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Etter skifte  
til nytt navn

På ekstraordinært landsmøte for Landsforenin-
gen for trafikkskadde i Norge ble det besluttet å 
endre navn til Personskadeforbundet LTN. Ved-
tektsendringene trådte umiddelbart i kraft. 

Organisasjonsnummeret 960381998, våre 
øvrige vedtekter og formålsparagraf er som før.

Kontonummer og kontaktinfo er også uendret.

Du kan bruke denne adressen på nett:

www.personskadeforbundet.no

eller som tidligere:         

 www.ltn.no
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Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte 
kompliserte. Bistand fra en spesialisert advokat 
sikrer deg et godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS 
har spesialkompetanse innen erstatningsrett, og vi 
håndterer alle typer erstatningssaker, f.eks. trafikk-
skade, yrkesskade, pasientskade, fritidsskade og tap 
av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saks-
oppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for 
en uforpliktende og gratis vurdering av din erstat-
ningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer infor-
masjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Personskade – erstatningsrett 

   
 Storgata 26 Mob: 926 02 401 lene@advtonset.no 
 N-2000 Lillestrøm Tlf:    40 00 36 60 www.advtonset.no

Har jeg krav  
på erstatning?

Personskade

Pasientskade

Yrkessykdom

Yrkesskade

Trafikkskade

Forsikringsrett

Alminnelig praksis

Strandgaten 18
Kropeliengården
5013 Bergen

Tlf: 55 90 85 80
Fax: 55 90 85 81

www.drageset-preto.no
 
 

 
 

Advokatene Leiros & Olsen as 
personskadeadvokatene 

 

PERSONSKADEERSTATNING 
 
Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets 
ledende firmaer innen erstatningsrett, og har 
kontorer i Tromsø, Alta og Oslo. 
 
Vi har lang erfaring med personskadebehandling 
med hovedfokus på 
 

 Trafikkskade 
 Pasientskade 
 Yrkesskade 

 
Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, 
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor 
NAV. 
 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 
 
Advokatene Leiros & Olsen as 
Telefon: 776 00 210 
E-post: post@leiros.no 

www.leirosogolsen.no 
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Leder

Av Kjell Silkoset

Da, kjære lesere, er sommermånede-
ne overstått. Jeg må innrømme at jeg 
er blitt så bortskjemt og kravstor, at jeg 
deltar om mulig ikke på noe arrange-
ment utendørs uten garantert tørrvær. 
Har igjennom sommeren lest om større 
arrangementer og turer som blir skade-
lidende pga. dårlig fremmøte. Vi reiser 
ikke ut, men holder oss i ro. Om dette 
kan være en medvirkende årsak til at det 
var færre ulykker i sommer enn forrige 
år, kan vi bare spekulere i - selv om en-
hver ulykke er en for mye. Skremmende 
er det å se at hyppigheten av rus og vill-
mannskjøring øker drastisk. Slik utvik-
ling tvinger frem at nasjonen må tenke 
på flere tiltak som kan sikre alle trafikan-
ter best mulig. Midtdelere er en kamp vi 
ikke gir oss med. Vi ønsker også at tek-
nologien i kjøretøyene utvikles og tes-
tes. Her kan nevnes promillelås, smart-
key (hvor bilen kan programmeres og 
settes opp etter hvem som kjører den) 
samt kjøreforbud og begrensing av fri-
heten til selv å velge tid på døgnet å 
kjøre. Dette er ting vi håper kommer på 
dagsorden og vi får skikkelige vedtak og 
gode debatter rundt dette.

Som dere vil lese om i bladet har vi en 
hyggelig sak om servicehund og den 
rollen et dyr kan ha i et menneskes liv. 
Johanna Eike fra Bybrua er en av de 
heldige som har fått tildelt servicehund, 
og som du kan lese gjør servicehunden 
hverdagen lettere. Eike har i dag mu-
lighet til å ha et aktivt liv. Som hunde-
eier selv er det ikke tvil hunden er men-

neskets beste venn. Og her snakker vi 
om spesialiserte hunder som kan fylle 
en rolle og erstatte mange andre hjelpe-
re. Selv om dette til nå er et marginalt 
tilbud til få, så er det desto viktigere at vi 
alle ser nytten og bidrar til positiv hold-
ning til dette, som igjen vil påvirke be-
slutningstakere til satse seriøst og mål-
rettet på dette tilbudet.

Når vi er inne på hunder og mennes-
ker må jeg minne på at vi som holder 
hund har et stort ansvar, ikke bare å hol-
de dem forsvarlig sikret så de ikke for-
årsaker skade, men også behandle dem 
pent og rydde opp etter dem. Nå som 
høsten er her følger jakta med, da er det 
mange som jakter med løshund og bæ-
rer våpen. Her kan vi nok alle som bru-
ker naturen, om vi er jegere, bærplukke-
re, turgåere osv bli flinkere til å sjekke ut 
og forhøre oss om det foregår noe spe-
sielt i det terrenget vi beveger oss ut i.

La oss alle nyte høsten, snakke varmt 
om foreningen vår, gi råd til andre om 
hvor viktig vi er og at vi har utgjort en 
enorm forskjell for mange når det gjel-
der erstatninger og nettverk. Har vi noen 
lokale helter og trofaste sjeler, gi er hint 
til lokalstyret som har mulighet til å søke 
om forskjellige hederstegn mm.

På gjensyn, varme hilsener fra 
Kjell H Silkoset
Landsstyreleder

Nå går vi høsten i møte
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Anette Bohman var for 10 år siden 
på biltur hos søsteren i Sverige. Un-
der besøket ble Bohman påkjørt 
bakfra. Passasjeren ved siden av 
henne kom fra kollisjonen uten ska-
der, men selv følte hun seg umid-
delbart dårlig etter påkjørselen.

- Jeg var på sykehus og politiet 

ble varslet om ulykken. Alt ble der-
for registrert slik det skal. Det var 
ingen tvil om at påkjørselen hadde 
gått ut over nakken, forklarer hun.
Bohman dro hjem til Norge, men 
plagene ble ikke bedre. Hun ble sy-
kemeldt.

- Det har vært en lang sykehisto-

rie og jeg har tatt imot det Nav har 
kunnet tilby meg.  Før ulykken var 
jeg en person full av arbeidslyst og 
energi. I en periode hadde jeg flere 
jobber. Tilværelsen ble snudd full-
stendig på hodet. Etter ulykken har 
jeg prøvd alt fra deltidsjobb, skole-
gang og praksisplass. Men, alt har 
stoppet opp på grunn av skaden, 
forklarer hun.

Norsk og svensk
Grunnen til at Anette Bohman ikke 
fikk erstatningsoppgjør på vanlig 
måte skyldes feil saksgang. Anette 
var bosatt i Norge, og kjørte norsk 
bil – men hun ble uheldigvis påkjørt 
i Sverige, av en svensk bil. Hennes 
forsikringsselskap i Norge mente 
ansvaret for ulykken lå på svensk 
side, og ba henne derfor om å kreve 
erstatning i Sverige.  

- Jeg fikk en liten mèn-erstatning 
mens skaden hadde satt meg ut av 
arbeidslivet. Det har vært noen vel-
dig vanskelige år både psykisk og 
fysisk. Til alt hell fikk jeg høre om 
Personskadeforbundet LTN, og de 
satte meg i kontakt med advokat 
Svein Sjøgren i Advokatfirma Sca-
venius. Han gikk på saken med stor 
arbeidskapasitet. Tiden begynte jo 
å renne ut. Foreldelsesfristen nær-
met seg og jeg hadde mistet all 
kamplyst, forklarer hun.

Feil grunnlag
Anette hadde advokatbistand i 
Stockholm, men etter at hun hadde 
fått avslag i den svenske Trafikska-

- Hadde ikke fått erstatning
uten Personskadeforbundet LTN
Anette Bohman fikk hjelp av advokat Svein Sjøgren i Advokatfirma Scavenius i Ski  
etter å ha kontaktet Personskadeforbundet LTN. Det er hun glad for i dag. Etter en 
bilulykke i Sverige i 2002 var saken i ferd med å bli foreldet. En uke før foreldelses-
fristen gikk ut, ble det tatt tak i saken.
   - Det er bare helt utrolig. Jeg føler jeg ble reddet akkurat når jeg hadde tenkt å gi 
opp, sier den svenske damen som har bodd 15 år i Norge.

- Jeg har alt å takke Personskadeforbundet LTN og advokat Svein 
Sjøgren for, sier Anette Bohman som stilte på advokatens kontor for 
å overrekke blomster.



 5   nr. 7 – 2012 •  Magasinet

denämnden hadde hun ikke råd til å 
betale for en kostbar rettssak. 

- Jeg hadde aldri fått den erstat-
ningen jeg hadde krav på hvis jeg 
ikke hadde kontaktet Personskade-
forbundet LTN som igjen henviste 
meg til Advokatfirma Scavenius.  
Dette er jeg svært takknemlig for. 
Advokaten har lagt ned et stort ar-
beid, forklarer hun. 
Advokat Svein Sjøgren fikk straks 
på plass et samarbeid med Anettes 
norske forsikringsselskap for å løse 
floken. Han slår fast at saken kom 
uheldig ut fra første stund.

- For å si det enkelt så skulle 
denne saken vært behandlet som 
om påkjørselen hadde skjedd her 
hjemme - selv om ulykken altså 
inntraff i Sverige, og den svenske 
motparten var ansvarlig for ulyk-
ken. Dermed ble det altså feil av 
forsikringsselskapet å henvise ska-
delidte til å forfølge sitt krav i Sveri-
ge, forklarer han og legger til at vår 
bilansvarslov også gjelder når du 
er på ferietur over landegrensen.

Erstatningssaker etter skader i ut-
landet er ofte spesielt kompliserte, 
sier advokat Sjøgren.

- Problemet er at utenlandske 
nemnder og domstoler ikke har 
forutsetninger for å forstå norske 
forhold, og for skadelidte kan både 
den fysiske og kulturelle distansen 
til et utenlandsk forsikringsselskap 
eller en utenlands domstol være 
en stor barriere. Misforståelser kan 
derfor oppstå, og man risikerer da 
å ikke få det man har krav på. Det 
var nettopp det som var i ferd med 
å skje i denne saken. 

Ser fremover
Etter nakkeskaden i 2002 er Anette 
Bohmans liv forandret.

- Det har vært noen vanskelige 
år med mye smerter. Det ble også 

en lang vei å gå igjennom Nav-
systemet. Min nakkeskade, som 
også utløste fibromyalgi, sees ikke 
utenpå meg. Andre kan derfor sy-
nes jeg ser veldig ”frisk og rask ut”. 
Smertene synes jo ikke utenpå – i 
alle fall ikke alltid. En korrekt erstat-
ning gjør imidlertid livet lettere å 
leve, forteller hun og legger til:

- Det er viktig at alle som blir 
skadet får kontakt med en advokat 
som kan regelverket. Takket være 
at jeg tok kontakt med Personska-
deforbundet LTN kan jeg se fremti-
den lysere i møte. Ikke minst er jeg 
glad for det med tanke på min dat-
ter på 12 år, avslutter Anette Boh-
man.

- Det ble feil av forsikringssel-
skapet å henvise skadelidte til 
å forfølge sitt krav i Sverige, 
forklarer advokat Svein Sjøgren 
og legger til at vår bilansvarslov 
også gjelder når du er på ferietur 
over landegrensen.

”Det holdt på å  
gå galt i denne  

saken”

Både Anette Bohman og datteren Mathilde (12) kan nå se fremtiden 
lysere i møte.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Allerede som ung firebarnsmor 
fikk Johanna Eike diagnosen MS. 
Funksjonshemmingen slo for alvor 
inn for om lag 13 år siden og Eike 
er i dag helt avhengig av rullestol. 
Men hun har et svært aktivt liv, ikke 
minst takket være servicehunden 
Carmen.

- Dette er min andre service-
hund og Carmen gir livet større 
mening. For meg betyr det nesten 
alt. Hunden gir en trygghetsfølelse 
og den gir meg bevegelsesfrihet, 
slår hun fast.
Johanna Eike er aktivt med i Sen-
terpartiet og er også en hageen-
tusiast. Det bugner at blomster, 
prydbusker og urte-bed i hagen på 

Bybrua. Fontène, peis og utekjøk-
ken har hun også bygd opp takket 
være hjelpsomme barn. Hagen er 
en oase. Det er her Johanna trives 
aller best.

- Utekjøkkenet benytter jeg så 
ofte jeg kan. Det er bygd tak over 
kjøkkenet og jeg kan derfor opp-
holde meg der selv om det dryp-
per, sier hun og speider opp mot 
himmelen.

Nytt liv
For Johanna Eike var det som å få 
et nytt liv da den første servicehun-
den var på plass. Det var i 2006. 
Men etter mange år i jobb ble hun-
den pensjonert.

- Det gikk noen uker uten hund 
og jeg savnet friheten og trygghe-
ten som en servicehund gir. Jeg 
var svært glad da jeg fikk Carmen 
i mai i år, forteller hun.

- Hvilke oppgaver løser Carmen?
- Det er mye det! Hun plukker ek-

sempelvis opp et kronestykke hvis 
jeg mister det, bærer handleposen 
fra butikken, henter telefonen, gir 
meg klær og hun hjelper meg ut av 
senga om morgenen. Ja, hun gjør 
det aller meste, sier Eike og legger 
til at ros og belønning er viktig for å 
få en så god hund som mulig.

Hund på sykehus
Johanna Eike forteller at service-

- Carmen gir meg både
trygghet og bevegelsesfrihet
Johanna Eike (57) sitter i sin praktfulle hage på Bybrua ved Gjøvik. Endelig har solen 
har tittet frem. Ved siden av Johanna ligger hunden Carmen og døser, men det varer 
ikke lenge. Apport! sier Johanna og viser vei mot vannslagen. Carmen spretter opp, 
tar et godt tak med munnen og gir slangen til Johanna.
   - Jeg elsker hagen og Carmen gir meg mulighet til å stelle den, sier Johanna og ser 
kjærlig på sin gode hjelper.

Mye klapp, kos og belønning skal 
til for at en servicehund blir best 
mulig.



 7   nr. 7 – 2012 •  Magasinet

hunden blir behandlet på lik linje 
med en førerhund i det offentlige 
rom.

- Jeg fikk en svært aggres-
siv form for kreft i 2009 og måtte 
gjennom tøffe behandlinger. Gjø-
vik kommune har en såkalt ”kreft-
plan” som det er all grunn til å rose.  
Jeg fikk være mye hjemme med 
forsterket assistanse. Dessuten fikk 
jeg ha med meg servicehunden da 
jeg lå isolert på enerom på sykehu-
set. Det betydde veldig mye. Jeg 
skulle vel egentlig ikke overlevd, 
men jeg tror min psyke har hjul-
pet meg. Og, psyken henger mye 
sammen med at jeg har en service-
hund som gir livet større mening, 
mener hun.
Johanna Eike har også Brukerstyrt 
Personlig Assistanse (BPA) og er 
med i Uloba. Også det gir frihet, 
slår hun fast.

For få hunder
Politikeren i Eike våkner når hun 
snakker om at det bevilges for lite 
til opptrening av servicehunder.

- Det koster om lag 400.000 kro-
ner å trene opp en servicehund. I 
og med at disse kostnadene ikke 
ligger inne som en fast post på 
Statsbudsjettet, så blir tilbudet vel-
dig usikkert. I 2008 ble det bevilget 
om lag tre millioner på Statsbud-
sjettet for såkalte erstatningshun-
der, altså hunder for brukere som 
måtte pensjonere sine. Jeg var hel-
dig, forklarer hun og legger til at 
Carmen nå er tre år.

Et nåløye
Utvelgelsen av hund og eier er en 
møysommelig prosess.

- Ikke alle egner seg til å ha hund 
og hunden må også passe deg 
som person. Kjemien må stemme. 
Det var derfor inngående intervju-
runder jeg måtte igjennom. Ved 
siste tildeling av hund hadde jeg 
en instruktør som var hjemme her i 
to omganger. Det var svært nyttig, 
forteller hun.
Carmen starter sin arbeidsdag når 
eieren står opp. Så lenge hun bærer 
seletøyet merket ”Servicehund” er 
hun på jobb. Arbeidsdagen er lang.

- Servicehunder jobber mye og 
de skal ha rett til å pensjonere seg 
når de blir gamle og slitne.   Bruke-
ren bør da ha mulighet til å få tildelt 
en ny hund hvis det er et ønske. En 

som er blind eller svaksynt har rett 
på grunnstønad ved anskaffelse av 
førerhund. De samme reglene gjel-
der ikke for oss. Fòr og veterinær 
koster. For meg betyr servicehun-
den så mye at jeg trolig ville tatt 
penger av egen lomme for å skaf-
fe en ny hvis det ikke hadde vært 
noen annen mulighet. Heldigvis 
har også Gjensidigestiftelsen bi-
dratt til at vi har fått flere hunder, 
sier hun.

Nye til opplæring
Neal Wallis er daglig leder ved Hun-
deskolen Veiviseren i Vestby. Han 
forteller at skolen snart går i gang 
med et nytt prosjekt som innebæ-
rer at fem-seks hunder trenes opp 
til service-formål. Disse skal etter 
planen være ferdig trente i 2013.

- Vi har trent opp noen erstat-
ningshunder, og den gruppen kom 
Johanna Eike i. Vi i gang med et 

prosjekt der nye hunder skal trenes 
opp, forklarer han og legger til at 
han mener det bør komme en lov-
endring og penger i Statsbudsjett 
slik at denne typen hundopplæring 
kan gjøres permanent og være for-
utsigbart.
Det går mot ettermiddag og Ma-
gasinets utsendte takker for seg. 
Hund og eier følger med oss gjen-
nom porten som lukkes av Carmen. 
Johanna Eike tar av seletøyet mer-
ket ”Servicehund”. Dermed bykser 
Carmen imot oss og hilser hjertelig.

- Hun får ikke klapp og kos av 
fremmede når hun er på jobb, smi-
ler Johanna Eike før seletøyet etter 
en stund settes på igjen.  

Magasinet har vært i kontakt med 
Helse- og omsorgsdepartementet, 
men ingen kunne svare på henven-
delsen før bladet gikk i trykken.

1: Telefonen ringer og Carmen skynder seg for å hente den.
2: Servicehunden er med å henter post. Carmen er også flink til å 
bære varer fra butikken.
3: Carmen både åpner og lukker porten. Reimen som er festet til 
porten er lett å bite i. 
4: - Jeg elsker hagen og er ute så ofte jeg kan, forteller Johanna Eike 
på Bybrua. Servicehunden Carmen hjelper til når det skal vannes. 

1

2

3

4



Leserinnlegg

Av Inge Botten,
Medlem av trafikksikkerhets- og 
yrkessjåførutvalget i Person-
skadeforbundet LTN
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Skjønner ikke disse hvilken fare de 
utsetter alle andre mennesker for? 
Det ser nesten ut som de tenker at 
”jeg er ufeilbar, usårbar, kan gjø-
re det jeg vil, at jeg skal frem og at 
alle andre skal ta hensyn til meg”. 
Alle som skal kjøre motorvogn skal 
ha førekort. Det er et stort ansvar å 
være fører av en bil. At noen like-
vel tar seg den frihet å kjøre bil uten 
å ha de nødvendige papirer i orden 
viser, etter min mening, at de føler 
seg helt uansvarlige for ting som 
kan skje. Tenker de på hvilke følger 
det kan få for dem hvis de skader  
eller dreper et menneske på sin 
ferd? Det er ingen forsikring som 
dekker de skadene disse kan forvol-
de. Hva kan vi som samfunn gjøre 
for at disse menneskene begynner å 
tenke på følgene det kan få både for 
dem selv og ikke minst for de som 
kan bli rammet av deres uansvar- 
lige adferd?

Når vi har avlagt førerprøven og fått 
utlevert førerkortet er det et bevis 
på at vi er skikket til å føre en type 
motorvogn. Det er et bevis på at vi 
har forstått og godtatt de lover og 
regler som gjelder. Mange tror at 
når vi har avlagt førerprøven og be-
stått den, så er vi fullt utlærte sjåfø-
rer. Det er dessverre feil. Da har vi 
lært det grunnleggende for å føre en 
motorvogn. Det er når vi starter vår 
egen kjøring vi lærer og får erfaring. 
Det er da vi selv har det fulle og hele 
ansvaret for det vi gjør. Da har vi in-
gen som kan gripe inn og rette opp 
de feilene vi gjør. Å tro et en er ver-
densmester og kan mestre enhver 
situasjon som kan oppstå i trafikken 
er en helt feil tankegang. Dette gjel-
der alle som ferdes på våre veier,  
ingen kan mestre alle situasjoner. 

Det er vel en grunn til at vi har farts-
grenser. Til de som ikke har forstått 
hva de enkelte skilter om fartsgren-
se betyr, kan det her opplyses at det 
tallet som står på hvert enkelt skilt 
er maksfarten på denne veistrek-
ningen, ikke som mange tydeligvis 
tror at det er en minimumsgrense 
for fart.

Det er skremmende å oppleve at 
det er så mange i trafikken som ikke 
respekterer de maksimale farts-
grenser som er bestemt langs våre 
veier. Det er så absolutt ikke bare 
ungdommer som ikke respekterer 
fartsgrensene. Svært mange mid-
delaldrende menn kjører svært fort 
og tar ofte store sjanser ved forbi-
kjøringer. Det er dessverre ikke all-
tid det hjelper å ha en stor dyr bil, 
(les gjerne en dyr firehjulstrekker).
 

Vi vet at fart er årsaken til veldig 
mange trafikkulykker. Høg fart og 
forbikjøringer er en hyppig årsak 
til ulykker. Det hjelper ikke at det 
også er svært mange som respek-
terer fartsgrenser og andre trafikk-
regler når det er noen som tror de 
kan gjøre det de selv vil og har den 
holdningen at alle andre skal ”vike 
for meg”. For meg virker det som at 
de som kjører på den måten og ut-
setter alle andre for fare i trafikken, 
ofte er personer som skal ”fremhe-
ve seg selv”, vise andre at jeg er ”en 

konge” og kan overse og gi blaffen  
i alle lover og regler. 

Det er også en grunn til at det er 
montert bilbelter i biler og etter 
hvert også i busser. Vi vet at bil-
belter redder mange liv i trafikken. 
Det er også en grunn til at vi har 
en lov som sier at det er påbudt å 
bruke bilbelte. Det påbudet gjelder 
ikke bare i bil men også i alle mot-
orkjøretøy, der det er montert. Det 
syndes altfor mye mot dette med 
beltebruk. At det er så mange som 
tror de har ”en skalle som tåler en 
støyt” er veldig skremmende. Om 
skallen tåler en støyt så er det andre 
viktige organer i kroppen som ikke 
tåler en bråstopp så godt. 

Det er mulig at mange ikke er klar 
over at det er påbudt å bruke belte 
også i buss, der det er montert. Selv 
bruker jeg mye buss når jeg skal fra 
a til b. Det er virkelig mange som 
ikke ”orker” å ta på seg belte her. 
Hva er grunnen til det? Er det uvi-
tenhet om at det er påbudt, at vi fø-
ler oss mer sikre i buss, at det ikke 
skjer noe når vi sitter i bussen, el-
ler er det at vi bare gir blaffen? Det 
er ikke sjåførens ansvar å påse at vi 
bruker belte, det er vi som passasje-
rer som har ansvar for vårt eget liv 
og helse. Ser ofte at voksne heller 
ikke sikrer sine barn. Jeg stiller meg 
ofte spørsmålet om de ikke er glad i 
barna, at de ikke gidder å sikre bar-
na og seg selv.

Hvis politiet stopper bussen vi sit-
ter i og kontrollerer beltebruk så er 
det mange som blir 1500 kr. fatti-
gere. Om det skulle skje en ulykke 
når vi sitter i bussen, vi blir skadet,  
kanskje for livet og vi ikke har brukt 

Ansvarlighet 
i trafikken

Har vi fått en ny trend her i landet? Vi leser nesten hver dag i avisene om mennesker 
som blir tatt av politiet pga. kjøring uten førerkort, altfor høg hastighet, manglende 
bilbeltebruk, håndholdt telefonbruk osv.

”Det er et stort 
ansvar å være  
fører av en bil”



Fagnytt
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bilbelte, vil vi få en ganske stor  
avkortning i en eventuell erstat-
ning. Dette er noe forsikringsselska-
pene har full anledning til. Vi bru-
ker jo vanligvis belte når vi setter 
oss i en personbil. Hvorfor? Fordi vi 
vet at det er påbudt å bruke belte. 
Hva er det vi beskytter da? Det vir-
ker ofte som at det er lommeboka vi 
skal beskytte og ikke oss selv. Belte 
skal brukes der det er montert. Det 
er der for å beskytte oss om noe 
skulle skje.

La oss alle begynne å tenke på både 
vårt og andres liv. Det er ingen som 
er forskånet mot å bli rammet av 
en ulykke. Vi tror vel alle at det er 
noe som rammer andre, men det er 
dessverre ikke riktig. 

De lover og regler vi har er bl.a. 
for å hindre alvorlige ulykker, for å  
hindre at uskyldige blir rammet, at 
de får ødelagt sitt liv av andre, at 
hele familier kan bli helt ødelagt  
fordi noen tror de ”eier hele ver-
den” og ikke tar det minste hensyn 
til andre. La oss alle ta hensyn til  
andre og kjøre etter forholdene. Det 
er et gammelt ordtak som sier: ”Det 
er bedre å komme 5 min. for sent 
enn aldri å komme frem”. Tenk på 
det neste gang vi er ute i trafikken. 

Ha en god tur langs våre veier!

Imidlertid mangler vi fremde-
les kandidater for å få et så riktig  
resultat som mulig.  Derfor ønsker 
vi at flere skal melde seg på og del-
ta i studien.  Forutsetningene for å 
kunne delta er at kandidaten har en 
kronisk, inkomplett ryggmargska-
de, det vil si at vedkommende ikke 
er fullstendig lamme i bena, men er 
rullestolavhengig. Kandidatene må 
ha vært skadet i minst to år og de 
kan være bosatt over hele landet.  
En annen forutsetning er at kandi-
daten må like å trene.

Treningen foregår både ved Reha-
biliteringssenteret Nord-Norges 
Kurbad i Tromsø og ved Østerås  
fysioterapi i Bærum.  

Selv har jeg vært skadet i 15 år og 
avlastet trening har hjulpet meg 
veldig.  Derfor vil jeg anbefale alle 
som tilhører ovennevnte gruppe å 
ta kontakt med prosjektkoordinator 
Anu M Piira på telefon 77 66 88 03 
eller mobil 952 299 33.  Ønsker dere 
å sende e-post er adressen: 
anu.piira@kurbadet.no.  

Vi håper at denne studien skal bli 
så god som mulig og at den vil føre 
frem til en doktorgrad.  Det som er 
mest spennende er at det ikke tid-
ligere har vært gjennomført tilsva-
rende studier og for oss som er 
lamme med inkomplette skader, 
kan studien få mye å si. Så ta kon-
takt med Anu så fort som mulig.

En forutsetning for å være med 
er at kandidaten liker å trene. 
Dette bildet er fra manuell  
trening i Tromsø.  
(Arkivfoto: Gunn-Elisabeth 

ATLET-studien - 
et forskningsprosjekt 
for lamme etter traumer
Av Henning Bjurstrøm

I Trafikkskaddes Magasin nr. 10 – 2008 ble det omtalt 
et nytt forskningsprosjekt som skulle teste om de som 
hadde pådratt seg en lammelse i beina kunne lære å gå 
igjen.  Studien, som fikk navnet ATLET (Avlastet Trening 
for Lamme etter Traume) kom godt i gang våren 2009 
og til nå har mange vært med på studien.

- Vi mangler kandidater for å få 
et så riktig resultat som mulig 
og vi inviterer derfor flere med 
lammelser i beina til å delta, sier 
Henning Bjurstrøm.

La oss alle begynne å tenke både 
på vårt eget liv og andres liv, 
oppfordrer artikkelforfatter Inge 
Botten.



Fra Retten

Av Advokat Sven Knagenhjelm,
Advokatforum
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I følge dommen kan syk-
domsforløpet ved en slik 
forklaringsmodell skyldes 
en kombinasjon av flere 
forhold, hvor blant annet 
engstelse og sårbarhet hos 
skadelidte i kombinasjon 
med sosiale og samfunnsmessige 
forhold bidrar til utvikling av lidel-
sen.
Høyesteretts begrunnelse for å av-
vise erstatning er at i dette bildet er 
ulykken et såpass uvesentlig ele-
ment i årsaksrekken at det verken 
er naturlig eller rimelig å anse den 
som erstatningsbetingende.
Etter Ask-dommen argumenterer 
forsikringsselskapene i mange sa-
ker med at så lenge det kan antas at 
skadelidtes symptomutvikling etter 
en nakkeslengskade er blitt påvirket 
av psykologiske, sosiale eller kultu-
relle faktorer – uansett i hvilket om-
fang – så har skadelidte ikke krav på 
erstatning. 
Problemet med Høyesteretts utta-
lelse er at den bygger på en uriktig 
oppfatning av hva den  biopsykosi-
ale forklaringsmodell er.  Utrednin-
gen fra professor Gerdle hjelper oss 
med å forstå dette.  

Gerdle forklarer at i moderne smer-
tebehandling og forskning tar man 
utgangspunkt i et helhetssyn på 
smerte som kalles den bio-psyko-
sosiale modellen. Gerdle under-
streker (i motsetning til Stovner) at 
modellen også omfatter biologiske 
og nevrobiologiske komponenter.  
Gerdle viser til den internasjonale 
definisjonen av smerte som også 

innbefatter så vel psykologiske as-
pekter (ubehag) som sensoriske as-
pekter (dvs. smerteintesitet, smer-
telokalisering og smertekarakter). 
I følge Gerdle opptrer nevrobiolo-
giske, psykologiske og sosiale fak-
torer i et komplekst samspill og be-
stemmer smertens karakteristika. 
Stovners uttalelser i Ask-dommen 
ser ut til å neglisjere kompleksite-
ten i den biopsykososiale modellen 
og overser de fysiologiske og nev-
robiologiske kompenentene, skri-
ver Gerdle. 
Gerdle beskriver de mekanismer 
som bidrar til å forklare hvorfor 
akutt smerte utvikler seg til å bli 
kronisk.  Han påpeker at årsakene 

til akutt smerte i 
nakken er uklare. 
Det er også usik-
kerhet når det gjel-
der nøyaktig hvilke 
skademekanismer 
det handler om.  

Likevel er det konsensus blant inter-
nasjonale forskere om at det finnes 
evidens for en såkalt skadebasert 
modell, dvs at biologisk vev skades. 

Smertesystemene i perifere og sen-
trale nervesystemer er plastiske 
(foranderlige) og har forsterknings-
mekanismer som inntreffer både i 
akutt og kronisk fase etter en ska-
de. Mekanismene medfører at det 
skal mindre stimuli til for å frem-
kalle smerteopplevelse. Disse for-
andringene vil normalt klinge av 
når vevsskaden tilheles. Hvis vevs-
skaden derimot blir kronisk har for-
andringene i smertesystemene en 
tendes til å bli permanente samti-
dig som de sprer seg. Klinisk kan 
slike forandringer observeres som 
økt følsomhet for smertelige stimuli 
(hyperalgesi) og for stimuli man tid-
ligere ikke har opplevd som smer-
tefulle (allodyni). I tillegg sprer ofte 
smerten seg i kroppen, blir mer dif-
fus samtidig som smertestillende 
medikamenter virker dårligere. 
Det er en rekke risikofaktorer for 
at en akutt tilstand etter whiplash-
traume skal bli kronisk. Blant disse 
er både psykologiske og sosiale fak-
torer. De tyngste faktorene er like-
vel den akutte smertens intensitet, 
symptombildet samt andre smerte-
karakteristika uttaler Gerdle. 

Ask-dommen, professor Gerdle 
og den biopsykososiale forklaringsmodellen
I Rt 2010 s 147 (Ask-dommen) konkluderer Høyesterett med at dersom man legger  
en biopsykososial forklaringsmodell til grunn for å forstå hvordan en opprinnelig  
nakkeslengmekanisme kan føre til kroniske plager, så gir dette ikke krav på  
erstatning. Høyesterett bygger i hovedsak denne uttalelsen på professor Stovners 
sakkkyndige erklæring i saken.

”Problemet med Høyesteretts 
uttalelse er at den bygger på en 

uriktig oppfatning”
Knagenhjelm, Sven
Stilling: Advokat
Arbeidssted: Advokatforum Oslo
E-post: sk@advokatforum.no
Telefon arbeid: 22 40 36 40
Telefon mobil: 932 49 354

-Cand. jur. 1978
-Justisdepartementet 1979-84
-Dommerfullmektig 1984-85
-Advokatfullmektig hos Myhre, Arnø
& Leonthin 1985-87
-Egen advokatpraksis fra 1987
-I Advokatforum siden 1994

Hovedområder:
Kontraktsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Ekspropriasjonsrett
Erstatningsrett
Forsikringsrett

Les kronikk om nakkesleng ved å klikke her. (http://tux1.aftenposten.no/
meninger/kronikker/d189807.htm)

Sven Knagenhjelm
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Gerdle konkluderer med å slå fast 
at Stovner anvender den biopsyko-
sosiale modellen på en ufullstendig 
måte der han neglisjerer så vel bio-
logiske og nevrobiologiske faktorer 
som selve den akutte smerten. 

Høyesterett slår i Ask-dommen fast 
at vurderingen av årsakssammen-
heng etter nakkeslengsaker fortsatt 
skal baseres på de såkalte fire vil-
kår som ble formulert av professor 
Nordal i Rt 1998 s 1565 (Lie-dom-
men). Det må foreligge skadeevne, 
symptomer må inntreffe innen tre 
døgn, det må foreligge brosymp-
tomer fra akuttfasen til en kronisk 
senfase, og det må foreligge et syk-
domsbilde som er forenlig med det 
vi vet om skader påført ved nakke-
sleng.  I tilknytning til det siste vilkå-
ret formulerte professor Stovner et 
tilleggskrav, nemlig at plagene må 
ha et såkalt traumatologisk plausi-
belt forløp. En betegnelse mange 
sakkyndige bruker om det samme 
er den såkalte skadebiologiske for-
klaringsmodell.  Høyesterett uttaler 
i Ask-dommen: En utvikling hvor 
smerter og ubehag blir verre uker 
eller måneder etter ulykken, eller 
oppstår i andre deler av kroppen, 
er ifølge de sakkyndige i utgangs-
punktet ikke forenlig med at skade-
ne skyldes en bløtdelsskade.  

Professor Gerdles påvisning av 
hvordan akutte smerter kan utvi-
kle seg til å bli kroniske, at de kan 
forsterkes samt spres til andre de-
ler av kroppen, viser at kravet om 
et traumatologisk plausibelt forløp 
ikke er holdbart.  Gerdles fremstil-
ling – med henvisning til omfat-
tende internasjonal litteratur - viser 
tvert imot at det er gode medisin-
ske forklaringer på at enkelte ska-
delidte opplever så vel forverring av 
smertebildet som at smertene sprer 
seg.  Det er viktig at norske sakkyn-
dige tar denne kunnskapen innover 
seg slik at de skadelidte dette an-
går ikke blir avskåret fra erstatning 
på grunnlag av uriktige medisinske 
vurderinger. 

Til tross for at den så kalte Ask-
dommen behandlet en meget spe-
siell helseutvikling hos skadelidte 
har dommen siden den falt, blitt 
flittig brukt av forsikringsselska-
pene i nakkeskadesaker generelt. 
Vi opplever at dommen blir brukt 
til å fremstille det slik at de medi-
sinske påstander som ble forelagt, 
skulle representere en «allment ak-
septert viten». Dette overensstem-
mer ikke med den forskning som 
ble fremlagt i forbindelse med den 
femte internasjonale whiplashska-
dekonferansen i Sverige i august 
2011. Uenigheten rundt forståelsen 
av hva som er, eller ikke er, allment 
akseptert viten er også blitt debat-
tert i «Tidskrift for den norske le-
geforening». Medisinske spesialis-
ter Personskadeforbundet LTN har 
snakket med har bekreftet vår opp-
fatning at man i andre land viser en 
langt større ydmykhet ovenfor den-
ne type skader, og den ufullstendi-
ge kunnskap man i dag besitter på 
området. 

Innhentet rapport
På bakgrunn av dette har Person-
skadeforbundet LTN innhentet en 
rapport fra professor Bjørn Gerdle 
som er spesialist i smerterehabili-
tering ved Universitetssykehuset i 
Linköping, Sverige. I rapporten gjør 
professor Gerdle en systematisk 
gjennomgang av de medisinske 
publikasjoner og forskningsresul-
tater som det ble henvist til i Ask-
dommen. Rapporten viser tydelig 

at det er en betydelig diskrepans 
mellom det svenske og deler av det 
norske medisinske miljøet når det 
gjelder forståelsen av nakkeskader, 
og Ask-saken.

Erfarne personskadeadvokater  
Vi vil i de tre neste numrene av Ma-
gasinet ha en artikkelserie hvor vi 
lar erfarne praktiserende person-
skadeadvokater kommentere Prof. 
Gerdles rapport.  Vi håper at artik-
kelserien skal bidra til å utfordre 
den tradisjonelle og sementerte for-
ståelsen av nakketraumerelaterte 
skader, og sette fokus på det faktum 
at den gjeldende oppfatning hos 
forsikringsselskaper og flere nor-
ske medisinske spesialister, skiller 
seg vesentlig fra synet på de sam-
me skadene i det internasjonale og 
i det svenske medisinske miljø. 

Originalversjon av den ovennevn-
te rapporten er tilgjengelig på Per-
sonskadeforbundets hjemmesider. 
Den vil innen kort tid også foreligge 
på norsk.

Bakgrunn for
artikkelserie:

Av Per Oretorp
Assisterende generalsekretær

 og seniorrådgiver

Fra retten

Den 16. desember 2010 avsa Høyesterett dom i den 
såkalte Ask-saken. I forbindelse med behandlingen av 
saken ble Høyesterett forelagt sakkyndigvurderinger og 
henvisninger til internasjonal forskning som har blitt 
kritisert, og som ifølge metaanalyser ikke oppfyller vi-
tenskapelige metodologiske krav.
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Det andre kommunikasjons- og 
samlivskurset for par hvor den ene 
har ervervet hjerneskade ble gjen-
nomført på Rica Havna Hotel i som-
merparadiset Tjøme 15. - 17. juni.  
I naturskjønne omgivelser ble kurset 
avholdt for en gruppe meget godt 
fornøyde kursdeltagere. Alle som 
lever i parforhold vet noe om hvor 
vanskelig kommunikasjon til tider 
kan være, og det er ikke noe enklere 
for par hvor den ene er skadet.  Det 
viser seg også veldig nyttig for pare-
ne å møtes for erfaringsutveksling;  
det er noe med å få bekreftet at  ”vi 
er ikke alene”.  Og dele sine erfarin-
ger med noen som virkelig forstår.

Nytt kurs
Før fellessamlingen i oktober, skal 
det arrangeres et ordinært ”To i 
spannkurs” i perioden 21. - 23. sep-
tember. Dette kurset er lagt til Ilsetra 
Hafjelltoppen. Før Magasinet gikk i 
trykken var det kun få ledige plasser 
igjen.  
I korte trekk er ”To i spann” et fore-
byggende kurs for samlivet. Kurset 
retter seg mot par som bor sammen 
fast og der den ene har en ervervet 
hjerneskade. Både yngre og eldre 
par er velkommen til å være med 
og ved tidligere kurs har det vært et 

vidt aldersspenn. Psykolog Svein-
ung Tornås er fagansvarlig og er 
kursleder sammen med sykepleier 
Janne Maj Back. Regionsekretær i 
Personskadeforbundet LTN, Wen-
che Solløst, er prosjektleder og har 
det administrative ansvaret.

Svært nyttig
May Ljungqvist og hennes ekte-
mann Dag er svært glade for at de 
benyttet sjansen til å være med på 
kurset som ble arrangert på Tjøme 
i juni. Ekteparet har vært gift i 10 år, 
men ikke lenge etter bryllupet ble 
Dag dårlig.

- Vi var bosatt på Svalbard, men 
flyttet i 2004 på grunn av at Dag 
hadde så mye hodepine.  Etter at 
Dag opererte vekk en hjernesvulst 
i 2006, ble blant annet hukommel-
sen dårlig. Dette medførte at vår 
livssituasjon ble endret. Vi har ikke 

hatt noe tilbud fra det offentlige 
når det gjelder informasjon og kurs 
som kunne hjulpet oss i hverdagen. 
Derfor takket vi ja da vi fikk mulig-
het til å delta gjennom Personska-
deforbundet LTN. Det har vært vel-
dig nyttig, forteller May Ljungqvist.

- På hvilken måte?
- Vi har lært en del nye teknik-

ker som hjelper oss i hverdagen. 
Vi snakker mer sammen, oppsum-
merer hun og legger til at de også 
møtte mange hyggelige kursdelta-
kere og at det var lagt en flott ram-
me rundt kurset.

Svært populært
Pågangen av par som ønsker å delta 
vitner om at det er et stort behov for 
denne typen kurs. Wenche Solløst 
kan fortelle at tilbakemeldingene fra 
kursene har vært overveldende po-
sitive. 

- Nå gjennomfører vi først kurs 
tre i september og ser så frem til 
kurs fire, som er en fellessamling 
for alle parene fra alle tre kursene, 
på Hafjelltoppen i oktober. Det har 
vært veldig hyggelig å jobbe med 
dette prosjektet. Vi ser at det er et 
stort behov for å gå inn i den pro-
blemstillingen som kurset tar opp. 
Mange har savnet et slikt tilbud. 
Det er mye slitasje i parforhold der 
den ene har en ervervet hjerneska-
de, avslutter hun.
Egenandelen per deltaker er 500 
kroner. Dette inkluderer kurset, ho-
tellopphold på dobbeltrom og full 
pensjon. Reise må ordnes og dek-
kes av kursdeltakerne selv. 

For mer informasjon eller påmel-
ding; kontakt gjerne prosjektleder 
Wenche Solløst på tlf: 22 35 71 00 
eller på mail: wenche@ltn.no

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
- Nyttig å være med
på samlivskurset

Med pengestøtte fra Ekstra-Stiftelsen Helse og Rehabilitering arrangerer Person- 
skadeforbundet LTN  en serie med kurset ”To i spann” som retter seg mot par der den 
ene har en ervervet hjerneskade.
   - Vi har hatt glede og nytte av kurset som vi deltok på i juni, og vi ser frem til felles-
samlingen i oktober. Klart vi kommer! sier May Ljungqvist fra Moelv.

Her er kursdeltakerne fra kurs to 
samlet utenfor hotellet på Tjøme. 
Kurs tre arrangeres 21.-23. sep-
tember på Ilsetra Hafjelltoppen 
(nord for Lillehammer). 

”Mange har 
savnet dette 

tilbudet”
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Kommer du til Oslo Sentralbane-
stasjon, så vil det være kort vei opp 
til de nye kontorlokalene som Per-
sonskadeforbundet LTN skal inn i. 
Den nye adressen er Hausmanns-
gate 19, som ligger like ved Lege-
vakta i Oslo. For den som tar beina 
fatt, vil det fra sentralbanestasjonen 
være om lag 10 minutters gange. 
Trikk- og bussforbindelsen ved Oslo 
Sentralbanestasjon er også god.

- Vi vil få noe mindre plass enn i 
dag men på den annen side er kon-

torene mer oppdaterte og ”effekti-
ve”. Vi har vært igjennom en lang 
prosess for å finne noe som er eg-
net til vårt formål. Det er blant an-
net parkering for bevegelseshem-
mede rett rundt hjørnet av bygget 
og det er et parkeringshus rett over 
gata, forklarer generalsekretær 
Dahl-Hilstad.

Mye å rydde
Gjennom årenes løp har det sam-
let seg opp både papirer og annet 
gammelt som de ansatte nå ser en 
mulighet for å bli kvitt. 

- Makuleringen av papirer som 
ikke er av verdi er en møysomme-
lig prosess. Alt skal gjøres på en  

ordentlig måte. Dessuten har vi jo 
en del på lageret vårt som skal fjer-
nes. Det samler seg jo gjerne opp 
gamle effekter og reklamemate-
riell. Vi får ikke den lagerkapasite-
ten som i dag, men det behøver vi 
heller ikke, forklarer generalsekre-
tæren og legger til at kontoret vil 
være stengt en uke i oktober i for-
bindelse med flyttingen.

Gleder seg
Samtlige ansatte ved hovedkonto-
ret ser frem til å komme inn i nye 
lokaler. Mer sentrale lokaler skal du 
lete lenge etter.

- Dette blir kjempebra. Lokale-
ne ligger veldig sentralt og for en 
del av oss betyr det ganske man-
ge sparte minutter i rushtrafikken.  
Dessuten får vi tilgang til takterras-
se og der kan det jo være hyggelig 
å ta en pause når været tillater det, 
sier de ansatte på spørsmål om hva 
de synes om å bytte arbeidssted.

ForbundetForbundet flytter 
fra Torshov
Personskadeforbundet LTN står på flyttefot og skal være inne i nye lokaler i løpet av 
oktober måned. Dermed pågår det i disse dager en ryddesjau i Christian Michelsens 
gate 65. 
   - Olav Thon Gruppen har sagt opp sin leieavtale med oss. De har andre planer for 
bygget. Men vi har funnet noen fine og lett tilgjengelige kontorer i hjertet av Oslo, 
forteller generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

”Vi havner midt i 
sentrum”

Alle ansatte må ta i et tak for å komme inn i de nye lokalene. Her er 
(t.v) generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad sammen med seniorråd-
giver Per Oretorp, rådgiver Birte Sand Rismyhr og markedansvarlig 
Frank Gjelsøy.

Regionsekretær Wenche Solløst 
har orden i sysakene. Kontoret 
er svært så ryddig.
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Av Jan Arne Dammen

Sola skinte fra klar himmel over ekteparet Gjerstad og 
alle fremmøtte. I åpningstalen som ble holdt av styre-
leder i Stiftelsen Gjerstadhuset Rolf Grankvist, ble søn-
nen Jon Sverre, berømmet for fremragende innsats. 
Og takket være øvrig familie og ildsjelen i stiftelsen har 
dette vært mulig å få til.
Datteren Jorunn og svigersønnen Geir Ola har vært 
med og samlet bøker og laget utstillingen inne i huset, 
som er med og beskriver deres far og svigerfar sitt lan-
ge og innholdsrike liv.

- Huset synliggjør Joralfs gjerninger gjennom et 
langt liv. Dette huset er ikke bare et lokalt hus, men er 
en nasjonal institusjon som det eneste huset i Norge 
som er knyttet til alternativ medisin, sa Rolf Grankvist.

Ble født der 
Huset som ble bygd på 1800-tallet, huset kommune-
legen fra 1892 til år 1900. I 1924 ble det flyttet fra Berg 
gård og gjenreist i Bostadlia. Joralf Gjerstad ble født 
her 1926 og huset er nå restaurert slik det var den gang. 
Fram til 2008 var det Joralfs søster Anna som bodde i 
huset. Og det var da Signe og Joralf donerte huset til 
stiftelsen Gjerstadhuset, som er er en ideell stiftelse og 
har som oppgave å ta vare på Gjerstadhuset på Snåsa. 
Stiftelsens formål er å ta vare på Joralf Gjerstads barn-
domshjem, gnr 50 bnr 1 festenr 27 i Snåsa kommune. 
Stiftelsen skal legge til rette for virksomhet som skal 
gjøre Joralf Gjerstads liv og virke kjent.

Vakker hage
Joralf forteller at han her et avlappet forhold til at huset 

skal bli en turistattraksjon, men han ser fram til at huset 
blir tatt vare på og innrømmer at han har gruet seg litt 
til åpningen.

– Det er rart med det, men jeg får mange minner fra 
barndommen og ungdomstida. Jeg fantaserer litt, og 
det gjør meg godt. Når jeg sitter der og tenker, er det 
nesten så jeg hører fottrinnene til mora mi og faren 
min, forteller Gjerstad der han sitter på sengebrisken.
Ute i den vakre hagen har man Joralflunden og når 
man sitter her så går tankene til alle de som gjennom 
årene har kommet hit med et håp om å bli frisk. Mange 
fikk et bedre liv etter møte med Joralf og nå er det mu-
lig å komme hit og ha en stille stund.

Ordføreren på besøk
- Gjerstadhuset er blitt et fantastisk og trivelig hus 

med god atmosfære. Med alle bøkene og hedersbe-
visene så er dette blitt et undringens hus. Dette betyr 
mye for næringen lokalt og for Snåsa kommune. Når 
nyere historie skal skrives om Snåsa vil Joralf bli et vik-
tig navn, sa ordfører Vigdis Julstad Belbo som holdt 
åpningstalen i Snåsa samfunnshus.
Det har allerede får virkninger for Snåsa hotell da uke-
bladet Allers arrangerte busstur til Gjerstadhuset. Og vi 
tar med oss det ordføreren avsluttet med i sin åpnings-
tale;

 - Her kan vi samles i lag eller alene til ro og etter-
tanke. Her vises de gode verdiene og de gode gjernin-
ger som Joralf og Signe står for. Og det er mye mellom 
himmel og jord vi ikke kan forstå og det gjør livet til en 
spennende reise. 

Gjerstadhuset, 
et nasjonalt monument
Det var Stiftelsen Gjerstadhuset som stod for åpningen av barndomshjemmet til 
Joralf Gjerstad «Snåsakaill`n». Huset som er blitt et nasjonalt monument over 
alternativ behandling.

Ordfører Vigdis Julstad Belbo sammen med blant 
andre Joralfs datter og barnebarn samt forfatter 
Ingar Sletten Kolloen.

Joralf og Signe Gjerstad er rørt over resultatet. 
Her står ekteparet foran huset.
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Av Jan Arne Dammen

Filmen vil handle om nasjonalparken Rondane og Geir 
Arne og om menneskene han møter i fjellet de 10 dage-
ne turen varer. Alle med spennende historier fra Ron-
dane opp gjennom tidene. 
Geir Arne som selv har en funksjonshemning vil vise 
oss at fjellet kan være tilgjengelig for flere, bare man 
utfordrer seg selv.

- Se bort fra funksjonshemningen og følg din nys-
gjerrighet og dine drømmer, er oppfordringen min, 
sier Geir Arne. 

Tente på ideèn
Ideen til dette prosjektet har Geir Arne gått svanger med 
i lang tid. Med seg på laget fikk han regissør Arne B.  
Rostad og produsent Andreas Dreyer fra produksjons-
selskapet Fabelaktiv as, som begge tente på ideen. 

- Dette blir en annerledes naturfilm og heller ingen 
kopi av programmet ”Ingen grenser” som Geir Arne er 
kjent for fra før. Filmen balanserer mellom humor og 
poesi og vi var også så heldige at jazzmusiker Mathias 
Eicks kunne bli med. Inspirert av nasjonalparken Ron-
dane og Geir Arne vil han lage musikken til filmen, sier 
Arne B. Rostad.
Geir Arne Hageland er født på Dovre og faren Jan Hage- 
land var fjelloppsynsmann i Dovre kommune, som inn-
befatter en god del av Rondane Nasjonalpark. Han tok 
guttungen tidlig med seg på jobb hvor de overnattet i 
hytter i fjellet. 

- Det ble aldri noen vandreturer og derfor fikk jeg 
veldig lyst til å oppdage Rondane Nasjonalpark i det 
året den fyller 50 år og jeg selv førti, sier Geir Arne.

Vil motivere
Han forteller at noen typisk solovandrer 
er han ikke og at han er avhengig av hjelp 
og hjelpemidler. Med filmen håper han at 
andre kan finne glede og motivasjon til å 
utfordre seg selv og kanskje endre tanke-
sett. 

- Man trenger ikke gå fra hytte til hytte, men man 
kan benytte fjellet etter egne forutsetninger og mulig-
heter, sier Geir Arne.
Med på filmen er rullestolbruker Jonas Bakken Løkken 
fra Otta som tok utfordringen om en topptur til Ves-
lesmeden ved Rondvassbu. Han er et godt bevis på at 
ting mulig. Dessverre for Jonas så sa rullestolen takk 
for seg i 1500 meters høyde og ca 500 meter fra toppen.

- Det ble ingen topptur på meg denne gang, men 
allikevel en topp tur, sa Jonas fornøyd og de andre er 
enige om dette var en bra oppsummering.

Klippingen gjenstår
Nå gjenstår hardt arbeid i klipperommet. De har 22 ti-
mer med fantastiske bilder som skal ende opp som en 
58 minutters dokumentarfilm om Rondane Nasjonal-
park.

- Rondane har vært bakgården min i hele oppvek-
sten. Det er bare det at jeg nesten ikke har utforsket 
den før nå, sier Geir Arne og har stor tro på program-
met. 
Som hjelpere på turen har vært Inge Solheim, Tor Olav 
Bjørbakk Steinsvoll, Jan Hageland, Mathias Eick og 
Maria Kampesæter. 
Regissør Arne B. Rostad, foto Øyvind M. Saugerud, lyd 
Kristoffer Carstens.
Turen startet på Høvringen og ble avsluttet ved Smuk-
sjøseter

Mer informasjon og flere bilder fra turen vil komme på 
www.funkibator.no

Hyllest til Rondane 
nasjonalpark
I forbindelse med at Rondane nasjonalpark er 50 år ønsket Geir Arne Hageland, som 
tidligere har vært omtalt i Magasinet, å vise nasjonalparken fra sin side.  Dette har 
blitt til en dokumentarfilm som NRK vil vise i programmet ”Ut i naturen” i romjulen. 

Teamet har bestått av Arne B. Rolstad, 
Jan Hageland, Tor Olaf Steinvoll,  
Kristoffer Carstens og Øyvind M.  
Saugerud. Foran står hovedpersonen 
selv, Geir Arne Hageland.
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Styret i Sogn og Fjordane fylkeslag leg-
ger ikke skjul på at det er krevende i dri-
ve foreningsvirksomhet. Store geogra-
fiske avstander gjør at det kan være 
vanskelig å få til så stor aktivitet som øn-
skelig. Under årsmøtet i midten av april 
ble det skifte i tre tillitsverv. Aud Thue  
takket av for seg i valgnemnda. Under 
årsmøtet fikk hun blomst og ei bok med 
gullkorn som takk for flott innsats og godt 
arbeid. Gavene ble overrakt av Hanne 
Kristin Meek Ljotebø.

Annbjørg Aase Gjelsvik takket også 
for seg i valgnemnda, og fikk i for-
bindelse med det en blomst og ei bok 
med gullkorn.

Primus motor i fylkeslaget, Hanne Kris-
tin Meek Ljotebø, har vært leder for la-
get i fem år. Under årsmøtet ga hun sta-
fettfinnen videre. Hun fikk blomst, gave 
og varm applaus for sin flotte innsats 
gjennom alle fem årene. Styret sier hun 
har lagt ned mye arbeid for laget, vært 
pliktoppfyllende, gitt mye varme og hatt 
en raus innstilling.

Ble hedret under årsmøtet
i Sogn og Fjordane fylkeslag
I midten av april arrangerte Personskadeforbundet LTN-Sogn 
og Fjordane fylkeslag årsmøte. Tre av ildsjelene takket av og 
fikk heder for sin innsats. 

Hanne Kristin Meek 
Ljotebø takket av etter 
fem år som leder for 
fylkeslaget i Sogn og 
Fjordane. (Foto: Mona 
Oline Ugelstad)

Hallgeri Hjelseng har lagt ned et stort arbeid i forbun-
det og dette ble markert under sommeravslutningen i 
Stjør-og Verdal lokallag. Under arrangementet fikk han 
tildelt hederstegn, noe som var vel fortjent. Hjelseng 
har sittet mange år i styret og er en aktiv deltaker på 
ulike arrangementer i regi av lokallaget.

Foruten en hyggelig overrekkelse av hederstegn, så 
hadde laget en koselig avslutning med grilling og mun-
ter prat rundt bordet.

Hallgeir Hjelseng
fikk hederstegn

Personskadeforbundet LTN-Stjør-og 
Verdal lokallag har mange ildsjeler 
og en av dem fikk spesiell oppmerk-
somhet under sommeravslutningen.

Leder av Stjør- og Verdal lokallag, Toralf Hjelde (t.v) 
overrakte hederstegn til Hallgeir Hjelseng.
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Nytt av året var at vi tok en tur med rutebåten Rigfar 
som trafikkerer mellom de vestlige øyene i Oslofjorden.  
Det er to båter som alternerer med rutetrafikk, Rigmor 
og Rigfar. Vi var heldige med været og kunne sitte ute 
på dekk under hele turen, omlag halvannen time. Skip-
peren var velvilligheten selv og når han forsto at vi bare 
var med for fornøyelsens skyld påtok han seg gjerne 
å fortelle om stedene vi passerte og ”severdighetene” 
som Wenche Myhres hus på Nesøya med mer.

Vel tilbake i Sandvika gikk vi opp til Egon hvor vi hadde 
et måltid sammen før alle gikk hvert til sitt.

Landet Rundt 

SOMMERAVSLUTNING 
PÅ OSLOFJORDEN
Fredag den 8. juni hadde Personskadefor-
bundet LTN-Asker og Bærum lokallag sin 
sommeravslutning for medlemmene. 

I fint vær kunne medlemmene nyte 
utsikten og båtferden fra dekk.

Søre Sunnmøre
hadde stand
Personskadeforbundet-LTN Søre Sunnmøre lokallag 
hadde stand i Fosnavåg den 15. og 16. juni.  Laget del-
te ut Seliuser og annet informasjonsmateriell (bildet). 
Dette ble en fin markering. Nordavinden blåste under 
arrangementet, men sola skinte.

Nytt for året var at Personskadeforbundet LTN-Asker 
og Bærum lokallag hadde lagt deler av avslutningen 
til en tur med båten Rigfar



18 Magasinet • nr. 7 – 2012

Tilbake til arbeid 
etter hode- eller nakkeskade
Personskadeforbundet LTN arrangerer kurs for hode-/nakkeskadde og deres pårørende på Rica 
Hotel Gardermoen 2.-3.11.2012.  Kurset er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.  
Innmelding kan skje samtidig med påmelding til kurset.

 Hvordan går det, 5 år etter ulykken, med personer med moderat til alvorlig hjerneskade?  
 Kommer de tilbake til jobb?

 Kan medisinering bidra til bedre funksjon i hverdagen og større sjanser for å 
 komme tilbake til jobb?

 Hvilke muligheter gir lov og regelverk deg på veien tilbake til hverdag og arbeid?

Kursstart fredag kl 13 og avreise etter lunsj lørdag.

Personskadeforbundet LTN dekker opphold på enkeltrom, full pensjon og reiseutgifter på 
rimeligste reisemåte. 

Egenandel kr 500,- pr. person.  Egenandelen kan søkes dekket av eget lokal- eller fylkeslag.

Ta gjerne kontakt med kursleder Ann-Karin Grønvold ved spørsmål! e-post: kognitiv@ltn.no 
eller på telefon 22 35 71 00 torsdager kl 10 – 14.

Påmeldingsfrist: 5. oktober. Påmelding sendes på e-post til: wenche@ltn.no eller pr. post til:
Personskadeforbundet LTN, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo

Fyll ut tydelig, med blokkbokstaver!
Ja, jeg ønsker å delta på kurset ”Tilbake til arbeid etter hode- eller nakkeskade” 2.-3.11.2012 
– Rica Hotel Gardermoen.

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

Postadresse: .......................................................................................................................................................................................

E-post adresse: ................................................................................................................................................................................  

Mobilnr: .................................................................................................................................................................................................

Spesielle tilpasninger (bruker rullestol, mat-allergi, ønsker røykerom eller annet): ...........................

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

Dersom fly (billett bestilles av forbundet) er nødvendig; reiser fra flyplass: ..........................................

Jeg er medlem i forbundet: .....................................................................................................................................................

Jeg er ikke medlem, men ønsker å melde meg inn: ...............................................................................................

Innmelding kan skje via www.ltn.no/Innmelding eller ringe 22 35 71 00 for å få tilsendt 
innmeldingsdokumenter.  Medlemskontingenten er fra kr 300,- for 12 måneder.
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Svanhild Bjerkhaug Aune fylte 70 år den 
24.juni. Hun har vært medlem siden 1990. 
Svanhild Bjerkhaug Aune har sittet i sty-
ret gjennom flere perioder og var også en 
periode nestleder i laget i Sør-Trøndelag.

Jubilanten meldte seg inn i foreningen etter at hennes 
sønn ble hardt skadd som 21 åring. Hun har siden hatt 
fast jobb i stilling for sin sønn. For noen år siden bygde 
de seg ny bolig med to leiligheter og de bor nå hver for 
seg.

Svanhild er en kjempedame med masse "tæl" og kjem-
pegodt humør. Hun stiller trofast med hele sin familie i 
alle arrangementsom fylkeslaget holder.

Vennene i Personskadeforbundet - LTN Sør-Trøndelag 
fylkeslag og forbundet for øvrig gratulerer. Vi ønsker 
lykke til i årene som kommer!

Kjært medlem
fylte 70 år

En ildsjel i Personskadefor-
bundet LTN-Sør-Trøndelag 
fylkeslag, Svanhild Bjerkhaug 
Aune, fylte 70 år den 24. juni.

Det er en lang liste med tillitsverv Inger Simonsen kan 
se tilbake på. Hun ble skadet i 1988 og året etter meldte 
hun seg inn i forbundet. Hun tok vervet som sekretær 
i Midt-Troms lokallag ganske raskt. I 1990 startet hun 
opp lag i Vesterålen. Her var hun leder i om lag 10 år 
ved siden av at hun også var sekretær i fylkeslaget i 
Nordland. I 2003 flyttet Inger til Sortland for å være til 
hjelp og støtte for sin syke mor. Det tok ikke lang tid før 
laget på Sortland ba henne være med, og der er hun i 
dag nestleder. Inger var med i landsstyret på midten av 
90-tallet og sitter nå igjen i landsstyret etter å ha blitt 
gjenvalgt etter forrige periode. Hun er også leder av yr-
kes-og trafikkutvalget.

Inger er kjent for sitt brennende engasjement for unge 
som er plassert på sykehjem og har hjulpet mange. 
Hun er kjent for ikke å gi opp i kampen for at skadde 
skal få en rettferdig og verdig behandling.

Personskadeforbundet LTN gratulerer!

Inger Simonsen fylte 60 år
Landsstyremedlem Inger Simonsen (bildet) fylte 60 år den 30. juli. Inger er ildsjel i 
Personskadeforbundet LTN og har lagt ned et stort arbeid etter at hun meldte seg inn 
i 1989.
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Trygg Trafikk skriver på sin nettside at det foreløpige 
tallet for omkomne i juli 2012 er 12. I samme måned i 
2011 var det foreløpige tallet 16. Dette ble redusert med 
en, slik at det endelige tallet for juli 2011 ble 15. I gjen-
nomsnitt de foregående fem år er 21 personer omkom-
met i veitrafikkulykker i juli måned.

- I 2011 opplevde vi en sterk nedgang i dødsulyk-
kene i trafikken. Hittil i år ligger vi under fjorårets tall. 
Nå håper vi at den trenden fortsetter, sier kommunika-
sjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk. 
Øyen oppfordrer trafikantene til å være forsiktige, kon-
sentrerte og lovlydige ute på veiene.

- Vi vet at fart, uoppmerksomhet og rus fører til al-
vorlige ulykker. Uten disse tre faktorene ville det skjedd 
få dødsulykker, sier hun. 

Tallene i juli 2012 fordeler seg slik: fem bilførere, to bil-
passasjerer, fire motorsyklister, og en fotgjenger.

Av de syv omkomne bilførerne/-passasjerer mistet tre 
livet i kollisjon med annet kjøretøy og fire i utforkjø-
ringsulykker (eneulykke). Av de 12 omkomne var 11 
menn og en kvinne. I løpet av årets første syv måne-
der har 93 personer omkommet i veitrafikken. I samme 
periode i 2011 mistet 98 personer livet på norske veier.

12 omkom på veiene 
i juli måned i år
Trygg Trafikk melder om at 93 personer 
har mistet livet i trafikken i ved utløpet 
av juli måned. Det er færre enn i samme 
periode i fjor.

Dødstallene i trafikken har gått ned, sammenliknet 
med fjoråret.
(Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås) 

I pressemeldingen heter det videre at Lattix® masten har 
et unikt og lett gjenkjennelige fagverk som både er myk 
og lett som en kollisjonspute ved påkjørsel, men samti-
dig råsterk.  Gitteret gir etter fra første millisekund akkurat 
som moderne biler som også har en ettergivende sone 
foran og bak. Sammen redder sikkerhetssonen i biler og  
gitteret på Lattix® masten mange liv i året. Om-
lag 100.000 master er i dag i bruk på norske og uten- 
landske veier og mer enn 200 påkjørsler er rapportert 
uten alvorlig skade eller dødsfall.

Web: www.lattix.net

Kollisjonstestet mast kan redde liv   
En bil ble skjøvet foran en buss og inn i 
en skiltmastportal på E 18 onsdag 27.juni. 
Passasjeren i personbilen reddet kanskje 
livet fordi mast portalen han kjørte på var 
en kollisjonstestet og godkjent Lattix® 
skiltmast portal i aluminium, skriver fir-
maet i en pressemelding til Magasinet.

Legg merke til at frontruten er inntakt etter 
kollisjonen med portalen.
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INVITERER TIL ÅPENT KURS OM
REHABILITERING ETTER HODE-/NAKKESKADE 

(KOGNITIVE SKADER)

Forbundets medlemmer har gratis adgang,  
ikke-medlemmer betaler kr 50,- ved inngangen.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

• Hvordan kan hode-/nakkeskade oppstå?
• Hvordan påvise skade i hode/nakke?
• Få  kunnskap om rehabiliteringsprosessen frem til arbeid 
 og/eller evt. uførhetsgrad
• Avklaring av arbeidsevnen
• Samarbeid med bl.a. Nav og fastlegen
• Helsevesenet sitt tilbud til mennesker med 
 hodeskader/kognitive utfall
• Hva er viktig å samle av informasjon, og hva slags 
 utredninger bør være gjort før en evt. erstatning skal avgjøres
• Hvordan leve best mulig med skaden

   Kursleder er forbundets rådgiver Ann-Karin Grønvold.

Sted:  Søsterhjemmet, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo:
 kjør inn hovedinngangen, så til venstre, bygg 2 A, 4. etg., rom 477. 
 Det er parkeringsplasser utenfor. 

Dato:  Tirsdag 9. oktober 2012

Klokkeslett:  Fra kl 1800 til ca. kl 21

 Enkel servering.

Påmeldingsfrist:  24. september. Påmelding sendes på e-post til:
 wenche@ltn.no eller ring 22 35 71 00.

Velkommen! – uansett hvor du bor!



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

Vinje
kommune

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

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Nedre Eiker
kommune

www.nedre-eiker.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

www.etnedal.kommune.no
www.larvik.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Flora
kommune

www.flora.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Time
kommune

Kommunalteknikk
www.time.kommune.no

Sømna
kommune

www.somna.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-mr.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no

www.stange.kommune.no

www.as.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Kvam Herad

www.kvam.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Flekkefjord
kommune

www.flekkefjord.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Enebakk
kommune

www.enebakk.kommune.no

www.spydeberg.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

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

ANONYM
STØTTE
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PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar Magasinet
eller post fra  Personskadeforbundet LTN? Da har du trolig 
ikke meldt dette til oss.  Send inn din nye adresse til:
medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00
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ER DU YRKESSJÅFØR? 
Enten du er skadet eller ikke så er det noen som gjerne vil snakke med deg!

Mange spørsmål dukker opp etter en skade, og den skadde trenger ofte noen å snakke med - og 
gjerne med en person som har opplevd noe av det samme selv. Personskadeforbundet LTN har 
mange frivillige likemenn i sitt forbund.  En likemann er en ”medgåer” som er en samtalepartner 
som er flink til å lytte!

Kan DU tenke deg å få mer kunnskap om vårt likemannsarbeid? Meld deg på kurs!
Kurset arrangeres helga 14.-16. september 2012 på Rica Hotel Gardermoen. Oppstart fredag kl 18, 
slutt søndag lunsj.

Hovedinnholdet på kurset er:
• Hva er likemannsarbeid?
• Forutsetninger for likemannsarbeid
• Hva har en likemann ansvaret for, og hva har den ikke ansvaret for?
• Kommunikasjon
• Hvordan jobbe opp mot politi og andre aktører ved ulykke?
• Tilbake til arbeidet !!!??? (bl.a. kontakt med arbeidsgiver og NAV, 
 stønadsordninger og tilrettelegging)

Kurset gjennomføres med foredrag, erfaringsutveksling, diskusjoner og gruppearbeid.

Egenandelen er kr 500,-. Personskadeforbundet LTN dekker reise på rimeligste måte og enkeltrom 
med full pensjon.  Du kan søke ditt lokale lag om de dekker din egenandel.

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med Inger Simonsen, leder i forbundets
yrkessjåfør-/trafikksikkerhetsutvalg – på telefon 412 83 578!

Påmelding:
Påmelding snarest. Begrenset deltagerantall.
Sendes på e-post til: wenche@ltn.no eller ring 22 35 71 00!

Fylles ut tydelig! 
Ja, jeg ønsker å delta på kurset for yrkessjåfører 14.-16.9.2012, Rica Hotel Gardermoen.

Navn: ________________________________________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________________________

E-post-adresse: __________________________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________________________________________________________

Spesielle behov (for eksempel bruker rullestol, allergi, ønsker røykerom etc.)

Hvis nødvendig med fly: fra hvilken flyplass:
Hvis du er medlem: oppgi gjerne medlemsnummer:
Hvis du ikke er medlem: Innmelding gjøres på 
www.personskadeforbundet.no. 
Medlemskap koster fra kr 300,- for 12 måneder.

Du vil motta bekreftelse og mer informasjon om kurset i god tid 
før kursstart!

✁
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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NCC Construction AS

Fagernesveien 132
 8514 NARVIK

Tlf. 76 95 07 00

BUSKERUD

Din Kjøreskole
Tordenskjoldsg. 54, 3044 DRAMMEN...............................Tlf. 62 41 26 99
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
www.dinkjoreskole.no

FINNMARK

Trafikkskolen Ole Edvard Larsen
Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...............................Tlf. 934 14 356
www.trafikkskolenole.no

MØRE og ROMSDAL

ABC Aut. Kjøreskole AS
Romdalsgata 3, 6413 MOLDE.........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no

NORDLAND

Barkhald & Pedersen Trafikkskole Avd. Rognan
Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89

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

NORD-TRØNDELAG

Skjevik
Ølvegata 18-20, 7715 STEINKJER...................................Tlf. 454 81 820
www.bobbosbiler.no

OSLO

Oslolappen aut. trafikkskole
Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO..........................................Tlf. 22 43 98 00
www.oslolappen.no

ROGALAND
Bil & Mc Skolen Stavanger AS
Haakon VII’s gt 8, 4005 STAVANGER..............................Tlf. 51 56 77 80

BMG Kjøreopplæring
Meierigt 17, 4349 BRYNE...............................................Tlf. 51 48 10 20
E-post: post@bmgkjoreopplaering.no

G. Haugsgjerd Trafikkskole A/S
Kongsg 38, 4005 STAVANGER.......................................Tlf. 51 53 67 42
E-post: haugsjerd@c2i.net

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

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

ØSTFOLD
Martinsen Trafikkskole A/S
Fremskridt 4, 1605 FREDRIKSTAD..................................Tlf. 69 31 10 34

Veien til førerkortet  -

Bruk en ATL-skole!

BUSKERUD
Hønefoss..............Tlf. 32 14 50 00 / 951 94 401

NORDLAND

Hamarøy
Nord Salten Auto AS...............Tlf. 908 34 060

NORD-TRØNDELAG

Steinkjer.................................Tlf. 74 16 14 72

Tlf.  02 222

AKERSHUS
Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI......................Tlf. 64 97 78 00

Bilia Personbil as, Bilia Jessheim
Brannmannsv 2, 2050 JESSHEIM....Tlf. 53 02 57 80

HEDMARK
Bilia Personbil as, Bilia Kongsvinger
Lerkev 52, 2209 KONGSVINGER.....Tlf. 62 88 28 40

www.bilia.no

Advokat
Øyvind Riise

Torget 2, 6413 MOLDE
oyvind.riise@wold-riise.no ........Tlf. 71 25 27 11

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

RING FOR INFORMASJON

ATL-skolene støtter Magasinet for Personskadeforbundet LTN

Mosjøen
videregående skole
Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN

Tlf. 75 65 40 00

www.mosjoen.vgs.no

Orkdal Bil AS

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Voss Olje
 Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Tollbug. 10
3187 HORTEN

Tlf. 33 03 07 50

Bourbon Offshore Norway AS
6099 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 60 00

Follestadv. 34
3474 ÅROS

Tlf. 31 28 81 14

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Fjellhaug
2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82
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Gumpens
Auto Øst AS

 Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Det FINN’s Trafikkhjelp as
 Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

SKL Energi
til utvikling

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

avd. Stavanger
Forusbeen 17

4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

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

Elveg. 5
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 51 33

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

Årdal
Blikkenslagerservice AS

 Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Mesna Auto
 Storgata 84
2390 MOELV

Tlf. 62 36 71 49

Industrivegen 24
3748SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Botne Bil AS
Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Økonor Vesterålen
Markedsgata 5

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 87 70

Bryne Rør A/S
Skuleg 9, 4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Eidsvoll Auto
Mekonomen
Bilverksted

Løkenvangen
2072 DAL

Tlf. 63 95 17 90

Kolo Veidekke Hønefoss
 Kilemoen, 3516 HØNEFOSS

Tlf. 32 13 11 64

Røgeberg
Maskin AS

 Ankersg. 16
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 18 18 80

Byggmester
Tom L. Hansen

Pilv 6, 1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52
Mobil 911 08 119

Anton Jenssen
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Westrum AS
Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Tlf. 78 40 76 40

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Osloveien 59-65
1534 MOSS

Tlf. 69 25 33 82

Nordnesv 3, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Bodø videregående skole
Amtmann Hegges vei 3/4, 8041 BODØ  -  Tlf. 75 65 15 00

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud

Din lokale samarbeidspartner
innen regnskap, lønn og annen

økonomisk rådgivning

Tlf. 69 33 91 00 - www.axepta.no

Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 31 00

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Transport
Trond Weum

 Formov, 3340 ÅMOT
Tlf. 908 59 515

Karl Botolfsen VVS AS
Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Lenagata 62, 2850 LENA
Tlf. 61 14 36 00

post@lena.jernvare.no
www.lena-jernvare.no

Nye Jevnaker
Bilverksted as

Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Jølster Rør A/S
6843 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 83 50

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Ringv 71 B
9018 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 99

avd. Ringerike AS
3517 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 44 05

PK
Entreprenør AS

4683 SØGNE
Tlf. 38 05 18 80

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Biltrend
Harstad AS
 Kongsvegen 39
9408 HARSTAD
Tlf. 77 00 17 90

Halden
Lastebilsentral A/L

 Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 69 19 55 50

DekkTeam Skarnes
Slomarka Industriområde

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 11 24

Brillehjørnet
Jarle Bang

 Hovsgutua, 2750 GRAN
Tlf. 61 33 19 10

Oppegård
Trafikkskole

Flåtestadv 3
1415 OPPEGÅRD
Tlf. 66 80 05 09

Birger N Haug AS
Depotg. 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Tenk miljø og trafikksikkerhet
- REIS KOLLEKTIVT

Ta kontakt for feriereiser
i inn- og utland

Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Alstad Auto A/S
Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Bilplaneten AS
Rukkedalen

3540 NESBYEN
Tlf. 32 07 25 00

Gjensidige
Hallingdal
Sentrumsv. 60

3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Randaberg
videregående skole

 Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

Yamaha Hardanger
avd av Øystese

Mek Verkstad AS
Lundanes

5610 ØYSTESE
Tlf. 56 55 02 00

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Mesta Verksted AS
avd. Leikanger

Hagane 3
6863 LEIKANGER

Tlf. 951 91 842

Skudenes
Bilverksted ANS

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 82 84 21

Kvalv 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Egen
Anleggsdrift ANS

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Regnskap
& Revisjon

 Vestre Strandg. 42
4612 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 12 25 50

Brandtsgård
Minibuss

Gneisen 8
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 934 98 678

Helge’s Bil AS
Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300
www.helgesbil.no

Risør
Videregående Skole
 Siris v 8, 4950 RISØR

Tlf. 37 14 42 20

Statoil E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Bygde
Elektrikeren AS

Tuhus
2230 SKOTTERUD

Tlf. 62 83 68 82

Mektronikk AS
 Hågasletta 5

3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 49 90

Espa og Tangen
Taxi

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210
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SeliusSelius
Håper du har hatt en fin sommerferie og at du sy-
nes det var greit å starte på skolen igjen. I år har 
vi fått en ny elev i klassen og noen av oss har blitt 
gode venner med han. Jeg synes det er fint at han 
har fått venner allerede, for det kan føles litt skum-
melt å starte i ny klasse. Vår nye klassekamerat 
har jo reist fra sine venner som bor på en annen 
kant av landet og da kan det bli litt ensomt. Hvis 
du også har fått en ny elev i din klasse, så synes 
jeg du skal gjøre litt for at han eller hun skal trives. 
Jeg synes det er dumt hvis det danner seg ”klik-
ker” i klassen og noen blir holdt utenfor. Mange 
elever trives ikke på skolen og det er jo leit. Hvis 
du ikke trives så kan det ut over skolearbeidet. 
Noen har det så vanskelig at de ikke ønsker å gå 
på skolen. De blir mobbet. Hvis du ser eller hører 
om noen som blir mobbet på din skole, så skal 
du snakke med læreren om det.  Jeg synes at alle 
som leser Selius-sidene skal være en god venn. 
Og en god venn ser ikke på at andre blir plaget.

Det er tidlig høst og ennå lyst om ettermiddagen. 
Men det er ikke lenge før vi må ta fram refleks- 
eller refleksvester. Jeg synes det er lurt å ha på 
refleksvest selv om det er lyst. Hvis dere er flere 
som går sammen til skolen, så kan dere alle ha på 
vest. Da blir dere godt synlige på skoleveien. Hvis 
du ennå bruker sykkelen så må du også huske på 
å bruke hjelm. Det er kjempeviktig å beskytte ho-
det.

Ha en flott september måned og send meg gjerne 
en tegning!

Hilsen 
Selius

Nytt skoleår,
nye muligheter

Denne flotte tegningen har vi fått av Iver Dahl-hilstad. 
Her har Iver tegnet en skikkelig skummel figur! Takk for 
tegningen. Overraskelse kommer i posten.

FINN 13 FEIL! 
Det er en fin dag og
mye skjer i parken,
men også mye rart!
Kan du finne 13 feil
på bildet?

FRUKTTABELLEN
Er du like smart som Eta Beta? Fyll tabellen med epler,
pærer, kastanjer og drueklaser så det blir fire av hver, og
en av hver på hver linje både loddrett og vann-
rett, og i hvert kvadrat (som består av fire ruter).

LØSNINGER

PASS OPP, KLARA!
Vil du vite hvorfor Klara er så sint? 
Trekk en strek mellom prikkene fra 1 til 
22 og fra 1 til 36
så får du se.
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PASS OPP,KLARA!

KLAR... FERDIG... GÅ!
Hvem står på startstreken til Guffen? 
Trekk en strek fra 1 til 99.

INNTRENGEREN
Figur nummer 4 hører ikke til fordi to
rektangler skulle sammen dannet et
tredje rektangel,ikke et kvadrat,hvis
du ser på de andre figurene.

KLAR...
FERDIG...
GÅ!

VENT OG SE…
POSTKORTET
Postkort nummer 2
er det riktige kortet.

INNTRENGEREN
Petter Smart er i tvil: en av de fire 
figurene hører ikke sammen med de
andre. Lille Hjelper vet svaret, vet du?

POSTKORTET
Straks han kommer
fram sender Klodrik et
postkort fra øya si.
Hvilket av kortene
under er det riktige?

LØSNINGER
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VENT OG
SE...
Klodrik har seilt seg
vill med flåten sin.
Kan du hjelpe ham
med å finne øya?



Løsninger

FINN 13 FEIL! 
Det er en fin dag og
mye skjer i parken,
men også mye rart!
Kan du finne 13 feil
på bildet?

FRUKTTABELLEN
Er du like smart som Eta Beta? Fyll tabellen med epler,
pærer, kastanjer og drueklaser så det blir fire av hver, og
en av hver på hver linje både loddrett og vann-
rett, og i hvert kvadrat (som består av fire ruter).

LØSNINGER

PASS OPP, KLARA!
Vil du vite hvorfor Klara er så sint? 
Trekk en strek mellom prikkene fra 1 til 
22 og fra 1 til 36
så får du se.
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FINN 13 FEIL!

FRUKTTABELLEN
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PASS OPP,KLARA!
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SeliusSelius
- Doktor, doktor. Det er ingen som 
forstår meg!
- Jeg skjønner ikke helt hva du 
mener...
- Der kan du se selv!

Det var en gang en mann som 
skulle kjøpe en deodorant. Da han 
skulle betale, spurte damen i bu-
tikken: - Vil du ha den i en pose?
Mannen: - Nei, jeg tar den under 
armen.

- Det var da svært så stygt bilde 
som hang på veggen da!
- Det er ikke et bilde, det er et 
speil…

Le med SeliusSkriv og tegn 
til Selius!
Hvis du har lyst til å sende en 
tegning, bilde, dikt, vits eller
en gåte til Selius, så er 
adressen: 
Personskadeforbundet LTN, 
Postboks 4258 Nydalen, 
0401 Oslo. 
Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke 
mailadressen: 
gunn.almas@ltn.no

FINN 13 FEIL! 
Det er en fin dag og
mye skjer i parken,
men også mye rart!
Kan du finne 13 feil
på bildet?

FRUKTTABELLEN
Er du like smart som Eta Beta? Fyll tabellen med epler,
pærer, kastanjer og drueklaser så det blir fire av hver, og
en av hver på hver linje både loddrett og vann-
rett, og i hvert kvadrat (som består av fire ruter).

LØSNINGER

PASS OPP, KLARA!
Vil du vite hvorfor Klara er så sint? 
Trekk en strek mellom prikkene fra 1 til 
22 og fra 1 til 36
så får du se.
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PASS OPP,KLARA!

- Jeg giftet meg fordi kona var så 
forskjellig fra andre kvinner.
- Jaså, hvordan da?
- Hun var den eneste som ville ha 
meg.

- Jeg er glad for at jeg ikke er født 
i Spania!
- Hvorfor det?
- Jo, fordi jeg ikke kan spansk!

- Doktor, doktor! Jeg tror jeg er 
en bro!
- Ja, ja. Det er noe man kommer 
over.

- Doktor, doktor! Jeg tror jeg tren-
ger briller!
- Det tror jeg også! Dette er nem-
lig posthuset…
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Gamle Drammensvei 106, 3420 LIERSKOGEN - Tlf. 32 85 45 35 - www.italienskbakeri.no

PS Trafikkskole AS
Kureveien 10, 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 412 32 574/90774530
Driver med kjøreopplæring av trafikkskadde

og andre funksjonshemmede.
www.pstrafikkskole.no

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

TLF. 977 20 350
- Flytting - Termotransport

- Stykkgodstransport
- Partilast - Flistransport

Arendal
Båt & Billakkering

Brekka Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00
Mobil 901 36 399

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Aksel Endresen
Transport AS

Havnegata 14
8430 MYRE

Tlf. 76 13 36 26

Orkdal
videregående skole

 Follo
7300 ORKANGER
Tlf. 73 86 66 00

Ski Taxi
Berghagen 5

1405 LANGHUS
1401 SKI

Tlf. 06 491

Gråterudv. 2
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 20 88 20

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Østlandske
Vindu AS

Brandalvegen 851
2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

Eikerbladet
 Nedre Torgg. 18

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

Stoa Autorep
 Industritoppen 5
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 11 50

Mekonomen
Kongsvinger AS

Vardåsvegen 1
2214 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Evje
Bilopphogging
 Evjemoen, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

Strømmen
Billakk A/S
Skjærvaveien 6

2010 STRØMMEN
Tlf. 63 80 14 90

Mekonomen Auto-
Teknikk Drøbak

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

www.auto-teknikk.no

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Bryggeservice AS
Bjørnevn 32

4323 SANDNES
Tlf. 917 55 524

JIB Service &
Assistanse

JAN IVAR BAKKE
Egil Hålands vei 14 B

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

UFO Trafikkskole
Dronningensg 95

4608 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 04 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Syreveien Auto AS
 Storamyr 23

4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 52 82 86 70

- Service - Reparasjoner
- EU-kontroll

Alta Motor AS
 Skiferv. 2, 9511 ALTA

Tlf. 78 44 40 50

Museumsv. 16
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 94 24 80
www.bavaria.no

Grindvik
Bygg A.S

Grindvik, 6260 SKODJE
Tlf. 70 27 50 63

E-post: firmapost@gbygg.no

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

avd. Aust-Agder
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Blørstad Maskin
Holteveien 47
4517 MANDAL
Tlf. 900 81 725

Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 905 10 032

Stoav 39, 4848 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 50

Mand-fre: 08-16, tors: 08-19, lørd: 10-14

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

HTR Elektro
Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Telemark
Dekksenter AS

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Hjelseth
Transport AS

Helland
6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 51 64

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

T. Aasen
Solskjerming AS

Forusbeen 10
4033 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Sletta Verft AS
 6693 MJOSUNDET

Tlf. 71 64 77 50

Akershus
Amtstidende AS

Wienerbrødskjæringa 13
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 54 00

Sweco Norge AS
Vekanvegen 10
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Berghagan Bil AS
Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

www.berghaganbil.no

Mauseidvåg, 6036 MAUSEIDVÅG
Tlf. 70 19 88 50

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Kjeppestadv 30, 1400 SKI   -   Tlf. 64 91 35 00

N&K Spedition A/S
Karihaugveien 89, 1089 OSLO

Tlf. 22 90 67 50
www.nkspedition.no

Henriksen Sjåførskole AS
Flyplassvegen 4

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 70 05

Hedmark Transport-
arbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Krøderen
Tlf. 32 14 75 49

www.moller.no
Møller Bil, Minde

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

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

Husfliden AS
 Øvre Torvg. 20
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 42 40

Rana
Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Biltunet
Verksted AS

Nygårdsv 30
1400 SKI

Tlf. 64 97 70 10

Jahr
Bilservice A/S

 Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Vikersundg 14
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 78 11

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11
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LTN kryss

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

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

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

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

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

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

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

VEI - 
DEKKE GAVE

ARRAN - 
GERES

PÅ HELL

GUTTE - 
NAVN

MALE - 
RIET

FINLAND

SEL - 
SKAP

DIKT - 
VERK

BIO - 
GRAF

UT  I
NATU - 
REN - 

TILBUD

MERK
FERSK

DYRKE SORG ASIAT

HOVED - 
STAD

KARAK - 
TER

LINJER GROV
KRAN

ILDSTED SIDE DYR

LØSNING
JORD - 

ART

PARTI
AVTA

HINNE PASSE
ØKTE TIL 
82.122,-

1.MAI
DYR

OMME
ARTIK - 

KEL
DRETT

STØT - 
TER

GJØ RASERI NEON
PIKE - 
NAVN
PERS

SMERTE
NEDBØR

DANS FARTØY
BUSKER

SPISS KVISE

VRAK
STJELE

ELV
FUG - 
LENE LIKE

OFRET
 - - - - -
ELLER

ER
iMEDI24

TYSK - 
LAND

STOFF
SIVBÅT

FRANSK
BY

PIKE - 
NAVN

I  DET 
NORD - 
BOER

REISTE
FISK GNAGER

PUND
BAK MÅL FARTØY

ETTER -
SKRIFT

KROPPS-
DELEN

UTROP
TONE IRLAND

PLAGG
DRIKK

PRO - 
NOMEN
KONTOR

FOR - 
STYR - 
RER

TEKKE
GALOP - 
PERER ALENE

LAKKE
TONE

BYGGE - 
KLOS - 

SER

GRET - 
TEN

OMRÅDE
LYST - 

BETONT

BLOD - 
MANGEL
PÅLEGG

BLOND
KORT - 
FARGE

LIM - 
BÅND BRØD

FLAT - 
ORMER
AVDRAG

ASKE

ANLØPE
LAGER

OST
DEN

FØRSTE

RUSLE
PLAGG - 
DELER

GUTTE - 
NAVN

HOVENT

SKUET STOFF NÆRE
HELLIG
PLAGG SOLGUD

DASKET
DEN

ELDRE
KUN

AVIS
DRIKKEN

NYSE - 
LYD

STOR - 
KOBBE

1000
LEVER
BLIR

SAMDE
GROV

KORN
ISO - 

LATET
STÅKE

DEPAR - 
TEMENT

GUTTE - 
NAVN

TEVLING
HAST FASE

FOSTRE
VISNE

LÅTEN LUFTIGE LIKE DÅRLIG

ARVE - 
ANLEGG

OPP - 
KOMMER GISP

Eva Christine
Wethe

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

Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
12. september

Løsning sendes til: 
Personskade-
forbundet LTN, 
Postboks 4258, 
Nydalen, 0401Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Sommer er ferietid

Vinnerne er:
Knut Thyge 
Gjernes, Færvik

Marit Taraldset, 
Lillestrøm

Åse Hellberg, 
Stord
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Autoservice
Solør AS

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Solregn AS
 Industriv 5, 1481 HAGAN

Tlf. 67 06 73 00

Forus
Storbilskole
 Bergelandsg 37

4012 STAVANGER
Tlf. 970 80 153

B. Jenssen
Transport AS

 2081 EIDSVOLL
Tlf. 907 35 335

Mekonomen
Lillestrøm AS

Isakveien 17
2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 10 10

Transporttjenester
Rudshøgda AS

 Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

Øst Bygg Compani
v/Jarle Stangnes

2101 SKARNES
Tlf. 988 41 973

Kirkestuen
Transport

 2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Lastebiltransport
Brede Stalsberg AS

 Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 61 89

Storg. 146
3915 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 22 30

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

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark

Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Karosserifabrikken A/S
 Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Skvadronvegen 3
4050 SOLA

Tlf. 51 65 26 89

Bilvarehuset
Anker AS

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Nedstrand Taxi
 Nyåedalen

5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Plassen
MC & Racing AS

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 66 76

Pilaro AS
 Alfheim 7

1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Bergmann
Diagnostika AS

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Nonslid
Bilservice AS

 Nygård
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Holmen
Motorservice AS

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 09 80

Gulv-Service
Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Ruterknekt
Grenland Bilglass

Nedre Hjellegate 10
3724 SKIEN

Tlf. 35 10 00 39

Tollpost Globe AS
Tana bru

9845 TANA
Tlf. 09 300

S. Thorstensen AS
Sjøbakken 17

8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 80

Eknes
Karosseri AS

5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

Byggeriet Rugtvedt
Byggsenter
Omborsnesv. 7

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 05 55

Sverre Solberg AS
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 66 84
Mobil 911 99 529

Anleggsdrift

Nilsen
Bilservice A/S

 Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Skjellerud
Verksted ANS

 Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Aglo videregående skole
Tlf. 74 83 43 30

Brumunddal
Begravelsesbyrå AS

Furnesvegen 12
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 15 19

8533 BOGEN I OFOTEN
Tlf. 77 08 48 50

Hadelandsbakeriet AS
 Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Tvemo
Transport DA

 Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Granlund
Opplæring AS

Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Son Kro AS
 Storg 31, 1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Helge Bakken AS
Klemmavegen 4

3550 GOL
Tlf. 482 29 533

Sverdrup Steel AS
Strandsvingen 2

4032 STAVANGER
Tlf. 51 81 69 00

Sunnlandsv. 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 01 00

Jan Sigve Herredsvela
Transport
Fuglestad

4363 BRUSAND
Tlf. 900 75 500

Skjelt-Ole Bakken 1
6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 20 81 00

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Skogveien Auto AS
Knappvegen 1
2322 RIDABU

Tlf. 62 54 30 10

Arvid Nielsen
Trafikkskole AS

Heddalsv 44
3670 NOTODDEN
Tlf. 35 01 07 00

Ramlo
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

9503 ALTA
Tlf. 78 45 70 70

Eiker
Tannhelsesenter
Bjørn Ole Westby

 Arbeiderg. 28
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 71 35

Ernstsen
Mc & Snøscooter

Lagervegen 7
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 19 11

Fabelaktiv
Stangev 15

2317 HAMAR
Tlf. 62 53 58 00

Trafikksikring
Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN

Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Mesta Verksted
Bosch Carservice

Solbergmoen
Tverrveien 1

3058 SOLBERGMOEN
Tlf. 941 34 483

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Østre Rosten 98 B
7075 TILLER

Tlf. 72 90 09 00

Veøy Buss AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 11

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Holtan Last AS
 Stansev. 12
0975 OSLO

Tlf. 22 91 70 70

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

Tlf. 66 84 54 92

Janki
Transport AS

 Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Flage
Transport AS
Skomakerberget 6

9517 ALTA
Tlf. 971 34 547

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

Oleif Simensen
Transport AS

Mardalv. 84, 9517 ALTA
Tlf. 908 55 254

Myrvollen
Transport AS
 Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Edvardsen og Enoksen
Transport AS

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 905 22 878

Mekonomen
Solgårds Auto

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Veritasv 1, 1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

R og K Kjos
Bilverksted AS

 Brug. 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø 
Telefon: 77 66 88 00 

www.kurbadet.no/trafikkskader 

I Tromsø tilbyr vi rehabiliteringsopphold for  
voksne med følgende medisinske utfordringer: 

Hjerneskade etter sykdom og traume 
Etter amputasjoner eller generelle brudd 
Etter bløtdels-, protese– eller ryggkirurgi 
Intensiv gangtrening ved nevrologisk utfall  
med gangvansker 

Pasientene kan tas inn både individuelt og i gruppe. 
Innleggelse krever søknad fra lege. 

Rehabilitering etter trafikkskader 

Nikolai Norman Advokat
Vidar Lindbekk Advokat
Helge Husebye Haug Advokat
Kjell Inge Ambjørndalen Advokat 
Julie Høydal Davik Advokat 
Jane Ytreøy Grøndalen Advokat
Oddvar Lindbekk Advokat
 

M.N.A.

Huitfeldtsgt. 4, 0253 Oslo
Tlf.: 22 12 11 80   Faks: 22 12 11 90

advokatfirmaet@norman-co.no

Se vår nettside
for ytterligere informasjon: 

www.norman-co.no

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

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

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

Norman & Co. ANS er landsdekkende.

A DVOK AT F I R M A E T

NORMAN & CO. ANS
E TA B L E R T  1 8 7 8
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi har spesialisert oss innen disse problemstillingene:

•		 Hodeskader	
•		 Ryggmargskader	
•		 Nakkeskader	
•		 Forsørgertap	
•		 Skadelidtes	medvirkning	
	 	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•		 Erstatning	til	næringsdrivende	
•		 Pasientskader	

Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS har lang erfaring og spisskompetanse innen 
fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og 
hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et  
av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og 
referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende 
vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt uten omkostninger for deg. 

Kontakt oss på 64 84 00 20 eller post@ohco.no – for en kostnadsfri vurdering  
av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.ohco.no 

Har du vært utsatt for en ulykke? 
Har du fått den erstatningen du har krav på?

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade
Voldsoffererstatning
Tap av forsørger
Bistandsoppdrag
Nakkeskade
Hodeskade
Multitraume
Ryggmargsskade 
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