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Konferanse for hodeskade- og 
pårørende-likemenn
LTN inviterer til likemannskonferanse den 27.–28. november 2009 på � on Hotell Arena, Lille-
strøm. Konferansen er rettet mot lokal- og fylkeslagenes hodeskade- og pårørende-likemenn.
Registrering og servering av rundstykke/kaff e eller te kl. 1500–16.00.
Konferansestart kl. 16.00 fredag og avslutning ca. kl. 15.00 lørdag.

Temaene på konferansen vil bl.a. være:

NAV senter for yrkesrettet attføring og deres tilbud til mennesker med ervervet hjerneskade, 
ved seniorrådgiver Helene Ugelstad Olausen,Nevroteamet Oslo.

NAV-hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, organisering av tjenesten og deres tilbud i forhold 
til hodeskadde, ved Eva Bjerkhol-Havro, leder for sanseområdet.

Samhandling mellom helsenivåene.

Behandlings- og rehabiliteringstilbudet til hodeskadde i Helse Sør/Øst.

Siste nytt fra de andre helseregionene m.h.t. rehabilitering etter hodeskade.

Forelesningene vi foregå felles for de to gruppene. Det vil bli satt av tid til diskusjoner og in-
formasjon for gruppene hver for seg.

Med forbehold om endringer.

Påmelding: sekretar@ltn.no

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2009. Kursavgift: kr. 500.– pr. deltaker.

Ny dato for den 5. Nasjonale 
konferanse om traumatisk Hjerneskade
På vegne av program- og arrangementskomité for den 5. Nasjonale konferanse 
om traumatisk Hjerneskade vil vi takke for at så mange har vist interesse, og 
ønsket å delta på konferansen.

Som mange av dere er kjent med er alle helseforetak i Helseregion Sør-Øst pålagt kraftige innspa-
ringer høsten 2009. Tilsvarende signaler kommer fra de andre helseregionene. I tillegg kommer den 
usikkerhet knyttet til den varslede pandemien med full spredning om 5-6 uker. 

Arrangementskomiteen har derfor besluttet at konferansen må fl yttes til 8.-9. april 2010.

Vi håper dere har mulighet til å delta da. 

Annen informasjon om konferansen, samt mulighet for påmelding foreligger på www.hjernenett.no
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Om et par uker går vi til valgurnene, 
og i den forbindelse har LTN sendt 
ut informasjon til alle lagene der vi 
lister opp hvilke saker vi setter på 
dagsorden. Som kjent så støtter vi 
aksjonen ”Veivalg 2009” som er 
en valgkampallianse for gode vei-
er. Mange organisasjoner har gått 
sammen for å gjøre tydelig at det 
må satses mer på vei. LTN er, og 
skal være, en partipolitisk uavhen-
gig organisasjon. Vi forventer ikke 
at medlemmene skal engasjere 
seg i samtlige saker som LTN bren-
ner for. Men, det kan være enkelte 
temaer som opptar deg og ditt lag 
spesielt. Valgkampen vil vare helt 
fram til den 14.september, og det 
vil bli arrangert en rekke politiske 
møter helt fram til valgdagen. LTN 
har gått ut med en oppfordring til 
medlemmene om å møte fram, 
være aktive, gjøre seg synlige og 
stille spørsmål. Politikerne velges 
fra hjemfylkene sine, og de er av-
hengig av lokal oppslutning for å 
komme inn, eller beholde sin plass 
på stortinget. Her har vi alle en mu-
lighet til å påvirke.

 Tall fra Utrykningspolitiet (UP) 
viser at 1277 personer mistet fø-
rerkortet i juni og juli. I en artik-
kel i Aftenposten i august går det 

fram at dette er en økning på 26 
prosent fra 2007. UP er bekymret 
over utviklingen. Svært bekymret. 
Det er også LTN. Råkjørerne må 
lukes bort fra veiene, og her har 
prikkbelastningen faktisk vist seg 
å ha en forebyggende effekt. Det 
viser en SINTEF-rapport som ble 
gjort kjent i en høringsrunde i for-
bindelse med revidering av prikk-
belastningsordningen.  Varselbrev 
og prikker skjerper adferden. Ar-
beidsgruppen foreslår også flere 
prikker per overtredelse og dob-
bel prikkbelastning for førere med 
prøveperiode. Dette applauderer 
vi i LTN, og det er gledelig å se at 
ordningen ikke plukkes fra hveran-
dre, men skjerpes. Flere trafikkfor-
seelser er dessuten foreslått tatt 
med i ordningen. 

 Det en kjensgjerning at unge 
urutinerte førere har en høyere 
ulykkesrisiko enn førere med erfa-
ring, og mange av disse ulykkene 
har en svært tragisk utgang. Vi har 
ingen å miste. LTN ser derfor fram 
til en snarlig politisk behandling av 
prikkbelastningsordningen.

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Bedre veier – et folkekrav

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – august, 2009
Avskrift og kopiering av Trafikkskaddes magasin kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer nødvendigvis
ikke med Landsforeningen for trafikkskaddes syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte innlegg og 
artikler. Trafikkskaddes magasin skal gjenspeile det som skjer rundt i landet. Derfor inviterer vi deg til å sende inn kommentarer,
leserinnlegg, dikt og bilder fra ulike aktiviteter.    
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Reportasje

Av GunnElisabeth Almås

Veronika slår fort fast at drømmen 
har blitt virkelighet. 14 år etter den 
fatale kjøreturen, hvor også en 16 
år gammel gutt omkom, ser hun 
framover og gleder seg over livet. 
Veronika gikk gjennom en lang og 
slitsom kamp etter at hun var pas-
sasjer i en bil hvor føreren kjørte 
med promille. I 2005 fikk hun med-
hold i at staten var erstatningspliktig 
fordi de aktuelle EØS-reglene, som 
Norge var forpliktet av, ikke var satt 
i verk da Veronika ble skadet. Den 
sympatiske småbarnsmoren kunne 
legge saken bak seg.

– Ja, drømmen ble virkelighet. 
Vi hadde et sterkt ønske om å kjø-

pe oss et småbruk, og vi har bodd 
her i snart tre år. Det gamle hoved-
huset er fra 1900-tallet, mens vi bor 
i et hus som ble bygget i 1987. Det 
har vi brukt sommeren på å male 
opp, forklarer hun mens vi vandrer 
på tunet.

Trofast støtte
Veronika ble kjæreste med Jan Erik 
to år etter ulykken, og han har vært 
en trofast støttespiller.

– Han er selv uførertrygdet, så 
vi er begge hjemme. Men, jeg har 
leid et lokale i Steinkjer og vil åpne 
det et par dager i uken for å drive 
healing og personlighetsutvikling. 

På grunn av skadene mine er de 
kroppslige aktivitetene begrenset, 
men jeg har lyst til å starte noe, 
forklarer hun mens hun inviterer 
oss til å se kaninen som har man-
ge kvadratmeter å boltre seg på i 
fjøset. Bursdagspresangen til Em-
bla er det siste tilskuddet av dyr på 
gården. 

– Kanskje du blir den nye Snå-
samannen?

– Nei, så stor pågang ønsker jeg 
nok ikke, men jeg har fått gode til-
bakemeldinger fra folk, sier hun 
smilende.

– Når oppdaget du evnene 
dine?

Noen få kilometer nord for Steinkjer, ligger et koselig småbruk med stolt utsikt til 
Liavatnet. Mamma Veronika Finanger (31) hilser blidt. Ut kommer også datter Embla, 
mens minstegutten Birk har lagt seg for kvelden.
– Det er ikke så mange journalister som tar kontakt lengre. Det var til tider mye 
presse da saken stod på. Vi har fått det rolig nå, sier Veronika og trekker jakken godt 
rundt seg denne regntunge sensommerkvelden.

Med katt og kaniner
på småbruket i Steinkjer

– Snart åpner jeg healing-praksis i Steinkjer. Jeg er så takknemlig for støtten i LTN, og så glad i mennes-
kene i foreningen, at jeg vil gi rabatt til LTN-medlemmer, forteller Veronika Finanger.
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Veronika tar en pause:
– Jeg hadde noen sterke åndeli-

ge opplevelser ulykkesnatta. Erind-
ringene fra den kvelden brukte jeg 
lang tid på å forstå og helt å tro på. 
Men nå tar jeg vare på dem som 
minner. Jeg valgte livet. Jeg er fak-
tisk takknemmelig for det som har 
skjedd. Jeg har lært så utrolig mye 
av å gå den veien jeg har gått, etter 
ulykken, forteller hun og legger til:

– Jeg tror ikke på tilfeldigheter. 
Jeg tror at det som skjer med oss, 
skjer av en grunn… det finnes noe 
på veien som vi skal lære. Vi kan 
spørre oss selv, fra ett åndelig per-
spektiv, om hva vi lærer av en slik 
dramatisk hendelse. Etter en ulyk-
ke får man jo ofte et annet perspek-
tiv på livet og døden, forklarer hun.

Fikk bedre helse
Veronika er interessert i alternative 
behandlingsmåter. Det finnes så 
mye som ikke lar seg forklare: 

– Healing handler ikke bare om 
helbredelse, men kommer fra ordet 
«å hele» – å bli hel. Det handler om 
å få påfyll med frisk energi, rense 
bort ”gammelt gruff”. Det handler 
om å åpne blokkeringer så energier 
kan flyte fritt. Da vil kroppen leges. 
Jeg har selv til legers forundring 
blitt kvitt en cyste i eggstokken, og 
i livmorhalsen. En kronisk lever-
sykdom ble borte, uten noen form 
for medisiner. Jeg har også bruk-
ket ryggen på fem steder og på-
dratt meg en hodeskade, punktert 
en lunge og fikk også andre skader 
under ulykken, forteller Veronika 
engasjert og legger til: 

– Også nervene i armen min 
som var helt lammet etter ulykken 
har grodd noenlunde sammen selv 
om legene sa at jeg ikke kunne for-
vente det. Den æren gir jeg til Joralf 
Gjærstad, «Snåsamannen». Jeg var 
hos han kort tid etter ulykken, fordi 
jeg hadde smerter i skulderen. Han 
var mitt første møte med healing. 
Jeg tror han fikk nervene mine til 
å gro sammen. Men Joralf er noe 
mer... han har en helt spesiell gave. 
Jeg sender han en god tanke hver 
dag, forteller Veronika.

Roser LTN
Veronika har tidligere uttalt at hun 
aldri hadde stått der hun gjør i dag, 
uten at hun tilfeldigvis fikk se en re-
klamekampanje som LTN kjørte for 

14 år siden. Hun tok kontakt med 
foreningen, og fikk også stor støtte 
fra lokallaget på Steinkjer.

– Dette var helt avgjørende for 
at jeg skulle greie å stå løpet ut. Se-
niorrådgiver Tom Eitvet i LTN, som 
dessverre gikk bort for få år siden, 
videresendte saken til advokat. 
Foreningen stod ved siden av meg 
hele veien og det er jeg utrolig takk-
nemlig for. Du klarer ikke så mange 
runder i rettsapparatet uten at du 
har dyktige fagpersoner rundt deg, 
slår hun fast.

– Tiden etter ulykken var tøff?
– Ja, jeg var veldig bitter den før-

ste tiden og følte at hjelpeapparatet 
sviktet. Jeg kom etter hvert hjem 
etter sykehusoppholdet og perio-
den som fulgte var veldig vanske-
lig. Jeg har veldig mye å takke LTN 
for. Jeg hadde også flinke advoka-
ter og hadde mange som støttet 
meg. I etterkant er jeg glad for at 
jeg med min sak har hjulpet andre 
skadde. Vi fikk en lovendring som 
andre kan nyte godt av. Det gjør 
godt å tenke på det. Ulykken førte 
til noe positivt, sier Veronika.  

Katt og kaniner
Det er ro over småbruket Sandau-
net. Veronika og samboeren eier en 
god del jord som de leier ut, men 
paret går med en drøm om å starte 
med hest. 

– Vi må ta tingene etter hvert, 
begge har vi smerter og andre pla-
ger. Ting tar tid når kroppen ikke 
fungerer som den skal. Du kjenner 
en del ”vondter” i løpet av dagen, 
forklarer Veronika og stryker katten 
som følger med oss.

Uten erstatningen som Veroni-
ka fikk etter ulykken, hadde neppe 
drømmen om småbruket latt seg 
realisere. Advokatkontoret Ness & 
Co, startet raskt arbeidet med å ut-
arbeide erstatningskravet mot sta-
ten og saken endte med at Veroni-
ka ble tilkjent om lag tre millioner 
kroner. Hun slapp også å betale 1,8 
millioner kroner i saksomkostnin-
ger.

– Erstatningen har gitt meg et 
lettere liv. Jeg kan kjøpe tjenester 
og har eksempelvis råd til å betale 
egenandel for hjemmehjelp når det 
måtte bli nødvendig. Etter ulykken 
var økonomien veldig anstrengt. 
I perioder var økonomien så van-
skelig at valget kunne stå mellom 
å kjøpe bleier til Embla, eller gå til 
behandling. Det å slippe slike øko-
nomiske bekymringer betyr veldig 
mye, fastslår hun.

Et godt liv
Veronika må slite med skadene hun 
pådro seg resten av livet. Hun har 
likevel fått et godt liv der drømmen 
om barn og et småbruk gikk i opp-
fyllelse.

– Du må ikke gi opp selv om alt 
ser håpløst ut. Rettsapparatet ar-
beider sakte, og det er en kraftan-
strengelse å stå løpet ut. Det gjel-
der å ikke gi opp, og i tillegg søke 
støtte i dem du har rundt deg – 
også  i LTN sentralt og ditt lokale 
lag. Her møter du mennesker som 
kan være med å støtte deg. Du er 

”Du må ikke
gi opp”

– Det opprinnelige hovedhuset 
på Sandaunet er fra 1900-tallet, 
men vi bor i et hus som ble byg-
get i 1987. Jorda på bruket leier 
vi ut, forteller Veronika Finanger 
som stortrives som småbruker.
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Nå avdøde seniorrådgiver Tom  
Eitvet i LTN grep fatt i saken – som 
startet som en hvilken som helst an-
nen sak på et kurs i Steinkjer i Nord-
Trøndelag. Eitvet fikk forespørsel 
om han kunne hjelpe Veronika Fi-
nanger etter at hun var blitt skadet 
under en biltur med en sjåfør som 
kjørte i påvirket tilstand. Tom Eitvet 
skrev i sin oppsummering av saken 
i 2005 at det var godt kjent i erstat-
ningsmiljøet at man ikke fikk kunne 
få erstatning hvis man burde ha for-
stått at føreren var påvirket av alko-
hol. Eitvet formidlet at det i den før-
ste perioden var mange involverte 
som ville henlegge saken.

Ga ikke opp
LTNs svært engasjerte seniorrådgi-

ver Tom Eitvet ville imidlertid prøve. 
Etter at spørsmålet om EØS-direkti-
vene ble trukket inn saken for lag-
mannsretten, så forstod han at sa-
ken hadde prinsipiell karakter som 
berørte flere LTN-medlemmer. LTN 
tiltrådte etter hvert som såkalt ”hjel-
peintervenient” og stod som med-
hjelper for Veronika. Advokat Øy-
vind Johansen som da arbeidet ved 
Advokatkontoret Ness&Co tok ut 
stevning og prosederte for tingret-
ten, mens Christian Lundin overtok 
for lagmannsretten. Snøballen be-
gynte å rulle. Finanger saken var en 
”juridisk nøtt”, og Tom Eitvet skri-
ver i sin oppsummering at det var 
imponerende at det var den den-
gang 25-årige studenten Tom Sø-
rum – som hadde trainee jobb i Ad-

vokatfirmaet Ness&Co, som i 1999 
fant fram til problemstillingen.

Tok tid
Finanger- saken var totalt sett igjen-
nom 13 rettssaker – inklusiv flere 
ganger i Høyesterett. Den ble også 
prosedert for EFTA-domstolen i 
Luxembourg. 

Eitvet mente at Finanger-saken 
førte til en av de viktigste lovend-
ringene som LTN har vært med på. 
I etterkant av dommen ble Tom Eit-
vet invitert til Justiskomiteen hvor 
spørsmålet om statens informa-
sjonsplikt ble et vesentlig tema.

Finangersaken var viktig for LTN
Det var stor glede også i Landsforeningen for trafikkskadde da Høyesterett den 
28. oktober i 2005 avsa dom i plenum i den såkalte Finanger-saken. Med ni mot fire 
stemmer ble staten dømt til erstatningsansvar for den erstatningen hun ville fått fra 
forsikringsselskapet etter trafikkulykken i november 1995 – hvis staten hadde endret 
loven slik de var forpliktet til ved inngåelse av EØS-avtalen.

ikke alene. Jeg håper min historie 
kan være til hjelp for andre som fø-
ler håpløshet. Det er alltid en vei 
videre, mener Veronika og fortset-
ter:

– Jeg vet hva lidelse er. Jeg bare 
prøver å bruke energien min på å 
fokusere på alt det jeg har å være 
takknemlig for, de gode øyeblik-
kene. Men det er klart det finnes 
tunge dager. Det har vi alle. I mot-
bakke virker alt veldig tungt, og det 
er vanskelig å se hva som er bak 
en bakketopp, men når vi kommer 
på toppen og kan skue ut, da har 
vi klar sikt til alle kanter. Det er på 
det punktet vi må tillate oss å stop-
pe opp og gi oss selv den tiden vi 
trenger.  

Embla (8) fikk kanin i bursdags-
gave og også mamma Veronika 
Finanger synes det er stas med 
den nye kjæledeggen.



  nr. 7 – 2009 • Tm 7

Fondet har fått tilført midler blant 
annet fra LTN sentralt og har i dag 
en tilfredsstillende kapitalbase. 
Fondet er en stiftelse og ledes av et 
styre på 3 medlemmer samt et va-
ramedlem. Styret består i dag av 
dr.juris Morten Kjelland, Universite-
tet i Oslo,(leder), tidligere mangeå-
rige landsstyreleder Henning Bjur-
strøm, nåværende landsstyreleder 
Svein Ove Langeland og varamed-
lem, seniorrådgiver Per Oretorp i 
sekretariatet.

Fondets styre har vanligvis mø-
ter to til tre ganger per år. Uten-
om møtene behandler hele styret 
de innkomne sakene fortløpende 
ved korrespondanse og ved munt-
lige diskusjoner. Det føres proto-
koll over alle innkomne saker samt 
styrevedtakene. Fondet er i dag en 
egen stiftelse hvilket nå er tyde-
liggjort gjennom eget brevark og 
logo.

Prinsipielle saker
Fondets fremste oppgaver er å yte 
midler til både domstolsbehandling 
og utredninger i forbindelse med 
saker som har prinsipiell betydning 
og hvor det er viktig å få saken be-
lyst gjennom domstolsbehandling.  
Fondet har støttet mange saker av 
stor betydning for rettsanvendelse 
og som har dannet presedens (det 
vil si at dommen blir benyttet som 
rettesnor i senere saker av samme 
type).  

Der ulykker skjer utenfor Norges 
grenser kan erstatningsoppgjøret 
bli komplisert. I slike saker kan fon-
det bidra med midler til både ut-
redninger om sakskomplekset og 
garantere for saksomkostninger.  
Fondet har nettopp behandlet en 
sak hvor en som turist ble skadet 
i en ulykke i Hellas. Her har fondet 
bevilget penger til en uavhengig ju-
ridisk utredning. Utredningen vil få 
betydning for hvordan man skal be-
handle slike saker i fremtiden slik at 
skadelidte lettere kan forutberegne 
sin rettsstilling. Som et eksempel 
kan nevnes at Fondet har garantert 
for saksomkostninger til anke etter 
Trygderettens avgjørelser. Ankesa-
ken gav klienten medhold, og retts-
sikkerheten ble ivaretatt for den 
skadelidte. De innbetalte saksom-
kostninger blir nå returnert til Fon-
det.  

Fortsatt uklart
En sak som er aktuell er i de tilfel-
ler hvor skadelidte er tilkjent opp-
reisning, men hvor skadevolder 
ikke har økonomisk evne til å betale 
denne.  Her skulle regelverket vært 
endret slik at oppreisning (erstat-
ning for ikke-økonomisk tap) også 
skulle betales av skadevolders for-
sikringsselskap, men hvor Staten 
ikke har endret lovverket og det har 
gått ut over skadelidte. Nå har Sta-
ten erkjent at de ikke har fulgt EØS-
avtalen og gått med på å utbetale 

oppreisning til de personer som 
ikke har fått sine tilkjente beløp, 
men hvor langt man skal gå tilbake 
i tid strides det fremdeles om.   

Har stor betydning
Som man forstår har LTNs Retts-
sikkerhetsfond en stor betydning 
for rettssikkerheten til de som er 
rammet av ulykker.  Fondet får sta-
dig inn forespørsler fra advokater 
på vegne av sine klienter, som må 
være medlemmer i LTN, om dek-
ning av saksomkostninger.  Det 
står imidlertid Fondets styre fritt å 
avgjøre om Fondet skal yte garanti 
eller ikke. Før Fondet tar stilling til 
søknaden blir det først vurdert om 
saken har tilstrekkelig prinsipiell in-
teresse og betydning. Deretter vur-
deres om tilsvarende saker har vært 
oppe til vurdering eller om det kan 
stilles spørsmål ved om at anven-
delsen av tidligere domspremisser 
har vært mangelfulle eller feil.

Deretter vurderes om årsaks-/
bevisproblemstillinger er tilstrek-
kelig belyst. Før den endelige be-
slutning tas om Fondet skal stille 
garanti, diskuteres om saken bør 
videre utredes, om sakskomplek-
set tidligere har vært prøvet for 
domstolene, eller om saken er eg-
net for domstolsbehandling. Sty-
ret i Rettssikkerhetsfondet tilskri-
ver deretter klientens advokat om 
utfallet av søknaden med begrun-
nelse.

                                

 

 

 

RR ett§ikkerhetsfondetett§ikkerhetsfondet  

 – en stiftelse til fremme av rettssikkerhet for ulykkesskadde  

med behov for domstolsbehandling   

 

Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm og 
 Morten Kjelland

LTNs Rettssikkerhetsfond, 
en viktig del av LTNs virksomhet
I LTNs formålsparagraf står det blant annet at LTN skal ivareta interessene til perso-
ner som er skadet, overfor myndigheter, forsikringsselskaper og andre.  Derfor be-
sluttet LTNs landsstyre i møte den 31.10.1996 å opprette et fond for å bidra til fremme 
av rettssikkerheten for ulykkesskadde som har behov for å bringe sin sak fram for 
domstolene til avgjørelse. 
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Landsforeningen

Av GunnElisabeth Almås

– Prikkbelastningen
kan redde liv og helse

Landsforeningen stiller seg også 
positive til at nye forseelser vil kom-
me med i ordningen og at terskelen 
for å miste førerkortet kan komme 
til å bli lavere.

– Her er det mange gode tiltak 
som kan være med å redde liv og 
helse, mener assisterende gene-
ralsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad 
sammen med LTN-leder Svein Ove 
Langeland. 

 LTN sendte i juli en kommentar 
til revisjonsarbeidet, og ordlyden i 
brevet fra foreningen er svært po-
sitiv. Gruppen som har arbeidet 
med saken ble ledet av Samferd-
selsdepartementet. Arbeidsgrup-

pen besto også av representanter 
fra Justis-og politidepartementet, 
Politidirektoratet, Vegdirektoratet 
og Utrykningspolitiet. 

Øker i omfang
Ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv 
mener LTN det er gledelig at ord-
ningen kan komme til å øke i om-
fang.  

– En rapport fra SINTEF viser at 
sjåfører som har fått prikker og var-
selbrev faktisk endrer sin adferd i 
trafikken. Her oppnås det altså mye 
med hensyn til trafikksikkerhet. Det 
å øke antall prikker per forseelse 
mener vi vil ha en god effekt. Vi vil 

etter all sannsynlighet få mindre ri-
sikoadferd etter at reglene stram-
mes inn, mener Ingeborg Dahl-Hil-
stad og Svein Ove Langeland.

Skjerpes ytterligere
Landsforeningen er spesielt for-
nøyd med at innslagspunktet for 
fart blir endret. LTN mener også 
forslaget om gradering av prikker 
virker fornuftig. – Å straffe førere 
med prøvetid på en tøffere måte, er 
et virkemiddel som bør gjennom-

-– Vi stiller oss svært positive til at ordningen med prikkbelastning blir skjerpet. Men, vi mener pengene 
må på plass slik at politiet blir online, og dermed kan inndra førerkort ute på kontrollstedene, sier assis-
terende generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad og LTN-leder Svein Ove Langeland.

En arbeidsgruppe, som 
er nedsatt av Samferd-
selsdepartementet, har 
gjennomgått regler og 
rutiner for prikkbelast-
ningsordningen. LTN 
er svært opptatt av 
trafikksikkerhet, og har 
sendt tilbakemelding 
til departementet etter 
å ha gjennomgått rap-
porten: ”Revidering av 
prikkbelastningsordnin-
gen”.



føres. Førere med prøveperiode 
har høyere ulykkesrisiko enn føre-
re som har erfaring. Det er en kjent 
sak at unge førere frykter å måtte gå 
uten førerkort. Det svir å miste ”lap-
pen”. Vi tror derfor en hardere re-
aksjon vil føre til at færre unge tar 
sjanser i trafikken. Eksempelvis er 
menn i alderen 18–25 år en domi-
nerende gruppe når det gjelder ha-
sardiøs ferdsel. Det viser ulykkestal-
lene, sier de to.

Må administreres bedre
I likhet med arbeidsgruppen fra 
Samferdselsdepartementet, så ret-
ter også LTN fokus mot administre-
ringen av ordningen. Den fungerer 
ikke godt nok.

– Polititjenestemenn må få til-
gang til prikkregisteret slik at den 

som faktisk har fått åtte prikker får 
en umiddelbar reaksjon. Tap av fø-
rerretten må oppfattes som en re-
ell konsekvens når loven brytes og 
derfor må politiet gis myndighet 
til å effektuere tapet på stedet. En 
effektiv reaksjon lar seg ikke gjen-
nomføre med dagens ressurser 
og dette er veldig beklagelig, sier 
Dahl-Hilstad.

Må på plass
Gruppen som har arbeidet med 

problemstillingen mener at poli-
titjenestemenn i sin operative tje-
neste bør sikres direkte kontakt og 
tilgang til prikkregisteret, noe som 
LTN altså støtter fullt ut. Underdi-
rektør i Samferdselsdepartementet, 
Lasse Lager, sier det var en forutset-
ning at politiet fikk tilgang på regis-
teret da ordningen ble innført.

– I dag kan man risikere at fø-
rere ikke får inndratt førerkortet på 
stedet fordi politiet ikke er online. 
Vi mener derfor at utstyret må på 
plass, sier Lager som kan opplyse 
at en god del sentrale aktører har 
kommet med innspill i høringen.

– Det er imidlertid vanskelig å 
si når saken kommer opp til poli-
tisk behandling. Vi står også foran 
et stortingsvalgsvalg, sier underdi-
rektøren.

”Vi må ha tøffe 
virkemidler”

LTNs utvalg er nå satt sammen
Landsstyret hadde i begynnelsen av august sitt første møte etter landsmøtet. Under 
møtet ble det foretatt en fordeling av representantene til LTNs ulike utvalg og foren-
ingen vil ha følgende sammensetning i utvalgene i kommende periode:

Økonomi - Media utvalg:
1. Svein Ove Langeland
2. Jarl Vian
3. Hilde Valberg
4. Marit Andresen

Sosialpolitisk utvalg:
1. Svein Ove Langeland
2. Elisabeth Bøen-Johansen
3. Liv Solveig Einan
4. Ingeborg Dahl-Hilstad

Trafikksikkerhetsutvalg:
1. Jan Kolbjørnshus
2. Inger Simonsen
3. Svein Ove Langeland

Ungdom:
1. Elisabeth Bøen-Johnsen
2. John Olav Brateng
3. Kjersti Einan

Likemannsutvalg:
1. Ungdom 
 – Elisabeth Bøen-Johnsen
2. Etterlate – Liv Solveig Einan
3. Foreldre/Pårørende 
 – Hilde Valberg
4. Trolle/Yrkessjåfører 
 – Inge Botten

5. Hodeskader 
 – Ann-Karin Grønvold

Kognitiv:
1. Ann-Karin Grønvold
2. Liv Solveig Einan

3. Jan Kolbjørnshus

Utvalg ”Trolle”
1. Inge Botten
2. Inger Simonsen
3. Asbjørn Olaussen

Det nyvalgte landsstyret har vært samlet til møte der blant annet 
representantene til de ulike utvalgene ble fordelt. (T.v) Liv Solveig 
Einan, Jarl Vian, Inger Simonsen, Svein Ove Langeland, Elisabeth 
Bøen-Johnsen og Hilde Valberg. Jan Kolbjørnshus var også til stede 
på landsstyremøtet, men hadde reist da bildet ble tatt.  
(Foto: Gunn E. Almås.)
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Skadeerstatningslovens § 3-2 
lyder:
”Har skadelidte fått varig og bety-
delig skade av medisinsk art, svares 
særskilt ménerstatning. Denne er-
statning fastsettes under hensyn til 
ménets medisinske art og størrelse 
og dets betydning for den person-
lige livsutfoldelse.” 1)
Bestemmelsen i skadeserstatnings-
loven gjelder den alminnelige er-
statningsrett, både trafikkulykker, 
pasientskader og andre personska-
der. På yrkesskadeområdet har man 
bestemmelse om ménerstatning 
ved yrkesskade i folketrygdlovens 
§ 13-17 og i yrkesskadeforskriftens 
kap. 4.

Skal gi kompensasjon
Formålet med ménerstatningen er 
å gi den skadde kompensasjon for 
redusert livsutfoldelse. Penger kan 
ikke gi helse tilbake, men kan gi 
skadelidte en kompensasjon slik at 
man kan kjøpe seg opplevelser eller 
få annen type utfoldelse som van-
skeliggjøres grunnet skaden.
Etter mitt syn er det gode grunner 
for å vurdere en utvidelse av ord-
ningen. Det er ikke ”småskader” 
når varig invaliditet er i størrelse 
5-14 %. 

Gjelder flere tilstander
Lovens ordlyd er at skaden må være 
”betydelig skade av medisinsk art” 
for å få rett til ménerstatning. So-
sial- og helsedepartementets inva-

liditetstabell angir en rekke tilstan-
der som ”ikke betydelige skader”. 
2) Dette kan være skader som klart 
oppleves som betydelige i dagligli-
vet og som hemmer livsutfoldelsen 
til skadelidte. Det vises til eksem-
pler som sjenerende øresus, kro-
niske moderate nakkeplager etter 
påkjørsel og kroniske korsryggpla-
ger. Disse blir ofte vurdert å ligge 
under 15 % grensen. Andre eksem-
pler er kronisk svimmelhet uten ob-
jektive funn. Slike tilstander vil etter 
mitt syn hemme livsutfoldelsen i 
betydelig grad. Det samme gjelder 
posttraumatisk stresslidelse eller 
symptomer etter lettere traumatisk 
hjerneskade. Her kan problemene 

bestå i hukommelsesproblemer og 
konsentrasjonsvansker.

Kan diskuteres
Man kan godt akseptere at méner-
statning bør reserveres for skader 
av en viss størrelse og betydning. 
Det kan imidlertid diskuteres hva 
som kan vurderes som betydelig 
skade og hva som er en beskjeden 
skade.

En medisinsk skade i størrelses-
orden 5-14 % slik en rekke eksem-
pler i tabellverket viser, vil ha en 
negativ innvirkning på livsutfoldel-
sen. Det stilles stadig større krav i 
samfunnet, og særlig i arbeidslivet, 
til optimal funksjon fysisk som psy-
kisk. Dette taler for at skadelidte 
med ”mindre skader” bør få en mé-
nerstatning. Grensen bør settes la-
vere enn dagens gruppe 1, dvs 15-
24 % invaliditet.

Kan gjennomføres enkelt
Dersom man velger å utvide mé-
nerstatningsordningen, eksempel-
vis også ved invaliditet 5-14 %, vil 
dette kunne gjennomføres enkelt. 
Dagens ordning etter reglene for 
yrkesskader kan utvides. Det kan 

Fagnytt

Av Stein Chr. Hexeberg
Vogt & Wiig Advokatfirma

Ménerstatningsordningen 
bør utvides
I praksis kreves minst 15 % invaliditet for at det skal utbetales ménerstatning etter 
norsk rett. Ménerstatningens grense på 15 % er satt for høyt. En rekke skadelidte 
med betydelige plager blir ekskludert fra ordningen. Ménerstatningsordningen bør 
revurderes og den nedre grense bør settes lavere enn etter dagens ordning. Dette vil 
være et skritt i riktig retning for skadelidte og en sak for Landsforeningen for trafikk-
skadde.

Formålet med ménerstatningen 
er å gi den skadde kompensa-
sjon for redusert livsutfoldelse. 
Penger kan ikke gi helse tilbake, 
men kan gi skadelidte en kom-
pensasjon slik at man eksempel-
vis kan kjøpe seg opplevelser. 
(Illustrasjonsfoto)

”Jeg har tatt til 
orde for

en endring”



fortsatt benyttes invaliditetstabell 
for yrkesskader, men med en nær-
mere gjennomgang og fastsettelse 
av skader som hører til 5-14 % inva-
liditet. En ny méngruppe vil praktisk 
la seg løse.

Rettferdig kompensasjon
En rett til ménerstatning ved 5-14 % 
vil gi skadelidte en følelse av å mot-
ta en rettferdig kompensasjon. En 
skadelidt som mottar ménerstat-
ning blir også i erstatningssam-
menheng vurdert mer seriøst i for-
hold til øvrige erstatningsposter.

I norsk rett er ménerstatningen 
av beskjeden størrelse: En trafikk-
skadet kvinne i begynnelsen av 
20 årene som har 20 % varig me-
disinsk invaliditet, skadet i 2007 og 
oppgjør i begynnelsen av 2009 vil 
motta en ménerstatning kr 121.967, 
med en skjønnsmessig avrunding. 
En kvinne i tilsvarende situasjon 
med medisinsk invaliditet på 12 % 
vil ved en lovendring kunne få rett 
til en ménerstatning i størrelsesor-
den kr 60.000. Dette vil av de fleste 

bli oppfattet som en rimelig ord-
ning.

Grensen bør endres
En arbeidsgruppe nedsatt av Jus-
tisdepartementet vurderer nå et 
lovforslag med større grad av stan-
dardisering av erstatningsutmålin-
gen etter norsk rett. Arbeidsgrup-
pen bør også vurdere en utvidelse 
av den nedre grense for ménerstat-
ning. Jeg har tatt til orde for en end-
ring i Tidsskrift for Den norske lege-
forening 3).

En eventuell utvidelse av mé-
nerstatningsordningen vil nødven-
digvis ta tid. I mellomtiden bør spe-

sialister i medisin som fastsetter 
invaliditet vurdere om skadefølgen 
er særlig byrdefull og om det er 
grunn til gruppeopprykk til gruppe 
1 og dermed en rett til ménerstat-
ning.

En utvidelse av dagens ordning 
vil være meget praktisk og gi man-
ge skadelidte en rettferdig kom-
pensasjon for et varig mén.
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”I norsk rett er 
ménerstatningen 

av beskjeden
størrelse”

Litteratur:
1. Lov om skadeserstatning av 

13. juni 1969, nr. 26: § 3-2.
2. Forskrift om menerstatning 

ved yrkesskade. Sosial- og 
helsedepartementet 21. april 
1997. (Hjemmel i lov av 20. 
februar 1997 nr. 19 om folke-
trygd 13-17, 2. ledd.)

3. Bør dagens ménerstatning 
utvides? Rett og urett, Tids-
skrift for Den norske lege-
forening nr 7,2009; 129:644 
v/Stein Chr. Hexeberg

En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet vurderer nå et lovforslag med større grad av standar-
disering av erstatningsutmålingen etter norsk rett. Arbeidsgruppen bør også vurdere en utvidelse av 
den nedre grense for ménerstatning.(Illustrasjonsfoto)
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Fra Retten

Av Bjørn M. Brauti 
Partner/fagansvarlig   
Advokatfirmaet Nidaros DA

Selskapet hadde i sin siste korre-
spondanse til skadelidte avsluttet 
sine brev med at ”denne saken bør 
med dette være avsluttet idet De 
ikke har tap i inntekt”.

Varslingsregelen omhandler en 
bestemt type regler som LTN fikk 
inn i foreldelsesdelen av lovverket 
i 1998. Hensikten med den nye lov-
teksten var å unngå at selskapene 
kunne påberope seg foreldelse så 
lenge man hadde meldt inn en per-
sonskade til selskapet og saken var 
under behandling.

Vant i lagmannsretten
I dette tilfellet fremmet skadelidte 
krav om erstatning for tap i inntekt 
da han mistet mulighet til å fortset-
te sitt arbeid i en bijobb han hadde 
hatt gjennom en årrekke. Selska-
pet avviste kravet og mente kravet 
var foreldet iht. 3-årsregelen eller 
passivitet idet krav om erstatning 
for inntektstap ble fremmet mer 
enn tre år etter at skadelidte hadde 
søksmålsgrunnlag(kunnskap om at 

han sannsynligvis ville lide et inn-
tektstap). Skadelidte tapte saken i 
tingretten, men han vant frem i lag-
mannsretten.

Dommen ble ikke anket. Dom-
men er derved rettskraftig.

God begrunnelse
Begrunnelsen i dommen må anses 
å være god og godt egnet til avgjø-
relse av lignende saker for fremti-
den.

Skadelidte anførte: Selskapets 
varslingsplikt gjelder under hele 
saksbehandlingen, dvs. fra skade-
melding er sendt og frem til avtale 
om fullt og endelig oppgjør forelig-
ger.

Rent faktisk ble det anført at 
rettstilstanden måtte være slik. Om 
man fulgte selskapets anførsler vil-
le man kunne få situasjoner hvor 
krav som er rettidig meldt vil forel-
des om det var gått mer enn tre år 
siden partene sist hadde kontakt. 

Slike situasjoner kan oppstå om 
man f. eks. venter lenge på en spe-

sialisterklæring eller avventer ut-
vikling av funksjonsevnen ift. ar-
beid. Da vil slike økonomiske tap 
være foreldet før saken er avslut-
tet.

Ikke i kontakt
Selskapet anførte: Selskapet hadde 
ikke varslingsplikt om at man ville 
påberope foreldelse så lenge saken 
var avsluttet og selskapet hadde 
kun plikt til å varsle om at man vil-
le påberope seg foreldelse når det 
”pågår forhandlinger”. 

I dette tilfellet hadde det ikke 
vært kontakt mellom partene på 
om lag fire år og krav i saken var 
dermed foreldet eller bortfalt som 
følge av passivitet.

Lagmannsrettens oppsumme-
ringer
 Lagmannsretten la til grunn at tvil 
mht. om det var inngått avtale om 
fullt og endelig oppgjør måtte falle 
ut i selskapets disfavør, selskapet 
har m.a.o bevisbyrden for at avtale 

Avklarende dom om 
forsikringsselskapenes varslingsplikt

Frostating lagmannsrett 
avsa 29. april 2009 dom i 
en sak hvor det rettslige 
tema var om krav i saken 
var foreldet som en følge 
av at det var gått omlag 
fire år siden selskapet sist 
hadde vært i kontakt med 
skadelidte.

Selskapene vil  trolig etter denne dommen blir mer nøye med å få 
skriftlige bekreftelser på at saken anses fullt og endelig oppgjort el-
ler at man på annen måte lager kvitteringer/avtaler som signeres av 
skadelidte. (Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås)
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om fullt og endelig oppgjør er inn-
gått.  Lagmannsretten kom også 
med uttalelser med hensyn til fak-
tiske og rettslige krav til inngåelse 
av avtale om fullt og endelig opp-
gjør mellom partene. I dette tilfel-
let fant lagmannsretten at avtale 
om fullt og endelig oppgjør ikke var 
inngått mellom partene.

Varslingsplikten gjelder
Det neste spørsmålet lagmanns-
retten derved tok stilling til var om 
selskapet skulle ha varslet skade-
lidte om at man ville påberope for-
eldelse eller om krav i saken var for-
eldet eller ikke rettslig gyldige som 
følge av passivitet fra skadelidte. 
Lagmannsretten mente selskapet 
skulle ha varslet om foreldelse. 
Det er viktig og merke seg at Lag-
mannsretten la til grunn som anført 
rettssetning(anført ratio deciden-
di) at varslingsplikten gjelder un-
der hele saksbehandlingen, dvs. fra 
skademelding var sendt og frem til 
avtale om fullt og endelig oppgjør 
foreligger. 

Rettslige konsekvenser
Den rettslige følgen av dommen 
blir at selskapet ikke vil få gjennom-
slag for anførsel om passivitet eller 
foreldelse når det ikke foreligger en 
avtale om fullt og endelig oppgjør.  
Dette forutsetter selvsagt at skade-

melding rettidig er sendt til selska-
pet. Usikkerhet knyttet til om det 
foreligger avtale om fullt og endelig 
oppgjør vil falle ut i selskapets dis-
favør. Rent faktisk begrunnet lag-
mannsretten sitt standpunkt med at 
en varsling fra selskapet om at man 
ville påberope foreldelse, jfr. fal. §8-
6, 3. ledd, bal. §19 og yrk.sk.l.§14 

var en lite tyngende plikt for selska-
pet når man veide denne varslings-
plikten opp imot det rettstap skade-
lidte kunne lide om krav på annen 
måte derved ble foreldet.
Viktig dom

Lagmannsretten begrunnet der-
ved sitt standpunkt i et ønske om 
en større grad av bevissthet (opp-
merksomhet for partene) rundt det 
faktum at krav i saken kunne forel-
des. Personlig vil jeg anta at selska-
pene etter denne dommen blir mer 
nøye med å få skriftlige bekreftel-
ser på at saken anses fullt og ende-
lig oppgjort eller at man på annen 
måte lager kvitteringer/avtaler som 
signeres av skadelidte, slik bl. a. 
Norsk Pasientskadeerstatning all-
tid gjør.

Vi kan etter denne dommen 
håpe at de skadelidte etter dette 
slipper å bli møtt selskapenes an-
førsler om foreldelse/passivitet før 
avtale om fullt og endelig oppgjør 
foreligger.

”Dommen er
godt egnet til
avgjørelse av

lignende saker”

Av GunnElisabeth Almås

Wigenstad ble tilkjent 11,6 millio-
ner kroner i fjor, men forsikrings-
selskapet anket saken.    

– Gjensidige bør nå tilpasse seg 
domspraksisen. Det opprinneli-
ge tilbudet fra forsikringsselska-
pet var på 5,2 millioner kroner, 
og domstolene har ment at det 
dobbelte var en riktig sum. Tilbu-
det ble knust, og det bør Gjensi-
dige ta til seg, sier seniorrådgiver 
i LTN, Per Oretorp.

LTNs seniorrådgiver er fornøyd 
med dommen i Eidsivating lag-

mannsrett. Han sier erstatningen 
på 10,7 millioner kroner er i tråd 
med det LTN mener er riktig.  

– Familien har kjempet en åre-
lang kamp for at Jens skal få rett-
ferdig erstatning, og var på tide at 
denne saken kom til en ende, sier 
Oretorp.

Gjensidige har besluttet at de ikke 
anker dommen, og det er LTNs 
rådgiver glad for. Kjennelsen er 
en full seier for Wigenstad, me-
ner Oretorp:

– Forsikringsselskapene må til-
passe seg domspraksisen, slik at 

skadelidte ikke må gå flere run-
der i rettssalen for å få den erstat-
ning som norske domstoler sier 
at skadde har krav på.

Jens Wigenstad fra Lillehammer 
ble alvorlig skadet i 2002 da han 
kolliderte på sykkel med en bil. 
I sammenstøtet fikk Wigenstad 
en alvorlig hjerneskade, han har 
ikke språk og fikk svekkede moto-
riske evner. Wigenstads advokat, 
Christian Lundin, har tidligere ut-
talt seg om saken i Trafikskaddes 
magasin og uttrykte da stor mis-
nøye over forsikringsselskapets 
”hardkjør” mot Wigenstad.

Wigenstad ble tilkjent 10,7 millioner

Etter en årelang kamp mot Gjensidige Forsikring A/S, har Eidsivating lagmanns-
rett slått fast at 17-årige Jens Wigenstad skal ha 10,7 millioner kroner i erstatning.



14 Tm • nr. 7 – 2009

Forsikringsselskapet avviste erstat-
ning, idet det mente skadelidte had-
de medvirket til skaden i så betyde-
lig grad at det var grunnlag for full 
avkorting. 

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

Grunnlag for avkortning
Borgarting lagmannsrett konklu-
derte med at det var grunnlag for 
en betydelig avkorting. Med henvis-
ning til forarbeidene til bilansvarslo-
ven, Otterstad-dommen (Rt. 2008 s 
453), og praksis fra EF-domstolen 
omkring de såkalte motorvognfor-
sikringsdirektivene fant lagmanns-
retten at avkortingen skulle settes 
til 50 prosent. Lagmannsretten vis-

te til at avkortingen måtte være for-
holdsmessig, og at avkorting ikke 
kan skje utelukkende i sanksjonsøy-
emed. Selv om passasjerens med-
virkning hadde vært særlig grov, 
fant lagmannsretten at denne ikke 
hadde vært mer sentral enn sjåfø-
rens medvirkning. Basert på dette 
fant retten at avkortingen ut fra en 
forholdsmessighetsvurdering ikke 
kunne settes høyere enn 50 pro-
sent. 

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

Borgarting lagmannsretts dom 
ble anket inn for Høysterett men 
ankeutvalget avslo saken.

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

Borgarting 
lagmanns retts dom 
av 2. april 2009 er rettskraftig

Saken gjaldt avkorting i erstatning for bilpassasjer. Skadelidte hadde deltatt i et inn-
brudd og ble skadet da han sammen med de to andre gjerningsmennene kjørte av 
veien i forbindelse med en politijakt. Skadelidte ble svært alvorlig skadet i ulykken 
og er i dag 100 prosent ufør. Hans medisinske invaliditet er mellom 70-74 prosent.

”Norsk 
erstatnings rett 

påvirkes av
EØS-retten”  

Som medlem i

Landsforeningen
for trafikkskadde

kan du få en gratis vurdering av saken din
gjennom advokat.

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

Fra retten

Av: Per Oretorp, 
seniorrådgiver LTN
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Dette betyr at lagmannsrettens dom 
er rettskraftig, og at samlet erstat-
ning blir 5,7 millioner kroner med 
tillegg av menerstatning. Det opp-
rinnelige vedtaket fra Norsk Pasi-
entskadeerstatning (NPE) var altså 
900 000 kroner. Dette har fått LTNs 
seniorrådgiver Per Oretorp til å rea-
gere kraftig: 

– Jeg mener Norsk Pasientska-
deerstatning ikke er til å stole på,  
sett ut fra pasientenes interesser. 
Som jeg tidligere har uttalt så er 
NPE er et statlig oppgjørskontor, 
og med dette som utgangspunkt 
mener de at de er helt nøytrale, 
og ivaretar pasientens interesser 
på en slik måte at det stort sett er 
unødvendig med advokat. Denne 
og flere andre avgjørelser mener 
jeg viser at NPE fremstår mer som 
et skadevolderselskap en som det 
objektive og uavhengige statlige 
organ det er ment å være. I denne 
saken mente NPE at en objektiv rik-
tig erstatning var 900.000 kroner. 
Borgarting fastslo at riktig erstat-
ning var 5,7 millioner kroner, altså 

et tillegg på 4,8 millioner kroner. 
Hvor er objektiviteten, og hvor er 
rettsikkerheten til pasienter som 
opplever svikt i helsevesenet? spør 
Oretorp.

Ikke skikkelig belyst
I saksdokumentene framkommer 
det at saken ikke hadde vært skik-
kelig belyst, og den illustrerer også 
hvor viktig det er å få belyst faktum 
på en skikkelig måte. 

– Skadelidte hadde lagt ned mye 
ressurser i bevisføringen og også 
engasjert sakkyndige. Dermed ble 
saken bedre opplyst for domstole-
ne enn den hadde vært for NPE og 
Pasientskadenemnda (PSN). Ord-

ningen med en statlig pasientska-
deerstatning bygger på at vedtak 
fattes etter en adekvat utredning 
og vurdering, noe som jeg mener 
denne dommen viser ikke er tilfelle, 
fortsetter Oretorp.

En stor utfordring
Til tross for LTNs innsigelser har 
Stortinget som kjent vedtatt at pa-
sientskaddes rett til dekning av ad-
vokatutgifter ytterligere skal be-
grenses. Dette blir det blant annet 
skrevet om i  Trafikkskaddes maga-
sin nr 2, 2009. 

– Lagmannsrettens dom viser 
med all tydelighet at landets fol-
kevalgte nå har en betydelig utfor-
dring, og et enormt ansvar, for å se 
til at ordningen med pasientska-
deerstatning i tilstrekkelig grad 
ivaretar pasienters rettssikkerhet, 
noe som den etter min oppfatning 
dessverre ikke kan sies å gjøre i 
dag, avslutter Oretorp.     

Saken ble prosedert av advokat 
Anders Hauge og Christian Lundin 
fra Advokatfirma Ness & Co.

”NPE er ikke
til å stole på”     

– Landets 
folke
valgte
har en 
utfordring

Saken gjaldt en nå 30 år gammel kvinne som under opphold på sykehus tok seg 
ut av et vindu. I fallet ble hun alvorlig skadet. Borgarting lagmannsrett mener kor-
rekt erstatning i saken er 5,7 millioner kroner med tillegg av mènerstatning. Norsk 
Pasient skadeerstatnings vedtak var i utgangspunkt 900 000 kroner. Etter anke til 
Pasient skadenemnda ble dette beløpet høynet til omlag 1,8 millioner kroner. Norsk 
pasientskadeerstatning ved Pasientskadenemnda anket lagmannsrettens avgjørelse 
til Høyesteretts ankeutvalg som i juni nektet saken fremmet for Høyesterett. 

– Landets folkevalgte har i dag en betydelig utfordring for å se til at 
ordningen med pasientskadeerstatning ivaretar pasientenes rett
sikkerhet, mener LTNs seniorrådgiver, Per Oretorp.

Fra retten

Av GunnElisabeth Almås
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LTN-ungdommen har hatt en fin tur 
til Bulgaria og bodd i LTNs leilig-
heter i Sunny Beach i sommer. Vi var 
til sammen 16 deltakere som hadde 
åtte flotte dager sammen.  LTNs ung-
domstur frister så absolutt til gjenta-
kelse!

Vi ankom Burgas kl 21.00 lørdag 
den 18. juli og ble hentet av bil og 
minibuss som kjørte oss til Pano-
rama Dreams. Der fikk vi utdelt nø-
kler og fordelt oss i leilighetene til 
LTN. Restauranten holdt åpent slik 
at vi fikk kjøpt oss litt mat før det ble 
natt.

Søndag var satt av til avslap-
ping, noen valgte å gå seg en liten 
tur i nærområdet mens andre be-
nyttet fasilitetene ved Panorama 
Dreams.

Mandag hadde vi felles tur inn 
til Sunny Beach. Noen tok taxi 
mens andre valgt å kjøre lokalbuss. 
Vi hadde et felles møtetidspunkt, 
ellers så vandret alle rundt for å se i 
bodene før vi tok en felles dukkert i 
sjøen. Noen valgte å gå opp til Sve-
ti Vlas for å spise middag mens an-

dre valgt å bli på Panorama Dreams 
og nyte maten i restauranten der.

Tirsdag gikk vi opp til Sveti 
Vlas(et lite tettsted ca 20 min gan-
ge fra Panorama Dreams) og tittet 
litt i butikker og boder. På kvelden 
hadde vi felles middag ved en re-
staurant i Sveti Vlas.

Reiste til øy
Onsdag hadde vi minibuss ut til 
Nessebar. Nessebar er en liten øy 
i utkanten av Sunny Beach som er 
knyttet til fastlandet med molo. Der 

ute er det boder og et yrende folke-
liv mellom ruiner og gamle bygg-
verk. Et spennende og minnerikt 
sted og besøke.

Torsdag våknet vi atter til sol 
og varme, hadde ikke noe fast pro-
gram denne dagen, vi benyttet an-
legg samt at noen valgte å gå en li-
ten tur opp til Sveti Vlas. Vi hadde 
felles middag på Panorama Dreams 
på kvelden.

Fredag reiste vi inn til Sunny 
Beach for shopping. Det var veldig 
varmt denne dagen så det meste 
av dagen ble brukt ved bassenget 
og vi spiste felles middag ved Pa-
norama Dreams.

Svært hett
Lørdag var hjemreisedag, og de 
fleste valgte å bruke den siste da-
gen ved bassenget. Dette var den 
varmeste dagen og graderstokken 

I bassenget var 
det polo og an-
dre aktiviteter 

for stor og små. 
Herlig i som-
mervarmen!

Her spiser LTNs ungdomsgruppe felles middag i leilighetskomplek-
set Panaorama  Dreams.

”Frister
til

gjentakelse” 

Minnerik ungdomstur til
Bulgaria og Panorama Dreams

LTNUngdom

Av Reiselederne Hilde & Johan
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gikk opp over 40 varmegrader. Vi 
hadde leilighetene fram til kl 17.00 
og avsluttet oppholdet med felles 
middag før vi ble hentet for trans-
portering til flyplassen kl 19.00. Fly-

avgang til Gardermoen var klokken 
21.50 og landing kl 24.00. Alle had-
de overnatting ved SAS Hotellet før 
videre transport på søndag. Enkel-
te skulle reise hjem tidlig på søn-

dag, så vi tok avskjed før vi tok natt. 
Trønderne hadde felles fly hjem på 
søndag.

Ønsker ny tur
Vi ser tilbake på en fin ungdomstur 
som frister til gjentakelse. Vi var 
heldige med været, hadde sol og 
varmt vær hver dag. Panorama 
Dreams er tilrettelagt for alle, det 
fikk vi erfart på denne turen. Delta-
kerne på turen var: Joakim Hoven 
og Kathrine Hegre fra Stjørdal, An-
dre B. Johansen fra Lørenskog, Ve-
gard Stickler og Synnøve Hansen 
fra Sandefjord, Kenneth Hyttebakk 
Angermo og Maria Åkervik fra Mo-
sjøen, Silje Olsen og Jarl Holte fra 
Trondheim, Randi Marie og Ronny 
Fissum fra Vanvikan, og Teodor, 
Tørres, Tobias, Johan og Hilde S. 
Valberg fra Frosta.

Vil benytte anledningen til å tak-
ke alle deltagere for en fin og min-
nerik tur!

LTNs ungdomsgruppe kjørte minibuss ut til Nessebar. Nessebar er 
en liten øy i utkanten av Sunny Beach som er knyttet til fastlandet 
med molo. 

Her er hele gruppen som var sammen i Bulgaria samlet før avreise.

Landet Rundt

Minnerik ungdomstur til
Bulgaria og Panorama Dreams

Lydia Marki fylte 50 år
Lederen i LTN- Midt- og Nord-Hedmark lokallag, Lydia Marki (bildet), fylte 50 
år den 25. juli. I anledning den store dagen kom landsstyremedlem Elisabeth 
Bøen-Johnsen fra Elverum på besøk. Jubilanten fikk da overrakt blomster fra 
landsstyret og sekretariatet samt en Finn Schjøll-vase fra lokallaget.

LTN gratulerer hjerteligst!



Lokallaget hadde sommeravslutning hjemme 
hos Hilde og Johan Valberg den 1. juni (bildet) 

Dagens tema var sosialt samvær og grilling, Vi 
ble 11 deltagere som hadde en fin kveld ute i 
sola. 

Vi i byen Narvik ønsker også å markere at vi er en by 
med en viktig eksportvare. Nemlig malmen som skipes 

ut fra vår isfrie havn. Derfor markerer vi at hadde det 
ikke vært for rallaren og svartabjørn, hadde ikke Nar-
vik vært noe sted i dag. De bygde Ofotbanen, og i ei 
uke i mars er der mange arrangementer for alle. Besøk-
ende får oppleve å ha det gøy i slalåmbakken, det er 
utstillinger, uteliv og tog for barna som har kledd seg 
ut. Under Vinterfestuka er det masse annen moro også. 
Velkommen skal dere være! 

Men, den som besøker Vinterfestuka må komme 
til Ofoten Museum. Der har de Narviks beste vafler 
med syltetøy, rømme og hjemmelaget gomme. I hel-
gene kan du også få deg middag. Det har LTN-Ofoten 
lokallag sørget for i snart 15 år. I ei uke stiller de lokale 
medlemmene seg disponibel for kafeen. De legger ned 
mange timer som kommer lokallagets medlemmer til 
gode. Og selvfølgelig stiller vi i rallarantrekk, noe også 
en del av byens befolkning bruker denne uken. Mange 
som kommer innom oss på kafeen er ”stamgjester”, 
og det er trivelig. 

Vel overstått sommer alle sammen! Vi i 
nord har nå ikke helt glemt det vi gjorde 
i vinter. 
I Narvik feirer vi Vinterfestuka, også kalt 
VU. Det skjer i løpet av første halvdel av 
mars, hvert år. Det gjør vi for å ”muntre” 
oss litt opp i mørketiden.

VUkafé på Ofoten Museum i Narvik

Lokallaget stiller 
i kostymer under 

Vineterfestuka.
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Landet Rundt 

Av LTNOfoten lokallag

LTNStjør og Verdal lokallags
sommeravslutning

LTN-Ofoten lokallag har i 15 år arrangert kafè i 
forbindelse med Vinterfest uka. Det gir klingende 
mynt i kassa.



Landet Rundt

Av Kjell Silkoset
LTNRomerike lokallag

For anledningen fikk vi leid hele flysamlingen og fikk dermed anledning til et skjer-
met arrangement.  Arild Olsen var hyret inn som guide og tok vår lille gruppe på fem 
personer rundt på flysamlingen. Det ble en innteressant og lærerik runde.

Arild flettet inn hvor viktig rolle Romerike og spesi-
elt Kjeller flyplass har vært i flyhistorien og ikke minst 
krigshistorien. Flyene og helikoptrene som er samlet 
der er fra den helt tidlige flyepoken i Norge, opp til da-
gens jagere. Det var også en imponerende samling av 
små modeller av flyene og noen montere som beskrev 
spesielle sentrale områder som f.eks gamle Garde-
moen og Little Norway Torronto Canada - for å nevne 
noen. Tross det skuffende fremmøtet er det ikke umulig 
vi kan gjenta besøket. Flysamlingen driftes av frivillige 
og er velvillige til slike opplegg som dette. Her var det 
godt tilrettelagt og god plass til en elektrisk rullestol, 
eneste minuset er at en ikke kommer opp i auditoriet 
med rullestol men må stå nede på gulvet.

LTN-Burskeurd fylkeslag har hatt en hyggelig grillkveld på Sundhau-
gen i Vestfossen (bildet). Vi kunne vel ikke fått bedre vær enn det vi 
hadde, opp mot 30 grader! Vi satt under noen fine treklynger som 
skjermet for noe av solen, og de som ville ha sol på kroppen fikk det.  
Det kom 21 personer, og vi grillet og koste oss til langt på natt, skravla 
gikk og noe allsang ble det også. Det ble også noe konkurranse. Kvel-
den ble avsluttet med kaffe og hjemmebakte kaker. Alle var enige om 
at vi hadde hatt en kjempehyggelig kveld før vi kjørte hjem igjen.

LTN-Romerike har besøkt flysamlingen, og det var 
både interessant og lærerikt.

Flyhistorie på 
Romerike

Hyggelig grillkveld i 
LTN-Buskerud fylkeslag

  nr. 7 – 2009 • Tm 19



20 Tm • nr. 7 – 2009

Maten ble grillet og det ble dekket til spising i løa, 
som ellers i året blir brukt til maskiner til gårdsdrif-
ten. I en liten bod ved siden løa, var maten plassert 
og så var det bare å stå i matkø. Det er alltid en god 
atmosfære mellom medlemmene og deres fami-
lier og venner. I år hadde vi hesteskokasting for bar-
na og melkespannkasting for alle sammen. Det ble 
mye latter, applaus og moro. Det ble også delt ut litt 
søtsaker til premiering, som gjorde godt for mange.
Vi sang etter trekkspillmusikk og stemningen var kjem-
pegod.

Blir sponset
Kaffematen ble på fjerde året sponset av Ge-
heb Bakeri i Sørlandsparken. Også i år ble blom-
stene sponset av BAMA, avd. blomster. Vi har lot-
teri og gaver som er blitt sponset av bedrifter. 
Mange medlemmer tar med seg en liten gevinst.
Vi takker alle for en fi n kveld og ikke minst takker hele 
familien Hjorteland som gjør dette mulig for oss. År et-
ter år samles medlemmene på en så fl ott måte. Vi er 
takknemmelige for det.

Hestesko- og melkespannkasting stod på pro-
grammet på Sånum. Her ble det mye latter og 
moro…

Familien Hjorteland inviterte også i år til grillfest. 
Som alltid var dette et hyggelig arrangement.

Medlemmer, venner og familie har det alltid hyg-
gelig på Sånum. Praten går livlig.

Landet Rundt 

Av LTNVestAgder
v) Marianne T. Skeie

I år, som tidligere år, hadde familien Hjorteland invitert oss til en hyggelig grillfest 
på gården deres på Sånum. Den 12. august møttes vi, været var fl ott og over 50 men-
nesker med stort og smått møtte fram til dette fi ne arrangementet.

Koselig grillfest på
Sånum i Mandal
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Hjerleid videregående skole var ansvarlig for årets tra-
fi kkulykke-forebyggende holdningskampanje for rus-
sen i norddalen. Russen var innom seks forskjellige 
stasjoner som til sammen forhåpentligvis gjorde så-
pass til inntrykk at vi unngår unødvendige russeulykker 
i vårt område.  Lensmannsbetjent Geir Haugom innle-
det med å fortelle om politiets ønske om et godt sam-
arbeid med russen. Han fortalte også at han snart ikke 
orket å være med på fl ere bilulykker der ungdom blir 
drept. Han husker ansiktene på hver og en av de ung-
dommene som har omkommet i hans tjenestetid. 

– Husk at dere er ikke udødelige, livet er like skjørt 
når en er 18 år som når man er 60 år, sa han. 

Farlig ”lek”
Russen ble også advart mot livsfarlige knuteregler som 
i ytterste konsekvens kan medføre døden. Det som nok 
gjorde sterkest inntrykk på russen var Aud Myhren og 
Per Rudi sine fortellinger om hvordan det var å miste 
sine egne sønner i en trafi kkulykke. Det var sterke his-

torier de fortalte om hvordan de hadde mistet sine søn-
ner, og det var mange tårevåte øyne blant russen.

Det var tydelig at det var tøft for Aud og Per også. 
Det er deres brennende ønske om at ingen andre skal 
måtte oppleve å miste noen nær og kjær, som moti-
vere dem til å fortelle sine historier. 

Må si ifra
De minnet russen om at de måtte ”si ifra” før det var for 
sent, bruke sikkerhetsbelte og at det ikke er tøft å være 
død – eller å sitte i rullestol. Per er nå leder i Landsfore-
ningen for trafi kkskadde i Nord-Gudbrandsdal og Aud 
er styremedlem. På vegne av Landsforeningen for tra-
fi kkskadde og If Skadeforsikring, delte de ut verdibrevet 
”Ticket to ride” til hver innhaver av en russebil. Verdien 
er kr. 500,– og betingelsen er at de bruker en utenforstå-
ende sjåfør som har hatt lappen i minst 5 år både natt til 
1. mai og natt til 17. mai. 

– Kos dere, men ta vare på hverandre. Det er ube-
skrivelig å sitte igjen, avsluttet Aud og Per.               

LTN ønsker velkommen til likemannskurs i region øst
(Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland)

Landsforeningen for trafi kkskadde region øst arrangerer likemannskurs i Øyer/Hafjell,
Vi starter kl. 18.00 fredag 25. september og slutter kl. 15.30 lørdag 26. september

Kurset holdes på Øyer Gjestegård.  Egenandel kr. 500,– 

En likemann er en person som har mange av de samme erfaringene du har, 
fordi dere begge er enten skadet, pårørende eller etterlatt.  

Kursholdere er selv likemenn og vil si litt om hvordan ”like hjelper like”.

Kurset passer for deg som ønsker å fi nne ut mer om hva en likemann er. 
Kurset passer også for deg som har vært medlem i noen år, men som aldri har vært likemann.

Vi oppfordrer ungdom til å delta.
 Det er ingen forpliktelse til å bli likemann selv om du deltar på kurset.

Vi håper mange har lyst til å komme på kurs for å bli kjent med fl ere medlemmer i regionen 
og utveksle erfaringer.

For mer informasjon: kontakt regionsekretær Karin Bjørnødegaard
Påmelding: Frist mandag 7. september 2009 til regionost@ltn.no eller tlf. 482 47 402

VELKOMMEN

Sterkt møte med
to etterlatte

Landet Rundt 

Av Håvard Nørstegård

– Kos dere, men ta vare på hverandre! Med disse ordene ønsket Aud Myhren og 
Per Rudi årets russ i nordre del av Gudbrandsdalen, lykke til med russefeiringen. 
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Avd. Vest-Agder Fylkeslag inviterer til teaterbesøk med

HEGE SCHØYEN og ØYVIND BLUNCK

I KRISTIANSAND TEATER

Torsdag 12. november 2009 

Kl.20.00

Vi er så heldige og ha fått tak i noen billetter. LTN Vest-Agder vil da kunne
sponser noe til medlemmene sine og ønsker dere på en teatertur.
Prisen blir da KR. 360,- for medlemmer og 460,- for ikke medlemmer.

Ledsagere gratis. Få rullestolplasser. Førstemann til mølla prinsippet … 
ring JAN på tlf. 380 63 092

Velkommen! For styret LTN Vest-Agder, Marianne T. Skeie
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Likemannskurs i Region Midt
Høstens likemannskurs i Region Midt, holdes i Kristiansund 19.–20.september. 

Nye medlemmer samt medlemmer med liten erfaring med likemannsarbeid, og ungdommer, opp-
fordres til å delta. Dette er et enkelt innføringskurs i hva likemannsarbeid går ut på. For påmelding, 
ta kontakt med regionssekretær Kjersti Einan, tlf: 975 11 131 eller e-post: region.midt@ltn.no  

Påmeldingsfrist er snarest og innen torsdag den 3. september. Vel møtt!

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

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

Gratis inngang.  Enkel servering.

Alle er hjertelig velkommen

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

Kjenner du dine rettigheter etter en ulykke/skade?



LTN takker for annonsestøtten
Trygt på skoleveiene

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Levanger
kommune

Tlf. 74 05 25 00
www.levanger.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Rauma
kommune

www.rauma.kommune.no

Elverum
kommune

www.elverum.kommune.no

Forsand
kommune

www.forsand.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
www.oygarden.kommune.no

Nittedal
kommune

www.nittedal.kommune.no

Ås
kommune

www.as.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

Stavanger
kommune

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

Vågå
kommune

www.vaga.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Askøy
kommune

www.askoy.kommune.no

Hasvik
kommune

www.hasvik.kommune.no

Nedre Eiker
kommune

www.nedre-eiker.kommune.no

Eidsvoll
kommune

Oppvekst og
Utdanning

www.eidsvoll.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Lierne
kommune

Oppvekst
www.lierne.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Stord
kommune

www.stord.kommune.no

Bardu
kommune

www.bardu.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Gjemnes
kommune

www.gjemnes.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

www.aurskog-holand.kommune.no

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

Skodje
kommune

www.skodje.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Hægebostad
kommune

www.haegebostad.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no

Balestrand
kommune

www.balestrand.kommune.no

Re
kommune

www.re.kommune.no

Moss
kommune

www.moss.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Grue
kommune

www.grue.kommune.no

Nesodden
kommune

www.nesodden.kommune.no

Rana
kommune

www.rana.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Nøtterøy
kommune

www.notteroy.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Verdal
kommune

www.verdal.kommune.no

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.com

Rødøy
kommune

Skolekontoret
www.rodoy.kommune.no

Hjelmeland
kommune

www.hjelmeland.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Bodø kommune

www.bodo.kommune.no

Fosnes
kommune

www.fosnes.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

www.ballangen.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Agdenes
kommune

www.agdenes.kommune.no

Trysil
kommune

www.trysil.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

www.sor-varanger.kommune.no

ANONYM
STØTTE
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LTN takker for annonsestøtten

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

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

Regional utvikling
0185 OSLO

Tlf. 22 05 50 00

Falck Voss
5700 VOSS

Tlf. 56 51 53 00

KJØR FOR LIVET!
Trygg og effektiv kjøreopplæring.

Skolen med audiovisuelt teorikurs

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

Ringerike
Trafikkskole

Storg 20 A
3510 HØNEFOSS

Tlf. 99 12 07 55

Wielsplass 4
1771 HALDEN

Tlf. 69 17 48 30

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055Tollbug 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

Sørfold
kommune

www.sorfold.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Guovdageaidnu -
Kautokeino
kommune

www.kautokeino.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Ålesund
kommune

www.alesund.kommune.no

Gildeskål
kommune

www.gildeksal.kommune.no

Åsnes
kommune

www.asnes.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

OPPLAND

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

VESTFOLD

Advokat Leif Kilde Evensen
Storg 10, 3126 TØNSBERG ..............................................Tlf. 33 31 82 86

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

RING FOR INFORMASJON

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SOGN og FJORDANE

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

SØR-TRØNDELAG

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

Ønske om å bli selvstendig
næringsdrivende i Trondheim?

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

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

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

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

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

og forberedelsene til å bli drosjeeier hos oss.

for mer info:

www.norgestaxi.no

AUST-AGDER

Grimstad.................................Tlf. 37 04 49 99
Lister.........................................Tlf. 38 35 49 00

ROGALAND

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

SOGN og FJORDANE

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

SØR-TRØNDELAG

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

TELEMARK

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

Sigvalg Bergesen D.Y. og hustru Nanki’s
almennyttige stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO   -   Tlf. 23 13 15 90

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

yrkessjåføropplæring til lastebil, buss og vogntog

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

Spjelkavik videregående skole
6011 ÅLESUND   -   Tlf. 70 17 82 30

Studieretninger for:
Studio-, Økonimiske- og Administrative fag.

Service og Samferdsel

Møre og Romsdal fylke
Samferdselsavd.

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00

Heen
Landbruksverksted

Heiav 382
1880 EIDSBERG
Tlf. 69 89 89 60

Skrubbmoen 17
3619 SKOLLENBORG

Tlf. 464 70 000

Albjerk Bil
Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

Tlf. 32 21 83 00
www.albjerk.no

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Midt-Norsk
Diesel & Elektro AS

Klæbuv 196
7434 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 52 30

Fåbergg 131
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 47 00

Din Kjøreskole AS
Tordenskioldsg 54
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

www.dinkjoreskole.no

Son Kro AS
Storg 31, 1555 SON

Tlf. 64 95 70 08 9262 TROMSØ
Tlf. 77 63 80 05
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SeliusSelius
Jeg har hatt en fl ott sommerferie, og jeg 
håper du har hatt det samme! Nå er vi 
godt i gang med skolen igjen, og jeg bor så 
nær at jeg kan gå eller sykle til skolen. Har 
du en trygg skolevei? Ikke alle har det. Jeg 
har ikke gang- og sykkelbane hele veien. 
Derfor må jeg være ekstra oppmerksom i 
noen kryss. Det er veldig lurt å gå av syk-
kelen din når du skal krysse veien. Hvis du 
kommer ut i veibanen i fart, kan det hende 
at bilistene ikke greier å stoppe. Selv om 
bilistene skal stoppe foran gangfelt, så er 
det lurt at også vi som fotgjengere også 
ser oss godt om. Hvert år er det fotgjen-
gere som blir påkjørt i gangfelt. Dessverre 
skjer det.

Hvis du har en utrygg skolevei, så hen-
der det at det hjelper at elevene ved sko-
len sier fra. Enkelte steder så lager elevene 
plakater, og går til rådhuset hvis politiker-
ne har møte. Det er også noen som sier fra 
i avisen. Jeg synes du og klassekamerate-
ne dine skal tenke på noe lurt hvis dere er 
utrygge på skoleveien. Få med dere forel-
dre eller andre voksne på en aksjon!

Hilsen Selius 

Ja til trygge
skoleveier

Selius  har kost seg i sommer! Denne fl otte tegningen 
kommer fra Thomas Kristiansen fra Kraby på Lena. 
Tusen takk Thomas. Overraskelse kommer i posten.

RIKTIGE REGNESTYKKER!
Hjelp Raptus von Rupp med å skrive 
+ eller - i de tomme sirklene så regne-
stykkene blir riktige.

20 4 8 24=
23 7 5 21=
75 19 14 80=
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SeliusSelius

Løsning -

– Pappa, kan jeg få låne bilen din?
– Hvorfor det?
– Da vinner jeg over alle ungene i 
billøpet.
 
Hva heter finansministeren i Kina?
Svar: Tom Peng Pung.
Og hva heter kona hans?
Svar: Je Treng Peng

– Doktor, jeg tror jeg er en bilmeka-
niker.
– Legg dem under benken der bor-
te.

– Doktor, jeg tror er en synål!
– Er ikke det å sette det hele litt på 
spissen?

– Min sønn er helt umulig på sko-
len. Når vi går på foreldremøte må 
vi bruke falskt navn…

Middagsprat mellom to kannibaler:
– Jeg liker ikke nabokjerringa.
– Nei vel, men du kan jo i alle fall 
spise opp potetene.

– Kelner, det er ikke poteter i potet-
salaten min.
– Nei det pleier da heller ikke å være 
trøndere i trøndersodden.

– Doktor, jeg tror jeg er et gjenferd.
– Nå spøker De...

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

RIKTIGE REGNESTYKKER!
20 - 4 + 8 = 24
23 - 7 + 5 = 21
75 + 19 - 14 = 80

SENT UTE!
Riktig vei er D.

SENT UTE!
Donald er for sent ute til møtet med Dolly, kan du hjelpe
ham med å finne raskeste vei?

RIKTIGE REGNESTYKKER!
Hjelp Raptus von Rupp med å skrive 
+ eller - i de tomme sirklene så regne-
stykkene blir riktige.

20 4 8 24=
23 7 5 21=
75 19 14 80=



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vinnerne er:
Else 
Kristiansen, 
Gravdal
Kjell Tellefsen, 
Drammen
Ola Aarne-
stad, Sveio

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

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

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

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

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

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

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

REKKER

STATLIG 
OPP - 

GJØRS - 
KONTOR

PLAG - 
GET

BRONSE-
VINNER

SÅRT TANTE
KLIST - 

RER

AVGJØ - 
RENDE 

KJENNE-
MERKE

KORN - 
BAND

KLAGE - 
SANG

DEMPER LENS
RÅD     

EN LADY

AN - 
LØPER

ROLIGE  
ROM

BIBEL - 
NAVN

KAR - 
TONG 

KLARER

VEST - 
LEND - 
INGENE

DRIKK   
KRETI    
OG ......

TRE SVIN

ORI - 
ENTEN

JORD - 
STYK - 
KENE

LEVER LETTE
GUTTE - 

NAVN
50 RENE

MYNT    
YTRE

FJELL 
ADELS - 
MENN

SLUTT - 
ORD

SIDE 
SLEKT - 

NING

TELE 
BRATTE

YMTER

GJØR 
VONDT

PIKE - 
NAVN

SPALT - 
NING

SPISTE

IKKE 
UNDER - 
SKRIVE

BLE AV-
HOLDT   
I  JUNI

FOR 
TIDEN    
TALL

BY  I  
ITALIA

ARTIK - 
KEL      
SINN

FOR - 
SYNT    

" SNØ - 
MANN "

FASE

ARRAN - 
GERES  I 
NOVEM - 

BER

VAK - 
KERT

HULE 

LITT VIDDE
LÆRE - 
STED

LIKE
VAG 

SANG - 
ERE

MÅL   
OPP - 

TEGN - 
ELSE

DEN 
YNGRE 
BIBEL - 
NAVN

SOLID
TALL - 
ORD

AVTA

TRIUMF
HUMRE   

DYR
RED . 
SKAP

FELLE
VIA      

BØNN
TALL   
KRY

GLOSE

KJEMME DYR FISK
SPESI - 

ELT
TEKKE 

SOLGUD
STUS - 

SER

DEILIG

VENER 
FORHEN-
VÆREN - 

DE

MERKE

FINNES 
PLAGG

SVENSK 
SKANSE 
SLETTE

STILIGE 
EURO - 
PEISK

GUTTE - 
NAVN

UT - 
SLETT 
ATTER

GUTTE - 
NAVN  
PADLE

FERDEN MÅL TITTEL HAST UTROP

UT  AV  
SKRAT - 

TE

EKTE - 
MANN

BY OG 
ELV

GUTTE - 
NAVN

BEVEGE
RØYS 
PIKE - 
NAVN

DRETT 
STÅKE

STRØM 
BLÅSE

DIKT

FUGLER  
PÅ 

NORSKE 
FLY

BRUK - 
KET

GRØNN - 
SAK      
URO

PLATE - 
PRATER  
I  ÅRET

NEON FÆLT SMERTE
BLØT - 
DYRET

ORDNER
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4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Klasse: A, B, T og BE

Nettbuss
Trøndelag AS

Oslov. 129
7018 TRONDHEIM

Tlf. 815 22 900

Eina Almenning
2843 EINA

Tlf. 61 15 94 50

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Midt Kraft
Buskerud AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 32 78
www.midtkraft.no

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

Gravør
Per Valbo
Karl Joh g 20
0159 OSLO

Tlf. 22 42 78 59

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

Torvet 8, 4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Eide Marine
Service AS

 5457 HØYLANDSBYGD
Tlf. 53 48 35 00

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Opplysningsrådet
for Veitrafikken

Jernbanetorget 4, oppgang A
0154 OSLO

Tlf. 24 11 12 30

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Tau Auto AS
 4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

Vegårshei
Sparebank

4973 VEGÅRSHEI
Tlf. 37 17 00 60

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Taxisjåfør
Gunnar Aasen
7822 BANGSUND
Tlf. 74 28 71 11
Mobil 911 71 333

Vest-Agder
fylkeskommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Ambulansetjenesten i Ørland/Bjugn
7160 BJUGN

Tlf. 72 52 41 29

TM 7-2009.pmd 18.08.2009, 13:173

LTN takker for annonsestøtten

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

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

Ta kontakt på mail til: ingeborg@ltn.no

LTN ønsker din mailadresse
Sekretariatet oppfordrer medlemmer som har 
egen mailadresse om å sende den til oss. 

Dette vil gjøre det enklere for oss å komme 
i kontakt med deg. Du kan sende adres-
sen din til:

medlemmer@ltn.no



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

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

Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

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

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

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll

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

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

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

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning

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

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

gode resultater.

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

GRATIS VURDERING

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre
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Paragolfer selges
Ny Paragolfer rullestol må dessverre selges. Den er ca 1 år gammel, men så og si ikke brukt i 
det hele tatt. Fantastisk kjøretøy som gjør at handikappede kan delta i golf, komme seg ut i 
skog og mark, fi ske, jakte etc.

Paragolferen er godkjent til å brukes på golfbaner. Lager 
ikke merker på hverken fairway eller greener. Kontakt en 
Grønn Glede forening i en golfklubb dersom du ønsker å 
høre fra noen som bruker en slik stol i dag. Se også video 
på youtube, søk på paragolfer eller bruk følgende link:
http://www.youtube.com/watch?v=uIO2rKBxpzs.

Styrespaken sitter på venstre side, men kan fl yttes. 
Paragolferen er utstyrt med ekstraustyr. Stativ til golfbag, 
ekstra holder for vanskelig terreng, magebelte, ekstra støtteputer og oppbevaringsboks. 
I tillegg følger lader, og presenning.

Kontakt: Suzanne Skofteby  •  Mobil 99166103

Kjør forsiktig
i høstmørket!



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

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

Svarkupong

Jeg, navn:…………………………………………………

Adresse:……………………………………………………

…………………………………………………………… 

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

Har vervet følgende nye medlem til LTN:

Navn:………………………………………….…………

Telefon:………………..…………………………………

Adresse:…………………………………………………

…………………………………………………………..

(   )   Enkelt medlemskap 300,– pr. år

(   )   Familie medlemskap 400,– pr. år.

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

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

Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

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

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

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

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

Haugesund:
Haraldsgt. 140, 5527 Haugesund
Tlf. 52 72 30 80 - Fax 52 72 95 50

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Marit Håvemoen
Advokat Trond S. Laumann

Advokat Anne Kobbe
Advokat Lars Edvard Erichsen

Advokat Espen Rekkedal

Adv.flm. Eivind Kluge

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

e-post: firmapost@ness-co.no
www.ness-co.no

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

Vi bistår ved alle typer personskader, men har på grunn av de spesielle 
utfordringer enkelte skadetyper og erstatningsspørsmål reiser, delt oss inn 
i 7 forskjellige team:
• Hodeskader (kognitiv svikt)
• Ryggmargskader
• Nakkeskader
• Forsørgertap
• Medvirkning v/påstått uaktsomhet (f. eks. promillekjøring, høy hastighet)
• Erstatning til skadde personer i egen næring 
 (selvst. næringsdrivende og personlig aksjeselskap)
• Fødselsskader

I tillegg kan vi bl.a. tilby tjenester innenfor følgende rettsområder: fast eiendoms 
retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som bistands-
advokat.


