTN-skolen trinn I
6. – 7. september 2009  –  Påmeldingsfrist 30. juni

Medlemsnr.  ...................................................................................................................................................................................................

Navn .....................................................................................................................................................................................................................  

Adresse  .............................................................................................................................................................................................................

Telefonnr.  ........................................................................................................................................................................................................

Kursavgiften, kr 800,–  innbetales til konto 4520 0718678



LTN takker for annonsestøtten
Trygt på skoleveiene

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Eidsberg
kommune

Skolekontoret

www.mysen.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Klepp
kommune

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

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten

www.rauma.kommune.no

Vinje
kommune

www.vinje.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

Eid
kommune

www.eid.kommune.no

Moss
kommune

www.moss.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Søndre Land
kommune

www.sondre-land.kommune.no

Stord
kommune

www.stord.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no www.sauda.kommune.no

Sveio
kommune

www.sveio.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Audnedal
kommune

www.audnedal.kommune.no

Sigdal
kommune

Skolekontoret

www.sigdal.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Alvdal
kommune

www.alvdal.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Eidsvoll
kommune

www.eidsvoll.kommune.no

Haram
kommune

Skolekontoret
www.haram.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Sund
kommune

www.sund.kommune.no

Tjeldsund
kommune

www.tjeldsund.kommune.no

Arendal
kommune

www.arendal.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.sor-varanger.kommune.no

Gloppen
kommune

www.gloppen.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
www.risor.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

www.aurskog-holand.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Kåfjord
kommune

www.kafjord.kommune.no

Kongsberg
kommune

www.kongsberg.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Drammen
kommune

Omsorgstiltakene
www.drammen.kommune.no

Måsøy
kommune

www.masoy.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

Hjelmeland
kommune

www.hjelmeland.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Sørfold
kommune

www.sorfold.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no

Ål
kommune

Oppvekstetaten
www.aal.kommune.no

Utsira
kommune

- Siratun sykestue

www.utsira.kommune.no

Eid
kommune

www.eid.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Enhet for
Grunnskolen

www.bamble.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
 www.rodoy.kommune.no

Lødingen
kommune

www.lodingen.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Grue
kommune

www.grue.kommune.no

Fosnes
kommune

www.fosnes.kommune.no

Grong
kommune

www.grong.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SOGN og FJORDANE

Team Aut Trafikkskole ANS

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

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

Orkdal Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER....................Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

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

Vest-Agder
fylkes-
kommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Siemens
Installasjon

 6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Skarnes
Drosjesentral

 2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310

Gravør
Per Valbo
Karl Joh g 20
0159 OSLO

Tlf. 22 42 78 59

Bedriftsv. 11
3735 SKIEN

Tlf. 35 91 59 60

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Brøto
Transport AS

 3550 GOL
Tlf. 32 07 52 68

Ambulansetjenesten
i Ørland/Bjugn

7160 BJUGN
Tlf. 72 52 41 29

Christensen Teppe
& Tapet Håndverk AS

Tollbug 16a
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 20 74

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

-Flytting
-Termotransport

-Stykkgodsstasjon

Fylkestrafikktryggingsutvalget
(FTU) Møre og Romsdal

 Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 27 41 16

Tollbug 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

KJØR FOR LIVET!
Trygg og effektiv kjøreopplæring.

Skolen med audiovisuelt teorikurs

Trafikalt grunnkurs
Moped/ Lett MC
Mellomtung MC, Tung MC
Bil, Bil og henger, Traktor

Ringerike
Trafikkskole

Storg 20 A
3510 HØNEFOSS

Tlf. 99 12 07 55

Hordaland
fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

 5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

7462 TRONDHEIM
Tlf. 815 44 055

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Surnadal
Bilomsetning

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 09 42

Din Yamaha-forhandler

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Bertel O. Steen
Hedmark og Oppland AS

avd. Hamar
2300 HAMAR

Tlf. 62 59 88 00

3255 LARVIK
Tlf. 33 13 60 00

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

3540 NESBYEN
Tlf. 32 07 11 19

3160 STOKKE
Tlf. 33 30 92 60

Solør
Videregående Skole

Sundmoen 25
2271 FLISA

Tlf. 62 95 53 10

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Budbil 1
Drammen AS

3003 DRAMMEN
Tlf. 950 80 670

Skinnmakeren
 3421 LIERSKOGEN

Tlf. 32 84 66 76

Yamaha Motor
Scandinavia AB

GH-huset
1433 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

Djupvik
Bil og Transport

 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 30 65
Alt i Busskjøring!

0605 OSLO
Tlf. 21 00 92 00

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Jølster Bil AS
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Opplysningsrådet
for Veitrafikken

Dronningens g 17
0101 OSLO

Tlf. 22 40 32 40

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

AUST-AGDER
Kvinesdal...............................Tlf. 38 35 49 00

NORDLAND
Brønnøysund.........................Tlf. 911 06 000

OPPLAND
Lunner.....................................Tlf. 61 32 13 03

SOGN og FJORDANE
Eikefjord..................................Tlf. 905 78 788

Førde........................................Tlf. 950 49 800

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

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

TROMS
Balsfjord.................................Tlf. 77 72 07 33

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Førde
Bilservice AS
Flov 6, 6800 FØRDE

Tlf. 57 83 07 00

Sunde
Trafikkskule

Strandg. 5
6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 31 30

Hurum Kraft AS
Øvre Skoledalen 12

3482 TOFTE
Tlf. 32 79 20 00

Drøbak
Trafikkskole

Lindtruppbakken 10
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 25 12

Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve

Bakketeigen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 26 00
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SeliusSelius
Det går veldig fort mot sommer nå, og jeg 
storkoser meg i sola! Her som jeg bor så le-
ker vi ganske mye i gata. Veien har skilt med 
nedsatt hastighet og opphøyde fotgjenger-
felt, men vi må likevel være veldig forsiktige. 
Ikke alle bilførere følger trafikkreglene, og 
det er kjempedumt. Ved skolen min så er det 
ikke lov å kjøre fortere enn i 30 kilometer i 
timen, men her en morgen så hadde politiet 
kontroll. Tre bilførere hadde for høy hastig-
het, og de fikk bot. Det synes jeg er bra. Bil-
førerne burde kjøre ekstra forsiktig der det 
er barn.

Nå er det ikke så mange ukene før vi tar som-
merferie, og da blir det masse biler på veiene. 
Mange reiser på ferie, eller drar på helgeut-
flukter. Husker du på å minne de voksne på 
at de skal bruke sikkerhetssele? Det er ikke 
lov å kjøre uten, og dessuten får de mange 
hundre kroner i bot hvis de blir stoppet uten 
å bruke sele. Hvis du kjenner noen små barn, 
så vet du at LTN har maskoten ”Selius” som 
skal sitte på sikkerhetsselen. Du kan spørre 
om å få en av LTN-laget der du bor. Det er 
også viktig å huske å ta på seg sele hvis du 
sitter i buss. Heldigvis så har de nyere bus-
sene seler, og de må vi bruke. 

Ha en flott juni måned!

Hilsen Selius 

Fin tid for 
å leke ute

Sola er her! Denne fine tegningen har vi fått fra 
Annette L. Olsen. Tusen takk. En overraskelse 
kommer i posten. 

FAMILIEBILDE!
Det er Donalds bursdag og familien tar bilder med selv-
utløser, men på de to bildene er det syv små forandringer.
Kan du finne dem?
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SeliusSelius

Løsning -

Hvorfor selges det så mange 
flakslodd til bønder? 
Svar: De har skrapesyke... 
 
– Det er noe galt med hunden 
min. Den løper etter biler. 
– Det er da helt normalt! 
– Jammen, den graver dem 
ned også!

Hørt på restaurant: 
– Kelner, kan jeg betale? 
– Ja, det får jeg virkelig håpe!

Har du hørt om svensken som 
listet seg forbi medisinska-
pet fordi han ikke ville vekke 
sovetablettene?

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 fred-
ag!

En millionærsønn kom til sin 
første skoledag og så forbau-
set ut over klasserommet: 
– Skal vi sitte på trebenker? 
spurte han forskrekket 
– Ja, svarte læreren. 
– Og dette kalles første 
klasse!, sa millionærsønnen 
surt.
 
Vet du hvorfor de tre små 
griser rømte hjemmefra? 
Svar: Fordi moren var et svin!

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

SÅ FLAKS!FAMILIEBILDE! 
 

FAMILIEBILDE!
Det er Donalds bursdag og familien tar bilder med selv-
utløser, men på de to bildene er det syv små forandringer.
Kan du finne dem?



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

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

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

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

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

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

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

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

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Mannsverket 4, 5094 Bergen
T. 954 29 238
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 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/Vigdis Sund
8892 Sundøy
T.75 04 97 67 • M. 402 09 386
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
15. juni

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Løvsprett

Vinnerne er:
Randulf Elsås 
Sturtzel, Oslo
Anne-Tone 
Veiseth, 
Sparbu
Eli Marie 
Kolstad, 
Heimdal

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

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

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

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

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

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

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

NØY - 
TRAL

FOR - 
FRISKE

BEVE - 
GET

PRO - 
NOMEN

ORD - 
STYRER 
TINER

LOV FØR
FUG - 
LENE 
IKKE

STIVNER

KJØRE - 
TØY   

VARE
YNDIGE ELV

LEM
PØSE 

ARBEID
TRE

UKE - 
BLAD

NEGL
HUMRE 
PRE - 
SANG

MÅLTID

DRIKK 
SKIK - 
KELIG

URSKOG 
TID

PÅLEG - 
GET

ORDNE 
PIKE - 
NAVN

SLUTT - 
ORD

STRØM LEDD
LEVERE 
TØRRE

HADDE 
FRIST    

15. MAI

RØYK - 
STUER

GAVE
TALL 
HASE

SORG   
PARTI

YTRER

DRETTE
GROV    
DYR

OM - 
SORG 

KORN - 
BAND

SKUER DROSJE

HAR LTN 
ANSKAF-
FET SEG

VAN - 
SKELIG

AKNEN 
GRUS - 
RYGG - 

ENE

INVI - 
TERE    
FYR

ARTE 
GUDINNE

PADLE
KLOVN 
LAKRIS

PAPE - 
GØYE

ROBÅT 
ANFALL

HULE
HELSE - 
SKADE - 

LIG

STJELE 
TAN - 

GENT - 
SYSTEM

HOVED - 
STAD

NESTEN 
BLINK

PASS - 
ENDE

RETNING
VARM  
BØNN

FØL - 
SOMME 
KLOKKE

KLAGE - 
SANG

FISK 
HUSGUD

TÅR      
DEN 

ELDRE
FUGLEN SLETTE

IVER 
MYNT

AKS 
HYGGE

BY OG 
KOM - 
MUNE    
MÅL

STØTTE
GUTTE - 

NAVN
ELTER 
FLOKK

STOLT
SKIFT 

GUDINNE
I  DET  
OFRE

MENN 
VIFTE

TVILE
BOL 

PLATE
ESSE

SLAG - 
STED

OM - 
GANGER

VØRE 
UTBYGG

URO     
MO - 

DERNE
TRÅKK

PUSSER 
BIBEL - 
NAVN

BRUK - 
KET 

HODE - 
PLAGG

SLEKT - 
NING

FLISE - 
SPIKKERI 

HEL

SKRE - 
DET

FISK

VAGT LIKE
FINNES 
SÅNN

PLATE - 
PRATER

GROV
RADI - 
KALE

REIMER

REKKE - 
FØLGE

TOPP 
TANKE

ATOM 
OMRÅDE

BY       
PIKE - 
NAVN

LEVEN 
PIKE - 
NAVN

RED - 
SKAP

ELV
FOR - 

BILDET 
SPØK

BYGE

SNUTEN BLØ LANGE

SYNGE - 
SPILL

BLOMST ØVER
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LTN takker for annonsestøtten

TRYGG SKOLEVEI! - et felles ansvar
- Senk farten - Vis mye hensyn

- Stans opp tidlig når barn krysser gaten
- vi har tid til å gi barna en trygg og god skolevei

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Oppvekst- og Utdanningsavdelinga

Hønefoss Videregående skole
"Gratis opplæring til førerkort tunge klasser"
Hønefoss videregående skole tilbyr komplett

yrkessjåføropplæring til lastebil, buss og vogntog

Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen på:
Tlf. 32 17 13 00 / 32 17 12 20 - www.honefoss.vgs.no

FØRERKORT
Opplæring i klasse A og B

Lund-Roland Trafikkskole
3550 GOL

Per Magne 952 09 953
Rita 913 47 960

Melby Auto, Melby Gård, 2013 Skjetten
Telefon 63 84 50 69, Telefaks 63 84 15 80

Melby Auto avd. Fetsund, Fossveien 1, 1900 Fetsund
Telefon 63 88 26 88, Telefax 63 88 26 87

Melby Auto avd. Lillestrøm åpnet 1. april 2009
Isakveien 17, 2400 Lillestrøm

www.melbyauto.no

Torvet 8, 4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 41

7483 TRONDHEIM
Tlf. 73 58 25 00

Stjørdal Taxi A/S
Innherredsv. 63 B
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Voss
Tlf. 56 51 53 00

Norsk Kjøretøykontroll AS
3704 SKIEN

Tlf. 35 52 26 60

TM 5-2009.pmd 13.05.2009, 10:453



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Betaler du medlemskapet 
ditt via nettbank? 

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

Som medlem i

Lands foreningen
for

trafikkskadde
kan du få en  gratis vurdering av saken din

gjennom advokat

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

Haakon VIIs gt. 2 ❘ PB 1371 Vika ❘ N-0114 OSLO
Tlf +47 22 42 42 42 ❘ Telefaks +47 22 42 42 44
Mail: advokat@ladv.no ❘ www.langsethadvokat.no

LANGSETH Advokatfirma DA har særlig 
kompetanse innen disse fag feltene og har 
allsidig erfaring med råd givning og prosedyre 
innen erstatnings- og forsikringsrett. Kontakt en 
av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

og tvisteløsning innen disse fagfeltene og bistår  deg gjerne hva gjelder praktiske og 

juridiske spørsmål. Kontakt en av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no
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Else-Marie Marckoll Karoline Henriksen Nina Reiersen

Hva har DU krav på?
Har du vært utsatt for en ulykke, eller er 
påført tap eller skade på annen måte, vil 
du kunne ha krav på erstatning under flere 
forskjellige regelsett.

Som legmann kan det være vanskelig, for ikke 
å si umulig, å få full oversikt over dette.
• Yrkesskade
• Trafikkskade
• Pasientskade

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning

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

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

gode resultater.

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

Gratis vurderinG

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Rådgiverne 
svarer

på spørsmål
LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold 

har kontortid hver mandag 

mellom klokken 10.00–14.00. 

Hun svarer på spørsmål angående 

kognitive skader. 

E-post: kognitiv@ltn.no

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

Noe ledig i Bulgaria
LTN har noen flotte ferieleiligheter som ligger på Sunny Beach i Bulgaria, og sekretariatet 
opplyser at det er noe ledig kapasitet i juni og august. Leilighetene er tilrettelagt 
funksjonshemmede. Medlemmene får leie disse for en rimelig penge, men betaler reisen selv.

Interesserte bes kontakte sekretariatet på tlf: 22 35 71 00
Eller på mail: sekretar@ltn.no



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Melder du personen inn, så tilbyr vi deg en verve-premie.

Vennligst send inn utfylt svarkupong og oppgi ønsket gave.
Når det nye medlemmet har betalt mottar du din vervepremie. 

Svarkupong

Jeg, navn:…………………………………………………

Adresse:……………………………………………………

…………………………………………………………… 

Jeg ønsker vervegave:
(   )   Blinke sykkellys/refleks
(   )   Refleksvest
(   )   Selius (kosedyr til bruk på sikkerhetsbelte)   

Har vervet følgende nye medlem til LTN:

Navn:………………………………………….…………

Telefon:………………..…………………………………

Adresse:…………………………………………………

…………………………………………………………..

(   )   Enkelt medlemskap 300,– pr. år

(   )   Familie medlemskap 400,– pr. år.

Svar sendes: Landsforeningen for trafikkskadde
 Pb. 4258 Nydalen, 0401 Oslo

Kjenner du en person som kan tenke seg å være 
 medlem av Landsforeningen for trafikkskadde (LTN)?

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

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

Haugesund:
Haraldsgata 140, 5527 Haugesund
 Tlf. 52 72  30 80 - Fax 23 29 90 01

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum

Advokat Synne Bjørvik Staalen
Advokat Hege Narmo
Advokat Marit Forsnes

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Marit Håvemoen
Advokat Trond S. Laumann

Adv.flm. Anne Kobbe
Adv.flm. Eivind Kluge
Adv.flm. Tine Lundin

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)

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 15 jurister. Firmaet driver en variert praksis med ho-
vedvekt 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.


