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Advokatfirmaet Norman & Co. ANS driver en variert praksis og 
kan tilby spisskompetanse bl.a. innen områdene erstatnings-, 
forsikrings- og trygderett. 

Erstatningskrav oppstår i forbindelse med trafikk- 
og yrkesskader/yrkessykdommer. Reglene om Norsk 
Pasientskadeerstatning gir også grunnlag for en rekke 
erstatningskrav. I tillegg har personskadesaker ofte en 
trygderettslig side, som krever juridisk oppfølging.

Vi bistår personskadede ved vurdering av ansvarsgrunnlag, 
skadesaksbehandling, erstatningsutmåling og prosedyre.

Norman & Co. ANS er landsdekkende.
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LTN søker deltaker
under "Klar for sjøen"

Er du eller noen nærstående skadet eller 
omkommet i ulykke med fritidsbåt? 
Har du tid og lyst å hjelpe LTN 
sette fokus på sikkerhet til sjøs?
I forbindelse med minnemarkeringen 
”Klar for sjøen” på St. Hansaften 
ønsker LTN kontakt med skadet, 
pårørende eller etterlatt som kan 
tenke seg å holde en kort tale.

For mer info kontakt, 

Per Oretorp  

tlf 22 35 71 00, 

eller e-post per@ltn.no

Sommeravslutning
i LTN-Sør-Trøndelag

Neste medlemstreff blir den 
24. juni kl.18.00

Vi skal ha grilling, 
lek og moro på Byneset.

(Ta med mat selv)

Ring for vei beskrivelse: 
Liv Solveig Einan, tlf. 986 95 751

Velkommen!
Hilsen styret
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Sommeren står foran oss, og de al-
ler fleste har skiftet fra vinterdekk til 
sommerdekk. Det er imidlertid slik 
at noen velger å kjøre med piggfrie 
vinterdekk også nå. Dette er ikke til-
rådelig. Vinterdekk på våt asfalt er 
ikke å anbefale. Bruk av piggfrie vin-
terdekk er dessuten dårlig økonomi. 
En myk vintergummi slites sterkt på 
sommerføre. Utenom vinterperio-
den skal mønsterdybden også være 
minimum 1,6 mm eller mer.

Mange av oss velger å dra på 
biltur nå i helgene. Utflukten tar 
vi gjerne med hele familien, små 
som store. En tungt lastet ferie-
bil må i særdeleshet være godt 
skodd. Representanter for LTN var 
for noen år tilbake på en dekk-de-
monstrasjon på Vålerbanen i Sol-
ør. For mange av oss ble dette en 
alvorlig påminnelse om hvor viktig 
både mønsterdybde og lufttrykk er 
når det oppstår en krevende situa-
sjon på veien. Her er det praktisk 
talt svært lite som kan skille mel-
lom liv og død. Arrangøren opp-
fordret oss dessuten om å kon-
trollere lufttrykket i dekkene med 
jevne mellomrom. Tre-fire ganger 
i løpet av sommeren er alt for lite. 
Rally-utøverne kunne fortelle at 
de alltid gjør disse kontrollene før 
start på banen, og det bør fortelle 
oss hvor viktig denne sjekken er. 
Hvor ofte kontrollerer forresten du 
bildekkene? Jeg vil også oppfordre 
alle som skal ut på veien å sjekke 

at det ikke ligger løse gjenstander 
i bilen. Lasten må sikres også i en 
privatbil. Ved en bråstopp kan en 
løs mobiltelefon, eller en bag fra 
baksetet, gjøre svært stor skade.

Tall fra UP forteller at det var 
mange berusede sjåfører på veiene 
i mai i fjor. Tallene for mai måned 
i år var ennå ikke klare da Trafikk-
skaddes magasinet gikk i trykken, 
men UP sier de tar konsekvensen 
av fjoråret og varsler mange pro-
millekontroller nå i sommermåne-
dene. Det er vi i LTN glade for. Høy 
fart og ruspåvirket kjøring er et 
stort problem. Vi vet at dette er en 
viktig faktor i mange alvorlige ulyk-
ker. Derfor må vi også ha et synlig 
politi på veiene. Det er kjensgjer-
ning at mange av dem som blir tatt 
med promille og uten gyldig fører-
kort, har gjort dette før. De er gjen-
gangere. Når det gjelder promille-
kjøring kan installering av alkolås 
være ett av tiltakene for å hindre at 
lovbryterne kommer ut på veiene 
igjen. Krav om alkolås har vi sendt 
inn i forbindelse med høringer og 
dette står blant andre Rusfri trafikk 
og livsstil (tidligere MA) sammen 
med oss om.

Ha en riktig fin og ulykkesfri 
juni måned!

Hilsen 
Svein Ove Langeland
Landsleder

Sammen om sikkerhet

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
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Trafikkskaddes magasin – mai, 2011
Avskrift og kopiering av Trafikkskaddes magasin kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer nødvendigvis
ikke med Landsforeningen for trafikkskaddes syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte innlegg og 
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innhold
- Skremmende at barn
må ta omsorgsoppgaver 4-6

Hjernehjelp kommer
på egen nettside 7

Rekordstort oppmøte 
på LTNs 
personskadeseminar 8-11

Anker ikke tross 
skuffelse over dom 11

Aggressiv markedsføring
overfor skadde 12-13

Neste hjerneskade-
konferanse avholdes 
i Helse Vest 13

Gravid med kroniske 
muskel- og leddplager  14

Killi forsker på lærings-
forløpet etter en 
traumatisk hjerneskade 15

Må gi bedre kompetanse 
på området seksualitet  16-17

Landet rundt 18-25

Selius 26-27

Kryssord 29



4 Tm • nr. 5 – 2011

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Prosjektet "Tid til familien-når barn 
er pårørende" ble etablert for å ut-
vikle et tilbud på Valnesfjord hel-
seportsenter for hele familier. Rap-
porten som nå er lagt frem bygger 
på de erfaringene som er gjort ved 
senteret i forbindelse med to fami-
lieopphold. Tilbudet har vært rettet 

mot familier der en av foreldrene 
har pådratt seg en hodeskade, har 
MS eller hatt slag.  

- Hovedfunnene er at mange fa-
milier sliter på grunn av foreldre-
nes sykdom. Familiene mangler 
informasjon, de vet lite eller ingen-
ting om sykdommen. Det virker 

som familien blir ivaretatt under 
sykehusoppholdet, men kommer 
hjem til ingen eller liten oppføl-
ging. Også partneren til den syke 
blir utslitt. De har store oppgaver 
som omsorgsperson og er alene 
om de fleste oppgavene. Ofte går 

barna inn i en rolle som omsorgs-
person. De tar ansvar de ikke skulle 
hatt. Hele familien kommer i en kri-
se, forteller Breivik.

Vanskelig situasjon
Ingen av de barna som Anne Brei-
vik har hatt kontakt med har fått 
god nok hjelp. 
- Det dukket rett og slett opp man-
ge skremmende eksempler i pro-
sessen. Når hverdagen kommer et-
ter eksempelvis en ulykke, så er det 
ingen som "ser" familiene. I januar 
i år trådte det i kraft en lov om barn 
som pårørende, men den fanger 
ikke opp familien etter hjemkom-
sten til kommunen. Der hjelpen 
ikke er tilstrekkelig så går barna inn 
som "hjelpere", de tar på seg store 
byrder.  En god dialog med skolen 
er særdeles viktig, men jeg fant at 
den er fraværende. Barn og unge 
får liten forståelse for sine proble-
mer når de er på skolen. Det er ikke 
enkelt å skulle levere oppgaver 
på skolen hvis du kvelden før har 

- Skremmende at barn
må ta omsorgsoppgaver
Anne Breivik avsluttet nylig en rapport som setter søkelyset på familier der barn er 
pårørende etter kognitiv skade. For alle som er opptatt av barns ve og vel, er dette 
trist lesning. 
- Det mangler et ledd i kommunen. Ingen følger opp disse familiene, det finnes ikke 
noe sikkerhetsnett. I enkelte tilfeller blir barn omsorgspersonen som til og med tar 
seg av den daglige personlige pleien. Barn taper sin barndom, fastslår Breivik. 

- Der hjelpen ikke er tilstrekkelig, så går barna inn som "hjelpere", 
de tar på seg store byrder. Noen barn taper sin barndom, sier 
prosjektleder Anne Breivik etter å ha lagt fram rapporten som retter 
seg mot barn som pårørende.

"Barn taper sin 
barndom"
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brukt tiden din på å være omsorgs-
person for mor eller far. Informa-
sjon og samarbeid er stikkord, sier 
Breivik.

Mangler et ledd
Anne Breivik mener politikerne må 
på banen. 

- Vi må få et ledd i kommunen 
som ivaretar oppgaven med å 
følge opp familiene. Når det gjel-
der psykiatri eller kreft så finnes 
det både informasjon og littera-
tur, men altså ikke når det gjelder 
kognitive skader.  Denne informa-
sjonen har ingen eller liten overfø-
ringsverdi  i forhold til de somatisk 
syke foreldrene som dette pro-
sjektet har tatt for seg, sier Breivik 
og fortsetter:

- Det må etableres en instans 
som følger opp familiene, og kom-
munene må pålegges å ta dette 
ansvaret. I dag fungerer ikke syste-
met slik det burde. Mange barn og 
partnere av hodeskadde er nær-

mest i fritt fall. I verste fall pådrar 
barn seg alvorlige psykiske skader 
som følge av den situasjon de le-

ver under. Jeg har vært i kontakt 
med voksne mennesker som sliter 
psykisk fordi de måtte ta på seg 
en voksenrolle da de var barn. De 
kommer aldri over tapet av barn-
dommen, forklarer hun.   

Mange har bidratt
Mange har vært til god hjelp for å 
utvikle prosjektet, forteller prosjekt-
lederen.

- Vi har hatt med Røvika ung-
domssenter som har veiledet meg 
og de har også stilt en familiete-
rapeut til disposisjon under fami-

lieoppholdene. MS senteret i Ha-
kadal og MS foreningen har gitt 
gode og råd og har delt sine erfa-
ringer. Hanne Jacobsen har dess-
uten vært en pådriver for å få utvi-
klet familieoppholdet. Hele teamet 
har gjort en fantastisk innsats, sier 
Breivik.

Prosjektlederen brukes i dag 
som foredragsholder om tema-
et. Rapporten er naturligvis sendt 
Heldedirektoratet, og Breivik sier 
hun håper den blir lest grundig.

- Til høsten skal det igjen arran-
geres familieopphold ved senteret, 
og de som har vært med har hatt 
stor utbytte av dette. Ikke minst 
det å treffe andre som er i samme 
situasjon, har vært veldig godt for 
mange. I enkelte familier ser det ut 
som om hele familien "blir syke" 
når en av familiemedlemmene har 
en sykdom. Det er et stort behov 
for å gå inn i problemstillingen og 
tilby familien hjelp, avslutter pro-
sjektleder Anne Breivik.

"Et ledd i 
kommunen må 

ivareta oppgaven"

Gjennomføringen av prosjek-
tet besto av to familieopphold i 
2010, ett på våren og ett på høs-
ten. Det første for familier der 
mor eller far har MS, det andre 
der mor eller far har en ervervet 
hjerneskade. For begge opphol-
dene lå det føringer om at barna 
skulle være i skolepliktig alder og 
at det skulle være plass til seks 
familier i hvert av oppholdene. 
Deling av diagnoser ble gjort tid-
lig i prosjektperioden. Det ble 
først og fremst gjort for å foren-
kle arbeidet og for å komme ras-
kere i gang.

Burde vært lengre
Anne Breivik mener prosjektpe-
rioden burde vært lengre.

- Det var alt for lite med to 
opphold i prosjektet, men det 

var ikke rom for mer i den kor-
te perioden. Teamet hadde be-
hov for langt mer erfaring med 
hjelp av prosjektleder, for å stå 
bedre rustet til å gjennomføre 
familieopphold ved egen hjelp. 
Derfor burde prosjektet strukket 
seg over minst ett år til og helst 
to, slik at man hadde fått tid til 
å ta tak i de erfaringene som 
ble gjort og bearbeide dem for 
å utvikle et enda bedre konsept, 
skriver hun i sin konklusjon.

For lite midler 
I rapporten heter det også at den 
neste store svakheten var at det 
ikke var midler til å bygge opp 
kompetanse i teamet:

- I et slikt nytt og banebryten-
de prosjekt, burde det vært rom 
for kurs, konferanser med mer. I 

tillegg har det vært omorganise-
ring ved Valnesfjord Helsesport-
senter på grunn av anbudstap i 
Helse Nord. Dette gjorde at mye 
av den erfaringskompetansen 
som ble opparbeidet i teamet 
forsvant og når kontinuiteten 
med egen prosjektleder går ut, 
blir det store utfordringer for 
teamet å gjennomføre de neste 
oppholdene, skriver Breivik og 
avslutter med: 

- En annen svakhet var at det 
ikke ble bevilget ressurser til en 
større evaluering for å undersø-
ke hva oppholdene betydde for 
disse familiene og barna i etter-
tid. Dette ville vært en unik mu-
lighet til å undersøke situasjo-
nen til barn som er pårørende til 
somatisk syke foreldre.

Skulle hatt mer tid
I sin rapport skriver Anne Breivik at prosjektperioden gjerne skulle vært lengre. 
Den største svakheten ved prosjektet var tiden.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Grønvold har mange telefoner inn 
til sitt kontor som i sum slår fast at 
mange familier føler seg nærmest 
overlatt til seg selv etter at en av 
foreldrene har blitt skadet, og til-
bakeføringen til kommunen er en 
realitet. Et hjelpeapparat som også 
skulle ivareta barnas ve og vel, er 
ofte fraværende.

- Jeg stiller meg bak Breivik når 
hun konkluderer med at kommune-
ne må ta ansvar og at det må finnes 
et apparat som trer inn når mor el-
ler far har kommet hjem. Kommu-
nene må finne sine egne rutiner og 
plassere ansvaret. Jeg tenker her 

både på pedagogisk-psykologisk 
tjeneste, psykiatrisk sykepleier i 
kommunen samt barne- og ung-
domspsykiatrien som støttefunk-
sjoner, sier Grønvold og legger til:

- Dersom den skadde forelde-
ren har en individuell plan, er 
ivaretakelse av barn en viktig del 
av helheten. Jeg er nokså sikker på 
at rapporten speiler det som er situ-
asjonen rundt i landet. Mange barn 
har det vanskelig, de tar på seg en 
voksenrolle når mor eller far sliter 
med sin kognitive skade. Det over-
rasker meg ikke å lese at rapporten 
forteller at barn eksempelvis tar 

mange av de daglige gjøremålene 
og steller hjemme. Hele familien 
rammes når en av foreldrene får en 
alvorlig skade, og barna er jo ekstra 
sårbare, sier rådgiveren.

- LTN kjenner problemene
når foreldre skades
Rådgiver på kognitiv skade i LTN, Ann-Karin Grønvold, 
kjenner godt problemstillingen som kommer fram i 
rapporten til Anne Breivik.
- Jeg mener kommunene har et ansvar for oppfølging 
som også ivaretar barna i disse familiene. Her svikter 
det i mange tilfeller, forteller hun.
 

- Ivaretakelsen av barna er også 
en viktig del av helheten når den 
skadde får en individuell plan, 
sier rådgiver i LTN, Ann-Karin 
Grønvold.

Når familier, der mor eller far har 
pådratt seg en hjerneskade ikke blir 
fulgt opp, er det noen i kommunen 
eller i spesialisthelsetjenesten som 
ikke gjør jobben sin. I januar ble det 
innført en ny lov som retter seg mot 
barn som pårørende. Loven ble inn-
ført for å sikre at barn får den nød-
vendige oppfølgingen.                

- Når det gjelder spesialisthel-
setjenesten så er det en egen be-
stemmelse om at det skal utpekes 
en barneansvarlig. Ved utarbeidel-
se av individuell plan – der alle par-

ter er med og kan legge føringer 
framover, er det viktig at også barn 
som pårørende blir ivaretatt. Jeg 
mener lovverket er godt nok, men 
det må altså følges og gjennomfø-
res, sier han.

I paragraf 10 a i helsepersonel-
loven, slås det fast at helseperso-
nell skal ivareta behovet for infor-
masjon og oppfølging av barn der 
mor eller far har fått en skade. Pasi-
enten skal dessuten ha samtale om 
barnets informasjons- eller oppføl-
gingsbehov og det skal også tilbys 

informasjon og veiledning om ak-
tuelle tiltak.

- I følge rapporten fra Valnes-
fjord så følges ikke alltid loven. Hva 
kan gjøres for disse familiene?

- Det er mulig du her er inne på 
en problemstilling vi bør se nær-
mere på. Barn har krav på en god 
oppvekst. Fra Helsedirektoratets 
side har det også gått ut rundskriv 
der helsepersonell ble gjort opp-
merksom på hva loven sier og hvil-
ket særlig ansvar de har, avslutter 
avdelingsdirektør Johannesen.

Helsedirektoratet viser til lovverket
Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Arne Johannesen, mener det er særdeles viktig 
at barn av skadde blir fulgt opp slik at barna får en naturlig og god utvikling. - Jeg har 
ikke lest rapporten fra Valnesfjord, men kan blant annet henvise til Lov om helse-
personell. Her ligger det et klart ansvar for å følge opp familiene, sier han.
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- Nettsiden skal være lett tilgjenge-
lig og er ment til å brukes av alle 
som kommer i kontakt med, eller 
arbeider med personer som har en 
kognitiv svikt. Av erfaring vet vi at 
det er lite informasjon å hente, og 
dette mener vi det er på tide at noen 

tar tak i. Det gjør altså LTN nå. Vi var 
derfor svært glade da vi fikk midler 
av Helsedirektoratet i 2010 til dette 
prosjektet, sier Dahl-Hilstad som nå 
om dagen jobber "på høytrykk".

Lærd og ulærd
Ingeborg Dahl-Hilstad sier videre 
at nettsiden skal kunne brukes av 
både fastleger og pårørende. Den 
skal være lett tilgjengelig.

- Et eksempel kan være at jeg 
for en tid tilbake fikk en henven-
delse fra en psykiatrisk sykepleier 
som arbeidet i en omsorgsbolig 
der en av beboerne hadde en hjer-
neskade. Hun hadde mange spørs-
mål omkring hvordan man forhol-
der seg til denne type skade, og i et 
slikt tilfelle så hadde det vært vel-
dig greit å kunne henvise til en hjer-
nehjelp-side, forklarer hun.

Mangler informasjon
LTN vet at det er et stort behov for 

informasjon om hjerneskader og 
kognitiv svikt. Dahl-Hilstad har nå 
tatt kontakt med samtlige helseregi-
oner for å få innspill til siden, samt å 
få hjelp når all informasjon skal kva-
litetssikres.

- Responsen og tilbakemeldin-
gene på prosjektet har så langt 
vært veldig positiv. Mange hilser 
en slik informasjonskanal velkom-
men, fastslår hun.

Ønsker å utvide
Ingeborg Dahl-Hilstad sier videre at 
LTN også i år vil søke midler for om 
mulig å utvide prosjektet til også å 
gjelde barn med hodeskade.  Også 
her er det et stort informasjonsbe-
hov.  Det skal søkes gjennom Helse-
direktoratets "Tilskudd til informa-
sjons- og veiledningsarbeid i regi 
av brukerorganisasjoner for per-

soner med nevrologiske skader og 
sykdommer", som LTN fikk penger 
fra i fjor. 

 LTN har også knyttet til seg pro-
fesjonelle folk som jobber med ut-
arbeidelsen av siden. 

- Vi kommer til å kalle siden 
"hjernehjelp.no", og jeg er veldig 
godt fornøyd med den dialogen vi 
har med NE Byrå. Det er de som 
står for det tekniske og har som en 
av hovedoppgavene å lage den lett 
tilgjengelig. Jeg er i alle fall helt sik-
ker på at denne nye nettsiden vil 
fylle et stort behov, avslutter hun.

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

"Det er et stort 
behov for 

informasjon"

"Nettsiden skal 
være tilgjengelig"

Hjernehjelp kommer
på egen nettside
LTN har fått midler av Hel-
sedirektoratet for å lage 
en egen tilgjengelig nett-
side som skal informere 
om kognitiv svikt. Assis-
terende generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad er 
godt i gang med arbeidet, 
og hun mener den nye 
nettsiden vil fylle et stort 
behov.
 

- Vi har valgt å lage en egen nettside for kognitive skader og har fått 
profesjonelle folk til å ta seg av det tekniske når det gjelder utfor-
mingen av siden, ser assisterende generalsekretær i LTN, Ingeborg 
Dahl-Hilstad.
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Både professor emeritus Helge 
Nordal fra nevrologisk avdeling ved 
Oslo universitetssykehus og over-
lege dr. med. psykiater fra Vestre 
Viken HF Blakstad, Jon Johnsen slo 
fort fast at en karakterendring etter 
skade og kognitiv svikt er mer in-
validiserende enn et fysisk handi-
kap. Etter en ulykke blir gjerne foku-
set rettet mot skader i kroppen - en 
ødelagt lever, en punktert lunge el-
ler et brudd i låret. Undersøkelsene 

av hodet er ofte ikke tilstrekkelig 
god nok. 

- Journalene er i mange tilfel-
ler mangelfulle. Det vil ikke alltid 
fremgå om pasienten eksempel-
vis har vært bevisstløs etter ulyk-
ken, eller har vært i en "forvirret 
tilstand". På et skadested, og i en 
hektisk situasjon, er det ikke all-
tid at dette blir registrert eksem-
pelvis fra ambulansepersonellet. 
Hjelpen kommer jo vanligvis til 

skadestedet en tid etter ulykken. 
Pasienten sendes hjem etter noen 
dager på sykehus, men så kan ho-
deskadene vise seg over en tid. 
Det kan eksempelvis være vel-
fungerende familefedre som har 
vært i arbeid, og som plutselig får 
problemer med både ektefelle og 
jobb. Dette er svært vanskelige 
både for den det gjelder, for fami-
lien, arbeidsgivere og venner, for-
teller de to. 

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås

Rekordstort oppmøte på
LTNs personskadeseminar
LTNs populære årlige juridiske peronskadeseminar vokser i omfang. I hovedsak er 
det rettet mot det juridiske og medisinske miljøet og i år kunne seniorrådgiver Per 
Oretorp registrere 120 deltakere. Oretorp og programkomitéen hadde hentet inn 
svært interessante forelesere under temaet "Milde til moderate mekanisk betingede 
hjerneskader hos voksne".

Det var rekorddeltakelse og fullsatt sal under LTNs kurs i Oslo.
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Også sikre tegn
Når en person har problemer med 
å "holde tråden" i en samtale, hand-
ler langsomt og gjentar seg selv er 
dette relativt sikre tegn på en skade. 
Dette kan også støttes gjennom un-
dersøkelser, eksempelvis gjennom 
røntgen, CT, MR og EEG. Tap av lukt 
og smak og balanseproblemer kan 
også være et sikkert tegn på skade. 
Derfor er det er svært viktig med en 
klinisk undersøkelse, en laborato-
rieundersøkelse og en nevropsyko-
logisk test når hodet har vært utsatt 
for et støt.  

- Det er noen forhold som gir 
økt risiko for hjerneskader ved trau-
mer. Alder, tidligere skader, alkoho-
lisme, narkotika, annen hjernesyk-
dom, brudd på kraniet - sammen 
med andre skader er slike faktorer. 
En person kan altså være ekstra 
sårbar ved en ulykke. Når det gjel-
der diffuse hodeskader så har det 
vært en økende medisinsk forståel-
se etter 1982. Vi vet i dag at skade-
ne kan "utvikle seg" timer og dager 
etter en ulykke. Problemene kan 

altså ikke vise seg før pasienten har 
kommet hjem hvis dette ikke fan-
ges opp med grundig undersøkel-
se på sykehuset. Kognitiv svikt kan 
oppdages seint, og mange psyki-
atriske konsekvenser vil vise seg 
først etter flere år, forklarer Nordal 
og Johnsen.    

Ulike tester
Dr. psychol. nevropsykolog Merete 
Øie, som foruten privatpraksis også 
er knyttet til Sykehuset Innlandet 
på Lillehammer, tok blant annet for 
seg kognitive svikttegn. Hun snak-
ket også om hvilke metoder nev-
ropsykologen bruker. Øie la også 
frem noen anonyme kasus fra sin 
egen praksis. Øie forklarte hvordan 
testingen foregår og kunne fortelle 
at jo flere tester som ble gjort, jo 
mer sannsynlig er det at pasienten 
får en svekket skåre. Ved en lav IQ 
er det vanlig med flere svake skå-
rer på nevropsykologisk testing. 
Hun forklarte også at noen skårer 
også er normert for alder, korrigert 
for utdanning og kjønn. Her ligger 

Både professor emeritus Helge Nordal (t.h) fra nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og 
overlege dr. med. psykiater fra Vestre Viken HF Blakstad, Jon Johnsen mener at en karakterendring etter 
skade og kognitiv svikt er mer invalidiserende enn et fysisk handikap.

Dr. psychol. nevropsykolog 
Merete Øie, som foruten privat-
praksis også er knyttet til Syke-
huset Innlandet på Lillehammer.  
Hun snakket blant annet om 
hvilke metoder nevropsykologen 
bruker.
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jo selvfølgelig også en utfordring 
fordi testen viser score i forhold 
til ”normalen” og ikke i forhold til 
hvordan den skaddes funksjon var 
før ulykken.

- Det hender pasientene kom-
mer kjørende langveisfra i egen 
bil. I enkelte tilfeller så må jeg rap-
portere dette videre til fylkeslegen 
- altså i de tilfellene der testingen 
viser at personen ikke burde kjøre 
bil. For mange er dette svært tungt. 
Enkelte er eksempelvis avhengig 
av bil i jobbsammenheng, og der-
med blir kjøreforbudet ekstra be-
lastende, forteller hun.

Mange spørsmål
Dr.juris post doc Morten Kjelland 
hadde lagt opp til en god sekvens 
der deltakere på kurset hadde hatt 
mulighet til å sende inn spørsmål 
til ekspertgruppen som var til stede 
som foredragsholdere. Spørsmå-
lene var sendt inn av begge partsi-
der og flere ønsket ordet under se-
kvensen. Kjelland hadde også laget 
et "Mini-ressurshefte" der det blant 
annet var vist til flere dommer med 
direkte henvisning til de spørsmåle-
ne som kom fra salen. 

If Skadeforsikring var represen-
tert ved advokat Emil Bryhn. 

- Selskapene forventer medisin-
ske funn og journalene er derfor 
kjempeviktige i en sak. Av de sake-
ne som vi får inn så avsluttes 30-
40 prosent av dem ved en gangs 
henvendelse. Om lag 70 prosent 
avsluttes etter et halvt år, mens 10 
prosent segmenteres til ekspert-
avdelingen. For å sikre en enhet-
lig saksbehandling, en riktig medi-
sinsk vurdering og bevisvurdering, 
trekker vi ofte inn Fag Medisin eller 
Juridisk Avdeling. Hvis vi ser at en 
person ikke kan klare å håndtere sin 
egen sak, så ber vi vedkommende 
om å skaffe advokat snarest mu-
lig. Vi mener at If har et godt grep 
om personskadeoppgjør og vi får 
positive tilbakemeldinger fra både 
skadelidte og eksterne aktører. Vi 
forholder oss til rettspraksis og tar 
ansvar og vi har relativt få saker i 
domstolen, sa Bryhn og benyttet 
også sjansen til å vise mediaopp-
slag med positiv omtale av selska-
pet.
  
Store utfordringer
Fagseminaret i regi av LTN ble av-

sluttet av advokat Cecilie Waage fra 
KCO Advokater. Hun redegjorde for 
skadelidteadvokatens synspunkter 
når det gjelder å ivareta den skad-
des interesser. Waage mener at 

- Spennende tema, mente advokat Anne Grethe Kjelland fra advokatkontoret Kjelland & Co  (t.v) og senior-
advokat Mette Sandvik fra Tryg.

Advokat Emil Bryhn fra If Skade-
forsikring satte søkelyset på 
saksbehander- og advokatrollen 
sett i sammenheng med medi-
sinsk fakta og rettspraksis.
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milde til moderate hjerneskader er 
underrapportert og underdiagnos-
tisert.

- Det er en rekke utfordringer 
vi står overfor i disse sakene. Den 
skadelidte har bevisbyrden og 
symptomene er til dels sammen-
fallende med dem vi ser ved nak-
keslangskader. Vår oppgave blir 
derfor å stille de riktige spørsmå-
lene, ha en meget grundig gjen-
nomgang av den medisinske doku-
mentasjonen og ha samtaler med 
familie, venner, arbeidsgiver og 
kolleger. Min erfaring er at skade-
lidte ofte underkjenner seg skaden 
og derfor blir samtalene med de 
nærmeste svært viktig. Det som er 
vår oppgave er at erstatningsopp-
gjøret skal bli korrekt, slår hun fast.

- Seminaret har belyst både medisinsk utredning og juridiske forhold 
knyttet til erstatningsretten, sier LTNs seniorrådgiver Per Oretorp (t.h) 
sammen med overlege dr. med. psykiater John Johnsen.

Eva Skøld Paulsen er trist, men ikke 
overrasket over dommen i Nedre 
Romerike tingrett. Ingen gjøres an-
svarlig for at hennes mann omkom 
i en motorsykkelulykke i juni 2008. 
Veien var av en slik beskaffenhet 
at det burde vært satt opp fareskilt. 
Det ble ikke gjort tross at naboer 
"purret på" Statens vegvesen.

Frykter nye ulykker
- Jeg er ikke overrasket, men like-
vel veldig skuffet. Denne dommen 
fritar både Mesta og fylkeskommu-
nen for ansvar. Det blir ikke gjort 
noe med systemet, og jeg frykter at 
vi vil få nye dødsulykker. Det sam-

me vil skje igjen, sier Skøld Paul-
sen som imidlertid slipper å betale 
saksomkostninger.

Eva Skøld Paulsen anker ikke 
dommen. Hun sier til Trafikkskad-
des magasin at den kan bli for øko-
nomisk belastende. Hun vil ikke ri-
sikere å miste hjemmet sitt. 

Skuffelse i LTN
Også LTN, med seniorrådgiver Per 
Oretorp i spissen, er skuffet.

- Dommen slår fast at Mesta 
og fylkeskommunen har opptrådt 
uaktsomt, men ikke grovt uakt-
somt. Det skulle vært skiltet på 
stedet. Enken Eva Skøld Paulsen 

har fått en moralsk oppreisning, 
men det er ikke godt nok. Her 
trengs det en opprydding i regel-
verket. At manglende varsling av 
veiarbeid ikke er grovt uaktsomt 
er en juridisk vurdering som nok 
uforståelig for flertallet trafikanter 
og især motorsyklister. Vi i LTN er 
skuffet over at veiansvarlige ikke 
blir gjort ansvarlig for ulykken, 
samtidig registrerer vi at retten 
påtaler behovet for en gjennom-
gang av rutinene, noe som vi nå 
forventer blir gjort umiddelbart 
slik at vi slipper å oppleve flere sli-
ke tilfeller, sier Oretorp.

Anker ikke tross 
skuffelse over dom
Av Gunn-Elisabeth Almås

Familiefaren Cato Paulsen fra Gjerdrum omkom i en motor-
sykkelulykke den 4. juni 2008. Enken, Eva Skøld Paulsen, 
gikk til sak mot Mesta og fylkeskommunen på grunn av 
veiens beskaffenhet og at det ikke var satt opp fareskilt.  
Dette var uaktsomt, har retten slått fast. 
Men ingen blir dømt.
- Vi er veldig skuffet over dommen, men har bestemt 
meg for å ikke anke den. Jeg kan ikke risikere hus 
og hjem, sier Skøld Paulsen som har hatt LTNs 
Rettsikkerhetsfond i ryggen i denne saken.
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Innen noen få år vil de aller fleste 
gjennom mobiltelefon ha internett 
tilgjengelig i lommen. Informa-
sjonsinnhenting samt kjøp av va-
rer og tjenester kan skje 24 timer i 
døgnet, syv dager i uken. Denne til-
gjengeligheten har gjort internett, 
sosiale medier og såkalte «app’er» 
til de viktigste markedsplassene. 
Denne utviklingen har flere fordeler, 
men er også forbundet med bety-
delige – og nye – utfordringer. Det 
er ikke bare skadelig programvare 
som virus og trojanere som gjem-
mer seg på nettet.

Mange forbrukere har latt seg 
lure av flotte hjemmesider, ville-
dende informasjon og har kjøpt 
produkter som ikke har holdt 
mål. LTN erfarer at dette også har 
spredd seg til erstatningsrettens 
område, hvilket gir grunn til be-
kymring på skadelidtes vegne.

Ikke tilstrekkelig kompetanse
De senere årene synes stadig flere 
jurister å ha interessert seg for er-
statningsretten. Et søk på advoka-
tenhjelperdeg.no viser at nesten 
600 advokater i landet har registrert 
seg som «kompetente på person-
skader». Sentrale aktører innenfor 
personskadeerstatningsretten er 
enige med LTN om at svært mange 
av disse ikke har tilstrekkelig kom-
petanse.

”Konkurransen” om å fange inn 
skadde mennesker øker, og vi ser 

at dette gir seg uttrykk i mer kre-
ativ og aggressiv markedsføring. 
De nye tendensene gir grunn til 
bekymring. Foreningen hører sta-
dig oftere om at advokater – for å 
markedsføre sine tjenester – kort 
tid etter ulykker tar direkte kontakt 

med skadelidte og/eller pårøren-
de (inklusive etterlatte). Vi opple-
ver også et økt antall henvendel-
ser fra skadelidte som forteller at 
de har blitt forsøkt ”rekruttert” på 
denne måten, selv om de allerede 
er representert av en dyktig og er-
faren personskadeadvokat. Dette 
er en praksis som LTN tar sterkt av-
stand fra, og som vi mener kan rei-
se «røde flagg» i forhold til advoka-
tetiske retningslinjer.

Virker tiltalende
Ved søk på Internett finner man 
i dag atskillige advokatkontorer 
med avanserte og «forlokkende» 
hjemmesider. Bak flere av disse 
nett-sidene står det kontorer med 
kompetanse innen personskadeer-
statning, mens andre hjemmesider 
driftes av advokater med kort erfa-
ring fra dette komplekse rettsom-
rådet.

Det er viktig å huske at enhver 

advokat kan markedsføre seg som 
«personskadeadvokat». Derfor er 
det viktig å nøye sjekke ut at advo-
katen er like flink med jussen som 
med markedsføringen.

Avgjørende valg
Erfaringer gjennom mange år og 
tusenvis av saker, viser et fast møn-
ster: Valg av advokat er ofte helt 
avgjørende for det endelige erstat-
ningsoppgjøret – enten saken løses 
ved domstolsbehandling (dom) 
eller utenrettslig (forhandlinger/
forlik). Velger du advokat gjennom 
LTN sentralt skal du være trygg på 
at du får en advokat som ikke bare 
er spesialisert på personskadeer-
statningsrett men som også har 
den nødvendige medisinske kom-
petansen på det aktuelle skadeom-
rådet. 

De som ønsker å velge advokat 
på egen hånd må nøye kontrollere 
advokaten og/eller advokatkonto-
rets bakgrunn og erfaring. Det er 
ingen grunn til at skadelidte skal 
bistås av generalisert advokat når 
motparten – forsikringsselskapet – 
er høyspesialisert på området.

Ingen "prøvekanin"
Skadelidte skal ikke være en ”læ-
ringsplattform” for advokater som 
ønsker å lære seg personskaderet-
ten. Erstatningsoppgjør gir som 
klar hovedregel en engangserstat-
ning som skal vare livet ut. Hver 
skadesak skal behandles indivi-

Aggressiv markedsføring
overfor skadde

Det siste ti årene har det skjedd en rivende utvikling på området for informasjonstek-
nologi. Det gjelder særlig bruken av sosiale medier.

Av Per Oretorp
Seniorrådgiver LTN

Landsforeningen

"Det kreves en 
viss fartstid på 

området"
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duelt og når erstatningen er utbe-
talt er saken i utgangspunkt ende-
lig avsluttet. Skadelidte skal derfor 
selvfølgelig bistås av advokat med 
personskadeerstatningsrett som 
hovedarbeidsområde. Dette krever 

oftest en viss fartstid fra området, 
fordi erstatningssakene også krever 
kompetanse på andre fagområder 
som medisin, psykologi, biome-
kanikk og økonomi. I tillegg kre-
ves det at advokaten kan formidle 

et vanskelig stoff på en god måte. 
Kommunikasjon er et nøkkelbegrep 
for en god dialog, både i relasjo-
nen mellom jurister og medisinere, 
og mellom advokaten og klienten 
(skadelidte).

Konferansen er åpen for alle, og 
Ingeborg Dahl-Hilstad slår fast en 
del av medlemmene i LTN vil ha 
stort utbytte av å delta. I fjor ble 
konferansen avhold på Lillestrøm, 
og tilbakemeldingen var svært god 
både fra brukere og fagpersoner.

- Det er hyggelig at vi i år kan 
avholde konferansen i Helse Vest. 
Det er Avdeling for fysikalsk medi-
sin og rehabilitering i Bergen som 

står som arrangør. Også LTN skal 
holde foredrag, og fra oss stiller 
seniorrådgiver Per Oretorp som 
skal snakke om individuell plan. 
Dette tror jeg, igjen, blir en svært 
spennende konferanse som vil ha 
interesse for en god del av våre 
medlemmer, sier Dahl-Hilstad og 
legger til:

- Det er lagt ut informasjon på 
nettet om konferansen, blant an-

net på LTNs sider. Der kan folk gå 
inn og lese - eller linke seg videre.  
Påmeldingsfristen er den 1. okto-
ber, og det er billigere å delta hvis 
man melder seg på innen den 
30. juni. Overnattingen er lagt til 
Clarion Hotel Bergen Airport, av-
slutter hun.

Trafikkskaddes magasin vil 
komme tilbake med en bredere 
omtale av konferansen.

Neste hjerneskadekonferanse 
avholdes i Helse Vest
Av Gunn-Elisabeth Almås

Den 6. nasjonale konferansen om traumatisk hjerneskade avholdes i Bergen i tids-
rommet 27.-28. oktober. Konferansen har tittelen "Vegen framover".
- LTN har vært med hvert eneste år, og vi gleder oss allerede til en faglig spennende 
konferanse, sier assisterende generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad som også er 
med i programkomiteen.

LTN invitert til festival
Store lastebiler skal stå sentralt på når Skiptvetfestivalen arrangeres den siste helgen i juni. 
Mannen bak festivalen heter Egil Sørensen, og han har invitert LTN 
til å ha stand under arrangementet.
Sørensen ønsker å sette fokus på sikkerhet, 
arbeidsforhold og rekruttering til bransjen. 
Under festivalen lover arrangøren 
god musikk og om lag 
35 utstillingsbiler skal stå på 
området. Noen av disse er 
motivlakkerte og under 
festivalen skal også den 
fineste bilen bli kåret. 

Er du interessert i å delta, 
kan du kontakte Inge Botten 
i Yrkes og trafikkutvalget.
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Ikke alle reagerer likt på gravidite-
ten. Noen vil oppleve bedring mens 
andre blir verre. Undersøkelser viser 
derimot at et flertall vil oppleve en 
forbedring av sykdomsaktiviteten. 
Det viser seg også at enkelte har for-
bedret sykdomsaktivitet inntil ett år 
etter fødsel. Det at mange opplever 
stor forbedring av sykdomsaktivitet-
en under svangerskap og i måned-
ene etter fødsel, gjør at man møter 
den nye tilværelsen som småbarns-
foreldre på en mer positiv og kan-
skje mer utvilt måte. 

St.Olavs hospital i Trondheim 
har satt fokus på unge kvinner 
med kroniske plager og de utfor-
dringer som de eventuelt måtte 
møte på under et svangerskap og 
påfølgende barseltid. Dette sett i 
sammenheng med medisinering, 
aktivitet, oppfølging av fysiotera-
peut, samtaler m.m. Har du spørs-
mål omkring dette så anbefales 
det å ta kontakt med St. Olav gjen-
nom din fastlege.

Vår biologiske klokke tikker som 
kjent fort, så dette er ikke noe man 
kan utsette på ubestemt tid. Det er 
derfor viktig å søke faglige råd der 
man kan det, men ikke minst søke 
råd blant kvinner som har vært 
gjennom denne problemstillingen. 

Svaret man da får er at det å 
få barn er noe av det største man 
kan oppleve i livet, så de kroniske 
plagene som tidligere virket uover-
kommelige ikke lenger har så stort 
fokus.

Gravid med kroniske 
muskel- og leddplager

Av Elisabeth Bøen-Johnsen
LTN-Ungdom
 

Chill

"5 kjappe"

Navn: Elisabeth Bøen-Johnsen
Alder: 35 år
Lag: LTN-Midt- og Nord-Hedmark 
lokallag

1:Hvordan skal vi nå fram til 
ungdommen?
- Ungdom må møte ungdom på 
ungdommens arena. Dette gjelder 
for å verve medlemmer til LTN men 
ikke minst for å nå frem med hold-
ningsskapende arbeid.

2: Hva er viktig for ungdom i 
ditt lag?
- Sosiale og fysiske aktiviteter i 

samspill med andre ungdommer.

3: Hvem er ditt forbilde i LTN?
- Blant ungdommen så er det helt 
klart Einar Aarum, mer engasje-
ment og "ståpåvilje" skal man lete 
lenge etter. Ellers så vil jeg trekke 
frem Randi og Per Erling Åsen, må-
ten de har delt sin erfaring med oss 
andre har vært svært engasjernede 
og nyttig. 

4. Hva er ditt beste Seliusminne?
- Hvor merkelig begeistret både sto-
re og små blir for å få dette sjødyret.

5. Hva er din største drøm?
- 0-visjonen. Den er i egentlig uopp-
nåelig, men vi kan ikke tillate oss å 
jobbe mot andre mål da vi ikke øn-
sker skadde og drepte i trafikken.

Med utgangspunkt i muskel- og leddplager samt kroniske smerter, kan tanken på å 
bli gravid virke svært skremmende og nærmest helt fjernt. 
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Gruppen som Killi konsentrerer seg 
om, er åtte ungdommer i alderen 
13-18 år, deres lærere og foreldre. 
Killi reiser derfor landet rundt under 
arbeidet med avhandlingen, og idet 
Trafikkskaddes magasin er på be-
søk, har hun akkurat vært på en ny 
intervjurunde til fire av deltakerne.
- Min tilnærming til dem er hvordan 
de selv opplever deres skolehver-
dag. Jeg spør om hindringer, mu-
ligheter, hva som er vanskelig og 
hva som gir mening. Hvordan opp-
fatter de seg selv? Jeg ønsker å ta 
tak i hva brukeren selv tenker om 
sin egen situasjon, forklarer hun.

Store utfordringer
Avdelingslederen ved Øverby kom-
petansesenter slår fast at det er lett 
å vokse seg inn i vansker etter en 
traumatisk hjerneskade. Sosiale og 
emosjonelle vansker er noe av det 
de unge sliter med. Mange opple-
ver isolasjon og ensomhet. De føler 
selv de er annerledes.

- Jeg ser at mange lærere virke-
lig gjør sitt ytterste overfor eleven, 
men i mange tilfeller er mangelen 
på kunnskap et stort problem. Hvis 
læreren ikke har kunnskap om hjer-
neskade, så kan eleven rett og slett 
bli vanskelig å forstå. Det kan dreie 
seg om alt fra å glemme beskjeder 
som er gitt, rote til rundt seg, fal-
le i tanker og bli "fjern" eller å ha 
en merkbar avviklende oppførsel 
sammenliknet med tiden før ska-
den. Omgivelsene skjønner ofte 
ikke sammenhengen. Samspillet 
mellom skole, elev og foreldre kan 
også bli vanskelig, forklarer hun.

Miljøet er viktig
Eli Marie Killi mener læringsfakto-
ren og god tilrettelegging er vesent-
lig i læringsprosessen etter en trau-
matisk hjerneskade. 

- Det handler også mye om å ha 
fokus på de ressursene som fin-
nes. Vi er alle individer med ulike 
ressurser. Medisinsk kan vi si hva 
en skade kan medføre, men det 
sier ikke alt. Alle er vi forskjellige.  
Hvis vi skal hente fram ressursene 
i et menneske etter en traumatisk 
hjerneskade, realiseres dette best 
gjennom at vi har kunnskap om 
hvordan en skade kan påvirke hjer-
nens fungering. Vi må også ha nok 
kunnskap til å forstå det gjensidige 
samspillet mellom hjerneskaden, 
de bevarte ferdighetene og den ak-
tuelle konteksten som barnet eller 
den unge inngår i, sier hun og fort-
setter: 

 - Jeg er opptatt av hvordan læ-
ring kan skje i et fellesskap, som 
både ivaretar det faglige arbeidet, 
men som samtidig også ivaretar 
disse elevers behov for hjelp og 
støtte når det gjelder emosjonell 
forståelse og sosial kompetanse.

Godt mottatt
Killi nikker bekreftende på at hennes 
arbeid blir godt mottatt både i fag-
miljøer og ikke minst fra foreldre og 
skole. Det er Øverby kompetanse-
senter som står som oppdragsgi-
ver, og etter at avhandlingen er lagt 
på bordet, vil den kunne benyttes til 
å styrke og underbygge hva som er 
viktig i læringsprosessen til barn og 

unge etter en ervervet hjerneskade. 
Det vil fagmiljøet nyte godt av.

- Jeg mener at elever som på-
drar seg en traumatisk hjerneskade 
skulle ha en systematisk oppføl-
ging til de er ute av videregående 
skole. Her burde det komme inn 
nasjonale føringer. Kunnskapen 
og historikken rundt eleven, som 
er ekstra viktig når man har fått en 
traumatisk hjerneskade, blir lett 
borte på veien - eksempelvis ved 
lærerskifte, nye fagpersoner i PPT 
og overgang fra et skoleslag til et 
annet. Jeg savner derfor systema-
tikk i oppfølgingen av barnets skole-
gang, avslutter Killi.
 

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Killi forsker på 
læringsforløpet 
etter en traumatisk hjerneskade
Eli Marie Killi, som er ansatt som avdelingsleder ved Statped Øverby kompetanse-
senter, er i gang med en doktorgradsavhandling som har arbeidstittelen "Mening og 
sammenheng i læringsforløpet etter en traumatisk hjerneskade". I Norge er dette 
nybrottsarbeid.
- I arbeidet benytter jeg meg av intervjuer med elever, lærere og foreldre. Jeg har 
også tilgang på nevropsykologiske og spesialpedagogiske rapporter, forteller Killi 
som har travle dager fram til desember 2012.

- Jeg savner en systematisk opp-
følging av elever med en trauma-
tisk hjerneskade til de er ute av 
videregående skole, sier avdel-
ingsleder ved Statped Øverby 
kompetansesenter Eli Marie Killi 
som er i gang med en spennende 
doktorgradsavhandling.
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hjerneskade. Det er logisk at seksu-

elle problemer kan oppstå, da na-

turlige funksjoner som seksualitet 

lett forstyrres av sykdomsprosesser 

og/eller andre belastninger. 
Ulike faser irehabiliteringsprosessen

Hos en person med traumatisk hjer-

neskade er det vanlig at vedkom-

mende gjenvinner mange av sine 

tapte funksjoner ganske raskt etter 

ulykken. Den skadde går gjennom 

ulike faser i rehabiliteringsproses-

sen. Først er akuttfasen hvor den 

skadde som oftest er innlagt på en 

sykehusavdeling og hvor vedkom-

mende vil våkne opp fra koma og 

etter hvert bli mer våken og orien-

tert om omgivelsene. Mange vil 

kun reagere på kraftige stimuli som 

høye lyder og smerte, og berøring 

av kjønnsorganene kan derfor være 

en av de ytterst få behagelige til-

gjengelige stimuli som den skadde 

kan respondere på og ha en viss 

kontroll over. I postakutt fase er den 

skadde oftest innlagt på en rehabi-

literingsinstitusjon. I denne fasen 

kan seksuell atferd komme til ut-

trykk som manglende initiativ, ved-

varende forvirring og manglende 

orientering, eller manglende hem-

ming av impulser og atferd. Det er 

heller ikke uvanlig at den skadde 

opplever endringer av seksuell lyst, 

depresjon, kognitive problemer, fø-

lelsesmessig ustabilitet og endret 

selvbilde. 
Skal ikke hindre

et seksuallivPå institusjoner hvor folk er avhen-

gige av helsepersonell, er det viktig 

at helsepersonellet ikke hindrer pa-

sienter i å kunne leve et aktivt sek-

sualliv. Det er viktig at helseperso-

nell på en åpen og fordomsfri måte 

informerer pasienter og eventuelt 

pårørende om mulige hjelpemidler. 

Man må også kunne drøfte de prak-

tiske og følelsesmessige problemer 

som er forbundet med den delen 

av livet som har med kjærlighet og 

seksualitet å gjøre. Det er viktig at 

seksuelle problemer blir tatt fatt i 

på et tidlig stadium, slik at livskva-

liteten opprettholdes. Skulle seksu-

elle problemer vedvare, kan det gi 

redusert livskvalitet, og det er der-

for viktig å ta opp problemene med 

tilgjengelig helsepersonell, fastlege 

eller sexolog.
Tiden etter hjemkomst

Når den skadde kommer tilbake til 

hverdagslivet hjemme, kan noen 

problemer fortsette og enkelte nye 

problemstillinger kan komme til. 

Atferden er ofte sammensatt og 

kompleks, og involverer komplisert 

samhandling mellom den skad-

de, familien og venner. En hjerne-

skade påvirker alle sider ved livet 

og ens væremåte ettersom det er 

hjernen som styrer alle funksjoner. 

En person med traumatisk hjerne-

skade har ofte et såkalt skjult han-

dikap, også kalt kognitiv svikt, som 

gjør at vedkommende bruker mye 

mer energi enn vanlig og dermed 

blir fortere sliten. Tretthet, slitenhet, 

smerter, depresjoner, søvnløshet, 

stress eller andre livsproblemer kan 

ligge bak seksuelle problemer. En 

kognitiv svikt kan gi utslag i form av 

blant annet problemer med evnen 

til å motta og bearbeide informa-

sjon, konsentrasjon og oppmerk-

somhet, nedsatt hukommelse, hvor 

raskt man kan tenke og evnen til å 

tenke abstrakt, evnen til å planleg-

ge, å bruke språket og kommunise-

re, samt å tilegne seg kunnskap. For 

seksualitetens skyld er alt dette mer 

og mindre viktige faktorer å ha in-

takte for at man skal kunne fungere 

optimalt i et forhold. Kan bli usikker
Avhengig av den skaddes alder, 

kan dagliglivet etter en ulykke ha 

både likheter og ulikheter. En per-

son som blir skadet i tenårene eller 

tidlig 20-årene er i en fase av livet 

som ofte er forbundet med løsri-

velse fra hjemmet, utdanning, jobb 

og etablering av et kjæresteforhold. 

En person i 30-40 årene er ofte eta-

blert med samboer og barn, hus og 

bil. En 60-åring er gjerne i et trygt 

og langvarig forhold med barn som 

har flyttet ut, og er straks klar for å 

ta fatt på pensjonisttilværelsen med 

reising og tid med barnebarn. Uan-

sett hvilken alder man er i når ska-

den oppstår, vil tid og krefter bli 

brukt på opptrening – tid og krefter 

som egentlig skulle vært brukt på 

noe helt annet. Man blir fortere sli-

ten og trenger pauser fra alle inn-

trykk. Endret selvbilde og kanskje også 

endret utseende, kan gjøre den 

skadde mer usikker. Det kan kjen-

nes vanskelig å opprette kontakt 

med en man er interessert i eller be-

holde den partneren man har. 
Vanskelige forventninger

En partner vil forvente det samme 

etter ulykken som før ulykken, men 

kanskje mestrer man ikke på sam-

me måte som før. I dagens sam-

funn kan hvem som helst finne det 

vanskelig å leve opp til forventnin-

ger og idealer om kropp og seksua-

litet. Mediene er i stor grad med på 

å definere hva som er en fin kropp. 

Det er derfor viktig at alle som er i 

en sårbar fase i livet, får hjelp til å 

få et positivt syn på egen kropp og 

egen seksualitet – et positivt syn på 

seg selv som den man er!

8 Tm • nr. 2 – 2011

Fagnytt

Av Kjersti EinanSykepleier og LTN-medlem

Wikipedia, et oppslagsverk på inter-
nett, definerer seksualitet som ”det 
som omfatter kjønnslivet og alt 
som knytter seg til det. Dette inklu-
derer både de rent fysiologiske og 
medisinske sidene, men også de fø-
lelser som er knyttet til kjønnslivet. 
Sosiale anliggender og etikkspørs-
mål er også viktige i forhold til te-
maet. Det vitenskapelige studiet av 
seksualitet kalles sexologi.”

En drivkraft i ossI følge Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) er ”seksualiteten en inte-

grert del av ethvert menneskes per-
sonlighet, noe som ikke kan skilles 
fra andre deler av livet. Seksualitet 
er mye mer enn samleie og evnen til 
å få orgasme. Seksualiteten finnes i 
den energien som driver oss mot å 
søke kjærlighet, varme og nærhet. 
Seksualiteten uttrykkes i hva vi fø-
ler, hvordan vi beveger oss, hvor-
dan vi berøres og berører andre. 
Seksualiteten påvirker våre tanker, 
følelser, handlinger og vårt samspill 
med andre mennesker.” Seksuali-
tet blir derfor en del av det meste 
vi gjør og er; enten vi onanerer, har 
samleie, flørter med noen, stryker 
noen over armen, fantaserer, smiler 
og nikker til en annen, velger å sit-
te ved siden av èn bestemt person, 
kler seg slik eller slik osv.

Følger oss hele livetSpør man mannen eller dama i 
gata om hva seksualitet er for dem, 
vil kanskje svaret være i retning av 
det som har med sex og samliv å 
gjøre. Og ja, på en måte følger sex 
og seksualitet hverandre, men sam-
tidig er de uavhengige av hveran-
dre. Seksualitet er uten alder, den 
er med oss fra vi blir til og frem til 
vi dør. Det er en iboende drivkraft; 
en energi som driver oss, et grunn-
leggende behov som er integrert i 
hvert enkelt menneskes personlig-
het! Seksualitet er en viktig kilde til 
glede, avslapping, trygghet og ny-
telse. Seksualitet består samtidig av 
kommunikasjon, grenser og gren-
sesetting, læring og utvikling. En 

god og trygg seksualitet er med på 
å bedre hvert enkelt menneske sin 
livskvalitet. 

Endring av seksualitet ved traumatisk hjerneskade
Personer med traumatisk hjerne-
skade kan som mange andre med 
en form for nedsatt funksjonsevne 
oppleve at det finnes allmenne opp-
fatninger om hvordan de skal være. 
Utenforstående kan mene at per-
soner med traumatisk hjerneskade 
ikke har seksuelle følelser, samt at 
de ikke er i stand til å ha noe seksu-
alliv, eller at de ikke er normale og 
derfor ikke har normal sex…(!) 
Det er gjort studier på hvorvidt sek-
sualiteten endres etter at man har 
fått en traumatisk hjerneskade. Èn 
studie sier at traumatisk hjerneska-
de kan føre til endringer i ens seksu-
alitet ved at man kan få problemer 
med lystfølelsen, reisning av penis, 
fuktighet i skjeden og evnen til å 
få orgasme. Endringene kan også 
innebære kognitive og følelsesmes-
sige problemer, samt nevrologiske 
utfall og konsekvensene av disse. 
En annen studie sier at det er få el-
ler ingen problemer i tiden rett et-
ter ulykken/skaden, men at proble-
mene kan komme med tiden. Disse 
problemene reflekterer følelses- og 
personlighetsmessige følgevirknin-
ger etter hjerneskaden, fremfor de 
fysiske forstyrrelsene av seksuell 
funksjon. Det man kan tolke ut fra 
studiene er at det kan forekomme 
seksuelle problemer ved traumatisk 

Seksualitet, en viktig kilde til gledeSeksualitet er et vidt begrep som rommer mye, hvor vi har noe felles og noe veldig 

individuelt. Før du leser videre - bruk noen minutter på å tenke gjennom hva 

seksualitet innebærer for deg…
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Leserinnlegg

 

Vi opplever hver dag våre unges 

frustrasjon og fortvilelse over egen 

tilstand når det kommer til forel-

skelse, nærhet og omgang (sosiali-

sering) med det andre kjønn.
Selvbilde, selvtillit og selvinnsikt er 

mer eller mindre redusert og fel-

les for våre ungdommer er stort 

fokus på seksualitet for å kunne ha 

et forhold til det andre kjønn. To av 

våre unge hadde hatt sin seksuelle  

debut før ulykken og to hadde ikke, 

og som pårørende kan vi observere 

forskjeller i tenke/væremåte men de 

fokuserer alle på sex og kjæreste.
En av ungdommene har ved 3-4  

anledninger snakket med forskjel-

lig helsepersonell om sine frus-

trasjoner, men ingen har så langt 

kommet med konkrete hjelpetiltak. 

Vi som pårørende ser denne fortvi-

lelsen og blir også frustrert fordi vi 

ikke vet hvordan håndtere det eller 

hvor vi kan søke hjelp og råd.Er seksualitet fremdeles et tabu-

område, og betyr det at hjelpe- 

apparatet ikke er i stand til å gi råd 

og oppfølging på dette området?Hvor kan skadde/pårørende hen-

vende seg med hensyn til råd om 

hjelpemidler og eventuelt få råd, 

opplæring/kurs om dette?Unge skadde som ikke lever i et 

kjæresteforhold trenger kontinuer-

lig samtalehjelp på dette området, 

og hvor kan man få det?

To av oss mødre har til og med 

tenkt at en prostituert kunne være 

til hjelp, men da gjør vi oss til for-

brytere og det gir også mange ne-

gative tanker i forhold til sykdom, 

trygghet og fremtid!Har andre skadde/pårørende tan-

ker, erfaringer og råd som kan  

deles med andre?
Hilsen 
Fire mødre som opplever frustra-

sjonen sammen med våre unge 

hver dag

Føler seksualitet fortsatt er tabuVi er fire mødre til ungdommer med traumatisk hodeskade som har lest artiklene i 

Trafikkskaddes magasinet nr. 1 og nr. 2 i år angående " Seksuell helse og seksualitet, 

en viktig kilde til glede", skrevet av Kjersti Einan.

Trafikkskaddes magasin har i to utgaver tatt opp problemstillin-ger vedrørende seksualitet etter skade.

Leserinnlegg

Seksualitet er et område med høy 
grad av kompleksitet som innbefat-
ter et stort følelsesmessig register. 
Helsepersonell er som andre ofte 
preget av individuelle reservasjo-

ner og holdnings-

messige barrierer som kan gjøre 
det vanskelig å ta opp spørsmål 
knyttet til seksualitet. Informasjon 
knyttet til temaet burde inngå som 
en obligatorisk del av et behand-
lingsprogram, men det er som re-
gel ingen dynamikk på dette fag-

området. Fremdeles er det 
slik at spørs-

mål knyttet til endret seksuell funk-
sjon eller endrede forutsetninger 
for seksuell aktivitet som følge av 
sykdom eller skade i mange tilfel-
ler forblir ubesvart. Det er slik at det 
tradisjonelt sett er liten kultur innen 
helsevesenet for å forvalte seksu-
elle spørsmål. Vår evne til å iva-
reta dette behovsområdet er ennå 
avhengig av enkeltpersoners per-

sonlige kunnskap og enga-
sjement. Etter vår erfaring er 
det varierende i hvilken grad 
helsepersonell er villige til å 

snakke om slike forhold, man-
ge synes ikke de kan nok eller 
føler seg utrygge. Sykepleier 
Kjersti Elnans to innlegg i Tra-
fikkskaddes Magasin er bidrag 
som illustrerer og definerer muli-
ge senfølger og fokus etter skade 
på en god måte. Leserinnlegget i 
TM tar opp viktige og bestående 

utfordringer knyttet til fokusområ-
der innen forvalting av seksualitet 

Det er som dere skriver slik at 
mange etter en ervervet hjerneska-
de opplever seg som ”mindre” el-
ler annerledes verdt enn før, i hvert 
fall de første årene etter skade el-
ler sykdom. For de aller fleste unge 
(og mange voksne) er seksualitet, 
sex og kjærester viktig – kanskje så 
viktig at det kjennes som det aller 
viktigste. Ikke bare påvirkes dette 
av hormoner og indre drifter, det 

Må gi bedre kompetanse 
på området seksualitet

I mars-utgaven av Trafikkskaddes magasin hadde vi på trykk et leserinnlegg fra fire mødre som reiste en 
del spørsmål i forbindelse med traumatisk hodeskade og seksualitet. Mødrene opplever hver dag sine ung-
dommers frustrasjon og fortvilelse når det kommer til både forelskelse, nærhet, omgang, eller sosialise-
ring, med det andre kjønn. De har nå fått svar på en del av sine spørsmål fra Henning Storvand som er leder 
for Fagforum for Seksualitet på Sunnaas Sykehus HF.

Red.

Sunnaas svarer frustrerte mødre
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handler om dype og grunnleggen-
de forhold knyttet til det å være et 
menneske.

 
Inn i et forhold som bruker el-

ler mottaker av ulike helsetjenester 
tar man med seg all erfaring, kunn-
skap og holdninger man har tileg-
net seg gjennom livet. Når man 
rammes av alvorlig sykdom eller 
skade, er tanker om seksualitet ofte 
noe av det første som dukker opp. 
Det er imidlertid velkjent at man-
ge brukere ikke tør å ta opp temaet 
med sine behandlere, eller at det 
ikke faller naturlig å gjøre dette den 
første tiden etter skade. Det kan 
være både hensiktsmessig og øn-
skelig at man blir best mulig kjent 
med sin egen situasjon før temaet 
bringes på bane, men etter hjem-
komst kan det være vanskelig å 
finne fagpersoner eller andre som 
kan gi gode svar. Man vet at sek-
sualitet er nært forbundet med livs-
kvalitet, og en helt naturlig del av 
det å være menneske. Følelsen av 
frustrasjon, fortvilelse og utilstrek-
kelighet kan bli ytterligere forster-
ket dersom man møter manglende 
forståelse, eller også hvis det ikke 
finnes noe adekvat hjelpetilbud på 
området. 

Det finnes dessverre ikke en en-
kel fasit på hvordan vi skal forval-
te vår seksualitet for å være sikret 
suksess. Det er derfor ikke enkelt å 
svare på hvordan man kan gå fram 
for å sikre et tilbud for de unge som 
artikkelen omtaler. Uansett alder, 
kjønn, diagnose, psyke, fysisk og 

kognitiv status, etiske, religiøse og 
moralske forhold vil alle være for-
skjellig. 

Vilje og evne til positiv åpenhet 
og dialog om emnet er grunnleg-
gende viktig. Tabuisering og for-
tielse skaper kun økt usikkerhet, 
fortvilelse og vanskeligheter. Ade-
kvat ivaretakelse med god kom-
petanse til å komme den enkelte 
bruker i møte på hans/hennes pre-
misser er en vesentlig faktor. Sexo-
loger, psykologer og enkelte leger 
jobber mye med disse tingene, så 
kunnskapen finnes. Ulike interes-
seorganisasjoner bør prioritere te-
maet høyere på sine agendaer, for 
det er åpenbart at det finnes be-
hov for bedre og mer kunnskap på 
området. Samarbeid med aktuelle 
instanser, fagmiljøer og pårøren-
de/brukere bør være retningsgi-
vende for hvordan man bør drive 
dette videre. Det nevnes at i sko-
lesammenheng finnes positive er-
faringer spesielt med helsesøstre, 
mange av disse er bedre vant med 
å snakke om slik ting enn andre. 
Det finnes et vell av seksualtek-
niske hjelpemidler som kan være 
et godt alternativ for enkelte, men 
disse kan nødvendigvis ikke erstat-
te nærhet eller kontakt med et an-
net menneske. Allikevel kan bruk 
av seksualtekniske hjelpemidler 
med god introduksjon være både 
inspirerende og hensiktsmessig. 
Er dette et alternativ som ønskes 
prøvd ut finnes det mange varian-
ter. Ved valg av evt. hjelpemiddel 
bør man igjen innhente kompetan-

se, feil valg kan gi negativ effekt. 
Dersom hjelpetiltakene som etter-
spørres handler mer om selvbilde 
og selvtillit, så bør en se etter hjelp 
i andre sammenhenger. Tålmodig-
het, trygghet, toleranse og åpen-
het rundt temaet er essensielle fak-
torer for et vellykket resultat, men 
ikke alltid like lett å få til i praksis. 
Vi har vår seksualitet til glede og 
nytelse, eller tidvis også til sorg og 
fortvilelse. Det er uansett viktig å 
opprettholde et optimistisk og po-
sitivt syn på hvilke muligheter som 
faktisk finnes, for det er trolig en 
løsning for de fleste.

Informasjon om seksualitet inn-
går i et større konsept som omfat-
ter en rekke forskjellige emner. Vår 
måte å formidle kunnskap på er 
kun en av mange. Målet må være 
at det finnes forståelse, vilje og 
evne til å sette seksualitet på den 
faglige agendaen. Det handler om 
å gi både brukere og personell bed-
re og mer kompetanse på områ-
det seksualitet, og det handler ikke 
minst om å gi seksualitet en større 
plass i et mer helhetlig bilde av de 
tjenester og tilbud vi gir. 

Ved behov for ytterligere infor-
masjon om hvordan vi formidler 
temaet seksualitet er man velkom-
men til å ta kontakt.

Henning Storvand
Leder Fagforum for Seksualitet
Sunnaas Sykehus HF

Ildsjel fylte 60 år
LTN-Steinkjer og Namsos lokallag, ønsker 
å gratulere Rolf Saugestad (bildet) med vel 
overstått 60-års dag den 9. mai. Rolf og kona 
Randi har vært medlem i laget i 15 år. De er 
ofte med når noe foregår, noe vi setter meget 
stor pris på.

Vennlig hilsen
Styret
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Derfor bestilte jeg en tur til Tenerife, en av Kanari-
øyene, hvor de har et hotel som heter Mar Y Sol.  
Hotellet er et kurhotell, det vil si at her finnes alt fra 
varmtvannsbasseng til fysioterapi og mange forskjel-
lige behandlingstilbud for oss halvfrosne nordmenn. 
Hotellet ligger på sydkysten av Tenerife, i den gamle 
fiskerlandsbyen Los Christianos, og omlag 10 minutter 
å gå ned til strandpromenaden.  

Landet på Tenerife
Vi var veldig spente på om brosjyren og internettsiden 
kun var god reklame eller om det stemte det som sto 
der. Etter nesten 6 timers flytur fra Gardermoen landet 
vi på Tenerife og ble hentet på flyplassen i 20 graders 
varme. Fra flyplassen til hotellet tok det kun 15 minut-
ter å kjøre. Grønne plener, nydelige blomster og en 
svak varm bris gjorde at vi følte vi var kommet til et 
paradis. På med shorts og ned til en flisbelagt strand-
promenade som strekker seg 8 km forbi flere flotte 
sandstrender helt til neste fiskerlandsby Los Ameri-
canos. Ja dette var noe for en gjennomfrossen nord-
menn.

Godt tilrettelagt
Temperaturen i vannet var ikke mer enn mellom 18 og 
20 grader, men i bassenget var det 32 grader. Alt var til-
rettelagt for rullestolbrukere, rommene store og gode, 
fin terrasse i forbindelse med rommene, god mat, ja 
det var virkelig et sted hvor vi fikk ladet batteriene. Vi 
var der fra 16. til 30. januar. Enkelte dager hadde vi 
overskyet vær med litt regn, men alt i alt hadde vi en 
god norsk sommer.  

Tenerife er en øy med ca. 380.000 innbyggere, men 
øya har plass til over 700.000 turister.  De vi møtte på 
våre turer på strandpromenaden var hovedsakelig 
godt voksne personer som hadde langtidsferie. Det 
krydde av restauranter og spisesteder og maten var 
billig og god.

Ladet batteriene
14 dager gikk som en “røyk” og plutselig var vi tilbake i 

snøen og kulden, men nå med en lett brunfarge og ful-
le batterier. Dette kan anbefales selv om det koster litt. 
Norwegian har direkteruter fra Gardermoen flere dager 
i uken og prisen på flyreisen er overkommelig. Det blir 
ikke siste gangen jeg reiser til Mar Y Sol og Tenerife, 
men muligens siste gang jeg kun tar to uker. Tre eller 
fire uker ville vært det optimale. 

På Tenerife ligger Mar Y Sol. Hotellet er et kurho-
tell, det vil si at her finnes alt fra varmtvannsbas-
seng til fysioterapi og mange forskjellige behan-
dlingstilbud.

Landet Rundt

Av Henning Bjurstrøm, 
LTN - Asker- og Bærum lokallag

Tenerifte kan bli neste
vinters reisemål

“Når nettene blir lange og kulda setter inn…” da er det tankene går til varmere strøk.  
I og med at rullestol og snø og kulde ikke er en god kombinasjon fant jeg ut at dette 
skulle jeg gjøre noe med i år. 
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Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Orkdal
kommune

www,orkdal.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

www.lardal.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Rissa
kommune

 Kommunalteknikk
www.rissa.kommune.no

Tvedestrand
kommune

www.tvedestrand.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Oppegård
kommune

www.oppegard.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
www.stavanger.kommune.no

Vågå
kommune

www.vaga.kommune.no

Eidfjord
kommune

www.eidfjord.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

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

Sula
kommune

Kultur- og oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Træna
kommune

www.trana.kommune.no

Agdenes
kommune

www.agdenes.kommune.no

Askim
kommune

Brann og Redning
www.askim.kommune.no

Karmøy
kommune

www.karmoy.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Valle
kommune

www.valle.kommune.no

Re
kommune

www.re.kommune.no

Tysnes
kommune

www.tynset.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.kommune.no

Fauske
kommune

www.fauske.kommune.no

AKERSHUS

Bjørkelangen
1940 BJØRKELANGEN...................Tlf. 24 03 26 01

Romerike
Hvamstubben 8, 2013 SKJETTEN....Tlf. 24 03 26 00

HORDALAND

Drotningsvik
Janaflaten 20, 5179 GODVIK..........Tlf. 24 03 14 00

Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN...............Tlf. 24 03 13 00

Nesttun
Sanddalsv. 1, 5221 NESTTUN.........Tlf. 24 03 16 00

Åsane
Litleåsv. 59, 5132 NYBORG............Tlf. 24 03 14 50

MØRE og ROMSDAL

Molde
Verftsg. 3, 6416 MOLDE.................Tlf. 24 03 38 50

OPPLAND
Gjøvik AS
Ringv. 10, 2815 GJØVIK................Tlf. 61 13 08 50

Gran
Mohagalia 2, 2770 JAREN...............Tlf. 24 03 37 50

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

ROGALAND

Egersund
Fossv. 4, 4370 EGERSUND............Tlf. 51 46 14 00

Forus
Vassbotnen 6, 4313 SANDNES........Tlf. 24 03 41 00

Sandnes & Jæren
Kvernelandsveien, 4323 SANDNES..Tlf. 51 68 33 00

Stavanger
Vassbotnen 17,4033 STAVANGER...Tlf. 24 03 40 00

VESTFOLD
Sandefjord
Gokstadv. 16, 3216 SANDEFJORD..Tlf. 24 03 11 50

www.moller.no

TM 5-2011.pmd 18.05.2011, 12:281
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Landet Rundt 

Av Styret
LTN-Sogn og Fjordane 
fylkeslag

Markeringa av
Trafikkskaddes Dag

Vi hadde vanlege årsmøtesaker og var tilsaman 11 stk. 
(på delar av møtet). Møtet byrja med varm mat, deilig 
gryterett og ris. Så 1 minutts stillhet for å minnast om-
komne og skadde siste år.

Fylkessekretær i FFO i Sogn og Fjordane, Gro Indre-
bø, holdt innlegg om FFO. Ho snakka om kva FFO er, 
kva dei jobbar med, kvad ei står for og aktivitetar dei 
har i fylket. Vårt lag er ein av organisasjonane som lei-
ger kontor i FFO sine lokaler. Leiar i FFO Sogn og Fjor-
dane Gerd Bjørkedal måtte melde forfall.

I år gjekk Anna Skadal Jonstad ut av styret. Ho var 
med og starta laget vårt i 1997. Ei stor takk for hennar 
arbeid. Ho fekk gåve og blomar.

Sigmund Jonstad gjekk også ut av styret, fekk blo-
mar og ei gåve og vi fekk to nye i styret. Dei to nye er: 
Terje Styve og Reidun Vårdal Vie for 2 år. 

Mona Oline Ugelstad var ikkje på valg. Trond 
Brandal og Hanne Kristin Meek Ljotebø tok begge att-
val for 1 år. Det nye styret er: Leiar Hanne Kristin 

Meek Ljotebø, Trond Brandal, Mona Oline Ugelstad, 
Terje Styve og Reidun Vårdal Vie. 

Eit triveleg og godt gjennomført møte. Vi avslutta 
med kaffi og kake.

- LTN Sogn og Fjordane Fylkeslag hadde årsmøte søndag 20.mars kl. 14.00 i kyrkjelyds-
huset på Kyrkjebø.

I tillegg var det to barnedåpar. Vi var vel 100 stk. i kyr-
kja. Leiar i laget vårt, Hanne Kristin Meek Ljotebø, holdt 
ein sterk appell.

 – Vi må ha merksemd på dei store ulukkestala i 
trafikken. Meir må gjerast for å hindre at så mange liv 
går tapt og at så mange vert skada, sa Meek Ljotebø 
og viste til tal og statistikkar og kva som kan gjerast.
Til dømes: midtdelarar, bilbelte, sykkelhjelm, nedsett 
fartsgrense, gang og sykkelveg, rassikring, refleks, ut-
betring av vegstandard og handlingssakpande arbeid 
blant born og unge. 

Etter appellen tende vi fire lys i globen for dei som 
omkom i trafikken i vårt fylke i 2011.

Takkeofferet gjekk til vårt lag i dag. Etter gudste-
nesta vart alle invitert på kyrkjekaffi i kyrkjelydshuset. 
Her var det rom for mat og prat. Vi måtte dekke på 
meir for vi var over 40 som kom. Dette vart ei fin stund. 
Dei som var tilstades i kyrkja og på kyrkjekaffien tykte 
det LTN jobba med var eit viktig arbeid.

For leiar Hanne Kristin Meek Ljotebø var det ein litt 
spesiell dag. Den 13. mars i 2001 vart sonen Morten 
påkøyrd av eit vogntog her på Kyrkjebø, og døydde 

momentant. Han var nett fylt 6 år. Denne hendinga 
gjorde djupt inntrykk på det vesle lokalsamfunnet. 

Via gratisavisa Trafikanten har vi følgt planlegging 
og gjennomføring av eit flott gangvegprosjekt. Så av 
fleire grunnar ynskte vi å ha markeringa på Kyrkjebø 
i år.

LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag markerte Trafikkskaddes dag søndag 20.mars 2011 kl. 
11.00 i Kyrkjebø kyrkje på Kyrkjebø. Vi hadde invitert representantar frå politi, brann-
vesen, politi, ambulanse, politikarar og distriktssjef i Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane. 

Årsmøte i Sogn og Fjordane Fylkeslag

Hanne Kristin Meek Ljotebø (leiar) tenner lys i 
globen, på markeringa av Trafikkskaddes dag 
20.mars 2011 i Kyrkjebø kyrkje.

Anna Skadal Jonstad og Sigmund Jonstad gjekk 
ut av styret. Dei fekk gåve og blomar.
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Landet Rundt

Av Liv Solveig Einan
Foto: Anna Karolina Päbel Skomsø

LTN-Sør-Trøndelag har gjennomført aksjonen "Hvor-
dan forebygge trafikkulykken". Gunn Bach, ideskape-
ren, etterlatt mor og LTN-medlem sammen med leder 
i Orkanger trafikksikkerhetsutvalg Lone Kvålsvoll sto 
som hovedarrangør ved hjelp av LTN- Sør- Trøndelag, 
politi, ambulanse, brannkorps, kriseteam og veivese-
net.

Mange deltok
Alle russ og alle 10. klasser i Orkdal kommune var in-
vitert sammen med sine lærere til en annerledes skole-
dag, til sammen noe over 300 unge. Alle hadde møte-
plikt og fikk fravær om de ikke kom. Aksjonen gikk over 
hele skoledagen, vi aktørene var delt i 7 stands og alle 
ungdommene var delt i 7 grupper som hadde 20 mi-
nutter på hver stand. Spennende! Dagen startet med 
bildrop fra 25 meters høyde og avsluttet med rednings-
aksjon etter frontkollisjon alt arrangert på realistisk vis.

Fokus på konsekvenser
Fra LTN Sør-Trøndelag deltok Christian Aune Sørlie, 
Ann Aune og Liv Solveig Einan.

Vi skulle fortelle om LTN og snakke om konsekven-
sene av bilulykker! Derfor var Christian med, han sitter 
i rullestol og har mistet språket etter sin ulykke for seks 
år siden. Christian gjorde en fantastisk jobb og et for-
midabelt inntrykk denne dagen, til og med underteg-

nede var imponert over innsatsen sammen med alvor-
lige og mange reflekterte ungdommer. 

Dette er andre året denne dagen blir arrangert, og 
Orkanger håper å gjøre den til en tradisjon.

På stand delte vi ut " Ticket to ride", Selius, penner 
og annen LTN reklame.

En vellykket aksjon som spesielt de to damene på 
Orkanger kan være stolte over.

Vellykket 
ungdomsaksjon 
på Orkanger i Sør-Trøndelag
Det har vært avviklet en vellykket forebyggende trafikksikkerhetsaksjon for ungdom 
på Orkanger i Sør-Trøndelag.

Fra LTN-Sør-Trøndelag deltok Christian Aune 
Sørlie, Ann Aune (t.v) og Liv Solveig Einan.

Skoleelevene fikk en demonstrasjon på redningsarbeid og fikk også se drop av bil fra 25 meters høyde.
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LEXINs oppvarmingsteknologi har vært brukt med 
hell rundt om i verden, for å gi en behagelig og sunn 
varme. LEXINs lange infrarøde bølgelengde er til nytte 
for folk, planter og dyr. Samtidig reduserer det vesent-
lige behovet for medisiner, hormoner og plantevern-
midler. Dette må ikke forveksles med den infrarøde 
varmeren vi kjenner som terrassevarmer o.l som var-
mer der bølgene treffer. Denne fortsetter rundt og var-
mer alt i omgivelsene rundt oss og ikke luften. Det-
te resulterer spesielt for oss med smerter og plager 
i muskelatur med mer i en behagelig varme som kan 
sammenlignes med solens evne til og varme alt vi har 
rundt oss. Når ikke luften varmes slik den gjør med 
vanlig fyring får man heller ikke den støv- og tørrluft-
problematikken inne, lufta kjennes kaldere og friskere 
ut en det temperaturen tilsier. Man skal vel heller ikke 

stikke under en stol at besparelsene på 40-60 prosent 
i oppvarmingskostnader heller ikke er noen ulempe. 
Slik at investeringene og utgiftene vil gi en avkastning 
etter omlag tre år for å ta en forsiktig kalkyle, et panel 
som dekker ca 20m² vil koste ca 12.000 kr, fordelen 
med denne teknologien vs varmepumpe er at denne 
teknologien baserer seg på en helt annen teknikk og 
ikke er avhengig av utetemperatur osv. Man kan kom-
binere disse varmepanelene med andre fyringsmåter 
hvis man vil. Panelene har en høy grad av bruksmulig-
heter og plasseringsalternativer. 

Er dette noe dere ønsker å få mer informasjon om 
og eventuelt investere i, så har jeg fått fullmakter fra 
LEXIN Norge til og bistå mine LTNere i en god han-
del. Ta kontakt med meg på epost: 
kjell.silkoset@gmail.com

Takk for sist alle LTNere, mye skal man komme borti i, noe er bra og noe mindre bra. 
Men her har jeg kommet over et produkt som jeg gjerne deler med dere. Det handler 
om en helt annen form for teknologi for oppvarming av rom arealer og boliger.

Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim

Sykehusrevyen var satt opp for 4. året på rad. "En latter 
forlenger livet" heter forestillingen, og denne kvelden 
gjorde teatergruppa nettopp det - fikk oss til å le.

Det må bety mye for sykehuset å ha ett slikt teater-
opplegg, fordi det er latter de samles om.

I hverdagen blir det jo helt noe annet, da kan det stå 
om livet. Latterdøra var åpen fra første akt. Forestillin-

gen begynte med "en veldig personlig trener" og satt 
på spissen da de hadde hengt opp to store sprøyter fra 
taket. Senere i forestillingen kom det senkende ett gult 
redningshelikopter mens hele gruppa sang og danset.
Da siste akt var over gikk noen av LTN-medlemmer 
over gata til Park Hotel hvor vi avsluttet kvelden med 
noe godt å spise. Der hadde vi også en hyggelig prat.

LTN-Buskerud lokallag hadde teatertur til Drammen teater den 24.mars. Her møtte det 
14 humørfylte medlemmer som ville se på Sykehusrevyen 2011. Den hadde vi hørt mye 
godord om.

Latter for medlemmer

Bilde t.v: 14 LTN-medlem-
mer møtte opp og humø-
ret var på topp også før 
forestillingen.
 
Bilde t.h: LTN-Buskerud 
lokallag hadde en hyggelig 
samling også etter at tea-
terforestillingen var over. 
(Fra v.) Bjørg, Bodil, Kjell, 
Sissel, Anne, Toril, Askhild 
og Bjarne.

Viktig med god oppvarming 
når du har fysiske plager
Av Kjell Silkoset, LTN-Romerike lokallag
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Begge kursene ble holdt på Lian LMS. Det deltok 14 per-
soner på det første kurset og 17 personer på det andre. 
Deltakere var av begge kjønn og av ulike skadegrupper, 
både trafikk, yrkes og voldsskadde. Morten Hustad fra 
NAV holdt et interessant foredrag om gangen fra syke-
melding og over til arbeidsavklaringspenger (AP). Det 
som før var rehabiliteringspenger, attføringspenger og 
tidsbegrenset uføretrygd. Når en person har AP må en 
sende meldekort og være i aktivitet med f.eks behand-
ling, kurs eller utprøving på arbeid. Man har ikke lov til 
å forlate landet uten klargjøring fra NAV. Regelen er at 
man kan gå på AP i opp til 4 år.Ofte kommer en person 
i økonomiske vansker etter at sykemeldingsperioden 
er over, NAV har rådgivning for privatøkonomi. Hustad 
svarte villig på spørsmål fra deltakerne. 

Glimrende foredrag
Til erstatningsrettkurset var vi heldige og fikk Per Ore-
torp, seniorrådgiver i LTN, til å komme og holde et 
glimrende foredrag om temaet. Per er grundig som 
foredragsholder og vet hva dette dreier seg om. Etter 
som det ofte er store og kompliserte forhold som ligger 
til grunn, er det i aller høyeste grad viktig å starte "i rik-
tig ende" med erstatningssaker. Og husk at dette ikke er 

noen jobb for amatører. Det er advokatjobb på et plan 
som er langvarig og i aller høyeste grad av en slik art at 
ingen skadet person øyner hvilken utfordring dette er. 
Her er det fra trinn én et stort behov for kompetanse fra 
noen som har stor og lang erfaring.

Grundig gjennomgang
Per Oretorp gikk gjennom hele gangen fra skaden skjer 
og hva som er viktig og huske i gangen mot erstatning. 
Ikke minst er det viktig å holde kontakt med lege / be-
handler for dokumentering. Husk å ta kontakt med lege 
innen 72 timer etter ulykken, sier Per.

Meld fra til alle forsikringsselskap og til fagforenin-
gen på jobb om at skaden har skjedd. Gjelder også ek-
tefelles/partners forbindelser.

Vi anbefaler derfor alle som trenger hjelp i slike sa-
ker, søk hjelp fra starten av, og meld deg inn i Lands-
foreningen for trafikkskadde for å få hjelp og støtte. Vi 
har en meget engasjert seniorrådgiver som er svært 
dyktig til slikt arbeid. Husk også at det er gratis advo-
kathjelp etter bilansvarsloven. 

Per Oretorp står til tjeneste når du skulle ha et be-
hov for hjelp. Vi ønsker at flere får hjelp, så ring Per tlf 
nr: 22 35 71 00

Landet Rundt

Av Øystein Fostervold 
og Brit Lund

LTN-Sør Trøndelag fylkeslag 
arrangerte kurs
LTN-Sør Trøndelag fylkeslag arrangerte kurs i NAV og arbeidsavklaringspenger den 
31. mars og kurs i erstatningsrett den 7. april.

Kurset i erstatningsrett 
trakk mye folk til Lian 
LMS. Som foredrags-
holder stilte senior-
rådgiver i LTN, Per 
Oretorp.

Kor Sprøtt inviterte til hyggekveld på Lian LMS den 12. 
april. Alle deltakerne i koret var oppfordret til å invitere 
med seg venner, familie og kjente. Inneliggende og an-
satte ved Lian rehabilitering var også invitert.

Det ble en hyggelig kveld som startet med konsert 
fra Kor Sprøtt, deretter kaffe og masse kaker. Vi hadde 
fått lånt oss ”årer” og hadde åresalg med påfølgende 
trekning. Fler stilte med både kaker og premier, noe 
som vi er veldig takknemlig for. Inntekten fra åresalget 
går selvfølgelig til utgifter som koret har. Det var om-
lag 50 gjester til stede.

Tusen takk til alle som bidro til en ny fin kveld for 
oss alle.

Hyggekveld på Lian
Av Brit Lund
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Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Rica Hotel Hamar
2320 FURNES

Tlf. 62 35 01 00

3277 STEINSHOLT
Tlf. 33 15 56 00

0111 OSLO
Tlf. 22 47 72 30

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

Vegar Klauseie
Transport

Sagmov. 70
2074 EIDSVOLL VERK

Tlf. 97 09 70 00

Antonsen
MW-Transport

Rotnesvegen 92
2150 ÅRNES

Tlf. 93 23 00 83

Skarnes
Drosjesentral

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Willys Trafikkskole AS
Andebuv 74, 3170 SEM

Tlf. 33 31 14 57

Blomsgate 5
Vi har samkjørt oss, men alt er som før!

Bedre for dere, bedre for oss!
JARLE HODDEVIK TRAFIKKSKOLE

BJØRN OLAV'S TRAFIKKSKOLE
LENA'S TRAFIKKSKOLE
FINN'S TRAFIKKSKOLE

Påmelding og informasjon:

Tlf. 32 12 32 08                                                   ...litt bedre

Hurum & Røyken
Taxi BA

Øraveien
3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 61 00

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

Eikerbladet
Nedre Torgg. 18

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

 Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Lillestrøm
videregående skole
Henrik Wergelandsg. 1

2003 LILLESTRØM
Tlf. 63 89 06 00

Jahr Bilservice
Jarv. , 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

Merdev. 6
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 51 00

Naustdal
Elektro AS

Øyrav. 3
6817 NAUSTDAL
Tlf. 57 81 93 69

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

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Vang
7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

EuroContact
Norge A/S

Øvre Flatås vei 18
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 42 40

Aas Transport AS
3630 RØDBERG
Tlf. 977 27 200

Frank Dahl
Transport AS
Svend Haugsgate 33

3013 DRAMMEN
Tlf. 32 89 34 10

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Albjerk Bil Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Sundbrei
Transport

Klevi Næringspark
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

Dahls
Frysetransport

Anettesv 24
3518 HØNEFOSS
Tlf. 908 01 190

3571 ÅL
Tlf. 32 08 13 95

G. Leer & Sønner AS
3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 913 28 521

Gunnar og Inge
Bilservice AS
Verkstedvegen 12
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Kenneth Sjønnegård
Transport AS
Granmov 29 A

3300 HOKKSUND
Tlf. 911 51 135

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Inter Revisjon
Moss AS

Halløkka 4
1534 MOSS

Tlf. 69 20 45 00

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Brødrene Hole
Transport AS

Tunhovd
3540 NESBYEN
Tlf. 32 74 41 01

Værnes
Bilverksted AS

Petrinebakken 4
7517 HELL

Tlf. 98 63 71 00

Litleåsv. 65
5132 NYBORG
Tlf. 55 39 30 30

Røra Bilverksted
Hyllav. 4

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Elcom AS
Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Kjelsås
Bilverksted AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

3701 SKIEN
Tlf. 02 610

Nøtterøy Familiecamping
Fjærholmen AS
Fjærholmv 170

3132HUSØYSUND
Tlf. 33 38 51 43

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Skorgen Grus og
Transport A/S

Skorgen
6391 TRESFJORD
Tlf. 71 18 11 68

Siv.ing.
Stener Sørensen  AS

Langesg. 1
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 26 44 70

Velsvik Transport
Moltumyrane

6076 MOLDTUSTRANDA
Tlf. 46 54 25 24

John Rathe
Transport
7100 RISSA

Tlf. 73 85 46 54

Horten
Båtsenter AS

Nedre v 8
3183 HORTEN

Tlf. 33 03 54 00

Egeland Transport
Johannes & Sønner

Olsteinv. 5
4342 UNDHEIM
Tlf. 51 48 45 22

Jørn’s Bil og
Brems AS
Østre Aker v 68

0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Hafstad
vidaregåande skule

Hafstadv. 49
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 13 00

Skjellerud
Verksted ANS

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Transport
Trond Weum
Formov, 3340 ÅMOT

Tlf. 908 59 515
Holsts g 10
0473 OSLO

Tlf. 22 37 85 58

Skumoen, 4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstads v 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

Norsk
Motorcykkel Union
Skoggata 5, 1502 MOSS

Tlf. 908 37 374

Mariendal Bil AS
Åshøgdv 468

2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 41 35
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Hovedkravene i brevet som ble overlevert Senterparti-
ets Per Olaf Lundteigen er bedre veivedlikehold og flere 
nye veier. De sanitære forholdene langs veiene må bli 
bedre, og det må opparbeides flere oppstillingsplasser. 
Utenlandske aktører er også nevnt. Organisasjonen Sjå-
førenes Krav sier de også internt vil jobbe med holdnin-
ger i sin egen bransje, og støtter fullt ut 0-visjonen.

Flere grensekontroller
I sin appell tok Inge Botten for seg problemene knyttet 
til utenlandske vogntog som ikke er rustet for norske 
veier på vinterstid. Dårlig "skodde" vogntog er et pro-
blem. Noen passerer grensa uten at de har en eneste 
kjetting med seg, sa Botten under sin appell. Han me-
ner disse vogntogene må stoppes og sjåførene må få 
kjøreforbud inntil alt utstyret er i orden. Det bør skje på 
grenseovergangene.

Klar tale
Han sier videre at uvitenhet om problemet ikke er år-
saken til at slike vogntog får kjøre inn i landet: - Dette 
er norske myndigheter fullstendig klar over, men hva 
blir gjort? Hvert år forsikrer myndighetene at noe skal 
gjøres neste vintersesong. Det blir imidlertid ikke gjort 
noen verdens ting. År etter år gjentar disse probleme-

ne seg. Disse sjåførene får fortsette sitt livsfarlige spill 
med fare for andres og eget liv. 

Godt oppmøte
Senterpartiets Lundteigen fikk overrakt en stor gummi-
klubbe under aksjonen. Dette ble gjort som et symbol 
på at ha nå kunne slå kravene igjennom. - Jeg er godt 
fornøyd med gjennomføringen av aksjonen, og det var 
mange mennesker som stoppet opp under appellene. 
Det er viktig at vi tar inn over oss at dårlige veier også 
gir dårlige arbeidsforhold for yrkessjåførene.  Sjåføre-
nes Krav har som mål å sette fokus på hvordan det er å 
ha veien som arbeidsplass. Denne kunnskapsformid-
lingen støtter vi i LTN, avslutter Inge Botten.

Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: Asbjørn Olaussen

LTN med appell 
foran Stortinget
LTNs Inge Botten fra Yrkes- og trafikkutvalget holdt appell foran Stortinget i forbindelse 
med aksjonen som organisasjonen Sjåførenes Krav gjennomførte den 9.mai. - LTN, 
Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Lastebileierforbund og YrkesTrafikkForbundet  
er blant dem som støtter kravene til den nystartede organisasjonen, forteller Botten.

Det har igjen vært arrangert Rally Sørlandet. Dette er et årlig arrangement i 1. mai-
helgen. Masse folk og LTN-Vest Agder fylkeslag hadde fått tildelt stjerneplass midt i 
hovedgaten både fredag og lørdag.

Solen skinte fra skyfri himmel og det ble mange men-
nesker på standen. Mange ønsket å snakke med oss i 
LTN. Det ble delt ut omlag 120 brosjyrer "Når ulykken 
først er ute", Seliuser, reflekser og pustemasker. Yr-
kesbrosjyren var det også mange som ville ha. 

Når jeg var ferdig i Mandal, etter til sammen 12 ti-
mer, hadde jeg samtaler med "russen" fra hele landet 
som skulle på treff i Kristiansand. Fredag pratet jeg 
nok med om lag deltakere i 10 biler på veien fra Man-
dal til Kristiansand. Lørdag var jeg i samtale med russ i 
20-25 biler. Søndag ble "dagen derpå" for mange etter 
festen i Kristiansand. Jeg var tidlig på plass i Kristian-
sand/Odderøya og snakket med mange. Det ble imid-

lertid stilt spørsmål som var leit å høre. Mange spur-
te om jeg visste om der var promillekontroll på veien. 
Det gjør meg veldig betenkt at det er en slik holdning 
hos russen. Jeg snakket med ledelsen i politiet både 
lørdag og søndag og de var veldig begeistret for job-
ben jeg gjorde. Jeg visste at det var kontroller men jeg 
opplyste ingen om det. Jeg bare oppfordret alle jeg 
snakket om å la bilen stå til de var 100 prosent sikre på 
at de var trygge. Snakket med politiet søndag kveld og 
det var gledelig at ingen russ var tatt i promillekjøring. 
Hvis dette er fasiten for helgen, ja så er jobben vi dri-
ver med positivt og gledelig. 8-10 timers arbeid på en 
helg er bare moro når resultatet blir slik.

Rally Sørlandet og russetreff
Av Asbjørn Olaussen, LTN-Vest-Agder fylkeslag

LTNs Inge Botten holdt appell under aksjonen som or-
ganisasjonen Sjåførenes Krav holdt foran Stortinget.



I hvilken rekkefølge må
pinnene flyttes for ikke å
røre de andre pinnene? 
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SeliusSelius
Du er kanskje glad i å sykle du også? Jeg synes 
det var kjempefint å ta ut sykkelen fra garasjen 
igjen - og tråkke i vei. Jeg håper du alltid husker 
å bruke hjelm når du er på sykkeltur. Jeg tør ikke 
sykle uten hjem.  Det kan nemlig være kjempefar-
lig å slå hodet sitt i asfalten, og hvis du blir påkjørt 
av en bil, kan det gå ekstra ille hvis du ikke har 
hjelm. Jeg har sett noen barn som henger hjel-
men på sykkelstyret. Da kan de like godt legge 
den igjen hjemme. Liten vits i å ha med hjem hvis 
den ikke sitter der den skal - på hodet! Heldigvis 
er det mange kommuner som har fått gang- og 
sykkelsti, og den regner jeg med at du bruker. Der 
kan vi sykle trygt. Jeg synes også du av og til skal 
få noen voksne til å kontrollere bremsen på sykke-
len din, ja det er lurt at noen voksne ser over hele 
sykkelen av og til. Det lønner seg å ha sykkelen i 
orden når du skal i trafikken.

LTN har også noen fine refleksvester for barn og 
disse har noen av lagene liggende. Hvis du ikke 
har refleksvest, så spør de voksne om å få en. Hvis 
vi bruker refleksvest når vi sykler, så er vi synlige 
i trafikken. Bilistene ser oss på lang avstand, og 
det er naturligvis veldig fint. Refleksvest er supert. 
Vær lur - bruk den.

Ha en fin juni måned!

Hilsen
Selius

Herlig å 
sykle igjen

Denne flotte 
tegningen har vi 
fått fra Sofie Larsen, 
og hun har tegnet 
en flott dame. 
Tusen takk Sofie. 
Overraskelse 
kommer i posten.



Ikke at Anton trenger hjelp for
å være heldig, men kan du se
hvor han kommer til å gå for å
finne kjedet, hvis han går fra stein

til stein?

PINNESPILL
10, 11, 9, 8, 6, 7, 2, 5,
3, 1, 4.

SÅ FLAKS!

Løsninger
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SeliusSelius
- Fisken ser dårlig ut, sa fru Olsen til 
fiskehandleren.
- Å, det er nok verre enn som så frue, 
den er død! 

Læreren:
- Per, du forstår vel at det går utover 
meg når du sitter igjen?
- Ja, jeg trøster meg med det!

- Kelner, kan jeg få snakke 
med kokken?
- Han står midt i middagen.
- Da kan du hilse ham og si at sko-
sålen hans er i suppen min. 

Han var 75 år, følte seg ikke helt bra 
og sa til legen:
- Tror du jeg bør begynne med 
helsekost? 
- Nei, jeg vil heller anbefale 
konserveringsmiddel.

En mor hadde tre sønner. Den ene 
het Einar, den andre het Finn og den 
tredje het Steinar. En dag ropte mo-
ren dem inn til middag: 
- Einar Finn Steinar! 

Har du hørt om likbilen som skulle 
selges?
Det ble det lagt ut annonse i avisen, 
der sto det:
Likbil til salgs...noe daukjørt...

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

Le med Selius

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



Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

NORDLAND
Lofoten Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES................................................Tlf. 76 08 25 55

OSLO
Alna Trafikkskole
Risløkkveien 51 A, 0583 OSLO...........................................Tlf. 22 72 02 32

Niern Kjøreskole
Vestheimgata 4 b, 0283 OSLO...........................................Tlf. 920 32 393

Odd Torp Trafikkskole
Krystallv. 26, 0594 OSLO....................................................Tlf. 906 10 909

Oslolappen Aut. Trafikkskole
Hvitfeldts gate 19, 0283 OSLO...........................................Tlf. 22 43 98 00

R.S Kjøreskole
Nuggerudveien 15 B, 1089 OSLO.........................................Tlf. 46 47 08 30

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

ØSTFOLD
Østfold Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD.................................................Tlf. 69 22 22 53

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole! HORDALAND

Røldal......................................Tlf. 53 64 73 60

MØRE og ROMSDAL

Surnadal.................................Tlf. 71 66 12 08

OPPLAND

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

OSLO

Oslo..........................................Tlf. 22 19 10 11

ROGALAND
Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88

SOGN og FJORDANE

Stryn.........................................Tlf. 970 82 373
Stårheim.................................Tlf. 57 86 37 30

SØR-TRØNDELAG
Orkanger................................Tlf. 72 48 19 00
Selbu........................................Tlf. 73 81 73 50

TROMS

Finnsnes.................................Tlf. 77 87 09 00

ØSTFOLD
Halden.....................................Tlf. 69 17 54 90

NAF avd.Aust-Agder
Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Gaular Bygde-
og Sjukeheim

6973 SANDE I SUNNFJORD
Tlf. 57 71 82 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Scandinavian
Transport Brokers AS

Stokkamyrv. 12
4313 SANDNES
Tlf. 51 63 96 50

KRS Transport
Gjelsmov. 18
4619 MOSBY

Tlf. 40 01 39 39

Jan Sigve Herredsvela
Transport
Fuglestad

4363 BRUSAND
Tlf. 900 75 500

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 16 60

Østlandske
Vindu AS

2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21

Ole Th Nymoen  AS
3350 PRESTFOSS

Tlf. 32 71 25 50

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Ø. Apeland
Transport AS
Kopperudhøgda 10
3330 SKOTSELV
Tlf. 976 86 823

Sibelco Nordic AS
6146 ÅHEIM

Tlf. 70 02 49 00

Elveg. 5
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 51 33

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Vestre Linnesv 11
3400 LIER

Tlf. 32 22 61 00

Svensrud
Transport AS

Verven 11
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 20 47 70

Orkdal Bil AS
Bårdshaug Vest

7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

Pit Stop Service
Stengata 22
1531 MOSS

Tlf. 69 25 49 12

Bring Logistics AS
avd. Brumunddal

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

Arkitekt
Konrad Halvorsen

Klosterg. 7
1532 MOSS

Tlf. 69 25 67 00

Veggli
Handelsforening A/L

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 61 08

Toyota
Nordvik AS

Sivert Nilsens g. 43
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 66 00

Rue Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Jernbanev 21
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Hans Bil
Bilekstra verksted

Hadelandsv. 2113
2740 ROA

Tlf. 61 39 19 90

Eek Transport AS
Bryggevegen 21
3683 NOTODDEN

Tlf. 03 595

Øverland
Transport A/S

Knut Dahles v. 94
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 42 95

Skansen Auto AS
Bossekopv. 60

9511 ALTA
Tlf. 78 44 98 88

Tangvollveien 66
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 11 65
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LTN kryss

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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Atle
Haglund

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 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, 0401Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
I år kom påsken 
veldig sent

Vinnerne er:
Karin Oldervoll, 
Birtavarre

Elisabeth Ø. 
Sandhåland, 
Torvastad

Odd-Egil 
Gundersen, 
Oslo
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AKERSHUS
Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI......................Tlf. 64 97 78 00

Bilia Høvik
Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK.......Tlf. 22 95 67 99

Bilia Personbil as
Brannmannsv 2, 2050 JESSHEIM....Tlf. 63 92 79 50

Bilia Personbil as
Fetveien 215, 2007 KJELLER..........Tlf. 66 93 65 00

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

HEDMARK

Bilia
Vangsv. 185, 2321 HAMAR.............Tlf. 62 53 88 10

OSLO

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

VESTFOLD

Morris Autohandel AS
Semslinna 15, 3103 TØNSBERG......Tlf. 33 30 05 00

ØSTFOLD

Bilia Personbil AS
Varnav. 43 d, 1526 MOSS..............Tlf. 69 26 24 00

Kjellstadvn. 11, 3400 LIER
- Tlf. 32 85 96 60

Tilrettelagt arbeid for mennesker
med særegen arbeidsevne.

www.lier-asvo.no

Bodø videregående skole
Amtmann Heggesv 34, 8041 BODØ

Tlf. 76 65 15 00

AKERSHUS

v/Morten Bryn, Torggata 1 PB 105, 1441 DRØBAK
bryn@advokatperspektiv.no...................................Tlf. 64 90 91 00/450 32 748

BUSKERUD
Advokat Atle Roll - Mathiesen
Kong Rings gate 16, 3502 HØNEFOSS..................................Tlf. 32 12 10 53

HEDMARK
Advokat Magnulf Aurvåg
PB 273, 2302 HAMAR................................................Tlf. 62 52 92 25

Advokat Helge Næss Rustad
Storg 15, 2408 ELVERUM ................................................Tlf. 62 43 19 20

SOGN OG FJORDANE

PB 570, 6802 FØRDE............................................................Tlf. 57 83 39 00

Naustdalsv. 1 b, 6800 FØRDE................................................Tlf. 57 83 71 00

SØR-TRØNDELAG
Advokat Jostein Reinås
PB 260, 7301 STJØRDAL.......................................................Tlf. 41 26 72 22

NORD-TRØNDELAG
Advokatene Hustad og Sørvig AS
PB 500,7801 NAMSOS.......................................................Tlf. 74 22 66 77

Advokat Trond P. Nilsen
PB 233,7601 LEVANGER.......................................................Tlf. 74 08 28 11

TELEMARK
Advokat Jan Erik Granmo
Lietorvet, 3717 SKIEN.................................................Tlf. 35 50 54 20

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

RING FOR INFORMASJON

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S
Hausmanns gate 6

0186 OSLO
Tlf. 23 15 70 60

Telemark
Dekksenter AS

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50
DEKK Partner

Kai O. Leinan
Transport AS

Humlebakken 31
3929 PORSGRUNN

Tlf. 909 93 028

Birger Lie
Bilforretning AS

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 00

Reisa Bilsenter AS
Hovedv 45

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Nordli Bil og
Karosseri AS

Mohagalia 8
2770 JAREN

Tlf. 61 33 88 77
Rep av alle merker

Jan Olafsen
Transport AS
Kristian Sørlis v. 20

2040 KLØFTA
Tlf. 920 16 371

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Sollihagaen 2
7374 RØROS

Tlf. 900 72 113

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Sunnlandsv. 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 01 00

www.motor-trade.no

Plassen MC &
Racing AS

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 66 76

Nettbuss Øst AS
2001 LILLESTRØM

Tlf. 64 84 35 00

Gjøvik Auto
Sulland Gruppen

Autov. 3
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 14 07 00

Bø Bil og
Karosseri AS

Rotebergv. 11
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 23 30

Hitterdalen
Ved & Transport

Hitterdalen
7374 RØROS

Tlf. 928 03 678

Cato Rekanes
Transport

Hørte
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 977 00 000

Serimaster AS
Støperig 7

  3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 07 00

Ski Taxi
Berghagen 5 1405 LANGHUS

1401 SKI
Tlf. 06 491

Christensen & Jensen
Transport AS

Autorisert maskinentreprenør
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Sæternes
Transport AS

Ramstadlandet Austafjord
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Oleif Simensen
Transport AS

Mardalv. 84
9517 ALTA

Tlf. 908 55 254

Autostil
Verksted AS

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

-Meka-

Kjell Kjøde
Transport

6143 FISKÅBYGD
Tlf. 90 10 89 52

Vestbase AS
Omagata 110 c

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Olav Arnstad
Transport
7620 SKOGN

Tlf. 74 09 60 54
Mobil 908 90 834

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

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00
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LTN takker for annonsestøtten



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

medlemmer@ltn.no • Tel: 22 35 71 00

Landsforeningen for t raf ikkskadde

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

 

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@ohco.no

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

høyt faglig nivå og gode resultater.

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

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Jeg er en mann på 28 år som var involvert i en bilulykke for ca 10 år 
siden, dette forandret livet mitt.

Etter mye trening, hvor alt måtte læres på nytt, startet jeg på mitt 
”comeback” til livet. Det skulle fort vise seg at det var ekstremt van-
skelig, hvor de gamle ”venner” ikke kjente meg igjen,  og alle trakk 
seg gradvis tilbake.

Jeg ønsker derfor via denne annonse å treffe likesinnede, som et-
ter stor sannsynlighet har opplevd det samme som jeg. Jeg ønsker 
først og fremst å treffe en snill jente, men er også klar over at bare 
det å starte med å sosialisere seg, er en nødvendig for å kunne treffe 
andre.

Det er jo nettopp ofte gjennom venner og andres venner at du 
finner din partner, så hvis du er en person som kan identifisere deg 
med meg, ikke nøl med å ta kontakt, du kan benytte både mail, tele-
fon og face-book.
Hører gjerne fra alle dere som er der ute, ring eller skriv, så får vi se 
om vi klarer å finne tonen. 

Thomas Dambo 
Tlf.: 41145531
Mail: dambo31@hotmail.com

Ønsker kontakt med andre ungdommer

- Jeg ønsker å treffe noen som har 
opplevd noe av det samme som jeg, 
skriver Thomas Dambo.



B
Avsender: LTN, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

Vi har lang og bred erfaring med behandling av personskadesaker, 
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.

Kontaktpersoner:

Advokat Bjørn M. Brauti  
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

Telefaks + 47 73 87 99 98  •  Telefon +47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no  •  www.nidarosda.no
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Rådgiverne svarer
på spørsmål

LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold 
har kontortid hver torsdag 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


