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for ytterligere informasjon: 
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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.
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Du kan lese mer om vår virksomhet på  
www.christianwiig.no.

Vi har spesialisert oss på og har lang erfaring 
med erstatningssaker ved peronskade.

Trafikkskade Yrkesskader Pasientskader

Vi bistår i saker mot forsikringsselskaper, NPE og NAV

Kontakt:
Advokat Lise Skaaraas

Tlf.: 73 87 43 03
e-post: ls@christianwiig.no

Gratis førstekonsultasjon og vurdering

Tips 
magasinet!

Har du en sak du brenner for og som 
du gjerne vil vi skal ta opp? 

Har du et nyhetstips? 

Ring Trafikkskaddes magasin 
Tlf: 970 01 965 

Eller på mail: gunn.almas@ltn.no
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Høsten har vært preget av mange 
dødsulykker på veiene, og dessver-
re må vi konstatere at også mange 
unge liv har gått tapt. Bare i Søgne 
omkom fire ungdommer i en tra-
fikkulykke den 10.september. En 
stor katastrofe har dermed rammet 
nok et lokalsamfunn. Gjentatte 
ganger har LTN påpekt at midt- 
delere redder liv. Strekningen mel-
lom Kristiansand og Søgne var tid-
ligere svært ulykkesbelastet, men 
etter at det ble satt opp midtdelere, 
ble antallet ulykker redusert. Det 
er ikke tilfeldig. Vi fortsetter derfor 
å sende våre krav inn til samferd-
selsdepartementet om at det må 
satses sterkere på vei og forebyg-
ging. LTN mener også en rekke  
andre tiltak må iverksettes paral-
lelt. En skjerpet prikkbelastning, 
bruk av wire-rekkverk, et mer syn-
lig politi og flere kontroller er noen 
av tiltakene vi har pekt på. Påbudt 
bruk av alkolås for førere som er 
tatt med promille er et annet virke-
middel. Et forslag om å senke far-
ten på 800 kilometer vei var nylig 
oppe i media. En arbeidsgruppe 
fra Statens vegvesen og politiet 
foreslår dette. Det betyr at fra å ha  
vekselvis 60/80-soner, kan det bli 
lengre strekninger med 70 kilo-
meter i timen. Vi stiller oss bak alle 
forslag som kan være med å redde 
liv og forhindre ulykker, men  

mener at redusert hastighet på vei-
ene ikke må bli en sovepute. Ut-
bedringen av norske veier, og ikke 
minst vedlikeholdet av disse, må få 
et enda sterkere fokus. Sist, men 
ikke minst, hviler ansvaret på oss 
alle som kjører. Vi står ansvarlig for 
eget og andres liv.
Så langt i høst har det vært stor 
aktivitet i LTN. Vi har lagt bak oss 
en tillitsmannskonferanse i Alta og 
ungdommen har vært samlet på  
Elverum. Lagene er også godt i 
gang etter sommerferien. Kurs og 
konferanser arrangeres over hele 
landet. Det er med stor glede vi 
kan fortelle at også våre yngste i 
LTN skal få tilbud om sommerleir 
neste år. Både skadde og barn som 
er pårørende skal få en velfortjent 
ferieuke enten på Eidene eller på 
Frosta.

Kjør forsiktig i høstmørket!

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

LTN krever handling 
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Håper 
refleksen blir
en del av motebildet
a-ha stjernen og kunstneren Magne 
Furuholmen har designet årets refleks 
som skal deles ut i forbindelse med  
Refleksdagen den 14. oktober. Verdens- 
artisten har bestemt at honoraret for  
jobben, skal gå til Landsforeningen for 
trafikkskadde (LTN).
- Å gi pengene til LTN er min måte å 
trekke en linje mellom problemet og 
konsekvensene, samtidig som de kommer 
til nytte i et viktig arbeid, sier Furuholmen.

- Jeg har selv vært involvert i mindre trafikkulykker 
i oppveksten og kjenner mennesker som er ram-

met. Det var naturlig for meg å støtte opp om LTN 
da jeg fikk forespørsel om å designe årets refleks, 

sier artisten og kunstneren Magne Furuholmen.
(Foto:Espen Braata/VG/Scanpix)
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ReportasjeHan er en travel artist og kunstner, 
Magne Furuholmen. Verdensartis-
ten har mange konserter igjen med 
a-ha før bandet stopper turneen 
den 4.desember. Det skal også øves 
inn et "nytt" repertoar i forbindelse 
med Hunting high and low-konsert 
i London, og bandet skal også spil-
le støttekonsert for Mercy Ships i 
Oslo. I tillegg til opptredene har han 
gående et sideprosjekt "Apparatjik" 
i London på Serpentine Gallery,  
samt en rekke andre kunstprosjek-
ter som er i gang. Likevel sa Furu-
holmen ja til å designe årets refleks 
som skal deles ut på Refleksdagen.  

- Jeg synes oppgaven var både 
hyggelig og spennende. Vi lever i 
et land med mye mørke, og både 
refleks og Trygg Trafikk er jo noe 
vi alle nordmenn har et forhold til. 
For meg vekket det minner fra opp-
veksten og var en påminnelse over 
hvor lite flink jeg selv var blitt på å 
bære refleks, forteller Furuholmen.

Allsidig kunstner
Magne Furuholmen er en anerkjent 
og meget allsidig billedkunstner og 
skulptør. Han arbeider med forkjel-
lige materialer og ulike teknikker. 
Han har hatt en rekke utsmyknings-
oppdrag både her i Norge og i ut-
landet, og nå har han designet to 
reflekser til årets refleksdag. 

Furuholmen har bidratt med både 
en mykrefleks og en slap-wrap. Re-
fleksene har design som en lyspæ-
re og et lysrør, og refleksene bærer 
også Furuholmens signatur.

- Er det første gang du designer 
en "livreddende gjenstand"?

- Ja, mitt vanlige kunstneriske 
virke kan vel i beste fall sies å være 
litt livsberikende…svarer han spø-
kefullt.

Er selvforklarende
På spørsmål om hvorfor han valgte 
å bruke lyspæren og lysrøret i de-
signet, forklarer han:

- Jeg ønsket å gjøre noe som 
var konseptuelt helt selvforklaren-
de. Jeg synes det var helt utrolig at 
ingen hadde jobbet med en såpass 
innlysende idè, men selv etter in-
tens googling klarte jeg ikke å fin-
ne noen som hadde laget noe lik-
nende. På grunn av begrensinger 
i materialets variasjonsmuligheter, 
ble form veldig viktig. Jeg falt for 
den enkle lyspæra. Deretter ekspe-
rimenterte jeg litt med prikkene fra 
LED belysning på biler på armbån-
det, før min eldste sønn Thomas 
mente et lysrør vel var den mest 
logiske forlengelse av ideen. Det 
hadde han selvfølgelig rett i.

Har opplevd ulykker
Også Mange Furuholmen kjenner 
mennesker som har vært utsatt for 
trafikkulykker.

- Gjennom oppveksten har jeg 
vært utsatt for mindre trafikkulyk-
ker, og jeg har andre rundt meg 
som enten selv har opplevd ulyk-
ker, eller kjenner andre som har 
det, forklarer han og sier seg enig i 
at ulykker kan ramme alle.

- Så valgte du å gi honoraret ditt 
til LTN…

- Jeg synes oppdraget var av en 
slik karakter at jeg ikke ville ta pen-
ger for det, men heller gjenspeile  
konsekvensene av manglende re-
fleksbruk. Å gi honoraret mitt til 
LTN var dermed min måte å trekke 
en linje mellom problemet og kon-
sekvensene, samtidig som jeg hå-
pet pengene ville komme til nytte 
i en forening som driver et viktig  
arbeid for mennesker som trenger 
"å løftes litt", forklarer han.

Bør bli mote
Verdensartisten kan med sitt bidrag 
kanskje gjøre refleksen til en mote-
sak. Det håper han.

- Det hadde vært fint om man 
klarte å gi refleks-design en mote-
status, noe jeg har diskutert med 
bekjente som designer klær. Der-
som det skjer, så behøver man ikke 
oppfordre folk om å bruke refleks, 
de bare bruker det. Mitt ønske var 
å lage et objekt som folk syntes var 
kult nok til å ta med seg overalt, i 
tilegg var det et ønske om å lage et 
objekt som voksne menn ikke vil-
le være beskjemmet av å gå med,  
avslutter Furuholmen.

En slap-wrap med lysrør skal gjøre deg 
synlig i mørket. Designer og a-ha-artisten 
Magne Furuholmen har et ønske om 
at refleksen skal komme på mote.  
(Foto: Trine Bjervig). 

" Må også kunne 
bæres av voksne 

menn"

" Bruk av lyspæra 
i designet var  
innlysende"

Årets Rekfleksdagen-refleks fra 
Trygg Trafikk har designer Magne 
Furuholmens signatur.
(Foto: Trine Bjervig)



Arbeidsliv i fokus
under årets tillitsmannskonferanse

Ordføreren i Alta, Geir-Ove Bakken 
holdt hilsningstale fredag kveld, og 
han fortalte at kommunen satte stor 
pris på at LTNs konferanse var lagt 
til Alta. Ordføreren benyttet også 

anledningen til å reklamere for de 
mange mulighetene som finnes i 
kommunen både når det gjelder ut-
danning og arbeid.

- Vi har verdens beste fiskeelv 
og vi har rike fiske- og jaktmulig-
heter hele året. Vi har naturen rett 
utenfor stuedøra, milevis av skiløy-
per. Vår kommune har også gode 
offentlige tjenester, og vi har gode 
rammevilkår. Det kommer stadig til 
nye næringer, så her er det mange 
muligheter. Dessuten har vi en his-
torie som er 10.000 år gammel, og 
som vi skal ivareta. Jeg tipper man-
ge av dere som ikke har vært her 
før, er noe overrasket. Det var kan-
skje ikke slik dere hadde tenkt dere 
det så ut i Alta, sa en engasjert og 
humørfylt ordfører.

Første kveld i Alta redegjorde 
også Arvid Karlsen fra DB Kompe-
tanse om hvordan medlemsregis-
treringen fungerer i LTN.   

FFO på timeplanen
Andre nestleder i Funksjonshem-
medes Fellesorganisasjon (FFO) 
og tidligere leder av LTN, Henning 
Bjurstrøm, orienterte også om 
FFOs arbeid. FFO består i dag av 70 
medlemsorganisasjoner og har til 
sammen om lag 330.000 medlem-
mer. LTN ble medlem i juni 1989.  
På spørsmål fra salen om LTN har 
innflytelse i FFO, svarte Bjurstrøm:

- LTN blir sett på som en svært 
seriøs organisasjon som det lyttes 
til. Foreningen har sammenfallen-
de interesser med andre organisa-
sjoner med funksjonshemmende 
mennesker. Jeg vil oppfordre flere 

LTNere om å engasjere seg både 
lokalt og på fylkesplan i FFOs ar-
beid. Med alle våre medlemsorga-
nisasjoner i ryggen er vi store og 
dermed er det lettere å få innpass, 
ikke minst i det politiske miljøet. 
Sammen står vi sterkere!     

  
Arbeidsavklaringspenger
Det var i år hentet inn advokater til 
konferansen. Advokat Thomas My-
ran redegjorde for arbeidsavkla-
ringspenger, regelverk og ytelser 
fra Nav. Myran har tidligere arbei-
det i Nav og har mange års erfa-
ring som advokat i trygdesaker. 
Gjennomgangen hadde som mål at  
LTNerne skulle få innsikt i reglene 
og få forståelse for hvordan de vir-
ker. Foredragsholderen fikk en rek-
ke spørsmål fra salen. Han og tok 
seg også tid til å besvare enkelte 
henvendelser foredraget. 

Gruppeinndeling er vanlig når 
tillitsvalgte holder konferanse. 
Gruppene tillitsvalgte, yrkessjåfø-
rer, ungdom, etterlatte, pårørende/
foreldre og hodeskade gikk hvert til 
sitt lørdag formiddag. Advokat Jan 
Gunnar Ness ledet tillitsmanns-
gruppen. Ness er en ettertraktet 
foredragsholder, og deltakerne fikk 
god innføring i den viktige kampen 
som LTN har ført siden oppstar-
ten. Endringer av forsikringsregle-
ne stod i fokus under foredraget. 
Mange av tilhørerne sa i etterkant 
at de ikke har visste at LTN på fle-
re områder har vært med å endre 
regelverket etter å ha kjørt saker i 
rettssystemet.

- Vi har faktisk lært mye nytt om 
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Tillitsmannskonferansen 2010

Av Gunn-Elisabeth Almås

183 tillitsvalgte fra hele landet deltok under tillitsmannskonferansen i Alta i perioden 
27.-29. august. Det var hentet inn en rekke foredragsholdere til temaet "Tilbake til  
arbeidslivet", og også været viste seg fra sin beste side under konferansen.
- Vi er godt fornøyde med avviklingen og mange har gitt god tilbakemelding. Temaet 
vårt var svært aktuelt for medlemmene våre, fastslår landsleder Svein Ove Langeland.

- Vi konstaterer at vi er 1273 
kilometer fra Oslo, sier (foran) 
Urs Gamper fra LTN-Østfold fyl-
keslag, (bak t.v.) Mads Bjerke fra 
LTN-Gjøvik og omegn lokallag 
og Rune Olsen fra LTN-Harstad 
og omegn lokallag.
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foreningen vår, sa flere av deltaker-
ne etter gjennomgangen med ad-
vokat Ness. 

Ble motiverte
Tom Brien er aktivitetskonsulent i 
Norsk Luftsportforbund og holdt et 
engasjerende og meget godt fore-
drag om hvordan de unge kan hol-
de motivasjonen oppe i møte med 
Nav-systemet. Han informerte også 
om luftsportsforbundets tilbud til 
funksjonshemmede og viste bilder 
av funksjonshemmede piloter og 
tilpassede fly.

Seniorrådgiver Per Oretorp fra 
sekretariatet ga deretter enn inn-
føring i rettigheter og plikter i for-
bindelse med arbeidsrettede tiltak 
og mulighetene for arbeid når man 
mottar sykepenger, arbeidsavkla-
ringspenger eller uførepensjon. 

Yrkessjåførene samlet
Advokat Thomas Myran holdt også 
foredrag for yrkessjåførene. Han 
satte fokus på problemstillingen ”Ut 
av arbeid – og inn igjen”.  Advokaten 
ga en god oversikt over regler, ret-
tigheter og plikter etter at man har 
vært utsatt for en ulykke eller skade.  
Når uhellet er ute og ”verden raser” 
er det viktig å utnytte dette på en  

 

 
 
 
 
 
positiv 
måte; se 
mulighetene 
– og huske at 
rettigheter er til for å 
brukes.  

For øvrig ble gruppa informert 
om transportmessa som LTN del-
tok på i Nordfjordeid i midten av 
august. Deltakerne kunne fortelle 
at dette er den beste messa LTN 
har vært deltaker på.  Ny, fin pla-
kat som retter seg mot yrkessjåfø-
rer, ble også delt ut og skal henges 
opp ulike steder i landet. Gruppen 
ble ledet av Inger Simonsen som er 
leder i LTNs yrkes- og trafikkutvalg.

 
 

 
Fokus på hjelpemidler
I hodeskadegruppen startet rådgi-
ver Sonja Lindback fra Hjelpemid-
delsentralen i Finnmark med å for-
telle om sitt arbeid og om sentralen 
i Finnmark. Hun hadde ikke kon-
krete saker å vise til med hensyn til 
hjelpemidler og tilrettelegging av 
arbeidsplasser for personer med 
kognitiv svikt eller hodeskade. Sen-

Tillitsmannskonferansen 2010

Advokat Jan Gunnar Ness fra Advokatfirmaet 
Ness & Co (t.v) og Thomas Myran fra Advokatfirma 
Scavenius holdet begge foredrag under Alta-konfe-
ransen.

- Hyggelig og nyttig å møte andre LTNere, mener 
leder av LTN-Nordland fylkeslag Remi A. Olsen. 
Han er 24 år og dermed LTNs yngste fylkesleder.

 - Vi synes konferansen grep fatt i et viktig 
tema. Til og med været er med oss! sa 
Synnøve Hansen (t.v) sammen med Mål-
frid B. Helle som begge er fra LTN-Aust-
Agder fylkeslag. 
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Tillitsmannskonferansen 2010

tralen er ikke sikre på hvorfor det er 
slik, og hun presiserte at de ønsker 
å bidra mer på dette området. Un-
derveis fikk gruppen en rask innfø-
ring om "Tilretteleggingsgarantien" 
til brukere med sammensatte be-
hov. Dette var informasjon som sat-
te i gang en livlig diskusjon i grup-
pa. Lindback redegjorde videre for 
de rammebetingelsene sentralen 
hadde der i nord, en liten sentral og 
hver rådgiver har mange områder.

Det andre innlegget i gruppen 

var ved Henning Bjurstrøm. Hans 
tema var ”Tilrettelegging av ar-
beidsplassen ved kognitive skader 
– en stor utfordring for Nav”.  Han 
startet med å si noe om hvilke utfall 
en kognitiv skade kan gi, hvordan 
den kan påvises, hva man bør gjøre 
etter at en skade er påvist, når og 
hvordan den skadde kan kontakte 
og informere Nav.

Store utfordringer
 Bjurstrøms konklusjon var at Nav 

har store utfordringer med hensyn 
til å bidra med tilrettelegging for 
denne gruppen. Her er det den skad-
de, primærlegen og andre hjelpere 
fra hjemkommune og 2.linje som 
fortsatt må gjøre jobben og samti-
dig holde Nav orientert underveis i 
prosessen. For å lykkes må perso-
nen selv ville tilbake til jobb, selv ha 
gode ressurser og ha pårørende el-
ler nære personer som støtter opp 
og hjelper til. Der hvor utfordringe-
ne syntes store, velges ofte minste 
motstands vei: uføretrygd, avsluttet 
han innlegget med før han ga noen 
innspill om hva LTN kan gjøre for å 
bedre situasjonen. To spørsmål ble 
sendt til gruppen og dette ble gjen-
stand for stort engasjement.

Skole og utdanning
Direktør Anne Tambs Thorbjørnsen 
og avdelingsleder Egil Larsen fra 

- Vi har dessverre mistet venner i trafikken og synes det er viktig med forebyggende virksomhet. Gjen-
nom LTN har vi mulighet til å påvirke, fastslår Anne Pedersen Strandbakk og John Inge Karlsen fra LTN-
Harstad og omegn lokallag. 

LTNs generalsekretær Marit 
Andresen (t.v.) og leder i LTN, 
Svein Ove Langeland fikk over-
rakt flotte pins fra Alta kom-
mune. Det var Rigmor Endresen 
fra LTN-Finnmark fylkeslag som 
stod for overrekkelsen.
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Statped, Øverby kompetansesen-
ter, hadde rettigheter i forhold til 
skole, som sitt fokus i foredraget 
for pårørende. Mange brikker skal 
på plass for å kunne komme tilba-
ke til et meningsfylt liv etter en ska-
de. En viktig brikke, og en klar ret-
tighet, er skolegang på ulike nivå, 
dersom dette kan bidra på veien til-
bake. Foredraget tok i hovedsak for 
seg rettighetene til følgende grup-
per: Ungdom som etter skade skal 
i videregående skole eller i høgere 
utdanning før arbeid, voksne som 
trenger omskolering eller formell 

utdanning på videregående nivå, 
voksne som etter skade trenger ny 
høgere utdanning og voksne som 
etter skade trenger grunnskoleopp-
læring.

Det ble vist til ulike veier via sko-
le til arbeidsliv, de ulike skoleslage-
ne med tilhørende lovverk og for-
skrifter.  Begrepet realkompetanse 
ble trukket fra, realkompetansen er 
”den formelle og uformelle kompe-
tansen den enkelte har”. 

- Flere grupper har rett til å få 
vurdert sin realkompetanse som 
grunnlag for opptak og tilretteleg-
ging av videregående opplæring 
eller høyere utdanning, forklare 
foredragsholderne.

Må planlegges
Mulighetene for tilrettelegging av 
det fysiske miljøet, for tilretteleg-
ging av skolegang og studier, også 
eksamen, ble også vektlagt av Thor-
bjørnsen og Larsen.

- Både for voksne og ungdom 
har den kommunale eller fylkes-
kommunale Pedagogisk-Psykolo-
giske Tjenesten (PPT) sentral be-
tydning. Med unntak av årene i 
videregående skole, er den kom-
munale PPT tilgjengelig for barn, 
unge og voksne med særlige opp-
læringsbehov i den enkelte kom-
mune, forklarte de to.

  For å kunne få en vellykket vei 
tilbake til et meningsfylt liv vil en 

god planlegging være avgjørende. 
Det er viktig at følgende forhold tas 
med inn i planleggingen: Fysiske, 
kognitive, psykiske og sosiale for-
utsetninger hos den enkelte. 

Fra Alta kriseteam
I ettelattegruppen møtte 23 perso-
ner, noen kjente ansikter og noen 
nye. Liv Solveig Einan fra landssty-
ret var gruppeleder og holdt også 
foredrag. Gruppen fikk også høre 
kommuneoverlege og leder for Alta 
kriseteam, Frode Øvrejord. Han for-
klarte hva et kriseteam er og hvor-
dan teamet fungerer i Alta. Mange 
av deltagerne delte også av per-
sonlige erfaringer og det kom fram 
at kriseteamene ikke fungerer like 
godt i alle kommuner. Det er god 
informasjon å få med seg hva man 
kan etterspørre i sin kommune, og 
kanskje kan LTN være en pådriver 
for å få i gang kriseteamene også 
ved de ”små” katastrofene som alle 
alvorlige ulykker er. 

Etter at lørdagens faglige pro-
gram var over, bar det ut på tur for 
deltakerne. Lørdag ble det arran-
gert en flott festmiddag på Rica Ho-
tell i Alta.

- Vi ble svært godt ivaretatt på 
hotellet, og ikke minst fortjener 
kjøkkenet skryt. At vi var så heldi-
ge med været, satte jo en flott ram-
me rundt det hele, oppsummerer 
Svein Ove Langeland.

 Anne Hamre og John B. Ottøy (midten) fra LTN-Rogaland fylkeslag 
satt sammen med Helge Fossen fra LTNs valgkomitè.

Direktør Anne Tambs Thorbjørn-
sen fra Øverby kompetanse-
senter snakket om rettigheter i 
forhold til skole under foredraget 
i Alta.  
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Flott utflukt under
Alta-konferansen

Før avreise var målet for utflukten 
hemmeligholdt. Deltakerne fikk be-
skjed om å ha på godt tøy og gode 
sko. Ungdommen kjørte egen buss, 
og overraskelsen var stor da bus-
sen stoppet til larmen av 90 polar-
hunder ved Holmen Hundesenter. 
Oppholdet på hundesenteret ble 
en fantastisk opplevelse. Driver av 
senteret, Eirik Nilsen, møtte ung-
dommene og fortalte engasjert om 
hundehold og drift. Nilsen slo fort 
fast at hundekjøring er populært og 
i vintersesongen er åtte medarbei-
dere knyttet til senteret. 

- Det vi gjør her er blant annet 
å lage arbeidshunder. De må vise 
god arbeidsmoral, de må ha gode 
føtter og god appetitt. Ingen kan 
yte maksimalt hvis man ikke spiser, 
så matlyst er viktig, fortalte Nilsen. 

I hundespann
LTN-ungdommen fikk også 

prøvd seg i hundespann. Deltaker-
ne ble delt i grupper og alle fikk til-
bud om å være med på tur. Det ble 
en stor opplevelse. Nilsen hadde 
også fyrt opp i lavvoen og der ble 
det servert kaffe mens praten gikk 
muntert.

- Dette var virkelig fantastisk å 
ha med seg! sa flere av LTN-ung-
dommene etter at besøket var over.

Under besøket ønsket man-
ge ungdommer å høre om Finn-
marksløpet og regelverket for bruk 
av hunder. Nilsen er selv aktiv og 
kunne fortelle at hunder mellom 18 
måneder til ni år får være med på 
løp. Det er strenge regler i konkur-
ranser og hundenes helse blir godt 
ivaretatt.

Museum og skiferbrudd
De andre deltakerne på utfluk-

ten fikk tid til å besøke Alta muse-
um med de berømte helleristnin-
gene.  Etter besøket ble det servert 
vafler og nytrukket kaffe. LTNerne 
ble videre busset til Pæskatun med 
den berømte Alta-skiferen. Her 
møtte de Trond Strifelt som kunne 
fortelle, og demonstrere, hvordan 
skiferen blir brutt. I hallen hvor ski-
feren blir delt, holdt Strifelt en im-
ponerende demonstrasjon. 

- Når dere tar på laget av ski-
fer etter at den er delt, så skal dere 
huske på at din hånd er den første 
som berører steinen på 600 millio-
ner år! kunne museumsbestyrer 
og steinarbeider Strifelt fortelle.

Inger Karin Våge fra LTN- 
Rogaland fylkeslag fikk prøve 
å klippe Alta-skifer.

Været viste seg fra sin aller beste side under Alta-konferansen og i nydelig høstsol 
dro tillitsvalgte og foredragsholdere ut på tur lørdag den 28.august.

Museumsbestyrer og steinarbeider Trond Strifelt har imponerende 
kunnskaper om skifer.

LTN-ungdommen fikk en ufor-
glemmelig dag ved Holmen 
Hundesenter.
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- Neei, dette hadde jeg vel ikke for-
tjent…her er andre veldig gode 
kandidater som jeg trodde skulle 
vinne!

Turid Henriksen ble svært over-
rasket over å bli tildelt prisen som 
"Årets LTNer". Det var en glad leder 
i LTN-Ofoten lokallag, med tram-
peklapp fra salen, som fikk over-
rakt et flott bilde som premie. Tu-
rid er kjent for sitt store og brede 
engasjement.  Hun er opptatt av en 
rekke interessepolitiske saker, blant 
annet helsetilbud og akuttbered-
skapen nord i landet. Hun er også 
glødende opptatt av tillitsmannsut-
danning og skolering i LTN, og er 
en ildsjelene bak LTN-skolen som 
har vært en stor suksess. Smerte-
behandling er et annet stikkord for 
hva som engasjerer den trofaste 
LTNeren. Ved siste landsmøte ble 
også Turid hentet inn igjen i tillits-
mannsapparatet sentralt. Hun sit-
ter i dag i valgkomiteen.

Alltid aktiv
Det var lagene i nord som had-

de sendt inn forslag på Turid. I be-
grunnelsen trekkes det fram at hun 
alltid har vært en pådriver, ja helt 
siden oppstarten av Ofoten-laget i 
1994.

- Turid var dessuten primus mo-
tor når Ofoten greide å samle inn 
penger til et Thermografi-kamera 
som har den egenskapen å oppda-
ge skader som ellers er vanskelig å 
finne, heter det i begrunnelsen.

LTN-Often lokallag har alltid 
vært et aktivt lag og medlemmene 
deltar blant annet på Vinterfestuka 
i Narvik hvert år. Festivalen trekker 
folk fra hele Nord-Norge og LTN- 
laget har kafè hver eneste dag un-
der det ukelange arrangementet.

Under takketalen benyttet også 
Turid anledningen til å takke ekte-
mannen Jack for å ha vært en tro-
fast støttespiller i alle år. Uten hans 

engasjement og hjelpsomhet had-
de det vært vanskelig å bruke så 
mye tid og krefter i foreningen. 

Sterke kandidater
Selv om Turid Henriksen stakk 

av med "seieren", står også de an-
dre kandidatene som var foreslått 
sterkt i LTN. Brit Lund fra Sør-Trøn-
delag er kjent som en ryddig, in-
kluderende, dyktig og omsorgsfull 
person som har gitt mye av sin tid 
til LTN. Hun har gode organisato-
riske evner - og ikke minst trekkes 
det fram at hun var pådriveren bak 
"Kor Sprøtt" som er blitt en formi-
dabel suksess.

Einar Aarum fra LTN-Nordre 
Vestfold er også en LTNer som for-
tjener ekstra heder. Han kom inn i 
styret i 2008 og har vært engasjert 
i ungdoms- og likemannsarbeid 

over lang tid. Han beskrives som 
en flott likemann, alltid blid og hyg-
gelig - og flink til å lytte. Han er et 
stort pluss for laget, og det sies at 
ingen oppgaver er for vanskelige 
eller for store for Einar.

 - Dette var overraskende og 
svært hyggelig, sa en blid Turid 
Henriksen etter å ha blitt kåret til 
"Årets LTNer". Ektemannen Jack 
har vært en trofast støttespiller 
i alle år.

Turid Henriksen er  "Årets LTNer"
Turid Henriksen fra LTN-Ofoten lokallag ble kåret til "Årets LTNer". Turid var med å 
starte LTN-Ofoten lokallag i 1994, og har vært glødende engasjert siden det. Hun har 
også vært fylkesleder i mange år. 

 - Dette er veldig fortjent, sa 
LTNs leder Svein Ove Langeland 
under overrekkelsen.
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Til stor applaus fra salen fikk 27 jubilan-
ter armbåndsur i gave som LTN-leder 
Svein Ove Langeland overrakte dem.

 Som seg hør og bør når LTN arrangerer tillitsmanns-
konferanse, så skal jubilantene hedres. I år var det så 
mange som 27 LTNere som har rundet 50,60 eller 70 år. 
Gaven, et vakker LTN-armbåndsur, ble svært godt mot-
tatt av en glad gjeng. 

50-års jubilanter
Gruppen på 50 år var den største i år. De som mot-
tok gave var: Marianne Nyland (Buskerud), Gunn Ol-
sen (Aust-Agder),Karl-Eirik Fallsen (Finnmark), Liv Ani-
ta Bjerke (Gjøvik), Mads Bjerke (Gjøvik),Anne-Marie 
Bakke (Midt og Nord-Hedmark), Lydia Marki (Midt og 
Nord-Hedmark), Per Rudi (Nord-Gudbrandsdal), Odd-
run Graffer (Nord-Gudbrandsdal), Arne Tømmerbakk 
(Nordmøre og Romsdal), Harry Rønningen (Nordre 
Vestfold), Lillian Oline Dreyer (Rana), Nora Olavssøn 
(Sør-Trøndelag) og Helge Fossen (sitter i valgkomiteen).

60-års jubilanter
Ni LTNere mottok 60-års gave. Disse er: Ilse May Rekve 
(Lofoten), Aina Åsli Sodoma (Ofoten), Gudrun Holmøy 
(Oslo), Eva Marie Soløy (Rana), Bjørg Refsnes (Sogn og 
Fjordane), Ragnhild Jensen (Sortland/Andøya), Arvid 
Gansmoe (Sortland/Andøya), Nils Tore Johnsen (Tele-
mark) og Asbjørn Olaussen (Vest-Agder).

70-års jubilanter
Under oppholdet i Alta ble også fire 70-åringer hedret. 
Disse er: Greta Låberg (Asker og Bærum), Thordis Ber-
stad (Midt og Nord Hedmark), Anselm Sørensen (Nor-
dre Vestfold) og Astrid Hjelde (Steinkjer og Namsos).
Et ektepar hadde også valgt å feire sin 30 års bryllups-
dag med andre LTNere. Olga og Leif Grytdal fra LTN-
Lofoten lokallag er mangeårige medlemmer og fikk 
stor applaus fra salen under festmiddagen.

Tillitsmannskonferansen 2010

Av Gunn-Elisabeth Almås

Jubilanter ble 
hedret

27 glade LTNere fikk gave i forbindelse med at de "runder år". Jubilantene fikk overrakt et flott arm-
båndsur med LTN-logo.

Olga og Leif Grytdal hadde valgt å feire sin 30-års 
bryllupsdag blant LTNere. Paret røpet også at de 
har vært kjærester i noen år før de giftet seg.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

LTN er medlem i Funksjonshemme-
des fellesorganisasjon (FFO) og stil-
ler seg bak deres høringssvar, men 
i tillegg ønsker LTN å komme med 
bemerkninger til rapporten.

Dahl-Hilstad forteller at LTN, i 
likhet med flere andre organisa-
sjoner, har hatt kontakt med Fi-
nansdepartementet vedrørende 
ordningen "Særfradrag for store 
sykdomsutgifter".

 - Slik ordningen framstår i 
dag er den uoversiktlig og lite for-
utsigbar for våre medlemmer. 
Men, tilrådningene som kommer i  
rapporten møter rett og slett ikke 
brukernes behov. LTN er ikke for-
nøyd med det som foreligger. Vi 
påpeker også skjevheten i sam-
mensetningen av arbeidsgruppen 
ved at ingen brukerorganisasjoner 
var representert i arbeidet. LTN 
mener det er en forutsetning for et 
slikt arbeid at de menneskene som 
ordningen gjelder, er representert 
og blir hørt, mener hun.

Ikke enig
LTN er ikke enig med gruppens fler-
tall i at dagens ordning bør avvi-
kles, og i hvert fall ikke i den form 
som foreslås i rapporten. 

- I brevet som er sendt har vi 
lagt vekt på at LTN har en hetero-
gen medlemsmasse, og mange av 
våre medlemmer har ingen ensar-
tet diagnose men sammensatte li-
delser. De har ikke veldig store ut-
gifter på hvert enkeltområde, men 
til sammen blir det en stor påkjen-
ning for økonomien, forklarer hun.

Har store behov
Dahl-Hilstad er også skeptisk til å 
fjerne boligformål fra ordningen. 
Hun mener de løsningene man kan 
søke støtte om i Husbanken, på in-
gen måte dekker den enkeltes be-
hov. 

- De som er medlemmer hos 
oss trenger ikke gradvis tilpasning, 
de har store behov for å gjøre til-
pasninger på ett tidspunkt i livet. Vi 
ser at graden av tilpasning i en bo-
lig avgjør om vedkommende kan få 
leve i egen bolig eller må flytte ut 
av hjemmet og verste fall ender på 
sykehjem. Dette er dessverre en si-
tuasjon vi i LTN kjenner godt, slår 
hun fast.

Kiropraktor-ordning
 LTN støtter også mindretallets an-
modning om at kiropraktorbehand-
ling innlemmes i ordningen fordi 
mange av LTNs medlemmer har 
store utgifter til dette og er avhen-
gig av behandlingen for å fungere. 

Denne problemstillingen har også 
LTN tatt opp tidligere.

- Med bakgrunn i den avleverte 
rapporten ber LTN om at dagens 
ordning får stå urørt. Vi mener at 
arbeidsgruppens tilrådning for av-
vikling av ordningen vil gå ut over 
brukerne. Den er lite gjennomtenkt 
i forhold til hvordan dette vil berøre 
brukerne i praksis. Det samme gjel-
der endringen angående hva som 
skal fjernes fra særfradragsord-
ningen dersom den skal beholdes. 
LTN henstiller, og krever, at bru-
kerne må være representert i ar-
beidet så man sikrer at det ikke blir 
en endring til det verre for de som 
trenger det, avslutter hun.

LTN er kritisk til
særfradrags-rapport
Assisterende generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i LTN har den siste tiden  
arbeidet med å sende inn synspunkter på en rapport vedrørende særfradrag for  
særlig store sykdomsutgifter. Brevet har gått til Finansdepartementet.
  - Vi er ikke fornøyd med rapporten som foreligger. Brukerne er blant annet ikke  
representert, slår hun fast.

- Vi mener det er uhørt at ikke brukerorganisasjonene har vært med 
i arbeidet, sier assisterende generalsekretær i LTN, Ingeborg Dahl-
Hilstad.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Våre medlemmer er familier 
der barn har varierende grad av 
funksjonsnedsettelser av ulik art, 
eller der barn er pårørende til de 
skadde. Vår erfaring er at kommu-
ner i liten grad er forberedt på de 
utfordringene man får når et skadd 
barn kommer hjem. Familiene føler 
seg godt ivaretatt i spesialisthelse-
tjenesten, men føler så at ingen har 
ansvar for dem ved hjemkomst, 
forklarer assisterende generalse-
kretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Stor behov
En del av LTNs medlemmer har nok 
behov for psykiatrisk bistand, og i 
større grad enn det de får per i dag, 
men Dahl-Hilstad har ikke fokusert 
på denne delen av utvalgets rap-
port.

- Andre brukerorganisasjoner 
har mer kompetanse på dette feltet.
Våre brukere har i hovedsak kon-
takt med pleie- og omsorgstjenes-
ten og habiliteringstjenesten, samt 
skole, PPT og i mindre grad enn  
ønsket, av Statped, forklarer hun.

IP må styrkes
Det er flere kapitler som er kom-
mentert av LTN. Foreningen stiller 

seg bak utvalgets vurdering om at 
det bør bygges videre på indivi- 
duell plan (IP) som samarbeids-
verktøy.           

- Undersøkelsene som er refe-
rert i rapporten vedrørende IP vi-
ser at kommunenes oppfatning 
av sitt arbeid med IP ikke stem-
mer med hva brukerne faktisk har 
fått. Individuell plan må styrkes, og 
bør også forankres i lov om opp-
læring og i barnehageloven. For  
en del av LTNs medlemmer er  
skole og barnehage den primære 
rehabiliteringsarenaen, men man 
møter motstand i helsevesenet 
mot å ta med rehabiliteringen dit 
og motstand i skolevesenet om å 
åpne for det, mener hun.

Personlig koordinator
LTN støtter en forskriftsfestning 
av rettigheten til personlig koordi- 
nator. Mange foreldre føler at de 
selv blir sittende med dette ansva-
ret. LTN mener det er naturlig at 
kommunene sitter med ansvar for 
å utpeke koordinator fordi de kjen-
ner brukeren og kommunens situa-
sjon best.

- Vi påpeker at man ved tidlig 
innsats og kartlegging også kan  

avdekke senfølger av ervervede 
hjerneskader, og kan følge opp  
dette med riktig tiltak. Det krever 

kunnskap om temaet for de som 
får ansvaret. Dette er en utfordring 
i dag. Uten tilstrekkelig kunnskap 
er det fare for feildiagnoser og feil 
bruk av ressurser. Vi skriver i vårt 
notat av vi støtter utvalgets ønske 
om at det sikres møteplasser for 
de forskjellige etatene og nivåene.  
I dag hviler mye av "ansvaret" på 
de pårørende.De må selv finne  
ut av hvilke rettigheter de har på 
forskjellige områder og jobbe for  
å få det. Dette fører til forskjeller, 
der man er avhengig av ressurs-
sterke pårørende for å få et fullgodt 
tilbud, avslutter LTNs assisterende 
generalsekretær.

 "Kommunene  
er i liten grad  

forberedt"

- Individuell plan 
må styrkes 
LTN har også sendt ut høringsuttalelse vedrørende utvalgets forslag når det gjelder 
bedre samordning avtjenester for utsatte barn og unge.( NOU 2009:22)

Bruk refleks i høstmørket!
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Av LTN-Ungdomsutvalget
ltn-ungdom@ltn.no

Startmoen ble en 
suksess

"5 kjappe"

Navn: Karoline Pettersen
Alder: 19 år
Lag: Midt-Troms lokallag.

1:Hvordan skal vi nå fram til 
ungdommen?
- Bruke måter og metoder som 
fenger ungdommen. Men jeg ser jo 
at det er vanskelig å gjøre dette på 
en måte som kan fenge ALLE.
 

2: Hva er viktig for ungdommen
i ditt lag?
At vi skal nå alle målene vi setter 
oss.

3: Hvem er ditt forbilde i LTN?
Trude Lønner

4. Hva er ditt beste Seliusminne?
Da jeg lekte med Selius sammen 
med barnebarnet til Trude.

5. Hva er din største drøm?
Å bli ferdig utdannet 

Dette er en gjeng som allerede har 
sprengt store grenser, men denne 
helga var de med oss for å flytte 
enda flere grenser både i lufta og på 
bakken. De var med på alle aktivite-
tene, bortsett fra microfly som ikke 
alle rakk over. PC var svært innstilt 
på å fly seilfly, så der ble han sitten-
de lenge i kø. Da vi spurte hva han 
hadde gjort på lørdagen var svaret: 
”Jeg har stått i kø jeg. Masse kø…” 
Uten at det så ut til å ødelegge hu-
møret hans. Etter en time i kø var 
han stadig like blid, og på tur inn i 
flyet.

Alle deltakerne unntatt Aleksander 
og undertegnede tøffet seg oppe i 
luften med looper, firkløvere og an-
dre stunts. Vi nøyde oss med å ha 
hodet rette veien og nyte den flotte 
flyturen. Nå skal det da sies at Alex 
tok det godt igjen med utallige turer 
i motorflyet og på ATV. 
Da vi spurte Ingen Grenser gjen-
gen om hva som var best med hel-
ga kom det et høyt, entusiastisk og 
enstemmig svar: ”Seilfly! Det var 
awesome. Kunne gjort det hele da-

gen”. Grethe 
gjorde et godt 
forsøk på å 
fly modellfly, 
men det ryk-
tes at instruk-
tøren måtte 
gripe inn et par ganger så det ikke 
skulle bli en alt for dyr flytur.
 
Suzanna derimot skulle det vise seg 
å bli vanskelig å få tak i. Hun svirra 
rundt som en rakett hele lørdagen 
for å rekke over flest mulig aktivi-
teter. Utpå ettermiddagen ble hun 
imidlertid observert liggende i sol-
steiken for å puste ut ved siden av 
flyene, uten å legge merke til alle 
seilflyene som taxet fram og tilbake 
over henne. 
Alle fire gav inntrykk av å være 
svært fornøyd med arrangementet, 
og satt pris på den gode stemninga 
blant LTN-ungdommen. ”Vi er utro-
lig glade for at dere inviterte oss hit. 
På foredraget vårt stilte dere masse 
spørsmål og var så engasjerte. Det 
er fint å se at vi kan være med på 
å inspirere trafikkskadd ungdom", 

sier PC til bekreftende nikk fra de tre 
andre. De fra Ingen Grenser er en 
utrolig lystig gjeng som ser gleden 
i det meste. Det skulle ikke mer til 
enn et huskestativ og en sklie før to 
av dem hadde det ustyrtelig mor-
somt på søndags formiddag. 

Jeg kan ikke si mer enn at dette er 
en herlig gjeng som vi i ungdoms-
gruppa er strålende fornøyd med å 
bli kjent med.

- Hanne Sofie -

Chill

Ingen Grenser-deltakerne holdt 
foredrag for oss. Her ser vi 
Suzanna Tangen, Aleksander 
Øverland Berg, Grethe Fure og 
Per Christian Brunsvik. 
(Foto: Andrè Berg Johansen)

Da var actionhelga 2010 over. Denne 
gang med foredragsholdere fra pro-
grammet Ingen Grenser på NRK. Per 
Christian (PC), Grethe, Aleksander og 
Suzanna kom til oss på fredagskvelden 
og fortalte om sin tur over  
Nordkalotten. 
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Karoline Pettersen og Ise-
lin Christensen fra Sørrei-
sa var to av til sammen 23 
ungdommer som fikk nær-
kontakt med naturkreftene 
under "Actionhelg" på 
Elverum i begynnelsen av 
september.
 - Det er bare helt 
fantastisk å komme opp i 
seilfly. Vi gjorde til og med 
en loop! Dette hadde vi 
aldri trodd vi skulle tørre!

- Dette er hysterisk morsomt!
"Actionhelg" på Elverum ble en stor 
suksess. For andre gang inviterte 
LTN til gøy, fart og spenning - med 
ungdom som målgruppe.  23 ung-
dommer, med ulikt funksjonsnivå, 
hadde takket ja til helgesamling og 
tilbakemeldingene var svært gode. 

- Dette er helt fantastisk, vi had-
de aldri trodd vi skulle tørre å fly 
seilfly - aller minst å ta en loop. 
Ahhh, det var så utrolig morsom! 
Vi vil prøve en gang til!

 Venninnene Iselin og Karoline 
var elleville etter å ha landet trygt 
på bakken igjen. Norsk Luftsport-
forbund stilte da også mannsterke 

med drevne instruktører, så delta-
kerne var i de aller beste hender.

I samme ulykke
Både Iselin og Karoline er ferske i 
LTN-sammenheng. De forteller at 
de begge var i en ungdomsulykke 
for om lag et år siden, og de sliter 
begge med rygg og nakkeplager.

- Men, når vi ser andre som 
tross alt er mye mer skadet enn 
oss, så er vi bare utrolig takknem-
lige for at det gikk så bra med oss. 
Vi har vært heldige. Vi har dessu-
ten hatt hverandre å prate med et-
ter ulykken, og det har vært veldig 

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Det har vært en fantastisk helg 
på Elverum, fortalte Iselin Chris-
tensen (t.v) og Karoline Petter-
sen fra Sørreisa.

Kjøring med ATV var det mange som ville forsøke. Det gikk unna… 
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godt. Ulykken har ført oss nærme-
re hverandre, forklarer de to. 

- Har dere blitt godt kjent med 
andre unge LTNere?

- Det er som vi har kjent hver-
andre i årevis. Alle er blide, de er 
hyggelig og praten går lett. Det er 
kjempefine mennesker her, sier de 
begge.

Mange friville
Elisabeth Bøhn-Johnsen fra LTN-

Ungdom får ikke fullrost de frivillige 
fra både fly- og motorsporten.

- Arrangementet hadde ikke latt 
seg gjennomføre uten den utro-
lige innsatsen fra alle de frivillige. 
Med ledsagere var vi til sammen 
53 mennesker. Alle deltakerne har 
vært innlosjert ved Elverum fly-
klubb sine lokaler på Startmoen, og 
klubbhuset er gjort tilgjengelig for 
rullestol i hele første etasje. Det har 
fungert veldig greit, forklarer hun.

Flott vær
Gnistrende høst-sol ble en fin ram-
me for arrangementet. Deltakerne 
fikk prøvd både seilfly, motor- og 
mikrofly, kjøring med ATV, modell-
fly - for å nevne noe. 

Aktivitetsleder i Norges Lunfor-
sporforbund, Tom Brien, var også 
storfornøyd:

- Her sprenger vi noen grenser, 
og vi beviser at funksjonshemming 
ikke bør sette en stopper for å drive 
sport eller idrett. 

I 1996 vedtok Norges Idrettsfor-
bund og Den Olympiske Komitè at 
funksjonshemmede idrettsutøvere 
skulle integreres i idrettens sær-
forbund. Utfordringen ligger i å nå 
fram til funksjonshemmede med 
de tilbudene som finnes i lokal- 
miljøet.

- Dette er min første tur 
i skogen etter ulykken 
i 2001. Å kjøre med 
"Action Trackchair" gir 
en utrolig frihetsfølelse. 
Med denne kan jeg 
faktisk komme meg ut 
i skog og mark, forklare 
Tommy Hansen som 
fikk prøvd nyvinningen 
under actionhelga.

Per Christian Brunsvik (t.v.) sammen med pilot 
Gøsta Johanson i et "Storm" 280 G mikrofly. - 
Herlig følelse, mente Brunsvik.

Trafikkskadde Martin E. Hasle hjelpes om bord i 
flyet. Ingenting å si på humøret!

Suzanna Tangen fra Porsgrunn prøvde modellfly 
sammen med instruktør Karl Hans Glommen fra 
Gjøvik og omegn modellflyklubb. 

Frokost klokken 07.00, og alle stilte med godt humør.
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Lørdag den 30.oktober klokken 11.00 inviterer LTN-Rogaland fylkeslag til 
seminar på Scandic Hotell i Haugesund

Seminaret er gratis for medlemmer (overnatting må betales selv). 
Som foredragsholdere har vi vært så heldige å få tak i: 

• Jan Gunnar Næss fra Advokatkontoret Ness & Co. Advokat Ness skulle være 
kjent for de fleste i LTN. Han er en av våre fremste advokater på skadelidte-siden, 
og har kjørt en rekke saker som har fått stor oppmerksomhet. Ness skal snakke 
om erstatningsrett, og den som tidligere har hørt Ness som foredragsholder, vil 
allerede glede seg. Vi kan love at dette blir et minneverdig møte! 
 

• Tom Brien som skal holde foredrag om mestring og motivasjon. Tom Brien er 
aktivitetskonsulent i Norges Luftsportforbund og er forbundets egen klubb- 
veileder, eller som det nå heter, klubbguide. Han har integrering av funksjons-
hemmede og aktiviteter for barn og ungdom som arbeidsområde. Brien jobber 
også med klubbutvikling, og som den ustoppelige kraften han er, er han på plass 
der det skjer noe! 

 Det vil bli servert lunsj i løpet av dagen, og seminaret avsluttes  
med middag og sosialt samvær.

Velkommen til et spennende seminar!

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Påmelding til ltn-rogaland@ltn.no eller telefon 977 92 571

Spennende seminar i
LTN-Rogaland fylkeslag

Landsforeningen for t raf ikkskadde
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Landet Rundt 

Av Britt S. Østheim

LTN-Buskerud på
festival i Drammen
Elvefestivalen i Drammen 20.-22.august ble en  
skikkelig stor folkefest for store og små.  
Arrangementet gikk av stabelen midt i Drammen  
sentrum. Været kan vi ikke gjøre noe med, men folket 
lar seg ikke stoppe av regndråpene som kom en av  
dagene.

Her skjedde det noe både på land 
og til vanns. Det var boder over-
alt i parken som hadde noe å tilby. 
Vi solgte lodd og gav ut effekter 
og brosjyrer. Refleksvestene våre 
syntes rundt omkring på området.
Konsertene var på gamle Kirke-
plass hvor Noora Noor var først 
ute. Danskenes Kim Larsen & 
Kjukken fikk med seg publikum. 
Jahn Teigen, en folkekjær artist, 
fikk rundt 4000 publikummere 
med. Gruppen Postgirobygget 
fikk med seg publikum til allsang 
på sine låter.

Flotte biler
De som var interessert i biler kun-
ne se mange fine veteranbiler og 
Amcar. Tivoli og skattejakt følger 
også med. På elva skjedde det litt 
av hvert. Selvbygde båter av litt 
ymse slag ble sjøsatt og 33 lag var 
påmeldt til Dragebåtfestivalen. 
I år som i fjor ble dette en stor suk-
sess.
 
Fart og spenning
Padlerne fra Drammen Yard holdt 
på å havne i elva i starten, men 
fikk inn rytmen fra trommene. 
Deltagerne fra Vedlikeholdsser-
vice, de hadde lagnavnet Lier-
stranda Ragarballeforening (nav-
net skjemmer ingen), padlet i vei 
seieren. Kroppsbeherskelse og 
høyde på hoppene sine hadde 
Freestyle vannhopp. De som ville 
ha fart og spenning kunne se på 
båtrace på elva.

I år som i fjor ble Elvefestivalen 
en stor suksess. LTN-Buskerud 
fylkeslag fikk vist seg godt fram.

Deler av sekretariatet 
i LTN var fredag den 3. 
september på seminar i 
regi av Røde Kors, Helse-
direktoratet og Nasjonalt 
Støttegruppenettverk. Se-
minaret tok for seg de på-
rørendes og overlevendes 
situasjon i etterkant av en 
ulykke.

Seminaret, som hadde fått tittelen 
"Katastrofens avtrykk" brakte også 
nytt fra ulike oppfølgningsstudier 
som er gjort etter store ulykker og 
katastrofer. Blant annet ble fokus 
satt på Alexander Kielland-katastro-
fen i 1980, og det ble lagt fram re-
sultater av en langtidsstudie. Under 
seminaret ble det også lagt fram 
forskningsresultater etter Tsunami-
katastrofen. Som en rød trå gikk det 
fram at det er mennesker, som nær 

selv har blitt drept og som også har 
lidt tap, er dem som sliter mest i et-
terkant. Nærheten til katastrofen ser 
ut til å spille en vesentlig rolle. Det 
ble også slått fast at det er behov for 
hjelp på flere nivåer etter en katas-
trofe. Både fastlege og støtteperso-
ner for øvrig er viktige, og hjelpen 
må raskt på plass. Under seminaret 
gikk det fram at hjelp også er viktig 
i såkalte "mindre" ulykker.

LTNs ansatte på katastrofeseminar

Styreleder ved Nasjonalt Støtte-
gruppenettverk, Trond Kalleberg, 
leder seminaret.

Deler av sekretariatet i LTN var på seminar der forskningsresultater 
av ulike katastrofer ble lagt fram.
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Valnesfjord Helsesportsenter i Fauske kommune har et nytt tilbud for familier hvor 
mor eller far har fått slag, eller en traumatisk hjerneskade. Oppholdet er på to uker, 
og første samling er den 15.november.
- Målet vårt er å hjelpe den enkelte og familien slik at de kan fungere godt sammen. 
Under oppholdet i november vil vi ha plass for syv familier, forteller prosjektleder 
ved senteret, Anne Breivik.

Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Nytt familietilbud

"Tid for familien - når barn er på-
rørende" er et prosjekt ved Valnes-
fjord Helsesportsenter som mange 
av LTNs medlemmer kan ha nytte 
av å delta på. Prosjektet retter seg 
mor familier der mor eller far har 
fått en ervervet hjerneskade. Den 
første uken er et vanlig rehabilite-
ringsopphold for pasienten, mens 
den andre uken er for hele famili-
en. Tilbudet er først og fremst for 
familier med barn i aldersgruppen 
6-18 år.

- Under oppholdet vil familien få 
informasjon om hvordan en hjer-
neskade påvirker hverdagen. Er èn 
skadet i familien, så påvirkes og 
berøres alle av det. Vi legger også 
vekt på hyggelige aktiviteter. Fami-
liene får her treffe andre som er i 
samme situasjon og det vil bli rom 
for samtaler og erfaringsutveks-
ling. Det vil bli gruppesamtaler og 
møteplass for partnere, for barn og 
for ungdom. Kort sagt vil vi favne 
hele familien, sier prosjektleder 
Breivik.

Ikke enkelt
Breivik sier videre at det ikke er 

enkelt å være barn når mor eller far 
får en alvorlig sykdom eller skade. 
Det er heller ikke enkelt å være for-
eldre. Hvordan kan man være kjæ-
rester når den ene er alvorlig syk?

- Behovet for informasjon er 
stort og tilbudet er skremmende 
lite for unge voksne. Det har vi øn-
sket å gjøre noe med. Når en av 
omsorgspersonene blir alvorlig 
syke,  eller får en alvorlig skade, så 
endres hele familiesituasjonen. Det 

Klovnerier og masse gøy! Sirkus-
skolen er en populær aktivitet 
under familieoppholdet.
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Landet Rundt 

er ofte behov for en tett oppfølging 
av hele familien. Vår erfaring er 
imidlertid at barn, partnere og fa-
milien har vært lite ivaretatt i helse- 
Norge. Vi vet også at skilsmissetal-
lene etter slag eller en traumatisk 
hjerneskade er høye, forteller hun.

Mer informasjon
Barn kan få ulike reaksjoner på 

alvorlig sykdom i familien. Reaksjo-
nene kan være uro, sinne, konsen-
trasjonsproblemer, søvnvansker, 
eller hodepine - for å nevne noe.

- Mangel på informasjon om 
mor ellers fars sykdom kan føre til 
stor utrygghet, men informasjonen 
må være tilpasset barnets alder 
og utviklingsnivå. Det er viktig at 
barna blir sett og hørt slik at de læ-
rer å mestre situasjonen ut fra sitt 
ståsted, understreker Breivik og 
legger til:

- Når familien får forståelse for 

hva som skjer med mor eller far, så 
kanskje utfordringene i familien og 
fritiden mestres bedre.

Søknadsfrist er satt til den 
7. oktober.

For mer informasjon kan du ta 
kontakt med prosjektleder 
Anne Breivik. 
anne.breivik@vhss.no
Tlf: 75 60 25 89

Du kan lese mer på nettet:
http://vhss.no/?a_id=1072&ac_parent=113

Klatreveggen blir flittig benyttet på Valnesfjord Helsesportsenter.

- Når en av omsorgspersonene 
blir alvorlig syke, eller får en 
alvorlig skade, så endres hele 
familiesituasjonen. Det er ofte 
behov for en tett oppfølging av 
hele familien, forklarer prosjekt-
leder Anne Breivik ved Valnes-
fjord Helsesportsenter.



22 Tm • nr.8 – 2010

GRATIS RETTIGHETSKURS FOR DEG SOM ER

SYK ELLER SKADD
Landsforeningen for trafikkskadde, LTN-Oslo fylkeslag, arrangerer to gratis 
rettighetskurs i løpet av oktober måned.

NAV-kurset den 21. oktober skal gi en innføring i de forskjellige sykdomsba-
serte ytelsene fra NAV. Dette kurset er aktuelt for alle som sliter med NAV, 
uavhengig 
av hva som er årsaken til skaden eller sykdommen.

Erstatningskurset den 28. oktober gir et innblikk i erstatnings- og forsikrings-
rettigheter for personer som har vært utsatt for trafikkulykker, yrkesskader 
eller fritids-ulykker.

KURS 1:

Oversikt over de sykdomsbaserte ytelsene fra NAV
Foreleser: Advokat Jane Ytreøy Grøndalen
Sted: Lille auditorium, Ullevål Sykehus
Tid: Torsdag 21.10.10 kl 18:00 – 21:00
Påmeldingsfrist: 19.10.10
Påmelding gjøres til: regionost@ltn.no eller sms/tlf: 482 47 402

KURS 2:

Hvordan få erstatning etter fritidsulykke, trafikkulykke eller yrkesskade?
Foreleser: Advokat Helge Husebye Haug
Sted: Lille auditorium, Ullevål Sykehus
Tid: Torsdag 28.10.10 kl 18:00 – 21:00
Påmeldingsfrist: 26.10.10
Påmelding gjøres til: regionost@ltn.no eller sms/tlf: 482 47 402

LANDSFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE



  nr. 8 – 2010 • Tm 23

Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Stand-up show skal gi
LTN-barn ferieopphold
Barn i LTN vil nyte godt av inspirasjonsseminaret "Inspiration 2020" som arrangeres i 
Oslo den 13.oktober. Fem av Norges fremste inspirasjonskilder står på scenen i Ball-
room Oslo, og overskuddet går til sommerleir for barn som er pårørende eller selv 
har vært utsatt for en ulykke. 

- Vi er svært glade for initiativet fra "Inspirator", og  
håper mange møter fram slik at vi kan ha mulighet til 
å sende barn som er berørt av en ulykke på leir neste 
sommer. Overskuddet av seminaret går til oss, og det 
er derfor lov til å håpe på en stappfull sal. Etter planen 
skal vi ta opp igjen en gammel tradisjon: sommerleir 
på Eidene ved Tjøme. Vi kommer også til å arrangere 
en leir på Frosta i Trøndelag, sier en glad generalsekre-
tær Marit Andresen etter at arrangøren "Inspirator" tok 
kontakt.

Kjente navn
Stand-up artisten Kathy Burkley, som ble født døv, har 
vært utsatt for en trafikkulykke og har vært kreftsyk, er 
et av trekkplastrene under inspirasjonsseminaret i ok-
tober. Hun har vist at det går an å reise seg gang etter 
gang. I tillegg kommer fem av Norges fremste inspira-
torer, men samtlige navn var ikke bekreftet før Trafikk-
skaddes magasin gikk i trykken. 

Populær sommerleir
Etter at LTN mistet automatinntektene og måtte fram 
med sparekniven, ble det slutt på de populære barne-
leirene på Eidene ved Tjøme. Foreningen har lenge hatt 
et ønske om å kunne tilby de yngste LTNerne et som-
meropphold sammen med andre, og nå byr mulighe-
ten seg igjen.
- Nå utvider vi med å ha en leir på Frosta også, så der-
med får vi to neste år. En av leirene blir for barn som er 
pårørende etter en ulykke, og den andre for barn som 
selv er skadd. Vi vil komme tilbake med nærmere infor-
masjon omkring leirene gjennom Trafikkskaddes ma-
gasin, avslutter Andresen.

Neste år gir også LTN tilbud om et ferieopp-
hold på Frosta i Trøndelag. Her er det mulighet 
for mange hyggelige aktiviteter!

Røde Kors sitt ferieparadis Eidene ved Tjøme 
skal huse de yngste LTNerne neste sommer.

Høyt i lufta på Valberg slektsgård  
på Frosta. Det mye moro i  
vente for dem som skal på  
sommerleir!



LTN takker for annonsestøtten

BUSKERUD

Din Kjøreskole
Tordenskjoldsg. 54, 3044 DRAMMEN.....................................Tlf. 32 89 50 90
www.dinkjoreskole.no

Eiker Trafikkskole AS
Arbeidergata 25, 3050 MJØNDALEN......................................Tlf. 32 23 00 22
E-post:eiker-tr@online.no
www.eikertrafikkskole.com

Lierstranda 111, 3400 LIER........................................................Tlf. 05 090

Modum Trafikkskole AS
Lilleåsgata 5, 3341 ÅMOT....................................................Tlf. 32 78 11 13

HEDMARK

Østerdal Trafikkskole DA
Grindalsv. 3, 2406 ELVERUM...............................................Tlf. 62 41 35 20

MØRE og ROMSDAL

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

6230 SYKKYLVEN VIKEDALEN...........................................Mob. 909 92 394

Moe og Ryste Trafikkskole
Holmegata 12, 6150 ØRSTA.................................................Tlf. 70 06 63 96

Olaugs Trafikkskole
Løvik, 6480 HALSANAUSTAN...............................................Tlf. 71 55 62 21
E-post:post@olaugs-trafikkskole.no

Rogne Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND............................................Tlf. 70 15 85 60
E-post:post@rogne.no

Sal-mc
Breivika Industriv 47, 6018 ÅLESUND.........Tlf. 70 15 29 10 - Mob. 922 00 960

Trafikkskole 1 Ålesund AS
Langelandsvegen 33, 6010 ÅLESUND....................................Tlf. 458 30 225
www.trafikkskole-1.no

NORDLAND

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

ROGALAND

Alf Hoff Trafikkskole
Hillevågsveien 18, 4016 STAVANGER...................................Tlf. 51 58 95 00
E-post: alf-ho@online.no

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

Bryne Bil & Mc Skole AS
Parkv 2, 4340 BRYNE.........................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no

Bergelandsgata 37, 4012 STAVANGER.........Tlf. 51 52 54 83 / Mob 900 96 390
E-post: post@hauglandtrafikkskole.no

Haugaland Transportskole AS
Kvaløygata 3, 5537 HAUGESUND.......................................Tlf. 52 70 87 90

Kjell Kristiansen Trafikkskole
Idrettsvegen 28, 4270 ÅKREHAMN.......................................Tlf. 52 81 71 49
E-post: mail@kjell-kristiansen.no

Kåre Ekrene Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND................................Tlf. 52 71 75 66

Sauda Trafikkskole
Åbødalsveien 48, 4200 SAUDA..............................................Tlf. 464 74 855
E-post: post@sauda-trafikkskole.no

Teto Trafikkskole
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER........................................Tlf. 51 53 26 11

Trygve Trafikkskole
Øvregata 173, 5525 HAUGESUND........................................Tlf. 52 72 95 00
E-post: post@trygve-trafikkskole.no

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

SOGN og FJORDANE

Sunde Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER..............................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no   -    www.sundetrafikkskole.no

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

SØR-TRØNDELAG

Brekstad                                                                           Tlf. 72 51 54 10
Bjugn                                                                               Tlf. 73 19 52 90
Rissa                                                                               Tlf. 73 85 85 15
Åfjord                                                                               Tlf. 72 53 07 40
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no    -     www.fosen-trafikkskole.no

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

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

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

TM 8-2010 - Kopi.pmd 17.09.2010, 07:572
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TELEMARK

Nr. 1 Trafikk-skole Stathelle - Kragerø
Krabberødveien 6, 3960 STATHELLE......................................Tlf. 35 96 19 50
E-post: post@nr1-trafikkskole.no

Wright Trafikkskole AS avd. Kragerø
Frydensborgveien 4, 3770 KRAGERØ.....................................Tlf. 35 98 25 24
E-post: tovet@wright.no

VESTFOLD

Eian’s Trafikkskole AS
Peder Bogensgt 6 A, 3238 SANDEFJORD................................Tlf. 33 47 56 00
E-post: post@eianstrafikkskole.no

Jarlsberg Trafikkskole AS
Storgata 1/3, 3183 HORTEN..................................................Tlf. 33 04 32 94
E-mail:post@jarlsberg-trafikkskole.no

Sandefjord Trafikkskole DA
Hjertnespromenaden 33, 3211 SANDEFJORD...........................Tlf. 33 46 80 17

Andebuv 74, 3170 SEM..............................Tlf. 33 31 14 57 - Mob. 907 32 811
Trafikalt grunnkurs - Teorikurs - Førerkort kl. B
E-post: w-haegd@online.no

ØSTFOLD

Alfa og Moss Trafikkskole AS
Kong Haakons pl 2, 1532 MOSS............................................Tlf. 69 24 00 00

Jeanette Trafikkskole
Gurudveien 21, 1832 ASKIM...................................................Tlf. 906 43 363

Per’s Trafikkskole
Brogata. 17, 1608 FREDRIKSTAD...........................................Tlf. 69 31 68 84

Vip Trafikkskole DA
St. Mariegate 73, 1706 SARPSBORG......................................Tlf. 69 16 84 00

AUST-AGDER

Arendal...................................Tlf. 37 00 60 00

ROGALAND

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

SOGN og FJORDANE

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

VEST-AGDER

Sirdal.......................................Tlf. 38 37 18 21

Støyten Trafikkskolesenter AS
Blomsgate 5

Vi har samkjørt oss, men alt er som før!
Bedre for dere, bedre for oss!

JARLE HODDEVIK TRAFIKKSKOLE
BJØRN OLAV'S TRAFIKKSKOLE

LENA'S TRAFIKKSKOLE
FINN'S TRAFIKKSKOLE

Påmelding og informasjon:

Tlf. 32 12 32 08                                                   ...litt bedre

Regional utvikling
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

Trafikksikring

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 Vik i SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA

www.vikorsta.no

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

HORDALAND

Voss.........................................Tlf. 56 51 53 00

Farmand Reiser AS
Kåpeveien 29, 3174 REVETAL

Tlf. 33 06 39 30

Farmand Reiser med fokus på:
- Sikkerhet - Kvalitet - Komfort - Trygghet

Pakketurer med buss for individuelt reisende
- Pakketurer for grupper - Busstransport - Hurtigruten

- Skoleturer - Tematurer - Studieturer og lignende

farmand@farmandreiser.no
www.farmandreiser.no

Tlf. 33 06 39 30

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Kløftav, 1454 FAGERSTRAND   -   Tlf. 66 91 82 16
Slamsuging - Høytrykkspyling - TV-inspeksjon - Spesialavfall - Rørinspeksjon

www.sandnes-transport.no

Albjerk Bil Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100, 3027 DRAMMEN

Tlf. 32 21 83 00
www.albjerk.no

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

yrkessjåføropplæring til lastebil, buss og vogntog

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

Hordaland
fylkeskommune
Samferdsavdelinga

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Nestby
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03

Riksheim
Fisk AS

8312 HENNINGSVÆR
Tlf. 76 06 84 00

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10
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SeliusSelius
De aller fleste som skaffer seg et kjæledyr, tar 
godt vare på det. En hund trenger turer hver enes-
te dag, og en katt skal ha ren sand hvis du har en 
innekatt. Har du fisk i akvarium, eller en undulat, 
så trenger også disse dyrene stell. Hvis vi skaffer 
oss dyr, så skal vi tenke oss godt om. En katt- 
unge er nydelig og det samme med en liten hunde- 
valp. De er små og "nusselige". Men vi må huske 
at de små vokser seg store og at vi skal ha ansvar 
for dyrene våre i mange år framover. Vi kan heller 
ikke reise bort fra dyrene våre uten at noen som 
passer dem. Jeg har lest at enkelte drar på ferie 
og forlater katten sin ute. Det synes jeg er forfer-
delig stygt gjort.  

En venn av meg har hatt en hund i mange  
måneder, men familien hans er bare fòrverter. 
Hunden skal sannsynligvis bli blindehund og de 
skal levere den om et par måneder. Jeg synes det 
er kjempefint at noen bruker tid på å la unge hun-
der bo hos seg, slik at de en dag kan bli til god 
hjelp for dem som har nedsatt syn eller er blinde. 
Noen hunder trenes også opp til servicehunder. 
Det betyr at de kan trenes opp til å legge tøy i vas-
kemaskinen, hente tøfler eller hente telefonen når 
den ringer. Disse hundene er til fin hjelp for men-
nesker som er funksjonshemmet.

Ha en fin høst, og husk å bruke refleks!

Hilsen
Selius

Pass godt på
kjæledyret ditt

Denne flotte Selius-tegningen har vi fått fra Anna 
Chertkova (9) fra Namsos. Her koser Selius seg i so-
len. Tusen takk, overraskelse kommer i posten!

DEN
ENSOMME
GRANA 
Mikke har kjøpt
juletre på et sted
som hadde to
like av alle trær,
bortsett fra ett.
Ser du hvilket tre
som ikke har
noen tvilling?

LØSNINGER

KLARAS MALERI
Klara har malt et bilde, men foreløpig er det litt vanskelig å se hva det
forestiller. Fargelegg alle feltene med en prikk for å gjøre det ferdig!

A

B

C

PÅ RADIOEN!
Hvilken kontakt må
Langbein sette i
støpslet for å høre
på radio?

PÅ RADIOEN!
Kontakt A.
KLARAS MALERI
En seilbåt.

DEN ENSOMME
GRANA
Det femte treet fra
venstre i rad fire
fra toppen.
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SeliusSelius
- Hvor gammel er faren din egentlig, 
Lise, spør læreren.
- Førtito år, svarer Lise.
- Det er godt å vite, sier læreren, - For 
da kan jeg gi deg lekser som passer 
bedre til hans aldersgruppe!

En utlending kom inn i en restaurant 
og sa: - Jai er sultan!
Da bukket alle kelnerne.

En politimann stopper en bilfører 
som raser gjennom bebyggelsen og 
sier strengt: 
- Har du ikke sett skiltet med farts-
grense?
Bilføreren: - Skal si du forlanger mye 
av meg! Tror du jeg rekker å sjekke 
skiltene i denne farten?

To gamle gubber møttes, så sier  
den ene:
- Har du kjøpt deg ny bil?
- Ja, sier den andre.
- Hva slags bil er det, sier den første.
- Det er en Honda.
- Nei, er ikke det en Mitsubishi?
- Det er lett for deg å sssssi det, du 
ssssom har tenner!

- Hørt om totningen som sendte kat-
ten sin på kunstutstilling?"
- Nei, hvorfor gjorde han det?
- Fordi katten hans malte så fælt!

Vet du hvorfor svenskene alltid har 
med seg ei bildør i Sahara?
 Svar: Så de kan sveive opp vinduet 
når det blir for varmt.

Hva heter Kinas beste stuper?
 Svar: Ma Ga Plask.

Hva heter Kinas sterkeste mann?
 Svar: Dop Ing.

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

DEN
ENSOMME
GRANA 
Mikke har kjøpt
juletre på et sted
som hadde to
like av alle trær,
bortsett fra ett.
Ser du hvilket tre
som ikke har
noen tvilling?

LØSNINGER

KLARAS MALERI
Klara har malt et bilde, men foreløpig er det litt vanskelig å se hva det
forestiller. Fargelegg alle feltene med en prikk for å gjøre det ferdig!

A

B

C

PÅ RADIOEN!
Hvilken kontakt må
Langbein sette i
støpslet for å høre
på radio?

PÅ RADIOEN!
Kontakt A.
KLARAS MALERI
En seilbåt.

DEN ENSOMME
GRANA
Det femte treet fra
venstre i rad fire
fra toppen.

DEN
ENSOMME
GRANA 
Mikke har kjøpt
juletre på et sted
som hadde to
like av alle trær,
bortsett fra ett.
Ser du hvilket tre
som ikke har
noen tvilling?

LØSNINGER

KLARAS MALERI
Klara har malt et bilde, men foreløpig er det litt vanskelig å se hva det
forestiller. Fargelegg alle feltene med en prikk for å gjøre det ferdig!
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B

C

PÅ RADIOEN!
Hvilken kontakt må
Langbein sette i
støpslet for å høre
på radio?

PÅ RADIOEN!
Kontakt A.
KLARAS MALERI
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DEN ENSOMME
GRANA
Det femte treet fra
venstre i rad fire
fra toppen.

Løsninger

DEN
ENSOMME
GRANA 
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juletre på et sted
som hadde to
like av alle trær,
bortsett fra ett.
Ser du hvilket tre
som ikke har
noen tvilling?

LØSNINGER

KLARAS MALERI
Klara har malt et bilde, men foreløpig er det litt vanskelig å se hva det
forestiller. Fargelegg alle feltene med en prikk for å gjøre det ferdig!
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PÅ RADIOEN!
Hvilken kontakt må
Langbein sette i
støpslet for å høre
på radio?

PÅ RADIOEN!
Kontakt A.
KLARAS MALERI
En seilbåt.

DEN ENSOMME
GRANA
Det femte treet fra
venstre i rad fire
fra toppen.



28 Tm • nr.8 – 2010



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: 
13. oktober

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Høstfarger

Vinnerne er:
Aud Rovde, 
Ålesund
Gudrun M. 
Sivertsen, Oslo
Jorunn 
G. Olsen, 
Førresfjorden

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

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

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

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

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

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

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

UTROP DEN
FØRSTE

TIL - 
STREK - 
KELIG

ARTIK - 
KEL

ØVE FRYSE ÅRENE
VARM
MO - 

DERNE

PAKI - 
STANSK

BY

STRAND
RATT

FATTIGE
PRIP - 
PENT
MÅL

LAND

ØY OG 
DIKT

HAR EN 
JEVN

ØKNING

ELV
ARTER

RØYS FRUKT BAK

ANKER HEST TRE - 
SLAG

GJERRIG-
BUKKER
STRØM

LENG - 
TER

TRE
FORBYR

LEGE FREDS - 
SYMBOL

SMØG UBLE - 
KET

BEVEGE

TJENER
LTN - 

LAG PÅ
RUSLE TYSK BY 

NAFTA
SPIRE DYR SØK SØYLE - 

HALL

TRÆR HISSE OFRET REDDE

SIPPET MÅLE - 
ENHET

KAOTISK
TALL

ØNSKER
LTN

PLAGG VAKKER
FOR - 
STYR - 
RER

YNDIG

LOFT BYBOER DUSJ
TELE

DYR SKAKER MÅL
VEKT

STOFF SKJØNN LIKE

DYR BYRDE STIV
AMORIN

UTBLÅS-
NING

DUFT LIKE
INVI - 
TERE
DANS

DRIKK SVOVEL KLARE PULVER

TA BORT TROR SLITER
ASIAT

LENS
SNEKRE

DYR

SVAR SKRIVER

DRIKK NIVÅET HUMRET
HA

PLAGG
BEHØVE

HAVDYR VALØR GAMMEL
BØNN

TONN DRETTE GUTTE - 
NAVN

..... OG
PLETI

VEKT LEVERE
FORE - 
NING

EKKEL

NY - 
NORSK
ARTIK - 

KEL

SNÅLE
SKRIVE - 

RED - 
SKAP

DAG - 
BLAD

FOR - 
LANG !

OKSY - 
GEN

FRYD TONE
KJEMME

LEASER
KARAK - 

TER
MAN

EKSI - 
STERER

KOSE - 
LIGE

GLØD
BYGE

OKSY - 
GEN

TANKE FLOKK KARAK - 
TER

KREM

SPISTE PYSE

Torstein Jønholt
og Inger Fjell

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 
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Trygt på skoleveiene
Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Vinje
kommune

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

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no
www.sola.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Bodø
kommune

Teknisk Etat
www.bodo.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
www.os-ho.kommune.no www.sauda.kommune.no

Stord
kommune

www.stord.kommune.no

Granvin Herad

Skulekontor
www.granvin.kommune.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no

Hasvik
kommune

www.hasvik.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Frosta
kommune

www.frosta.kommune.no

Båtsfjord
kommune

www.batsfjord.kommune.no

Stryn
kommune

www.stryn.kommune.no

Skånland
kommune

www.skanland.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no

Molde
kommune

www.molde.kommune.no

Gulen
kommune

www.gulen.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no
www.lardal.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

Andebu
kommune

www.andebu.kommune.no

Ørsta
kommune

www.orsta.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Naustdal
kommune

www.naustdal.kommune.no

Sørreisa
kommune

www.sorreisa.kommune.no

Vestvågøy
kommune

www.vestvagoy.kommune.no

Nesodden
kommune

www.nesodden.kommune.no

Samnanger
kommune

www.samnanger.kommune.no

Alstahaug
kommune

www.alstahaug.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Aukra
kommune

www.aukra.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no

Ringebu
kommune

Midt-Gudbransdal Brann- og Feievesen
www.ringebu.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Østreg. 32
2317 HAMAR
Tlf. 03 650

Ambulansetjenesten
i Ørland/Bjugn

7160 BJUGN
Tlf. 72 52 41 29

Maskinentreprenør
Karstein Åmelfot

Furene
6100 VOLDA

Tlf. 70 07 63 35

Bring Logistics AS
avd. Brumunddal

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

Taxi
Horten og Borre AS

Apotekerg 9
3187 HORTEN

Tlf. 33 08 38 00

Gravør
Per Valbo

Karl Johans g 20
0159 OSLO

Tlf. 22 42 78 59

Furene
6100 VOLDA

Tlf. 70 07 47 00

Tau Auto AS
4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Holsts g 10
0473 OSLO

Tlf. 22 37 85 58

Norsk
Kjøretøykontroll AS

3704 SKIEN
Tlf. 35 52 26 60

Årdal
Blikkenslagerservice AS

Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Tlf. 23 23 47 50

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

7467 TRONDHEIM
Tlf. 07 300

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen  AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240

Midtstranda
Karosseri

Midtstranda
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

Lastebiltransport
O.Westad &
Sønner AS
Langbakken 22

1430 ÅS
Tlf. 908 70 775

                                                                                                                                                                                                                                                                

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

Rosenholmv 20
1252 OSLO

Tlf. 22 62 91 90

Lillehammer og
Øyer Brannvesen

Storg 51
2626 LILLEHAMMER

Tlf. 61 05 05 00

Nettbuss
Trøndelag AS

Oslov. 129
7018 TRONDHEIM

Tlf. 815 22 900
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

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

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

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

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker.
Våre 7 advokater fokuserer på rask oppfølging, 

høyt faglig nivå og gode resultater.

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

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

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

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

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

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

personskadeadvokat.no

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

Personskade og erstatningsrett

O S L O   T Ø N S B E R G   S TA V A N G E R   B E R G E N   T R O N D H E I M   T R O M S Ø   W W W.  S T E E N S T R U P. N O

For en uforpliktende og gratis førstekonsultasjon, ta kontakt med
ola.stromsmoen@steenstrup.no (Oslo) eller otto.roll@steenstrup.no (Bergen)

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar 
Trafikkskaddes magasin eller post fra LTN? 
Da har du trolig ikke meldt dette til oss.  
Send inn din nye adresse til:
medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00

Landsforeningen for t raf ikkskadde



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

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

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

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

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

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

Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

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

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

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

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

Haugesund:
Haraldsgt. 140, 5527 Haugesund

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

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

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

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Trond S. Laumann
Advokat Lars Edvard Erichsen

Advokat Espen Rekkedal
Advokat Sindre Stave

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

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

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

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

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


