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Vi

ser mulighetene, 

ikke hindringene!

hei du! 
Fysisk aktivitet, sosiale sammenkomster, en dose sprø humor… 

Høres dette ut som noe for deg?

Kontakt hilde Valberg på
tlf: 413 21 971, 
e-post: johav@online.no eller 
Frank på tlf: 22 35 71 00 eller 
sekretar@ltn.no

LTN-ungdom
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Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm

De første tegn til at sommeren er 
på hell har vi allerede fått.  En som-
mer som for mange dessverre ikke 
har vært slik som ønsket. Øknin-
gen i trafikkulykkene har fortsatt og 
avisene har oppslag stort sett hver 
dag om trafikkulykker med alvorli-
ge utfall. Vi har hele tiden etterlyst 
bedre veier for å øke trafikksikker-
heten, men når vår Samferdsels-
minister uttaler at det er først og 
sist førerens ansvar å unngå ulyk-
ker, da henger vi ikke med lenger. 
Dette er en total ansvarsfraskrivel-
se for vår trafikksikkerhet. Hvis det 
var slik at kun de uansvarlige i tra-
fikken som ble rammet kunne vi 
forstå utspillet, men slik er det ikke. 
Svært ofte rammer det helt uskyl-
dige personer som opptrer ansvar-
lig i trafikken. Hvorfor? Jo, fordi 
vårt veinett ikke er utviklet i samme 
takt som trafikkveksten. Flere trai-
lere på våre smale veier, store et-
terslep i veivedlikeholdet og våre 
myndigheter som ikke forstår sam-
menhengen mellom gode veier 
og trafikksikkerhet. Når vi vet at et 
land som Albania har flere kilome-
ter med motorveier enn Norge bur-
de våre myndigheter skamme seg.  
Man kunne være fristet til å si at de 

gambler med andres liv. Alle kan vi 
være pådrivere i trafikksikkerhets-
arbeidet. Er det noe på ditt hjem-
sted som burde rettes på så si ifra 
– både direkte til veimyndighetene, 
men og gjennom media. Mange 
bekker små gjør en stor å heter det. 
Slik er det også med disse saker.

Så et lite tips til lagene, begynn al-
lerede nå, gjennom medlemsmø-
ter og styremøter, forberedelsen 
til ikke bare høstens, men og neste 
års aktiviteter. Tenk langsiktig, finn 
eventuelt nye kandidater til tillits-
verv, nye vinklinger på medlems-
møtene, nye aktiviteter osv. 

Alle medlemmer bør ta del i akti-
vitetene og være med på å utvikle 
vår forening – da vil du oppdage at 
du får igjen mye mer enn du gir.  

Så ønsker vi alle lag og medlem-
mer en fin høst med positive akti-
viteter til glede for nåværende og 
fremtidige medlemmer. 

Hilsen
Henning Bjurstrøm
Landsleder 

Vi etterlyser bedre vei-standard
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Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: Kjersti Einan

Mari Olsen Onsøien (18) 
fra Trondheim har gått i 
studio og spilt inn en CD, 
og overskuddet går til tra-
fikkskadd ungdom i Sør-
Trøndelag.
– Det var et fryktelig sjokk 
da vi mistet en av våre 
venner i en ulykke i fjor. 
Målet med min CD er at 
overskuddet kommer unge 
skadde til gode, forteller 
den sympatiske trønder-
jenta.

Mari Olsen Onsøien var på uten-
landstur den 29. juni fjor da hun fikk 
beskjed om at en av hennes venner 
var drept i en bilulykke. De var to ka-
merater i bilen, og den andre pådro 
seg alvorlige skader som medførte 
lammelser. Sjokket var stort, fortel-
ler hun.

– Det var så fryktelig trist at vi 
ikke fikk sagt farvel. Det hele var 
uvirkelig, jeg kunne ikke fatte at 
han var borte, forteller hun.

Den triste beskjeden som Mari 
fikk på telefonen resulterte i at hun 
satte seg ned og skrev låten ”Now 
you belong to heaven”.

– Låten handler om sorg og 
savn, og at min kamerat nå er i 
himmelen. Den handler om at vi 
kanskje en dag treffes igjen, fortel-
ler den unge musikeren. 

Fremførte sangen
En tid etter ulykken ble det arrangert 
en dansegalla for å skaffe penger til 
kameraten som overlevde frontkol-
lisjonen. Målet var å skaffe midler til 
behandling i utlandet. Under danse-
gallaen fremførte Mari sangen hun 
hadde skrevet.

– Jeg fikk mange henvendelser 
i etterkant med spørsmål om jeg 

hadde sunget inn sangen. Dermed 
kom jeg på ideen om å spille den 
inn. Tilfeldigheter førte meg i kon-
takt med Skjalg Mikalsen Raaen 
som tok på seg oppgaven å produ-
sere CD`n. Jeg spiller jo selv piano, 
men han la til en rekke instrumen-
ter, noe som ”løftet” hele produk-
sjonen. Selve produksjonen ble 
ikke så dyr, jeg fikk også en god 
pris. Så, jeg har mye å takke Mikal-
sen Raaen for, forklarer hun.

Har ”alltid” spilt
Mari har vært opptatt av piano og 
sang siden hun var liten. Hun har 
planer om å utdanne seg til psyko-
log, men vil alltid ha sangen og mu-
sikken som en kjær hobby.

– Det er en kjempetøff bransje, 
så jeg tror nok ikke jeg kommer til 
å ha musikken som mitt levebrød. 
Men, jeg håper jo å kunne drive 
med sang og musikk ved siden av 

”Det var så trist
å ikke få

tatt farvel”

– Umiddelbart etter at jeg hørte om ulykken så satte jeg meg ned og 
skrev sangen ”Now you belong to heaven”, forteller 18 årige Mari 
Olsen Onsøien. 

- Vil gi et bidrag til
trafikkskadd ungdom
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arbeid. Jeg har nå startet på mitt 
siste år ved Trondheim Katedral-
skole, forklarer hun og legger til at 
hvis alt går etter planen så står psy-
kologi-studiene for tur etter at hun 
avslutter skolen.

Et sjokk
Tross den tragiske ulykken i fjor, så 
forteller Mari at ungdom fort glem-
mer konsekvensene ved å kjøre for 
fort.

– Like etter ulykken virket det 
som at mange av de unge i om-
gangskretsen tok det litt rolig på 
veiene. Mange var sjokkerte over 
det som hadde skjedd. Men, dess-
verre så glemmer mange de fryk-
telige ulykkene som forbikjøringer 
og høy fart kan medføre. Spesielt 
er det guttene som kjører fort, og vi 
har hatt enda en dødsulykke etter 
tragedien i fjor, sier Mari.

1000 eksemplarer
”Now you belong to heaven” ble 
laget i 1000 eksemplarer, og på kort 
tid er nesten alle solgt.

– Ja, det er helt utrolig. CD`n blir 
solgt for 40 kroner på bensinstasjo-
ner i store deler av Sør-Trøndelag. 
Jeg ser ikke bort fra at vi trykker et 
nytt opplag hvis samtlige blir solgt. 
Det vil jo også gi mer i kassa til tra-
fikkskadd ungdom, sier Mari.  

Den kreative trønder-jenta had-
de aldri hatt kontakt med LTN får 
hun tok en telefon til LTN-Sør-Trøn-
delag fylkeslag og leder Tommy 
Olofsson.

– Jeg ble godt mottatt. LTN var 
svært entusiastisk over prosjektet, 
forklarer Mari.

Maris ønske er at pengene som 
har kommet fra CD-salget nå skal 
komme trafikkskadd ungdom i Sør-
Trøndelag til gode.

– Det er lett å bli isolert etter en 
ulykke. Jeg håper mitt bidrag kan 
føre til at noen kommer ut av isola-
sjonen, og får noen fine opplevel-
ser, avslutter hun.

– Flott initiativ
Leder i LTN-Sør-Trøndelag fylkes-
lag, Tommy Olafsson, er svært takk-
nemlig for Maris engasjement. Det 
er en kjensgjerning at mange unge 
trafikkskadde mister venner etter en 
ulykke, og at mange blir ensomme.

– Ja, det var jo helt utrolig å få 
denne henvendelsen. Mange unge 
trafikkskadde er isolerte, og det er 
trist. Pengene fra CD`n går rett til 
ungdomsarbeidet slik at det kan ar-

rangeres ulike tilstelninger og sam-
menkomster. For de unge er det 
kanskje spesielt viktig å komme ut 
å få treffe andre. Det er svært hyg-
gelig at salget av CD`n har gått så 
bra, slår Tommy Olafsson fast. 

I forbindelse med lanseringen 
av ”Now you belong to heaven” 
sendte LTN i Sør-Trøndelag med 
et brev der det ble opplyst om hva 
pengene skulle gå til.

”LTN er glad for 
initiativet”

Denne CD`n er til salgs ved de flere bensinstasjoner i Sør-Trøndelag. 
Opplaget på 1000 eksemplarer er snart revet bort…

– Jeg håper overskuddet fra CD`n skal hjelpe unge trafikkskadde i 
Sør-Trøndelag å komme ut av isolasjonen, sier Mari Olsen Onsøien.
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En uttalelse fra EFTA-domstolen fra 20.06.08 gir håp til 
alle som er tilkjent oppreisning på grunn av en bilførers 
uaktsomhet. Domstolen kommer til at norsk lov er i 
strid med EØS, og at staten kan bli erstatningsansvarlig.

En skadelidt har i Oslo tingrett sak-
søkt den norske stat fordi hun ikke 
har fått oppreisningen hun har krav 
på etter at en ruset sjåfør kollider-
te med bilen hun satt i. Føreren ble 
dømt til å betale oppreisning, men 
har ikke gjort opp for seg. LTN er 
hjelpeintervenient i saken.

Ikke uvanlig
Fører som er dømt til å betale opp-
reisning, og ikke kan gjøre opp for 
seg, er dessverre ikke ukjent for en 
del skadde. Faktisk er det sånn at 
mange ikke krever oppreisning da 
dette kravet må komme under straf-
ferettsaken. På den tiden er det ikke 
alle som har kontakt med advokat, 
og noen er kanskje ikke informert 
om at de kan ha et krav. Andre igjen 
velger å ikke ta påkjenningen med 
oppreisningssaken fordi de regner 
det som lite sannsynlig at de noen-
sinne vil få penger. 

Norsk lov i strid med EØS
Det er en ekstra påkjenning at en 
person som er skadet skal måtte 
fortsette å ha en relasjon til ved-

kommende som var uaktsom, for 
å kunne få oppreisningen sin. Bort-
sett fra problemene med å få inn 
pengene er dette vanskelig fordi det 
da blir enda verre å legge det hele 
bak seg. Denne indirekte kontakten 
burde den skadelidte være spart for. 
LTN mener at oppreisningen bør 
ligge under bilforsikringen slik at 
den skadde får utbetalt oppreisnin-
gen, og så kan forsikringsselskapet 
gå med regress mot den uaktsom-
me føreren. Dette finner vi støtte til 
i EUs motorvogndirektiver, og det 
er den støtten vi har fått fra EFTA-
domstolen. En slik ordning ville gi 
en automatikk i oppreisningsspørs-
målet. Staten legger vekt på det 
preventive virkemiddelet det er at 
fører personlig er ansvarlig for opp-
reisning. Dette hensynet burde alli-
kevel ikke veie så tungt at det går 
utover skadelidte. 

Finangerdommen
Veronica Finanger vant, sammen 
med Landsforeningen for trafikk-
skadde, i 2005 fram mot staten i en 
annen sak. Norge er etter EØS-av-

talen pliktig til å tilpasse norsk lov 
til EU direktiver, dette ble ikke gjort 
med bilansvarsloven og staten måt-
te betale erstatningen til Finanger 
for tapet hun hadde lidt. Det åpnet 
i tillegg opp for at andre som ikke 
hadde fått erstatning i perioden fra 
loven skulle vært endret til den fak-
tiske endringen også kunne få er-
statning fra staten.  

Åpner for andre
Uttalelsen fra EFTA-domstolen er 
ingen endelig seier, saken skal fort-
satt opp for Oslo tingrett. Allikevel 
vil det være vanskelig å se bort fra 
denne uttalelsen siden det var tin-
gretten som ba om uttalelsen, og 
også fordi saken i så måte ligner Fi-
nangersaken. Dersom LTN og ska-
delidte vinner fram mot staten, vil 
dette åpne for alle de som er tilkjent 
oppreisning, og ikke har fått den, 
også kan reise sak mot staten. 

Ta gjerne kontakt med LTN om 
noen har en slik sak gående, vi hol-
der dere orientert om utviklingen 
og hjelper til videre dersom staten 
blir erstatningsansvarlig.

EFTA-dom gir håp

Av: Ingeborg Dahl-Hilstad, 
 rådgiver LTN

Fra retten

Rådgiverne svarer på spørsmål
LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid hver torsdag mellom klokken 10.00–14.00. 

Hun svarer på spørsmål angående kognitive skader. E-post: kognitiv@ltn.no

For alle andre henvendelser:  Telefon 22 35 71 00 eller E-post: medlemmer@ltn.no.

Åpent alle dager mellom klokka 09.00 og 15.00
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Prosjektet ”Glede og aktivitet i alle 
ledd” har siden august 2007 vært i 
full sving med ei gruppe på ni delta-
kere med en traumatisk hodeskade 
på Munkvoll Rehabiliteringssenter i 
Trondheim. De har vært gjennom 13 
moduler og mange ulike aktiviteter. 
Modulene har blant annet omhand-
let aktivitet i forbindelse med helse, 
hodeskaden, motivasjon, identitet, 
sosial kontakt, kommunikasjon, hu-
mor, glede, tid, transport, kostnader 
og tjenester. Aktivitetene har vært 
alt fra ridning til kajakkpadling, klat-
ring i klatrevegg, bowling og biljard, 
kjelkehockey, curling, snowboard, 
akebrett, skyting med hagle, rifle, 
luftgevær, bue, og mye mer. 

Har gitt mye
Prosjektdeltakerne mener selv at 
prosjektet har gitt dem mye. Mange 
sier at de har blitt mer sosiale og ak-
tive; flere har kommet i gang med 
fast trening. De har prøvd mange 
nye aktiviteter som de aldri ville ha 
prøvd ellers og hvor de har utfor-
dret seg selv. Dette har gitt flere be-
dre selvtillit. Det har også vært bra 
å få informasjon om de ulike aktivi-
tetstilbudene som finnes i kommu-
nen. For noen har prosjektet også 
ført til at de har endret tankegang. 
Prosjektet har gitt dem et fast hol-
depunkt i hverdagen, og en grunn 
til å i det hele tatt stå opp for noen. 
De synes også at det har vært godt 
å få møte andre i samme situasjon 
som seg selv og de føler et felles-
skap/kameratskap i gruppa. Alle sy-
nes det har vært artig og de har triv-
des godt i hverandres selskap.

Veien videre
De siste månedene før avslutningen 
var det en del snakk om veien vide-
re. Hva måtte til for at gruppa skulle 
fortsette på egen hånd etter at selve 
prosjektet var over? De kom frem 
til at det var kjekt om de hadde en 
plan å forholde seg til slik at de vis-
ste hva som skulle skje hver gang. 
Det var også en kontaktperson for 
hver aktivitet. Gruppa satte opp en 
plan over aktiviteter de hadde lyst til 
å gjøre sammen og utover somme-
ren har de fortsatt å møtes en gang 

i uka som før. Det har ikke vært like 
stort oppmøte som da de møttes 
på Munkvoll, men det er nesten de 
samme som møtes hver gang og 
det skaper et godt samhold. Nå har 
de kommet dit hen at de kan ten-
ke seg å få med seg flere i gruppa. 
Hvis du ønsker kontakt med denne 
gruppa, enten for å delta på aktivite-
tene de arrangerer eller om du har 
spørsmål til dem, ta kontakt med 
Thomas Olsen Wosnitza på telefon-
nummer 411 41 891.

Deltakerne er enige om at prosjektet har gitt dem mye, og de har 
fortsatt å møtes.

Landsforeningen”Glede og aktivitet 
i alle ledd” 
høst 2007 og vår 2008
I TM nr.8/2007 sto det en artikkel om prosjektet ”Glede og aktivitet i alle ledd”. 
Hensikten med prosjektet var å hjelpe mennesker med en traumatisk hodeskade til 
å reflektere rundt seg selv og dermed føre til en bevisstgjøring slik at de skal kunne 
få et aktivt og sosialt liv.

Av Kjersti Einan, 
Regionsekretær Midt
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Gangen 
i en 
er stat-
nings  sak

Har du vært ute for en bilulykke el-
ler yrkesskade med personskade, 
skal politiet tilkalles. Er det vitner til-
stede, få tak i deres navn og adres-
se. Oppsøk lege så fort som mu-
lig, og pass på at de plager du har 
blir nøyaktig nedtegnet i legejour-
nalen. I den første tiden etter ulyk-
ken er det viktigste å fokusere på å 
bli frisk. Behandling av skader har 
størst effekt når den starter tidlig. 
LTN anbefaler at du tar kontakt på 
et tidlig tidspunkt i saken slik at du 
kan få råd og viktig informasjon om 
dine rettigheter.
 
Erstatning
Dersom det foreligger et ansvars-
grunnlag kan du kreve erstatning 
for tap som oppstår som følge av 
skaden. Blir du skadet i trafikken, 
skal kravet rettes mot påkjørende 
bils forsikringsselskap, eventuelt 
ditt eget selskap dersom det ikke er 
andre biler involvert. Blir du skadet 
i arbeidet (yrkesskade) skal kravet 
rettes mot arbeidsgivers forsikrings-
selskap. Erstatningskravet kan om-
fatte erstatning for påførte og frem-
tidige utgifter på grunn av skaden, 
påført og fremtidig inntektstap og 
ménerstatning. Her foreligger det 
altså en todeling mellom påført og 
fremtidig tap. Det endelige opp-
gjørstidspunktet (når en kommer til 
en avtale/forlik eller det blir avgjort 
dom i saken), danner skillet mellom 

påført og fremtidig tap. Ménerstat-
ning er erstatning for tapt livsut-
foldelse. Denne erstatningsposten 
beregnes ut fra medisinsk invalidi-
tet, og den medisinske invaliditeten 
måles ut fra Rikstrygdeverkets ta-
beller for yrkesskade. For å få mé-
nerstatning må den medisinske in-
validiteten være minst 15%. 

Husk også å snarest melde fra 
til aktuelle forsikringsselskap om 
private forsikringer som du kan ha 
krav på i tillegg til erstatning etter 
motorvogn- eller yrkesskadeforsik-
ringen, for eksempel ulykkesforsik-
ring eller fører- og passasjerulyk-
kesforsikring. For slike forsikringer 
er det nemlig en meldefrist på ett 
år, og det løper forsinkelsesrente 
fra 2 måneder etter at det er meldt. 
LTN anbefaler at du får advokat på 
et tidlig tidspunkt i saken, husk å 
kontakte oss først.
  En trygdesak pågår som regel pa-
rallelt med erstatningssaken. Blir 
du sykemeldt på grunn av skaden, 
vil du som arbeidstaker få syke-
penger fra trygden dersom du var 
i arbeid i minst fire uker før skaden 
oppstod. Samtidig kan du kreve 
erstatning for tapt arbeidsinntekt 
som trygden ikke dekker. Likedan 
om du er på attføring eller blir ufø-
retrygdet. Erstatningen vil da være 
et supplement til trygdens ytelser, 
som utgjør differansen mellom det 
du ville ha tjent uten skaden og det 

du etter skaden mottar fra folke-
trygden. 

Innhenting av opplysninger
Etter at skaden er meldt til forsi-
kringsselskapet og saksdokumente-
ne er innhentet, bør advokaten din 
gå igjennom saken med deg. Dere 
vil da gå igjennom hvilke rettighe-
ter du har, om du har en god eller 
dårlig sak, hvordan du skal forholde 
deg til forsikringsselskapet og fore-
ta en gjennomgang av private for-
sikringer i forhold til meldefrister. I 
den første tiden vil det økonomiske 
tapet ofte være merutgifter til be-
handling, medisiner, lege, transport 
m.v. Ofte avtaler du med advokaten 
at du sender kravene til selskapet 
selv og mottar betaling direkte, og 
først kontakter advokaten dersom 
problemer oppstår. Dersom alt går 
normalt i forhold til selskapet, vil 
du vanligvis ikke ha behov for sær-
lig bistand før eventuelle sykepen-
ger opphører. På grunn av behand-
lingstiden bør du minst 3 måneder i 
forveien søke trygdekontoret om re-
habiliteringspenger. Advokaten din 
bør foreta en foreløpig beregning 
av inntektstapet. Utgangspunktet er 
at forsikringsselskapet skal utbetale 
inntektstapet på forskudd helst to 
ganger årlig (à konto). I praksis skjer 
det ofte bare en gang årlig, og da 
gjerne med et mindre beløp enn det 
som er det reelle tapet. I tillegg har 

Erstatningssaker er ofte vanskelige, og pågår som re-
gel i flere år: Det tar tid å finne ut hvorvidt skaden vil 
få varige følger for deg medisinsk og økonomisk, og 
det tar noen år før spesialisterklæring kan utferdiges. 
Ikke sjelden opplever skadelidte at forsikringsselskapet 
ikke aksepterer den innhentede spesialisterklæringen, 
og det blir krevd ny erklæring før saken eventuelt kan 
avsluttes. Når du leser dette, husk også at alle saker er 
forskjellige, slik at forløpet og erstatningssummer kan 
variere.

Fagnytt



skadelidte økte utgifter til behand-
ling m.v. som gjør at skadelidte vil 
oppleve en vanskelig økonomi i til-
legg til sine skader. Når det gjelder 
behandlingsutgifter, plikter selska-
pet ikke å dekke alternativ behand-
ling som for eksempel akupunktur.

Underveis er det også viktig at 
du holder advokaten din oppdatert 
ved å informere om nye medisin-
ske undersøkelser eller behandlin-
ger du har tatt. Har du smerter eller 
plager etter skaden, er det av be-
vishensyn viktig at du jevnlig kon-
sulterer legen din for å få dette do-
kumentert.

Praktisk
Når det gjelder inntektstap sendes 
kravene inn av advokaten din for 
hvert år, når lønns- og trekkoppgave 
foreligger. Helt nøyaktig kan tapet 
imidlertid ikke regnes ut før lønns- 
og trekkoppgave for det aktuelle år 
foreligger. I en rekke tilfeller kan det 
være at forsikringsselskapet ikke vil 
betale ut à konto, for eksempel for-
di selskapet mener at det ikke fore-
ligger årsakssammenheng mellom 
ulykken og skaden. Noen ganger vil 
selskapet ikke betale før det forelig-
ger spesialisterklæring.

Spesialisterklæring
Etter 2–3 år vil det bli innhentet spe-
sialisterklæring. Dette kan ta lenger 
tid, avhengig av type skade. Grun-
nen til at det tar tid før erklæring 
kan innhentes, er at du skal gjen-
nom en rehabiliteringsperiode og 
så ofte en attføringsperiode, og 
først etter dette vet man hva de va-
rige konsekvensene av skaden blir. 
Du som skadelidt har rett til å delta 
i valget av spesialist. Forsikringssel-
skapet er likevel ofte uenig i spesia-
listvalget, og truer med å ikke beta-
le for erklæringen dersom man ikke 
blir enige i valget av spesialist. Når 
du etter hvert kommer til undersø-
kelsen, har spesialisten på forhånd 
fått tilsendt de foreliggende medi-

sinske opplysninger om deg. Spesi-
alisterklæringen skal si noe om me-
disinsk invaliditet, ervervsmessig 
uførhet, og om det er årsakssam-
menheng mellom ulykke og skade 
og ervervsuførhet. Videre bør den 
ha med en funksjonsvurdering og 
si litt om eventuelt behandlings- og 
bistandsbehov fremover. Etter un-
dersøkelsen er det ofte en viss ven-
tetid for å få erklæringen.

Oppgjør 
Når spesialisterklæringen foreligger 
og dersom dere synes at innholdet 
i denne er korrekt, kan advokaten 
din fremsette endelig krav i saken. 
Saken kan da bli avsluttet helt eller 
delvis ved at man gjør opp de er-
statningspostene man er enige om. 
Blir man ikke enige med forsikrings-
selskapet om innholdet i spesialist-
erklæringen, kan dere anmode for-
sikringsselskapet om å betale for en 
ny spesialisterklæring, såkalt ”se-
cond opinion”. Hvis ikke selskapet 
går med på second opinion, må du 
i tilfelle selv betale for ny erklæring, 
og advokaten bør vurdere å ta ut 
stevning i saken (gå til rettssak).
 
Advokatutgifter
I trafikkskadesaker og yrkesskade-
saker skal det ansvarlige forsikrings-
selskap dekke ”rimelige og nødven-
dige” utgifter til advokat, frem til 
eventuell rettssak. Du sitter likevel 
med et ansvar selv for de utgifter 
som forsikringsselskapet eventuelt 
ikke dekker. Når ikke forsikringssel-

skapet betaler advokaten, kan det 
skje at utgifter til dekning av salær 
trekkes fra utbetalingen din. Dette 
kan være nødvendig for at advo-
katen din skal få lønn for det arbei-
det som er gjort. Dette er ikke ulov-
lig så lenge advokaten din gir deg 
beskjed om det (avtales som oftest 
i en oppdragsavtale). Ved tvist i sa-
ken, normalt rettssak, kan man ved 
trafikkskade ta ut retthjelpsforsikrin-
gen til å dekke advokatutgifter. Var 
du sjåfør har du slik forsikring i mot-
orvognforsikringen din, var du pas-
sasjer eller fotgjenger har du det i 
innboforsikringen. Ved yrkesskade 
må du dessverre på dette stadiet 
som regel dekke utgiftene til advo-
kat selv, hvis du ikke har så vidt lav 
inntekt at du fyller vilkårene for of-
fentlig fri rettshjelp.   

Foreldelse
En erstatningssak kan bli foreldet 3 
år etter at du fikk kunnskap om ska-
den og den ansvarlige. Utgangs-
punkt for 3-årsfristen er den dag da 
du fikk eller burde ha skaffet deg 
nødvendig kunnskap om skaden 
og den ansvarlige. Dette er for ek-
sempel når det foreligger spesia-
listerklæring eller når det innvilges 
uførepensjon. Det er også slik at 
det enkelte årstap kan foreldes fra 
det foreligger kunnskap om skaden 
(suksessiv foreldelse). Har du advo-
kat, er det advokatens ansvar å pas-
se på foreldelse. Et krav vil uansett 
være foreldet 20 år etter skadedato.
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”LTN anbefaler 
at du tar kontakt 

på et tidlig
tidspunkt”

Dersom det foreligger et ansvarsgrunnlag kan du kreve erstatning 
for tap som oppstår som følge av skaden.

(Illustrasjonsfoto: Gunn-E.Almås)      
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Bokanmeldelse

Av Gunn-Elisabeth Almås

Senter for Krisepsykologi fyller 20 
år i år, og i den forbindelse ble det i 
sommer gitt ut bok som tar for seg 
spennvidden i krisepsykologisk ar-
beid. I boka blir blant annet oppbyg-
ging av kommunal kriseberedskap, 
ledelse under kriser, formidling av 
dødsbudskap og sosial nettverks-
støtte belyst. Boka er skrevet av 
medarbeidere ved Senter for Krise-
psykologi og disse har bakgrunn fra 
medisin, psykologi og sosiologi.

Det kliniske arbeidet ved sente-
ret har i stor grad vært rettet mot 
etterlatte etter ulykker, mord og 
brått sykdomsforfall. Senteret har 
også bistått mennesker som har 
opplevd blind vold og voldtekt. Fo-
kuset har også vært rettet mot barn 
som lever med vold i familien, barn 
som har mistet nære familiemed-
lemmer og familier som lever med 
livstruende sykdom. Senter for Kri-
sepsykologi bistår også personell 
som har et arbeid der de opp lever 
store belastninger. Bedrifter og 
organisasjoner som har opplevd 
krise- og katastrofehendelser har 
også fått nyte godt av senterets 
eks pertise.

I kapitlet som omhandler den 
kommunale oppbyggingen av kri-
seberedskap redegjør forfatterne 
Kari Dyregrov og Unni Heltne for 
den innsikten som senteret har 
skaffet seg de siste 20 årene. Tilba-
kemeldingene fra dem som er ram-
met av en krise viser at kommunes 
oppfølging varierer mye fra sted til 
sted. Dette ble også bekreftet gjen-
nom forskning på etterlatte etter 
brå død, et forskningsprosjekt som 
ble gjennomført i perioden 1997–
2000. Prosjektet viste at kommu-
ner som hadde et kriseteam, kunne 

gi et bedre tilbud på flere områder 
enn kommuner som ikke hadde et 
team. Norske kommuner er i dag, 
gjennom lover og forskrifter, på-
lagt å sikre hjelp til mennesker i 
krise. Dette arbeides ivaretas i dag 
i stor grad gjennom kommunale 
kriseteam – eller liknende samar-
beidsordninger. Hva er så god kri-
sehjelp? Fellestrekkene ved god kri-
sehjelp er at hjelpen settes inn på et 
tidlig tidspunkt, at enkeltindividet 
blir ivaretatt og at nødvendig hjelp 
vedvarer over en tid. Det er også 
viktig at den rammede får hjelp til 
å få best mulig oversikt over situ-
asjonen, og at noen er tilstede for 
den som er rammet. I kapitlet om 
kriseberedskap i kommunal regi 
tar forfatterne for seg utfordringe-
ne som ligger i det å lage en godt 
fungerende kriseplan. De tar også 
for seg hovedprinsippene for ruti-
ner både når det gjelder organise-
ring og innhold i en kriseplan. Ut 
fra de erfaringene som senteret har 
gjort seg, må konklusjonen være at 
alle kommuner bør ha et kriseteam. 
Omsorgstilbudet vil dermed ikke 
være like sårbart som når bare èn 
sitter med ansvaret.

Atle Dyregrov, som er leder ved 
Senter for Krisepsykologi, er også 
skrivende redaktør i ” Krisepsy-
kologi i praksis”. Dyregrov trekker 
frem sine 25 år i møte med men-
nesker i sorg, og retter søkelyset 
på formidling av dødsbudskap. 
Mange sørgende har fått presen-
tert dødsbudskapet på en slik måte 
at det har ført til store ekstrabelast-
ninger. I kapittelet gir han veiled-
ning i hvordan fagpersoner kan gå 
fram. Boken gir noen gode eksem-
pler på det.

Dyregrov mener det er viktig 
med en hurtig formidling av bud-
skapet, og at selve situasjonen ved 
formidlingen må tillegges stor vekt. 
Artikkelforfatteren gir også råd om 
personlig forberedelse for den som 
skal gi et trist budskap. Kapitte-
let gir også et innblikk i etterlattes 
ulike reaksjoner, noe som vil være 
nyttig å lese for personer som skal 
overbringe et dødsbudskap. 

Dyregrovs konklusjon er at det 
ikke finnes en standardløsning på 
hvordan man skal fremføre et trist 
budskap. Samtlige situasjoner kre-
ver at formidlingen tilpasses den 
enkelte etterlatte og familie, skriver 
han. Formidlingen må også tilpas-
ses hvordan døden har inntruffet 
og til omstendighetene rundt det-
te. 

”Krisepsykologi i praksis” tar 
også for seg temaet å miste et barn. 
Et eget kapittel er også viet  sosial 
nettverksstøtte ved brå og uventet 
død. Boka omhandler også organi-
sering av hjelpeprogrammer etter 
internasjonale katastrofer. Hjernen, 
integrering og traumebehandling 
har også fått plass. 

Boken vil utvilsomt være nyt-
tig i den videre kunnskapsbyggin-
gen når det gjelder håndtering av 
kriser. Den gir også et godt innblikk 
i arbeidet som Senter for Krisepsy-
kologi står for. 

Krisepsykologi
i praksis

K
risepsykologi i praksis

Dr.philos. Kari Dyregrov er fysioterapeut og sosiolog 
og arbeider som forsker ved Senter for Krisepsykologi 
og ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Forskningen omhandler 
blant annet selvmord, etterlatte ved traumatiske dødsfall, 
sosiale støttenettverk og norske kommuners hjelpetiltak 
overfor kriserammede.

Dr.philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi og 
daglig leder ved Senter for Krisepsykologi. Siden 1988 har han 
arbeidet med familier som opplever forventede og plutselige 
dødsfall. Tidligere arbeidet han ved Haukeland Sykehus 
og Universitetet i Bergen med sorg hos barn, unge og voksne.

Krisepsykologi i praksis gir praksisnære beskrivelser av det krisepsyko-
logiske arbeidsfeltet. Gjennom boka formidles konkrete innspill og råd 
innenfor et fagfelt som bare i liten grad er belyst fra et praktisk og erfarings-
basert ståsted. Kunnskapen har basis i klinikk og forskning ved Senter for 
Krisepsykologi, som i år feirer sitt 20-årsjubileum.

Bokas mange kapitler viser spennet i krisepsykologisk arbeid. Her 
beskrives blant annet oppbygging av kommunal kriseberedskap og ledelse 
under organisatoriske kriser, sosial nettverksstøtte og kollektiv ivaretakelse 
etter katastrofer. Boka handler også om å miste et barn, om barn og familie-   
vold, om psykologisk støtte ved testing for genetisk sykdom og om å formidle 
dødsbudskap. Videre beskrives hjernens funksjoner og traumebehandling 
og psykologens roller i sakkyndighetsarbeid. Hvordan fagfolk påvirkes av å 
arbeide med kriser og katastrofer over tid, blir òg behandlet.

Krisepsykologi i praksis er skrevet av medarbeidere ved Senter for 
Krisepsykologi med bakgrunn fra fagfeltene psykologi, sosiologi og medisin. 
Kari Dyregrov og Atle Dyregrov er skrivende redaktører.

Boka henvender seg til ulike grupper helsepersonell, innsatspersonell, 
prester og andre som kommer i kontakt med mennesker som opplever 
kriser, traumer og katastrofer. I tillegg vil studenter og andre kunne få kunn-
skap, inspirasjon og ideer fra boka.

ISBN 978-82-450-0743-5

www.fagbokforlaget.no

,!7II2E5-aahedf!

Nyttig litteratur fra
Senter for Krisepsykologi

Kari Dyregrov og
Atle Dyregrov (red.)

KRISEPSYKOLOGI  
I PRAKSIS

Fagbokforlaget
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Reflekskampanjen, som er støttet 
av Gjensidigefondet, skal sette fo-
kus på voksnes bruk av refleks. 

– Grunnen til at vi har valgt å 
fokusere på voksnes bruk av re-
fleks nå i høst, er at vi er forbilder 
for våre barn. Slagordet kan derfor 
gjerne ha elementer av dette i seg. 
Vi er ute etter et kort, greit og godt 
slagord. Vi vet at det er masse kre-
ativitet ute i lagene, så derfor har 
vi valgt å la medlemmene komme 
med forslag til hva motto for kam-
panjen skal være, sier generalse-
kretæren.

Flott premie
En jury vil plukke ut en vinner som 
vil få et gratis opphold i en av de 
flotte ferieleilighetene som LTN eier 
på Sunny Beach i Bulgaria. Dermed 
kan vinneren planlegge sommerfe-
rien 2009 allerede i høst. 

– Flybilletter og reisen må dek-
kes selv, men ellers så blir premi-

en gratis opphold i leiligheten. Vi 
håper jo på god respons, og de ti 
”nestbeste” deltakerne i konkur-
ransen vil få en refleksvest, forkla-
rer hun.
 
Aksjonen presenteres
Marit Andresen og landsstyret har 
også flere premier som skal deles 
ut.

– Vi ber lagene lage en collage 
fra aksjonen som henges opp på 
landsmøtet i juni neste år. Her skal 
det stemmes over hvilket lag som 
hadde den best gjennomførte ak-
sjonen. Det er derfor viktig at lage-
ne tar bilder og lager – eksempelvis 
en plakat, som kan vises på lands-
møtet. Hvilken form som presenta-
sjonen skal ha, må lagene bestem-
me selv. Her gjelder det å være 
kreativ. Også her vil den beste pre-
sentasjonen bli kåret med en pre-
mie, forteller generalsekretæren.

Frist for innsendelse av forslag 

til refleks-slagord er satt til den 10. 
september. Du kan sende forlaget 
på mail til: leder@ltn.no

Krisepsykologi
i praksis

K
risepsykologi i praksis
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arbeidet med familier som opplever forventede og plutselige 
dødsfall. Tidligere arbeidet han ved Haukeland Sykehus 
og Universitetet i Bergen med sorg hos barn, unge og voksne.

Krisepsykologi i praksis gir praksisnære beskrivelser av det krisepsyko-
logiske arbeidsfeltet. Gjennom boka formidles konkrete innspill og råd 
innenfor et fagfelt som bare i liten grad er belyst fra et praktisk og erfarings-
basert ståsted. Kunnskapen har basis i klinikk og forskning ved Senter for 
Krisepsykologi, som i år feirer sitt 20-årsjubileum.
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under organisatoriske kriser, sosial nettverksstøtte og kollektiv ivaretakelse 
etter katastrofer. Boka handler også om å miste et barn, om barn og familie-   
vold, om psykologisk støtte ved testing for genetisk sykdom og om å formidle 
dødsbudskap. Videre beskrives hjernens funksjoner og traumebehandling 
og psykologens roller i sakkyndighetsarbeid. Hvordan fagfolk påvirkes av å 
arbeide med kriser og katastrofer over tid, blir òg behandlet.

Krisepsykologi i praksis er skrevet av medarbeidere ved Senter for 
Krisepsykologi med bakgrunn fra fagfeltene psykologi, sosiologi og medisin. 
Kari Dyregrov og Atle Dyregrov er skrivende redaktører.
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skap, inspirasjon og ideer fra boka.

ISBN 978-82-450-0743-5

www.fagbokforlaget.no

,!7II2E5-aahedf!

– Finn kampanje-slagord,
vinn Bulgaria-opphold

Som alle LTN-medlemmer nå skulle være klar over, så 
skal foreningen kjøre en landsomfattende reflekskam-
panje i oktober. Nå ber generalsekretær Marit Andresen 
om at medlemmene ”legger hodet i bløt” for å finne et 
velegnet slagord.
– Vinneren vil få et gratis opphold i en av ferielielig-
hetene våre i Bulgaria, røper hun.

I dette leilighetskomplekset vil vinneren av slagord-konkurransen kunne tilbringe en uke neste sommer.

– Bli med på slagord-konkurran-
sen vår, og kanskje du er den 
heldige vinneren av et Bulgaria-
 opphold. Vi håper på rask 
tilbakemelding fra medlemmene 
våre, for vi har ikke så lang frist. 
Så, sett i gang! oppfordrer gene-
ralsekretær Marit Andresen.
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MEDLEMSKAP 
(folketrygdloven kap 2)
For å være berettiget til ytelser fra 
folketrygden er det et vilkår at du er 
medlem i trygden.

Hovedregelen er at alle som er 
bosatt i Norge, er medlem i folke-
trygden. Du regnes som bosatt 
i Norge når du oppholder deg i 
Norge, og når oppholdet er ment 
å vare mer enn 12 måneder. For å 
regnes som bosatt må oppholdet 
være lovlig. 

SYKEPENGER 
(folketrygdloven kap 8):
Sykepenger er stønad til livsopp-
hold, og skal erstatte arbeidsinntekt 
som faller bort på grunn av syk-
dom, skade eller lyte. Et vilkår for å 
ha rett til sykepenger er at du har 
vært i arbeid i minst 4 uker umid-
delbart før du ble arbeidsufør. Syke-
penger kan graderes ned til 20 % ar-
beidsuførhet. 

Sykepengene utgjør det sam-
me som lønnen din, men mak-
simalt opptil 6 G (folketrygdens 
grunnbeløp). Folketrygdens grunn-
beløp er fra 01.05.2008 kr 70.256. 
Fra 01.05.2008 vil 6 G utgjøre kr 
421.536. Inntekt over dette vil man 
ikke få dekket gjennom folketryg-
den. For å ha rett til sykepenger fra 
folketrygden må man minimum 
ha en inntekt på 50 % av grunnbe-
løpet. 

Sykepenger kan ytes inntil et år. 
  
REHABILITERINGSPENGER
(folketrygdloven kap 10):
Dersom du fremdeles ikke er ar-
beidsfør etter at retten til sykepen-
ger er utløpt, kan du søke om reha-
biliteringspenger. For å ha rett på 

rehabiliteringspenger må arbeids-
evnen din være nedsatt med minst 
50 % på grunn av ”sykdom, skade 
eller lyte”, samt at du må være un-
der aktiv behandling med utsikt til å 
bedre arbeidsevnen.  

Rehabiliteringspenger kan ytes i føl-
gende situasjoner:
•  fortsatt er arbeidsufør etter utlø-

pet av sykepengeperioden, eller
•  har vært minst 50 % arbeidsufør 

uavbrutt i 52 uker, eller
•  tidligere har mottatt rehabilite-

ringspenger og får tilbakefall, el-
ler

•  må avbryte yrkesrettet attføring 
på grunn av sykdom, eller

•  er student under 26 år og har vært 
sammenhengende arbeidsufør i 
minst 20 uker på grunn av en al-
vorlig sykdom

Rehabiliteringspenger gis med 
66 prosent av grunnlaget for re-
habiliteringspenger. Grunnlaget 
fastsettes ut fra pensjonsgivende 
inntekt i året før arbeidsevnen ble 
nedsatt med minst halvparten, el-
ler gjennomsnittet av pensjonsgi-
vende inntekt i de tre siste årene 
før arbeidsevnen ble nedsatt med 
minst halvparten. Pensjonsgivende 
inntekt over 6 G regnes ikke med i 

grunnlaget. Minste årlige ytelse er 
1,8 ganger grunnbeløpet. Den som 
får redusert sin arbeidsevne før fyl-
te 26 år på grunn av alvorlig og va-
rig sykdom, får en minste ytelse på 
2,4 G.

Rehabiliteringspenger gis van-
ligvis bare for inntil et år (52 uker). I 
særskilte tilfeller kan stønadsperio-
den forlenges i ytterligere 52 uker.

Yrkesrettet attføring:
Yrkesrettet attføring kan ytes til per-
soner mellom 19 – 67 år som pga 
sykdom eller skade har:
a) fått sin evne til å utføre inntekts-

givende arbeid varig nedsatt, 
 eller
b) har fått sine muligheter til å velge 

yrke eller arbeidsplass vesent lig 
innskrenket
NAV vil vurdere om du fyller 

de medisinske vilkårene for yrkes-
rettet attføring, og om attføring er 
nødvendig og hensiktsmessig for 
at du skal bli i stand til å skaffe deg 
eller beholde høvelig arbeid. Opp-
fyller du vilkårene for rett til yrkes-
rettet attføring skal det vurderes 
hvilke tiltak du skal gjennomføre.

Attføringspenger er ytelse til 
livsopphold og beregnes på sam-
me måte som rehabiliteringspen-
ger.

I tillegg til attføringspenger, 
kan du ha rett på attføringsstønad 
som skal dekke utgifter til gjen-
nomføring av attføringstiltaket. 
Attføringsstønad skal dekke visse 
ekstrautgifter til blant annet; sko-
lemateriell, skolepenger, reise- og 
flytteutgifter, barnetilsyn, arbeids-
treningsplass, ”fadder” på arbeids-
plassen og bostøtte. 

Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke 
ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste 
ytelsene vi ser våre medlemmer bør vite litt om. Nærmere informasjon om de ulike 
ytelsene finner du på trygdeetatens sine nettsider: www.nav.no. 

Fagnytt

Av: Tonje Giertsen. Foto: Gunn E. Almås

Ytelser fra

"Sykepenger
er stønad til
livsopphold"
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TIDSBEGRENSET UFØRE-
STØNAD OG UFØREPENSJON 
(folketrygdlovens kap 12)
Disse ytelsene skal sikre midler til 
livsopphold for personer som har 
fått sin inntektskilde varig nedsatt 
med minst halvparten på grunn av 
sykdom, skade eller lyte. 

Tidsbegrenset uførepensjon 
ytes i de tilfeller når det ikke forven-
tes at behandling, medisinsk reha-
bilitering og yrkesrettet attføring 
kan bedre arbeidsevnen de neste 
3–4 årene (regnes fra den dag ar-
beidsevnen ble nedsatt med minst 
50 % /uføretidspunktet), og hvor 
fremtidig inntektsevne ikke kan 
utelukkes. 

Varig uførepensjon ytes dersom 
det ikke er utsikt til bedring av ar-
beidsevnen/ inntektsevnen, verken 
på kort eller lengre sikt (varighets-
kravet er her ca 7år).

Grunnvilkårene er de samme for 
tidsbegrenset uførestønad og ufø-
repensjon:
– du må ha vært medlem i folke-

trygden de siste 3 årene umiddel-
bart før du ble syk/ skadet

– du må være mellom 18 og 67 år
– inntektsevnen og/ eller arbeids-

evnen må være nedsatt med 
minst 50 % på grunn av sykdom, 
skade eller lyte.

– hensiktsmessig behandling og 
attføring må være prøvd
Tidsbegrenset uførestønad blir 

tilstått for ett til fire år, mens uføre-
pensjon er en varig ytelse.

Stønadene beregnes på to ulike 
måter:
–   Tidsbegrenset uførestønad be-

regnes på samme måte som re-
habiliteringspenger.

–   Uførepensjon består av grunn-
pensjon og tilleggspensjon, 
som er beregnet ut fra din tryg-
detid og dine pensjonspoeng. 
Mins te pensjon er fra 01.05.2008; 
136.296,–, og unge uføre med 
garantert tilleggspensjon får 
fra 01.05.2008 en pensjon på 
173.532,–.

FRIINTEKT 
(samme for begge ytelsene):
Det første året etter at ytelsen er 
innvilget kan du ikke ha arbeidsinn-
tekt uten at det får konsekvenser for 
pensjonsretten din. Når det har gått 

mer enn ett år siden vedtaket om 
uføreytelse, kan du ha en arbeids-
inntekt på inntil 1 G (folketrygdens 
grunnbeløp, pr. 01.05.2008; 70.256,) 
uten at pensjonen blir redusert. Inn-
tektsgrensen vil fremgå av vedtaket 
ditt, så pass på å les dette nøye!

YRKESSKADE 
(folketrygdloven kap 13)
Bestemmelsene om yrkesskade 
gjelder både personskade, syk-
dom eller dødsfall som skyldes en 
arbeidsulykke. Som arbeidsulykke 
regnes en plutselig og uventet ytre 
hendelse som medlemmet har vært 
utsatt for i arbeidet. Belastningsli-
delser som over tid har utviklet seg 
i muskel- og skjelett- systemet reg-
nes ikke som yrkesskade. 

Arbeidsgiver skal sende skade-
melding til trygdekontoret, men du 
kan også sende en slik melding.  
For å ha rett til yrkesskadedekning 
er hovedregelen at skaden/ syk-
dommen må være meldt til trygde-
etaten innen ett år etter at ulykken 
skjedde/ man ble klar over årsaken 
til sykdommen. Dersom meldefris-
ten på 1 år er oversittet , kan ytelser 

etter reglene for yrkesskade innvil-
ges ”når det er klart at forholdet er 
en yrkesskade, og det foreligger 
særlige grunner til at melding ikke 
er gitt i rett tid”.

Dersom du har en godkjent yrkes-
skade har du rett på en del særfor-
deler, noen av disse er:
– du kan ha krav på ménerstat-

ning
– du har rett på ”full” dekning for 

nødvendige utgifter til helse-
tjenester

– ved sykepenger gjelder ikke krav 
om opptjeningstid, samt at syke-
penger ytes minst ut fra det syke-
pengegrunnlaget vedkommen-
de hadde på skadetidspunktet.

– det kan ytes rehabiliteringspen-
ger, attføringspenger og uføre-
pensjon ved uføregrad 

      ned til 30 %.
– grunnlaget for rehabiliterings- 

og attføringspenger samt tids-
begrenset uførepensjon settes                   
ikke lavere enn antatt årlig ar-
beidsinntekt på skadetidspunk-
tet. 

– grunn- og tilleggspensjon re-
duseres ikke selv om man har 
mind re enn 40 års trygdetid og 
poengår.

GRUNNSTØNAD:
Du kan ha rett til grunnstønad der-
som du har nødvendige ekstraut-
gifter på grunn av varig sykdom, 
skade eller lyte. Med ekstrautgifter 
menes utgifter som friske personer 
ikke har. Grunnstønad gis ikke til en-

"Egenandels taket 
for 2008 er
kr 2500,–"

Dersom du har en varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne (for-
ventet varighet mer enn  2 år) får du hjelpemidler fra folketrygden.



14 Tm • nr. 7 – 2008

gangsutgifter, men til utgifter som 
er stadig tilbakevendende.
Ekstrautgiftene må minst tilsvare 
grunnstønad sats 1, pr.01.01.2008, 
kr 585 pr mnd.

Stønad kan ytes til dekning av føl-
gende utgifter:
– til drift av teknisk hjelpemiddel
– til transport, herunder drift av 

medlemmets bil¨
– til hold av førerhund
– til teksttelefon og i særlige tilfel-

ler vanlig telefon
– ved bruk av proteser, støtteban-

dasje og lignende
– på grunn av fordyret kosthold 

ved diett
– som følge av slitasje på klær og 

sengetøy

HJELPESTØNAD:
Hjelpestønad kan gis til personer 
som på grunn av varig sykdom el-
ler funksjonshemming har behov 
for særskilt tilsyn og pleie. Det må 
foreligge et privat pleieforhold, el-
ler stønaden må gjøre en i stand 
til å opprette et privat pleieforhold. 
Pleieforholdet må anses som nød-
vendig for tilsyn og pleie utover det 
som dekkes av det offentlige.

Det vil være behov for særskilt 
tilsyn når evnen til å klare seg uten 
tilsyn i ulike situasjoner, både inne 
og ute, natt og dag, svikter. Det vil 
kunne foreligge et særskilt pleiebe-
hov der det blant annet er behov 
for hjelp til personlig stell/hygiene 
og i spisesituasjoner. Det vil også 
legges vekt på behov for stimule-

ring, opplæring og trening som 
skjer i hjemmet.

Ytelsen utbetales til den som 
har behovet for tilsyn og pleie, og 
utbetales i en sats (sats 1; 12.600 kr 
pr år).

Det kan ytes forhøyet hjelpestø-
nad til barn og ungdom under 18 
år med kronisk sykdom eller funk-
sjonshemming som trenger ekstra 
mye tilsyn og pleie. Forhøyet hjel-
pestønad har 4 satser. 

Ved fastsettelsen av hvilken sats en 
får, skal det legges vekt på;
– hvor nedsatt barnets fysiske og 

psykiske funksjonsevne er
– hvor omfattende pleieoppgaven 

og tilsynet er
– hvor stort behovet er for stimu-

lering, opplæring og trening
– i hvilken grad den som utfører 

pleien blir bundet av disse ar-
beidsoppgavene

Hjelpestønad ligger i bunnen av 
forhold til kommunal omsorgslønn. 
Du må derfor søke om hjelpestønad 
før kommunen vil avgjøre en even-
tuell søknad om omsorgslønn.

HJELPEMIDLER:
Et hjelpemiddel i folketrygdens for-
stand er en gjenstand eller et tiltak 
som bidrar til å redusere funksjons-
hemmedes praktiske problemer. 
Hjelpemiddelet kan bidra til å bedre 
funksjonsevnen, øke selvhjulpen-
heten eller lette pleien av funksjons-
hemmede.
Dersom du har en varig og vesent-
lig innskrenket funksjonsevne (for-
ventet varighet mer enn  2 år) får 
du hjelpemidler fra folketrygden. 
Har du derimot et midlertidig be-
hov for hjelpmidler skal du kontakte 
og sende søknad til helsetjenesten i 
kommunen.

STØNAD TIL BIL 
FOR FUNKSJONSHEMMEDE:
Kan ytes til den som har varig funk-
sjonshemming og ikke kan benytte 
seg av offentlig transport. 

Det kan gis stønad hvis du tren-
ger bil for å;
– reise til og fra arbeids- og utdan-

ningssted
– utføre din funksjon som hjem-

mearbeidene
– forhindre og bryte en isolert til-

værelse

Et hjelpemiddel i folketrygdens forstand er en gjenstand eller et 
tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske pro-
blemer.
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– avlaste familien i tilfelle hvor 
funksjonshemmingen fører til 
særlig stor pleiebyrde og derved 
kan forhindre innleggelse i hel-
seinstitusjon.

For å ha rett på stønad til bil må det 
foreligge;
–  Et reelt og betydelig behov for 

transport.
 Det skal legges vekt på: funk-

sjonshemmingens art og om-
fang, familieforhold,      kommuni-
kasjons-muligheter, boligens 
be liggenhet. I vurderingen skal 
trygdekontoret ta med alt med-
lemmet anfører som behov (be-
hov for handle, gå i banken etc).

 –  Belastning ved bruk av offent-
lige transportmidler

 Personer som ikke kan eller har 
betydelige vanskeligheter med 
av og påstigning på buss/ annen 
kollektiv transport. Her tas det 
hensyn til vanskeligheter med 
å ta seg frem mellom bosted og 
nærmeste holdeplass.
Det gis ikke stønad dersom tran-

sportbehovet kan dekkes på annen 
tilfredsstillende måte.

Stønaden er økonomisk behovs-
prøvd. 

FRIKORTORDNINGENE:
Frikort utstedes av trygdekontoret 
når du har betalt egenandeler opp 
til et beløp som er fastsatt av Stor-
tinget. Når du har fått frikort, slipper 
du å betale egenandeler for de tje-
nestene som omfattes av frikortet 
for resten av kalenderåret.

Egenandelstak 1:
Ordningen gjelder egenandeler 
ved:
• undersøkelse og behandling hos 

lege, psykolog, i poliklinikk og i 
røntgeninstitutt 

• reise i forbindelse med undersø-
kelse og behandling 

• viktige legemidler og spesielt 
medisinsk utstyr på blå resept 

Egenandelstaket for 2008 er kr 
1.740,–.

Egenandelstak 2:
Ordningen gjelder egenandeler 
ved:
• undersøkelse og behandling hos 

fysioterapeut 
• enkelte former for tannlegehjelp 
• opphold ved offentlig godkjent 

opptreningsinstitusjon hvor 
trygden yter stønad 

• behandlingsreiser til utlandet i 
regi av Rikshospitalet 
Egenandelstaket for 2008 er kr 

2500,-

STØNAD TIL LEGEMIDLER:
Blå resept 
(folketrygdelovens § 5-14): 
Trygden yter stønad til dekning av 
medisiner på blå resept når man 
har behov for langvarig behandling 
med legemiddelet, det vil si 3 må-
neder i løpet av et år. Kun bestem-
te diagnoser eller sykdommer utlø-
ser rett til blå resept. I tillegg må de 
medisinene som skrives ut på blå 
resept finnes på en tilhørende pre-
paratliste. Det vil si at det ikke er le-
gemidlet i seg selv som kan rekvire-
res på blå resept. 

Helsedepartementet fastsetter 
hvilke sykdommer som gir rett til å 
få legemidler på blå resept, og Sta-
tens legemiddelverk bestemmer 
hvilke legemidler som kan rekvire-
res på blå resept for de forskjellige 
sykdommene. 

Du må betale egenandel ved 
kjøp av legemidler/medisinsk ut-

styr på blå resept: 36 prosent av 
reseptbeløpet, men ikke mer enn 
510,– kroner per utlevering (fra jan 
2007) av et kvantum svarende til tre 
måneders forbruk.

Godkjente egenandeler faller 
inn under egenandelstak 1. Min-
stepensjonister og barn under 12 
år skal ikke betale egenandel på 
apoteket. Personer med godkjent 
yrkesskade kan få refundert egen-
andelen fra trygdekontoret.

Hvit resept 
(folketrygdlovens § 5-22):
Trygdekontoret kan i noen tilfeller 
dekke utgifter til medisiner på hvit 
resept, gjennom en bidragsord-
ning. Trygdekontoret kan her yte bi-
drag til dekning av 90 % av de ut-
gifter som overstiger 1600 kr. I noen 
tilfeller kan egenandelen på kr 1600 
og de 10 % dekkes. Rikstrygdever-
ket har gitt utfyllende retningslinjer 
på hva som dekkes.

Det stilles ikke spesielle krav til 
behandlingens varighet, men me-
disinen må være registrert i Norge, 
være reseptpliktig og skrevet ut av 
lege.

Det gis vanligvis ikke stønad til 
vanedannende medisiner, men det 
kan gjøres unntak for visse typer 
medisiner dersom diagnosen for 
eksempel er kroniske smerter.

For vanedannende legemidler 
må du legge ved erklæring fra re-
levant spesialist eller relevant syke-
husavdeling som viser at faren for 
avhengighet er vurdert og bedømt 
som helt underordnet. 

Du må betale egenandel ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på 
blå resept:

"Tidsbegrenset 
uførestønad blir 
tilstått for ett til 

fire år"
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Turen ble annonsert i Trafikkskad-
des magasin. Det var til slutt 23 per-
soner som ønsket å være med. Det 
var mange dager som skulle fylles 
med program og mange ulike hen-
syn å ta. Men vi fant ut at vi måtte 
heller bruke god tid på få aktiviteter, 
enn å stresse oss gjennom dagene. 
Dette skulle være en tur alle kunne 
delta på uansett funksjonsnivå.

Vi ankom Rica Hell Hotell på 
Stjørdal onsdag 23. juli og sam-
let oss til felles middag på kvel-

den. Programmet 
ble delt ut og gått 
gjennom sammen 
med deltakerne 
etter middagen. 
Det var flere som 
satt igjen og pratet 
sammen utover 
kvelden og folk ble 
bedre kjent.

Mange 
aktiviteter
Torsdag var vi 
samlet til frokost 
og gikk deretter ut 
for å vente på bus-
sen som skulle ta 
oss til Stiklestad 
med Middelalder-
tunet og ”Spelet 
om Heilag Olav”. 
Middelaldertunet var bygd opp med 
mange handelsboder side om side 
hvor de solgte smykker, mat, vå-
pen, hesteutstyr, bruksgjenstander, 
klær og redskaper med mer. Det var 
gjøglere og leik, bueskyting, spyd-
kasting og tautrekking. Mye spen-
nende både for store og små! Det 
var brede ”gater” gjennom marke-
det slik at det var god plass for rulle-
stolene. Underlaget, som var gress, 
var ikke så godt å kjøre på, samt at 
markedet lå i en liten bakkehelling. 

Flott spel
Vi spiste middag på Stiklestad Na-
sjonale Kultursenter før vi gikk opp 
til friluftsscenen og spelamfiet som 
har sitteplasser til omtrent 5500 til-
skuere. Her var det også god plass 
til rullestolene. ”Spelet om Heilag 
Olav” blir fremført på selve slagste-
det, Stiklestad, der Olav Haraldsson 
falt i år 1030. Stykket er en blanding 
av fri diktning og historiske hendel-
ser, bygd på Snorres kongesagaer, 
og ble første gang vist i 1954. Det 

Landsforeningen

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

Friluftsscenen og spelamfiet som har sitteplasser til omtrent 5500 
tilskuere. Her var det også god plass til rullestolene. ”Spelet om 
Heilag Olav” blir fremført på selve slagstedet, Stiklestad, der Olav 
Haraldsson falt i år 1030.

LTN fikk midler fra Sosial og Helsedirektoratet til å ar-
rangere en kulturell opplevelse for ungdom med funk-
sjonsnedsettelser. Ungdomsutvalget i LTN fikk opp-
gaven med å ordne dette.

Vellykket 
ungdoms-
treff 
under ”Olavs-
dagene”

Under arrangementet fikk deltakerne oppleve 
gjøglere og leik, bueskyting, spydkasting og tau-
trekking. Mye spennende både for store og små!

Deltakerne kunne nyte noen 
fredelige timer på fjorden med 
deilig solskinn og nydelig ut-
sikt. Turen gikk først mot Trolla 
og der var det noen som også 
prøvde fiskelykken. 
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er en god blanding av profesjonel-
le skuespillere og frivillige aktører, i 
tillegg til historien og naturen, som 
gjør at dette blir en uforglemmelig 
opplevelse. Det var en fornøyd og 
sliten gjeng som kom tilbake til ho-
tellet utpå kvelden.

Opp i småfly
Fredag måtte gjengen tidlig opp for 
da var det avgang med småfly fra 
Værnes lufthavn kl.10.30. Det var 
en spent og utålmodig gjeng som 
satt og trippet ved gate 40 og ende-
lig var flyet klart til ombordstigning. 
Rullestolbrukerne ble først hjulpet 
om bord, det var fire trappetrinn de 
måtte opp. Kapteinen informerte 
om sikkerhet, og omsider var vi klar 
for take off og en times flyving i 800-
1000 meters høyde! Turen gikk mot 
Trondheim og vi sirklet et par gan-
ger over byen. Deretter fløy vi over 
Byneset og videre ut mot Orkanger 
og helt til Ulsberg. Fløy tilbake mot 
byen, men svingte over Fosen og 
videre opp til Frosta. De som fikk 
sett hjemplassen sin fra lufta, syn-
tes selvfølgelig dette var kjempe-
gøy! Det var også mulighet for å 
komme frem i cocpiten å nyte utsik-
ten derfra mens vi fløy. Da vi hadde 
landet og kommet oss av flyet, gikk 
turen inn til Stjørdal sentrum for å 
spise lunsj på Big Bite. De som ville 
tilbake til hotellet etter lunsj gjorde 
det, og de som ville shoppe på sen-
teret ble igjen og koste seg der.

Hygget oss
Etter middagen på hotellet ble det 
arrangert spillkveld på hotellets le-
kerom. Vi handlet inn litt snacks, 
smågodt og brus som ble satt fram 
på et langbord. Vi koblet opp Play 
Station hvor det ble spilt Buzz og et-
ter hvert dro vi fram et godt gam-
meldags brettspill kalt Fantasi. Det 
ble delt inn i lag og dette ble veldig 
engasjerende og artig for alle.

Lørdag var satt av til Trond-
heimstur. Første stopp i Trondheim 
var Vitensenteret. Her kan man bol-
tre seg i mange slags ulike aktivite-
ter, og det passer for store og små, 
gammel og ung. Det er også godt 
tilrettelagt i forhold til rullestolbru-
kere. Det er heis i bakgården for at 
de skal komme seg inn. Av 190 ut-
stillinger er det kun 10 som ikke er 
tilgjengelig for rullestol. Det var ett 
par høye dørstokker, men ellers var 

det ikke noe problem å komme seg 
inntil utstilingene og prøve dem. 

Interessant besøk
Det finnes forskjellige simulatorer 
som Orbitron hvor man får testet 
balanseevnen sin, en krasjsimu-
lator og en stormsimulator. Det er 
rom med forskjellige tema. I ett rom 
kan man sette sammen deler av 
kroppen, i et annet kan man bygge 
sammen klosser til et gitt mønster. 
Det er rom med strøm som tema, 
og rom med vann og vannkraft 
som tema. Man finner luftkanon og 
vannrakett. Det er ulike balansetes-
ter, optiske bedrag, magneter, gru-
ve, vrengespeil, talerør og føleboks. 
Timene på Vitensenteret var en flott 
opplevelse for alle og det var rela-
sjonsbyggende på den måten at 
man kom tett på hverandre og kun-
ne løse oppgaver og oppleve ting 
sammen. Det var lærerikt og inter-
essant fordi man deltar på aktivite-
tene, man får brydd egen kropp og 
hjerne, det er ikke slik at man bare 
observerer. 

Også utfordringer
Fra Vitensenteret gikk vi ned til Rica 
Nidelven Hotell og spiste lunsj, før 
vi gikk ned til Piren for å dra ut på 
fjorden med båt. Båten var ikke 
særlig godt tilrettelagt for rullestol-
brukere og dette ble en utfordring. 
Men med god vilje og kreativitet 
gikk dette også. Neste gang vet vi 
at vi skal se farkosten på forhånd, 
slik at vi vet om den er egnet eller 
ikke til våre deltakere. Da vi omsider 
var kommet oss om bord, kunne vi 

nyte noen fredelige timer på fjor-
den med deilig solskinn og nydelig 
utsikt. Vi kjørte først mot Trolla og 
der var det noen som prøvde fiske-
lykken og fikk napp etter bare noen 
minutter. Turen gikk videre inn mot 
byen igjen og utover mot Lade og 
badestrendene der, før vi til slutt 
cruiset forbi Munkholmen.

Etter båtturen tok vi taxi opp 
til Tyholttårnet hvor vi hadde ut-
sikt over hele Trondheim by mens 
vi spiste middag. Dette var en flott 
avslutning!

Ønsker ny tur
Søndag var siste dagen. Under 
frokosten ble det snakk om hvor-
dan oppholdet hadde vært for hver 
enkelt. Det var enighet om at turen 
hadde vært en nyttig erfaring for 
både deltakerne og arrangørene. 
Ungdomsutvalget håper på å kun-
ne arrangere en tilsvarende tur nes-
te år.

Ungdomstreffet var svært vellykket, og gruppen som deltok håper 
på ny tur neste år. 

Gjengen måtte tidlig opp for da 
var det avgang med småfly fra 
Værnes lufthavn.
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Landet Rundt 

Kjørte skadefritt og ble hedret

Åpent kurs i erstatningsrett
LTN -  Steinkjer og Namsos lokallag holder åpen kurs i erstatnings-

rett,  onsdag 10. september klokken 19.00 på O2 huset i Steinkjer. 

Det vil bli anledning for interesserte å få individuell konsultasjon med vår rådgiver.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme.

Hilsen 

Tor Arild Hansen

Leder LTN Steinkjer og Namsos lokallag

Det vanker oppmerksomhet for russ som viser aktsom-
het i trafikken under russefeiringen. Leder i LTN-Ofo-
ten lokallag, Turid Henriksen, har sendt inn bilder av en 
”flott bukett LTN-russ for 2008”. Også årets russebil i 
Fremovers konkurranse ble kåret under arrangemen-
tet. Her hadde ungdommene malt bilen selv, og resul-
tatet var riktig flott. Premien for årets russebil var driv-
stoff til en verdi av 1000 kroner.

En flott bukett LTN – russ 2008. (F.v)Hanna Hãger, 
Astrid Rønhovde Andersen, Kristine Bergfald og 
Glenn Løveng. Alle har de kjørt skadefritt gjennom 
hele russetiden, og er fortsatt i god behold!

LTN-Ofoten lokallag roser russen i 2008, 
og har sendt bilder fra et arrangement 
der russen ble hedret for skadefri kjøring. 

Her er årets russebil i Frem-
overs konkurranse 2008. 
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Landet Rundt

Av Kine, Lill Hege, 
Hilde og Kjersti

Trøndelag var ett av områdene som ble valgt ut til å 
prøve dette. Ungdomskontaktene i de tre lagene ble 
kontaktet. Det viste seg at en kontakt hadde sluttet. Da 
ble det LTN Sør-Trøndelag fylkeslag og LTN Stjør- og 
Verdal lokallag som samarbeidet om å samle ungdom-
men i Trøndelagsfylkene til et felles arrangement. 

Hjelp i startfasen
Landsstyremedlem Hilde S. Valberg og regionssekre-
tær i Midt-Norge, Kjersti Einan, var med for å hjelpe 
ungdomskontaktene i oppstartsfasen av prosjektet. Det 
første møtet gikk ut på at ungdomskontaktene ble intro-
dusert for ideen med et samarbeid på tvers av lagene 
og fylkene. Det kom flere gode forslag og tiltak på hvor-
for ha et slikt samarbeid. Snakket også om hva de kun-
ne tenke seg å arrangere for ungdommen og det ble et-
ter hvert bestemt at en grillkveld måtte være tingen. 

Laget sang
Vi kom også inn på tanken om å lage en sang for ung-
dommen. Ideen slo rot, vi fikk hjelp av Stig Rødde til å 
lage ny tekst til sangen ”Levva Livet” av Åge Aleksan-
dersen og innspillingen var i gang! Dette var kjempe-
gøy! Sangen var ment som en oppmuntring for ung-
dommen da teksten omhandler hva ungdommen i LTN 
gjør og står for. I etterkant av innspillingen ble plate-
selskapet kontaktet og de lot oss ikke bruke sangen of-
fentlig. Dette var jo selvfølgelig en strek i regningen da 
tanken var å spille sangen for ungdommen på tillits-
mannskonferansen til Kiel.

Arrangerte grillkveld
Det ble annonsert i fire Trøndelags-aviser at det skulle 
være grillkveld for ungdommen på Haukvatnet i Trond-
heim søndag 1. juni kl. 15.00. Dette kostet en del og 
dessverre var det liten respons på avisannonsene. Der-
for ble det en ringerunde til de vi trodde kunne være 
interessert i å komme. Det var 19 personer som til slutt 
var samlet til grilling og koselig selskap. Vi var ikke så 
heldig med været, men alle hadde godt med klær og 
maten var fortreffelig! Etter grillingen var det flere som 
var nede ved vannet og matet endene og måkene med 
matrester. Andre satt igjen ved bordene og der gikk 
praten livlig. Nye bekjentskaper ble knyttet på tvers av 
fylkene og lagene. Kvelden ble avsluttet kl. 19.00.

Ga mersmak
Evalueringen av prosjektet viser at samarbeidet mel-
lom partene fungerte godt under planleggingsperio-
den. Det var god kommunikasjon og dialog om hva de 
skulle gjøre og hvordan. Da påmeldingsfristen for ar-
rangementet nærmet seg oppsto imidlertid noen mis-
forståelser, som gjør at man i ettertid ser viktigheten 
av å kommunisere hele tiden. Vi opplevde mye positivt 
med dette samarbeidet og det gjør at man får lyst til å 
få til et lignende arrangement senere.

Vi ser mulighetene, ikke hindringene!

Ungdomssamarbeid mellom lagene
LTN-ungdommen er i år samlet på tillitsmannskonferansen, derfor har det ikke blitt 
arrangert en egen ungdomskonferanse. Ungdomsutvalget fant ut at de i stedet skul-
le prøve å få til samarbeid mellom flere lag i et område. 

Ungdomsutvalget 
fikk til et samarbeid 
mellom flere lag i et 
område. Dette har 
gitt mersmak.
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Landet Rundt 

LTN-Stjør- og Verdal lokallag hadde stand ved Frosta-dagen den 2. august. Laget har 
vært med på arrangementet i mange år, og også årets deltakelse ga mersmak!

Mange var innom LTNs stand og fikk opplysning om 
foreningens arbeid. LTN-Stjør- og Verdal lokallag har 
deltatt en rekke ganger under Frosta-dagene, og også i 
år kom laget i kontakt med mange som hadde møtt opp 
på arrangementet. Laget ga ut informasjonsmateriell, 

delte ut Seliuser, solgte lodd og hadde fiskedam der de 
minste kunne prøve seg.

– Det er en tradisjon at vi er med på ”Bygdedag på 
Frosta”, så vi er nokså sikkert på plass neste år også, 
sier Hilde Valberg.

Jorid Pettersen (t.v) og Toralf Hjelde delte ut informasjonsma-
teriell og fikk markedsført LTN på en god måte under ”Bygde-
dag på Frosta”.

Været var ikke helt på arrangørenes side, så maten ble spist inne over en hyggelig prat. 

Vellykket 
markering
under Frosta-
dagene

Sommeravslutning 
for Søre Sunnmøre

LTN-Søre Sunnmøre hadde sommerav-
slutning på Notøy Grendahus og det var 
godt fremmøte. Været var litt dårlig, så 
det ble grillet ute og maten ble spist inne. 
Men, tross dårlig vær så var arrangemen-
tet svært vellykket.



'

Landet RundtLTN-Buskerud 
arrangerte likemannskurs
I perioden 19.–20.april hadde LTN-Buskerud likemannskurs på Quality Hotell 
Grand Kongsberg. Det kom åtte medlemmer, og alle var fra Buskerud. LTN-Buskerud 
har kommet langt når det gjelder likemenn, så det var mange temaer og saker som 
skulle drøftes.

Foruten et vellykket kurs, hadde gruppen omvisning i 
Kongsberg kirke. Kirken er veldig spesiell når det gjel-
der både innvendig arkitektur og utsmykning. Det er 
stor forskjell fra de store fine innbygde rommene med 
vinduer og skinnstoler, til tredje etasje hvor gruvear-

beiderne satt på sine smale krakker hvor en ikke hadde 
mulighet til å sovne. Det begynte med 15 minutter or-
gelkonsert og deretter fikk gruppen omvisning i den tre 
etasjer store kirken.

Omvisningen i Kongsberg kirke var en fin opp-
levelse. Her er detaljer fra alteret.

Det møtte fram til sammen åtte medlemmer til et 
vellykket likemannskurs som ble holdt på Kongs-
berg i april.
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Fint arrangement i Krogstadelva
Det ble arrangert egen dag i Krogstadelva i Nedre Eiker. Åpninga var onsdag den 18. 
juni av stortingsrepresentant Kirsti Kolle Grøndal som hadde syklet fra Drammen i 
regnveret. Hun var litt våt etter sykkelturen, men holdt en fin tale!

Korpset spilte og på kvelden var det duket for fest i festivalteltet som rom-
met mange mennesker. Henning Kvitnes åpnet med konsert på onsdag, 
lørdag var det Asgeir sin tur. Disse dro mange tilskuere sammen med 
spennende lokale helter som Melodi Grand Prix Sven Gares fra Mjønda-
len og Øistein Hellkes fra Drammen. Shoot the Breeze fra Øvre Eiker, vo-
kalgruppen Myte med sangere fra både Øvre og Nedre Eiker, gospelsang 
med gruppen Seven, tradjazz med norske Linie, Bajazz-som spiller musikk 
for enhver smak. Det var også konsert med Krogstad storband med Lise 
Mette Lindland. Rundt det store teltet hadde LTN stand sammen med man-
ge andre foreninger. LTN hadde fem av sine der som solgte lodd og delte 
ut brosjyrer, seler, blinkere og reflekser. Dagene i Krogstadelva varte i hele 
fire dager til ende. LTN var representert i tre dager og laget gleder seg til 
neste stand. 

Kirsti Kolle Grøndal holdt tale un-
der arrangementet i Krogstadelva.



Landet Rundt 

Av Marianne T. Skeie og 
 Jan H. Johannessen.
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Vest-Agder fylkeslag inviterte til 
tur i skjærgården 29.juni 08

Vi la ut fra Kai 6 i Kristiansand. Væ-
ret var litt overskyet og med litt rus-
kevær seilte vi ut i vestergapet, der 
vi møter åpent hav utenfor Kristi-
ansand. Turen gikk vestover, været 
klarnet selvfølgelig og vi kjørte mot 
Ny Hellesund og Høllen i Søgne. 

Det var med 34 deltakere denne 
gangen, deriblant 4 rullestolbruke-
re. Dette er max antall båten kan ta 
i mot. Så forholdene her er ikke helt 
på topp. Rullestolbrukerne må også 
holde seg utendørs, men med godt 
vær går det bra. Stemningen var 
stor og vi koste oss godt.

For anledningen hadde vi med 
baguetter, selvfølgelig med mas-
se reker, som ble sponset av Maxi 
Catring. Dette var utrolig godt! Båt-
turen varte i tre timer og tiden gikk 
fort.

Ønsker forslag
Det å leie en slik båt til sightseeing-
tur koster veldig mye og har noen 
noe forslag å komme med til neste 
års båtopplevelse er det bare å ta 
kontakt med Vest-Agder fylkeslag. 
Vi er åpne for alt av ideer. Vi måtte 
ta egenandel i år av medlemmene 
til denne turen, noe som kommer 
godt med for at vi skal kunne lage 
flotte arrangementer for dere med-
lemmer fremover.

Flere arrangemeter
Det neste arrangementet ble grill-
festen hos familien Hjorteland på 
Sånnum i Mandal og den ble avvi-
klet den 13. august. Det er 11. året vi 
fikk komme dit.

 Senere i høst vil vi få til et tea-
terbesøk. Følg med i posten og på 
hjemmesiden til Vest-Agder Fylkes-
lag under LTN sine sider.

På Sørlandet hører det 
med at Vest-Agder fylkes-
lag arrangerer den årlige 
båtturen med ”M/S 
”Maarten”. Dette har nå 
vært arrangert i flere år.

Kan det bli bedre? Her koser 
med lemmene seg godt.

Asbjørn nyter båtturen.

M/S ”Maarten”

Arnhild og mannen 
nyter det de ser på. 
Turen byr på flotte 
naturopplevelser.

Asbjørn og Tom-Eigil hadde det 
kjempefint om bord i båten.     

Tommy, Kirsten Merete, Bente 
og Tom Eigil i godt humør.



Landet Rundt

Av Marianne T. Skeie 
og Asbjørn Olaussen,
Foto: 
Tore Larsen-Frivoll
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Årets dyreparktur
i regi av Vest-Agder LTN

LTN-Vest-Agder hadde i året 
2007 søkt Stiftelsen Helse og 
Rehabilitering om midler til 
en hyggelig tur for medlem-
mer med familie og venner til 
Kristiansand Dyrepark. Turen 
ble avviklet den 1. juni i år, og 
ble en svært fin opp levelse.

Vi vet at mange trafikkskadde – fri-
tid- og yrkesskadde er isolerte og 
ikke selv kan organisere en tur, har 
økonomi, og ork til å ta sin familie 
og venner med på å arrangere en 
tur. Derfor er det så viktig at vi som 
organisasjon kan prøve å få samlet 
medlemmer og bli kjent med andre 
i samme situasjon – til glede for alle 
aldersgrupper.

Turen skulle være en opplevel-
sestur, sosial og være noe for et 
hvert medlem med deres famili-
er, samt venner. Vi ønsket at dette 
ble tilrettelagt for alle og enhver. 
Mange trenger å oppleve noe som 
vi kan dele med de nærmeste og 
få truffet igjen andre medlemmer 
som er med på de sosiale arrange-
mentene LTN-Vest-Agder setter i 
gang. Laget var innvilget 35.000,– 
kroner fra Helse og Rehabilitering.

Stort arrangement
Det er kostbart å få en tur i dyrepar-
ken med bespisning, men leder As-
bjørn og prosjektansvarlig/nestle-
der Marianne hadde flere samtaler/
mailer med Kristiansand Dyrepark. 
Asbjørn fikk ordnet det så vi kunne 
invitere 100 personer for de over-
nevnte innvilgede midlene. Det har 
aldri vært så mange personer i ett 
arrangement tidligere for LTN-Vest-
Agder, men dette var hele styrets 
mål. Det ble sendt ut invitasjon og 
så var det bare å ta imot påmeldin-

ger. Dette klarte vi!!! 101 påmeldte 
fikk vi. Alderen var fra noen måne-
der til godt over pensjonistenes rek-
ker. Utrolig flott å oppleve. En glad 
gjeng ble samlet og hele styret møt-
te opp for å gjøre dagen best mulig 
for alle.

Solskinn og glede
Vi ankom Kristiansand Dyrepark i 
flott solskinn med leder Asbjørn og 
hans hjelpere, som hadde satt opp 
banner for å vise oss vei. Underteg-
nede hadde med Selius`er og del-
te ut til påmeldte og mange andre 
som tok veien til dyreparken denne 
dagen. Vi hadde også for anlednin-
gen fått med oss en fotograf som 
skulle ta noen flotte bilder til Maga-
sinet, til prosjektet og minner til alle 
som fikk oppleve denne dagen.

Vi ble delt opp i fire grupper, 
hvor vi fikk forskjellige masker/cap-
ser. Vi gikk da i grupper med egen 
guide. Utrolig flott og interessant!

Det ble is og brus og vi var inn-
om mange av dyrene. Leder As-
bjørn kommenterte at mange av 
oss lignet skapningene i bu-
rene, men han var ikke høy 
i hatten da vi kom til ”taran-
tellene”. Da svettet han godt 
og det var nok barna som var 
ivrigst. Selv slangene fikk vi 
hilst og tatt på!

Mange flotte 
dyr
Julius som alle 
kjenner var ikke 
helt velvillig i 
dag til å vise seg 
fram, men det 
var mange andre 
flotte dyr vi fikk 

se. Dagen vi var på besøk var veldig 
spesiell her i Kristiansand Dyrepark. 
LTN-Vest-Agder hadde bestilt akku-
rat den dagen da fire løvebabyer 
kom til verden! En spesiell begiven-
het. Løveburene var derfor denne 
dag skjermet fra publikum, noe vi 
alle aksepterte. 

Vi gikk/kjørte rundt i tre timer og 
så var det bespisning av mexikansk 
buffé. Bordet var satt av til oss og 
vi kunne spise så mye vi orket. En 
fantastisk tur som dyreparken had-
de laget i stand for oss. Etterpå 
kunne alle gå fritt i parken å se seg 
rundt, noe undertegnede gjorde i 
lang tid.

Ett vellykket og flott arrange-
ment. Takk til Kristiansand Dyre-
park, Takk for midler fra Helse og 
Rehabilitering og takk til fotograf 
Tore Larsen-Frivoll for flotte bilder.

Alle i styret i LTN Vest-Agder rei-
ste hjem til sitt med en god følelse 
for flott arrangement vi hadde job-
bet for å få til.

Leder Asbjørn har full styring 
over arrangementet og har med 
gode hjelpere.



LTN takker for annonsestøtten

Trygt på skoleveiene

MØRE og ROMSDAL

Aure kommune
Oppvekst og kulturetaten
Tlf. 71 64 74 00
www.aure.kommune.no

Gjemnes kommune
Tlf. 71 29 11 11
www.gjemnes.kommune.no

Halsa kommune
Drift og Næring
Tlf. 71 55 96 00
www.halsa.kommune.no

Herøy kommune
Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Midsund kommune
Tlf. 71 27 05 00
www.midsund.kommune.no

Norddal kommune
Tlf. 70 25 88 00
www.norddal.kommune.no

Rauma kommune
Oppvekstetaten
Tlf. 71 16 66 00
www.rauma.kommune.no

Sandøy kommune
Tlf. 71 27 75 00
www.sandoy.kommune.no

Stranda kommune
Tlf. 70 26 80 00
www.stranda.kommune.no

Tingvoll kommune
Tlf. 71 53 24 00
www.tingvoll.kommune.no

Ørskog kommune
Tlf. 70 27 29 00
www.orskog.kommune.no

Ålesund kommune
Tlf. 70 16 20 00
www.alesund.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Lierne kommune
Tlf. 74 34 34 00
www.lierne.kommune.no

Meråker kommune
Sektor for skole,
oppvekst og kultur
Tlf. 74 81 32 00
www.meraker.kommune.no

Namsskogan kommune
Tlf. 74 33 32 00
www.namsskogan.kommune.no

Stjørdal kommune
Etat Oppvekst
Tlf. 74 83 35 00
www.stjordal.kommune.no

Vikna kommune
Tlf. 74 39 33 00
www.vikna.kommune.no

AKERSHUS

Aurskog-Høland kommune
Tlf. 63 85 25 00
www.aurskog-holand.kommune.no

Fet kommune
Tlf. 63 88 61 00
www.fet.kommune.no

Hurdal kommune
Tlf. 63 92 01 00
www.hurdal.kommune.no

Gjerdrum kommune
Tlf. 66 10 60 00
www.gjerdrum.kommune.no

Nesodden kommune
Tlf. 66 96 43 00
www.nesodden.kommune.no

Nittedal kommune
Tlf. 67 05 90 00
www.nittedal.kommune.no

AUST-AGDER

Birkenes kommune
Tlf. 37 28 15 00
www.birkenes.kommune.no

Bygland kommune
Tlf. 37 93 47 00
www.bygland.kommune.no

Grimstad kommune
Tlf. 37 25 03 00
www.grimstad.kommune.no

Lillesand kommune
Tlf. 37 26 15 00
www.lillesand.kommune.no

Valle kommune
Tlf. 37 93 75 00
www.valle.kommune.no

BUSKERUD

Drammen kommune
Tlf. 03 008
www.drammen.kommune.no

Flå kommune
Tlf. 32 05 36 00
www.flaa.kommune.no

Hurum kommune
Tlf. 32 79 74 00
www.hurum.kommune.no

Røyken kommune
Tlf. 31 29 60 00
www.royken.kommune.no

FINNMARK

Båtsfjord kommune
Tlf. 78 98 53 00
www.batsfjord.kommune.no

Hammerfest kommune
Tlf. 78 40 20 00
www.hammerfest.kommune.no

Loppa kommune
Tlf. 78 45 30 00
www.loppa.kommune.no

Lebesby kommune
Tlf.  78 49 95 55
www.lebesby.kommune.no

HEDMARK

Engerdal kommune
Tlf. 62 45 80 00
www.engerdal.kommune.no

Elverum kommune
Tlf. 62 43 30 00
www.elverum.kommune.no

Ringsaker kommune
Tlf. 62 33 50 00
www.ringsaker.kommune.no

Stange kommune
Tlf. 62 57 35 00
www.stange.kommune.no

Våler kommune
Tlf. 62 42 40 00
www.vaaler-he.kommune.no

HORDALAND

Askøy kommune
Tlf. 56 15 80 00
www.askoy.kommune.no

Os kommune
Tlf. 56 57 50 00
www.os.kommune.no

Radøy kommune
Tlf. 56 34 90 00
www.radoy.kommune.no

Ullensvang herad
Tlf. 53 67 15 00
www.ullensvang.herad.no

Ulvik herad
Tlf. 56 52 70 00
www.ulvik.kommune.no

Voss kommune
Tlf. 56 51 94 00
www.voss.kommune.no

Øygarden kommune
Tlf. 56 38 20 00
www.oygarden.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

TROMS

Berg kommune
Tlf. 77 85 90 00
www.berg.kommune.no

Salangen kommune
Skolene og Barnehagene
i Salangen kommune
Tlf. 77 17 20 09
www.salangen.kommune.no

VEST-AGDER

Farsund kommune
Tlf. 38 38 20 00
www.farsund.kommune.no

Lindesnes kommune
Tlf. 38 25 51 00
www.lindesnes.kommune.no

Mandal kommune
Tlf. 38 27 30 00
www.mandal.kommune.no

VESTFOLD

Nøtterøy kommune
Tlf. 33 40 20 00
www.notteroy.kommune.no

Sande kommune
Tlf. 33 78 70 00
www.sande.kommune.no

Sandefjord kommune
Tlf. 33 41 60 00
www.sandefjord.kommune.no

Tønsberg kommune
Tlf. 33 34 80 00
www.tonsberg.kommune.no

ØSTFOLD

Askim kommune
Teknisk Drift
Tlf. 69 81 91 00
www.askim.kommune.no

Eidsberg kommune
Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

NORDLAND

Alstahaug kommune
Tlf. 75 07 50 00
www.alstahaug.kommune.no

Evenes kommune
Helse og Sosial
Tlf. 76 98 15 00
www.evenes.kommune.no

Hamarøy kommune
Tlf. 75 76 50 00
www.hamarøy.kommune.no

Hemnes kommune
Tlf. 75 19 70 00
www.hemnes.kommune.no

Narvik kommune
Tlf. 76 91 20 00
www.narvik.kommune.no

Nesna kommune
Tlf. 75 06 70 00
www.nesna.kommune.no

Rana kommune
Trafikk og Parkeringsseksjonen
Tlf. 75 14 50 00
www.rana.kommune.no

Sørfold kommune
Tlf. 75 68 50 00
www.sorfold.kommune.no

Vevelstad kommune
Tlf. 75 03 80 00
www.vevelstad.kommune.no

OPPLAND

Nord-Fron kommune
Tlf. 61 21 61 00
www.nord-fron.kommune.no

Østre Toten kommune
Tlf. 61 14 15 00
www.ostre-toten.kommune.no

ROGALAND

Forsand kommune
Tlf. 51 70 00 00
www.forsand.kommune.no

Haugesund kommune
Tlf. 52 74 30 00
www.haugesund.kommune.no

Klepp kommune
Tlf. 51 42 98 00
www.klepp.kommune.no

Randaberg kommune
Teknisk Drift
Tlf. 51 41 41 00
www.randaberg.kommune.no

Strand kommune
Tlf. 51 74 30 00
www.strand.kommune.no

Time kommune
Tlf. 51 77 60 00
www.time.kommune.no

SOGN og FJORDANE

Eid kommune
Tlf. 57 88 58 00
www.eid.kommune.no

Sogndal kommune
Tlf. 57 62 96 00
www.sogndal.kommune.no

SØR-TRØNDELAG

Malvik kommune
Tlf. 73 97 20 00
www.malvik.kommune.no

Snillfjord kommune
Tlf. 72 45 55 55
www.snillfjord.kommune.no

TELEMARK

Porsgrunn kommune
Tlf. 35 54 70 00
www.porsgrunn.kommune.no

Tinn kommune
Tlf. 35 08 15 00
www.tinn.kommune.no

Vinje kommune
Tlf. 35 06 23 00
www.vinje.kommune.no

TM 7-2008.pmd 15.08.2008, 10:152Tilbud om utredning
av smertetilstander
Matthias Reckert, legen som har engasjert seg for LTN-medlemmer i 
over fem år, kommer tilbake til Narvik siste helgen i september. Han tar 
imot pasienter som ønsker utredning/behandling av kroniske smertetil-
stander.

For spørsmål/timebestilling kan du kontakte Reckert på tlf: 46 66 32 84
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SeliusSelius
Håper også du hadde en fi n sommerfe-
rie! Igjen sitter klassen på skolebenken, 
og det er hyggelig det også. Det var 
veldig koselig å møte alle skolevenne-
ne mine  igjen. Som du kanskje vet så 
skal LTN ha en stor refl eksaksjon den-
ne høsten, og det synes jeg er kjempe-
fi nt. LTN skal få voksne til å ta på seg 
refl eksbrikkene, og det er fi nt at de kan 
være gode forbilder for oss barn.  

Vi går nå inn i september måned, og 
det er viktig at vi tenker på å bruke re-
fl eks. Det blir jo mørkere for hver dag 
som går. Hvis du sykler, er det lurt å 
klistre refl eks også på sykkelen. Husk 
at du også skal ha lys på sykkelen din!

Hilsen Selius

Nå må vi bruke 
refl eks

TEST HUKOMMELSEN!
Vil du teste hukommelsen
din? Se på bildet i 20 sek-
under, dekk over det og svar

på spørsmålene under:

- Er det flere enn 8 bøker på bildet?
- Hvilken farge har Raptus’ hatt?
- I hvilken hånd holder han pennen?
- Hvilken farge er det på boken han leser?

Denne kjempefi ne tegningen av Selius har vi fått fra 
Simon Bråthen Tveitdal (9) fra Froland. Han skriver at 
Selius er søt og kul! Tusen takk for den fl otte tegningen. 
Overraskelse kommer i posten!
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SeliusSelius

Løsninger -

Læreren: – Nå, lille Ole, har du 
lært noe i dag. 
Lille Ole: – Nei lærer, jeg har 
hørt på deg hele tiden.

Det var to fiskeboller som 
klatret i et tre. Så falt den ene. 
Da spurte den andre: 
– Hvorfor falt du ned? 
– Jeg hadde ikke mer kraft 
igjen.

En mor skulle lære sønnen sin 
å regne. 
Hun sa: – Om jeg legger tre egg 
på bordet og tar bort to, hvor 
mange egg er det igjen da? 
Sønnen: – Pappa, pappa, 
visste du at mamma kunne 
legge egg?

Far til sin sønn: – Hadde du 
problemer med eksamenspørs-
målene? 
Sønnen: – Nei, jeg hadde mer 
problemer med svarene!

En mann går til øyelegen og får 
beskjed om å bruke briller når 
han sykler. 
– Må jeg? spør han. 
– Straks jeg tar dem 
på dukker det opp 
så mange biler!

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

VILL ETTER TALL!
Det største tallet er 975.410
og det minste er 104.579

 

TEST HUKOMMELSEN!
Det er 11 bøker på bildet.
Raptus har blå hatt og holder 
pennen i venstre hånd.
 Boken han leser i er gul.

VILL ETTER TALL!
Ole, Dole og Doffen har fått opp seks
tall på skjermen, hva er det største 
tallet du kan lage av disse tallene? 
Og hva er det 
minste?



Lokal- og fylkeslag, regionsekretærer
LTN- 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 LL
v/Anita Holmberg
Huldreveien 51, 1388 Borgen
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-Bodø og omegn LL
v/Siv Jorunn Fossum
Louise Engens vei 14
M. 996 38 146
Fax 75 56 12 94
ltn-bodoomegn@ltn.no
Konto: 8902.19.15824

LTN-Buskerud fylkeslag
v/Roy Cato Brateng
Byåsen. 3535 Krøderen
M: 482 88 862 • T. 32 14 79 53
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/ Storm Kjelstrup
Pb. 77, 1413 Tårnåsen
T. 64 86 66 36 • M. 413 03 600
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/Reidun Eriksen
Postboks 900, 9489 Harstad
T. 77 07 38 23 • M. 482 49 467
Fax: 77 06 11 09
reidun@devassis.no
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Skuteviken Smalgang 3
5032 Bergen
T. 55 28 88 22 Fax 55 28 04 34
P. 55 31 47 38 24 • M. 482 05 293
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 3411.26.08178

LTN-Lillehammer og omegn 
v/Per-Inge Vintervold
Rolf Lundesvei 5
2613 Lillehammer
T: 917 94 019
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
Tlf. 62 34 38 26 • M. 971 58 243
Ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622

LTN-Midt-Troms lokallag
v/ John Almenning
Grasmyr,9303 Silsand
ltn-midttroms@ltn.no
Konto 0531.45.01847

LTN-Mosjøen og omegn LL
v/Arthur Sund
8892 Sundøy
T. 75 04 97 67 • M. 478 72 670
Fax 75 04 97 67
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gubrandsdal lokallag
v/Kjell Reidar Mallaug
2686 Lom 
T: 61 29 09 06 • M. 414 41 018
aabrbotten@hotmail.com
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
T. 71 67 05 42 • M. 924 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold lokallag
v/Adelheid Bøen
Nedre Slottsgate 3a, 3111 Tønsberg
T. 33 07 00 97 • M. 911 61 919,
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/Gudrun Knutsen
Jerikovn. 22, 1067 Oslo
T. 23 21 54 65
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. 934 59 647
Ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

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
M. 917 07 433 • T. 74 27 83 44
F.  74 27 81 30
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/Kristian Loe
Fossli, 2943 Rogne
M. 907 40 985
ltn-valdres@ltn.no
Konto 1604.11.87135

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/Tommy Olofsson
Middelfartsvei 30,
pb. 3433 Havstad, 7425 Trondheim
M. 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/Sylvi Lavik Godtliebsen
Pb. 254, 9253 Tromsø
T. 77 68 35 68 • M. 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-Sentrale Østfold l.l
v/Urs Gamper
Lislerud 254, 1880 Eidsberg
T. 69 89 37 56 • M. 473 84 312
Ltn-ostfold@ltn.no
Konto 1020.22.20938

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 82 85 14 • M. 934 59 647
silkoset@epost.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/Elsa Karlsen
Skøelv, 9310 Søreisa
T. 77 86 32 44 • M. 977 02 226
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-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

Trollelaget
v/ Mona Burås
M. 906 13 750

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

LTN-Regionssekretær Øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
T. 61 25 99 88 • M. 482 47 402
Fax 61 25 99 87 
regionost@ltn.no



LTN kry� 
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: 
12. september

Løsning 
sendes til: 
Landsforeningen 
for 
trafi kkskadde, 
Postboks 4258, 
Nydalen, Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Sommer og sol

Vinnerne er:
Arne Gunnar 
Borvik, Skåla
Sigrid Hauge-
jorden, Rjukan
Lillian Jensen, 
Kløfta

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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LTN takker for annonsestøtten

V.T.Ø AS
Svartbekkv 3

2411 ELVERUM
Tlf. 62 43 55 20

Virketransport Øst AS med
tømmertransport som spesialitet

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

Mosand AS
Optikere

Ståle Viken og
Lars Mosand
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 11 42

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

VEST-AGDER
Legal Advokat & Eiendom AS
4401 FLEKKEFJORD
E-mail: jorunn@legalas.no ................................................Tlf. 38 32 19 70

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

RING FOR INFORMASJON

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

- Flytting
- Termotransport

- Stykkgodstransport

Bergqvist Maskin
og Transport AS

1950 RØMSKOG
Mobil 928 25 205

Skoglund
Transport AS

Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

 2500 TYNSET
Kjell mob. 901 67 808

Pål Narve mob. 901 18 976

Djupvik
Bil og Transport

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

3255 LARVIK
Tlf. 33 13 60 00

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Pleie- og omsorgsetaten
8540 BALLANGEN

Tlf. 76 92 90 00

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
Byåsen Tlf. 72 55 40 00
Midtbyen Tlf. 73 52 69 71
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
www.heimdaltrafikkskole.no

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

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

Transportsentralen
Stjørdal A/S

Havnev.
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 95 95

Eidsvoll Trafikkskole AS
Eidsvolls eldste trafikkskole

Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: Man-fre 0900 - 1500

E-mail: ets@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Spjelkavik videregående skole
Langhaugen, 6011 ÅLESUND

Tlf. 70 17 82 30 - Fax. 70 17 82 40

Studieretninger for:
- Allmenne og økonomiske- administrative fag

- Service og samferdsel

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

- Bil
- MC
- Moped
- Inenstivkurs
- Oppfriskningskurs

www.rotevatntrafikkskole.no

Opplæringsavd.
Agnes Winckelsg 5

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

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

Promille? Husk at ved og ta drosje så er du
med på å øke trafikksikkerheten i vår fylke

Skarnes Drosjesentral
 2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Tusten
Tunnelselskap A/S

Amtmann Lethsg 29
6413 MOLDE

Tlf. 71 26 51 55

Viking Mo i Rana
 8603 GRUBHEI
Tlf. 75 13 10 20

Eina
Almenning

2843 EINA
Tlf. 61 15 94 50

Viking International
Transport og
Spedisjon AS

Tollbug. 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

3945 PORSGRUNN
Tlf. 35 57 57 00

Odal Grus A/S
Spigsethberget
2100 SKARNES
Tlf. 62 96 37 45

Eiker
Biloppretting AS

Hotvetalleen 3
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 73 55

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Optiker
Roar Hogstad

Storg 88
3921 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 09 37

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S
Elvev 4, 1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

6405 MOLDE
Tlf. 71 21 95 00

Buvik Trafikksenter
H. J. Dyndal A/S

7350 BUVIKA
Tlf. 72 86 52 34

Ingeniør og
Arkitektkontor

Andreas Holmsen
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 17 32

Furuv. 2
1356 BEKKESTUA

Tlf. 67 59 12 37

Leksvik
Tjønndal & Sønner

Tlf. 76 08 71 00

Eide Marine
Service AS

 5457 HØYLANDSBYGD
Tlf. 53 48 35 00

Øran Vest
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 09 300

Ålesund
videregående skole

Øwreg. 13
6004 ÅLESUND
Tlf. 70 16 05 00

Fåbergg 131
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 47 00

Indre Namdal
Regnskapskontor

7871 GRONG
Tlf. 74 33 14 06

Siemens
Installasjon

 6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Teknisk
Bureau AS

Skattørav 48
9291 TROMSØ
Tlf. 77 60 78 00

Stavern Sport
Dronningensg 2
3290 STAVERN
Tlf. 33 19 89 41

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

Transport
Lorang Østerhagen

2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13
Mobil 913 79 957

Thermo - Stykkgods - Partitransport
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Betaler du medlemskapet 
ditt via nettbank? 

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

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

For personskade, yrkesskade, forsikring- og trygdesaker: 

Kontakt 
Advokat Owe Halvorsen Advokat Thomas Christian Wangen
Advokat Lene Tønset Advokat Sandra Træland

Advokatfullmektig Vibeke Lærum Sundnes
Advokatfullmektig Fredrik Lund Skyberg

Advokatfullmektig Brede Gundersen

Gratis vurdering av din skadesak
Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co

C. J. Hansensvei 3 A, 2007 Kjeller
Telefon 64 84 00 20 • Telefaks 64 84 00 64 • email: post@owehalvorsen.no

Som medlem i

Lands foreningen
for

trafikkskadde
kan du få en  gratis vurdering av saken din

gjennom advokat

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

Kjør forsiktig 
i høstmørket!

Trenger du å få tilpasset bilen din?

Ring oss på gratis nr. 800 31 414



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

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

Kontaktpersoner:

Advokat Bjørn M. Brauti  
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