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Programmet er laget med forbehold om endringer.

Kursansvarlig: Harry Rønningen og Adelheid Bøen.

Påmelding  innen den 11. oktober og kan sendes til adelboen@online.no eller  mobil: 911 61 919.

Pris: 1.000.– kroner. Bindende påmelding. 

LTN-ungdom ønsker deg velkommen til høsttreff

LTN ungdom har leid speiderhuset i Horten, 
og har gleden av å invitere deg til sosialt 
samvær med enkel servering. 

Coach Linn Olavsen er leid inn:
Tirsdag 20/10-2009. 
Tirsdag 10/11-2009. 

Vi starter klokken 18:00 og regner med å 
være ferdig kl 21:00.

Det vil være muligheter for å spille playstation 3 på et stort lerret. 
Speiderhuset ligger i Festningsveien som ligger på Hortens høyeste punkt.

Spørsmål kan rettes til:  Ungdomsrepresentant for LTN ungdom Vestfold
 Einar Aarum
 Mobil: 91 38 21 63
 E-post: einar.aarum@c2i.net 

   

 
Velkommen til kurs på Thon Hotell Åsgårdstrand

21. og 22. Oktober 2009  

Ut i arbeidslivet ”fikser” du det?

Onsdag 21. oktober:
Kl. 11.00 Innsjekking.
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 Psykoterapeut Erika Beate Thorkildsen. 
 Hun snakker om traumeterapi/behandling. 
 Thorkildsen har spesialisert seg på sjokk 
 og traumer.

Vi tar pauser etter behov.

Kl. 20.00 Middag og sosialt samvær.

Torsdag 22. oktober:
Frokost fra kl. 07.00
Kl. 09.30 ”Meg selv som ressurs”. 
 Et muntert foredrag av Torleif Lundqvist.

Vi tar pauser etter behov.

Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Margrit Strønen fra NAV Horten. 
 Hun skal snakke om arbeid og attføring.
Kl. 15.30 Oppsummering/evaluering.
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Årsrapporten som ulykkesgruppen 
(UAG) i Statens vegvesen Region 
Øst la fram i begynnelsen av sep-
tember var forstemmende lesning. 
Den viser blant annet at dårlige vei-
er var en medvirkende faktor i èn 
av fire dødsulykker i trafikken på 
Østlandet. Av til sammen 63 døds-
ulykker, skyldtes 15 av disse veiens 
beskaffenhet. Blant 22 mangler ved 
veiene, har gruppen kommet fram 
til at 10 av disse har hatt stor betyd-
ning og dermed vært avgjørende 
for at ulykken inntraff. 

LTN har i en årrekke påpekt, 
også i kommentarene vi sender 
inn til statsbudsjettet, at det må 
satses mer på vei og trafikksikker-
hetstiltak. I særlig grad har vi truk-
ket fram at bygging av midtdelere 
reduserer dødsulykkene. Vi regis-
trerer at politikerne nikker og er 
enig at midtdelere redder liv. Dette 
framholder våre folkevalgte både i 
debatter og i media for øvrig. Men, 
å være enig i problemstillingen lø-
ser altså ikke selve problemet. Nå 
må det handles. Pengene må rett 
og slett på bordet! Kan politikerne 
leve med at hver tredje som døde 
i trafikken i 2008 mistet livet i mø-
teulykke? 

Vi i LTN, enten vi selv er skadd, 
er pårørende eller etterlatte kjen-
ner smerten, sorgen og proble-
mene etter en ulykke. Det tar tid 

å bearbeide ulykken og komme 
tilbake til et tilnærmet normalt liv. 
Etter en alvorlig ulykke blir ikke li-
vet det samme, men vi kan lære 
oss å mestre den nye tilværelsen. 
Mange av våre medlemmer har 
god erfaring med å delta i grup-
per hvor de kan snakke med andre 
som har opplevd noe av det sam-
me som dem selv. Selvhjelp Norge 
er nå på ”informasjonsturnè” i lan-
det og ønsker oss velkommen til å 
dra i gang selvhjelpsgrupper. Jeg 
vil oppfordre våre medlemmer til 
å se nærmere på tilbudet. Det kan 
være at du føler deg i stand til å 
være en såkalt ”igangsetter” for 
en selvhjelpsgruppe, eller du har 
behov for å være deltaker. Jeg stil-
ler meg bak rådgiver Eli Vogt Go-
dager i Selvhjelp Norge som sier 
at vi må tørre å kalle en ”spade 
for en spade”. Noen av oss er lei 
av å høre at vi må se på våre pro-
blemer som utfordringer. Vi må få 
lov å sette ord på følelsene og kalle 
et problem – for et problem. I en 
selvhjelpsgruppe kan vi sette ord 
på følelsene og dermed komme vi-
dere i livet, og her vet jeg at med-
lemmene våre har uendelig mye å 
bidra med.

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Dårlige veier dreper

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
Generalsekretær: Marit Andresen
e-mail: leder@ltn.no
Leder: Svein Ove Langeland 
e-mail: sovlang@haugnett.no
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

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

Av Gunn-Elisabeth Almås

Syv måneder gamle Phillip er ho-
vedpersonen hos familien i Biri 
Øverbygd. Han pludrer fornøyd på 
pappa og mammas fang. Familien 
er i for lengst i gang med å pusse 
opp småbruket, et lunt og kose-
lig bruk med ”sjel” i veggene. Her 
ville danske Jens Birk Rasmussen 
bo, men det tok noe til før Oslo-jen-
ta Linda Sorge lot seg overtale til å 
bosette seg på landet.

– Jeg forstod vel ikke først hvor 
mye det betydde for Jens å bo så 
nær naturen, og jeg skal innrømme 
at det tok tid å venne meg fra stor-
bylivet. Det er ikke akkurat folksomt 
her oppe, smiler Linda mens Jens 
byr på kaffe og nybakt kake.

Livet har ikke bare smilt til sam-
boerparet. De har opplevd noe av 
den største sorgen et foreldrepar 
kan oppleve – å miste et barn. 

Skulle kjøpe dåpskjole
Lykken var fullkommen da lille Da-
niela ble født. Tre måneder gammel 
skulle hun døpes i Danmark hvor 
pappa Jens har sine røtter. Den 

16.juli reiser Jens i banken for å ord-
ne med penger til den forestående 
ferieturen og dåp i Danmark. Linda 
kjørte mot Brumunddal for å kjøpe 
dåpskjole. På E6 skjer ulykken.

– Jeg husker lite av hendelsen. 
Alt var kaos. Ambulanse, helikop-
ter… Daniela var hardt skadet…
selv ble jeg kjørt til sykehuset i Ha-
mar mens Daniela ble fløyet til Ulle-
vål. Jeg husker bare bruddstykker 
av det som skjedde, forteller Linda 
stille.

I sjokk
Pappa Jens får beskjed av Lindas 
mor da han står i banken. Det har 
vært en ulykke. Han setter seg på 
motorsykkelen og kjører mot Ha-
mar. Han passerer kilometer med 
køer, men familiens bil er fjernet 
da han passerer ulykkesstedet. Han 
forstår det er alvorlig, men ikke hvor 
alvorlig ulykken er.

På sykehuset finner Jens sin 
Linda i sykehussengen, gråtende 
og i sjokk. Hun er ”gul og blå”, men 
det er ikke oppdaget noen brudd-

skader. De vil bare til Ullevål så fort 
som mulig, og reiser i drosje så fort 
det lar seg gjøre. Ennå vet ikke for-
eldre hvor hardt skadet Daniela er, 
men får vite at det er rutine å sende 
små barn med hodeskader til Ulle-
vål.

En fryktelig beskjed
På Ullevål får foreldrene vite at Da-
niela har pådratt seg alvorlig hode- 
og leverskade. Hun ligger i respira-
tor.

– Det var helt uvirkelig å se bar-
net vårt ligge med slanger til krop-
pen. Hun hadde måleinstrumen-
ter som målte puls, pustefrekvens, 
og trykk i hodet. De første dagene 
gjenopplevde også Linda ulykken 
gang etter gang. Det var forferdelig 
sterkt. Det dukket stadig opp nye 
bilder. Linda hadde det fryktelig 
vanskelig. Vi måtte be om hjelp fra 
sykehuspresten, forteller Jens.   

Det ble etter noen dager konsta-
tert svært store hodeskader på Da-
niela. Foreldrene forteller de gikk i 
en slags døs – helt på siden av seg 

Den 16.juli i 2007 er Linda 
Sorge (38) på vei til Bru-
munddal for å kjøpe dåps-
kjole til lille Daniela (3 
måneder) som sitter godt 
sikret i barnesete bak i 
personbilen. På E6 skjer 
det. Linda registrerer at 
bilen hennes mister fart, 
hun ser i speilet at laste-
bilen bak henne kommer 
faretruende nær. Så smel-
ler det. 
– Vi har følt sinne, for-
tvilelse, håpløshet og en 
bunnløs sorg. Det føltes 
som livet stoppet opp. 
Livet blir ikke det samme 
som før ulykken, men vi 
har lært at det kan leves 
videre, sier Linda Sorge og 
Jens Birk Rasmussen.

– Vi vil alltid ha
et barn for lite

– Du blir nok ekstra engstelig for at det skal skje barnet ditt noe et-
ter å ha vært igjennom en ulykke. Daniela kan aldri erstattes, men 
Phillip har gitt oss livsgnisten tilbake, forteller Linda Sorge.
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selv. Jens har to gutter fra et tidli-
gere ekteskap og også de fikk be-
søke Danilea. Det blir mange ster-
ke inntrykk og Daniela blir døpt på 
sykehuset. Ingen vet hva utfallet av 
skadene vil bli.

Fikk krisehjelp
Både Linda og Jens berømmer Ul-
levål for den støtten og hjelpen de 
fikk de fryktelige dagene etter ulyk-
ken.

– Det ble koplet inn krisepsyko-
log, vi fikk hjelp av prest og sosio-
nomtjenesten fungerte veldig bra. 
Oppfølgingen var meget profesjo-
nell. Vi meldte oss inn i Landsfore-
ningen for trafikkskadde etter tips 
fra sosionomen. Det er vi svært 
glade for at vi gjorde, forteller de 
to.

Daniela ble operert for å lette 
trykket i hodet. Linda og Jens snak-
ket mye om hvordan de skulle møte 
hverdagen med et barn som hadde 
pådratt seg store skader. Så kom-
mer beskjeden om at Daniela bør 
få slippe. Legene som har vurdert 
skadene sier tilstanden er så alvor-
lig at det beste for denne lille jenta 
er å avslutte ”behandlingen”. 

– Det var helt forferdelig, men 
etter mange og lange samtaler så 
innså vi at legene hadde rett. Det 
var ikke mer de kunne gjøre. Vi sov 
på samme rom som Daniela de sis-
te dagene hun levde. Det var hjer-
teskjærende å holde henne inntil 
oss og vite at alt liv snart var over, 
forteller foreldrene.

Tung tid
Den 10. august sovnet Daniela inn, 
og foreldrene bestemte seg for at 
Daniela skulle begraves på Biri – 
der hun hadde levd sitt korte liv. 

– Presten i Biri, Knut Sønste-
gaard har vært til stor støtte for oss. 
Han besøkte oss på sykehuset, han 
forrettet i Danielas begravelse, han 
fikk oss også inn i en sorggruppe 
som var til god nytte. Vi har fortsatt 
god kontakt med et annet foreldre-
par som også har opplev å miste et 
barn. Presten har vært helt fantas-
tisk, sier Jens og Linda.

Etter begravelsen blir livet vel-
dig vanskelig for Linda. Jens ord-
ner alt det praktiske, og greier på 
et vis å komme igjennom dagene 
med det. Arbeidsgiveren er forstå-
elsesfull. Jens, som jobber med 

IT, får utføre mange av oppgavene 
hjemmefra. Linda går inn i en dyp 
depresjon. Sorgen er kveldende.

– I månedene etter ulykken fun-
gerte jeg ikke. Livet stoppet opp. 
Etter en tid bestemte jeg meg for 
å benytte et dagtilbud, og jeg fikk 
også annen profesjonell oppføl-
ging. Jeg greide heller ikke å være 
med på rettssaken. Det ble rett og 
slett for vondt, forteller Linda.

Sjåføren som forårsaken ulyk-

ken ble av Hedmark tingrett dømt 
til fengsel i 30 dager og tap av fø-
reretten i et halvt år. Foreldrene ble 
tilkjent 75.000 i erstatning. Føre-
ren anket imidlertid, og fikk slippe 
fengsel.

Livet går videre
Linda og Jens har ingen ønsker 
om å bli ”ukeblad-mat”. De fortel-
ler sin historie i Trafikkskaddes ma-
gasin fordi de håper å kunne være 
til hjelp for andre som har opplevd 
det å miste noen av sine kjære i en 
ulykke. Linda har meldt seg på som 
igangsetter for selvhjelpsgrupper. 
Hun har et ønske om etter hvert å 
bli mer aktiv i LTN. Linda vet ikke 
om hun er sterk nok til å ta på seg 
rollen ennå, men vil gradvis forsøke 
å være til hjelp for andre. Linda er 
i dag midlertidig ufør og har blant 
annet plager med nakken. Den tid-
ligere hjelpepleieren håper imidler-
tid at hun en dag skal komme ut i 
arbeidslivet igjen.

– Når alt er som mørkest, så tror 
du livet ikke kan leves mer. Vi håper 
vår historie kan gi andre etterlatte 
håp. Livet går videre, men vi har et 
savn som alltid vil være der. Et år 
etter ulykken bestemte vi oss for å 
forsøke å bli foreldre igjen, og Phil-
lip har gitt oss livsgnisten tilbake. 
Phillip kan aldri erstatte jenta vår, 
men han gir oss noe å gå videre for, 
avslutter Linda Sorge og Jens Birk 
Rasmussen.

Pappa Jens Birk Rasmussen storkoser seg med Phillip. Leken ”høyt i 
været” er nok en av favorittene.

– Jeg har et ønske om å bli mer 
aktiv i LTN etter hvert, og føler 
vi fikk god støtte av foreningen 
da vi trengte det som mest, sier 
Linda Sorge.
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Mange av LTNs medlemmer har hatt 
nytte av å delta i selvhjelpsgrupper, 
og denne høsten er det mulighet 
for å melde seg på igangsetterkurs 
i regi av Selvhjelp Norge. I slutten 
av august kjørte brukerkontoret på 
Lillehammer et informasjonsmøte 
om selvhjelpsforståelse og inviterte 
til igangsetteropplæring. Rådgiver 
Innlandet, Knut Laasbye kunne der 
fortelle at de 20 plassene til igang-
setterkurset var fylt opp flere uker 
før kursstart. Nye kurs vil derfor bli 
arrangert i løpet av høsten.

Alle har ressurser
Eli Vogt Godager har i en årrekke 
arbeidet i Norsk Selvhjelpsforum 
og er opptatt av at alle mennesker 
har iboende ressurser som kan tas 
i bruk.

– Selvhjelp er et middel for læ-
ring og mestring. Jeg vil kalle ”en 
spade for en spade”. Vi har et pro-
blem – ikke en utfordring. Mennes-

ker møtes i en selvhjelpsgruppe 
fordi livet er vanskelig, sier hun.

Ikke behandling
Å delta i en selvhjelpsgruppe er in-
gen behandling, og kan også være 
god forebygging.

– Hvorfor ikke ta et tak i livet før 
man får en diagnose? spør Godager 
og Laasbye og legger til at å delta i 
en selvhjelpsgruppe kan være fore-
bygging på sitt beste. De aller fles-
te mennesker vil èn eller flere gan-
ger i livet møte vanskeligheter som 
sykdom, ulykke og død. Ved å kjen-
ne og forstå sine egne problemer, 
eller tørre å kjenne på smerten, så 
kan livet bli enklere å mestre. Å del-
ta i en selvhjelpsgruppe kan også 
være god rehabilitering. Vogt Go-
dager sier det slik:

– En kvinne fortalte meg at hun 
hadde fått fantastisk gode råd i 
gruppa – uten at noen hadde gitt 
henne råd. Det sier mye om hvor-

dan en selvhjelpsgruppe skal fun-
gere.  Her er det altså samtalen 
mellom mennesker som åpner for 
nye muligheter.   

En erkjennelse
Å bli deltaker i en selvhjelpsgruppe 
må komme ut fra eget ønske. 

– Vi har fått henvendelser fra 
familiemedlemmer som ønsker at 
en av sine skal delta. Da sier vi at 
vedkommende må ta kontakt selv. 
Vedkommende må selv ha kommet 
fram til forståelsen av at han eller 
hun har et problem som det er øn-
skelig å gjøre noe med. Vi har også 
retningslinjer for hvordan gruppen 
skal settes sammen. Den som tar 
på seg en igangsetterrolle skal et-
ter hvert bli overflødig. Gruppen 
skal bli selvdreven, sier de to.

Mange kurs
Selvhjelpsgruppene rundt i landet 
har ulike møteplasser. Det kan være 

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Drar i gang selvhjelpskurs 
flere steder i landet
Selvhjelp Norge drives av Norsk Selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. 
Denne høsten dras det i gang igangsetterkurs flere steder i landet, og interessen er 
upåklagelig.
– Det finnes en kraft i oss alle – eller en mulighet til å mobilisere. Å delta i en selv-
hjelpsgruppe kan hjelpe oss til å mestre hverdagen, slår rådgiver Eli Vogt Godager 
og rådgiver for innlandet Knut Laasbye fast.

”Det handler
om å ta tak
i eget liv”

– Å delta i en selvhjelpsgruppe kan ha en god forebyggende effekt, 
forteller rådgiver Eli Vogt Godager.
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Det fokuseres på tre temaer: Det 
første handler om samarbeid om 
selvhjelpsarbeid på sentralt, regio-
nalt og lokalt nivå. 

– Vi antar at selvhjelpsfeltet 
formes i samarbeid med en rekke 
aktører og virksomheter innen si-
vilsamfunnet så vel som velferds-
staten, og vil kartlegge hvilke sam-
arbeidsrelasjoner som oppstår og 
vurdere hvordan de øver innflytel-
se på de ulike aktører og arenaer, 
sier Marte Feiring og Nora Gotaas.

 Det andre temaet dreier seg om 
lærings- og mestringsprosesser 
som skjer i ulike selvhjelpsfora og 
hvilke virkninger de har på delta-
kernes opplevelse av livssituasjon 
og mestring. 

– I det tredje temaet er det sen-
tralt å sammenligne ulike typer me-
todikk og praksis samt drøfte hvor-
dan kunnskapsoverføringer skjer. 
Vi vil beskrive utforming av selv-
hjelpsarbeid i skjæringspunktet 
mellom erfaringsbaserte og pro-

fesjonsbaserte kunnskapsformer, 
forteller de to. 

Samarbeidspartnere i gjennom-
føringen av prosjektet er Norsk 
selvhjelpsforum og Knutepunktet 
Selvhjelp Norge. I tillegg er det eta-
blert et samarbeid med to andre 
miljøer: Høgskolen i Nord-Trønde-
lag og Lærings- og mestringssen-
teret ved Helse Midt-Norge (i Møre 
og Romsdal). 

Skal forske på selvhjelpsarbeidet
Marte Feiring og Nora Gotaas er to forskere ved NIBR (Norsk Institutt for By- og Regi-
onforskning) som har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å gjennomføre en studie av 
selvhjelpsarbeid i Norge. Dette er en del av Nasjonal plan for selvhjelp. Formålet er 
å fremskaffe erfaringer med ulike former for selvhjelpsarbeid. Kunnskapen skal bidra 
til videreutvikling av praksis og metoder. Prosjektet startet opp våren 2009. 

ved Lærings- og mestringssente-
rene, brukerkontorene, frivillighets-
sentralene eller andre egnede loka-
ler som eksempelvis et bibliotek.

– Vi er i gang med å danne nett-
verk, og reiser rundt for å spre in-
formasjonen om selvhjelp. Knu-
tepunkt for selvhjelp har mange 

samarbeidspartnere. Vi er avhen-
gige av dette samarbeidet for å nå 
ut der folk bor. Gjennom ulike orga-
nisasjoner og offentlige virksom-
heter treffer vi flere. Knutepunktets 
primære oppgave er å gjøre selv-
hjelp kjent for flere, og vi er derfor 
blant annet glade for at media be-

kjentgjør arbeidet, sier Vogt Goda-
ger sammen med Laasbye.

Du kan gå inn på adressen www.
selvhjelp.no for mer informasjon 
om igangsetterkurs. 

– Selvhjelp Norge er i gang med å danne nettverk og reiser derfor rundt for å informere om våre tilbud. 
Vi er interessert i å komme i kontakt med mennesker som kan være med å starte grupper, sier rådgi-
verne Eli Vogt Godager og Knut Laasbye i Selvhjelp Norge.
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Reportasje       

Av Gunn-Elisabeth Almås

Drømmedag på 
Sofiemyr med hundrevis 
av publikummere

Rallykjører Pekka Lundefaret skal 
ha mye av æren for at hundrevis 
av publikummere strømmet til sta-
dion. Lundefaret var fornøyd, og 
sliten, etter arrangementet på Sofi-
emyr stadion. Han har stått på nær-
mest natt og dag for å få brikkene 

på plass, og han var derfor svært 
fornøyd med publikumstilstrøm-
mingen. 

– Det har vært utrolig mye som 
skulle klaffe, men vi må si oss vel-
dig godt fornøyd med arrange-
mentet. Vi i rally-miljøet er opptatt 

av trafikksikkerhet, og det var der-
for fint å kunne få til et samarbeid 
med Landsforeningen for trafikk-
skadde. Jeg mener bestemt at det 
burde bygges flere motorbaner der 
ungdom kunne få prøvd seg, og jeg 
mener også at midtdelere i trafik-

”Dream-team” samlet etter fotballkampen. (F.v) Roy Johansen (landslagstrener ishockey), Pål Virik (2. 
plass i VM offshore racing), Henning Solberg (rallykjører), Ronny Hushovd (bror til syklist Thor), Runar 
Pedersen (lærte Henning og Petter Solberg å kjøre bil i sin tid), Kent ”Kenta” Bergersen (tidligere Lyn 
trener), Pekka Lundefaret (rallykjører og entertainer) og Tommy Sharif (dekkbaron). (Foto: Frank Gjelsøy)

”Det store klubbslaget” ble mye mer enn fotballkamper mellom Oppegård IL og Kol-
botn IL. I programmet inngikk også et stjernespekket show der LTN var en av samar-
beidspartnerne.
– Et fantastisk flott arrangement som vi håper vil bli en tradisjon, er generalsekretær 
Marit Andresens kommentar etter ”drømmedagen” på Sofiemyr stadion søndag den 
16. august.

– Vi i rallymiljøet er opptatt 
av sikkerhet, og det var derfor 

naturlig for meg å prøve å få et 
samarbeid med LTN, sier rally-

kjører Pekka Lundefaret.



ken ville spart mange menneskeliv. 
Vi som driver denne sporten vet 
hvor viktig det er med sikkerhet, 
sier Pekka Lundefaret.

Høy kjendisfaktor
Med navn som ”Vinni” fra Paper-
boys, Henning Solberg, Espen 
”Shampo” Knutsen , Tommy Sha-
rif, Ronny Hushovd og Roy Johan-
sen var Pekka Lundefarets ”Dream-
team” klar på banen. Kjendislaget 
slo ut Kolbotn ILs damelag, men 
det måtte til en straffesparkkonkur-
ranse for å avgjøre det hele. Og, det 
var et allsidig program publikum 
fikk med seg på Sofiemyr. Helikop-
terturer, konserter, flyoppvisning og 
Selius Kobotn Cup trakk fulle tribu-
ner.

– Jeg synes det er gledelig at vi 
nå har fått et samarbeid med Kol-
botn Idrettslag og rallymiljøet. Det 
at motorsporten setter fokus på tra-
fikksikkerhet, er svært positivt. Vi 
når mange når vi får så gode sam-
arbeidspartnere som under sønda-
gens arrangement, sier en fornøyd 
generalsekretær i LTN.   

Også neste år
Marit Andresen håper arrangemen-
tet er kommet for å bli, og at det 
neste år vil bli lettere å trekke loka-
le LTN-lag med på arrangementet. I 
år stilte også LTNs leder Svein Ove 
Langeland på arrangementet. Lan-
geland fikk æren av å åpne showet, 
og også han rettet en stor takk til 
alle som hadde gjort dagen mulig.

– I kjølvannet av dette arrange-
mentet, så har vi nå knyttet kontakt 
med håndballgruppa i Kolbotn, 
og det er hyggelig at vi kan trekke 
sammen med idretten ved ulike ar-
rangementer, avslutter Marit An-
dresen.

Idrettsalget på Kolbotn har i 25 
dager gått med bøsser – like man-
ge dager som LTN er år.  

Mer samarbeid
Rallyfører Pekka sier han ikke ser 
bort fra et tettere samarbeid med 
LTN, og ser allerede for seg noen 
prosjekter.

– Det kan tenkes vi kommer 
med et forslag om å få til en årlig 
”happening” der LTN-ungdom får 
en tur med en av våre biler. Jeg ar-
beider med ungdom, og de unge 
får en erfaring for livet ved å være 

med å kjøre i en rally-bil. De fleste 
som blir med på slike turer skjøn-
ner at vi som bilførere må tenke sik-

kerhet, og jeg har opplevd at noen 
rett og slett blir redde. Jeg tror der-
for at flere baner, der ungdom vir-
kelig får prøvd seg, kunne fått ned 
ulykkesstatistikken. Vi i rallymiljøet 
har eksempelvis strenge rutiner på 
å kontrollere dekk – lufttrykk osv. 
Hvem andre gjør det før eller etter 
en kjøretur? spør den entusiastiske 
rallykjøreren.

”Kan tenke
oss et videre
samarbeid”

LTN fikk markedsført seg meget godt under arrangementet på Sofie-
myr. Det ble delt ut brosjyremateriell og andre LTN-effekter.

Hundrevis av publikummere kom til arrangementet. Både store og 
små fikk være med på et forrykende show.
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Små fotballspillere sjarmerte stort! Det var gøy å være med på Se-
lius Kolbotn Cup.



10 Tm • nr. 8 – 2009

Alle våre fylkeslag har en fin frem-
gang. Buskerud topper listen med 
28 nye medlemmer, men det er 
også svært gledelig at Oslo igjen er 
på vei fremover med 21 nye med-
lemmer. Vi vil også takke lagene i re-
gion sør,  som har invitert Telemark 
med på sine kurs og samlinger, slik 
at vi ikke har mistet medlemmer i 
Telemark i den tiden Telemark ikke 
har hatt et aktivt styre, men i stedet 
fått en liten økning. 

Trafikanten
Et nytt tiltak i 2008 har vært Trafi-
kanten. Tilbakemeldingene fra lage-
ne på avisen har vært meget positiv 
og det kan se ut som dette også har 
hatt en gunstig virkning på med-
lemstallene.

Sekretariatet har hatt flere hen-
vendelser fra nye medlemmer som 
har fått Trafikanten i sin postkas-
se. Vi har til og med hatt en som 
var meget fornærmet fordi naboen 
hadde fått avisen og ikke han. Med 

andre ord, god markedsføring av 
lagene og den lokale aktiviteten. 

Landsdekkende kampanjer
Sykkelhjelm og reflekskampanjene 
har også medvirket til at LTN har 
blitt mer synlig. Store landsdekken-
de kampanjer gir oss bra omtale i 
lokalpressen. Alle lagene har gjort 
en kjempejobb og tilbakemeldinge-
ne er at dette er moro å jobbe med. 
Gode ideer til neste store kampan-
je, tar vi gjerne i mot!

God medlems-
utvikling i LTN

Etter at finanskrisen i oktober 2008 slo til mot medlemsmassen, har vi i 2009 fått 280 
nye medlemmer. 30 av våre 37 lag øker medlemstallet, mens de 7 som ikke har hatt 
en økning har en liten nedgang på 1 til 4 medlemmer.

Landsforeningen

Av Marit Andresen
Generalsekretær i LTN

Rettssikkerhetsfondets formål er å yte støtte til ulykkesskadde som har behov for å bringe saken 
sin inn for domstolene. Fondet kan stille garanti for utgifter til domstolsprosessen. Hvilken 
garanti som stilles avhegner av den enkelte sak. Det ytes kun garanti for utgifter som overstiger 
det som dekkes av andre ordninger, feks. rettshjelpsforsikring, fri rettshjelp etc.  Om saken gis 
garanti vurderes ut fra fondets statutter.

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

Søknad sendes av advokat til: Landsforeningen for trafikkskadde, Postboks 4258 Nydalen, 
0401 Oslo.

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

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

Gaver til idealistiske organisa sjoner berettiger til skattefradrag.

LTNs Rettssikkerhetsfond



Nylig kom boken ”Bare en overle-
vende” som handler om da tsuna-
mien traff kysten av Thailand i 2004. 
Sammen med kona Essi Frydelund, 
datteren Karoline og hennes kjæ-
reste overlevde Jan Faye Braad-
land monsterbølgen som slo inn 
over paradisøya Koh Hong. Boken 
starter med den dramatiske hen-
delsen 2. juledag. Som ved et mi-
rakel overlevde familien, og forfat-
teren beskriver med drivende kraft 
sin opplevelse da han var så nær å 
miste livet. Braadland tar oss med 
i den dramatiske opplevelsen i det 
bølgen treffer, han formidler skrike-
ne, panikken, fortvilelsen, de skad-
de rundt dem og sjokket etter at 
bølgen har trukket seg tilbake. Han 
formidler den totale stillheten etter 
ødeleggelsene, så kaos, han skriver 
om et mareritt som skal vare lenge. 

”Bare en overlevende” er en bok 
for alle som har opplevd trauma-
tiske hendelser. Mennesker som 
har opplevd ulykker og død vil 
kjenne igjen smerten som formid-
les i boken. Som ekteparet skriver 

i forordet så sliter mennesker hver 
eneste dag for å takle traumatiske 
opplevelser og egne kriser. Det fin-
nes ingen standardsvar eller enke 
løsninger på dette. Hvordan klare 
hverdagen?  Hvordan bearbeide 
inntrykkene? Utfordringen ligger i å 
finne fram måter å leve videre på. 
Det handler i stor grad om gradvis 
å uskadeliggjøre de vonde bildene, 
helst sammen med andre. Livet blir 
ikke det samme etter at en katas-
trofe inntreffer, minnene vil være 
der. Det er en kjensgjerning at de 
aller fleste opplever et tidsskille før 
og etter en dramatisk ulykke. Men, 
en traumatisk opplevelse behøver 
nødvendigvis ikke bare være nega-
tiv, men også åpne opp for å tenke 
nytt og gjøre forandringer i livet. 
Det forteller boken oss noe om.

Boken er tredelt og åpner med den 
dramatiske hendelsen der monster-
bølgen slår inn. Den andre delen av 
boken er et forsøk på ”å beskrive 
det ubeskrivelige” gjennom dikt. 
Dette er terapeutiske dikt med va-
kre illustrasjoner. Siste og tredje del 

er faktaopplysninger om blant an-
net traumer. Denne delen av boken 
tar også for seg refleksjoner om dø-
den, kjærligheten og tsunamien. 

Etter tsunamiens ødeleggelser og 
død oppsøkte fotograf Essi Fry-
delund ofte Bygdøy, og dette ble 
et fristed for henne. Frydelund har 
i en årrekke arbeidet som sykeplei-
er, men sliter fortsatt med opplevel-
sene av ulykken. Det har vært van-
skelig å gå tilbake i jobb. I starten 
fotograferte hun natur og fant ro i 
en vanskelig hverdag. Etter at tsu-
namiminnestedet ble avduket på 
Bygdøy, har hun fulgt kunstverket 
gjennom årstidene. Fotografiene 
står fint sammen med ekteman-
nens tekst.

Jan Faye Braaland ble selv skadd i 
en bilulykke i 1996. Saken ble om-
talt i Trafikkskaddes magasin i 1998. 
Braaland gikk gjennom en seks års 
lang kamp og to rettssaker for å få 
sin rettmessige erstatning i 2002. 
Braaland har med høstens bok tatt 
opp igjen sitt forfatterskap.
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Bare en overlevende
Tekst og bilder i  post-
tsunamisk  perspektiv

Av Jan Faye Braadland
Med fotografier av
Essi Frydenlund

Tekstforlaget 2009

Bokanmeldelse

Av Gunn-Elisabeth Almås

Vakker bok om en 
dramatisk hendelse
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I mange dommer har uttalelser fra 
nevrolog Nordal i henholdsvis Lie-
saken (Rt 1998 s 1565) og Thelle-
saken (Rt 2000 s 418) stått sentralt. 
I Thelle-saken uttalte han således:  
Ved kollisjoner som resulterer i en 
hastighetsdifferanse på ca 10 km/t, 
er sannsynligheten liten for forbi-
gående plager, og tilnærmet 0 for 
varige. Senere har selskapene med 
støtte fra enkelte norske sakkyndige 
anført at ved kollisjoner forfra går 
det en grense som er 2–3 ganger 
høyere. Med slike uttalelser sier det 
seg selv at selskapene har hatt stor 
interesse av å legge frem tilsynela-
tende sikre beregninger som viser 
at hastighetsendringen ligger un-
der disse påståtte grenser. 

Lagmannsrettspraksis frem 
til 2009
Siden Thelle-saken har ikke Høy-
esterett behandlet noen saker om 
nakkeskader hvor spørsmålet om 
skadeevne i kollisjoner med lav 
hastighet har stått sentralt. Derimot 
har vi fått en rekke lagmannsretts-
dommer på området. Det som pre-
ger domspraksis er at tilsynelaten-
de like saker er blitt vurdert svært 
forskjellig med hensyn til kravet om 
skadeevne. Ikke minst skyldes dette 
at ulike sakkyndige har ulike syns-
punkter.  De første årene nådde ska-
delidte frem i flere saker med lav 

hastighet, med hastighetsendring 
helt ned i 6 km/t. Selskapene fort-
satte likevel å argumentere for at 
det må oppstilles høyere grenser 
for når det er mulig å få varige ska-
der og fikk etter hvert gjennomslag 
i flere saker.  I en dom i Eidsivating 
av 9. desember 2008 la retten såle-
des til grunn at en hastighetsend-
ring på maksimalt 14 km/t i en kolli-
sjon skrått forfra ikke hadde evne til 
å påføre skadelidte varige plager. 

Det vitenskapelige grunnlag 
for å operere med bestemte 
grenser
I motsetning til det man skulle for-
vente er ikke uttalelser fra de sak-
kyndige om bestemte grenser for 
skadeevne ved påkjørsler bakfra el-
ler forfra vitenskapelige basert. Den 
påberopte forskning om bestemte 
grenseverdier dreier seg om forsøk 
med frivillige, friske forsøksperso-
ner. Allerede i 1995 uttalte eksperte-
ne i den såkalte Quebec Task Force 
at man ikke kunne overføre resulta-
tene fra slike forsøk til det virkelige 
liv. Det danske Retslægerådet har i 
flere uttalelser uttalt det samme og 
har lagt til grunn at det kan forelig-
ge skadeevne ved hastighetsend-
ringer under 5 km/t. Bilens hastig-
hetsendring forteller ikke hvor store 
krefter nakkens strukturer blir påført 
for da dette kan variere svært mye 

avhengig av personens sittestilling, 
nakkestøttens innstilling, setets inn-
festing m.m. Videre kan forskjellige 
personer ha ulik sårbarhet for ek-
sempel på grunn av tidligere ska-
der/plager, kroppsbygning, kjønn 
m.m.

Et annet aspekt ved vurderinger av 
skadeevne er hvilken vekt man skal 
legge på innhentede beregninger 
av bilens hastighetsendring. Kritik-
ken har gått på at slike beregninger 
bygger på et vesentlig element av 
skjønn og at de derfor er langt mer 
usikre enn det selskapene anfører. 
Rekon har forsøkt å møte kritikken 
med å anføre at de opererer med 
svært gode marginer. I flere saker 
hvor skadelidte har fått medhold 
har det imidlertid foreligget alterna-
tive beregninger med høyere ver-
dier enn de Rekon er kommet frem 
til. Domstolene uttrykker da gjerne 
usikkerhet med hensyn til hvilke be-
regninger som egentlig er riktige. 

Borgarting lagmannsrett  
28. april 2009
Saken gjaldt påkjørsel bakfra. Ue-
nigheten gjaldt først og fremst 
ulykkens skadeevne, men selska-
pet anførte også bl.a. at det forelå 
en atypisk sykdomsutvikling. For 
tingretten ble det fremlagt bereg-
ninger fra Rekon som viste en has-

To viktige dommer 
om skadeevne
(Bakgrunnsteppe:
Lie-dommen og Thelle-dommen)

Svært mange nakkeslengskadde opplever at for-
sikrings selskapene bestrider at den aktuelle ulykke 
har hatt tilstrekkelig skadevoldende evne. Under 
forsikrings oppgjøret innhentes svært ofte beregninger 
av bilens hastighetsendringer og akselerasjon/retarda-
sjon (hovedsakelig fra firmaet Rekon). Det anføres at 
disse beregningene viser at ulykken ikke har hatt skade-
voldende kraft, eller at sannsynligheten for å bli skadet 
er svært liten. 

Fra Retten

Av Sven Knagenhjelm, 
Advokatforum 
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tighetsendring mellom 3,9 og 7,4 
km/t. Skadelidte hadde innhentet 
beregninger fra siv.ing Arvid Aakre 
som anslo området for mulig has-
tighetsendring til mellom 4,3 og 
11,5 km/t. Under behandlingen for 
lagmannsretten lot selskapet foreta 
en rekonstruksjon med to tilsvaren-
de biler som i ulykken. I det første 
forsøket fikk man en hastighetsend-
ring på 3,6 km/t. Med en kollisjons-
tid på 0,2 sekunder ga det en akse-
lerasjon på 0,5g. Den andre testen 
ga en hastighetsendring på 6,3 km. 
Kollisjonstiden ble anslått til 0,17 
sekunder som ga en akselerasjon 
på 1g.  I begge tilfeller var det altså 
tale om svært lave krefter. Om man 
la rekonstruksjonen til grunn, un-
derbygde den selskapets anførsel 
om at Rekon har gode sikkerhets-
marginer til fordel for skadelidte når 
de utfører sine beregninger. 

Lagmannsretten kom til at skade-
evne forelå. Det ble lagt til grunn 
at Rekons beregninger var beheftet 
med usikkerhet og at resultatene fra 
rekonstruksjonen var basert på en 
såkalt underride-situasjon hvor på-
kjørende bils støtfanger ble presset 
under den påkjørte bils støtfanger. 
Dette ga lavere hastighetsendring 
og mindre kollisjonstid enn et kon-
tant støt, men man hadde ikke opp-
lysninger om at det i virkeligheten 
var et slikt sammenstøt. Videre la 
lagmannsretten til grunn at det var 
økt fare for skade fordi skadelidte 
var uforberedt, hadde hodet 
vridd mot venstre og nakke-
støtten var for lavt innstilt.  
Endelig viste lagmanns-
retten til at det var en-
tydig sammenfall i 
tid mellom ulyk-
ken og inntre-
den av symp-
tomer. 

Selskapet anførte forgjeves at for-
verring av skadelidtes plager og til-
komst av nye symptomer til under-
veis var atypisk.  Det het om dette 
i dommen: ….Lagmannsretten er  
ikke i tvil om at sykdomsbildet er 
forenlig med det vi vet om skader 
påført ved nakkesleng. As sympto-
mer er helt typiske for slike skader. 

Dommen ble anket men nektet 
fremmet for Høyesterett. Saken ble 
prosedert av Christian Venge Tollef-
sen, Nordia. 

Borgarting lagmannsrett dom
av 4. august 2009
Denne saken gjaldt sammenstøt 
mellom en bil og en elg. Selska-
pet anførte at det verken forelå 
skadeevne, akuttsymptomer eller 
brosymptomer. Rekon hadde be-
regnet hastighetsendringen til mel-
lom 3,3 km og 10,8 km . Rekon la 
som vanlig til grunn en  kollisjons-
tid på 0,12 sekunder og kom til en 
retardasjon for den påkjørte bil 
på mellom 0,8 g og 2,5 g. Selska-

pet anførte at grensen for 

nakkeslengskade var minst 34 km/t 
og påberopte seg dommen fra Eid-
sivating 9.12.08.  Lagmannsretten, 
som støttet seg på vurderingene fra 
to sakkyndige (nevrologene Aasen 
og Hesselberg), kom til at ulykken 
hadde skadeevne, dette til tross Re-
kon hadde beregnet maksimal has-
tighetsendring til mer enn 20 km/t 
under den grense selskapet anfør-
te.  

Rekons beregninger ble tillagt li-
ten vekt under henvisning til at dis-
se i hovedsak bygger på erfaringer 
mellom sammenstøt mellom biler, 
og at sammenstøt mellom elg og 
bil ikke uten videre er sammenlign-
bart. Selv om lagmannsretten ikke 
uttalte seg eksplisitt om en eventu-
ell grense for skadeevne ved kolli-
sjoner forfra synes det åpenbart at 
dommerne her har frigjort seg fra 
påstandene om at det kan oppstil-
les en slik bestemt grense. 

Dommen er ikke påanket. Prosess-
fullmektig for skadelidte var Per-
Erik Bergsjø, Vogt & Wiig. 

Oppsummering
De to dommene bekrefter flere vik-
tige forhold.  Man kan ikke legge til 
grunn hastighetsberegninger fra 
selskapenes sakkyndige fordi dis-
se beregningene er beheftet med 
store usikkerheter. Det er grunn til 
betydelig skepsis mot såkalte re-
konstruksjoner. Beregninger av has-
tighetsendringer, selv om de skulle 
være riktige, vil ikke være tilstrek-
kelige til å si noe om skadeevnen 
fordi det er en rekke individuelle 
forhold som avgjør om skade inn-
treffer. Man kan vanskelig operere 
med sikre grenser for skadeevne 
og disse grensene ligger under en-
hver omstendighet langt under de 
grenser som anføres fra selskape-

nes side. Ved vurdering av om ska-
deevne foreligger er det naturlig å 
legge vekt på den omstendighet at 
skadelidte får symptomer i tilknyt-
ning til ulykken. 

”Det er grunn
til betydelig

skepsis” 
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Fra Retten

Av Advokat Jane Ytreøy Grøndalen 
Advokatfirmaet Norman & Co Ans               

Saksforholdet:
Gjennom hovedtariffavtalen for 
kommunesektoren (HTA), har det 
lenge vært avtalt et todelt system 
for erstatningsordning ved yrkes-
skade/ yrkessykdom. Dersom man 
får godkjent en skade som yrkes-
skade av Nav og får innvilget ufø-
repensjon med yrkesskadefordeler, 
fremkommer det av tariffavtalen at 
den ansatte da har et ubetinget krav 
på utbetaling av inntil 15 G (folke-
trygdens grunnbeløp), avhengig av 
hvor stor den yrkesskaderelaterte 
uførheten er. Dette har vært en for-
del for skadelidte idet forsikrings-
selskapet da ikke kan gjøre en egen 
– og annerledes – vurdering av om 
det foreligger en skade og om det 
er årsakssammenheng. Selskapene 
må foreta en utbetaling basert på 
Navs vurdering. 

Dommen dreide seg utelukken-
de om hvilken rett til renter skade-
lidte hadde, samt når rentene skul-
le begynne å løpe. 

Lagmannsretten slo enstemmig 
fast at skadelidte i følge ordlyden 
i tariffavtalen kan velge mellom G 
på skademeldingstidspunktet, og 
G på oppgjørstidspunktet (dvs når 
du får utbetaling). Velger man G 
på skademeldingstidspunktet har 
man krav på renter fra to måne-
der deretter. Dette følger av forsi-
kringsavtaleloven § 18-4. For den 
enkelte vil dette kunne ha stor øko-
nomisk betydning idet det ofte går 
veldig mange år fra man blir ska-
det til man får innvilget uførepen-

sjon med yrkesskadefordeler. I de 
to sakene som ble behandlet av 
lagmannsretten gikk det henholds-
vis 5 og 8 år fra skaden skjedde til 
skadelidte fikk innvilget uførepen-
sjon med yrkesskadefordeler. Som 
følge av at morarentesatsen gjen-
nomgående er høyere enn den år-
lige økningen i G, vil det fort lønne 
seg for skadelidte å velge oppgjør 
basert på G på skademeldingstids-
punktet, selv om man må betale 
28 % skatt av renteinntektene. Det 
vil ofte dreie seg om betydelige til-
leggsutbetalinger. 

Selskapet mente at skadelidte 
ikke skulle få renter før vedtaket fra 
Nav på uførepensjon med yrkes-
skadefordeler forelå. Dette fikk de 
altså ikke medhold i. Dommen ble 
forsøkt anket til Høyesterett, men 
slapp ikke inn og er derfor retts-
kraftig.

Gjelder dette meg:
Før 2005 foretok selskapene gjen-
nomgående utbetalinger i tråd med 
det Borgarting nå har fastslått at er 
riktig. Men hvis du har fått en ut-
betaling basert på HTA en gang 
etter 2005 bør du sjekke at du har 
fått riktig oppgjør. Selskapene har 
gjennomgående ikke opplyst at be-
regningen er omstridt, og det er så 
langt uklart om selskapene på eget 
initiativ vil korrigere utbetalingene. 

Oslo Kommune er ikke omfat-
tet av HTA så dommen gjelder i ut-
gangspunktet ikke for ansatte der. 
Etter mitt syn må imidlertid dom-

men få betydning også for deres 
tariffavtale, men det er pr i dag et 
uavklart spørsmål.

Viktig til slutt:
I begge sakene som ble behand-
let av Lagmannsretten sa selska-
pet seg enig i at rentene beregnes 
med utgangspunkt i da skaden ble 
meldt arbeidsgiver. Dette fordi man 
etter forsikringsavtaleloven § 19-9 
identifiserer arbeidsgiver og selska-
pet, i den forstand at det arbeidsgi-
ver vet, vet også forsikringsselska-
pet. Regelen har stor betydning idet 
skadene ofte blir meldt selskapene 
flere år senere, mens arbeidsgiver 
som regel får beskjed umiddelbart 
og skademelding til Nav sendes 
raskt. Det er derfor viktig å sjekke at 
selskapene følger opp denne prak-
sisen også fremover. Pr i dag må 
jeg som regel minne selskapene 
om denne regelen for å få renter fra 
et så tidlig tidspunkt. 

Ny dom gir
kommunalt 
ansatte større rettigheter

”Bedre
rettigheter og 

større
utbetalinger

i tilfelle
yrkesskade”

Den 4. mai kom det en dom fra Borgarting lagmannsrett som vil sikre kommunalt an-
satte bedre rettigheter og større utbetalinger i tilfelle yrkesskade. 
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Fagnytt

Av Anu Piira og
Knut Gjesdal

ATLET studien er et samarbeids-
prosjekt mellom Sunnaas sykehus, 
Nord-Norges kurbad i Tromsø, Fris-
kvernklinikken i Asker og Idretts-
høgskolen, der vi ønsker å se på 
nytten av gangtrening på trede-
mølle med vektavlastning. De som 
har vært ”pilotpasienter” i Tromsø, 
har opplevd treningen som nyttig, 
både for styrken i beina og for over-
kroppskontrollen. Forsøket trengs 
nå for virkelig å bevise om det er 
nyttig – først når vi vet det, kan vi 
begynne å ønske eller kreve at slik 
trening tilbys mange.

Har finansiering
Nå er de byråkratiske tingene på 
plass, vi har finansiering til å gjen-
nomføre prosjektet, og ATLET stu-
dien er kommet godt i gang både i 
Tromsø og i Asker. De første delta-
gerne er snart ferdige med sine seks 
måneder i studien, og det går greit 

både med den hjelperassisterte tre-
ningen i Tromsø og den robotassis-
terte treningen i Asker. Før-testing 
på Sunnaas er gjort på 15 personer, 
men det trengs flere (entusiastiske) 
deltagere.
   
Trenger flere
ATLETstudien trenger i alt 60 ”for-
søkskaniner”. 30 vil fungere som 
kontrollgruppe, det vil si at de ikke 
får trene på tredemølle i denne om-
gangen. De andre blir delt inn i to 
grupper. Den ene gruppen trener på 
Nord-Norges kurbad i Tromsø. Her 
er det fysioterapeuter som hjelper 
til med å bevege beina når man går. 
Det blir tre opphold på hver 4 uker, 
til sammen 60 treningsdager. Den 
andre gruppen har tredemølletre-
ning på Friskvernklinikken i Asker. 
Der vil beina beveges av en robot, 
en Lokomat. Også i Asker vil hver 
deltager få 60 treningsdager over 

et halvt år. Disse deltagerne vil av 
praktiske hensyn måtte  bo i nærhe-
ten av Asker (under 70km). 

Noen kriterier
Alle deltagerne må ha en inkom-
plett skade og ennå ikke kunne gå 
uten hjelpemidler. Skaden må være 
stabil, det vil si minst to år gam-
mel. Det må selvsagt ikke foreligge 
kontraindikasjoner til trening (for 
eksempel sår eller urimelig spas-
tisitet). Alle deltakerne vil i for- og 
etterkant av treningen bli testet på 
Sunnaas sykehus.   

Dersom du ønsker å vite mer, kan 
du kontakte fysioterapeut Anu Mir-
jam Piira, mobil: 952 299 39, jobb-
telefon: 77 66 88 03, e-post: anu.
piira@kurbadet.no eller professor 
Knut Gjesdal, e-post: knut.gjesdal@
medisin.uio.no.

Nytt om 
ATLET 
studien
(Avlastet Tre-
ning for Lamme 
Etter Traume)

Tidligere trodde man at 
bedringen etter en rygg-
margsskade ville stoppe 
opp i løpet av 1 til 2 år. 
Nå vet vi heldigvis bedre; 
det skjer ting over lang tid 
hvis man trener. Christofer 
Reeve, kanskje bedre kjent 
som Supermann, viste 
dette tydelig.

Den robotassisterte treningen er godt i gang, men ATLET-studien 
trenger flere entusiastiske deltakere. Vil du være med, så heng på…
(Foto: Gunn-Elisabeth Almås)
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Innlegg

Av Nils-Gunnar Kristoffersen, 
Regionsekretær Nord

– Vi gir oss ikke!

Det er meget viktig å opptre var-
somt og ta vare på seg selv i trafik-
ken. Gjennom det tar man vare på 
andre. Uforsvarlig kjøring gjør at alt 
for mange dør eller blir hardt ska-
det. 

Det er livsfarlig å bevege seg ut 
i trafikken. Vi har alle et ansvar for å 
gjøre det så trygt som mulig. 

De folkevalgte har, over mange 
år, ikke tatt til seg det ansvaret. Da 
tenker jeg på veiutbygging(hvor ble 
det av 0-visjonen?). 

Den dårlige standarden på vei-
ene i Norge er med på å drepe og 
lemleste de som bruker veiene. Det 
i seg selv er grusomt og traumatisk 
for de som blir skadet og for pårø-
rende og etterlatte.

Dette koster også samfunnet 
så mye at det kostnadsmessig vil-
le vært en vinn/vinn-situasjon å 
bruke nok penger på veiene. Det 
er dokumentert at en dødsulykke i 
trafikken, koster samfunnet over 20 
millioner kroner.

LTN har i mange år blant annet 

fokusert på midtdelere på veiene. 
Det ville tatt bort møteulykkene, 
som er blant de verste ulykkene og 
som tar mest liv. 

Det er også et faktum at det er 
alt for liten risiko for å bli tatt når 
man bryter loven i trafikken. 

Jeg var inne på at alle må ta an-
svar i trafikken. Det gjelder også 
politikerne og LTN vil fortsette å 
”plage” dem til de tar det ansvaret. 

Veldig mange av våre medlem-
mer trenger behandling på grunn 
av kroniske skader etter ulykker. 

Her tenker jeg spesielt på reha-
bilitering. 

LTN opplever at Helse-Norge 
ikke prioriterer en så viktig funk-
sjon som rehabilitering. Når helse-
regionene skal spare penger, er re-
habilitering de mest utsatte og blir 
nedbemannet eller i verste fall ned-
lagt.

Det er lange ventetider(ofte over 
et år) for å få behandling og mange 
får ikke hjelp.  Resultatet av det, er 
at den kroniske skaden blir verre 

i stedet for bedre. Mange mister 
muligheten til å komme tilbake/be-
gynne i skole/jobb. Smerteplagene 
gjør at man ikke greier å vedlikehol-
de det sosiale nettverket. De føler 
at de blir en belastning for ”alle”. 
Til slutt kan det resultere i psykiske 
plager. 

Jeg kunne fortsette å ramse 
opp hvor negativt dette er, men jeg 
stopper der. Gjennom likemannsar-
beidet vårt prøver vi å hjelpe, men 
det er vanskelig.

Vi vet at også mange som får 
belastningsskader opplever det 
samme.

Det er ikke tvil om at det å satse 
på rehabilitering, vil spare samfun-
net for mange millioner hvert år. 
LTN jobber for at rehabilitering skal 
bli en storsatsing i Helse-Norge. 

Ansvaret for det jeg har tatt opp 
her, ligger hos politikerne. Vi gir 
oss ikke før de har forstått hvor vik-
tig det er og gjør de rette tiltakene. 

LTN hjelper personer som er skadd i trafikken, på arbeidet og i fritiden, i forhold til 
deres rettigheter. Men vi er også opptatt av forebygging og at de som blir skadd og 
pårørende/etterlatte skal få rett hjelp når ulykken skjer.

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

Dette vil gjøre det enklere for oss å kom-
me i kontakt med deg. Du kan sende 
adressen din til:

medlemmer@ltn.no
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– Gleder 
meg til å
starte jobben 
i LTN

Wenche Solløst har vært ansatt i 
Jernbaneverket de siste årene, men 
fra den 19.oktober er hun på plass i 
LTNs lokaler i Oslo. 

– Jeg måtte bare søke da jeg så 
jobben var ledig! Regionsekretær-
jobben i LTN virket både utfordren-
de og spennende. Nå håper jeg at 
lagene i Region Sør bruker meg til 
det de måtte trenge hjelp til. Målet 
mitt er å få en god oversikt over det 
som skjer i regionen og gjøre LTN 
mer synlig, sier Wenche engasjert.

Flytter på seg
Fra å ha jobbet i Jernbaneverket, 
med Røros/Solør-banen som ar-
beidsfelt, tar hun flyttelasset med 
seg til Oslo. Vel, ikke alt. På Røros 

bor fortsatt samboeren, men hun 
har en datter i Oslo, og et barnebarn 
som hun mer enn gjerne stiller opp 
for. Dessuten har hun sine røtter fra 
Odalen, og regner med at hun får 
litt mer tid til å besøke familien nå 
som hun har flyttet til Oslo.

– Jeg er ikke ukjent med bylivet. 
Jeg har bodd mange år i Oslo tid-
ligere, forteller hun og legger til at 
hun setter stor pris på naturen og 
er et aktivt turmenneske. Nå har jeg 
meldt meg inn på ”Friskis og svet-
tis”, så målet er å holde formen her 
i Oslo også, sier hun smilende.

Engasjert menneske
Wenche sier hun er glad for å ha en 
god helse, og hun ofte tenker over 

at dette ikke er tilfellet for alle. Hun 
er engasjert i sine medmennesker, 
og bruker gjerne litt av overskuddet 
på andre. Hun har lenge vært enga-
sjert i det frivillige arbeidet.

– Jeg har i mange år tenkt å bli 
fengselsvenn, og skal gjøre noe 
med det nå når jeg er kommet til 
Oslo, slår hun fast.

Wenche liker at det bobler og 
bruser litt rundt henne. Hun trives 
ikke med å tvinne tommeltotter.

– Nei jeg liker vel å ha det litt tra-
velt og at det skjer saker og ting. 
Det skal bli spennende å gå i gang 
med arbeidet i LTN. Nå i starten er 
det viktig at jeg får en god dialog 
med lagene i min region, avslutter 
hun.  

Wenche Solløst er snart 
på plass i LTNs lokaler i 
Oslo. 

Landet Rund

Av Gunn-Elisabeth Almås 
t

Wenche Solløst (56) har de siste ni årene bodd og arbeidet på Røros, men gjør nå 
Oslo-borger av seg etter å ha fått jobb som regionsekretær i LTN. Wenche har ”tyv-
startet” litt, og har allerede fått møtt de fleste av lagene i Region Sør. 



Etter middagen fikk vi en flott informasjon om histo-
rien til Haraldvangen av Lisbeth som hadde jobbet der i 
16 år. Det ble masse spørsmål og hyggelig samvær et-
terpå, før vi tok kvelden. Lørdagen startet med godvær 
som passet oss meget bra.

Gode og mette etter frokost var det tid for natursti. 
Vi delte oss i to grupper hvor vi da hadde paintball, pil 
og bue, labyrint, bowling, mastermind, stylter, og bad-
minten – for å nevne noe. Ja, vi hygget oss sammen 
med kaffe, kjeks og saft i det flotte solskinnet.

Tur med snekke
Så ble det lunsj og tid for hvile før neste økt kl. 15.00 

som var en tur utpå Hurdalsjøen i en snekke. Alle som 
ville ble med uavhengig av handikap. De hadde seil-
heis der. En meget flott tur i naturskjønne omgivelser. 
Vi spiste en deilig middag før vi koste oss i peisestua 
med utlodning. En meget morsom og hyggelig aften.

Idrett for funksjonshemmede
Søndagen etter frokost fikk vi en meget god informa-
sjon om idrett for funksjonshemmede av Silje Bakke. 
Alle vi ble meget interessert i mulighetene som finnes 
og hvilke steder idrett for funksjonshemmede de kan 
utføres.

Til slutt vil undertegnede rekke en stor takk til alle 
som gjorde denne helga uforglemmelig for oss.

St.Hans-moro på Haraldvangen

Vi i LTN-Romerike lokallag 
inviterte medlemmene våre til et 
helgeopphold på Haraldvangen den 
19.–21 juni.  Det meldte seg på 27 
personer. Forventningsfulle og med 
godt humør dro vi av gårde. Ingen 
hadde vært der før i denne regien. 
Den ene etter den andre kom utover 
ettermiddagen og hadde god tid til å 
innlosjere seg før middagen.

Skyting med 
pil og bue var 

en populær 
aktivitet.
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Landet Rundt 

Av Irene Engesvoll

Oppholdet på Haraldvangen bød på ulike utfor-
dringer. Alle fikk prøve seg, uavhengig av graden 
av funksjonshemming.

Ingenting å utsette på bespisningen, og det ble 
også tid til hyggelig samvær under oppholdet. 



Landet Rundt

Av Hilde S. Valberg
og  Frank Gjelsøy (foto)

Årets ungdomskonferanse ble holdt på Thon Hotel Opera i Oslo den 14. – 16.august. 
Oppmøtet var i hotellets lobby på fredagen. Vi ble 18 deltagere ved årets konferanse 
som hadde kommunikasjon som tema.

 Kommunikasjon er et spennende tema! Vi bevisstgjor-
de deltagerne på den ulike kommunikasjonen som vi 
bruker daglig og startet hele konferansen med en test. 
Alle skulle besvare enkle spørsmål om kommunikasjon. 
Deretter fortsatte vi med innføring i hva er kommunika-
sjon er. Senere på kvelden gikk vi til Peppes for å spise 
pizza, og vi hadde sosialt samvær på hotellet etterpå. 
Den samme testen avsluttet vi konferansen med for å 
se om noen hadde endret oppfattning om kommunika-
sjon i løpet av helgen. 

Ulike roller
Lørdag startet vi etter frokost med de ulike roller innen 
kommunikasjon, og avsluttet kurset med ulike ”caser”. 
Vi spiste lunsj før vi gikk i samlet tropp til middelalder-
parken og Øya-festivalen. Vi hadde satt av fire timer til 
festivalen, men på grunn av store regnbyger innskren-
ket vi oppholdet på festivalen. Om kvelden hadde vi fel-
les middag og sosialt samvær på hotellet.
Søndagen tok vi farvel under frokosten.

En lærerik helg
Jeg vil avslutte med å si tusen takk for en fin og læ-
rerik helg, ungdommene i LTN er dyktige, de var de-
laktige og gjorde helgas konferanse engasjerende for 
alle. Under middagen på lørdag fikk jeg utdelt gaver fra 
ungdommene som jeg satte enormt stor pris på. Diktet 
de hadde laget til meg vil varme mitt hjerte i lang tid 
framover:

H – for hjelpsom passer bra, du er den vi ville ha
I – for ivrig, det er du. Det smitter over kan du tru
L – for livlig, høyt og lavt, du er rå, ja det er klart
D – for dyrisk, du er vill. Tenk på alt du har fått til
E – for empatisk, du hører på alle. 
  Med deg i ryggen kan vi ikke falle.
 
Tusen takk til dere alle!

Lærerik 
ungdomskonferanse 
ble avviklet i Oslo
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Det ble også tid til hyggelig samvær med god mat 
og samtaler rundt bordet. 

Kommunikasjon var tema under ungdomskonferansen i Oslo.
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Som de aller fleste skulle kjenne til, så er en ”velte-pet-
ter” et karosseri som er festet til et stativ. En motor snur 
bilen opp ned, og elever får kjenne på kroppen hva det 
vil si å velte med bil – og naturligvis få erfare hvor viktig 
det er å ha på sikkerhetsbelte. Elevene vil også få kjenn-
skap til hvordan en passasjer eller fører skal få løsnet 
sikkerhetsbeltet når bilen ligger på taket.

Mange bidro
Faglærer Ola Kjørli slår fast at det meste lar seg gjen-
nomføre, i alle fall hvis det er flere som jobber mot 
samme mål.

– Ildsjelen Per Moen skal ha mye av æren for at pro-
sjektet ble gjennomført. Sammen hadde vi dette i tan-
kene i et par år, men det var en del brikker som skulle 
på plass. Vi måtte ha elever som kunne påta seg opp-
gaven, og vi måtte ha penger. Uten støtte fra LTN og 
andre sponsorer hadde ikke dette vært mulig, sier fag-
lærer Ola Kjørli.

Viktig sak
Ola Kjørli er en aktiv lærer også når det gjelder trafikk-
sikkerhetsarbeidet. Han har bidratt under den årlige 
”trafikksikkerhetsdagen” og annet trafikksikkerhetsar-
beid ved skolen de siste 20 årene. 

– ”Velte-petteren” er stasjonert her ved skolen, 
men den er montert på en henger slik at også andre 
skal kunne få bruke den, sier Kjørli.

I slutten av september var ”velte-petteren” på utlån 
og det vil bli flere som får muligheten til å låne den i 
forbindelse med ulike arrangementer.

Stor utfordring
Kjørli slår fast at ”velte-petter-prosjektet” var utfordren-
de for elevene, men at det var morsomt å jobbe med 
noe konkret. At det ikke fantes tegninger å jobbe etter, 
gjorde jobben ekstra krevende.

– Vi skal vel ikke se bort fra at vi på sikt kan kom-
me opp med andre tekniske anordninger som har med 
forebyggende arbeid å gjøre, avslutter han.

Fra minnegaver
Finansieringen av ”velte-petteren” kommer fra minne-
gaver til LTN samt sponsing fra lokale firmaer. Under 
utdelingen av pengene i vår, møtte Per Moen, Pål Jar-
le Knuts og Kristian Loe fra LTN-Valdres lokallag. Odd-
bjørn Skauerud, som siden 60-tallet har jobbet med 
trafikksikkerhet, var også til stede. Han har mistet to 
sønner i to forskjellige trafikkulykker, og minnegaver fra 
Oddbjørn Skaueruds sønn, som omkom i fjor, har vært 
med å finansiere prosjektet.

Elev Christoffer Ranheim 
krabber ut av bilen etter å ha 
”vært på tur”.

Også rektor ved Valdres vidaregåande skule 
prøvde ”velte-petteren”.

Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: LTN-Oppland fylkeslag

I vår overleverte LTN-Oppland fylkeslag 27.500 kroner til Valdres vidaregåande skule. 
En klasse hadde brukt mange timer av skoleåret til å bygge en ”velte-petter”. 
Nå i høst er doningen som ble bygget av elever ved Teknisk og industriell produksjon 
(TIP) i bruk. Mange unge vil dermed få erfare hva det vil si å velte i en bil.

– Takket være LTN er
”velte-petteren” nå i bruk
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Samtlige ansatte i LTN har vært igjennom en oppdatering når det 
gjelder personskader og gangen i en erstatningssak. I begynnel-
sen av september var advokat Anne Grethe Kjelland fra Advokat-
gruppen Kjelland & Co hyret inn som kurs leder.

De ansatte i LTN er enig om 
at advokatbesøket fra Kjelland 
har vært nyttig.

– Vi får mange spørsmål 
vedrørende tidsaspekt på sa-
ker, mange spør hvordan de 
skal forholde seg - og liknen-
de. I det hele tatt er det mange 
spørsmål rundt en sak, og det 
er veldig greit å ha vært igjen-
nom gangen i en erstatnings-
sak slik at vi kan være bedre rustet til å svare på hen-
vendelser, sier flere av regionsekretærene i LTN.

Advokat Kjelland fikk applaus og gave etter å ha 
holdt et ”mini-kurs” for LTN ansatte. Advokatkontoret 
har spesialisert seg på trafikkskader, yrkesskader, pa-
sientskader og volsdoffersaker. De har en spesialavde-
ling for personskadeerstatning og personskadeavde-
lingen ledes av advokat Anne Grethe Kjelland.

Nyttig besøk fra advokatkontor

Sjekken med pengene er overelevert. Helt til høyre står ildsjel Per Moen sammen med faglærer Ola 
Kjørli og elevene ved Valdres vidaregåande skule som har arbeidet med prosjektet.

Advokat og leder 
ved personskade-
avdelingen i Advo-
katgruppen Kjel-
land & Co, Anne 
Grethe Kjelland, 
holdt kurs for LTN-
ansatte i begynnel-
sen av september.

Samtlige LTN-ansatte var invitert til å delta på 
”personskade-kurset” i Oslo.   
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Leserinnlegg 

Ledsager på tandem
– et problem
I sommer kunne man se på TV2 en dokumentar om synshemmede Tahir Hussain som 
syklet den store styrkeprøven Trondheim - Oslo sammen med sin ledsager Vidar Bøe. 

Vidar Bøe var usikker på om de kunne gjennomføre tu-
ren fordi Vidar Bøe  fikk prostatakreft og prolaps i ryg-
gen for en tid tilbake siden. 

Men de gjennomførte det 540 kilometer lange rittet 
med glans!

I Norge har sykkelinteressen for turritt økt de sis-
te årene. Tandemsykkel for synshemmede i Norge er 
det ikke mye av. Det finnes ikke tandemklubber i Nor-
ge, men i Danmark derimot er det 36 tandemklubber 
for blinde og svaksynte. Grunnen til at det er lite inter-
esse for tandem i Norge, er at det er svært vanskelig 
å få ledsagere for synshemmede. Idrettsforbundet for 
funksjonshemmede ble nedlagt i 2005 fordi ønsket var 
at funksjonshemmede skulle bli integrert i det lokale 
idrettslaget. Men integreringen av synshemmede i uli-
ke idrettslag i Norge fungerer dårlig. 

Bike for Peace vil i 2010 sette dette på dagsorden 
med en sykkeltur på tandem fra Kirkenes til Stavanger. 
Der vi besøker Alta, Tromsø, Bodø, Namsos, Trond-
heim, Røros, Elverum, Gran, Kongsberg, Drangedal, 
Evje, Lindesnes og Randaberg. Turen vil vare fra 10.07 
til 09.08 2010. Der oppfordrer vi blinde og svaksynte til 
å sykle tandem med ledsager. 

På nåværende tidspunkt har dansker, tyskere og 
amerikanere vist interesse til å sykle denne turen på 
tandem. Tandemsykkelen er mer utbredt i disse lan-
dene enn i Norge. 
 
Beste hilsen
Tore Naerland, Bryne
tlf 514 87 777/ 934 42 279
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Sjokkerende om
sukker 

Et gjennomsnitts moderne menneske spiser 46 teskjeer sukker hver dag. Det tilsva-
rer om lag 100 kilo hvert år. Det riktige svaret på følgende spørsmål vil skremme deg: 
Vil du leve lenger på en diett med kun vann eller på en diett med vann og raffinert 
sukker? Du lever lenger på bare vann.

Hvordan kan sukker være verre enn ingenting? Enkelt 
sagt så er raffinert sukker et anti- kosttilskudd. Det star-
ter som et sukkerrør og gjennomgår deretter en omfat-
tende prosess som ødelegger alle enzymer, fibre, vita-
miner og mineraler. Det du står igjen med er tomme, 
nakne kalorier. Problemet er at kroppen trenger de en-
zymene, fibrene og vitaminene og mineralene som er 
tatt ut under raffineringsprosessen for å omgjøre suk-
keret og bruke det som energi. Dermed tar sukkeret 
næring fra din kropp for å få til dette.

Trekker ut næring
Så mens du nyter et stykke sjokolade, trekker sukkeret 
ut næring fra kroppen din, som en søt parasitt. Og det 
stopper ikke der. Sukker skaper falsk hunger som får 
deg til å overspise. Dette resulterer i en konstant kamp 
med å holde vekten og oppnå idealstørrelsen din.

Bruk av sukker medfører raskere aldring, gir svake-
re beinstruktur, utsatt for osteoporose, svekker tenne-
ne og kalsiumlagrene minker fordi kroppen må bruke 
dette for å fordøye sukkeret.

Blir lagret
Sukker blir lagret som fett (etter at leveren ikke har 
plass til mer blir sukkeret omgjort til fett og plassert 
på mage, hofter, baksiden av overarmene). Videre kan 
sukker nedsette hjernefunksjoner på grunn av forstyr-
relser i B-vitaminproduksjonen.

Hvis du fremdeles ikke er overbevist om sukkerets 
farer kan også nevnes: Åreforkalkninger, ubalanse i 

hormonene, ustabil med følelser, mer utsatt for kreft 
og andre sykdommer.

Gå igjennom den maten du har hjemme og du vil 
se at sukker er tilsatt i alt du har fra ketchup til spagetti, 
peanutsmør, sauser, kjeks og til og med såkalte vektre-
duserende snacks.

Hva kan du gjøre?
Du er i en unik posisjon. Med dine avgjørelser bestem-
mer du selv hva slags mat du vil spise og hva du vil unn-
gå. Det er å håpe at du vil se på sukker med nye øyne. 
Mens all annen mat tilfører deg nyttige fibre og vitami-
ner, gjør ikke sukker det. Sukker gir enkel søt energi en 
kort stund og stor risiko for mange helseplager.  Bruk 
ditt valg til å begrense sukkerinntaket og du vil føle at 
kroppen vil fungere bedre med mindre sukker.

Leserinnlegg

Av Jan S. Horn
LTN-medlem 
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Trygt på skoleveiene

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Tønsberg kommune
www.tonsberg.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Ørskog
kommune

www.orskog.kommune.no

Vegårshei
kommune

www.vegarshei.kommune.no www.gran.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Sørum
kommune

www.sorum.kommune.no

Moss
kommune

www.moss.kommune.no

Eidsvoll
kommune

Oppvekst og
Utdanning

www.eidsvoll.kommune.no

Skolekontoret
www.haram.kommune.no

Båtsfjord
kommune

www.batsfjord.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

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

Snillfjord
kommune

www.snillfjord.kommune.no

Våler
kommune

www.valer-of.kommune.no

Vis ansvar i trafikken
- kjør forsiktig

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Hole
kommune

www.hole.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.noIveland kommune
www.iveland.kommune.no

Norddal
kommune

www.norddal.kommune.no

Bardu
kommune

www.bardu.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

Stord
kommune

www.stord.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Forsand
kommune

www.forsand.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
www.oygarden.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Kåfjord
kommune

www.kafjord.kommune.no

Austrheim
kommune

Brannvern
www.austrheim.kommune.no

Kvænangen
kommune

www.kvænangen.kommune.no

Tjeldsund
kommune

www.tjeldsund.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Re
kommune

www.re.kommune.no

Vågå
kommune

www.vaga.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole,
oppvekst og kultur

www.meraker.kommune.no

Eidskog
kommune

www.eidskog.kommune.no

Gratangen
kommune

www.gratangen.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
www.stjordal.kommune.no

Eidsvoll
kommune

www.eidsvoll.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
 www.karmoy.kommune.no

Kvinnherad
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Balestrand
kommune

www.balestrand.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Askim
kommune

Teknisk Drift
www.askim.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no
www.sola.kommune.no
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A. Hønsen Sjåførskole AS
Vestvollv 8 b, 2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62
Fax. 64 83 62 61

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for

trafikkskoler hvor opplæring, trivsel og
kvalitet settes i sentrum for våre trafikkskoler

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SOGN og FJORDANE

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

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

7890 NAMSSKOGAN    -    Tlf. 74 33 44 74
Tenk miljø og trafikksikkerhet: RESI KOLLEKTIVT

Ta kontakt for feriereiser i inn- og utland

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

AUST-AGDER

Arendal...................................Tlf. 37 00 60 00
Lister.......................................Tlf. 38 35 49 00

MØRE og ROMSDAL

Molde.......................................Tlf. 971 42 855

TROMS

Balsfjord.................................Tlf. 77 72 07 33

Hordaland
fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

 5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Haraldvangen AS
Haraldvangen
2090 HURDAL

Tlf. 63 98 81 00

Advokat Svein-Erik Sveen
2900 FAGERNES

E-mail: firmapost@advokatenesveen.no
Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Vest-Agder
fylkes-
kommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

KJØR FOR LIVET!
Trygg og effektiv kjøreopplæring.

Skolen med audiovisuelt teorikurs

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

Ringerike
Trafikkskole

Storg 20 A
3510 HØNEFOSS

Tlf. 99 12 07 55

Den Norske Kirke
Tunsberg

Bispedømme
Håkon V g 1

3116 TØNSBERG
Tlf. 33 35 43 00

4662 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 88 00

Drøbak
Trafikkskole

Lindtruppbakken 10
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 25 12

Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03

Flytting - Termotransport
Stykkgodstransport

Sunde
Trafikkskule

Strandg. 5
6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 31 30

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Alleen Billakkering
Thor Åge

Sevlejordet
Ing. Rybergsg 99
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 89 20 85

Skolt Pukkverk A/S
Vålerv. 381, 1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Djupvik Bil
og Transport
 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 30 65
Alt i busskjøring!

Bertel O. Steen
Hedmark og Oppland AS

avd. Hamar
Torshov, 2300 HAMAR

Tlf. 62 59 88 00

Solberg Regnskap-
og Bedriftstjenester

Sjukehusv. 1
5416 STORD

Tlf. 53 41 18 33

Lofoten
Trafikkskolesenter

Sjøsveien 7, 8370 LEKNES
Tlf. 76 08 25 55

Vang, 7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

Kongsberg
Trafikkskole A/S

Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG

Tlf. 32 73 55 90

3255 LARVIK
Tlf. 33 13 60 00

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Norsk
Motorcykkel Union

Dronningens g 6
1502 MOSS

Tlf. 908 37 374

Bil & Dekkservice AS
Fjærevegen 1, Øyrane

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 20 30

CEDE
Trafikksenter AS

Tlf. 35 91 47 00
www.cede.no

Skien - Larvik - Tønsberg

Sandefjord
Trafikkskole

Hjertnespromenaden 33
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 80 17

Røste og Olsen
Bilverksted
Syretårnet 31

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 30 08

Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 41

Plassen MC
& Racing AS

 3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 66 76

Drosjer
Paul Waterloo

7120 LEKSVIK
Tlf. 74 85 71 64

Ole Kjosvold
ur & optik

Storg 15, 9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 01 60

Drammen
Lift Utleie AS
Holmestrandsv 116

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 26 02 80

Spar Bremanger
M. Håvardstun
6727 BREMANGER

Tlf. 57 79 13 08

Holmsens
Magasin A/S

Fredheimv. 3
1087 OSLO

Tlf. 22 79 09 80

Arkitekt
Konrad Halvorsen
Klosterg. 7, 1532 MOSS

Tlf. 69 25 67 00

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

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

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310

ANONYM
STØTTE
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SeliusSelius
Høsten er her og med den er det mørkere 
ute. Du som leser Selius-sidene vet at Lands-
foreningen for trafikkskadde har noen fine 
refleksbrikker som deles ut ved forskjellige 
anledninger.  De aller fleste lagene har også 
slike liggende, så kanskje du kan spørre en 
voksen om å få en hvis du  ikke allerede  har 
festet en på jakka di. Jeg synes også du godt 
kan minne vennene dine på at de bør ha re-
fleks når de ferdes ute nå. Hvis vi går i mør-
ke klær, har bilistene veldig vanskelig for å 
se oss fotgjengere og det kan skje en stygg 
ulykke.  Heldigvis har mange skoler en vok-
sen som står og passer på hvis det er fot-
gjengerfelt nært inn til skolen. De fleste av 
”vaktene” har refleksvester og det er kjem-
pelurt. Jeg synes du også skal ha på deg re-
fleksvest når du går til skolen, for da er du 
veldig synlig.

Vi har vært på skolen i noen uker allerede, og 
det kan jo tenkes at din klasse har fått en el-
ler flere nye elever denne høsten. Det er ikke 
alltid så lett å være fremmed i en klasse, så 
jeg håper du bruker litt tid på å bli kjent med 
han eller hun. I høst fikk vi en ny gutt i klas-
sen, og han har allerede fått mange gode 
venner. Jeg synes det er kjempedumt hvis 
noen elever blir utestengt fra vennegjengen. 

Håper du får en fin oktober måned, og at du 
har på deg refleks!

Hilsen Selius 

Tid for å bruke
refleks

Dette flotte tegningen er sendt fra Rosmarita Melhus fra 
Skien. Her koser Selius seg. Tusen takk for tegningen, 
overraskelse kommer i posten!

1 2
3

4
5

HENGELÅSEN
Kan du hjelpe
B-gjengen med å åpne
hengelåsen? Bare en
av nøklene passer i
ett av hullene.

A B

C D E
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SeliusSelius

Løsning -

To krokodiller snakker sammen:
– Broren min er mye ute og rei-
ser!
– Åh, er han handelsreisende?
– Nei, han er håndveske...

Nils satt og spiste potetgull i ti-
men. Så sa læreren: 
– Det der vil jeg ikke ha noe av!
– Nei du får ikke noe heller, 
svarte Nils

Petter kom hjem fra skolen med 
karakterkortet sitt og moren 
spurte:
– Hva betyr LG?
– Læreren gratulerer

– Pappa, sier du kvit eller hvit 
eggeplomme?
– Jeg sier hvit!
– Så rart, jeg sier gul, jeg, pap-
pa.

– Olje er farlige greier det, sa 
Per.
– For litt siden åpnet jeg en 
pakke sardiner i olje og alle var 
døde ...

Hørt i Italia: 
– Nå spiser du maten din, og 
dermed pasta!

To melkekartonger stod i et 
kjøle skap.
Så sier den ene til den andre: 
– Hvorfor sier du ingenting?
Da svarer den andre: 
– Jeg er sur...

Le med Selius

Skriv og tegn til Selius!
Hvis du har lyst til å sende en tegning, bilde, dikt, vits eller
en gåte til Selius, så er adressen: Landsforeningen for trafikk-
skadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no

RIKTIG UTSTYR
De riktige kombinasjonene er: 
1-N-J, 2-M-D, 3-G-I, 4-A-K, 
5-C-B, 6-L-H, 7-E-F

HENGELÅSEN
Nøkkel C passer i 
nøkkelhull 4.

1 2 3 4 5 6 7

A
B

C D E

F

G

H
I

L

J

M

K

N

RIKTIG UTSTYR
Hjelp Ole, Dole og Doffen
med å gi hver mann riktig

hodeplagg og riktig våpen!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Skolestart

Vinnerne er:
Erik Fredrik-
sen, Drammen
Vigdis H. 
Gulls  våg, 
Vega
Wenche 
Bull-Dahl, 
Holmestrand 

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

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

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

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

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

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

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

SPOT - 
TER

ILD - 
STEDET

LITE 
BUKK

LIKE FINNES

VIKTIG 
DEL AV 
LTNS    
VIRK - 

SOMHET

SKINNE NY NAFTA
BØR UT - 

VIDES

MERKE

SVAR
KLAGER 

AFRI - 
KANER

OPP - 
FØRE 

BRUTAL

TRE
MO - 

DERNE
FUGLEN 
RETNING

STEMME 
PREMIE

GUTTE - 
NAVN

EURO - 
PEISK

FUGLEN
LUFTIG 
PIKE - 
NAVN

STOL - 
PER

FISKER SKUE

TRAN - 
SPIRERE

INNE - 
HAVER

ER NÅ 
SATT 

SAMMEN

MUNN - 
TAK 

MOBBER
MOSJON

PRO - 
NOMEN 
SKOTTE

VULKAN STOFF
HEV 

ROGN

IKKE
SINT 

OFRET
TELE 

VINNERE

TROLL - 
KJER - 

RINGER 
MÅL

DANS

KAPP - 
SEI - 

LASEN
MYE

TALL - 
ORD

FERSKE FASE TYNNE
OVR - 
FALL

ETIK - 
KEN

BADE
TRÆRNE 
LAKKER

KIKKE
TITTEL   
I  DET

500
TALL    
DES - 
SERT

FÆLT
KRY 

HUMRE
LANGE 
GROV

KLOK - 
KER 

ARTIK - 
KEL

BIBEL - 
NAVN

BEVEGE 
TALL

PIKE - 
NAVN 
PRAIE

REKKE 
GRESK 
BOK - 
STAV

SØKER
SMERTE-

ROP 
ARTER

FLYSEL - 
SKAP

LAND REKKE

INSEK - 
TENE

OMSLAG PARTI
KARAK - 

TER

BYGGE - 
KLOS - 

SER

TALL
BRONSE- 
VINNER 
VEKST

ITALI - 
ENSK   
ELV

BEILER

TILBAKE ANTA HISTORIE MÅL TEKKE

HULE TALE ELV
ØY OG 
DIKT

VISNE 
STILLE

NY - 
NORSK 

TALL   
GUD

DUFT
VAKKER 

FUGL
TEPPE 
NEVER

DRIKK TALL

BE - 
HAND - 

LING
KIL

FORSK - 
NINGS - 

ROM
BLÅSE

BIL - 
MERKE   

TO

HELLIG 
FISK

GUTTE - 
NAVN

RUSLE
KRØP 
SPØK

SKJØT 
SOLGUD

UKJENT
MO - 

DERNE
BINDE - 

ORD

BIBEL - 
NAVN 

FINNES
MYNTER ENDE SMERTE

KAN 
REDDE 
LIV OG 
HELSE
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LTN takker for annonsestøtten

Tlf. 23 23 47 50

Bravida
Bravida, 6801 FØRDE

Tlf. 57 72 29 70

BUSKERUD

Eggedal.................Tlf. 32 71 46 56 / 951 48 351
Vikersund................................Tlf. 995 42 803

FINNMARK

Alta............................................Tlf. 909 47 995

HEDMARK

Rendalen................................Tlf. 62 46 72 02
Trysil.....................Tlf. 62 45 09 90 / 917 74 111

HORDALAND

Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920

NORDLAND

Bodø  - Amundsen Bilberging AS
       Tlf. 75 56 40 00 / 951 94 201

Brønnøysund.........................Tlf. 958 02 222

Mo i Rana................................Tlf. 75 13 22 22

Mosjøen, Shell Halsøy...........Tlf. 913 11 63

Myre..........................................Tlf. 975 13 800

NORD-TRØNDELAG
Grong.......................................Tlf. 74 33 01 00

OPPLAND

Dokka....................Tlf. 61 11 00 22 / 916 31 091

ROGALAND

Sandeid...................................Tlf. 52 76 70 50

SOGN og FJORDANE

Brygga....................................Tlf. 57 85 27 00

Førde/Eikefjord/Florø............Tlf. 970 08 082

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911

TELEMARK

Kragerø Bjørkkjærs Auto ANS....Tlf. 913 17 373

Vinje..........................................Tlf. 909 11 111

Vrådal.......................................Tlf. 962 09 595

TROMS

Storsteinnes...........................Tlf. 994 06 088

VEST-AGDER

Kvinesdal...............................Tlf. 993 31 000

Tlf.  02 222

Byens Trafikkskole
Karlsrogate 1 E, 3256 LARVIK

Tlf. 33 19 24 48
Bil - Moped - Lett/tung mc - Bil med henger

www.byens.no

Johns Trafikkskole
Dronningensg 27 A, 3262 LARVIK

Tlf. 33 13 17 70
E-mail: mail@johnstrafikkskole.no

www.johnstrafikkskole.no

Thor Heyerdahl Videregående Skole
Hoffsg 6, 3262 LARVIK  -  Tlf. 33 12 31 00

Vestfolds bredeste tilbud av programområder
- Et godt elevmiljø - Dyktige lærere
- Nysgjerrig, modig og utadvendt!

www.thvs.no

Melsom videregående skole
Melsomvikv 184, 3159 MELSOMVIK
Tlf. 33 36 39 00 - Fax. 33 36 39 59

Vi tilbyr følgende utdanningsprogram:
Naturbruk m/hest - Landbruk - Medier og  kommunikasjon

http://mvs.vfk.no  -  E-mail: melsom.vgs@vfk.no

Nøtterøy videregående skole
Rektorv 10, 3140 NØTTERØY

Tlf. 33 35 10 00
Studiespesialisering - Helse- og sosialfag

E-mail: notteroy.vgs@vfk.no
http://nvs.vfk.no

Re videregående skole
Bergsåsen, 3175 RAMNES  -  Tlf. 33 30 66 30
- Utdanningsprogram for: Studiespesialisering

- Idrettsfag - Bygg- og anleggsteknikk
- Helse- og sosialfag - Toppidrett på alle studieretninger

E-mail: re.vgs@vfk.no   -   http://rvs.vfk.no

Maskinentreprenør
Johan Aarskog

2219 BRANDVAL   -   Tlf. 62 82 56 51
- Graving - Sprenging - Levering

av masser, matjord, grøntareal og betong

Eidsvoll Trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Kontortid: man-fre 0900-1500

Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold
 3191 HORTEN
Tlf. 33 07 15 30

Vi bidrar til kvalitetssikring i opplæring av
lærlinger ute i bedriftene

Du kan stole på
Winther-Hansen’s Karosseri & Service AS

Jarlsøv 14, 3124 TØNSBERG  -  Tlf. 33 32 88 09
- Hurtig fagmessig arbeid - Forhåndspris

- Reparasjoner av alle bilmerker - Planing av topplokk
- EU-kontroll - Service - AC fylling - 4-hjuls kontroll

Din lokale busspartner
Våre hyggelige sjåfører er opptatt av å yte høy

servicekvalitet. Ring oss!
Concordia Bus Norge A/S avd. Vestfold

3270 LARVIK   -   Tlf. 33 18 00 92
Besøk oss på internett: www.concordiabus.no

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

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

Se www.bodo.vgs.no for studietilbud

Andebuv 74, 3170 SEM
Tlf. 33 31 14 57    -    Mobil 907 32 811
Trafikalt grunnkurs - Teorikurs - Førerkort kl. B

Øl passer ikke alltid....

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

www.bryggeriforeningen.no

JULIUSSEN
Trafikkskole - Tønsberg

Øyvinds
Trafikkskole A/S

Raymond & Hildes
Trafikkskole AS

* Trafikalt grunnkurs
* Personbil
* Personbil m/henger
* Minibuss
* Minibuss m/henger
* Liten lastebil
* Liten lastebil m/henger
* Moped
* Lett MC, Tung MC

Stoltenbergsg 3
3110 TØNSBERG

Tlf. 33 33 16 00 - 33 37 85 15

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

Øwreg 13, 6004 ÅLESUND
Tlf. 70 16 05 00

www.alesund.vgs.no
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

Tone Ringstad

 Lang erfaring med alle typer personskader
 Gratis førstekonsultasjon

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

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

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

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

gode resultater.

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

Gratis vurderinG

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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

Selvhjelp er å ta 
i bruk alle dine 
gode og smerte-
fulle erfaringer, 
all din kunnskap 
- og gjøre dine 

egne valg.

Selvhjelp Norge inviterer til ny

IGANGSETTEROPPLÆRING
for igangsettere av selvhjelpsgrupper

i Innlandet.

Den nye runden med
opplæringsdager foregår

onsdag 21. og
torsdag 22. oktober

fra kl 9.00-15.00
i Rådhuset, Lillehammer kommune, Sigrid Undsets plass.

Deltakeravgift kr 400,- (materiell og lunsj begge dager).
Eventuell overnatting må deltakerne dekke selv.

Opplæringsgruppen vil bestå av maksimalt 15 personer.
Påmeldte som er tilknyttet aktuelle igangsettermiljøer vil bli prioritert.

Påmelding innen 16. oktober til
Selvhjelp Norge Innlandet på mail til

knut@selvhjelp.no eller på telefon til 95 20 00 53.
Ring gjerne for mer informasjon!

Selvhjelp Norge drives av Norsk Selvhjelpsforum
på oppdrag fra Helsdirektoratet. www.selvhjelp.no

SELVHJELP NORGE
Innlandet

... et verktøy for ...

•
psykisk helse i et

folkehelseperspektiv

•
selvhjelpforståelse og

selvhjelpsgrupper

Selvhjelp er selvhjelps-
grupper - og mye, 
mye mer. Selvhjelp er 
en måte å tenke på. 
Selvhjelp er ansvar 
og handling, prøving
og feiling, håp og 
mot. Selvhjelp er 
hardt arbeid enten 
vi bærer på proble-
mer i privatlivet eller 
arbeidslivet utfordrer 
oss på rollene våre, 
våre verdier eller 
våre samhandlings-

mønstre.
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opp ..
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Er du bruker-
medvirker?
Sekretariatet ønsker å komme i kon-
takt med medlemmer som er bruker-
medvirkere. Vi ber deg derfor sende 
oss en mail, sik at du blir registrert. 

Vi ønsker også å høre fra deg som 
kunne tenke seg å bli brukermedvirker. 
Vi vil gjerne vite hvor du er brukermed-
virker og hvilket mandat du har, dvs 
om du sitter for FFO, LTN eller for seg 
selv.

Ta kontakt på telefon:  22 35 71 00



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

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

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

Kjør forsiktig
i høstmørket!

Nytt advokatkontor i Tromsø
Advokatfirma Ness & Co har åpnet nytt kontor i Tromsø. Firmaet består av 20 medarbeidere, 
hvorav 15 advokater/fullmektiger. Vi er et av de ledende firmaer i landet i erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet har kontorer i Oslo, Trondheim, Tromsø, Haugesund og Lillestrøm. 

Ansvarlig for driften av vårt Tromsø-kontor vil være advokat Christian Lundin. Han har arbeidet 
som advokat i 13 år,  har møterett for Høyesterett, og han har en allsidig bakgrunn og erfaring. 
Vi tilbyr alle våre klienter gratis, uforpliktende bistand ved første konsultasjon. 
Ta kontakt pr tlf 77 66 73 30 eller 905 92 990 for å avtale et møtetidspunkt. 
 
Vi ønsker alle nye og eksisterende klienter velkommen til våre hyggelige lokaler i Tromsø, 
adresse Seminarbakken 4. 9008 Tromsø.  

Se for øvrig vår hjemmeside www.ness-co.no

Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

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

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

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

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

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


