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

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

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

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

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

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

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

LTN-Harstad og omegn ll.
v/Stein Håvard Kristensen
Fauskevåg, 9419 Sørvik
T. 915 87 535
ltn-harstadomegn@ltn.no
Konto 4730.30.95825

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LTN-Regionssekretær Vest
M. 416 22 094
region.vest@ltn.no

LTN-Regionssekretær Øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
M. 482 47 402
regionost@ltn.no
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Vi lar lagt et landsmøte bak oss, og jeg 
vil takke for tilliten som ble vist meg og 
resten av styret. Som nyvalgt leder av 
en høyst oppegående organisasjon, så 
gleder jeg meg til å ta fatt på det arbei-
det som ligger foran oss. Med et bredt 
sammensatt styre, med innsatsvillige 
og engasjerte personer, så mener jeg 
at vi har gode forutsetninger for å lyk-
kes. På vegne av det nyvalgte styret, 
og medlemmer for øvrig, ønsker jeg å 
takke tillitsvalgte som nå har trådt ut av 
krevende posisjoner. Disse har i en år-
rekke gjort en fremragende innsats for 
foreningen, og vi håper de vil være ak-
tive LTNere også i årene som kommer. 
Hjertelig takk for innsatsen!
 
LTN har i år 25-års jubileum og vi kan 
feire LTN som en stadig mer innflytel-
sesrik og kraftfull organisasjon. Mange 
ildsjeler har tråkket opp løyper foran 
oss, og vi skal fortsette arbeidet. Foru-
ten at vi har viktige oppgaver overfor de 
som er skadde, er det også avgjørende 
at LTN arbeider opp mot det politiske 
miljøet. Det gjør vi også i stadig ster-
kere grad. For oss er det viktig å peke 
på problemstillinger og deretter finne 
løsningene i samarbeid med myndig-
hetene. Vi lykkes dessverre ikke alltid 
- eller fort nok, men er glade over de 
gjennomslagene vi har hatt. Vi hadde 
gleden av å ha besøk av statssekretær 
Dagfinn Sundsbø på landsmøtet. I sin 
hilsningstale slo han fast at LTN er vik-
tig som korrigerende stemme. Vi skal 

love det politiske miljøet, og myndig-
hetene for øvrig, at vi fortsatt skal være 
synlige og tale de skaddes sak. 

I skrivende stund venter vi på stor-
tingsmeldingen om samhandlingsre-
formen. Den er viktig for oss. I denne 
reformen rettes det fokus mot en av 
LTNs hjertesaker – nemlig koordine-
ring av tjenester. I dag har vi ikke sys-
temer som er gode nok til å ta vare på 
helheten. Dette fører til at mange ikke 
får den hjelpen de tenger. Jeg vil tro 
de aller fleste av LTNs medlemmer har 
følt dette på kroppen.  Fortvilede men-
nesker kontakter oss daglig. Pasienter 
skrives ut av sykehus og får ikke god 
nok oppfølging av kommunen. Fra po-
litisk hold heter det seg at samhand-
lingsreformen er fra reparasjon til fore-
bygging. Det virker lovende. LTN har 
lenge krevd at det må settes inn tiltak 
– til rett tid. Vi må ha gode og målret-
tede tiltak for å unngå funksjonstap. I 
dag opplever vi et oppstykket ansvar 
og manglende samarbeid. Under sli-
ke forhold kan man ikke lykkes. Et hal-
tende og sprikende system rammer i 
særlig grad våre medlemmer, og der-
for hilser LTN en samhandlingsreform 
velkommen. 

Riktig god sommer!

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Nye utfordringer for LTN
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Harmoni og enighet preget lands-
møtet som nylig ble avholdt på Gar-
dermoen. Om lag 80 LTNere, med 
delegater, observatører og gjester 
var invitert til landsmøtet hvor også 
foreningen feiret 25 år.

Etter fire perioder i landsstyret 
hadde Henning Bjurstrøm annon-
sert sin avgang. Tidligere nestleder 
Svein Ove Langeland var foreslått 
som ny leder, og ble enstemmig 
valgt.

Valgkomiteen fikk gjennomslag 
for hvilke personer som skal sitte i 
landsstyret i kommende periode, 
men det ble noen omrokkeringer 
under valget. Elisabeth Bøen-John-
sen fra Hedmark var opprinnelig 
kandidat til vara i styret, men fikk 
plass som ungdomsrepresentant 
og blir fast medlem av styret. Hilde 
Valberg fra Stjør- og Verdal lokallag 
blir varamedlem. Ett av argumente-
ne som ble brukt var at Bøen-John-
sen burde inn på fast plass etter at 
ungdomsrepresentant Anja Kle-
ven trakk sitt kandidatur før lands-
møtet. Bøen-Johnsen er 33 år, og 
går dermed inn i aldersgruppen for 
LTN-ungdom.

Få kommentarer
Landsstyrets beretning for perioden 
2007–2009 var det få kommentarer 
til. Fra talerstolen kom det oppfor-
dringer om at økonomikomiteen 
ved neste beretning utdyper, eller 
forklarer, tallene i regnskapet på en 
lettfattelig måte. Finanskrisen mer-
kes også i LTN med et undersludd 
på om lag 12 millioner kroner. Le-
der av komiteen, Jarl Vian, kunne 

imidlertid berolig deltakerne med 
at de røde tallene kun hadde vært 
reelle hvis LTN skulle ha solgt og 
realisert eiendommer. LTN har en 
solid økonomi, og han forsikret om 
at økonomistyringen i LTN er god. 
På spørsmål fra en av delegatene 
kunne nyvalgt leder Svein Ove Lan-
geland fastslå at LTN ikke vil gjøre 
større investeringer den kommen-
de periode. 

– Det foreligger ingen planer om 
det, svarte Langeland.

Kontrollkomiteen skriver i sin 
beretning at den har forståelse for 
den negative utviklingen av egen-
kapitalen på bakgrunn av den fi-
nansielle situasjonen i markedet. 

Vellykkede kampanjer
LTN har lagt bak seg to vellykkede 
landsomfattende kampanjer i for-
rige periode. Sykkelhjelmaksjonen i 
2007 ble en formidabel suksess, og 
dette ble fulgt opp med refleksves-
ter og reflekser i fjor. En mediaun-
dersøkelse viser at LTN har fått stor 
oppmerksomhet under sine kam-
panjer. Tilbakemeldingene fra lage-
ne har også vært gode, og LTN vil 

Til stor applaus ble Svein 
Ove Langeland fra Roga
land enstemmig valgt 
til ny leder av LTN under 
landsmøtet som ble av
viklet på Gardermoen i 
perioden 13.–14 juni. Som 
nestleder får han med seg 
Liv Solveig Einan fra Sør
Trøndelag, og også hun 
fikk full støtte fra salen.
– Et fint gjennomført 
landsmøte, mente de om 
lag 80 LTNerne som var til 
stede på Gardermoen.

Stor enighet under
landsmøtet på Gardermoen

Over 80 personer fra hele landet var samlet til landsmøte på Garder-
moen.

Landsmøtet 13.–14. juni

Av Gunn-Elisabeth Almås

Etter 16 år i vedtektskomiteen 
takket Målfrid Bjorvatn Helle 
av og hun fikk blomster for sin 
store innsats i komiteen.
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arbeide for å få til andre landsom-
fattende kampanjer.

LTN er nå representert i alle lan-
dets fylker og medlemsmassen 
holder seg stabil. 

– I oktober 2008 hadde vi en ned-
gang på over 500 medlemmer, og vi 
tror finanskrisen var årsaken til det-
te. Ved siste opptelling før vi kom 
til landsmøtet, var imidlertid tallet 
kommet opp på samme nivå som 
før oktober i fjor, kunne generalse-
kretær Marit Andresen fortelle.

Stor aktivitet
Det er stor aktivitet i LTN og i de 
ulike regionene. Det er blant annet 
avholdt 84 kurs og seminarer over 
hele landet. Erstatningsrett, tryg-
derettigheter, kognitive skader og  
organisasjonslære er populære te-
maer. Likemannsarbeid er også et 
av LTNs satsingsområde og de aller 
fleste lag har nå opparbeidet et like-
mannsutvalg.

LTN er, og har vært, hjelpeinter-
venient i saker. LTN vil fortsette det 
viktige arbeidet med å få belyst sa-
ker i rettssystemet og følger utvik-
lingen nøye. Foreningen er bekym-
ret over utviklingen i saker med 
nakkeskader. Slik det ser ut nå, blir 
det stadig vanskeligere å vinne 
fram i søksmål i nakkeslengskader. 
Det ser ut til at den skadelidte må 
legge ned like mye arbeid i å tilba-
kevise anførsler om andre mulige 
årsaker, som på å bevise skadeev-
ne, akutt- eller brosymptomer. Det 
er også avsagt dommer i en del sa-
ker vedrørende yrkesskade og tren-

den, med et forholdsvis raust syn 
på vilkårene for å få forsikring, ser 
ut til å opprettholdes. En god del 
rettssaker, med særlige konsekven-
ser for skadde, er under behandling 
i domstolene, og disse følges nøye 
av LTN.

Noen tilføyelser
Det ble kun noen få tilføyelser til 
handlingsplanen som ble lagt fram 
for landsmøtet. LTN-Romerike lo-
kallag fikk medhold i at det må leg-
ges opp til arbeidsprosesser som 
styrker og bidrar til organisasjons-
utvikling og forankring ute i lagene, 
mellom lagene og til sentralt hold. 
Under punk om rus i trafikken la 
LTN-Vest-Agder fylkeslag og fram 
en anførsel som også fikk medhold. 
Anførselen omhandler medisinbruk 
og bruk av medisiner som ikke er 
merket med rød trekant. Det bør vi-
ses stor oppmerksomhet også ved 
bruk av ”ufarlige” medikamenter. 
Kombinasjoner kan gi rus og LTN 
mener legene må gis et spesielt an-
svar i å informere om dette.

LTN-Harstad og omegn lokallag 
fikk også applaus for forslaget om å 
øke arbeidet for å lovfeste krav om 
seter i busser, spesielt skolebus-
ser. Under punktet samferdsel og 
trafikksikkerhet fikk LTN-Asker og 
Bærum inn en tilføyning. LTN skal 
arbeide med utgangspunkt i den 
nye tilgjengelighetsloven som ble 
gjeldende fra den 1. januar i år i for-
hold til tilgang til tog, buss og bå-
ter. LTN-Ofoten lokallag fikk også 
med en anførsel under punktet for 
helse- og sosiale rettigheter.

– Vi mener også det skal stå i 
vårt handlingsprogram at LTN skal 

jobbe for at skadde, pårørende og 
etterlatte kvalitetssikres en helhet-
lig utredning, behandling, rehabili-
tering. Det må gis et verdig tilbud – 
uavhengig av økonomi, sa lederen i 
LTN-Ofoten, Turid Henriksen.
  

Punktum for vedtektene
I fire år har det vært arbeidet med 
en forenkling og redigering av ved-
tektene, og komiteen har lagt ned et 
solid arbeid i dette. 

Saken har også vært ute til be-
handling i lagene, og det har vært 
muligheter for alle å komme med 
innspill. Det var derfor et godt gjen-
nomarbeidet dokument som ble 
lagt fram. Landsmøtet vedtok som 
et tillegg at dersom landsmøte av-
holdes etter 30.06, og de årene det 
ikke avholdes landsmøte, gis lands-
styret fullmakt til å fastsette års-
regnskapet. Årsregnskapene skal 
fremlegges på landsmøte. Mari-
anne Nyland fra LTN-Buskerud fyl-
keslag la fram ønske om at valg av 
landsstyret blir gjennomført som 
en av de siste postene under fram-
tidige landsmøter og fikk gjennom-
slag for det. 

Etter 16 år i komiteen, takket le-
der av komiteen Målfrid Bjorvatn 
Helle av. Bjorvatn Helle ble hyllet 
med stående applaus og blomster 
fra landsmøtet.

– Vedtektsendringene har vært 
gjenstand for et stort arbeid som 
har pågått over lang tid, og det var 
godt å sette punktum. Med det ar-
beidet som er gjort vil det være 
enklere både å forstå, og lese ved-
tektene, sa Bjorvatn Helle etter at 
saken var behandlet.

Elisabeth Bøen-Johnsen (LTN- Midt og Nord-Hedmark lokallag) og 
Jan Kolbjørnshus (LTN-Gjøvik og omegn lokallag) kunne gratulere 
hverandre med plass i landsstyret.

Rogalendingen Svein Ove Lange-
land ble enstemmig, og til stor 
applaus, valgt som leder i LTN.
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Regjeringen legger nå fram en stor-
tingsmelding om samhandlings-
reformen, og den knytter det seg 
spenning til. I reformen settes det 
fokus på at mange pasienter og 
brukere har behov for koordinerte 
tjenester. Statssekretæren brukte 
store deler av talen på dette teamet 
og innrømmet at det i dag ikke er 
gode nok systemer som tar vare på 
helheten i tilbudet.

– Landsforeningen har en viktig 

oppgave overfor de skadde ved å gi 
rådgivning, gi mulighet for kontakt 
med andre som er i samme situa-
sjon, og drive selvhjelpsarbeid – for 
å nevne noe. LTN har også en vik-
tig oppgave i samarbeid med myn-
dighetene ved å gi informasjon om 
problemstillinger som må tas hen-
syn til og forhold som en må finne 
løsninger på, sa Sundsbø som et-
ter talen fikk blomster og stor app-
laus fra salen.

– Vil ha påbud om 
belter i skolebussene

– LTN har gjort et betydelig arbeid

Lill Tove Pedersen og Stein Håvard Kristensen fra LTN
Harstad og omegn lokallag la frem et forslag om at LTN 
må arbeide for å lovfeste krav om belter i buss. Forsla
get fikk tilslutning. 
– Vi sender ikke jenta vår med skolebuss så lenge det 
ikke finnes sikkerhetsbelter i den, sier de to.

Statssekretær Dagfinn Sundsbø var invitert til å holde 
hilsningstale ved åpningen av landsmøtet, og han roste 
LTN for arbeidet som er gjort de siste 25 årene.

Belter til passasjerene i alle busser 
– og spesielt i skolebusser! Dette 
er en fanesak for de to aktive forel-
drene i LTN-Harstad og omegn lo-
kallag. De har over lengre tid jobbet 
med saken, og har også fått lokal-
politikerne til å vurdere problemstil-
lingen.

– Vi synes det er uholdbart at 
barn sendes med skolebusser uten 

at de sikres med belte. For vår del 
har dette ført til at vi henter og brin-
ger jenta vår til skolen. Vi sender 
henne ikke med en buss der hun 
sitter utsikret. Kanskje er vi spesielt 
redde etter at vi selv var innblandet 
i en trafikkulykke, men vi har fått 
stor støtte fra andre foreldre. Alle 
er enige om at det må gjøres noe, 
og nå er det på tide at politikerne 
våkner og at vi får et lovpåbud, sier 
de to.

Sterk støtte
De to er svært fornøyd at LTN også 
vil ha som mål å jobbe aktivt for at 
belter blir påbudt i buss. Samtlige 
landsmøtedeltakere stilte seg bak 
forslaget.

– Lokalt har saken stoppet opp i 
det politiske systemet. Vi har hatt en 
dialog med bystyret. Målet var at vi 
skulle få installert belter i èn skole-
buss, og deretter fortsette med å få 

installert belter i flere busser. Vi har 
fått et overslag som viser at det vil-
le koste om lag 44.000 kroner å in-
stallere belter i en av skolebussene. 
Dette er småpenger sammenliknet 
med hva en ulykke ville koste, og 
de menneskelige lidelsene lar seg 
heller ikke måle i kroner og øre, sier 
Pedersen og Kristensen.

Er bekymret
De to foreldrene er redde at det vil 
skje en alvorlig og stor ulykke.

– Med jevne mellomrom kan vi 
lese at det skjer uhell med skole-
busser, og vi tror det bare er spørs-
mål om tid før vi får en stor ulykke. 
Skolebusser ferdes på kronglete 
veier her til lands. Det er horribelt 
at barna ikke er sikret. Vi kan ikke 
vente med et lovpåbud. Det må 
komme raskt! mener de to.

Landsmøtet 13.–14. juni

Av Gunn-Elisabeth Almås

– Vi ønsker et lovpåbud raskt. 
Skolebarna må sikres med belter 
i bussene, sier Lill Tove Pedersen 
og Stein Håvard Kristensen fra 
LTN-Harstad og omegn lokallag.

Statssekretær Dagfinn Sundsbø 
(t.h) fikk blomster av nyvalgt 
leder Svein Ove Langeland etter 
hilsningstalen. 



  nr. 6 – 2009 • Tm 7

Deltakerne på landsmøtet feiret 
LTNs 25-årsjubileum med festmid-
dag lørdag kveld. Under midda-
gen takket nyvalgt leder Svein Ove 
Lange land for tilliten han var vist, 
og tok også opp saker som vil være 
viktige for LTN i den kommende pe-
rioden. Langeland kunne fortelle at 
landsstyret hadde besluttet å dele ut 
Hederstegn til to medlemmer som 
har gjort en stor innsats for LTN.

Stor innsats 
Anita Einvoll gikk ut av landsstyret i 
år, og har også gjennom en årrekke 
lagt ned et stort arbeid lokalt. Hen-
ning Bjurstrøm har vært leder LTN 
i fire perioder og var dermed også 
en kvalifisert kandidat til Heders-
tegn. De to fikk jakkenål, bilde og 
bok av forfatteren Knut Hamsun. 

– Dette var veldig uventet. Jeg 
tror jeg må tørke en tåre, sa en smi-
lende Bjurstrøm som nå har tatt på 
seg andre tillitsoppgaver i LTN. Un-

der landsmøtet ble han valgt til le-
der av vedtektskomiteen, og det er 
en oppgave Bjurstrøm ser fram til 
med glede. 

Hyggelig feiring
I anledning 25-års jubileet over-
rakte LTN-Oppland fylkeslag, ved 
Per-Inge Vintervold,  Gjøvik-glass 
som skal pryde LTN-kontoret i Oslo. 
Også lagene fikk ”gaver” under 
landsmøtet. Alle har fått en ny ge-
nerasjon PCer, og dermed et opp-
datert utstyr.

– Hyggelig å bli invitert, mente æresmedlem Per 
Mølmen sammen med sin kone Ingeborg.

Anita Einvoll fikk Hederstegn un-
der festmiddagen på landmøtet.

På vegne av  LTN-Oppland fylkeslag ovverrakte 
(t.v) Per-Inge Vintervold (Lillehammer) Gjøvik-
glass til LTN. Det satte  Svein Ove Langland stor 
pris på.

– Jeg tror jeg må tørke en tåre, 
sa tidligere leder i LTN, Henning 
Bjurstrøm da Svein Ove Lange-
land overrakte han LTNs Heders-
tegn.

Festmiddag med
utdeling av to Hederstegn
Anita Einvoll og Henning Bjurstrøm ble hedret for sin 
store innsats i LTN under festmiddagen lørdag den 
13. juni. 
– Dette var uventet og vi er rørt, sa de begge etter at de 
hadde fått LTNs Hederstegn.
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Av: Gunnar Apeland,
Veivalg 2009 sekretariatet

Fagnytt

Hvem blir 
den neste?
Jo, det blir en neste. Ingen vet hvem, ingen vet hvor, ingen vet når. Men ”alle” vet at 
det blir både en neste, og en neste, og en neste … som omkommer eller blir skadet 
i trafikken. Det skjer om ikke hver uke, så jevnlig. Faktisk så ofte at avisomtalen sjel
den avstedkommer spesielle reaksjoner. Det er bare sånt som skjer…..

Vegloven slår fast at det er en over-
ordnet målsetting for vegmyn-
dighetene å skape en størst mulig 
trygg og god avvikling av trafik-
ken. Likevel er bare en tredjedel av 
stamvegene og halvparten av øvrig 
riksvegnett sikre nok målt i ulykkes-
risiko og historikk. Veivalg 2009-al-
liansen, som LTN deltar i, krever at 
vegene skal være utformet slik at 
menneskelige feil i trafikken ikke får 
fatale konsekvenser. Det må bygges 
inn sikkerhet i vegene, i form av fy-
sisk skille mellom kjøreretningene 
på alle trafikkerte veger. 

Både politikere, vegmyndig-
heter og politi er enige: Det skjer 
altfor mange trafikkulykker. Men 
enigheten slutter ikke der. Myndig-
hetene er også skjønt enige om at 
det må settes inn tiltak. Mer kon-
troll, ikke minst av fart og promil-
le, er løsningen – synes mange. Og 
det er viktig med både teknisk kon-
troll og atferdskontroll. Ingen tvil 
om det. Men er det så sikkert at det 
ikke andre faktorer også må vur-
deres? De 16 organisasjonene bak 
Veivalg 2009 mener det er på tide 
med et krafttak, for det er mye som 
må gjøres.

Kontroll løser ikke alt
Allerede på slutten av 1950-tallet 
var det noen trafikkforskere som 

interesserte seg for om intensivert 
kontroll hadde noen effekt på ulyk-
kestallet. I forsøk som ble gjort, ble 
en av konklusjonene at det ikke var 
mulig å si noe sikkert om økt poli-
tikontroll hadde noen effekt sam-
menlignet med situasjonen på ut-
valgte kontrollveger. Men la det 
være helt klart: God kontroll har be-
tydning for ulykkesrisikoen. Det har 
senere forskning vist. Derfor må vi 
ha et høyt kontrollnivå. Men også 
andre faktorer har betydning for 
trafikksikkerheten.

Kontroll kan avdekke tekniske 
mangler på kjøretøyet og om noen 
har kjørt for fort eller om de er/har 
vært påvirket av rusmidler. Men 
kontroll ute på vegen avdekker ikke 
hvilke holdninger en bilfører har, el-
ler hva han eller hun har gjort eller 
vil gjøre av feil. Feil som i verste fall 
kan føre til en trafikkulykke. 

Manglende midtdeler
Dessuten er det en faktor som ikke 
blir kontrollert: Vegen. Det er an-

svarsfraskrivelse fra myndighete-
nes side når de ensidig legger an-
svaret på den enkelte trafikant og 
til de grader ser bort fra vegkvali-
tetens betydning for sikkerheten. 
Manglende midtdeler gjør for ek-
sempel at vi har mange møteulyk-
ker, som utgjør om lag 35 % av alle 
dødsulykkene.

Vegvesenets egne undersøkel-
ser indikerer at vegen er ulykkesår-
sak i 30 % av ulykkene med dødelig 
utgang. Likevel er vegvesenet lite 
interessert i at det skal etableres et 
eget vegtilsyn. Det kan vi lese ut av 
utredningen om et eget vegtilsyn 
som Samferdselsdepartementet 
har fått laget.

Havarikommisjonen bryr seg
I opp til flere av rapportene fra Ha-
varikommisjonen påpekes det at 
vegforhold har hatt betydning for 
ulykken som er undersøkt. Ett ek-
sempel er det som sies i en rapport 
om en ulykke i Hedmark. I Sikker-
hetstilråding VEG nr. 2008/10T sier 
Havarikommisjonen at “Entrepre-
nøren var ikke godt nok forberedt 
på snøværet da mannskap og ut-
styr var disponert til andre oppga-
ver. I tillegg var rodelengden på 50 
km i lengste laget for å kunne drifte 
denne vegstrekningen med tilstrek-
kelig god sikkerhet og rettidighet. 

”Det må bygges 
inn sikkerhet

i veiene”

Nasjonal transportplan lover sikrere veier. Men det vil fortsatt være 
urovekkende mange veistrekninger uten fysisk skille mellom kjøre-
retningene når planperioden utløper
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Havarikommisjonen tilrår at Statens 
vegvesen Hedmarken-Østerdalen 
dis trikt gjennomgår kontraktskrav i 
vinterdriften med hensyn på dispo-
nering av mannskap og utstyr på E6 
i Søndre Hedmarken for om mulig å 
bedre trafikksikkerheten.”

Og i tilråding nr. 2008/09T etter 
en ulykke på E18 i Vestfold, heter 
det at ”Målingene som ble foretatt 
på ulykkesstedet av Statens veg-
vesens personell tyder på at  snø-
dybdekravet i funksjonskontrakten 
var oversteget. I tillegg var friksjo-
nen betydelig  redusert. Det er stor 
trafikk på denne strekningen som 
er en vanlig tofeltsveg uten midtde-
ler og følgelig blir risikoen for mø-
teulykker stor når kjøreforholdene 
reduseres. Havarikommisjonen til-
rår at Statens vegvesen Vestfold 
distrikt gjennomgår kontraktskrav 
med hensyn på brøytestandard og 
friksjonsforhold på E18 i Vestfold 
syd for om mulig å bedre trafikksik-
kerheten.”  

For meg er dette det samme 
som å si at her var vegforholdene 
ikke gode nok. At vegforholdene 
hadde betydning for ulykkesrisiko-
en. Og det er flere slike i andre rap-
porter. Bare les selv.

Vegene må kontrolleres
En stor del av ansvaret for ulykke-
ne må trafikantene selv bære. Men 

myndighetene må ikke få lov til en-
sidig å rette søkelys bare på trafi-
kantene. Myndighetene har ansvar 
for vegene. Det står klart i vegloven. 
I tillegg har de vedtatt en såkalt 0-vi-
sjon, om at ingen skal bli drept eller 
hardt skadd. Men utover det? Stort 
sett forsømmelser gjennom mange 
år. Forfallet er enormt og ulykkestal-
let er også en konsekvens av det. Til 
høsten er det valg, og nå er det på 
tide at det settes fokus på vegkvali-
teten. Vi som trafikanter får ikke den 
vare som vi betaler for. 

Mange regjeringer har ansvaret
Til syvende og sist er det regjerin-
gen som har ansvaret for den elen-
dige vegkvaliteten. Men jeg skal 
ikke skylde bare på den vi har nå. 
Den har gjort noe, men ikke nok. Og 
tidligere regjeringer har definitivt 
forsømt seg. Men de kan ikke gjøre 
noe for å rette på situasjonen. Det 
kan bare den sittende regjering. Og 
derfor har den et særskilt ansvar.

• Regjeringen har ansvar for å ta 
et krafttak. Det er ikke nok å skry-
te av at man har overoppfylt da-
gens Nasjonal transportplan, 
NTP og lagt fram en som er be-
dre enn foregående. Også den 
nye har sine mangler.

• Regjeringen har ansvar for at Ha-
varikommisjonens tilrådinger blir 
fulgt opp.

• Regjeringen har ansvar for at fyl-
kene i fremtiden får nok midler til 
å fjerne forfallet på de riksveger 
som de får overført fra neste år.

• Regjeringen har ansvar for at 
”den neste” ikke blir drept eller 
alvorlig skadet i trafikkulykken vi 
vet vil komme og som vi vet vil 
ramme – en eller annen.

  
Nasjonal transportplan lover sik-
rere veier. Men det vil fortsatt være 
urovekkende mange veistrekninger 
uten fysisk skille mellom kjøreret-
ningene når planperioden utløper. 
Det kan vi ikke akseptere, og derfor 
stiller vi oss bak Folkets veikrav og 
kravet om at veiene skal være sikre. 
Vi vil ikke vente.

Regjeringen har midler til å gjø-
re noe slik at ”den neste” ikke blir 
drept. Skal vi tro at den setter inn til-
tak som monner? Jeg vet ikke, men 
det er lov å håpe. For jeg vil ikke bli 
den neste.

Veivalg 2009-alliansen, som LTN deltar i, krever at vegene skal være utformet slik at menneskelige feil i 
trafikken ikke får fatale konsekvenser.

”Til syvende
og sist

har regjeringen 
ansvaret”
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Regionkonferansen begynte ons-
dag 1. april, og vi hadde gleden av 
å ønske ni frammøtte velkommen. 
I tillegg til de ni tillitsvalgte var ge-
neralsekretær Marit Andresen og 
nestleder i landsstyret Svein Ove 
Langeland til stede. 

Etter velkommen og presentasjon, 
informerte Svein Ove fra landssty-
ret og viktige saker det jobbes med 
framover. Regionskonferanse er en 
god mulighet for de enkelte lagene 
til å møte både landsstyret og se-
kretariat i en mer uformell ramme, 
og til å framføre sine synspunkter. 

Stor aktivitet i lagene
Hvert lag gikk igjennom sine aktivi-
teter og pekte på hva de var spesi-
elt opptatt av. En fellesnevner er at 
alle er engasjert i likemannsarbeid, 
og det interessante er å se hvor for-
skjellig dette likemannsarbeidet kan 
arte seg på forskjellige steder. Lage-
ne organiserer det på sin måte og 
lar det finne sin form. Men i tillegg 
til det som er felles for lagene, har 
de også sine egne satsningsom-
råder. LTN-Nordre Vestfold kunne 
fortelle om et godt samarbeid med 
NAV, hvor de gjør en innsats som 
brukermedvirkere.

LTN-Søndre Vestfold har fas-
te kontordager der medlemmene 
kan komme innom for en prat og få 
hjelp. LTN-Buskerud fylkeslag var 
et av lagene som kom først i gang 
med likemann i sykehus, og har et 
veldig  godt samarbeid med LMS 
og avdelingene. LTN-Vest-Agder 
driver et utstrakt informasjonsar-
beid der de forsøker å informere 
næringslivet og handelsstanden 
om at de eksisterer. LTN-Aust-Ag-
der driver selvhjelpsgrupper på 

kontoret sitt, det er et arbeid som 
går kontinuerlig. 

Trafikksikkerhet
En av tingene lagene har felles, er 
at alle på et eller annet vis er enga-
sjert i trafikksikkerhetsarbeid. Flere 
lag har gode samarbeid med Trygg 
Trafikk, Statens vegvesen og politi-
et, og det fører til store markeringer 
i fylkene når man minnes skadde 
og drepte på veiene. Markeringene 
tar forskjellig form i fylkene, men 
tanken bak er den samme. Utdeling 
av selius og kontakt med skoler er 
også et viktig punkt, og alle er enig 
i LTN tanken om at man må nå tra-
fikantene tidlig for å gi dem infor-
masjon.

Finne mulighetene
Dag to begynte med at Marianne 
Skeie i LTN-Vest-Agder og sosio-
nom Rolf Henning Jensen holdt et 
innlegg om utfordringer og mulig-
heter i kommunen når man er på-
rørende til en trafikkskadde. Histo-
rien er sterk, men ikke bare fordi det 
er en historie om liv som blir snudd 
på hodet. Det er også en historie 
om å se muligheter og ikke gi opp. 
Det krever ressurser og styrke, men 
Team Tommy har blitt en ganske 
unik organisering der bruker og på-
rørende selv tar kontroll over hver-
dagen og får et opplegg på plass. 
Det blir en kamp som krones med 
små framskritt hele veien, der bru-
keren er i fokus. 

Medisiner og bilkjøring
Felles for alle regionkonferansene i 
vår har vært fokuset på medisin og 
bilkjøring. I sør klarte vi dessverre 
ikke å få med oss en ekstern fore-
dragsholder, men det la ingen dem-

per på debatten om problemstillin-
gen. Det er stor enighet om at dette 
er noe som må tas tak i, og at for 
mye overlates til hver enkelts døm-
mekraft. Legen informerer ikke alltid 
godt nok om virkninger og bivirk-
ninger av preparater, og det skrives 
ut forskjellige medikamenter som 
kan påvirke hverandre uten at man 
får opplysninger om det. Alle er eni-
ge i at fastlegen har et stort ansvar, 
selv om vi må begynne med oss 
selv og sette oss inn i egne kjøreva-
ner og resepter. 

Mulige inntekter
Fra sentralt hold har lagene blitt 
sterkt oppfordret om å registrere 
seg for å kunne motta tippemidler 
direkte, den såkalte grasrotande-
len. Dette ble også tatt opp på re-
gionkonferanse, til både frustrasjon 
og munterhet for deltagerne. I år er 
det gratis å registrere seg, og det er 
hyggelig å meddele at i skrivende 
stund har så godt som alle lagene 
i regionen registrert seg! Riktignok 
med humøret som innsats, men det 
viktigste er at det er gjort og at la-
gene har mulighet til å få inn ekstra 
penger. Nå må man bare informere 
medlemmer, venner og familie om 
at man kan velge LTNs lokallag når 
man tipper!

”Alle er
engasjert i 

trafikksikker-
hetsarbeid”

Solskinn i sør
under regionkonferansen

Grimstad viste seg fra sin aller beste side da tillitsvalgte fra AustAgder, VestAgder, 
Buskerud og Vestfold møttes til regionkonferanse i region Sør i mars. Fantastisk vær 
og trivelige omgivelser ga en fin ramme for møtet.

Landsforeningen

Av Ingeborg Dahl-Hilstad
Assisterende generalsekretær



For noen vil dog sykehusinnleggel-
se være nødvendig og i den forbin-
delse er det viktig å kjenne til hvil-
ke regler som gjelder både hva det 
gjelder kostnadsdekning for syke-
husopphold og behandling, men 
også hva som er viktig å vite i for-
hold til erstatning fra forsikringssel-
skaper.

Reise innenfor EU/EØS
Europeisk helsetrygdkort kan du 
bestille direkte fra Nav sin hjemme-
side eller ved å henvende deg til ditt 
lokale Nav-kontor. I tilfelle du må ha 
helsehjelp under opphold i EU/EØS 
land vil du ha krav på nødvendig 
helsehjelp på lik linje med de som 
bor i det aktuelle landet og du må 
betale de samme egenandeler som 
dem.

I tillegg til Europeisk helsetrygd-
kort er det viktig å ha en reiseforsik-
ring som dekker utgifter som ikke 
dekkes av helsetrygdkortet, som 
for eksempel egenandeler, påførte 
utgifter, menerstatning ved varig 
medisinsk invaliditet mv.

Reise med norskregistrert bil
I store deler av Europa kan du kjøre 
uten trafikkforsikringssbevis. I tilfel-
le ulykke underletter det ifølge Tra-
fikkforsikringsforeningen om man 
har med seg Grønt kort som er et 
internasjonalt trafikkforsikringsbe-
vis. Kortet får du kostnadsfritt til-
sendt etter henvendelse til ditt forsi-
kringsselskap. I noen land er Grønt 
kort (Green card) påkrevet. 

Ved trafikkulykker i utlandet 
med norskregistrert bil gjelder den 
norske bilansvarsloven for skadde 
personer i bilen under forutsetning 
at de er norske statsborgere eller 
hjemmehørende i Norge.

Når annen bil er ansvarlig for 
kollisjonen kan du velge å kreve er-
statning etter skadestedets lovgiv-
ning eller norsk bilansvarslov. Har 
du først bestemt deg for hvilken 
lovgivning du vil følge, kan du nor-
malt ikke ombestemme deg i etter-
tid. Husk at norsk bilansvarslov gir 
rett til å få dekket nødvendige og ri-
melige utgifter til advokatbistand.

Leiebil i utlandet
Når du leier bil i utlandet er det vik-
tig å kjenne til at er det aktuelle lan-
dets lovgivning som gjelder. Hva av 
forsikringer som medfølger leiefor-
holdet er svært forskjellig og det er 
ofte vanskelig å få oversikt over hva 
som dekkes og hva som ikke dek-
kes i tilfelle ulykker. Det er som re-
gel enklest å få oversikt over forsi-
kringsdekningen hvis man bestiller 
leiebil gjennom fra de internasjona-
le selskapenes norske kontorer.

Reise utenfor EU/EØS
Ved opphold utenfor EU/EØS er 
det svært viktig at man har en gyl-
dig reiseforsikring. I tilfelle man får 
behov får medisinsk behandling vil 
man ellers måtte betale kostnadene 
for behandlingen av egen lomme. I 
tilfelle behov for hjemtransport vil 
reiseforsikring som regel også dek-
ke kostnader for dette.

For mer informasjon ta kontakt med 
ditt forsikringsselskap. Medlemmer 
i Landsforeningen for trafikkskadde 
kan også kontakte sekretariatet.

Informasjon om Europeisk hel-
setrygdkort finner du på www.nav.
no. For mer informasjon om Grønt 
kort og hvilke land som krever at 
grønt kort medtas vises til Trafikk-
forsikringsforeningen sine hjem-
mesider www.tff.no. 
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Ferie utenlands 
i sommer?

Sommeren er her og mange planlegger å reise utenlands. 
Dessverre vil noen komme ut for skader. Heldigvis dreier det seg som 
regel mindre ulykker der skadene er begrenset. 

Landsforeningen

Av: Per Oretorp, 
seniorrådgiver LTN

Illustrasjonsfoto
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Borgarting lagmannsretts dom 
av 3. mars 2009 
Saken gjaldt en nå 30 år gammel 
kvinne som under opphold på psy-
kiatrisk institusjon, tok seg ut av et 
vindu. I fallet ble hun alvorlig ska-
det, og måtte amputere begge ben. 
Hun har i dag betydelige smerte-
plager og er 100 % ufør. Den skade-
betingede medisinske invaliditeten 
var 60 %. 

Norsk Pasientskadeerstatning 
(NPE) erkjente ansvar i saken idet 
vinduet skulle vært bedre sikret. 
Ansvarsspørsmålet var således av-
klart før domstolsbehandlingen. 

Saken gjaldt tvist om erstatning 
for inntektstap og ekstrautgifter til 
bistand, samt utgifter til hustilpas-
ning. Størrelsen på menerstatnin-
gen var avgjort. 
 
Erstatningen ble økt
I saken hadde NPE utmålt en samlet 
erstatning på kr. 900 000 eksklusiv 
menerstatning. Etter klage til Pasi-
entskadenemnda (PSN), ble erstat-
ningen økt til kr 1 860 000. Oslo tin-
grett fastsatte i dom av 21. februar 
2008 erstatningen til kr 4 375 134, 
eksklusiv menerstatning. Etter anke 
fra PSN utmålte Borgarting lag-
mannsrett erstatning kr 5 700 000 
i tillegg til den utbetalte menerstat-
ningen. 

Et vesentlig tvistetema, var 
hvorvidt det var grunnlag for er-
statning for inntektstap. NPE men-
te at skadelidte uavhengig av ska-
den ville vært fullt ufør og utmålte 

erstatningen ut fra denne forutset-
ning. PSN antok at skadelidte ville 
hatt en viss arbeidsevne uten fallet, 
og tilkjente erstatning for inntekts-
tap basert på skadelidte uten ska-
den ville tjent kr 105 000 i halv stil-
ling og at hun ved siden av det ville 
hatt halv uførepensjon. 

Ville hatt full jobb
Både tingretten og lagmannsretten, 
mente skadelidte ville hatt vesent-
lig høyere inntekter uten skaden 
enn det NPE og PSN hadde lagt til 
grunn. Lagmannsretten konkluder-
te med at skadelidte ville vært i full 
jobb med et inntektsnivå omkring 
kr 400 000 pr år. 

I forhold til erstatning for tilpas-
ning av bolig, økte erstatningen be-
traktelig. NPE utmålte kr 200 000, 
hvilket PSN stadfestet. Tingretten 
økte dette til kr 400 000, mens lag-
mannsretten tilkjente kr 1 400 000 i 
erstatning for denne posten. 

Erstatningen for skadelidtes ek-
strautgifter til bistand ble av lag-
mannsretten økt til kr 46 000 pr år. 
NPE og PSN hadde tilkjent kr 25 000 
for denne erstatningsposten. 

Er anket
Ovennevnte sak illustrerer viktighe-
ten av å få belyst faktum på en skik-
kelig måte. I begge rettssakene had-
de skadelidte lagt mye ressurser i 
bevisføringen, herunder engasjert 
sakkyndige. Av denne grunn var 
saken langt bedre opplyst for dom-
stolene enn det den hadde vært for 

henholdsvis NPE og PSN. I ettertid 
erkjente assisterende direktør i NPE, 
Gunnar Jørstad, overfor avisen VG 
at saken burde vært bedre utredet 
før vedtak ble truffet. 

Borgarting lagmannsretts dom 
er anket inn for Høyesterett av PSN, 
men det er så langt ikke avklart om 
den slipper inn til behandling. 

Saken ble prosedert av advokat 
Christian Lundin og advokat An-
ders Hauge fra Ness & Co advokat-
firma. 
 
Borgarting lagmannsretts dom 
av 2. april 2009
Saken gjaldt avkorting i erstatning 
for bilpassasjer. Skadelidte hadde 
deltatt i et innbrudd og ble skadet 
da han sammen med de to andre 
gjerningsmennene kjørte av vei-
en i forbindelse med en politijakt. 
Skadelidte ble svært alvorlig ska-
det i ulykken og er i dag 100 % ufør. 
Hans medisinske invaliditet er mel-
lom 70–74 %.

Forsikringsselskapet avviste er-
statning, idet det mente skadelidte 
hadde medvirket til skaden i så be-
tydelig grad at det var grunnlag for 
full avkorting. 

Skadelidte erkjente at han var 
sterkt å klandre og at han hadde ut-
vist grov uaktsomhet. Han erkjente 
at det var grunnlag for avkorting, 
men bestred at det var grunnlag for 
full avkorting. 

Grunnlag for avkortning 
Borgarting lagmannsrett konklu-

Avgjørende at fakta
bringes skikkelig fram

Norsk Pasientskadeerstatning er et statlig oppgjørskontor. Med 
dette som utgangspunkt mener de at de er helt nøytrale, og ivare
tar pasientens interesser på en slik måte at det stort sett er unød
vendig med advokat. Borgarting lagmannsrett har nå fastslått vi 
som pasienter ikke kan stole på NPE. I denne saken mente NPE at 
en objektiv riktig erstatning var kr 900.000. Borgarting fastslo at 
riktig erstatning var kr 5.700.000,–, et tillegg på kr 4.800.000,– 
skattefritt. Hvor er objektiviteten?

Fra retten

Av: Per Oretorp, seniorrådgiver LTN
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derte med at det var grunnlag for 
en betydelig avkorting. Med hen-
visning til forarbeidene til bilan-
svarsloven, Otterstad-dommen (Rt. 
2008 s 453), og praksis fra EF-dom-
stolen omkring de såkalte motor-
vognforsikringsdirektivene fant lag-
mannsretten at avkortingen skulle 
settes til 50 %. Lagmannsretten vis-
te til at avkortingen måtte være for-
holdsmessig, og at avkorting ikke 
kan skje utelukkende i sanksjonsøy-
emed. Selv om passasjerens med-
virkning hadde vært særlig grov, 
fant lagmannsretten at denne ikke 
hadde vært mer sentral enn sjåfø-
rens medvirkning. Basert på dette 
fant retten at avkortingen ut fra en 
forholdsmessighetsvurdering ikke 
kunne settes høyere enn 50 %. 
 

Påvirkes av EØS-retten
Ovennevnte sak illustrerer at norsk 
erstatningsrett i forhold til avkor-
ting overfor passasjerer, påvirkes 
av EØS-retten. Fortolkningen av de 
såkalte motorvognforsikringsdirek-
tivene legger betydelig vekt på at 
avkorting må være forholdsmessig, 
noe som medfører at skylddiffe-
ransen mellom passasjer og sjåfør 

løftes frem som det sentrale avkor-
tingskriterium. 

Borgarting lagmannsretts dom 
er anket inn for Høyesterett av for-
sikringsselskap, men det er så langt 
ikke avklart om den slipper inn til 
behandling. 

Saken ble prosedert av advokat 
Anders Hauge fra Ness & Co ad-
vokatfirma. Landsforeningen for 
trafikkskadde var partshjelper i sa-
ken. 

Dom i Aust-Agder tingrett
av 3.10.08.
Aust-Agder tingrett avsa dom den 
3. oktober 2008 vedrørende inn-
tektstap og merutgifter for en ung 
skadelidt med moderat hodeskade. 
Saken gjaldt en ung skadelidt som 
var påført alvorlig hodeskade og 
hadde diverse funksjonsbegrens-
ninger i hverdagen. Sparebank 1 
aksepterte årsakssammenheng og 
utbetalte menerstatning. De to sen-
trale temaene i saken var hvilken 
karriereutvikling hun ville hatt og 
hvile inntekter ville hun opparbeidet 
seg? Dessuten var det spørsmål om 
hvilke merutgifter en person med 
moderat hodeskade kan få dekket 
og omfanget av dette? 

Støttet skadelidte
Selskapet utbetalte før stevning kr. 
140.000,– à konto. Videre mente sel-
skapet at kr. 2.700.000,– var riktig er-
statning. Skadelidte ble av Aust-Ag-
der tingrett tilkjent kr. 5.269.927,– og 
saksomkostninger. 

Skadelidte ønsket å få seg en ut-
danning innen IT. Hun gjennomfør-

te videregående skole meg middels 
karakterer, og tok etter det et friår. 
På skadetidspunktet hadde hun 
nesten gjennomført det første året 
på IT studiet. SP1 mente hun kun 
ville fått en alminnelig kontorjobb 
med beskjedne inntekter. Tingret-
ten støttet skadelidtes argumenter. 
Det ble lagt til grunn at  når man har 
begynt på en utdannelse så legger 
man til grunn at man gjennomfører 
dette. Inntektsnivået ble fastsatt ut 
fra statistikker fra SSB, uttalelser fra 
skolen og generelle bekreftelser fra 
mulige arbeidsgiver. 

Mulighetene for arbeid
Det sentrale er at tingretten for det 
første vurderer den skadelidte kon-
kret og ser på hvilke muligheter hun 
hadde i arbeidslivet. Mange bevis 
ansees som viktige i forhold til kar-
riere og inntekt. Det skal ikke tas 
hensyn til lønnsforskjeller i forhold 
til kjønn og geografi. 

I forhold til merutgifter fikk den 
skadelidte erstatning for en rekke 
poster som tap av hjemmeervervs-
evne, vask av bolig, vedlikehold, 
bistand i hverdagen fra sosionom/
advokat/økonomi mv. Det sentrale 
er at tingretten legger til grunn en 
timepris for slike merutgifter som 
overstiger det forsikringsselska-
pene tilbyr. Timeprisen ble i saken 
satt til kr. 275,–. 

Saken er prosedert av advokat 
Thomas Christian Wangen i Advo-
katfirmaet Owe Halvorsen & Co. 
Dommen er rettskraftig. 

”Tingretten
støttet

skadelidtes
argumenter”

Rettssikkerhetsfondets formål er 
å yte støtte til ulykkesskadde som 
har behov for å bringe saken sin 
inn for domstolene. Fondet kan 
stille garanti for utgifter til dom-
stolsprosessen. Hvilken garanti 
som stilles avhegner av den en-
kelte sak. Det ytes kun garanti for 
utgifter som overstiger det som 
dekkes av andre ordninger, feks. 
rettshjelpsforsikring, fri rettshjelp 
etc. 

Om saken gis garanti vurderes 
ut fra fondets statutter.

For å kunne søke om støtte 
fra fondet må du være medlem 
av Landsforeningen for trafikk-
skadde. Din advokat skal bistå 
med søknad om garantistillelse 
hvor det i nødvendig utstrekning 
redegjøres for tvisten og de grun-
ner som tilsier prosess. Saksbe-
handlingen er skriftlig.

Søknad sendes av advokat til: 
Landsforeningen for trafikkskad-
de, Postboks 4258 Nydalen, 0401 
Oslo.

Fondet er finansiert gjennom 
midler fra LTN, samt gaver eller 
ytelser fra privat eller offentlig 
virksomhet. 

Dersom du eller din bedrift 
kan tenke dere å gi fondet en gave 
som kan bidra til å styrke rettssik-
kerheten for de som i fremtiden 
kommer ut for en ulykke, kan dere 
sette inn gaven på kontonr 8101 
85 38822.

Gaver til idealistiske organisa-
sjoner berettiger til skattefradrag.

LTNs Rettssikkerhetsfond



14 Tm • nr. 6 – 2009

Alle som er opptatt av eller berørt 
av problematikken rundt hjerneska-
der, vil finne interessante temaer og 
problemstillinger under årets hjer-
neskadekonferanse som arrange-
res på Lillestrøm. Torsdag den 26. 
november vil deltakerne få høre et 
foredrag om akutt nevrokirurgisk 
behandling og medisinering av 
personer med traumatisk hodeska-
de. Videre vil Pål Rønning, som er 
nevrokirurg ved Oslo Universitets-
sykehus, Ullevål snakke om ”Initial 
vurdering og behandling av alvor-

lige hjerneskader”. Også stamcelle-
behandling står på programmet, og 
professor i nevrokirurgi ved Ullevål, 
Iver Langmoen, tar for seg dette te-
maet.

Bredt spekter
Også psykologer er hentet inn til 
konferansen. Temaene som om-
handler hva vi vet om kognitiv re-
habilitering etter traumatisk hjer-
neskade, komputerbasert kognitiv 
trening og kognitiv trening i praksis 
vil også bli belyst. 

Som foredragsholdere har pro-
gramkomiteen hentet inn sjefspsy-
kolog Anne-Kristine Schanke fra 
Sunnaas sykehus HF, Jan E. Nord-
vik som er droktorgradsstipendiat, 
Psykologisk institutt i Oslo. Torhild 
Berntsen kommer fra Oslo Univer-
sitetssykehus, Rikshospitalet. Det 
vil også bli et foredrag ved direktør 
Frank Humle fra The Center for Re-
habilitation of Brain Injury i Køben-
havn. 

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth AlmåsRolf 
Henning Jensen

Venter stor deltakelse på
nasjonal hjerneskadekonferanse
Programmet for den nasjonale hjerneskadekonferansen den 26.–27. november er nå 
på plass. Behandling, rehabilitering, medisinering, nyere forskning og samhandling 
vil stå i fokus under konferansen. 
– Konferansen retter seg mot brukere, pårørende og fagpersoner. Programmet er 
bredt sammensatt, forteller LTNs regionsekretær Karin Bjørnødegaard som sitter i 
arrangement komiteen.

– Det er lagt opp til 
et bredt program 
under årets hjerne-
skadekonferanse, 
fastslår regionse-
kretær og medlem 
av arrangement-
komiteen, Karin 
Bjørnødegaard.
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Parallelle sesjoner
Noen av foredragene vil foregå pa-
rallelt, og deltakerne har mulighet 
for å velge hvilke sesjoner de vil 
følge. Under ”Sesjon 2” torsdag, 
vil Randi Aabol være møteleder, 
og temaet for de ulike foredragene 
er ”Utfordringer etter traumatiske 
hjerneskader for brukere og deres 
pårørende”. 

– Vi har med psykolog Tomas 
Myklebust fra Ullevål som skal 
snakke om kognintive vansker etter 
traumatisk hjerneskade. Logoped 
og doktorgradstipendiat Marianne 
Rødseth fra Sunnaas skal ta for seg 
kommunikasjon. Logoped Torill Eli-
sabeth Bratlid kommer fra Skolen 
for sosialmedisinske institusjoner 
i Vestfold , og hun skal snakke om 
logopedenes arbeid som en del 
av Habiliteringssenteret ved Syke-
huset i Vestfold sitt kognitive reha-
biliteringsprogram, forteller Karin 
Bjørnødegaard og legger til:

– Vi vil også få et foredrag om 
ektefellers erfaringer etter at part-
neren har fått en kognitiv svikt. Sy-
kepleier Ingjerd Torjussen fra Sun-
naas skal snakke om dette.

Fokus på seinfasetilbud
Fredag den 27. november skal fle-
re foredragsholdere ta opp proble-
matikken rundt langtidsutkomme 
etter traumatiske hjerneskader og 

seinfasetilbud. Her er det hentet 
inn også utenlandske foredragshol-
dere. Flora Hammond snakker om 
”Long-term outcome after TBI-par-
ticipation and community integrati-
on”. Ulla Johansson, som er ergo-
terapeut og kommer fra Umeå, skal 
holde foredrag om seinfasetilbud 
for personer med TBI-erfaringer fra 
Sverige.

– Vi vil også få besøk fra Nord-
Norge. Overlege ved Universitets-
sykehuset i Nord-Norge, Audny 
Anke, skal sette fokus på seinfasetil-
budet i nord og tar for seg usynlige 
vansker og ambulant rehabilitering, 
forklarer Karin Bjørnødegaard.

Det vil også bli vist eksem-
pler fra Skien kommunale voksen-
opplæring, og derfra møter læ-
rerne Lise Thomassen og Cecilie 
Ødesneltvet.

Samhandling på dagsorden
Det knytter seg spenning opp mot 
den nye samhandlingsreformen, 
og en representant fra Helsedirek-
toratet vil være tilstede for å orien-
tere om dette. Medlemmer av LTN, 
Per Erling Aasen og Randi O. Aa-
sen, skal holde et brukerinnlegg. 
Rådgiver ved Arbeidslivssenteret 
NAV, Liv Bråthen, skal snakke om 
samhandling mellom spesialist- og 
primærhelsetjeneste, arbeidsgiver, 
NAV og Arbeidslivssentrene.

Siste konferansedag blir det 
også parallelle sesjoner på etter-
middagen. Pedagog Dagfrid Hok-
stad fra Øverby kompetansesenter 
skal snakke om videregående sko-
le og tilrettelegging på høyskole 
og universitet. Tilretteleggelse for 
deltakelse i utdanning for ungdom 
og unge voksne står også i fokus 
under Helene Ugelstad Olausens 
foredrag. Hun representerer NAV 
SYAs Nevroteam. Også ergotera-
peut Elin Svendsen fra NAV HMS 
deltar i denne sesjonen.

Også forskning
Som ved tidligere hjerneskade-
konferanser vil det satt fokus på 
forskningen. Deltakerne vil få en 
orientering om pågående fors-
kningsprosjekter. Under denne se-
sjonen er også politisk rådgiver i 
Forskningsdepartementet, Kyrre 
Lekve hentet inn for å snakke om 
”Klima for forskning”.

– Avslutningsvis er det viktig 
å merke seg at det koster mindre 
å delta på konferansen hvis man 
melder seg på tidlig. Vi tror at pro-
grammet vil trekke mange til Lille-
strøm i november, sier Karin Bjørn-
ødegaard.

For informasjon, program og på-
melding: www.hjernenett.no

Konferanse på Lillestrøm for pårørende og likemenn
LTN inviterer til likemannskonferanse den 27.-28. november

på Thon Hotell Arena, Lillestrøm.
Kurset er rettet mot hodeskade/kognitive- og pårørende-likemenn.

Konferansen vil bli avholdt i forlengelsen av det nasjonale hodeskadenettverkets årlige konferanse, 
som sør/øst har ansvar for i 2009. 

Her er temaene bl.a.: Behandling, medisinering og rehabilitering i 2. linjen, nyere forskning, over-
føring til 1 linjen, samhandling og rehabilitering i senfase.

Det er en fin anledning for likemenn å få med seg begge konferansene på en reise. 
Likemannskonferansen vil ha både felles foredrag for de to gruppene og program hver for seg.

Hovedtemaene på likemannskonferansen vil bl.a. være: NAV – Nevroteam – Hjelpemiddelsentral, til-
bud i forhold til hodeskadde. Samhandling, tilbudet til hodeskadde nå og framover i helse sør/øst og 
siste nytt fra helseregionene m.h.t. hodeskaderehabilitering.

Påmelding vil bli annonsert i neste nummer av Trafikkskaddes magasin
Kursavgift kr. 500,– pr. deltaker.
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Vellykket stand 
med LTN-Trolle på 
Gardermoen
LTNTrolle var i år igjen representert på transportmessa.  Inge Botten var den som i 
forkant ordnet med det praktiske og holdt kontakten med Transportmagasinet som 
er teknisk arrangør. Stand nummer 103 var vår plass i langteltet langt oppe på mot
orparken på Gardermoen. 

LTN-Trolles leder Inge Botten var ved standen alle da-
ger fra torsdag den 7. mai til søndag den 10. Torsdag 
og søndag hadde han Knut Martinsen fra styret LTN-
Romerike lokallag ved sin side. Torsdag satte inn med 
et raust regnvær ispedd hagel, det kom ned både vann-
rett og loddrett under tonene av torden og lyn med 
vindrosser som kastet enkelte partytelt og løse gjen-
stander rundt om kring. Fredagen tok det seg opp med 
flere besøkende. Silje Ugelstad og Harald Thorp Rice 
fra styret i lokallaget bisto Inge Botten på standen. Rice 
hadde også med seg samboeren.

Delte ut materiell
Lørdag var dagen da vi regnet med at hovedtyngden av 
besøkende skulle komme. Mona ”Trolle” Burås, Kjell 

og Inge hadde godt besøk på formiddagen. Seliuser og 
reflekser ble brukt for å tiltrekke seg de små, for så og 
benytte interessen fra de voksne til å spre budskapet 
om hva LTN engasjerer seg i generelt – og LTN-Trolle 
spesielt. Hege Hansen fra LTN- Østfold kom med fami-
lien og avløste Kjell midt på dagen. Lise Hammerud, 
Inges samboer, hjalp til på søndagen. Hun var også til 
god hjelp dagene etter med omsorg og pleie av LTN-
Trolle leder Inge. Han fikk en påminning om kroppens 
begrensninger etter lange dager på messa.

Gode tilbakemeldinger
Under messa fikk vi mange gode og ærlige tilbakemel-
dinger fra sjåførene, og ikke minst familiene deres, som 
synes den jobben vi gjør er viktig. Mange ga uttrykk for 
hvor betryggende de føler det når de vet at det finnes 
et nettverk hvis det skulle bli behov for noen å snak-
ke med. Våre folk fra styret på Romerike, som gjorde 
en utmerket jobb, fikk også se en annen og viktig side 
av LTN. LTN-Trolle handler om å dele erfaringer, finne 
frem til de gode løsningene og forståelse for at det kan 
være tungt og tidkrevende og komme igjennom enkel-
te hendelser i livet.  Vi har allerede tinget på plass i de 
neste tre årene på dette arrangementet!

Er til stede
Vi i LTN-Trolle vil rette en stor takk til alle de som har 
stilt opp slik at vår deltakelse har latt seg gjennomføre. 
Vi vil også takke alle de som var innom oss på standen, 
uten dere har ikke vi noe grunnlag for og være der. Vi 
er der for dere, dere må være der for oss, sammen er vi 
sterke og det er vår styrke!

Landet Rundt 

Av Kjell Silkoset
Representant LTN-Trolle

LTN-Trolle-representant Kjell Silkoset (t.v), Hege 
Hansen (Østfold), Mona ”TROLLE” Burås og Inge 
Botten hadde det travelt under transportmessa.

Det var satt opp lange telt ute på ”stripa” og 
Trolle-standen var godt besøkt.
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Stor aktivitet til høsten

Regionsekretær Nord, NilsGunnar Kris
toffersen, arbeider med å få brikkene på 
plass foran to større konferanser i region 
Nord.
– Jeg jobber jo hele tiden for å fremme 
LTN og sakene våre. Det viktigste for 
meg nå, er imidlertid arrangementene av 
likemannskurs den 9.–11. oktober og re
gionskonferanse 6.–8. november, sier en 
travelt opptatt regionsekretær.

Det blir i Bodø det skjer i oktober og november. Like-
mannskurset i oktober er et grunnkurs der kreftene ho-
vedsakelig er hentet inn fra LTN-Sør Trøndelag. Hilde 
Valberg, Liv Solveig Einan, Brit Lund og Lill Hege Ber-
gqvist skal besøke flere regioner med sitt likemanns-
kurs, og i oktober står region Nord og Bodø for tur.  

– Vi håper på god oppslunting både om likemann-
skurset og regionkonferansen vår. Likemannsarbeidet 
er en viktig del av LTN, og det kan være greit å få en 

grunnleggende og god innføring i hva arbeidet inne-
bærer, sier Nils-Gunnar Kristoffersen.

Landsomfattende kurs
Etter planen skal det kjøres likemannskurs i region Vest 
(Bergen) i perioden 5.–6. september, i region Midt (Kris-
tiansund) i perioden 19.–20. september og i region Øst 
(Lillehammer)25.–27. september.

Liv Solveig Einan fra Sør-Trøndelag er en av dem 
som skal rundt i landet og som brenner for likemanns-
arbeidet.

– Dette kurset er også rettet mot ungdom, og vi hå-
per å se mange unge fjes under de ulike samlingene, 
sier hun og legger til at absolutt alle som lurer på hva 
likemannsarbeid er, bør melde seg på. 

Snart klart
Nils-Gunnar Kristoffersen er snart ferdig med program-
met for regionkonferansen i november, og han håper 
på god deltakelse.

– I løpet av kort tid vil vi ha programmet klart, og jeg 
håper vi med det kan trekke mange av LTNs medlem-
mer til Bodø. Det er viktig at lagene deltar, avslutter 
Nils-Gunnar Kristoffersen.

– Vi har lagt opp til en grunnleggende innføring 
i likemannsarbeid, sier en av dem som skal være 
foredragsholder nå i høst, Liv Solveig Einan fra 
Sør-Trøndelag.

– Det er bare å melde seg på både likemannskurs 
og regionsamling. Vi kommer tilbake med påmel-
dingsfrist og liknende, sier regionsekretær Nord, 
Nils-Gunnar Kristoffersen.

Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås



Den 2. juni hadde Kor Sprøtt bedt inn venner, kjente 
og pasienter ved Munkvoll Rehabiliteringssenter til å 
være med oss en kveld på øving. Koret startet med å 
synge fra repertoaret og deretter ble det kaffe, kaker og 
loddsalg. Det var mange fine premier og mange gode 
kaffebrød! Med koret, som vanligvis teller rundt 20–25 
personer, var vi denne kvelden om lag 40 personer til 
stede. I etterkant er det flere som har sagt at de kan ten-
ke seg å bli bedt til korøving flere ganger! 

Koret har nå tatt sommerferie, men vi kommer 
sterkt tilbake tirsdag 18. august når vi starter på ny 
frisk etter sommeren!

Erika Beata Thorkilsen er psykoterapeut og har spesi-
alisert seg på sjokk og traumer. Hun bruker Somatic 
Experiencing i behandlingen. Hun forklarete oss om 
hvordan kroppen reagerer etter en ulykke og traumene 
som kan oppstå. Thorkilsen snakket om hvordan dyre-
ne reagerer på en ulykke. Hun forklarte eksempelvis at 
en fugl som har flydd rett i ei rute, kan bli liggende på 
bakken i flere timer før den kommer til seg selv. Det før-
ste som skjer er at den begynner å bevege på hodet. 
Deretter kommer kroppen i bevegelse. Den begynner å 
strekke på vingene og riste på kroppen før den oriente-
rer seg hvor den skal fly videre. Da har nervesystemet 
blitt forløst, og traumatiske symptomer forsvinner. Hun 
forklarte att vi mennesker ikke har denne fine redska-
pen fordi vi har ”alt i hodet” og ikke i kroppen.

Psykoterapeuten forklarte at når vi har opplevd en 
ulykke går det autonome nervesystemet inn i en såkalt 
fight, flight eller freeze respons. Traumet heles gjen-
nom utløsning av overlevelsesenergi som er fanget 
inn etter en freeze respons. Når vi løser ut den fangen-
de energien fra kroppen resulterer det i en følelse av 
integrasjon og harmoni i kropp og sinn. Vi lærer krop-
pen at den har en evne til å regulere dette selv, slik 
kan den slippe taket på gamle traumer og la vår energi 
komme til live igjen. Nervesystemet blir satt ut av spill, 
men Thorkilsens budskap var at dette kan heles slik at 
man kan komme videre i livet.

LTN Buskerud fylkeslag har hatt temakveld/foredrag i FFOs lokaler i Hønefoss. 
Psykoterapeut Erika Beata Thorkilsen var foredragsholder.

LTN-Buskerud 
fylkeslag
arrangerte temakveld

Psykoterapeut 
Erika Beata 

Thorkilsen holdt 
et interessant 

foredrag for 
LTN-Buskeruds 

medlemmer.
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Mange takket ja til å være med på korøving ved 
Munkvoll Rehabiliteringssenter. (Foto: Kjersti Einan)

Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim
LTN-Buskerud fylkeslag

Kor Sprøtt 
inviterte til øving



Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås

LTNungdommen går en aktiv møte i sommer. Bulgariaturen er fulltegnet, men det 
er ennå ledige plasser til ungdomskonferansen der også deltakerne skal på Øyafesti
valen i Oslo.
– Ungdomskonferansen i august blir en fin opplevelse. Meld dere på! oppfordrer kon
sulent Frank Gjelsøy ved LTNkontoret. 

Årets ungdomskonferanse er lagt sammen med Øya-
festivalen i Oslo. Dermed skulle LTN-ungdommen ha 
mulighet for faglig påfyll – samt en festivalopplevelse i 
løpet av oppholdet i hovedstaden.

– Tema for ungdomskonferansen er ”kommunika-
sjon”, og av erfaring vet vi dette er et tema som man-
ge unge er opptatt av. Konferansen starter fredag 14. 
august klokken 18.00, og vi fortsetter også det faglige 
programmet lørdag til vi reiser på Øyafestivalen, for-
teller Frank.

Godt tilrettelagt
Øyefestivalens område er ifølge arrangørene rime-
lig godt tilrettelagt funksjonshemmede. Det er ventet 
mange mennesker til festivalen, så noe venting må 
man påregnes.

– Alle unge LTNere mellom 15-35 år er velkommen 
til konferansen. Vi har til sammen 30 plasser, og egen-
andelen for å være med er 500 kroner for første delta-
ker. Andre deltaker fra samme lag betaler 1000 kroner. 
Hvis det blir plasser til overs er det altså mulighet for 
lagene til å sende flere ungdomsrepresentanter, for-
klarer han.

Store navn
Musikkinteresserte LTNere vil få høre kjente artister un-

der oppholdet på Øyafestivalen. Røyksopp er et av de 
store trekkplastrene på lørdag. Bob Hund, Crystal Cast-
ler og The Big Pink står også på programmet.

– Jeg vil oppfordre ungdommene i LTN om å ta 
kontakt så fort som mulig. Dette blir en fin opplevelse! 
lover konsulenten i LTN.

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

Deltakerne på kurset hadde veldig ulikt utgangspunkt 
og det ble derfor lagt opp slik at de brukte av hveran-
dres erfaringer og kunnskaper i stedet for å leie inn en 
ekstern person. Kanskje vil det i neste omgang bli leid 
inn en ekstern person. Kurset gikk på å lære seg det 
mest elementære av datakunnskaper slik som opp-
start, hvordan åpne, lese, svare og videresende mail. I 
tillegg fikk deltakerne innføring i hvordan opprette og 
legge ved et WORD-dokument.

Styret i LTN Sør-Trøndelavvg har vært med på 
datakurs, og de delte sine kunnskaper med hver-

andre.(Foto: Kjersti Einan)

– Det er ennå mulighet til å melde seg på årets 
ungdomskonferanse i Oslo. Vi har ledige plasser, 
opplyser konsulent Frank Gjelsøy i LTN.

– Ennå ledige plasser
til ungdomskonferansen

Grunnkurs i data for styremedlemmer
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LTN SørTrøndelag har arrangert et grunnkurs i data over fire kvelder. 
Kurset ble arrangert for styret i laget.
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Mange elever møtte frem med russebil og elevene 
fikk en innføring i både sikring av last og skifting 
av dekk.

Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Politiet og LTN–Valdres lokallag hadde den 16. mai en 
vellykket trafikksikkerhetsdag for Valdresrussen. Ar
rangørene hadde gode medspillere i både forsikrings
selskap, brannvesen og Røde Kors, for å nevne noen.
– Dette er et meningsfylt arbeid, sier primus motor, po
litibetjent Per Moen fra Vestre Slidre lensmannskontor. 

Vellykket trafikkdag
for Valdres-russen

Valdres-russen har god opplæring! Valdres videregåan-
de skule arrangerer hvert år et eget opplegg som retter 
seg mot trafikksikkerhet. Her deltar politiet også. Men, 
de to siste årene har også russen fått litt ekstra påfyll 
gjennom et samarbeid med LTN og politiet.

– I fire timer, kvelden den 16.mai, hadde vi et tra-
fikksikkerhetsarrangement som fikk god oppslutning. 
Vi hadde med NMK-Valdres, Røde Kors i Nord-Aurdal, 
forsikringsselskap, NAF i Valdres, brannvesenet, Vik-
ting/Falk redningstjeneste samt Valdres sykebil, fortel-
ler en av ildsjelene i det forebyggende arbeidet, politi-
betjent Per Moen som er ansatt i Vestre Slidre.

Åtte poster
Elevene var gjennom åtte poster der de fikk bedre kjenn-
skap til både sikring av last, fikk gode råd om skifting av 
dekk, fikk prøve seg på førstehjelp, snakket med forsi-
kringsselskap, fikk prøve pulverapparat i brannslukking 
og fikk tatt en sykebil i nærmere øyesyn.

– Det var et vellykket opplegg som vi også vil gjen-
nomføre neste år. For meg som polititjenestemann fø-
ler jeg at dette er et meget viktig arbeid, og det er hyg-
gelig å få gode tilbakemeldinger på den jobben vi gjør, 
sier Moen.

Politibetjenten har et års permisjon fra kontoret på 
Fagernes og er nå fast ansatt i Vestre Slidre. Han har 
engasjert seg i forebyggende arbeid helt siden 1991.

Gode tilbakemeldinger
De siste årene har ikke russen i Valdres vært innblandet 
i alvorlige ulykker, og Moen mener at fokuset som er 
satt på trafikksikkerhet, skal ha noe av æren for det.

– Jeg har også opplevd at folk som for år tilbake 
var med på trafikksikkerhetsdagene, har kommet bort 
til meg og sagt at de lærte noe. Det er jo veldig glede-
lig og viser at forebygging er viktig. Dessuten føler jeg 
det er nyttig at vi i politiet møter ungdommen, ja at vi 
blir ”ufarliggjort”. Vi skal jo være en medspiller, ikke en 
motspiller. Kontakten vi får med ungdommen er viktig, 
sier ildsjelen fra Valdres. 

Elevene fikk prøve seg på 
førstehjelp som var en av 
de åtte postene som de gikk 
igjennom i løpet av arrange-
mentet.

En lang rekke medhjelpere deltok under arrange-
mentet i Valdres.
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I forbindelse med møtet ble det lagt opp til et foredrag 
for alle i LTN-Vest Agder. Alle medlemmer fikk skriftlig 
informasjon om møtet, og det stod også annonse i avi-
sen. Foredraget ble holdt på Hamresanden. Fram til 18. 
april var der ingen påmelte. De to siste dagene kom det 
inn hele 24 påmeldinger og foredraget ble 100 prosent 
vellykket. Der var kun to fra LTN og 22 nye fjes. Disse 
er potensielle nye medlemmer og de ble godt tatt vare 
på.  Tomas Wangen holdt et to timers langt foredrag og 
8 av de fremmøtte hadde personlig møte med advoka-
ten. Undertegnede betrakter foredraget som veldig vel-
lykket og har tro på slike foredrag en gang i blant. Slike møter gir god informasjon og er sosialt tiltak. Vi vil gjer-

ne være med på å holde slike møter flere ganger. 

Advokat Tomas Wangen holdt et nyttig foredrag, 
og hadde også et personlig møte med mange av 
dem som kom.

Den 21. april 2009 hadde advokat Tomas 
Wangen et møte med en av våre med
lemmer i Kristiansand. 

Landet Rundt 

Av Asbjørn Olaussen 
Leder LTN-Vest Agder

Advokatbesøk
i Vest-Agder

LTN-Vest Agder holdt advokatmøte på Strandhuset, Hamresanden i Kristiansand. Mange møtt e opp.

Ønsker du å følge med i saker som angår 
medlemmene av Lands foreningen for 
trafikkskadde? Det er lagt ut linker fra LTNs 
hjemmeside  til aktuelle saker, tv-opptredener 
og lignende.

www.ltn.no

Følg LTN i aktuelle saker
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Landet Rundt 

 

Det var mange bilar som vart kontrollerte desse to da-
gane, og vi sender bilete av desse russejentene med 
eigen bil som fekk 2. premien for å vere i god stand! 
Denne bilen var og i bruk i fjor som russebil – så her er 
det og snakk om gjenbruk og miljø-tenking! Flott sy-
nes vi! Jentene var og interessert i vårt arbeid, og Se-
lius fekk vere med dei i russebilen. Dei er alle elevar 

ved Hafstad vidaregåande skule i Førde. Vi vil og tak-
ke desse flotte karane ved Trafikkstasjonen, som også 
stiller opp og gjer ein kjempejobb gratis – år etter år. I 
tillegg var der hyggeleg personale som grilla og ser-
verte grillmat med følgje – noko som gav samlinga der 
festpreg! Det er ikkje rart at vi i styret for fylkeslaget av 
LTN takka ta til eit endå breiare samarbeid neste år!

Stor russekontroll 
i Sogn og Fjordane

LTN Sogn og Fjordane var med på den store russekontrollen som Mesta v/trafikksta
sjonen i Førde hadde 22.– 23. april i år. Her stilte også medlemer frå styret i LTN Sogn 
og Fjordane opp, og delte ut verdikupongar, refleksvestar, refleks og informasjon. 

Av Anna Skadal Jonstad, 
Sekretær i LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag

Hanne Kristin Meek Ljotebø, (f.v. leiar i fylkeslaget av LTN) med LTN-hjelpar Lisa. ”Kontrollør” Hetle, frå 
trafikkstasjonen, russejentene frå Hafstad vidaregåande skule, og til høgre Anna Skadal Jonstad, 
(sekr. fylkeslaget) og  ”kontrollør” Årdalsbakke,  frå trafikkstasjonen. 

(Foto; Sigmund Jonstad, styremedlem i fylkeslaget). 
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Norges lengste og 
bredeste trafikkontroll
LTN har også i år deltatt på den store tra
fikkontrollen i Ytre Vikna og Bindal. 

LTN Steinkjer og Namsos lokallag ved Tor Arild Hansen 
og Bjørn Fossum, og regionssekretær Kjersti Einan, del-
tok på Norges lengste og bredeste trafikkontroll. Kon-
trollen ble avviklet i midten av mai og er årets første 
storkontroll. Det er en tilsvarende storkontroll på høs-
ten. Det er nå 15. året på rad den gjennomføres.

Det er mange ulike instanser som deltar på kontrol-
len. Politiet er en selvfølge, deretter kommer Statens 
Vegvesen, Tollvesenet og Trygg Trafikk som merkbare 
aktører. Blant frivillige organisasjoner som deltar, fin-
ner vi LTN, Norges Diabetesforbund, Motorførernes 
Avholdsforbund, NAF, Samarbeid mot svart arbeid og 
Røde Kors. Skatteetaten er også med.

Satsningsområde og målsetting
Målsettingen var å kontrollere mellom 2000 og 2500 
kjøretøy i løpet av to dager. Vårens kontroll hadde fokus 
på promillekjøring, avskilting ved manglende betaling 
på årsavgift, manglende omregistrering eller manglen-
de forsikring, samt biler som ikke var fremstilt for kon-
troll. Det ble også kontrollert bilbeltebruk og piggdekk. 
Tollvesenet foretok kontroll av drivstoff på lastebiler.

Sosialt
Da kontrollen var ferdig første dag, var vi invitert på 
seilbåtregatta i Kolvereidvågen. Vi pakket på oss klær 
og la ut på en to-timers seilas! Det var 5 store seilbå-
ter og 3 små som deltok i regattaen. Det var litt dårlig 
med vind denne ettermiddagen, men vi kom oss rundt 

løypa. Etter regattaen var vi samlet i vinnerbåten til kaf-
fekos og skitprat! 

Evaluering av storkontrollen
Andre kontrolldag var vi ute i felten fra morgenen av og 
fortsatte som dagen før. Dagen ble avsluttet med pizza 
i Kolvereid hvor vi også hadde evaluering av dagene. 
Det ble tatt en runde rundt bordet hvor hver instans fikk 
si noe om hvordan de syntes det hadde fungert. Alle 

var veldig fornøyd med egen og 
hverandres innsats. Resultatet ble 
930 kjøretøy kontrollert, 20 fikk ge-
byr, 16 avskiltninger, 1 promille, 16 
muntlige advarsler, 6 begjæringer, 1 
anmeldelse, 7 forenklede forelegg, 2 
fikk beskjed om å sikre lasten bedre, 
91 personer fikk målt blodsukker av 
Norges Diabetesforbund og 0 had-
de feil diesel. For LTN sin del fikk vi 
delt ut ca.450 reflekser og brosjyrer, 
samt ca.50 TROLLE-brosjyrer, 200 
Selius, 100 refleksvester til barn og 
mange velmenende råd om å kjøre 
varsomt i trafikken.

Landet Rundt 

Av Kjersti Einan,
Regionsekretær Midt

Regionsekretær Kjersti Einan fikk prøve den store 
kikkerten som Statens vegevesen har. Her er hun 
sammen med Øyvind Jørstad fra Statens vegeve-
sen.

Forbipasserende 1. klassinger 
som skulle på svømmeopplæ-
ring fikk både Seliuser og reflek-
svester. 
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Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Sveio
kommune

www.sveio.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Stavanger
kommune

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

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Nesodden
kommune

www.nesodden.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Naustdal
kommune

www.naustdal.kommune.no

Notodden
kommune

www.notodden.kommune.no

Ål
kommune

www.aal.kommune.no

Frogn
kommune

Psykisk Helsetjeneste
www.frogn.kommune.no

Vegårshei
kommune

www.vegarshei.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
www.afjord.kommune.no

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Engerdal
kommune

www.engerdal.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

Meløy
kommune

www.meloy.kommune.no

Flekkefjord
kommune

www.flekkefjord.kommune.no

Verdal
kommune

www.verdal.kommune.no

Vanylven
kommune

www.vanylven.kommune.no

Kåfjord
kommune

Oppvekst
www.kafjord.kommune.no

Sauda
kommune

www.sauda.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Gausdal
kommune

Teknisk Drift
www.gausdal.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Båtsfjord
kommune

www.batsfjord.kommune.no

Ålesund
kommune

www.alesund.kommune.no

Lardal
kommune

www.lardal.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Levanger
kommune

www.levanger.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no www.gran.kommune.no

Ørskog
kommune

www.orskog.kommune.no

Sørum
kommune

www.sorum.kommune.no

Vestby
kommune

Kommunalteknikk
www.vestby.kommune.no

Rennesøy
kommune

www.rennesoy.kommune.no

Sandnes
kommune

www.sandnes.kommune.no

Meråker
kommune

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

Bjerkreim
kommune

www.bjerkreim.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

Audnedal
kommune

www.audnedal.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Fusa
kommune

www.fusa.kommune.no

Trysil
kommune

www.trysil.kommune.no

www.amot.kommune.no

Kvitsøy
kommune

Skolekontoret
www.kvitsoy.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Nesset
kommune

www.nesset.kommune.no

Kåfjord
kommune

www.kafjord.kommune.no

Vestre Toten
kommune

www.vestre-toten.kommune.no

Vestvågøy
kommune

www.vestvagoy.kommune.no

Bodø
kommune

www.bodo.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Tjeldsund
kommune

www.tjeldsund.kommune.no

Høyanger
kommune

www.hoyanger.kommune.no

Åmli
kommune

www.amli.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no
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0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Nettbuss
Trøndelag AS

Oslov. 129
7018 TRONDHEIM

Tlf. 815 22 900

Eide Marine
Service AS

 5457 HØYLANDSBYGD
Tlf. 53 48 35 00

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Tau Auto AS
4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

Optiker
Roar Hogstad
3921 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 09 37

NORD-TRØNDELAG
Levanger................................Tlf. 74 07 09 16
Verdal......................................Tlf. 74 07 09 16

ROGALAND

Egersund Bilberging AS......Tlf. 404 08 460

Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00

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

SOGN og FJORDANE

Byrkjelo...................................Tlf. 957 06 000

TELEMARK

Kragerø...................................Tlf. 35 98 65 00

AKERSHUS

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

AUST-AGDER

Arendal...................................Tlf. 37 06 02 00

Evje..........................................Tlf. 37 93 03 01

Grimstad.................................Tlf. 37 04 49 99

NORDLAND

Mo i Rana................................Tlf. 75 13 10 20

Vuku........................................Tlf. 74 07 09 16

Ulefoss
Gjestebrygge

Rådhuset, Ringsevja 30
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 62 00

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

 2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Bodø
videregående skole

Amtmann Heggesv 34
8041 BODØ

Tlf. 76 65 15 00

Støyten Trafikkskolesenter AS
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

Region midt
6404 MOLDE

Tlf. 815 44 040

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Brøto
Transport AS

 3550 GOL
Tlf. 32 07 52 68

Taxi
Magnar Bjerkreim

4387 BJERKREIM
Tlf. 51 45 01 56
Mobil 976 58 854

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Salong Kari
Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

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

Eiker
Biloppretting AS

Hotvetalleen 3
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 73 55

Røste og Olsen
Bilverksted
Syretårnet 31

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 30 08

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

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

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

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

RING FOR INFORMASJON

Øl passer ikke alltid....

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

www.bryggeriforeningen.no

Holsts g 10, 0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

Olavskulen
Folkehøgskule

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Nor-Cargo
Brumunddal A/S

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

Hamran
Snekkerverksted

Balchensv 2
4590 SNARTEMO
Tlf. 38 34 94 50

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Nortura BA Sogndal
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 70 00

Risør
kommune

4952 RISØR
Tlf. 37 14 96 00

Hurum
Produkter A/S
Åsv. 7, 3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 29 20

ANONYM
STØTTE

TM 6-2009.pmd 16.06.2009, 13:252



26 Tm • nr. 6 – 2009

SeliusSelius
Har du også det fint nå om dagen? Nå er 
sommeren her, og det er godt å ha ferie 
fra skolen. Det er deilig å kunne være oppe 
litt seint på kvelden uten å tenke på at jeg 
skal på skolen neste dag. Kanskje du er 
som meg, kjempeglad i å bade? Bare husk 
at du bruker redningsvest hvis du er alene 
på brygga, er ute i båt, og at du har med 
deg noen hvis du bader i sjøen. Det er ikke 
trygt å bade alene!

Jeg har lest at det er mange barn som ikke 
kan svømme. Hvis du ikke kan det, så sy
nes jeg du skal melde deg på et svømme
kurs. Ikke alle kommuner har tilbud om 
det, men da synes jeg du skal få med deg 
noen voksne som kan lære deg å svømme. 
Det er veldig trygt å kunne det, ikke sant? 
Hvis du kan svømme er det ingen krise 
hvis du skulle falle i vannet. 

Jeg håper alle Seliusvenner får noen fine 
sommermåneder, og at du tar deg tid til å 
sende en tegning til meg. Jeg blir kjempe
glad når jeg får post.

Ha en riktig fin sommer!

Hilsen Selius 

Herlig med 
sommerferie

Denne fine tegningen har vi fått fra Trine Kristiansen 
fra Kraby på Lena. Her storkoser Selius og Selina seg! 
Tusen takk, Trine. Overraskelse kommer i posten!

HVA ER DET?
Modige Klodrik vil stupe ned 
i akvariet! 
Men det er noe som holder ham
igjen, kan du se hva det er?
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SeliusSelius

Løsning -

– Denne båten må du ta tilbake!
– Nei, det må jeg ikke!
– Jo, for den lekker!
– Det sto i annonsen!
– Hvordan det?
– Det sto jo: Lekker båt til salgs!

Læreren: – Hvorfor kommer du for 
sent på skolen, Lars?
Lars: – Jo, for på vei til skolen er det 
et skilt, og der står det: Skole, senk 
farten...

Elgen var ordblind og hang i toppen 
av et tre. En jeger kom forbi, kikket 
opp på elgen og sa:
– Hvorfor i all verden henger du 
der?
Da svarte elgen med stolthet i 
stemmen: 
– Jeg er skogens kongle!
 
– Jeg er glad for at jeg ikke er født 
i Spania!
– Hvorfor det?
– Jo, fordi jeg ikke kan spansk!

Vet du hva en kannibal gjør når han 
har hodepine?
Svar: Han spiser en medisinmann.

Læreren til Per: 
– Kan du si navnet på et dyr?
Per: – Kaffe!
Læreren: 
– Men, kaffe er ikke noe dyr.
Per: – Jo, for i går sa pappa at kaffen 
var blitt dyr.

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

HVA ER DETTE?
Klodrik er usikker 
fordi vannet er rødt 
og fiskene blå.

SJØRØVER-DONALD
Rute C passer på det 
store bildet. 

SJØRØVER-DONALD
Sjørøver-Donald får guttene til å øve seg på å gå
planken. Hvilken rute manger på det store 
bildet?  

A

B

C
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LTNs sommerkryss

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@2i.net – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no
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Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende 
inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
5. august

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Liljekonvaller

Vinnerne er:
Anne Brit Otaas, 
Trondheim
Gudrun M. 
Sivertsen, Oslo
Margareth 
Bråthen, Ski

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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Hovin Bygg &
Agentur AS

7224 MELHUS
Tlf. 72 87 22 70

Midt-Norsk
Diesel & Elektro AS

Klæbuv 196
7434 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 52 30

Eidsvoll Trafikkskole A/S
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Kontortid: man-fre 0900-1500

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

-Flytting
-Termotransport

-Stykkgodsstasjon

Hepsø
Maskinstasjon

 7228 KVÅL
Tlf. 72 85 22 08

Andreas Holmsen
Ingeniør og

Arkitektkontor
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 17 32

Midt-Norsk Betong
Verdal AS
7650 VERDAL

Tlf. 74 07 52 00
Levering av kummer og rør

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

Trygve Brovold A/S
Storg 23

2335 STANGE
Tlf. 62 57 14 12

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240
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LTN takker for annonsestøtten

LTN ønsker velkommen til likemannskurs i region vest!
Landsforeningen for Trafikkskadde region vest arranger likemannskurs i Bergen, 

lørdag 5.–søndag 6. september 2009. 
Kurset holdes på Thon Hotell Bergen Airport. Egenandel: kr 500,–

En likemann er en person som har mange av de samme erfaringene du har, fordi dere begge er enten skadet, pårø-
rende eller etterlatt. Kursholdere er selv likemann og vil vise hvordan ”like kan hjelpe like”.

Kurset passer for deg som ønsker å finne ut mer om hva en likemann er. Kurset passer også for deg som har vært 
medlem i noen år, men som aldri har vært likemann. Det er ingen forpliktelse til å bli likemann selv om du deltar på 
kurset.
VI håper mange har lyst til å komme på kurs for å bli kjent med flere medlemmer i region og utveksle erfaringer.  
For mer informasjon: kontakt generalsekretær Marit Andresen 
Påmeldingsfrist: 21. august. Påmelding til Frank: sekretar@ltn.no eller tlf: 22 35 71 00
Velkommen! 

LTN ønsker alle medlemmer og 
samarbeidspartnere en riktig god 
sommer. 

Trafikkskaddes magasin avvikler 
ferie i juli, men redaksjonelt 
stoff kan sendes som vanlig på 
mail. Stoff som skal stå på trykk i 
august-nummeret, må være sendt 
redaksjonen innen 5. august.

Kjør forsiktig i sommertrafikken!

God sommer!



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

Tone Ringstad

 Lang erfaring med alle typer personskader
 Gratis førstekonsultasjon

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

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

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

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

gode resultater.

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

Gratis vurderinG

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 48 86 93 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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

LTN Asker & Bærum LL inviterer til åpent møte / kurs i ERSTATNINGSRETT 
med rådgiver Per Oretorp, Landsforeningen for Trafikkskadde.

Tid:  Onsdag den 2. september Kl. 18.30
Sted: Folkets Hus, Skytterdalen 2. Sandvika

Gratis inngang.  Enkel servering.

Alle er hjertelig velkommen

Bindende påmelding innen 28.08.09 til: Landsforeningen for Trafikkskadde
 Karin Bjørnødegaard, Regionsekretær øst
 Tlf. 482 47 402
 e-post: regionost@ltn.no

Kjenner du dine rettigheter etter en ulykke/skade?
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B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

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

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

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

Er du brukermedvirker?
Sekretariatet ønsker å komme i kontakt med medlemmer som er brukermedvirkere. Vi 
ber deg derfor sende oss en mail, sik at du blir registrert.  Vi ønsker også å høre fra 
deg som kunne tenke seg å bli brukermedvirker. 

Vi vil jeg gjerne vite hvor du er brukermedvirker og hvilket mandat du har, dvs om du sit-
ter for FFO, LTN eller for seg selv.

Ta kontakt på mail til: ingeborg@ltn.no

LTN 
ønsker din 
mailadresse
Sekretariatet oppfordrer 
medlemmer som har egen 
mailadresse om å sende 
den til oss. Dette vil gjøre 
det enklere for oss å kom-
me i kontakt med deg. Du 
kan sende adressen din til:

medlemmer@ltn.no


