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God sommer!
LTN ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig fin sommer!

Redaksjonen i Trafikkskaddes magasin er delvis stengt i perioden den 5.juli til den  
2.august, men bidragsytere til magasinet bes om å sende stoff på mail også i denne 
perioden. Siste frist for innsendelse av stoff til august-nummeret  
er den 5. august. 

Artikkelstoff sendes til: 

gunn.almas@ltn.no

Tlf: 9700 1965

Kjør forsiktig i 
sommertrafikken!

Tradisjonsrik fest arrangeres på Sånum

LTN- avd. Vest-Agder inviterer medlemmer m/familie til grillfest hos familien Hjorteland 
på Sånum i Mandal, onsdag 11. august 2010 kl. 17.00

For 13. året på rad får vi komme til Sånum på gården til familien Hjorteland,  
der de har satt fram grillen og grillet opp masse god grillmat. Du/dere behøver  

kun å ha med nødvendig tøy. LTN sørger for mat og drikke til alle.  
Det er bare å finne frem til Sånum i Mandal, spise og kose oss.

Vi har ingen værforbehold. Om det regner, benker vi oss ”inne”.

Vi har leker og konkurranser. Lynlotteri med flott gevinster.

Har du mulighet for å ta med en gevinst til lotteriet, setter vi pris på det.

 Alle medlemmer vil få tilsendt mer informasjon i posten.

 Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en koselig grillkveld. 

VEL MØTT!
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Landsforeningen for trafikkskad-
de har i en årrekke hatt som krav 
at unge mennesker ikke skal bli 
plassert på aldershjem etter en 
ulykke. Vi har årlig sendt inn krav 
til statsbudsjettet der dette blir tatt 
opp som en egen sak. Det er trist å  
registrere at flere av landets kom-
muner ikke har et tilfredsstillende 
botilbud til unge. Vi registrerer at 
enkelte kommuner mangler planer, 
ja til og med en individuell plan 
ser ut til å være vanskelig å få på 
plass. Dette sitter ikke LTN stille og 
ser på. Vi skal love å fortsette kam-
pen for at unge skal få et fullverdig 
botilbud og en bedre behandling. I 
dag så registrerer vi at unge skad-
de nærmest er prisgitt at de har 
ressurssterke pårørende som fører  
deres sak. Dette er dypt urettferdig 
og fører til at mange skadde ikke 
får det de har krav på.

Også i 2010 registrerer vi at  
enkelte forsikringsselskap nærm-
est oppfører seg uforskammet.  Vi  
har flere eksempler på saker der 
den skadde har måttet gå "flere 
runder" for å få den erstatningen 
de har krav på. Gapet mellom til-
bud og krav har i enkelte saker 
vært himmelhøyt. Vi håper forsi-
kringsselskapene snart legger om 
sin politikk. Er vi naive når vi tror 
at forsikringsselskapene skal være 

en forsikring når vi rammes og at 
vi skal få en rettferdig behandling? 
I dag opplever mange skadde at 
den tøffeste kampen er den som 
utspilles i rettssalen. Slik skal det 
ikke være.

I skrivende stund har gradestok-
ken krøpet godt oppover, ja det 
er sommer. Vi gleder oss til som-
merferie og "glade dager" med  
familie og venner. Men, vi i LTN vet 
også at det i løpet av sommeren  
vil skje dramatiske ulykker og døds-
fall som igjen vil føre til sorg og  
fortvilelse. Vi slutter ikke å undre 
oss når vi åpner mandagsavisen 
og ser hvor mange førerkort som 
politiet beslaglegger etter en helg 
på veiene.  Denne hasardiøse opp-
førselen på veiene må stoppes. Vi 
mener mer synlig politi og flere 
kontroller virker preventivt. Vi har 
tidligere tatt til orde for at bilnøk- 
lene må fratas ungdom som ikke 
viser modenhet nok til å kunne føre 
et kjøretøy.  Uvettig kjøring må vi 
slå raskt, og hardt, ned på. LTNs 
høyeste ønske er en sommer uten 
ulykker!

Kjør forsiktig i sommertrafikken!

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Kommunene må få
bedre ungdomstilbud
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- Føler meg sterkere
etter tre ukers trening
Camilla Johannessen (20) fra Lenvik kommune i Troms har nylig avsluttet et tre ukers 
langt treningsopphold ved Next Move-klinikken i Oslo. Hun har reist 156 mil sammen 
med forloveden for å få opptreningen på den private klinikken, for Camilla vil gjøre 
alt for å få bedre bevegelighet etter en ulykke i 2008.
- Jeg venter nå på å få flyttet inn i et bokollektiv i hjemkommunen, men det må  
bygges først og det tar tid. Å bo på "gamlehjem", er helt uholdbart, fastslår Camilla. 

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Camilla og forloveden Hans Nor-
berg (27) har vært på et tre ukers 
langt treningsopphold i Oslo. Ca-
milla mistet førligheten i kroppen 
etter en trafikkulykke i desember 
2008. Hennes far Tor har tilrettelagt 
sin bolig slik at Camilla skulle kun-
ne bo hjemme, men kommunen 
kunne ikke gi tilbud om tilsyn på  
natten, og dermed var aldershjem-
met eneste alternativ. 

- Jeg bor på et hjem der gjennom-
snittsalderen er 75 år. Det er ikke  
riktig at unge mennesker blir plas-
sert der. Kommunen har planer om 
å bygge et bokollektiv, men dette 
tar veldig lang tid. Byggingen har 
blitt utsatt, forklarer hun.

- Vi har hverandre og sammen skal vi klare å kjempe mot byråkratiet.  
Vi har heldigvis ressurspersoner rundt oss også, sier Camilla  
Johannessen og forloveden Hans Norberg fra Troms.

Fysioterapeut Cecilie Frølich 
(gående) er svært godt fornøyd
med den store innsatsen som 
Camilla Johannessen har gjort 
under treningsoppholdet. 
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Støtte i forloveden
Etter om lag et år som kjærester ble 
Camilla og Hans forlovet i januar i 
år. Hans har vært en sterk støttespil-
ler - likeså hennes far. Hans sier det-
te om situasjonen:

- Vi møter byråkrati hele veien, 
og får høre hvor lite penger det 
er i kommunen. Jeg jobber i olje-
bransjen i Stavanger, og er fem 
uker borte og fire uker hjemme. De 
ukene jeg er hjemme er vi sammen 
mest mulig, men Camillas botilbud 
er ikke godt nok. Jeg tenker mye  
på henne de ukene er jeg ute. Jeg 
synes dette er trist, sier Hans.

- Er det store utfordringer å ha 
en forlovede som er rullestolbru-
ker?

- Jeg hadde besteforeldre som 
var rullestolavhengig, så det er ikke 
ukjent for meg. Vi må ta utfordring-
ene. Slik er det bare, forklarer den 
sympatiske oljearbeideren.

Koster mye
Bare selve treningen som Camil-
la har gjennomført på Next Move-
klinikken på Østerås i Oslo, kostet 
henne over 30.000 kroner. I tillegg 
kommer hotell, transport til og fra 
klinikken samt flybillett.

- Vi har hørt mye om dette opp-
legget, og håpet er at jeg i første 
omgang skal bli flinkere til å for-
flytte meg. Det å kunne ta seg fra 
stolen, og til sengen, hadde vært 
et stort framskritt. I dag må jeg for-
flyttes med heis, forklarer Camilla.

Hjemme har Camilla tilbud om 
to timers fysioterapi i uka. På Next 
Move-klinikken trener hun om lag 
to og en halv time daglig.

- Ja, det kjennes i kroppen, smi-
ler Camilla og legger til:

- Jeg har faktisk mindre vondt i 
ryggen og jeg er støl. Det er faktisk 
en god følelse å være støl...

Fikk LTN-hjelp
Inger Simonsen i LTN, som er med-
lem av Sortland og Andøya lokal-
lag, fikk høre om Camilla og slik ble 
det tatt kontakt. Inger tilbød seg å 
hjelpe, noe både Camilla og hennes 
far satte stor pris på.

- Det ble avholdt et møte med 
Lenvik kommune i mars, og der 
møtte også Tom Sørum som er  
Camillas advokat. Møtet hadde 
som mål å få på plass en individuell 
plan, men dessverre hadde koordi-
natoren glemt å sende innkalling  
til de impliserte i kommunen. Det 
andre møtet vi fikk på plass var mer 
konstruktivt. Her møtte alle parter, 
og Camilla hadde satt opp en plan 
med klare mål. Dessverre ble også 
dette møtet alt for kort fordi del- 
takerne skulle videre på et møte 
sier Inger oppgitt men leg-
ger til at det i alle fall nå 
er opprettet en dialog 
med kommunen.
Inger Simonsen 
forteller at Ca-
milla og hen-
nes familie 
virkelig har 
stått på for 
å få en løs-
ning.
- Camilla fikk 
selv ordnet 
med støtte- 
kontakt før 
jul, men 
denne har 
ikke fått be-
gynt å jobbe si-
den Camilla har 
ventet på vedtak 
om hvor man-
ge timer hun 

skulle få. Dette vedtaket fikk Camilla 
først den 11.mai, samme dag som 
vi skulle ha det andre møtet med 
kommunen, forteller hun.

Lyst på jobb
Camilla har et sterkt ønske om å 
komme ut i jobb. Hun innrømmer at 
dagene kan bli lange selv om hun 
har venner som kommer på besøk. 
Camilla venter dessuten på å få  
en tilpasset bil slik at hun selv kan 
kjøre. Også dette tar tid.

- Det har vært snakk om prak-
sisplass på Tollpost Globe, og her 
er det faktisk mulig med en fadder-
ordning slik at Camilla kan komme 
ut. Hun har hatt lyst å kjøre truck, 
men da måtte trucken bygges om, 
og det ble visstnok for dyrt. Famili-
en har møtt mange hindringer hele 
veien. Det har ikke vært lett, men  
vi gir oss ikke! sier en kamplysten 
Inger Simonsen.

- Jeg syntes det var leit å høre at 
"det ikke var noe håp". 
Helsepersonellet skal ikke 
ta fra pasientene 
håpet. Det er kjempe-
viktig å ha en driv-
kraft, mener Camilla 
Johannessen 
fra Lenvik 
i Troms.

”Dette skal 
vi klare”
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Ut fra aldershjemmet
Den aktive LTNeren mener målet 
nå må være å få Camilla ut fra  
aldershjemmet.

- Hennes far har tross alt lagt til 
rette for at hun skulle bo hjemme, 
han har investert mye i det. Jeg 
tar nå kontakt med ULOBA for å 
få råd om hvordan vi kan gå fram, 
og hennes far har også vært i kon-
takt med dem. Lokale aviser er fylt 
med stoff om nedleggelser av sko-
ler og innskrenkninger av tjenester  
til pleietrengende. Jeg ser der-
for ikke at Camilla med det første 
vil få tilbud om en bolig som er  
egnet for ungdom. Her må vi bare 
finne en annen løsning, sier Inger 
bestemt.

Kjemper for Camilla
Inger Simonsen forteller at hun skal 
gjøre alt som står i hennes makt for 
at Camilla skal få en verdig tilvæ-
relse.

- Jeg synes Camilla har fått alt 
for dårlig oppfølging. Det er rett 
og slett ikke holdbart at det tar så 

lang tid å få en individuell plan. 
Dette er noe alle har krav på. Jeg 
synes også det er hjerteskjærende 
at unge mennesker blir plassert på 
aldershjem. Verden går ikke fram-
over på alle plan. Det har jeg erfart, 
slår hun fast og legger til:

- På siste møtet med kommu-
nen kommenterte faktisk fagle-
der i fysioterapitjenesten: "Du ver-
den jeg ser jo store framskritt hos 
Camilla, hun holder jo hodet helt 
oppe nå og ser jo ikke sliten ut". 
Da kommenterte Camillas far, " Ja,  
takket være Kurbadet i Tromsø ". 
Fagleder sa ikke mer. Det sier seg 
jo selv at når Camilla bare har to 
timer fysikalsk trening i uka, hvor 
hadde hun vært i rehabiliteringen 
i dag hvis det ikke hadde vært for-
di hun, Hans og hennes far står på 

selv? Det er bare en ting å si her, jeg 
er virkelig imponert over Camillas 
pågangsmot og jeg er så sikker på 
at de målene hun har satt seg, det 
klarer hun. Camilla har en jernvilje 
som det står all respekt av. Hun er 
en jente som alle er nødt til å bli 
glad i.

Camilla står på
Camilla og forloveden Hans ser lyst 
på framtiden, tross alt. De har hver-
andre, og Camilla har også en sterk 
støttespiller i sin far. Dette skal de 
klare!

- Du må stå på selv også, og ikke 
gi opp selv om alt ser håpløst ut. 
På St.Olavs hospital i Trondheim 
ble jeg fortalt at jeg ikke måtte ha 
noen forhåpninger om at jeg kun-
ne komme meg "på beina" igjen 
på grunn av nakkeskaden. Det er 
vondt at helsepersonell tar fra deg 
håpet. Jeg gir meg imidlertid ikke. 
Alt skal prøves. Etter oppholdet her 
i Oslo reiser jeg til Sunnaas. Det ser 
jeg fram til, forklarer Camilla og tar 
en godt tak i hånden til Hans. 

”Uverdig å 
bli plassert på 
aldershjem”

Hver dag har Camilla Johannessen tatt taxi fra hotellet på Fornebu og til klinikken i Bærum og regningen 
ble på flere tusen kroner i løpet av det tre uker lange oppholdet. Her får hun hjelp av sjåføren. 
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Etter at Trafikkskaddes magasin 
hadde vært på besøk på klinikken, 
skulle Camilla gå i gang med tre-
ning på Lokomat. Camilla har tid-
ligere forsøkt manuell trening på 
tredemølle, og det skjedde under 
opphold på Kurbadet i Tromsø. Ca-
milla har vært godt fornøyd med 
oppholdene på Kurbadet.
- Vår klinikk fokuserer på trening 
av ryggmargsskadde, og trenin-
gen er basert på prinsippene og er-
faringene fra Prosjekt Walk som er 
et amerikansk treningsopplegg. Vi 
benytter også et norskutviklet be-
handlingskonsept som heter Red-
Cord Stimula, forklarer hun.

Gir håp
For mange pasienter som kommer 
til klinikken er et ønske om å reise 
seg fra rullestolen en stor drivkraft, 
men Frølich sier dette ikke er realis-
tisk for alle. 

- Vi skal imidlertid ha håp. Håpet er 
viktig. Styrketrening gjør dessuten 
hverdagen mye lettere. Det å mes-
tre er veldig viktig - det å selv klare 
daglige gjøremål, er et stort fram-
skritt for mange. Ofte er de små 
skrittene så uendelig store, sier 
Frølich smilende.

Har erfaring
Senteret i Bærum eies og drives av 
ryggmargsskadde og terapeutene.
- Vi mener dette sikrer god bruke-
rinvolvering og at vi kan skreddersy 
et opplegg for den enkelte pasient. 
Vi kan også utarbeide et hjemme-
treningsprogram som den enkelte 
pasient får med seg. Dessuten er 
tilbudet vårt rettet mot alle med en 
ryggmargsskadde helt uavhengig 
av når de ble skadet og type skade, 
forklarer Cecilie Frølich. 

- Bokollektivet 
kan stå
ferdig neste 
sommer
Leder for Bygg og eiendom 
i Lenvik kommune, Jan 
Ivar Rokstad, håper bokol-
lektivet som Camilla etter 
planene skal flytte inn i, 
står ferdig neste sommer.
- Finansieringen må på 
plass, men det er stor en-
tusiasme i kommunen for 
planene, sier han. 

Rokstad sier han har forståelse for 
at unge i kommunen er utålmodi-
ge med hensyn til ferdigstillelse av 
det nye bygget som skal settes opp. 
Han sier videre at planene var oppe 
som en orienteringssak i formann-
skapet for få uker tilbake, og at  
politikerne var begeistret for plan-
ene.

- Finansene må imidlertid på 
plass, og vi kommer til å trekke inn 
Husbanken. Det har vært en del 
vurderinger om de som flytter inn 
skal leie - eller eie. Dette kommer 
etter all sannsynlighet til å bli eier-
leiligheter, forklarer han.

- Føler du kommunen har for-
ståelse for fortvilelsen som en 20 
åring føler ved å bo på aldershjem?

- Jeg forstår hva du mener, men 
dette er et helsepolitisk spørsmål 
som jeg ikke er den rette til å sva-
re på. Nå håper vi imidlertid på at  
vi kan sette i gang byggingen på 
seinsommeren, og at bokollek- 
tivet kan stå ferdig sommeren  
2011. Vi planlegger seks eller syv 
leiligheter, sier Rokstad og legger 
til at bokollektivet vil få en nydelig 
tomt med flott utsikt:

- Vi planlegger også et garasje-
anlegg under bygget slik at beve-
gelseshemmede kan kjøre inn og 
ta seg til leilighetene via et heis- 
anlegg. Dessuten ligger det et  
eldre helsehus på eiendommen 
som det også vil være mulig å  
pusse opp til et formål som bebo-
erne vil kunne nyttiggjøre seg. 

Next Move Clinik 
trener ryggmargsskadde
Next Move Clinic er en opptreningsklinikk for ryggmarg-
sskadde i Bærum. Fysioterapeut Cecilie Frølich har trent 
Camilla de ukene hun har vært i Oslo.
- Vi har i første rekke konsentrert oss om å trene styrke 
i bein, armer, rygg og mage. Det å kunne forflytte seg 
selv har veldig stor betydning, forklarer fysioterapeuten.

 - Ryggmargsskadde har et begrenset tilbud i Norge, mener 
fysioterapeut Cecilie Frølich ved Next Move Clinic i Bærum.



- Uten LTNerne i Hordaland i 
ryggen, så hadde jeg ikke fått 
god nok hjelp etter ulykken, sier 
Frank Skjelanger sammen med 
leder i LTN-Hordland fylkeslag 
Eva Dahle.

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
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- Takker LTN-Hordaland
for all hjelp jeg har fått
I lokalene på Mannsverk i Bergen, der LTN-Hordland fylkelag har hatt lokaler "i en 
mannsalder", så er det hektisk virksomhet en juni ettermiddag da magasinet er på  
besøk. Styremedlemmene diskuterer hvor en eventuell sommeravslutning skal legges, 
for en hyggelig avslutning har medlemmene så absolutt fortjent!
  - Jeg får ikke fullrost den hjelpen jeg har fått i LTN-laget vårt. Uten dem hadde livet 
vært helt annerledes, sier styremedlem Frank Skjelanger og smiler mot leder Eva Dahle.

Det er en god tone i lokalene som 
LTN-Hordaland leier på Mannsverk. 
Lokalene er nylig ryddet, for styret 
har bestemt at møtene skal legges 
dit - i stedet for å leie dyre eksterne 
lokaler når medlemmene skal møtes.

- Vi setter opp klappstoler, og 
dermed holder det med den plas-
sen vi har her. Dessverre så har  
aktiviteten ligget "i dvale" en tid, 
men nå går vi på med frisk mot og 
håper på mange innspill fra våre 
medlemmer. Styret vil legge vekt 
på det sosiale, så her er det bare å 
komme med forslag fra medlem-
mene på hva de kunne tenke seg, 
sier en smilende leder Eva Dahle.

Takker laget
Frank Skjelanger, som er styremed-
lem, er også på plass. Han får ikke 
fullrost LTN-laget for den hjelpen 
han har fått.

- Det var helt tilfeldig at jeg møt-
te en LTNer på nettet. Der fikk jeg 
informasjon, og "snøballen" be-
gynte å rulle. Jeg fikk advokat, 
nærmere bestemt advokatkontoret 
Vogtwiig personskade. De har gjort 
en meget god jobb for meg. Dessu-
ten fikk jeg jo treffe andre som var 
i samme situasjon som meg, og vi 
er et styre som har det veldig fint 
sammen. Vi har en hyggelig god 

tone oss imellom - ja vi har fått et 
godt vennskap, forteller han. 

Hard skadet
Det var i 2007 at Frank Skjelanger 
kolliderte. En varebil kom over i feil 
kjørebane, og han ble hardt skadet i 
front mot front-kollisjonen. Han ble 
sittende fast i vraket, og fikk store 
skader i bekken og bein. Sønnen, 
som også var med i bilen, pådro 
seg et nakkeproblem i kollisjonen.

- Ja. Det har vært noen smerte-
fulle år men utallige operasjoner. 
Jeg er full av skruer og metall. Før 
ulykken arbeidet jeg som industri-
maler, men jeg har ikke noe håp  
om å komme tilbake til yrket mitt 
igjen. Jeg kan eksempelvis ikke 
klatre, og sliter med mye kram-
per - spesielt om nettene. Jeg har 
hatt god oppfølging av Nav, og  
etter det siste møte med dem så 
kom det fram at jeg trolig vil bli 
ufør. Men, før helsetilstanden er 
avklart så sender jeg inn meldekort 
hver 14. dag, forklarer han.

Viktig hjelp
Frank Skjelanger forteller at han 
neppe hadde fått noen advokat-
hjelp hvis ikke han hadde kommet 
i kontakt med LTN.

- Jeg visste rett og slett ikke hva 

jeg hadde krav på. Ingen forteller 
deg det! Nå er jeg i gode hender 
hos et advokatfirma som er spe-
sialister på erstatning. Slik hadde 
ikke situasjonen vært hvis jeg ikke 
hadde fått kontakt med LTN-kon-
toret her i Hordaland. Jeg er derfor 
veldig opptatt av at vi skal nå ut til 
flere. Det er utrolig viktig at vi "får 
tak" i skadde som trenger hjelp. 
Derfor må vi også synliggjøre oss 
mer, mener han mens Eva Dahle 
legger til:

- Ja, vi vil dele ut flere brosjy-
rer og annet materiell. Vi ønsker å 
nå ut til flere barnehager og skoler, 
samt å delta på ulike arrangemen-
ter. Vi må være tilstede der folk er.  
Men, vi i styret kan ikke makte opp- 
gavene alene, så vi oppfordrer 
medlemmene om å bidra slik at 
vi blir et godt og sterkt team her i  
Hordaland. 

Frisk pågangsmot
LTN-Hordaland har 139 medlem-

"Flere trenger 
LTNs hjelp"



- Det er veldig viktig at vi blir 
bedre kjent som forening. Det 
er mange som trenger vår hjelp, 
fastslår Frank Skjelanger.

- Vi har en fin tone oss imellom og trives godt sammen, sier (t.v) sty-
remedlem Frank Skjelanger, nestleder David Åge Davidsen, leder Eva 
Dahle og kasserer Rolf Albrechtsen. Sekretær Guttrom Johnsen og 
styremedlem Elisabeth Sundseth var ikke til stede da bildet ble tatt.
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mer, så her burde det være mu-
lighet for større oppmøte både på 
medlemsmøter og andre arrange-
menter.

- Vi sliter litt økonomisk, og har 
vært nødt å gå litt på "sparebluss". 
Vi har tatt noen grep som vi håper 
kan hjelpe oss slik at det blir mer 
penger i lagskassa. Eksempelvis 
hadde det vært til stor hjelp hvis 
samtlige medlemmer hadde sendt 
oss sin mailadresse. Vi hadde spart 
mye penger på å unngå å sende 
brev til alle. I snitt bruker vi 1000-
1500 kroner ved hver utsendelse, 
og dette er unødvendig så lenge de 
aller fleste kan ta imot innkallinger 
og liknende på mail, sier Eva Dahle.

Et aktivt styre
LTN-styret i Hordaland har fem per-
soner som nå drar lasset. Disse er 
leder Eva Dahle, nestleder David 
Åge Davidsen, kasserer Rolf Albr-
echtsen, styremedlem Frank Skje-
langer, sekretær Guttorm Johansen 
og styremedlem Elisabeth Sund-
seth.

- I vår region er det ikke ansatt 
en regionsekretær etter at den  
forrige gikk over i annen jobb. Vi  
ser fram til at ansettelsen er på 
plass slik at vi kan få hjelp til søk- 
nader og likende. Det hadde nok 
lettet situasjonen noe. Ellers tar vi 
gjerne imot innspill fra andre lag 
som også har slitt med aktivitets-
nivået. Noen lag har vi registrert 
har stor aktivitet - ikke minst med 
hensyn til det sosiale. Vi oppfor-
drer derfor LTNere om å komme 
med innspill slik at vi kan få opp  
aktiviteten, sier samtlige styremed-
lemmer.

Du kan maile din adresse til: 
ltn-hordaland@ltn.no

"Vi ønsker å øke 
aktiviteten"



Fra retten

Av advokatfullmektig Ingunn Alvik
Ansatt i Kco advokater

Feil i pasientjournalen 
Feil, misvisende eller mangelfulle nedtegnelser i pasientjournalen? Regler 
vedrørende retting og sletting når pasientjournalen inneholder feil eller fremstiller 
faktum på en mangelfull eller misvisende måte: 
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"Det oppleves at 
journalene i en 

nakkeskadesak er 
mangelfulle"

Ikke rent sjelden opplever pasien-
ter og advokater ved gjennomgang 
av pasientjournaler at helseperson- 
ellets nedtegnelser er direkte feil  
eller fremstiller faktum på en mis-
visende eller mangelfull måte. Det-
te kan komme på spissen i forbin-
delse med personskadesaker hvor  
pasientjournalen er en svært viktig 
del av bevismaterialet i saken. Der-
som det eksempelvis fremgår at  
pasienten har hatt psykiske proble-
mer i forkant av ulykken, vil dette 
raskt kunne bli benyttet som argu-
ment for at det ikke foreligger år-
sakssammenheng mellom ulykken 
og de av denne påfølgende psykis-
ke skadene. Det er da svært viktig 
at det som er notert i journalen er 
korrekt og utfyllende nok til at man 
kan vurdere de senere skadene opp 
mot de problemer vedkommende 
hadde før ulykken. Et annet og ikke 
ukjent eksempel er at det fremgår 
av journalen at pasienten tidlige-
re har hatt nakke- og hodesmerter. 
Ved nakkeslengskader som følge av 
blant annet trafikkulykker, vil slike 
journalnotater kunne ha vesentlig 
betydning for sakens utfall. 
Det er et vilkår for å få erstatning at 
plager etter en skade, viser seg rela-
tivt raskt og at symptomene deret-
ter er relativt vedvarende. Både når 
det gjelder krav til slike  akuttsymp-
tomer og brosymptomer, kan man 
stå i fare for å bli møtt med at disse 
ikke kan anses oppfylt dersom jour-
nalnotater er feilaktige eller mangel- 
fulle. Det mest vanlige eksempe-
let fra rettspraksis dreier seg om 
at journalnotater er mangelfulle –  
pasientens utsagn, smerter, resul-

tater av undersøkelser m.v. er kun 
kortfattet nevnt eller er ikke nevnt i 
det hele tatt, kanskje over lengre tid. 
Spørsmålene her er hvilke krav som 
gjelder for helsepersonells journal-
føring, samt hva som skal til for å 
få slettet eller rettet feilaktige eller 
mangelfulle journalnotater. 

Fossum-saken – et eksempel
I Trafikkskaddes magasin nr. 9 2006, 
gav KCOs advokat Lene Benedicte 
Sørlie en redegjørelse for den så-
kalte Fossum-saken (Borgarting 
lagmannsrett 18.05.06). Det ble i 
tingretten lagt vekt på at det i en  
periode på 10 måneder etter ulykken 
ikke forelå skriftlig dokumentasjon 
på at Fossum overfor sin primær-
lege uttalte seg om nakketraumet, 
og retten kom dermed til at det ikke 
forelå årsakssammenheng. I lag-
mannsretten ble det imidlertid lagt 
vekt på saksøkers egen forklaring i 
det retten fant at han fremstod med 
stor troverdighet. Man kan imidler-
tid tenke seg at en mindre ressurs-
sterk person i en tilsvarende sak 
ikke ville blitt ”trodd”. Videre finnes 
det svært mange eksempler på lik-
nende saker som er blitt gjort opp 
i minnelighet med utbetaling av en 
betydelig lavere erstatning blant 
annet basert på at pasientjourna-
len ikke gav de nødvendige holde-
punkter. I noen saker kunne kanskje 
krav om tilføyelser og rettelser av 
journalen, bidratt til et bedre erstat-
ningsoppgjør.  

Bevisbyrde - prosessrisiko
Som kjent er det skadelidte som har 
bevisbyrden for at de ulike kravene 

er oppfylt. Ettersom pasientjourna-
ler ligger til grunn for de sakkyndi-
ge erklæringer, vil de kunne få en 
vesentlig betydning for resultatet. 
Ved rettslig behandling vil vitnefor-
klaringer, som vist ovenfor, kunne 
bidra til å gjenopprette eventuelle 
feil eller mangler i pasientjourna-
len. Imidlertid gjøres de aller fleste 
erstatningssaker opp i minnelighet. 
Skadelidte stiller jevnt over svake-
re økonomisk enn forsikringssel-
skapet, og vedkommende vil ofte 
på grunn av prosessrisikoen heller 
godta et lavere tilbud, kanskje ba-
sert på en mangelfull journal, enn å 
ta ut stevning.

Helsepersonelloven - generelt
om journalplikten og innholdet 
i pasientjournalen
Det er et grunnleggende prinsipp 
innen personvernretten at opplys-
ninger som nedtegnes i offentlige 
dokumenter skal være riktige. Re-
gler om pasientjournaler er basert 
på dette utgangspunktet. Helseper-
sonells journalplikt og innholdet i 
denne reguleres først og fremst av 
helsepersonelloven1  kap. 8 om do-
kumentasjonsplikt og av forskrift 
om pasientjournal2.  Journalen skal 
”føres i samsvar med god yrkes-
skikk og skal inneholde relevante 
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og nødvendige opplysninger om 
pasienten og helsehjelpen”.  3 Dette 
er ytterligere utdypet og presisert 
i journalforskriften.4 Det fremgår 
blant annet at journalen skal føres 
fortløpende, hvilket betyr at den 
skal føres ”uten ugrunnet opphold 
etter at helsehjelpen er gitt.” 
En ikke uvanlig situasjon er at sist-
nevnte krav ikke er overholdt – jour-
nalen er blitt ført så lenge etter at 
helsehjelpen er gitt at helseperso-
nellet ikke lenger husker detaljene i 
den aktuelle situasjonen. Resultatet 
kan bli at journalen ikke gir et riktig 
bilde av pasientens helsetilstand og 
den hjelp som er gitt. 
Det oppleves ofte at journalene i en 
nakkeskadesak er mangelfulle. Et-
ter den innledende fasen, har legen 
ikke lenger ”behov” for å gjenta at 
pasienten fortsatt er plaget med 
nakkesmerter, hodepine eller kog-
nitive symptomer. Kanskje er fo-
kus der og da på mer alminnelige 
problemstillinger, og de grunnleg-
gende problemene som skyldes 
skaden nevnes derfor ikke. Dersom 
disse symptomene ikke er nevnt i 
løpet av et par-tre måneder kan for-
sikringsselskapet plutselig hevde 
at skadelidte har vært symptomfri 
over en periode. Det hevdes da vi-
dere at kravet til brosyptomer ikke 
er oppfylt, og at et av hovedvilkå-
rene for årsakssammenheng faller 
bor. Resultatet kan bli at skadelidte 
ikke får erstatning. 
Spørsmål vedrørende retting og 
sletting i pasientjournaler er re-
gulert i helsepersonelloven §§ 42 
og 43, og disse bestemmelsene er 
presisert i journalforskriften § 13. 
Imidlertid reguleres pasientjourna-
ler også av helseregisterloven5  og 
faller inn under bestemmelser om  
behandlingsrettede helseregistre, 
jf. § 6. De ulike regelsettene må der-
for ses i sammenheng. 

Retting
Utgangspunktet vedrørende retting
av journal, er at helsepersonell en-
ten av eget tiltak eller etter krav 
fra pasienten skal rette ”feilaktige, 
mangelfulle eller utilbørlige opp-
lysninger eller utsagn i en journal”.  

Rettingen skal skje ved at journalen 
føres på nytt, eller ved at en datert 
rettelse tilføyes i journalen. Retting 
kan ikke skje ved overstrykninger 
eller på annen måte slik at journa-
len eller deler av den blir uleselig.
Det fremgår altså uttrykkelig at det 
også kan kreves retting av mangel-
fulle journalopplysninger. Det kan 
således i ettertid gjøres tilføyelser i 
en journal dersom denne ikke gir et 
korrekt bilde av helsetilstanden og 
hjelpen som er gitt. Dette fremgår 
også uttrykkelig av forarbeidene6. 

Sletting
I henhold til helsepersonelloven §43 
skal det mer til for å få slettet opp-
lysninger i pasientjournalen: Krave-
ne er at slettingen må være ”ube-
tenkelig ut i fra allmenne hensyn” 
og at opplysningene ”er feilaktige, 
misvisende og føles belastende for 
den de gjelder”, eller at ”opplysnin-
gene åpenbart ikke er nødvendige 
for å gi pasienten helsehjelp”.
Når det gjelder kravet om at slet-
tingen skal være ubetenkelig ut i 
fra allmenne hensyn, nevner forar-
beidene at opplysningene ikke kan 
slettes hvis det for eksempel opp-
dages samme feilbehandling av 
en lang rekke pasienter.7 Hensynet 
til dokumentasjon m.v. tilsier da at 
opplysningene ikke slettes. Imidler-
tid kan det da kreves en retting eller 
tilføyelse i journalen som sikrer at 
feilen ikke følger pasienten.  
Sletting av hele eller deler av journa-
len vil være særlig aktuelt der jour-
nalen inneholder opplysninger om 
diagnoser som er feil eller opplys-
ninger som er misvisende. Et annet 
alternativ er atopplysningene som 
anmodes slettet åpenbart ikke er 
nødvendige for å gi pasienten hel-
sehjelp. I tillegg er det oppstilt krav 
om at slettingen ikke må være i strid 
med bestemmelser i arkivloven.8  

Helseregisterloven – 
elektroniske pasientjournaler
En pasientjournal er også et be-
handlingsrettet helseregister og re-
guleres også av helseregisterloven, 
se særlig §§ 26 og 28.9 
Innføringen av elektroniske pasient-

journaler har medført at det i man-
ge journalsystemer er lagt inn sper-
rer for å redigere opplysninger som 
er ført inn og godkjent i journalen. 
Retting/sletting av pasientjournalen 
skjer da ofte ved at det føres et eget 
journalnotat hvor det vises til tidli-
gere notater og hvor det noteres 
hva som skal endres. Et slikt alter-
nativ vil i mange tilfeller ikke være 
tilfredsstillende ettersom de tidlige-
re opplysningene fortsatt vil fremgå 
ved gjennomlesing av journalen. I 
erstatningssaker vil det fra skade-
volders side kunne argumenteres 
med at journalnotatet ikke har den 
samme tyngde ettersom det er ført 
en tid etter at helsehjelpen er gitt. 
Det skal imidlertid kun gjøres ret-
telser i journalen som gir et korrekt 
bilde av situasjonen. 

I henhold til helseregisterloven er 
det den databehandlingsansvarlige 
for journalsystemet som har ansva-
ret for at retting og sletting skjer i 
samsvar med regelverket. Om nød-
vendig, kan det kreves at opplys-
ninger slettes eller rettes på en slik 
måte at det senere ikke fremgår hva 
som har stått i journalen. Dersom 
det elektroniske pasientjournalsys-
temet ikke er tilrettelagt slik at det-
te er mulig, må helsepersonellet 

1 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64. • 2 Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385 • 3 Jf. helseperso-
nelloven § 40 • 4 Se journalforskriften §§ 7 og 8 • 5  Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) av 18. mai 2001 nr. 24 
• 6  Ot. prp. nr (1998 – 1999) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven), kommentarer til § 42 • 7  Ot. prp. nr (1998 – 1999) Om lov om helseper-
sonell m v (helsepersonelloven)  • 8  Lov om arkiv av 12. april 1992 nr. 126 • 9  Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterlo-
ven) av 18. mai 2001 nr. 24 • 10  Lov om helsetjenesten i kommunen av 19. november 1982 nr. 66
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kontakte databehandlingsansvar-
lig. Det er da den databehandlings-
ansvarlige som plikter å følge opp  
begjæringer om retting og sletting 
av helseopplysningene. 
Ved offentlige helseinstitusjoner, 
er det helseforetaket ved dets led-
else som er pålagt dette ansvaret, 
eller kommunen dersom det er 
tale om helsehjelp som er under-
lagt kommunehelsetjenesteloven.10  
Ved private helseinstitusjoner,  
legekontorer, fysikalske institutter 
m.v. vil det stort sett være eieren re-
presentert ved et styre som har det-
te ansvaret. 

Ansvaret for å sørge for at 
feilen ikke forplanter seg 
I helseregisterloven § 26 femte ledd 
jf. første ledd fremgår det at ”Den 
databehandlingsansvarlige skal om 
mulig sørge for at feilen ikke får  
betydning for den registrerte. Der-
som helseopplysningene er utle-
vert, skal den databehandlings-
ansvarlige varsle mottakere av 
utleverte opplysninger.”

Bestemmelsen pålegger altså den 
databehandlingsansvarlige å påse 
at feilen ikke får betydning for pa-
sienten samt å varsle de som even-
tuelt har mottatt opplysningene.  
Plikten innebærer at dersom feilak-
tige opplysninger er blitt utlevert 
til for eksempel NAV eller et forsi-
kringsselskap, plikter den databe-
handlingsansvarlige å sørge for at 
disse blir underrettet slik at feilen 
ikke får konsekvenser for pasienten.

Avslag - klagemuligheter
Dersom krav om retting eller slet-
ting av journalnotater avslås, plikter 
helsepersonellet å nedtegne kravet 
om sletting/retting og begrunnelsen 
for avslaget i journalen. I og med 
at pasientjournaler i det vesentlige 
er regulert av helsepersonelloven, 
gjelder klageordningene i denne. 
Avslag kan påklages til Helsetilsy-
net i fylket. Helsetilsynet skal som 
grunnlag for sin avgjørelse innhen-
te uttalelse fra Datatilsynet. Dersom 
Helsetilsynet mener at et krav om 
sletting kan være i strid med arkiv-

loven, skal det også innhente utta-
lelse fra Riksarkivaren. 

Avsluttende bemerkninger
Det kan stilles spørsmål ved om 
man i forbindelse med personska-
desaker hyppigere bør benytte mu-
ligheten til å kreve at helsepersonel-
let gjennomgår journalen og endrer, 
sletter og tilføyer det som eventuelt 
ikke gir et korrekt bilde av skadelidt-
es situasjon. Manglende, feilaktig 
eller misvisende journalføring fører 
utvilsomt til rettstap for mange som 
er blitt utsatt for personskade. Nevn-
te regler gir en viss mulighet for be-
dre å kunne tilrettelegge grunnlaget 
for en rettferdig avgjørelse.Det er  
videre av betydning å presisere 
overfor leger, sykepleiere, fysiotera-
peuter, sosionomer m.v. viktigheten 
av at de må få med seg viktige ele-
menter i sykehistorien og ikke være 
redd for å gjenta problemstillinger 
som fortsatt er aktuelle og relevan-
te.
 
 

- Vi har fått over 20.000 medlemmer på Facebook, og 
"Tenn et lys" har fått 4000 mennesker til å engasjere seg 
på nettet. Vi er veldig fornøyd, sier leder i Landsforenin-
gen for Ryggmargsskadde (LARS), Leif Arild Fjellheim.
Bakgrunn for aksjonen var å få ned antall ulykker i  
pinsen som erfaringsmessig er en risikohelg på veiene.
- Vi har fått folk til å engasjere seg og har hatt god dek-
ning i riksmedia og lokalt. Aksjonen stopper imidlertid 
ikke med dette. Vi fortsetter også utover høsten med 
like sterkt fokus på å få ned trafikkulykkene, forklarer 
Fjellheim.

Stygge tall 
1 939 personer ble skadd og 43 drept i årets tre første 
måneder. 14 mennesker omkom på norske veier bare 

i april i år. "Aksjonen 0 ulykker i pinsen" tok derfor i 
samarbeid med Landsforeningen for Ryggmargsskad-
de, Sunnaas sykehus HF og Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund, initiativ til den landsomfattende aksjo-
nen. Målet var å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet. 

LTN på laget 
LTN gikk ut med en oppfordring til medlemmene om å 
støtte opp om aksjonen. 
- Vi i LTN ble svært glade da Landsforeningen for rygg-
margskadde kontaktet oss om denne kampanjen. Vi 
fulgte filmen de viste på TV i fjor, og er som dem over-
bevist om at sammen er vi sterke når det gjelder å få 
fram budskapet vårt, sier assisterende generalsekretær 
i LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

Vellykket 
aksjon med
Solberg i spissen
Av Gunn-Elisabeth Almås

Erna Solberg (H) mistet venn og parti- 
felle i en trafikkulykke, og før pinse var 
hun med for å tenne første lyset for 
"Aksjonen 0 ulykker i pinsen".

Med på startskuddet var (t.v) Anne Liv Reistad 
(LTN-Follo lokallag), Nina Olkvam (kommunika-
sjonssjef Sunnaas sykehus), Erna Solberg (leder i 
Høyre), Leif Arild Fjellheim (leder i Landsforeningen 
for ryggmargskadde)og Elise Wormdal (pasient på 
Sunnaas). 



  nr. 6 – 2010 • Tm 13

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Som de aller fleste tillits-
valgte i LTN skulle ha fått 
med seg, så skal det i 
august arrangeres tillits-
manns, - og likemannskon-
feranse. Tillitsmannskon-
feransen i år skulle vært 
avholdt på Ørlandet, men 
ble av praktiske årsaker 
flyttet til Alta. I perioden 
27.-29. august blir det der-
med storinnrykk av LTNere 
i Alta!

- Dessverre hadde de ikke overnatt-
ingskapasitet for oss på ett hotell 
og vi var fordelt på fire forskjellige 
hoteller med varierende standard. 
Derfor måtte vi finne et alternativ til 
Ørlandet. Men bortsett fra det kan 
vi anbefale Ørlandet på det varmest 
for mindre grupper, et vakkert sted 
med mye historie og hyggelige 

mennesker, sier generalsekretær i 
LTN, Marit Andresen og legger til:

- Vi måtte kaste oss rundt og 
vårt styremedlem Jarl Vian ordnet 
så vi fikk komme til Rica Hotell Alta. 
Jarl Vian lover oss alle en fin opp-
levelse sammen i Alta med mye 
hygge og godt faglig innhold.

Interessante temaer
Tema for konferansen er Nav, attfø-
ring og arbeid. Generalsekretæren 
lover innholdsrike dager både den 
27, 28. og 29. august. 

- Fredagen blir en felles sam-
ling for alle grupper, hvor blant  
annet medlemsregistret står på 
programmet. Lørdagen blir det 
et par timer felles og resten av  
lørdagen blir vi delt i forskjellige  
likemannsgrupper. Det vil også bli 
tid for sosial aktivitet, men dette får 
være en overraskelse. Søndagen 
blir felles for oss alle.

God deltakelse
Tillitsmannskonferansene i LTNs 
regi har tidligere vært vellykket,  
og i år som tidligere, er både tillits- 
valgte, likemenn hodeskade, ung-
dom, yrkessjåfører, foreldre/pårø-
rende og etterlatte invitert til konfe-
ransen.

- Vi får håpe riktig mange av våre 
medlemmer setter av tid til noen 
fine dager med godt faglig innhold 
og fine naturopplevelser i Alta,  
avslutter generalsekretæren.

Årets store 
konferanse legges til Alta

“Det blir en 
hyggelig helg med 

faglig innhold”

Generalsekretær Marit Andresen ønsker velkommen til tillitsmanns- 
og likemannskonferanse i Alta den 27. - 29. august. 
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Veiviser i alternativjungelen

Fagnytt       

Av Christel Sletti Hansen
og Mona Berg Hansen

Føler du deg fortapt i 
jungelen av alternative 
behandlingstilbud? 
Spør NIFAB om hjelp!

Visste du at akupunktur er en av de 
alternative behandlingsformene 
som har vist mest lovende resul-
tater ved lindring av smerter? Eller 
at vitenskapelig forskning ikke kan 
vise til effekt av statiske magneter 
på smerter? Visste du også at ulike 
forskningsstudier kan vise motstri-
dende resultater? 
Naprapati er en av de behandlings-
formene vi får flest søketreff på. 
Noe forskning tyder på at napra-
pati kan virke mot smerter i rygg 
og nakke, men det er forsket altfor 

lite enda til å si noe sikkert om hvor 
godt metoden virker, og på hva og 
hvem.
Det finnes også et vell av ulike be-
handlingsformer som mangler vi-
tenskapelig dokumentasjon på virk-
ning. Stadig dukker det opp nye 
behandlingsformer på det norske 
markedet. 

Uoversiktlig marked
Mange av de som sliter med skader 
etter trafikkulykker bruker én eller 
flere alternative behandlingsmeto-
der. Bare i Norge kjenner vi til at det 
tilbys over 200 forskjellige behand-
lingsformer. Spørsmålet er hvor-
dan du skal orientere deg i meng-
den av tilbud? Det er dette NIFAB 
kan hjelpe deg med. 

Kunnskapsbasert informasjon
Nasjonalt informasjonssenter for 
alternativ behandling (NIFAB) er 
opprettet av Helse- og omsorgsde-
partementet for å samle, systema-
tisere og publisere nøytral og fors-
kningsbasert informasjon om det 
alternative behandlingsfeltet.
Vi er ikke helsearbeidere selv, og 
kan derfor ikke gi råd om behand-
linger. Derimot kan vi hjelpe deg 
å finne kunnskapsbasert informa-

Naprapati er en av de behandlingsformene NIFAB får flest 
søketreff på. Noe forskning tyder på at naprapati kan virke 
mot smerter i rygg og nakke, men det er forsket altfor lite 
enda til å si noe sikkert om hvor godt metoden virker, og på 
hva og hvem. (Foto: Ingun Mælum)

"Vi er opprettet 
av myndighetene 

for deg"
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Fagnytt

”Det dukker 
stadig opp nye 
behandlings- 

former"

sjon om behandlinger, produkter, 
informasjonskilder og såkalte ”ku-
rer”. Vårt mål er at du skal få bedre 
kunnskap og et bedre grunnlag for 
å velge eller velge bort alternativ 
behandling. 

Slik kan du få hjelp 
på NIFAB
På NIFABs nettsider www.nifab.no 
finner du informasjon om over 50 
alternative behandlingsmetoder. 
Metoder vi vet er spesielt mye brukt 
i Norge, er presentert mer omfat-
tende enn de resterende. Videre fin-
ner du informasjon om forskning 
og lovgivning. 
Du finner også råd om hvordan du 
kan orientere deg og hva du bør 
tenke igjennom, dersom du ønsker 
å prøve alternativ behandling. Fin-
ner du ikke det du leter etter på våre 
sider, må du gjerne ta en telefon til 
oss eller sende oss en e-post. 
Spørsmålene vi mottar er mange 
og varierte. Noen lurer på om vi kan 
finne frem informasjon om en spe-
sifikk behandlingsmetode, et natur-
preparat eller mulige bivirkninger 

ved å blande naturpreparater med 
medisiner. Andre lurer for eksem-
pel på hvilke behandlingsformer 
som er vanlige å bruke ved deres 
tilstand. 

På nett
Vi produserer også jevnlig egne ar-
tikler, og vi tar gjerne imot tips om 
emner du ønsker å lese mer om. 
Samtidig publiserer vi nyhetssaker 
fra nasjonale og internasjonale me-
dier, slik at du hele tiden kan holde 
deg oppdatert på hva som rører seg 
på det alternative behandlingsfel-
tet. 
Du kan også følge oss på Facebook 
og Twitter. Her legger vi ut link hver 
gang vi produserer nye artikler og 
informerer om foredrag, debatter 
og lignende av det alternative sla-
get. 

Nettverk av forsknings- 
og informasjonskompetanse 
Vi er en del av Nasjonalt forsknings-
senter innen komplementær og al-
ternativ medisin (NAFKAM), og har 
et stort nettverk rundt oss. Vi har 
også et internasjonalt samarbeid 
med andre statlige og offentlig fi-
nansierte informasjonssentre for al-
ternativ behandling. 

Prøv oss
For trafikkskadde er årsakene til 
smerter og plager ofte svært ulike, 
og det er derfor vanskelig å finne in-
formasjon som vil være gyldig for 
alle. Dette kan også gjøre det van-
skelige når du skal søke forskning 
og kunnskap om alternativ behand-
ling for DIN problematikk. Er du en 
av de som føler at informasjons-
strømmen er overveldende eller 
som lurer på om informasjonen du 
finner er nøytral? Prøv NIFAB. Vi er 
opprettet av myndighetene for deg. 

For nærmere informasjon: 
www.nifab.no 
Tlf: 776 49 190

På NIFABs nettsted finner du blant annet informasjon om forskning 
og lovgivning. ( Foto: Ingun Mærlum)

Groblad er en av mange urter 
som fra gammelt av er brukt i 
medisinsk sammenheng.  
(Foto: Kristine Østvold)
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Av LTN-ungdomsutvalget
ltn-ungdom@ltn.no

Chill

Bli med på
”Actionhælj 2010”

Hold av helgen den 3. til 5. septem-
ber 2010 for en tur til Elverum. Del-
tageravgiften på kroner 500 dekker 
overnatting med fullpensjon samt 
alle aktiviteter. Ungdomsutvalget 
oppfordrer lokallagene rundt om å 
sponse sine ungdommer med en 
tur til Elverum. 
Luftsportforbundet og motorsport-
forbundet stiller også denne gang 
opp med actionfylte aktiviteter og 
er klare for å gi deltagerne opple-
velser som sent vil glemmes. Av 
aktiviteter kan det nevnes seilfly, 
motorfly, mikrofly, ATV, flysimula-
tor, luftballong og mye mer. Utover 
fysiske aktiviteter legges det opp til 

mye sosialt samvær. I til-
legg har ungdomsutval-
get noen overraskelser 
på lur.
Det er plass til 40 delta-
gere, hvor alle innlosje-
res på Elverum flyplass. 
Det er enkel standard 
og enkel bevertning. 
Her er fokuset å ha det 
sosialt og få være i ak-
tivitet. Alle aktivitetene 
vil foregå innenfor fly-
plassens område, et område som 
også er enkelt å ta seg frem på for 
de av oss som sitter i rullestol.  
Fyll ut påmeldingsskjemaet og re-

turner det så raskt som mulig. Her 
er det prinsippet «førstemann til 
mølla» som gjelder.

"5 kjappe"

Navn: Kristine E. Johannessen
Alder: 29 år
Lag: LTN - Rogaland fylkeslag

1: Hvordan skal vi nå fram til 
ungdommen?
Jeg tror at vi kan nå frem til fle-
re ungdommer ved å bruke in-
ternett mer aktivt, både LTN sine  
sider og andre som f.eks. facebook.  
La ungdommen selv være med på 
å bestemme hvilke aktiviteter vi 
skal gjøre.
 
2: Hva er viktig for ungdommen
i ditt lag?
Det sosiale. Komme ut og treffe  
andre i samme situasjon.
 

3: Hvem er ditt 
forbilde i LTN?
Hilde Valberg. 
Hun har gjort 
en utrolig jobb 
for ungdom-
men, er all-
tid smilende, 
har en stå 
på vilje som 
det står respekt av og tar seg all-
tid tid til å svare når det er noe jeg  
lurer på.

4. Hva er ditt beste Seliusminne?
Har ingen konkrete situasjo-
ner å trekke frem, men det er all-
tid like gøy å se hvor glade de 
små blir når de får en Selius. 
 
5. Hva er din største drøm?
At målet om nullvisjonen blir nådd.

Aktivitetskalender:

27-29 august  
– Tillitmannskonferanse i Alta.
 
3-5 september  
– Actionhelg for all ungdom. 
Arrangementet er på Elverum.
 
Har du saker som du ønsker at 
vi skal ta opp i Ungdomsutval-
get eller skrive i aktivitetskalen-
deren, ta kontakt med oss på 
e-post:
 ltn-ungdom@ltn.no

Er du klar for nye utfordringer og et 
skikkelig adrenalinkick? Hva med litt 
grensesprengende aktivitet? Da er 
det bare å melde seg på årets ”action-
hælj”. Om mulig, mer spektakulært 
enn forrige gang! 

Det blir en fartsfylt og morsom helg på Elverum i 
september i regi av LTN. (Foto: Arkiv) 

Lyst å prøve seilfly? Det har unge LTNere nå muligheten til…(Foto: Arkiv)
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Påmelding til "Actionhælj 2010"
Årets ungdomsarrangement for deg mellom 16 og 35 år!
Det unike med flyplassen på Elverum er at alle idrettsgrenene er samlet på et lite område, slik at blant  
annet organisering av transport er unødvendig. I denne sammenheng har vi derfor valgt å redusere litt  
på standarden på overnattingen. I stedet for å losjere oss på hotell i Elverum sentrum har vi valgt inter-
nat og hytter som tilhører Elverum flyplass. På denne måten vil all aktivitet, overnatting og bespisning  
foregå på samme sted. Til disposisjon har vi 4 hytter, et internat og et klubbhus med til sammen 30  
tomannsrom. Det vil derfor ikke være egen dusj og do i tilknytning rommet. Når det gjelder deltagere  
i rullestol, er hyttene tilrettelagt. For nærmere informasjon, se på luftsportforbundet sin hjemmeside  
www.nak.no. 

De som ikke er selvhjulpne må bringe med seg ledsager. Ledsager betaler samme deltakeravgiften som  
ordinære deltakere.

Alle deltakerne vil få tilsendt et informasjonsbrev etter at de har meldt seg på.

Deltakeravgiften er på 500 kroner.

Spørsmål rettes til Elisabeth på mobil 917 58 081

Påmeldingsfrist:  01.08.10
Deltakers navn og adresse:
(Vennligst bruk blokkbokstaver)
 
Navn: .....................................................................................................................................................................................

Lag: .........................................................................................................................................................................................
   
Adresse: ..............................................................................................................................................................................

Postnr. / sted: .................................................................................................................................................................. 

Telefon: ................................................................................................................................................................................

(   ) Ønsker rullestoltilrettelagt hytte
   

Annet: ...................................................................................................................................................................................
    
 ....................................................................................................................................................................................................

Påmelding sendes til:
Landsforeningen for trafikkskadde
v/Elisabeth Bøen-Johnsen
Åsmund Sveens veg 89b
2407 Elverum
E-post: ltn-ungdom@ltn.no
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Avgangselevene ved de videregående 
skolene i Nord-Trøndelag lærte mye om 
trafikk og ulykker under arrangementene. 

Her er helikopteret i aksjon ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal.
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Landet Rundt 

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

LTN- Stjør- og Verdal lokallag har deltatt 
på russeaksjoner ved fire videregående 
skoler i Nord-Trøndelag og det har vært 
meget vellykket gjennomført! Russeak-
sjonene er et samarbeid mellom flere 
ulike etater og er på initiativ fra en ildsjel 
i Trygg Trafikk – Idar Ertsås.

Aksjonen er bygd opp slik at det er felles samling i 
gymsalen først hvor det er en gjennomgang av dagen 
og hvor russen blir delt inn i mindre grupper som skal 
gå rundt på stand. Elevene får også høre historien til en 
trafikkskadd person. De som har stand er Trygg Trafikk 
med sin ”veltepetter”, NAF med ”bråstoppen” (en si-
mulator hvor man blir utsatt for en bråstopp i 30 km/t), 
Landsforeningen for Trafikkskadde, Motorførernes av-

Russeaksjoner i 
Nord-Trøndelag



Elevene fulgte godt med på den svært godt gjennomførte aksjonen. Her har det skjedd en kollisjon.

Ungdomsrepresentant fra LTN-Stjørdal og Verdal 
lokallag Joakim Hoven er her sammen med region-
sekretær Midt, Kjersti Einan.

Mange stilte frivillig opp under russeaksjonen også 
på Meråker videregående skole.
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Landet Rundt

Torsdag den 21.05.2010 ble det avholdt ekstraordinært 
årsmøte i LTN-Romerike lokallag. På agendaen stod 
valg. På det ordinære årsmøtet ble det valgt styremed-
lemmer, men ikke leder. Silje Ugelstad, ungdomskon-
takt i laget har tatt utfordringen på strak arm, og ble en-
stemmig valgt til leder på det ekstraordinære årsmøtet.
Siden hun trådte inn som leder, ble det også en ledig 
plass i styret. Her ble Bjørn Helstad enstemmig innvalgt.

holdsforbund, ambulanse, Røde Kors, politiet, brann 
og Gjensidige forsikring. 

Opplever kollisjon
Elevene har om lag 10-15 minutter på hver stand. Etter 
at elevene har vært på alle standene, arrangeres en re-
ell kollisjon, men selvfølgelig uten personer involvert. 
En bil blir satt i fart og kolliderer i om lag 50 km/t med 
en annen bil som står stille. Noen av russen er mar-
kører og blir satt i den ene bilen for å vise hvordan de 
reddes ut. Ambulanse, brann og politi er raskt på ste-
det. Pasientene (markørene) blir sikret og stabilisert, 
før bilen rett og slett blir skåret i stykker. Brannvesenet 
skjærer av tak og trekker bilen fra hverandre slik at det 
blir enklere å få ut pasientene. Ambulansehelikopteret 
kommer for å ta med de som er alvorlig skadet. 

LTN på plass
Ole Vig videregående skole på Stjørdal var først ute - 
nærmere bestemt den 26.april. Representanter fra LTN 
var ungdomsrepresentant i Stjør- og Verdal lokallag 
Joakim Hoven og regionssekretær i Midt Kjersti Einan. 
Neste aksjonsdag var den 5.mai og da var det i Meråker 
på Meråker videregående skole, og dagen deretter var 
det Verdal videregående skole sin tur. I Meråker og på 
Verdal var det Jorid Alice Pettersen fra Stjør- og Verdal 
lokallag og regionssekretær Midt Kjersti Einan som del-
tok. Levanger videregående skole var sist ute den 10. 
mai, og der deltok Toralf Hjelde og Jorid Alice Petter-
sen, begge fra Stjør- og Verdal lokallag.

Ekstraordinært årsmøte i LTN - Romerike

Silje Ugelstad, som også er 
ungdomskontakt, er valgt til 
ny leder i LTN-Romerike  
lokallag.
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Landet Rundt 

Styret i LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag oppfordrer 
medlemmene om å møte fram til en innholdsrik helg 
på Kvikne Hotell i september. Da står hodeskader som 
hovedtema, og styret har fått med LTN-rådgiver Ann-
Karin Grønvold som foredragsholder. Grønvold har i 
en årrekke arbeidet med problematikk knyttet opp mot 
kognitiv svikt, og hun vil også ha anledning til å snakke 
med medlemmene etter foredraget.
Liv Solveig Einan er også invitert som foredragshol-
der, og hun vil snakke om det å være pårørende og 
etterlatt. Liv Solveig har holdt en rekke foredrag om 

temaet, og skulle være en kjent person for de aller  
fleste LTNere.Under kurshelgen vil det også bli god  
anledning til å hygge seg og bli kjent med andre. Styret 
legger opp til en kulturvandring i Balestrand, og det blir 
lunsj på Ciderhuset og felles middag på fredag hotellet 
for de som ønsker det. 
Styret kommer tilbake med mer informasjon om kurs-
helgen, men oppfordrer medlemmene om å sette av 
tid nå! Styret har spesielt invitert medlemmer fra LTN- 
Hordaland fylkeslag til helgen på Kvikne Hotell.

LTN-Sogn og 
Fjordane 
fylkeslag
inviterer til kurshelg

Sett av helgen 17.-18 september! Da arrangerer nemlig LTN-Sogn og Fjordane fylkes-
lag samling på Kvikne Hotell i Balestrand der temaet er hodeskader. Som foredrags-
holder kommer LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold og fra LTNs landsstyre møter nest-
leder Liv Solveig Einan.

Likemannskurs
i Mosjøen
Av Nils-Gunnar Kristoffersen
Regionsekretær Nord

LTN-Mosjøen og omegn lokallag hadde 
bedt om å få holde likemannskurs i og 
med at det har vært endringer i styret  
på siste årsmøte. Det møtte opp åtte  
lydhøre og interesserte deltakere på 
grunnkurset som ble holdt i perioden  
28.-29.mai.

Regionsekretær Nils-Gunnar Kristoffersen og Liv 
Solveig Einan var forelesere og Nils-Gunnar start-
et med å fortelle litt om fordeler ved å være medlem  
i LTN. Det ble også snakket om LTN generelt. Individu-
ell plan var også gjenstand for diskusjon. Så overtok 
Liv Solveig med likemannskurset. Først med å snakke 
om hva en likemann er og at kurset skal gi deltakerne 
grunnlag for å vurdere mulighet og evne til å virke som 
likemann i LTN.

Likemannens mål
”Magisk” er et positivt ord og det ble delt opp slik at 
deltakerne måtte komme med ord til hver bokstav. Det 
kom mange gode forslag som Liv tok med seg. Vi gikk 
gjennom likemannens mål, forutsetninger og hva en 
likemannsoppgave er. Dagen gikk fort. Alle deltakerne 

var engasjert og det ble mange gode samtaler.
Fredagen ble avsluttet med middag.

Relasjon mellom mennesker
Lørdag startet Nils-Gunnar med ”tanker til ettertan-
ke”. Det handlet blant annet om kommunikasjon og 
relasjon mellom mennesker. Så fortsatte Liv der vi av-
sluttet dagen før. Deltakerne kom med kommentarer  
til det å være likemann og så vurderte vi kur-
set sammen. Det var enighet om at kurset var lett  
å forstå og lærerikt. Deltakerne ønsket at det kommer  
et oppfølgings/videregående kurs for likemenn. De 
mente også at det er viktig å få en oversikt over de  
forskjellige likemenn i hele landet, slik at det kan  
utvikles et samarbeid mellom likemennene. Etter kurs-
slutt var det lunsj før alle dro til sitt.

I september kommer LTN-rådgiver Ann-Karin 
Grønvold til Sogn og Fjordane. Hun holder  
foredrag om hodeskader.
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LTN har fått en avtale som gir penger i 
kassa til foreningen. En ny “Jif” bilvask, 
gir fem kroner for hver solgte femliters-
kanne til vår organisasjon. 

Fra Oslo-laget møtte Sandra og Hellen opp utenfor  
Felleskjøpet på Kløfta en lørdag i april. Anledningen var 
et samarbeid med Lilleborg som skulle lansere en ny  
bilvask. For hver kanne bilvask som ble solgt, skal fem 
kroner gå til Landsforeningen for trafikkskadde. En gjeng 

fra Lilleborg demonstrerte bilvasken ved å vaske bilene 
til kundene på Felleskjøpet. Det hører med til historien 
at bilvasken har fått terningskast seks i bladet Autofil.
 LTN oppfordrer alle til å holde bilen så ren som mulig  
- den blir mer synlig i trafikken og det er viktig at  
lykter samt vinduer ikke er tilsmusset. I mens bilvasken 
foregikk så slo Sandra og Hellen av en prat med kun-
dene og fortalte om Landsforeningen for trafikkskadde. 
Vi delte også ut nøkkelringer, brosjyrer og reflekser, og 
dette ble veldig godt mottatt.

Samarbeid med 
Lilleborg om ny bilvask 

Landet Rundt 

Av Hellen Solhaug

En gjeng fra Lilleborg demonstrerte 
bilvasken for kundene på Felleskjøpet.

Det var åtte av likemennene som møtte med godt hu-
mør. Vi utvekslet erfaringer om hva vi hadde opplevd 
på våre runder på sykehus og på telefonen. Vi er i full 
gang med rekruttering, men dette er ikke så lett da det 
ene kurset etter det andre blir avlyst. 
Det er mange som lurer på hva en likemann er for 

noe. Da forteller vi at dette er skadde som har blitt kur-
set, har taushetsplikt og som kan være til støtte for an-
dre. Vi avsluttet dagen med å gå til Oskars og spiste 
middag, tok en kaffetår og lot skravla gå. Neste treff blir 
til høsten, og da håper vi at alle likemennene har tid til 
å komme. 

Likemannstreff
i Buskerud
Av Britt Sofie Østheim

(F. v). Karianne, Marie, Ulf, Marianne, Britt Sofie, 
Sissel, Ingrid og Tore møtte fram til likemannstreff.

Vi i LTN-Buskerud fylkeslag hadde like-
mannstreff torsdag den 27.mai i Lærings-
og mestringssenteret på sykehuset i 
Drammen.
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Tross stort mannefall ble 
årets sommermøte i LTN-
Ofoten lokallag den 3. juni, 
ei hyggelig stund for de få 
som kom. Det var lagt opp 
til en sosial aften med god 
mat, trekning av årets vår-
lotteri og besøk av region-
sekretæren.

Det ble gitt orientering om LTN-
skolen trinn II som vil kunne styrke 
kunnskapen om likemannsarbeide 
for de som ønsker å delta 3.-5. sep-
tember. LTN-Ofoten er stolt over at 
dette prosjektet ble så godt mottatt, 

og håper selvsagt lagene rundt om 
i landet etter hvert kan dra nytte av 
kunnskapen der de bor.

Engasjerte medlemmer
Ellers så er vi i Ofoten opptatt av at 
media har formidlet at Helse Nord 
planlegger traumebehandling fjer-
net fra sykehuset i Narvik. Hva vil 
skje nå? Dette er stikk i strid med 
hva både befolkningen og fagfolk i 
spesialisthelsetjenesten har slått til 
lyd for. Derfor ble det også tema i 
årets sommermøte. Saksbehandlin-
gen i Helse Nord oppfattes å være i 
strid med grunnleggende politiske 
føringer om et bedre spesialisthel-

setjenestetilbud i Nord-Norge, der 
pasienten skulle være i sentrum. 

Stor aktivitet
Litt hyggeligere er det å fortelle om 
høstens planer om møter og akti-
viteter som starter med båttur for 
medlemmene første lørdag i sep-
tember sammen med kursdelta-
kerne, og fortsetter med temamøter 
utover høsten, og ender med jule-
bordsavslutning. Vi ser fram til å 
treffe mange av dere igjen da.

I mellomtiden ønsker vi alle en for-
treffelig sommer med mye godvær 
og helsebringende uteliv!

Landet Rundt 

Av Turid Henriksen og
Kjersti Bredal (foto)

Årets sommer- 
møte i Ofoten
ble avviklet på Smia Vekst

Regionsekretæren i Nord, Nils-
Gunnar Kristoffersen møtte fram 
på sommeravslutningen. 

LTN Yrkessjåfører er ute med ny 
brosjyre som nå kan bestilles av la-
gene. LTN Yrkes- og Trafikkutvalg 
har som mål å kunne tilby mennes-
ker et nettverk, og tilbudet gjelder 
også dem med forkjellig erfaring 
fra yrkeslivet.

Brosjyren retter seg spesielt 
mot yrkessjåfører, terminalarbei-
dere, mobilkranførere, rednings-
personell og deres pårørende 
og etterlatte. I brosjyren går det 

fram at det alltid vil være et med- 
menneske tilgjengelig hele døg-
net - året rundt. Nettverket er også 
ment som et forum hvor man kan 
ta opp andre problemstillinger i 
bransjen.

- Det har gått ut en god del  
 eksemplarer til lagene våre. Når 
det er behov for flere er det bare å 
kontakte sekretariatet, sier region-
sekretær Sør, Wenche Solløst.

LTN med ny
brosjyre

Den nye LTN-brosjyren har gått ut til lagene allerede.



Lokal- og fylkeslag, regionsekretærer
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-Asker og Bærum ll.
v/ Turid Dannevig, c/o Dannevig
Solstadveien 71, 1395 Hvalstad
M. 941 83 941
ltn-askerogbarum@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/ Rigmor Endresen
Sildreveien 2, 
9516 Alta 
Tlf 901 49 925
lovisa_suhr@hotmail.com                
Konto: 7575.10.90307

LTN-Follo ll.
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 9521.16.45335

LTN-Lillehammer og omegn ll.
v/ Espen Andreassen
Ekromskogen 27 B 
2624 Lillehammer 
T. 930 39 816
ltn-lillhammeromeg@ltn.no
Konto 1604.11.82559

LTN-Lofoten ll.
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 ll.
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/ Unni May Danielsen Båthølen 
8659 Mosjøen
T. 996 07 457
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gudbrandsdal ll.
v/ Håvard Nørstegård
2666 Lora 
T. 908 39 684
ltn-nordgudbrandsdal@ltn.no
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordland fylkeslag
v/ Remi Olsen 
Leilighetsbygget 4, 
8432 Alsvåg
T. 901 77 211
ltn-nordland@ltn.no
Konto 8961.16.02627

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/ Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
M. 924 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold ll.
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 ll.
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-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-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 ll.
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-Regionssekretær Midt
Kjersti Einan
7070 Bosberg
M. 975 11 131
region.midt@ltn.no

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

LTN-Regionssekretær Sør 
Wenche Solløst
Vækerøveien 26 B, 0282 Oslo
M. 957 00 534
region.sor@ltn.no 

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

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

LTN-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 ll.
v/ Silje Ugelstad
Pb 9, 2011 Strømmen
T. 930 39 816
ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

LTN-Salten ll. 
v/ Rolf Brekke 
Brekka 4 
8200 Fauske 
T. 413 06 486
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-Sortland/Andøya ll.
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-Steinkjer- Namsos ll.
v/ Tor Arild Hansen
Furukroken 11, 7750 Namdalseid
T. 934 39 444
ltn-steinkjernamsos@ltn.no
Konto: 4410.12.25698

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

LTN-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-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/ Brit Lund
Lian rehab., Vådanvegen 39, 
Postboks 3422,
7425 Trondheim
T. 928 33 612 
ltn-sortrondelag@ltn.no 
Konto: 4200.24.64246

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

LTN-Telemark fylkeslag
v/ Nils Tore Johnsen
Fjellhøyveien 4, 3920 Porsgrunn
T. 908 21 339
ltn-telemark@ltn.no 
Konto 0540.55.88740

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

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

LTN-Vest-Agder fylkeslag
v/ Mikael Gare
Riskestien 18B, 4635 Kristiansand
M. 901 17 290
ltn-vestagder@ltn.no
Konto 3000.14.92108

LTN-Vesterålen ll.
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-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/ Astrid Johansen
Olsokveien 24
1727 Sarpsborg
T. 941 41 735
ltn-ostfold@ltn.no
Konto: 1503 07 57952

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

www.stranda.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Namdalseid
kommune

www.namdalseid.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

www.klepp.kommune.no

www.lardal.kommunel.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no

Ringebu
kommune

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen
www.ringebu.kommune.no

Rennesøy
kommune

www.rennesoy.kommune.no www.naustdal.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Steigen
kommune

www.steigen.kommune.no

Sømna
kommune

www.somna.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
 www.rodoy.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptvet.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Våler
kommune

www.valer-of.kommune.no

Dyrøy
kommune

www.dyroy.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Kvam
kommune

www.kvam.kommune.no

Enhet for
Grunnskolen

www.bamble.kommune.no

Forsand
kommune

www.forsand.kommune.no

Hadsel
kommune

www.hadsel.kommune.no

Audnedal
kommune

www.audnedal.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Aremark
kommune

www.aremark.kommune.no

Granvin Herad

Skulekontor
www.granvin.kommune.no

Hornindal
kommune

www.hornindal.kommune.no

Meråker
kommune

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

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Deanu gielda
Tana
kommune

www.tana.kommune.no

Re
kommune

www.re.kommune.no

Hyllestad
kommune

Skolekontoret
www.hyllestad.kommune.no

Tingvoll
kommune

 www.tingvoll.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
www.os.kommune.no

Storfjord
kommune

www.storfjord.kommune.no

Berg
kommune

 www.berg.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Austrheim
kommune

Brannvern
www.austrheim.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

www.sarpsborg.com

Dønna
kommune

www.donna.kommune.no

Risør
kommune

www.risor.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
 www.oygarden.kommune.no

Engerdal
kommune

www.engerdal.kommune.no

Molde
kommune

www.molde.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

www.nesodden.kommune.no

Grue
kommune

 www.grue.kommune.no

Gulen
kommune

www.gulen.kommune.no

Agdenes
kommune

www.agdenes.kommune.no

Træna
kommune

 www.trana.kommune.no

Herøy
kommune

 www.heroy-no.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

Grane
kommune

www.grane.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

www.gran.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

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

ANONYM
STØTTE
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AUST-AGDER

Arendal...................................Tlf. 37 00 60 00
Grimstad.................................Tlf. 37 04 49 99

BUSKERUD

Åmot Modum.......Tlf. 32 78 48 44 / 917 49 049

OPPLAND

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

ROGALAND

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

SOGN og FJORDANE

Eikefjord..................................Tlf. 905 78 788
Førde........................................Tlf. 950 49 800

SØR-TRØNDELAG

Røros v/Røros Auto....................Tlf. 951 46 246

TROMS

Balsfjord...............Tlf. 77 72 07 33 / 911 20 073

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

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Tlf. 23 23 47 50

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Gaular Bygde- og
Sjukeheim

6973 SANDE I SUNNFJORD
Tlf. 57 71 82 00

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Ønske om å bli selvstendig
næringsdrivende i Trondheim?

Ta løyvekurs i 2008 og Norgestaxi dekker dine kursutgifter
ved uttak av løyve hos Norgestaxi Trondheim AS

Hos oss i Norgestaxi Trondheim kan ditt ønske bli oppfylt.
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag har ledige hovedløyver for
Trondheim. Som drosjeeier kan du utvikle din egen virksomhet
innenfor vårt konsept.

Det stilles ikke krav til erfaring fra drosjevirksomhet.
Oppfyller du myndighetenes krav, vil du kunne starte din
virksomhet om kort tid.
Vi tilrettelegger for opplæring, kurs mm., som Norgestaxi dekker
etter at hovedløyvet er tatt ut og formidlingsavtale med
Norgestaxi Trondheim AS er skrevet.

Ta kontakt med Geir B. Lerdahl
geir-b.lerdahl@norgestaxi.no

Tlf. 73 92 49 02 / 900 38 050
for nærmere informasjon om Norgestaxi Trondheim,

og forberedelsene til å bli drosjeeier hos oss.

for mer info:

www.norgestaxi.no

Regnskapstjeneste A.S
Kvenhildmyra 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 90 06 80

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

Bodø videregående skole
Amtm. Hegges vei 3/04, 8041 BODØ - Tlf. 75 65 15 00

Se www.bodo.vgs.no for studietilbud

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

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Ulefoss
Gjestebrygge

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

Regional utvikling
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

Arkitekt
Konrad Halvorsen
Klosterg. 7, 1532 MOSS

Tlf. 69 25 67 00

7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

Horten og Borre
Taxi AS

Apotekerg 9
3187 HORTEN

Tlf. 33 08 38 00

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

yrkessjåføropplæring til lastebil, buss og vogntog

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

Albjerk Bil Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100, 3027 DRAMMEN

Tlf. 32 21 83 00
www.albjerk.no

7541 KLÆBU
Tlf. 72 83 00 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

SOGN og FJORDANE
Team Aut Trafikkskole ANS
6704 DEKNEPOLLEN..........................................................Tlf. 57 85 10 35

SØR-TRØNDELAG
Heimdal Trafikkskole A/S

          Tlf. 72 89 59 30
Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

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

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Thor Heyerdahl
Videregående Skole
Hoffsg 6, 3262 LARVIK

Tlf. 33 12 31 00

Tollbug 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

AdCo Partner AS
Åslyv 15, 3107 SEM

Tlf. 33 33 30 99

Bil Klinikken AS
Fjærevegen 1, Øyrane

6800 FØRDE
Tlf. 57 72 55 00

Vestkran Kranutleie
& Byggmontering AS

 5346 ÅGOTNES
Tlf. 56 31 32 00

BYGGMAKKER
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

Tau Auto AS
4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

Ekra Gartneri
Leinstrand

7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 34

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50
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Det er kjempedeilig at det er sommer, og jeg har 
fri fra skolen. Nå skal jeg kose meg i mange uker 
framover. Det er masse å finne på nå. Jeg svøm-
mer, sykler og besøker venner. Jeg sover også litt 
lengre om morgenen nå som jeg har skolefri, og 
så skal jeg på en ukes sommerferie til Danmark. 
Jeg har vært i Danmark en gang tidligere og vi 
hadde det kjempegøy. Jeg kjøpte en stor drage 
som jeg dro høyt opp i luften, for det var mye vind 
ved kysten. Å leke med drage er gøy. Det kan du 
prøve du også. Det går an å lage en selv, du behø-
ver ikke kjøpe den. Kanskje du er så heldig at du 
bor ved kysten? Da har du sikkert prøvd å få dra-
gen opp i luften.
I gamle dager så hadde barna mange leker som 
de lagde selv. Har du noen gang vært på Ola-bil 
løp? Det har jeg vært, og bilen jeg kjørte i lagde 
en nabo til meg. Jeg fikk faktisk en premie, for 
bilen hadde store hjul og jeg kom som nummer 
tre i mål. I premie fikk jeg en flott tursekk, og den  
bruker jeg når jeg er på tur i skogen. 
Det er ikke sikkert at du skal reise bort i sommer, 
men det er masse gøy du kan finne på hjemme 
også. Hvis du bor litt landlig så kan du overnat-
te i telt. Det synes jeg er noe av det fineste med 
sommeren. En god sovepose og frisk luft! Det er  
koselig.
Jeg håper du får en fin sommerferie, og husk  
at du alltid må ha en voksen i nærheten når du 
legger på svøm!

Hilsen
Selius

Herlig med
sommerferie!

Denne flotte tegningen har vi fått fra Juliet Cid Vian 
som er 6 år. Dette var en nydelig sommerfugl! Tusen 
takk, overraskelse kommer i posten!

STOPP!
Hvis du fargelegger alle feltene med en
prikk, får du se hvorfor Mikke må stoppe!

LØSNINGER

STOPP!
En trafikkonstabel
stopper
ham.

FINN 8 FEIL
Disse to bildene er nesten like, men 8 ting skiller dem. Hvilke?

FINN 8 FEILEN LANG
SVØMMETUR!

EN LANG
SVØMMETUR!
Hvilken vei må Mikke svømme
for å komme til stranda?

SeliusSelius
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SeliusSelius
Gjesten: - Hva kan du anbefale i dag?
Kelneren: - Flamberte poteter, flam-
bert kjøtt, flamberte grønnsaker og 
flamberte pærer til dessert…
Gjesten: - Hvorfor all denne  
flamberingen?
Kelneren: - Kjøkkenet brenner!

To appelsiner satt på en bro. Så falt 
den ene i vannet. Da ropte appelsi-
nen på broa: 
- Skrell deg en båt.

Lille Per til sin far: 
- Jeg er imot vold! Derfor kan jeg 
ikke slå plenen...

Det var en dame som hadde kjørt for 
fort og ble stoppet av politiet:
- Du kjørte i 90 og her er det bare 50!
- Men det står 90 på skiltet der.
- Nei, det betyr riksvei 90.
- Oi! Da skulle du ha sett meg på 
riksvei 250…

- Hvordan var den nye doktoren?
- Jeg stoler ikke på ham.
- Hvorfor ikke?
- Alle pasientene hans er syke...

- Hva ville du gjort hvis du var det 
eneste mennesket på jorden?
- Trolig ville jeg dødd av skrekk hvis 
det ringte på døren...

- Er hunden din lydig?
- Om den er! Når jeg sier: Vil du 
komme, eller vil du ikke?, så 
kommer den, eller så kommer 
den ikke...

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

STOPP!
Hvis du fargelegger alle feltene med en
prikk, får du se hvorfor Mikke må stoppe!

LØSNINGER

STOPP!
En trafikkonstabel
stopper
ham.

FINN 8 FEIL
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LTNs sommerkryss
SPORT ATOM SKIPS - 

EIEREN
PRO - 

NOMEN

FISKE - 
RED - 

SKAPER

GUTTE - 
NAVN
PADLE

FOR - 
TELLE

NYTT
NAVN PÅ 
UTVALG

RØYS SETER - 
HUS

BLOMST DYRET PLAGES

STILLER
LTN OG 
MA SEG 

BAK

FE DYKTIGE LYS - 
BILDER

DEL FOR - 
BUND

SEIL - 
FARTØY
KVINNE

DIKT ØY - 
BOERE

INGEN - 
LUNNE

DEMPER AMORIN
FISKEN
FJERN - 

SYN
LUKE PIKE - 

NAVN
REKKE
PLASS

SMITTE
AV

TYVERI

TIL SIST DRIVER FUGL TRÆL REGLER
EVIGHET

 GREIN 
SLAG - 
STED

SVEL - 
GET

OMSLAG
SEIG LIKE

SVÆRE HAV STRØM FREKKE STU - 
DERER

POLITI - 
AVDE - 
LING
MÅL

SKRATT

VINNER
IRLAND

I  ORK - 
DAL 20. 
APRIL

ELV
FOTTØY

KRYD - 
DER

HAST

STÅKER
KORN - 
BAND

SKRIFT - 
TEGN

EKSI - 
STERER

I NARVIK 
3. - 5.
SEP - 

TEMBER

PUSSE SKJULT ARBEI - 
DER

HAVDYR
RØYK - 
ÅPNING

SINT LIKE FARTØY
YNDER

OFRER
KRETS

I
ORDEN

PIKE - 
NAVN

VENE
INDISK
BRØD

GJEN - 
LYDEN

SØKE
FASE

BELEGG DRA ÅPENT
PARTI

AVSTIK - 
KEREN
ORIGI - 
NALER

KLOKKE
GUTTE - 

NAVN

HADDE
NØL - 
ENDE
SVAR

ØVE TELE
TALL

PLANTE
" TALL - 
ERKEN "

SENERE TRE
KVISER

TONE - 
STIGEN

OM - 
KRETS

HANN - 
DYRENE

PLAGG SLEKT - 
NING

TOKT MÅLTID SKALL - 
DYR

SNÅL
SVIR

STOR SEI 
HERMER

HJELPE-
MIDLER

DØD - 
GANG

ETTER - 
SKRIFT

TOPPER
SVOVEL

OFRE
BARE

ARTIK - 
KEL

REKKE - 
FØLGE

LIKE KROK
VAKRE

PREST DRETT

FAR - 
TING

WEEK - 
ENDEN

EDEL - 
GASSEN

RUIN
KORT - 
SPILL
NØLE

ELV SMERTE
GNÅLER

MILITÆR-
LUE

UKLART

BRATTE
UTROP
FETT - 

KNUTER
GROV

NESTEN
BLINK

GUTTE - 
NAVN

FLY STOLT BLÅSE GUTTE - 
NAVN

LIKE
SLUTTE
PLAGG - 
DELER

VEIDE - 
MANN TRAU MEDIE - 

BEDRIFT
FREDER PARTI REKKER

DÅRLIG

FLY - 
VÅPEN

ELV

SLUTT - 
ORD

MO - 
DERNE
PURKE

SÅRT RED - 
SKAP

HAR
FÅTT
EGEN

PLAKAT

SEMEN - 
TERER

SOLGUD DOM
TALL

TIDSROM ØYNET VANE
USSEL

TRYKKE

SMULE UER - 
FARNE

PLASS PLAGG PUS
DYR

AFTEN OM - 
RÅDER

PYTT
FLIS

UTROP LIK

HISSE
OPP - 

HØYER
KLAPPE

MALE
KAME - 

RAT
GUDINNE GUTTE - 

NAVN

SKIKKE - 
LIGE
DYR

GUDINNE
BY  I

ITALIA
SVAR RUSLE

TRE

FUGL
OVER - 
FALLER

EKTE

PARTI
TONE

DYRET DATA - 
MASKIN

EU FØR 
ORI - 

ENTEN

KARAK - 
TER

STUND
FORSØK

FUGL
DEN

YNGRE
NEON

DRIKK LIKE

SLET - 
TER

BLUSSE
MOBBER

PAR - 
TERER

FOSFOR
ORGAN

SEL - 
SKAP

RAMLER
BANE

ÅND
BOL

BLØDME
UVANE

RETNING
ANTIKKE

SOMME ELV KON - 
TANTER

SENKE ALARM
VEKTIG

STOFF
HINNE

GUTTE - 
NAVN

SKIPS - 
OFFI - 
SER

SØLV - 
VINNE - 

REN
DANS

TRENDY OSTEBY GELE RUTEBIL FERD STA
ØKER
PIKE - 
NAVN

DYR FOTTØY
KANT

TRE
VÅPEN

VOKSER FISK BLOD - 
SUGER

ARTIK - 
KEL

DYR
ØDE - 
LAGT

GLØDE

" SNØ - 
MANN "

STERK HYLLE ØRKEN

MERKE TEVLING
LEVER

DRES - 
SERT

SØR - 
LENDING

ÅTE
LISTIG IKKE

JERN - 
BANE
ISTME

FISK
STJELER

FASE
BEVEGE

LYST
LUKT

HOL - 
LAND

PIKE - 
NAVN
TONE

MO - 
RENE

SNÅLE
KNUD - 
RETE

FARTØY
LEVE - 
RER

GRIPE
YTRET TALL

TONE

BLAN - 
KETT

GUTTE - 
NAVN

HAT KONTUR GLYE MANN TANKE - 
FULL

LIKE

TEMAER TIDSROM
EN - 

GELSK
BY

FOR - 
LANGE 4 SINT DEKKE

Terje
Tørring

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@c2i.net   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: 
10. august

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Forsommer

Vinnerne er:
Sigrid 
Haugejorden, 
Rjukan

Kjell Tellefsen, 
Drammen

 Gudrun M. 
Sivertsen, Oslo

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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DATA SUPPORT
SM DATA har inngått en utvidet samarbeidsavtale med 
Landsforeningen for Trafikkskadde og vil yte service og 
support til foreningens lokal- og fylkeslag. 

Selskapet har oppdragsgivere både i bedrifts- og 
privatmarkedet, og arbeider løsningsorientert og effektivt med 
små og store problemstillinger.

Vi bistår blant annet med:
• Installasjon av programvare og hardware
• Trådløst nettverk
• Virusangrep
• Spionprogrammer
• Rekonstruksjon av tapt data
• Backup av data
• Salg av IT-produkter

Vi ønsker å tilby service på et personlig plan og legger vekt på 
å ha nok tid til hver enkelt kunde.

Vi imøteser det kommende samarbeidet.

SM DATA, Fjordveien 10, 0139 Oslo Tlf.support 934 57 300 



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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

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

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

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

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

personskadeadvokat.no

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

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

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

Tips 
magasinet!

Har du en sak du brenner for og som du 
gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
Ring Trafikkskaddes magasin Tlf: 970 01 965 

Eller på mail: gunn.almas@ltn.no

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



Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

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

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

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

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

Haugesund:
Haraldsgt. 140, 5527 Haugesund

Tlf. 52 72 30 80 - Fax 52 72 95 50

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

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

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Trond S. Laumann
Advokat Lars Edvard Erichsen

Advokat Espen Rekkedal
Advokat Sindre Stave

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

Medlemmer av Den Norske Advokatforening

(H) Møterett for Høyesterett

e-post: firmapost@ness-co.no

www.ness-co.no

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

Vi bistår ved alle typer personskader, men har på grunn av de spesielle ut-
fordringer enkelte skadetyper og erstatningsspørsmål reiser, delt oss inn i  
7 forskjellige team: 
• Hodeskader (kognitiv svikt) 
• Ryggmargskader 
• Nakkeskader 
• Forsørgertap 
• Medvirkning v/påstått uaktsomhet  
 (f. eks. promillekjøring, høy hastighet) 
• Erstatning til skadde personer i egen næring  
 (selvst. næringsdrivende og personlig aksjeselskap) 
• Fødselsskader
 
I tillegg kan vi bl.a. tilby tjenester innenfor følgende rettsområder: fast eiendoms 
retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som bistands-
advokat.

B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

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

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

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

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

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

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

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

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


