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Har du krav 
på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
10 medarbeidere hvorav 8 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

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

Fjordgt. 23, 
Postboks 534 Sentrum 
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 
Telefax: 73 87 45 45

Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS er et av landets ledende advokatfirmaer 
med kompetanse på de fleste saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo 
har siden 1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og i 
dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. Våre advokater 
har inngående kjennskap til oppgjørpraksis, rettspraksis og de medisinske 
spørsmål som oppstår i personskadesakene. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker. Hovedtyngden av 
sakene gjelder trafikkskader, yrkesskader og pasientskader, men vi har  
også betydelig erfaring med håndtering av saker etter andre typer ulykker, 
med voldsoffersaker og med oppdrag som bistandsadvokater.

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon.

Personskade

Tor Kielland (H)
Marte Randen
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

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

personskadeadvokat.no

 
 

 
 

Advokatene Leiros & Olsen as 
personskadeadvokatene 

 

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

 Trafikkskade 
 Pasientskade 
 Yrkesskade 

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

www.leirosogolsen.no 
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Leder

Av Kjell Silkoset

Da har vi høsten godt innover oss med 
alt det innebærer, mørke kvelder og kor-
tere dager, sleipt løv og fare for mor-
genfrost. Dermed minner vi om og 
oppmuntrer til bruk av refleks og reflek-
svest. Refleksvestens glimrende egen-
skaper er også at den fremmer synlig-
heten også i dagslys. Høstsola kan være 
lav og skyggene lange, så bruk den for 
å få frem kontrastene og bli synlig. Her 
kan vi som voksne vise oss frem som 
gode forbilder. Gjør også sykkel og bil 
klar. Sjekk lysene, refleksene og at dek-
kene har mønster og rett lufttrykk.

Årets store tradisjonelle Tillitsmanns-
konferanse ble en stor suksess. Trøn-
derværet var like strålende som de nær 
innpå 160 påmeldte. Rica Hell var vår 
base og arbeidsplass for helgen. Dere 
vil kunne lese mere om arrangementet 
i bladet. Vi i landsstyret og sekretariatet 
er takknemlige for alle tilbakemelding-
ene og vil fortsette jobbe for å skape 
gode møteplasser og arenaer for godt 
tillitsmannsarbeide.

Landsstyret er i gang med å planlegge 
regionkonferanser. Styret jobber videre 
med oppgavene og forventningene til 
oss som organisasjon. Som leder ser 
jeg nå med glede at vi har fått på plass 
viktige organisatoriske elementer. Ge-
neralsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad 
har fått jobbe med å organisere og be-
nytte ressursene og rammene vi i lands-
styret gir henne. Bemanningssituasjo-
nen er lettere, nye lokaler er funnet og 

flytting nærmere sentrum er nært fore-
stående. Utsendelse av nye reklame- og 
profileringsprodukter er sendt ut til la-
gene og ikke minst en ny flott hjemme-
side er lansert. Alle disse momentene 
anser jeg som viktige for at lagene og 
vi som samlet organisasjon kan jobbe 
godt med de punktene vi har nedfelt i 
handlingsplanen. Samlingen på Hell  
viser bare hvilket engasjement og kom-
petanse som vi har.

Den 23. oktober møter vi i Høyesterett 
mot staten, sak 2012-963, som er anke 
på dommen i Borgarting 16. mars. 
Denne saken er så prinsipielt viktig at 
vi valgte å anke. Men vi gjør jo så mye 
mere en det som skjer i rettssalen, vi 
bryr oss om hele mennesket. 

Vi er spente på om vi kan lese økning 
i medlemstallet etter navnendringen. Vi 
får tilbakemelding om at flere har fun-
net seg bedre til rette og brenner for or-
ganisasjonen. Jeg har store forventnin-
ger til lokallagene og hva alle de dyktige 
menneskene vi har rundt i landet får til. 
De er våre viktigste ambassadører og 
talsmenn, så har tro på at aktiviteten lo-
kalt vil påvirke medlemstallene positivt.

Ta vare på dere selv og de rundt dere.
På gjensyn hilsen

Kjell H Silkoset
Leder

God aktivitet i lagene
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Jeanette Stenvold røper at hun var 
spent på hva som ventet henne da 
hun reiste fra Finnsnes til Hell.

- Jeg fikk en telefon fra lokal-
laget i vår med spørsmål om jeg 
kunne tenke meg å engasjere meg 
i Personskadeforbundet LTN. Jeg 
stilte meg til disposisjon og ikke 
lenge etterpå ble jeg valgt som 
ungdomskontakt. Så fikk jeg tilbud 
om å være med på konferansen. Å 
komme sammen med andre unge 
på Hell, har vært kjempepositivt. 
Jeg ble svært godt mottatt. På kort 

tid ble vi en sammensveiset gjeng, 
sier Jeanette smilende. 
Jeanette sier hun er opptatt av ung-
domsaktiviteter og at unge men-
nesker ikke skal oppleve å bli iso-
lerte.

- Jeg vet selv av egen erfaring 
at både isolasjon og depresjon kan 
ramme unge. Det er så viktig at vi 
stiller opp for hverandre, sier hun 
bestemt og legger til at hun har 
som mål å utdanne seg til verne-
pleier. 

Mange ildsjeler
Etter at leder Kjell Silkoset hadde 
åpnet konferansen fredag den 24. 
august, og ordfører Johan Arnt El-
verum hadde snakket varmt om 
hjemkommunen, ble 70 ildsjeler 
hedret med nål for lang og trofast 
innsats.

- Vi har mange som har lagt ned 
et stort arbeid og nå vil vi ha dis-
se frem på scenen. Uten denne im-
ponerende innsatsen hadde vi ikke 
eksistert, sa en smilende leder Kjell 

Fornøyde deltakere på
tillitsmannskonferanse
Jeanette Stenvold (29) fra Midt-Troms lokallag var med på sin første tillits- og like-
mannskonferanse i slutten av august. Sammen med 150 deltakere fra hele landet 
møtte hun opp i Stjørdal. Etter stemningen å dømme, ble både program og opphold 
godt mottatt.
   - Det var helt fantastisk å bli kjent med så mange hyggelige mennesker. Jeg følte 
meg hjemme fra første stund, sier Jeanette som er helt fersk som tillitsvalgt.

- Konferansen var kjempebra. Godt faglig innhold og masse hyggelige mennesker, 

mener Jeanette Stenvold fra Midt-Troms som her er i en munter samtale med lands-

styrets Leif Ranglo. 
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Silkoset før han startet en lang se-
anse med utdeling av utmerkelser.
 
Samhandling i fokus
Lena Stenkløv, som er regional ko-
ordinator for samhandlingsrefor-
men i Midt-Norge, var lørdag for-
middag invitert til å snakke om 
status for reformen og veien videre. 
Stenkøv kunne fastslå at det er en 
vei å gå før reformen er på plass.

- Med samhandlingsreformen 
har helsetjenesten fått en ny ret-
ning. Dette er en lov som skal styr-
ke kommunenes ansvar for å fore-
bygge og drive helsefremmende 
arbeid i de ulike samfunnssekto-
rer. Selv om startskuddet gikk i ja-
nuar i år, kommer oppbyggingen 
av helsetilbudet i kommunene til å 
skje over tid. Noen kommuner har 
kommet godt i gang, mens andre 
har en større jobb å gjøre, forklarte 
Stenkløv.
Samhandlingsreformen er natur-
lig nok noe som opptar forbun-
dets medlemmer, og mange hadde 
kommentarer og spørsmål til inn-
legget. Stenkløv svarte med at hun 
ikke kunne gå inn i enkeltsaker, men 
at det tar tid å få på plass en ny fel-
les lov for helse- og omsorgstjenes-
ten i kommunene. Stenkløv gjorde 
også et poeng av Nils Arne Eggens 
”Godfoten-bok” fra 1999 som brak-
te ordet samhandling fram i lyset. 
Samhandling er veien til suksess. 
Det handler om å spille hverandre 
gode  

Delt i grupper
Foreningen har svært god erfaring 
med å dele tillitsvalgte og likemenn 
inn i grupper.  Også i år ble det åp-
net for fem gruppevise inndelin-
ger der landsstyret og sekretaria-
tet ledet gruppene. Rune Kalland, 
fra St.Olavs hospital, var hentet inn 
som foredragsholder på kognitiv 
gruppe. Han hadde som en rød trå 
hvorfor det er så viktig å tenke posi-
tivt. Innlegget handlet om ”positiv 
psykologi”

- Etter en skade er det kun en del 
av et menneske som er skadet. Jeg 
mener det er viktig å fokusere på 
det man kan klare – i stedet for å 
fokusere på det man ikke kan. Det 
øker faktisk livskvaliteten, fastslo 
han og sendte ut noe han kalte et 
provoserende spørsmål:

Ordfører Johan Arnt Elverum møtte fikk blomst av leder Kjell 
Silkoset etter å ha snakket varmt om kommunen.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad (t.v) og landsstyrets Hilde 
Valberg presenterte de nye nettsidene for en lydhør forsamling.
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- Kan det være noe positivt med 
en skade? Har dere tenkt over det? 
Kalland trakk også frem fem punk-
ter for en bedre hverdag. Dette er: 
Gode følelser, engasjement, me-
ning, det å oppnå noe og gode re-
lasjoner.

- Jeg har et tips. Skriv ned tre 
gode og positive opplevelser du 
har i løpet av en dag. Fokuser på 
det som har vært positivt. Jeg skal 
love at det vil ha innvirkning.

Sammensveiset ungdom
Godt kameratskap og god kjemi kan 
være stikkord for ungdomsgrup-
pen. Ungdommene hadde fokus på 
aktiviteter og rekruttering. Dessuten 
var det satt av god tid til presenta-

sjon av den enkelte slik at alle skulle 
bli kjent med hverandre før de ulike 
temaene skulle diskuteres. I oktober 
kjører Personskadeforbundet LTN 
en ungdomskonferanse i Bergen og 
forbundet fikk mange nye påmel-
dinger under tillitsmannskonferan-
sen.

- Klart vi kommer til Bergen! Vi 
gleder oss allerede, sa flere av ung-
dommene.
Det hører med til historien at for-
bundet yngre garde allerede fra før-
ste kveld samlet seg ved eget bord 
til bespisning og hygge.

Mange spørsmål
Pårørende og foreldregruppen had-
de sosionom Anne-Helene Selnes 

fra St.Olavs hospital som foreleser. 
Mange av deltakerne hadde spørs-
mål og innspill til temaene rettighe-
ter på sykehus, rettigheter etter ut-
skrivelse fra sykehus og barn som 
pårørende. Sosionomen tok også 
opp økonomiske stønadsordninger 
for bortfall av arbeidsinntekt både 
ved sykehusopphold og etter ut-
skrivelse fra sykehus. Etter foredra-
get ble det også en god diskusjon 
om hvordan medlemmer, eller like-
menn, kan nå ut til andre pårørende. 
Leder Kjell Silkoset deltok på grup-
pen med tillitsvalgte. Også der had-
de medlemmene mange temaer de 
ønsket å ta opp: 

- Engasjementet var så abso-
lutt tilstede og det var en og god 

Cato Ulvestad (t.v), Kai Morten Nordheim, Andrè Berg Johansen og Carl Vidar ”Kalle” Haugen hadde tatt turen fra Oslo til årets tillitsmannskonferanse.

Deltakerne fikk utdelt forbundets nye jakker. 

Eli Eiklid (t.v), Mariann Notøy og Berly  

Bratberg stilte velvillig opp som modeller.

Lena Stenkløv, som er regional koordinator for samhandlings- 

reformen i Midt-Norge, var lørdag formiddag invitert til å snakke  

om status for samhandlingsreformen og veien videre.
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70 deltakere fikk heder for lang og tro innsats for Personskadeforbundet LTN.

Kognitiv gruppe hadde Rune Kalland (foran) som foredragsholder.



Yrkes og trafikkutvalget samlet mange yrkessjøfører  
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ordveksling. Det ble satt fokus på 
markedsføring og synliggjøring 
av organisasjonen. Alt fra rekla-
me, landsdekkende aksjoner, like-
mannsarbeid og den lokale inn-
satsen i styrene ble diskutert, sier 
Silkoset og legger til at tilbakemel-
dingene fra konferansen har vært 
gode. 

Godt å dele tanker
Gruppen med etterlatte fikk høre 
seniorforsker Liv Øvstedal ved SIN-
TEF Teknologi og samfunn, avde-
ling Transportforskning. Hun snak-
ket om rapporten ”Leger tiden 
alle sår?” som tidligere har vært 
presentert i Magasinet. Rapporten 
bygger på intervju med 15 foreldre 
som har mistet ungdom i trafikken.  
Gruppen ble ledet av regionsekre-
tær Nils-Gunnar Kristoffersen som 
valgte å bruke noen av sine livser-
faringer som utgangspunkt for de-
batt.
Yrkes og trafikkutvalget samlet 
mange yrkessjøfører og det ble 
også tatt opp en del praktiske spørs-
mål i gruppen. Veienes beskaffen-
het, kjøre og hviletid, samt veien 
som arbeidssted og Veitrafikkloven 
ble diskutert i gruppen. Utvalget er 
aktivt. De stiller på en rekke messer 
rundt i landet og driver god mar-
kedsføring av Personskadeforbun-
det LTN.

Ønsker debatt
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hil-
stad sier hun er glad for meningsut-
veksling og en grundig debatt om 
veien videre – ikke minst etter nav-
neendringen fra LTN til Personska-
deforbundet LTN. 

- Vi er åpne for innspill, tanker 
og ideer. En saklig debatt vitner 
om en forening som er demokra-
tisk og som lever.  Personlig har jeg 
en god følelse etter konferansen. 
Mange ga uttrykk for at de hadde 
hatt stort utbytte av oppholdet på 
Hell. Det gjelder både det faglige 
og det sosiale, avslutter hun.
En del av de tillitsvalgte har etter-
lyst nytt informasjonsmateriell, og 
generalsekretæren kan berolige 
alle med at det kommer i løpet av 
høsten. Før det nye materiellet er 
på plass skal hovedkontoret flyt-
tes til Hausmannsgate i sentrum av 
Oslo.

En munter gjeng ungdommer storkoste seg under tillitsmanns-

konferansen.

Sosionom Anne-Helene Selnes fra St.Olavs hospita (t.v) holdt fore-
drag for foreldre og pårørendegruppen. Her sammen med Rigmor 
Endresen (i midten) og Anita Einvoll fra Personskadeforbundet LTN.



ForbundetGod underholdning og
fine utflukter
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Det var lagt opp til to utflukter under tillitsmannskonferansen på Hell. Ungdommene 
reiste ut til Hell Events lørdag mens de andre deltakerne fikk en flott omsving i  
middelalderkirken og museum.

Stjørdal museum Værnes holder til 
i vakre omgivelser på Værnes gam-
le prestegård, og lørdag fikk delta-
kerne nyte fin-været ute de vakre 
omgivelsene.  Utenfor prestegår-
den kan du vandre i prestegårds-
hagen, et historisk hageanlegg i 
engelsk landskapsstil fra 1800-tal-
let. Like ved museet ligger Værnes 
kirke, en meget godt bevart steinkir-

ke fra 1100-tallet Museumsbestyrer 
Per Steinar J. Brevik guidet en inter-
essert gjeng inne i prestehagen og i 
Værnes kirke.
Kor Sprøtt, som er stoltheten i Per-
sonskadeforbundet LTN - Sør-Trøn-
delag fylkeslag, holdt en flott kon-
sert inne i prestegårdshagen før 
deltakerne skulle gå til kirken. Publi-
kum kvitterte med jubel og stående 
applaus og ga ikke slipp på koret før 
de hadde sunget et ekstranummer. 
Koret består av både funksjons-
hemmede og friske medlemmer og 
viser et imponerende samspill og 
livsglede.

Ungdommene hadde sitt eget tur-
opplegg under konferansen og de 
fikk en fin dag på Hell Events. Ung-
dommene kan fortelle om masse 
moro de timene Hell Events ble be-
søkt. Noen kom også tilbake med 
premier etter å ha vunnet konkur-
ransen i de ulike aktivitetene. 
Deltakerne hadde god underhold-
ning under konferansen. Fredag 
kveld fikk den lokale gruppen ”Ve-
innmel & Krinolin” stående applaus 
for et godt og folkelig musikkinnslag. 
Også her måtte gruppen til med ek-
stranummer før de forlot scenen.

Hanne Kristin Meek Ljotebø og 
Jarle Haram fra Sogn og Fjorda-
ne fylkeslag storkoste seg under 
utflukten.

Kor Sprøtt holdt konsert i prestegårdshagen og fikk 
stående applaus fra et begeistret publikum.

Ingebjørg Alvestad (t.v) og Eva 
C. Dahle fra Hordaland fylkeslag 
gledet seg over de vakre rosene i 
prestegårdshagen.

Pil og bue på Hell Events. Ung-
dommen hadde det gøy under 
utflukten.



Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Seniorrådgiver og assisterende ge-
neralsekretær Per Oretorp møter 
i Høyesterett sammen med repre-
sentanter for dem som ble skadet i 
perioden 1994-2000. Disse har sta-
ten fraskrevet seg ansvar for. Ore-
torp har tidligere uttalt at beslut-
ningen om at saken blir fremmet 
i Høyesterett, gir håp. En feil i den 
norske bilansvarsloven medførte at 
mer en 1000 trafikkskadde ikke fikk 
den erstatning de hadde krav på. 
Staten har erkjent at loven skulle ha 
vært rettet opp men erkjente kun er-
statningsansvar for de som ble ska-
det i perioden 2001 og frem til loven 
var rettet 1. juli 2009. 

- Vi mener det er urimelig at sta-
ten skal la uskyldige trafikkoffer og 
enkeltpersoner betale for en feil 
som staten selv har ansvaret for, 
fastholder Oretorp. 
Personskadeforbundet LTN vant 
frem i Oslo tingrett, men tapte sa-
ken i Borgarting lagmanssrett.

Invitasjon til julebord
Personskadeforbundet LTN-Oslo fylkeslag har gleden av å invitere til jule-
bord for alle våre medlemmer onsdag 14. november kl 17.30 på Wallmanns 
Salonger. Vi gjentar suksessen fra i fjor, og kan tilby 4-retters meny, show 
og nattklubb for bare 200 kr. 

Vann dekker vi til middagen, ikke brus og alkohol. Det må dere betale selv.

Lokalet er tilrettelagt for rullestolbrukere, men vi må ha beskjed på for-
hånd for hvilke dette gjelder.

Wallmans Salonger ligger langs Akerselva, Øvre Grünerløkka. 
Nærmeste holdeplass er Birkelunden og Sannergata.

Egenandelen på 200 kr skal innbetales kontonummer 1602 58 32101 innen 
påmeldingsfristen, 31. oktober.

Påmelding skjer til Andre Berg Johansen  tlf: 920 15 574 
e-post: andre@andre-jo.com

Møter i Høyesterett i oktober
Personskadeforbundet LTN møter i Høyesterett i oktober. Gruppesøksmålet mot 
staten kommer opp den 23. oktober og det er satt av to dager til saken.

Seniorrågiver og assisterende generalsekretær Per Oretorp møter i 
Høyestrett sammen med skadde som ikke har fått erstatning.
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Studenter med nedsatt funksjons-
evne kan støte på praktiske proble-
mer ved det nye studiestedet. Ut-
danningsinstitusjonene er forpliktet 
til å legge til rette for studenter med 
funksjonsnedsettelse i den grad det 
er mulig. Likevel er det forskjellig 
hvor tilgjengelige de er. Det er store 
individuelle forskjeller når det kom-
mer til funksjonsevne og hvilket be-
hov man har for tilrettelegging. Det 
er derfor viktig at du selv gir beskjed 
hvilken tilrettelegging du trenger.

Konsulenttjeneste
Alle utdanningsinstitusjoner er på-
lagt til å utarbeide en handlingsplan 
for studenter med nedsatt funk-
sjonsevne. Det skal være en kon-
taktperson som skal kunne hjelpe 
deg med den praktiske og fysiske 
tilretteleggingen i studiesituasjo-
nen, informasjon til forelesere og å 
ta kontakt med kommunehelsetje-
nesten eller hjelpemiddelsentralen 
for hjelpemidler til studiesituasjo-
nen. 

Individuell opplæringsplan
Alle studenter som er tatt opp til 
studier av 60 studiepoengs omfang 
eller mer, har nå en lovfestet rett til 
individuell opplæringsplan. Dette 
er en plan som du og institusjonen 
samarbeider om å utforme. Planen 
skal blant annet vise hvordan du 
som student kan komme gjennom 

et definert læringsmål til planlagt 
tid. Planen kan bli et nyttig redskap 
for å tilrettelegge studiesituasjonen 
for studenter med nedsatt funk-
sjonsevne. 

Økonomi
Alle som tar høyere utdanning ved 
en godkjent utdanningsinstitusjon 
kan ha rett på lån og/eller stipend 
hos Lånekassen. Studenter som 
ikke kan jobbe ved siden av utdan-
ningen på grunn av nedsatt funk-
sjonsevne eller funksjonshemming, 
kan få ekstra stipend (per 1.8.2012: 3 
260 kr per måned).
Om du ikke kan jobbe i sommerfe-
rien grunnet funksjonsevnen, kan 
du få støtte i tolv måneder.  For å 
kunne få ekstra stipend eller støtte 
i sommerferien må du kunne frem-
vise legeerklæring. 

Støtte til forsinkelse
Dersom læringsmiljøet eller studie-
situasjonen ved lærestedet ikke er 
tilpasset funksjonsevnen eller funk-
sjonshemmingen til studenten, kan 
du ha rett til støtte til forsinkelse ut 
over 60 studiepoeng/ ett undervis-
ningsår. Da blir hele basisstøtten 
gitt som stipend (per 1.8.2012: 9 250 
kroner per måned).  

Dette stipendet er ikke behovs-
prøvd, men det er en forutsetning 
at du ikke får trygd som er ment å 
dekke livsopphold.

Sykestipend
Om du blir syk under utdanningen 
og ikke kan følge undervisningen, 
kan du få lån omgjort til stipend. 
Denne ordningen vil gjelde når du 

er syk i mer enn 14 dager og du ikke 
har rett til sykepenger eller arbeids-
avklaringspenger fra folketrygden. 
Beløpet du får som sykestipend er 
det samme som du ville fått i lån og 
stipend til sammen i den perioden 
du er syk, og vil bli gradert til den 
andelen du er sykmeldt.

Om du lider av en kronisk sykdom 
vil du normalt ikke bli omfattet av 
ordningen, fordi det er et krav om 
at du er frisk når skoleåret/semeste-
ret starter. Er sykdommen av en slik 
karakter at du bare er syk i perioder, 
kan du søke om sykestipend for dis-
se periodene dersom de varer len-
gre enn 14 dager.

Om du ønsker mer informasjon 
om disse ordningene, ta kontakt 
med en studieveileder ved ditt ut-
danningssted eller en rådgiver på  
   22 35 71 00.

Lykke til med studiene!!

Nyttige lenker: 
www.lanekassen.no
www.universell.no
www.utdanning.no

Av Rådgiver Birte Sand Rismyhr
Personskadeforbundet LTN

FagnyttStudiestart også for
funksjonshemmede
Å begynne å studere ved Universitet eller Høgskole kan 
være både skummelt og spennende, men for noen kan 
også omgivelsene ved studiestedet være en bekymring. 
Som student ved høyere utdanning er det du som har 
ansvaret for egen læring, og det er du selv som må ta 
kontakt dersom noe ikke fungerer ved studiestedet. Un-
der viser jeg til noen ordninger ved skole og økonomi 
som kanskje kan være til hjelp for en positiv og inn-
holdsrik studietid.

”Utdanningsinstitu-
sjonene er forpliktet 
til å legge til rette”

Alle utdanningsinstitusjoner er 
pålagt til å utarbeide en hand-
lingsplan for studenter med ned-
satt funksjonsevne. (Illustrasjons-
foto: Gunn-Elisabeth Almås)
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Fra Retten

Av advokat Øyvind Vidhammer,
Advokatfirma Vogt & Wiig.

I Rt – 2010-1547 (Ask-
dommen) tar Høyeste-
rett ved vurderingen 
av medisinske for-
klaringsmodeller ut-
gangspunkt i at juridis-
ke årsaksvurderinger 
på personskadeområ-
det alltid må bygges 
på ”allment akseptert 
viten.”  Høyesterett tar med andre 
ord samme utgangspunkt som i Rt-
1998-1565 (Lie-dommen) der det 
heter:

”Vi er her på et område hvor det 
kanskje er særlig viktig at domstole-
ne har for øye at årsaksforhold, ska-
deomfang mv så langt som mulig 
må bedømmes i lys av mer allment 
akseptert viten.”  

I Lie-dommen ble det slått fast at 
vurderingen av årsakssammen-
heng etter nakkeslengskader skal 
vurderes i lys av de såkalte fire vil-
kår som ble formulert av den retts-
oppnevnt sakkyndig, professor 
Nordal.  Lie – vilkårene bygger på 
at en nakkeslengskade er en trau-
matisk påført fysisk bløtdelsskade.  
Professor Nordals sakkyndigutred-
ning var i hovedsak basert på den 
såkalte Quebec Task Force - rap-
porten, en tverrfaglig internasjonal 
gruppe som samlet materiale om 
årsaksforhold, forebygging og be-
handling av tilstander utløst av nak-
kesleng. Arbeidet resulterte i det 
som ble betegnet som en interna-
sjonal konsensus om lidelser asso-
siert med nakkeslengskader.   

Sakkyndig i Ask-dommen, profes-
sor Stovner, forsøker å blåse liv i 
den gamle debatten om at symp-
tomer etter nakkeslengskader ikke 
har en fysisk forklaring, men er en 
følge av andre mer psykiske og 
samfunnsmessige faktorer, dvs. en 
modell begrenset til psyko- sosiale 
årsaksforhold, der han går langt i 
å utelate biologiske årsaker. For å 
underbygge sin forklaringsmodell 
bringer han til torgs et selektivt og 
høyst begrenset utvalg av medi-
sinsk forskning: 

Han viser til to studier fra Litauen 
(Schrader og medarbeider), der 

man undersøkte 400 
personer som var på-
kjørt bakfra med an-
slått gjennomsnitts-
hastighet på 25 - 40 
km/t. Konklusjonen på 
undersøkelsen var at 
kollisjonene ikke førte 
til varige økte plager; 
Det var ikke mulig å på-

vise at disse personene hadde mer 
hodepine og nakkeplager enn en 
tilfeldig valgt kontrollgruppe som 
ikke hadde vært utsatt for påkjørsel.
     
Professor Stovner viser videre til 
en studie fra England, (Poberskin, 
2005) som omfattet 1147 perso-
ner, der man fant at forekomsten 
av langvarige plager var større hos 
personer som hadde krevd erstat-
ning, såkalt rentenevrose.( Forvent-
ning om en betydelig erstatning).

Til sist vises det til den såkalte Cas-
tro–studien fra Tyskland (placebo-
påkjørsel), der 51 forsøkspersoner 
uten forvarsel ble utsatt for en ”liks-
omkollisjon”. Til tross for at påkjør-
selen ikke hadde fysisk skadeevne, 
var det 18 % av personene som rap-
porterte om akutte plager, 20 % rap-
porterte om smerter tre dager sene-
re og 10 % fire uker senere. 

Professor Bjørn Gerdle, v/Universi-
tetssykehuset i Linkøping har klare 
synspunkter på materialet: 

I tilknytning til Litauen - studiene 
fremhever Gerdle at disse arbeide-
ne hele vegen har møtt hard kritikk 
i de vitenskapelige miljøer; Kvalite-

Ask-dommen, professor Gerdle 
om Litauen studiene, Castro studiet m.m
Professor Bjørn Gerdle, som er spesialist i smerterehabilitering ved Universitetssyke-
huset i Linköping, har på vegne av Personskadeforbundet LTN utarbeidet en rapport 
der han bl.a. har sett nærmere på den medisinske forskningen som professor Stovner 
henviser til i sin sakkyndigutredning for Høyesterett i Ask-dommen.     

”Saken er ikke forenlig med  
kravet til en balanserte frem- 
stilling av hva som er allment 

akseptert viten”

Advokat Øyvind Vidhammer.
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ten på de litauiske studiene er for 
lav til at disse skal kunne inklude-
res i systematiske oversikter. Gerd-
le finner det merkelig at professor 
Stovner kan vektlegge disse studi-
ene, samtidig som han ikke nevner 
andre studier, med betydelig høy-
ere kvalitet, og som ikke har tilsva-
rende funn.     

Når det gjelder professor Stovners 
henvisning til en studie fra England, 
(Poberskin) som konkluderer med 
at forventning om erstatning i seg 
selv kan bidra til å forsterke og kro-
nifisere smertene, mener profes-
sor Gerdle at dette blir for ensidig 
og ubalansert. Også her reagerer 
Gerdle på at det kun trekkes frem 
en enkeltstående studie, uten å be-
skrive et samlet vitenskaplige un-
derlag, der vi vil finne studier som 
viser det motsatte. Bl.a. viser Gerd-
le til en systematisk ”meta-review” 
av Spearing & Conelley som ikke 
finner støtte for at forventning om 
erstatning bidrar til en kronifisering 
av plagene.  

Hva angår Castro- studiet, der for-
søkspersoner får smerte i nakke og 
hode etter å ha blitt utsatt for simu-
lerte - ”liksom” – påkjørsler, påpe-
ker professor Gerdle at studiet har 
blitt kritisert for metodiske mangler. 
(Bl.a. Freeman et al., 1999). Etter-
som forsøkspersonene i Castro - 
studiet er friske personer blir studi-
et lite egnet til å forstå faktorer som 
spiller inn og kan forklare overgan-

gen fra en akutt til en kronisk smer-
tetilstand.

Professor Gerdles synspunkter un-
derbygger i klartekst det som flere 
allerede har påpekt: Det medisin-
ske forskningsmaterialet Høyeste-
rett ble presentert for i Ask - saken 
er ikke forenlig med kravet til en ba-
lanserte fremstilling av hva som er 
allment akseptert viten.  En grundi-
gere vurdering av temaet vil dere 
finne i artikkelen: ”Årsakskravet i 
Ask-dommen – Er det noe nytt?” 
av advokat Einar I. Lohne (januar 
2012), og artikkelen ”Ny høyeste-
rettsdom om nakkeskade” av advo-
kat Stein Chr. Hexeberg  i Tidskrift 
for Den norske legeforening nr.18. 
2011.   

Forskningsmaterialet professor 
Stovner presenterte for Høyeste-
rett er som sagt studier som har 
vært omstridt helt siden dette ble 
publisert. Professor Gerdles kritis-
ke synspunkter på materialet føy-
er seg således pent inn i rekken av 
tidligere kritiske bemerkninger. Li-
tauen – studiene ble bl.a. vurdert i 
forbindelse med studien ”Nakke-
slengskade Diagnostikk og evalu-
ering.” (SMM – rapport  Nr.5/2000) 
utarbeidet av Sintef Unimed, Norsk 
Pasientregister, på oppdrag fra So-
sial- og helsedepartementet. SMM 
– rapportens vurdering av Litauen-
studiene er helt klar: Studiene er 
ikke konklusive som følge av at de 

er basert på et for lite pasientmate-
riale.  

Når det gjelder betydningen av 
rentenevrose som årsaksfaktor for 
smertepåvirkning skriver profes-
sor Nordal (sakkyndig i Lie - saken) 
i artikkelen ”Medisinske aspekter 
ved nakkeskader” av 2007 at det 
ikke synes som om simulering eller 
rentenevrose er av nevneverdig be-
tydning.”  I den nevnte SMM- rap-
porten Nr.5/2000 s.32, omtales ikke 
dette som noe mer enn at ”dersom 
smerter varer over tid, kan smerte-
terskelen synke og pasientens pla-
ger bli forsterket gjennom såkal-
te sensitiseringsmekanismer.” Her 
omtales altså dette som en vanlig 
psykisk medvirkning til en allerede 
etablert fysisk skade. 

Også Castro-studien er omtalt av 
professor Nordahl i artikkelen ” Me-
disinske aspekter ved nakkeskader”. 
Han skriver på side 7 bl.a.: ” at det 
er viktig å merke seg at en psykisk 
reaksjon på et uhell går hånd i hånd 
med det somatiske, og at de to me-
kanismene ikke utelukker hveran-
dre.”    

På tross av professor Stovners sak-
kyndigutredning slår Høyesterett i 
Ask-dommen fast at vurderingen 
av årsakssammenheng etter nak-
keslengskader, fortsatt skal baseres 
på de såkalte fire vilkår som ble for-
mulert i Lie-dommen.

Andre del av
artikkelserie
Ved vurdering av skadeomfang, 
og årsakssammenheng mellom 
et traume og en skade, skal det 
tas utgangspunkt i ”allment ak-
septert viten”. Men hva innebæ-
rer dette? Er all medisinsk fors-
kning og tilhørende publiserte 
artikler som blir forelagt dom-
stolene valid, dvs gyldig? Dette  
temaet blir tatt opp av Advokat 
Øyvind Vidhammer i den andre 
av tre artikler i en artikkelserie.
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Landet Rundt 

Av Hilde S.Valberg

Jeg som reiseleder hadde mailkontakt med deltager-
ne flere ganger før avseisedato og vi møttes på Garde-
moen tidlig tirsdagsmorgen den 31/7. Flyturen nedover 
gikk fint og vi landet i Burgas til sol og sommer med 
over 30 varmegrader. Beklageligvis så hadde det vært 
noe kommunikasjonssvikt med transporten vår slik at 
vi ble stående på flyplassen en god stund før vi fikk ord-
net transport, noen i buss og noen i taxi. Alle tok det-
te med godt mot i varmen. Vel framme på Panorama 
Dreams var det bare å komme seg i badetøyet mens vi 
ventet på at leilighetene skulle bli klare til oss.

Hygget oss sammen
De første dagene hadde vi ikke fast program, men vi 
hadde flere måltid hvor vi spiste sammen, og hvor vi 
gikk felles opp i Sveti Vlas enten for å shoppe eller for å 
spise. (Sveti Vlas er en rolig plass hvor lokalbefolknin-
gen også bruker å være. Her er god mat som kan nytes 
på ulike restauranter, og ei handlegate som man kan 
rusle i.)

Torsdag reiste vi inn til Sunny Beach, Her er det et yren-
de liv for shopping, her kan man rusle rett fra shopping 
og ned på stranden og kjenne på sjøen. Spiseplassene 
ligger på rekke så her er trenger man verken være sul-
ten eller tørst. 

Flott gammel by
Lørdag hadde vi felles tur ut til Nessebar (gamlebyen), 
her kan man vandre gatelangs blant ruiner, se på sever-
digheter, shoppe og nyte atmosfæren i byen. Søndag 
og mandag var fridager, mange valgte å rusle i nærom-
rådet, være ved bassenget, og bare nyte godværet. Vi 
hadde felles middag på anlegget som avslutning på tu-
ren på mandagskveld. Tirsdag formiddag var det igjen 
tur for hjemreise.

Jeg vil takke hver enkelt av dere som deltok på turen 
for en fin opplevelse, jeg har fått mange positive tilba-
kemeldinger, og flere snakker allerede om å ta turen 
tilbake.

Familieleir til 
Panorama Dreams i Bulgaria

Barneutvalget bestemte i år at vi ville prøve å legge årets leir til Personskadeforbun-
det LTNs leiligheter i Bulgaria, og det ville medlemmene være med på. Allerede en 
uke etter at dette var annonsert i Magasinet var turen fulltegnet, og beklageligvis 
måtte vi si nei til flere familier som ønsket å delta. Vi håper å kunne gi tilbudet til 
flere ved en senere anledning.

Det er mye å se på og  
et yrende folkeliv i  
gamlebyen Nessebar.

Her er alle som deltok på årets 
familieleir samlet.

William Fadel (12) under basseng-
trening med gode hjelpere.
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Landet Rundt

Av leder Toralf Hjelde

Tirsdag den 7. august var det avreise og vi møttes på 
Værnes klar for sommertur. Da hadde vi 13 varmegra-
der og regn. Det var en forandring å komme ut på fly-
trappa i Bulgaria og 35 varmegrader slo imot oss. Vi 
ankom Panorama Dreams seint på kvelden, der ble vi 
møtt av familien Valberg som allerede hadde vært der 
ei uke. Hilde med familie var lommekjent i forhold til 
oss andre og fungerte som guide, noe vi er meget takk-
nemmelig for.

Ikke fast program
Vi hadde ikke lagt opp til noe fast program da dette 
skulle være familieferie med noe felles aktiviteter. Bas-
senget ble brukt hver dag, de minste bodde nærmest 
der, og vi voksne var der for å avkjøle oss i varmen. 
Flere var på massasje, og ”gutta” leide fotballbanen en 
dag. Biljardbordene ble flittig brukt på kveldene, så på 
Panorama Dreams er det mye holde på med hvis man 
ønsker å prøve det de tilbyr.

Felles middager
Vi hadde felles middager på kveldene, og da benyttet vi 
restauranten ved Panorama Dreams flere kvelder ellers 
så ruslet vi opp til Sveti Vlas, eller var i Sunny Beach. Vi 
var i Sveti Vlas flere ganger for å spise og for å shoppe 
i handlegata der.
Til Sunny Beach var vi flere turer også, var best med 
korte turer og heller være ved bassenget når varmen 
var på det høyeste. I Sunny Beach er det noe for enhver 

smak, et yrende liv og høy partyfaktor men likevel noe 
for en familie.

Kan anbefales
En av dagene var vi ute til Nessebar, det er plassen for 
å rusle i gatene, se på ruinene og kjenne på historien 
over øya, spise på en restaurant med utsikt over sjøen 
og bare nyte roen som er der.
En av kveldene var vi oppe på nabo hotellet for å se OL 
finale i damehåndball, hvor Norge vant.
Vi kan se tilbake på en fin tur, vi var heldige med væ-
ret kun en dag med overskyet og en regnskur ellers så 
var det sol og over 30 varmegrader hver dag. Dette kan 
anbefales.

Medlemstur til Bulgaria for 
Stjør- og Verdal lokallag
Allerede i fjor høst begynte vi å planlegge at vi skulle ha medlemstur til forbundets 
leiligheter i Bulgaria, så når det ble åpnet for utleie i januar bestilte vi tur.

Deltakerne fra medlemsturen som Stjør- og 
Verdal lokallag arrangerte i sommer.  

Trafikkskaddes dag
arrangeres i Oslo
Trafikkskaddes dag i Oslo blir arrangert i samar-
beid med politiet. I år vil vi stå på stand i Eidsvoll 
plass foran Stortinget den 27. oktober kl 12.00 til 
kl 14.00 Vi vil informere om Personskadeforbundet 
LTNs arbeid, dele ut brosjyrer og reflekser. Vi håper 
at vi får besøk av mange medlemmer!

Svar tilbake til andre@andre-jo.com 
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Landet Rundt 

Av Toralf Hjelde

Stjør og Verdal lokallag var også i år med på trafikkda-
gen for russen. Representanter for laget møtte tre vi-
deregående skoler (Stjørdal,Verdal, Levanger) og in-
formerte om forbundets ulike aktiviteter. Laget fortalte 
også om fordelene ved å være medlem. Det er også 
mye sosialt å være med på i Personskadeforbundet 
LTN. Laget delte også ut reflekser, penner og masse 
brosjyrer.

Det var Jorid Alice Pettersen og Toralf Hjelde som sto på 
stand og de fortalte om hvordan de ble skadet og om 
problemene det medfører. Pettersen og Hjelde fikk flere 
spørsmål fra elevene og det vitner om at ungdommen 
engasjerer seg.

Lokallaget møtte russen
Personskadeforbundet LTN-Stjør og Verdal lokallag har drevet forebyggende 
virksomhet blant unge. 

Jorid Alice Pettersen på stand ved Levanger videre-
gående.(Foto:Toralf Hjelde)

Transportmesse
i Harstad
Av Kjersti Bergvik

Personskadeforbundet LTN var med på Transportmes-
sa i Harstad 1.-2. juni 2012 (bildet). Harstad og omegn 
rigget stand. Det ble satt opp skjerm som gikk med  
informasjon om forbundet og det ble vist diverse tra-
fikksikkerhetsfilmer.  Lagets medlemmer stilte mann-
sterkt opp begge dager. Vi i yrkessjåfør og trafikksikker-
hetsutvalget hadde med info fra NYA. Messa var godt 
besøkt og vi fikk god og positiv kontakt med både pu-
blikum og mannskap på bilene.

Feil årstall
I forbindelse med Inger Simonsens  
gratulasjonshilsen, har det sneket seg 
inn noen feil. Dette vil redaksjonen 
rette opp: 
Inger Simonsen ble skadet i 1988, ble medlem i 1989 
og ble med i lokallaget i Midt Troms i 1989, da som 
sekretær. Hun var med der til hun flyttet til Vesterålen 
i 1993. I 1993 startet hun et interimsstyre og lokal- 
laget i Vesterålen hadde sitt første årsmøte i 1994. 
Her satt hun som leder frem til årsmøtet i 2004, da 
trakk hun seg for å dra hjem til Senja for å ta seg av 
sin syke mor.

I perioden 1993 til 2001/2002 var hun også med i 
LTN-Nordland fylkeslag. Hun satt også som bruker-
representant knyttet opp mot Fylkestrygdekontoret 
i Nordland, som det het den gangen. Hun var med  
å få på plass serviceerklæringen som ble brukt på 
trygdekontorene. Inger Simonsen var også med i 
landsstyret i en periode midt på nittitallet. Hun ble 
valgt inn igjen i juni 2009 og gjenvalgt i 2011.

Simonsen fikk forespørsel fra Sortland og Andøy  
lokallag i 2008 om hun kunne hjelpe dem og det tak-
ket hun ja til. Dermed ble hun valgt som nestleder og 
sitter der ennå.
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Landet Rundt 

Av Inger Simonsen

Til sammen var vi samlet bortimot 70 personer med 
stort og smått. Dette arrangementet var helt gratis for 
alle medlemmene. Vi syntes det var en fin måte å takke 
alle for arbeidet de har vært med på i første del av året. 
Likeså årene som er gått. Vi startet klokken 17.00 med 
grilling av alle typer mat, noe som falt i smak hos alle 
sammen.

Leker for barna 
Ungdomskontakten vår Sylvi Andreassen hadde ansva-
ret for leker for barna, og alle fikk utdelt premier etter 
at de hadde gjennomført aktivitetene. Barna storkoste 
seg og en stor takk til Sylvi for den flotte jobben hun la 
ned. Dell Arntzen fra Vesterålen lokallag sto for under-
holdningen. Utkledd som Tina Turner sang og opptråd-
te hun til stor begeistring for både store og små.
 
Fikk hederstegn
Senere på kvelden delte undertegnede ut Hederstegn 
til fire personer fra Sortland og Andøy lokallag. Alle har 
vært med i godt over ti år og har lagt ned en formida-
bel jobb i både i styret, som likemenn og har vært med 
og bidratt når det har vært arrangementer. De som ble 
hedret var Arne Magne Andreassen, May Andreassen, 
Stein Andreassen og Torhild Karlsen. Alle disse er fra 
Sortland. En stor takk til dem alle for en flott innsats i de 
årene som er gått.

Flott vær 
Klokken 22.00 var Arne Arntzen fra Vesterålen lokallag i 

gang med å lage hvalgryte. Denne var bare helt even-
tyrlig så god, den forsvant på et blunk. Vi var utrolig hel-
dig med været denne dagen, kvelden og natten. Sola 
skinte fra skyfri himmel. Det kunne ikke vært en bedre 
måte å samles på. Medlemmer som vi ikke hadde hilst 
på før, kom også. Vi var alle enige at dette var noe vi 
måtte fortsette med hvert år.

"Gisseløystranda for alle” er et prosjekt som LTN-Vest-
erålen lokallag fikk støtte av Extrastiftelsen for å få gjen-
nomført. Dette skjedde for noen år tilbake. Resultatet er 
bare eventyrlig. De som ønsker det kan gå inn å søke 
på nettet og de vil finne info og bilder.

Kvelden ble avsluttet rundt midtnatt, men noen koste 
seg til langt ut i natten.

Hyggelig avslutning
på Gisseløystranda
Personskadeforbundet LTN-Sortland og Andøy lokallag arrangerte sommeravslutning 
den 22. juni på Gisseløystrandra. I år holdt vi avslutninga sammen med Vesterålen 
lokallag.

Både store og små hygget seg på Gisseløystranda. 
Stranda er en perle. Vesterålen lokallag fikk for 
noen år tilbake støtte av Extrastiftelsen for å opp-
arbeide og tilrettelegge området. 

Om lag 70 personer møtte opp under sommerav-
slutningen og alle var enige om at arrangementet 
burde gjennomføres årlig.
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Personskadeforbundet LTN-Telemark  
fylkeslag var på Russens Dag i Skien og 
der profilerte medlemmene ”Ticket to 
ride”.
 
I april stilte Telemark-laget på russe-arrangement 
sammen med representanter for blant annet Statens 
vegvesen, politi, ambulanse, brann og Trygg Trafikk. 
Under arrangementet ble det demonstrert kollisjon 
med bil. Dette skjedde gjennom å slippe en bil 20 meter 
fra bakken. Etterpå fikk elevene se redningsmannska-
pene i aksjon, og demonstrasjonen var svært realistisk.
Harry Rønningen kan fortelle at laget fikk mange spørs-
mål fra russen og at laget fikk profilert seg godt.

 
 

Telemark-laget møtte russen

Jan Inge Øvergård (med rød jakke fra venstre), 
Harry Rønningen og Jørn Holtan fra Personskade-
forbundet LTN-Telemark fylkeslag møtte interes-
serte elever under Russens Dag i Skien. 

INVITERER TIL ÅPENT KURS OM
REHABILITERING ETTER  
HODE-/NAKKESKADE 
(KOGNITIVE SKADER)
                 
Forbundets medlemmer har gratis adgang, 
ikke-medlemmer betaler kr 50,- ved inngangen.

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

Dato: Tirsdag 9. oktober 2012

Klokkeslett: Fra kl 18.00 til ca. kl 21.00

Enkel servering.

Påmeldingsfrist: 30. september. 
Påmelding sendes på e-post til: 
wenche@ltn.no eller ring 22 35 71 00.

Velkommen! – uansett hvor du bor!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Av styret LTN-Sortland og 
Andøy lokallag 

Personskadeforbundet LTN-Sortland og Andøy lokal-
lag arrangerte åpent møte for både medlemmer og ikke 
medlemmer. Laget var veldig spente på om det kom 
folk i og med at møtet ble arrangert i fellesferien. In-
ger Simonsen kan imidlertid fortelle at det kom mellom 
30-40 personer og det er et tydelig tegn på at temaet 
er svært interessant for mange av forbundets medlem-
mer og andre skadde.

Mange nakkeskader
Kasper Risø Andresen kunne fortelle at om lag 2000 
personer pådrar seg whiplash hvert år. Ca. 10 prosent 
får kroniske plager- post whiplash syndrom. Det er alt-
så mange som sliter med plager etter en nakkeskade. 
Under foredraget ble det stilt mange spørsmål fra salen 
og deltakerne følte at de fikk svar. Tilbakemeldingene 
fra deltakerne har vært meget gode.

Også helsepersonell
Under foredraget i regi av Salten, så møtte det også 
opp en sykepleier. Lokallaget har derfor bestemt seg 
for å få til nok et foredrag og da invitere helsepersonell 
spesielt. Dette kan være nyttig med tanke på at disse er 
i direkte kontakt med mennesker, mennesker med ulike 
problemstillinger, de som sliter med å få hjelp.

Vil samarbeide
Styret i lokallaget vil jobbe med å få innhentet KaKlinik-
ken til et nytt foredrag, og dette vil skje før neste som-
merferie. Planen er å ha et opplegg over to dager og 
da vil laget vil også søke samarbeid med andre lokal-
lag. Også foredragsholder Kasper Risø Andresen sier 
han gjerne kommer nordover igjen. Under møtet i juli 
kom det folk fra Lofoten, Øksnes, Harstad og område-
ne rundt Sortland. Det tyder på at problemer knyttet til 
hode/nakke er av stor interesse.

Lærerikt foredrag
avviklet  i Salten
Kasper Risø Andresen, som arbeider ved 
KaKlinikken i Oslo, hadde den 19. juli et 
interessant foredrag på Sortland Hotell. 
Andersen fikk mange spørsmål fra salen 
om temaet funksjonell nevrologi og kiro-
praktikk.

Tross fellesferie møtte mellom 30-40 personer frem til foredrag om nevrologi og kiropraktikk i regi av 
Personskadeforbundet LTN-Sortland og Andøy lokallag.

Kasper Risø Andresen fra KaKlinikken i Oslo fikk 
mange spørsmål fra salen. Han lover å komme 
nordover igjen.
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Av Gunn-Elisabeth Almås

Christina Thanger har 
vært vikar i Personska-
deforbundet LTN en 
stund i vår. Dermed vil 
en del av medlemmene 
allerede kjenne henne. 
Christina er nå ansatt 
som sekretær i region 

midt og vest. Det er en jobb hun tar fatt på med glede.
- Jobben i forbundet er svært interessant, jeg lærer 

noe nytt hver eneste dag. Jeg liker å jobbe med men-
nesker, og det er noe av det fineste med å være ansatt 
her. Det er så mange problemstillinger man ikke har 
tenkt over, før man møter mennesker som har fått en 
skade. Mennesker trenger hjelp på så ulike områder, 
fastslår Christina.

Lang fartstid
Når det gjelder kontorarbeid så har Christina lang farts-
tid i de jobbene hun har hatt. I 22 år var hun ansatt i 
Gyldendal forlag, og hun har også noen år bak seg i et 
firma som drev med ventilasjon og kjøling.

- Jo da, kontorarbeid er jeg veldig godt vant med og 

jeg har jo vært i vidt forskjellige bransjer. Det kan være 
nyttig å ha prøvd litt forkjellig i livet, sier hun.
Christina er en dame som synes det er spennende å 
forsøke noe nytt. Det har blant annet resultert i at hun 
studerer ved Interiørskolen.

- Interiørskolen er brevstudie så jeg legger opp mye 
selv. Men, jeg skal bli ferdig! smiler hun.

Litt svensk
Christina har svenske foreldre, er født i Trondheim og 
oppvokst i Kongsvinger. I dag bor hun på Lambertseter 
og trives godt i leiligheten hun har pusset opp. Når hun 
ikke er på jobb, eller sitter med studiene, så er Christina 
glad i å gå turer.

- Det å ta beina fatt er en god måte å komme seg 
frem på, slår hun fast. 
Nå er det nyansettelsen i forbundet som tar mye tid. 
For, det er mye nytt å sette seg inn i.

- Det blir nok litt hektisk fremover, men det hører 
med til ny jobb. Jeg stortrives i sekretariatet. Det er et 
kjempefint arbeidsmiljø her, avslutter hun.
Du når Christina på 22 35 71 00 i sekretariatet eller på 
e-post: christina@ltn.no. 

Ny regionsekretær for
regionene midt og vest
Christina Thanger (47)er ansatt som regionsekretær for midt 
og vest. Dette betyr at alle regioner nå har en regionsekretær 
i 50 prosent stilling.
   - I og med at jeg har hatt et vikariat i Personskadeforbun-
det LTN, så vet jeg hva jo en god del om hva jobben inne- 
bærer. Det skal bli hyggelig å bli bedre kjent med de  
tillitsvalgte og medlemmene forøvrig, sier en blid Christina.

- Jeg gleder meg veldig 
til å bli bedre kjent med 
tillitsvalgte og medlem-
mene forøvrig, sier Chris-
tina Thanger som er ansatt 
som regionsekretær for 
regionene midt og vest.

Ventetiden skal ned
Av Birte Sand Rismyhr

Fra 1.1.2013 skal det bli lettere å komme 
gjennom til legekontoret på telefon, det 
skal gå raskere å få time og det skal bli 
større muligheter for hjemmebesøk.

Dette er noe av innholdet i den nye fastlegeforskriften 
som Helse- og Omsorgsdepartementet la frem 29. aug.

I den nye forskriften settes det krav om at pasienter skal 
få time så raskt som mulig og normalt innen fem ar-
beidsdager. Hele 80 prosent av telefonhenvendelsene 
skal besvares i løpet av to minutter og fastlegene skal 
kunne motta timebestillinger på sms og e-post. Fastle-
gene skal tilby hjemmebesøk til pasienter som selv ikke 
kan møte opp hos legen, og de skal i større grad enn nå 
kunne tilby forebyggende tiltak. 

I tillegg pålegges fastlegene å ha en oversikt over sine 
listepasienter og får en plikt til å følge dem opp. Dette 
mener Personskadeforbundet er positivt og svært viktig 
for å kunne gi personer med funksjonsnedsettelse og 
kroniske lidelser bedre oppfølging. 

I forskriften settes det krav til kommunene om å organi-
sere og innhente pasienter og deres pårørendes syns-
punkter som ledd i sitt kvalitetsarbeid og det opprettes 
en egen tilskuddsordning , der kommunen kan søke om 
midler til å rekruttere flere fastleger.

Det forskriften mangler er hva kommunen skal gjøre i 
de tilfellene der leger ikke leverer de tjenester de skal. I 
det opprinnelige forslaget, som ble lagt fram før jul, ville 
leger som ikke fulgte opp sine plikter, møte økonomiske 
sanksjoner. Dette er nå tatt ut, og kommuneorganisasjo-
nen KS og Legeforeningen skal se hva slags oppfølging 
man skal komme frem til. I tillegg har kommunene fått 
redusert mulighet til å stille krav til rapportering. Fore-
skriften skal vurderes innen to år. 
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MinneordMinneord om 
Pia Irene Frittz
Det var med sjokkfølelse å motta budskapet om 
at Pia Irene var gått bort. Det er så ufattelig at 
hun ikke er blant oss lenger. Hennes sykdom 
ble tilslutt for tung for henne å bære. Hun var en 
utrolig flott person som brant for å bedre vilkår 
og arbeidsforhold for alle, men spesielt for yr-
kessjåførene. Urettferdighet og ulik behandling 
var noe av det verste hun visste. Hun var en res-
surs og en stor ambassadør for alle organisa-
sjoner hun var engasjert i. Hun var en brobyg-
ger og en gledesspreder over alt der hun deltok. 

Det virket som ingenting var umulig for henne. 
Hun kunne gjøre alt, om det var  billakkering,  
hagearbeid, sjåfør på trailer, snekker eller hand-
arbeid der blant annet hardangersøm, var noe 
hun likte veldig godt å slappe av med. Det var 
hun som sto i spissen da ”Kvinnfolk bak rat-
tet” hedret oss for vårt arbeid, med en stor 
blomsterflora på transportmessen på Garder-
moen i mai. Det var typisk Pia å sette fokus på 

andre sitt arbeid, få til ting som vekker opp-
merksomhet på det andre gjør, gjerne på en  
humoristisk måte. (Det var hun som startet 
gruppa ”Kvinnfolk Bak Rattet).

Hennes engasjement, først i Sjåførenes Krav og 
sist i Norsk Yrkessjåfør Allianse viser hva som 
sto hennes hjerte nærmest. I NYA satt hun i 
styret og tok etter hvert over som sekretær. En  
annen glede hun hadde var å spre budskapet 
om hva både NYA og Forbundet står for og om 
det arbeidet som blir gjort, også det vi gjør for 
yrkessjåfører. Hun var en person alle som kjen-
te henne måtte bli veldig glad i og hun lever vi-
dere i våre hjerter. Det eneste vi nå kan gjøre er 
å gjemme all de gode minnene om henne, ære 
henne og huske hennes varme godhet. 

Vi lyser fred over hennes minne.  

Kjersti Bergvik, Leder Ofoten lokallag 

Personskadeforbundet LTN inviterer til helgekurs med hotellopphold i Ålesund;

ÅPENT KURS OM ERSTATNINGSRETT OG NAV-RETTIGHETER  
ETTER  PERSONSKADE PÅ RICA PARKEN HOTEL, ÅLESUND

Pris:  Medlemmer betaler kr 250,-, ikke-medlemmer betaler kr 350,-.   
Prisen inkluderer kurs, hotellrom med frokost på Rica Parken Hotel fra fredag til søndag, lunsj og middag lørdag.

For spørsmål og/eller påmelding: kontakt Ronni Larssen, leder i Personskadeforbundet LTN Ålesund og omegn 
lokallag, e-post:  ronni.larssen@mimer.no, tlf. 416 20 240. Påmeldingsfrist:  mandag 1. oktober

Fredag 12. oktober kl 18-21: Erstatningsrett Lørdag 13. oktober kl 09-12: Nav-rettigheter

 Hovedreglene i norsk personskade-erstatningsrett  Nav: arbeid, helse og pensjon

 Forsikringsselskapet som med-/motspiller?
   Juridisk hjelp; hvem/hva/hvor?  Andre økonomiske ordninger knyttet til sykdom og skade

Foredragsholdere er Personskadeforbundets rådgivere Per Oretorp og Birte Sand Rismyhr.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Frogn
kommune

Psykisk Helsetjeneste
 www.frogn.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan
og Utvikling

www.vinje.kommune.no

Vadsø
kommune

 www.vadso.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Stor-Elvdal
kommune

www.stor-elvdal.kommune.no
 www.larvik.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

www.odda.kommune.no

www.gran.kommune.no

Hægebostad
kommune

www.haegebostad.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

 www.grue.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Berlevåg
kommune

www.berlevag.kommune.no

Froland
kommune

www.froland.kommune.no

www.nord-fron.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
www.eidskog.kommune.no Skolekontoret

www.os-ho.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune
www.e-h.kommune.no

Lurøy
kommune

 www.luroy.kommune.no

Bjerkreim
kommune

 www.bjerkreim.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Eidfjord
kommune

www.eidfjord.kommune.no

www.aurland.kommune.no

www.kristiansund.kommune.no

Oppvekst
 www.oygarden.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
www.risor.kommune.no

Flakstad
kommune

Helse og Velferd
www.flakstad.kommune

Sula
kommune

www.sula.kommune.no

Vardø
kommune

www.vardo.kommune.no

Orkdal
kommune

 www.orkdal.kommune.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

www.sarpsborg.com

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Dyrøy
kommune

www.dyroy.kommune.no

Sørreisa
kommune

www.sorreisa.kommune.no

Sørum
kommune

www.sorum.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

TM 8-2012.pmd 19.09.2012, 14:081
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Tilbake til arbeid 
etter hode- eller nakkeskade
Personskadeforbundet LTN arrangerer kurs for hode-/nakkeskadde og deres pårørende på Rica 
Hotel Gardermoen 2.-3.11.2012.  Kurset er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.  
Innmelding kan skje samtidig med påmelding til kurset.

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

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

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

Kursstart fredag kl 13 og avreise etter lunsj lørdag.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innmelding kan skje via www.ltn.no/Innmelding eller ringe 22 35 71 00 for å få tilsendt 
innmeldingsdokumenter.  Medlemskontingenten er fra kr 300,- for 12 måneder.
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BUSKERUD
3'ern Trafikkskole AS
Schwartz gate 2, 3043 DRAMMEN...............................Tlf. 32 89 89 70
E-post: Post@3ern.no
www.3ern.no

Støyten Traikkskolesenter AS
Blomsg. 5, 3510 HØNEFOSS..........................................Tlf. 32 12 32 08
E-post: post@stoyten.no
www.stoyten.no

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

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

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

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

NORD-TRØNDELAG
Steinkjer Trafikkopplæring AS
Svedjanvegen 1 a, 7716 STEINKJER...............................Tlf. 74 16 68 30
www.stop.as

ROGALAND
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

Kongsg 38, 4005 STAVANGER.......................................Tlf. 51 53 67 42
E-post: haugsjerd@c2i.net

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND...................................Tlf. 403 00 080
E-post: post@trygve-trafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Thoning Owesensgt 28, 7044 TRONDHEIM.......................Tlf. 73 91 76 70
www.abes-trafikkskole.com

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

TROMS
Karlsen Trafikkskole AS
Skipperg. 7, 9008 TROMSØ...........................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

ØSTFOLD
Hvaler Trafikkskole
Søndre Skipstad 3, 1684 VESTERØY...............................Tlf. 911 32 774

Veien til førerkortet  -
Bruk en ATL-skole!

ROGALAND

Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88

SOGN og FJORDANE

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

VEST-AGDER

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

AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM...............Tlf. 67 10 88 90

HEDMARK

Bilia Personbil as, Bilia Hamar
Vangsv. 185, 2321 HAMAR...........Tlf. 62 53 88 10

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

OSLO

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka
Økernv. 115, 0579 OSLO.............Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no

Nr1 Trafikkskole AS, Grenlands største trafikkskole
Skien    Porsgrunn    Stathelle    Kragerø

Tlf. 03 619

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Storgata 1, 1830 ASKIM  -  Tlf. 920 29 581

Byggmester
Lars Olav Bergsvåg

 5590 ETNE
Tlf. 53 75 65 27  -  Mobil 415 66 055

Drosjesentralen
Tjennav 35

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 950 33 211

Nettbuss Møre
avd Molde

Fannestrandv 71
6414 MOLDE

Tlf. 815 00 535

Brugata 2, 2450 RENA
Tlf. 62 44 71 50

Polytech
Hammerfest AS

Strandg. 35
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 34 80
www.polytech.as

Kjetil Jegleim AS
3550 GOL

Tlf. 32 07 43 00

Borge
Begravelsesbyrå

Biv. 21,1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Coop Mega Førde
Langebruv. 22
6801 FØRDE

Tlf. 57 83 07 40

Lofoten
Sparebank
Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Falken
Trevare DA

2960 RØN
Tlf. 61 34 44 20

Tyin-Filefjell
Transport & Maskin AS

 2985 TYINKRYSSET
Tlf. 958 77 777

Birger N Haug AS
Depotg. 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Strømmen
Billakk A/S
Skjærvaveien 6

2010 STRØMMEN
Tlf. 63 80 14 90
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avd. Stavanger
Forusbeen17

4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Randaberg
videregående skole

 Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

Eggen
Anleggsdrift AS

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 70 05

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

NT Last og Buss AS
 Arve Skjeflos v 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 08 80

7177 REVSNES
Tlf. 72 53 40 50

YIT Building Systems AS
Dokkvegen 8

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80

Hjalland
Graveservice

 Bromma
3540 NESBYEN
Tlf. 952 88 410

Hafstad
vidaregåande skule

 Hafstadv. 49
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 13 00

Amdals
Maskin AS

Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 31 00

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12

1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Bryggevegen 21
3683 NOTODDEN

Tlf. 03 595

Bertel O. Steen
Hedmark og
Oppland AS
avd. Hamar

 Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

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

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13

7037 TRONDHEIM
Tlf. 73 95 73 80

Kvadraturen
Fysikalske Institutt

 Dronningens g 38
4610 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 07 00 10

Halleland
Transport AS
 Votlo, 5286 HAUS

Tlf. 55 70 60 80

Riis Bilglass
 Barstølveien 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Rakkestadv 1, 1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Eidsvoll Auto
Mekonomen
Bilverksted

Løkenvangen
2072 DAL

Tlf. 63 95 17 90

Aut.
maskinentreprenør
Herbjørn AS Nilssen

 Stakkevollv 69
9210 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Elveg. 5
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 51 33

Arbor-Hattfjelldal AS
8690 HATTFJELLDAL

Tlf. 75 18 50 00

Tveito Maskin AS
Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Kanalen Brygge Værftsg 1 c
1511 MOSS

Tlf. 69 60 98 11

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Molov. 8
8622 MO I RANA
Tlf. 75 19 82 00

Bilplaneten AS
 Rukkedalen

3540 NESBYEN
Tlf. 32 07 25 00

Lier Auto AS
 Gjellebekkstubben 19

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 07 00

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Svanco
Transport & Spedisjon

 Lønningsflaten 23
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 55 11 51 50

Øfas
Husholdning AS

Tanatorget
9845 TANA

Tlf. 78 92 54 80

Skudenes
Bilverksted ANS

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 82 84 21

Mesna Auto
Storgata 84

2390 MOELV
Tlf. 62 36 71 49

Botne Bil AS
 Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Jan’s
Byggeservice

Engfaret 7 E
1518 MOSS

Tlf. 928 65 313

Båtsfjord
Bruket AS
 Strandveien 7

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 50 80

Lister
videregående skole

 Skoleveien 1
4550 FARSUND
Tlf. 38 60 91 00

Star Autoco
Hammerfest AS

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 42 97 22

Storbilskolen
Fredrikstad

Brog 17
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 03 53

Røgeberg
Maskin AS

 Ankersg. 16
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 18 18 80

Siso Energi AS
8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

Mysen
Bilverksted ANS

Storg. 35
1850 MYSEN

Tlf. 69 89 10 24

Frank Kjosbakken AS
 Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Kirkev. 183, 4817 HIS
Tlf. 37 01 22 72

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Kjellerødv. 30
1580 RYGGE

Tlf. 69 26 21 10

Motor Forum
Eidsvoll

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL

Tlf. 63 92 29 00

Auto 23 as
 Krokajønssv 11

5147 FYLDAL
Tlf. 55 15 55 00

Råholt Helse
og Bandasje

Bekkedalshøgda 10
2070 RÅHOLT

Tlf. 63 95 30 92

Numedal
Betong AS

 3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

Fjellets
Elektro A/S

 Pinavegen 2
7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 90 00

UniProtect AS
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Oppland
Arbeiderblad

 Sommerrov. 1
2816 GJØVIK

Tlf. 61 18 93 00

Apotek 1
Strindheim

Kong Øysteins veg 5
7045 TRONDHEIM
Tlf. 73 89 44 70

Østo
Ortopedisenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Mauseidvåg
6036 MAUSEIDVÅG

Tlf. 70 19 88 50

Eros AS
 Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

 Solavegen 25
4352 KLEPPE
Tlf. 472 50 147

JIB Service AS
Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 476 83 385

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66

DekkTeam Skarnes
 Slomarka Industriområde

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 11 24

Asbjørn Goberg A/S
 Porsgrunnsvegen 125

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Atlantico AS
 Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no
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SeliusSelius
Høsten er kommet og med den blir det mørkere. 
Jeg vil derfor minne deg på hvor viktig det er at 
vi bruker refleks eller refleksvest. Mange ytterklær 
har også refleksbånd som er sydd på, og det er 
jo kjempefint. Du kan jo også sjekke om det er re-
fleksbånd på skolesekken din. Nå som det er høst 
og regn blir vi lite synlige i mørket. Det kan gå 
lang tid før bilistene blir oppmerksomme på oss. 
Derfor er det så viktig at vi aldri går ut der det er 
trafikk, uten å ta på refleks.

Mange av dere er godt i gang med skolen. Synes 
du også at lekser er litt kjedelige? Noen synes fak-
tisk det er helt greit med lekser, mens andre synes 
det bare er slitsomt. Vi er alle forskjellige. Noen i 
klassen min har laget en leksegruppe og de mø-
tes to ganger i uken. Det kan være lurt å sitte flere 
sammen hvis alle greier å gjøre det de skal – nem-
lig lekser. Hvis det bare blir uro og tull så er det jo 
ingen vits i å lage leksegruppe. Kanskje dere også 
kan være heldige å få noen vokse til å hjelpe dere. 
Ellers er det mange skoler som har et tilbud om 
leksehjelp. Hvis du sliter i noen fag, eller helst vil 
gjøre ferdig leksene på skolen, så er det kjempe-
fint å gjøre det sånn. Det er jo super å kunne spør-
re læreren hvis du har et spørsmål. Ikke alle har 
foreldre eller andre voksne som har tid, anledning 
eller forstår hvordan oppgavene skal løses. Dess-
uten er lærerne glade for at elevene spør hvis det 
er noe de ikke forstår. De vil jo hjelpe deg til å bli 
best mulig i fagene.

Lykke til med leksene!

Hilsen Selius

Bruk refleks i
høstmørket

Denne kjempefine tegningen har vi fått av Maren. 
Dette var en fin skilpadde! Du har dessverre glemt å 
skrive etternavn og adresse, så send oss det. Etterpå 
vil du få en overraskelse i posten.

FAMILIEBILDE!
Det er Donalds bursdag og familien tar bilder med selv-
utløser, men på de to bildene er det syv små forandringer.
Kan du finne dem?

RIKTIG RYGGSEKK
Ole har kjøpt nye ryggsekk, men han 
husker ikke helt hvordan den ser ut. Han
husker at den ikke er gul, den har ikke 
prikker, men den har to lommer.
Kan du finne den riktige?

HAKKESPETTKONKURRANSE
Fire hakkespetter skal løpe orientering.
Hvem vinner pokalen?

A

C
B

D

E

F

RIKTIG ELLER GALT?
Se på bildet over mens du teller til 20, dekk det så til og svar på om
påstandene under er riktige (R) eller gale (G).

1. Alle hakkespettene har blå sokker.
2. Alle hakkespettene har gule sko.
3. Alle hakkespettene har lue. GR

GR
GR

RIKTIG RYGG-
SEKK
Ryggsekk F er
Oles.

FAMILIEBILDE!HAKKESPETTKONKURRANSE
Hakkespett nummer 3 vinner.

RIKTIG ELLER GALT?
1galt - 2 galt - 3 riktig.

LØSNINGER
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LØSNINGER
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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: 
Personskadeforbundet LTN, Postboks 4258 Nydalen, 
0401 Oslo. Merk konvolutten ”Selius”. 
Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no
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Tre gutter ble sendt til rektor.
- Hva har dere gjort for noe galt 
da? spurte rektor.
- Jeg har kastet stein i vannet, 
svarte den ene.
- Tja, det er vel ikke så farlig, sa 
rektor.
- Men hva har du gjort da? sa han 
til den andre.
- Jeg har også kastet stein i  
vannet.
- Det er vel ikke så farlig. Hva har 
du gjort da? sa han til den tredje.
- Det er jeg som er Stein...

Rektor til den frekke eleven:
- Nå er du blitt sendt hit hver 
eneste dag i en hel uke! Hva har 
du å si til det?
- Takk og pris at det er fredag!

Læreren til Per: Kan du nevne en 
stor kanal?
Per: Beklager, vi får bare inn NRK.

Det var en gang en gutt som prom-
pet inne i timen og så sa læreren 
at han måtte gå ut på gangen.
Da han var ute på gangen kom 
rektoren forbi og spurte hvorfor 
han lo slik. Da sa gutten at han 
hadde prompet og blitt sendt ut på 
gangen. Rektoren lurte på hvorfor 
det var så morsomt da.
- Jo, for jeg ble sendt ut på gangen 
og de andre måtte være igjen inne 
i den fæle lukten!

Lærer: Berit, nevn to pronomen…
Berit: Hvem? Jeg?
Lærer: Det var bra. Sitt ned.

- Vet du at Bertha har sju søstre?
- Jeg vet om en som har åtte!
- Hvem er det?
- Broren hennes!
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Kvåleveien 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Hurum
Eiendomsselskap KF

 Prestegårdsalleen
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 975 51 585

Hammerfest
Skadesenter AS

Båtsfjordv 2 A
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 40 78 00

Økonor
Vesterålen
 Markedsgata 5

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 87 70

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
1533 MOSS

Tlf. 69 25 08 90

Tresland
Bilskade AS
 Gvarvvegen 60

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 12 00

Spjelkavik
videregående skole

 Langhaugen
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 17 82 30

Borgeskogen 45
3160 STOKKE

Tlf. 33 36 06 80

Hagen
Bilservice AS

 Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Hommersåk Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Steglet Auto
Sandsværv. 221

3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

Gjensidige
Hallingdal
Sentrumsv. 60

3550 GOL
Tlf. 32 07 90 00

Torsbudalen
Bilelektro AS

 Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Nr 1 Bil AS
 Prost Stabels vei 12

2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 47 84

Ringv 71 B
9018TROMSØ

Tlf. 77 60 99 99

Oppegård
Trafikkskole

Flåtestadv 3
1415 OPPEGÅRD
Tlf. 66 80 05 09

Alstad Auto A/S
Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Vesterålens
Apotek AS

 Markedsgt 7
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 15 15 10

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Glomv. 5
Tlf. 69 12 88 00

Friis Arkitekter AS
Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Fossli AS
 Nordbygda

7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Vikan Betong AS
Omag

6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

Micronova AS
 1503 MOSS

Tlf. 69 24 12 30

Søgne
videregående skole

Søgnetunet 3
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 47 00

Ditt Apotek
Skjervøy
Sentrum 22

9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 02 77

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Apotek 1
Hammerfest

Strandgt 8
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 40 74 60

TLF. 977 20 350
- Flytting - Termotransport

- Stykkgodstransport
- Partilast - Flistransport

Mosjøen
videregående skole
Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN

Tlf. 75 65 40 00

www.mosjoen.vgs.no

Rasmussen
Elektro AS
 Solakrossv 6
4050 SOLA

Tlf. 51 65 65 33

ANONYM
STØTTE

Petter Pettersen
Murmester AS

Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN

Tlf. 55 34 41 40

Buskerudveien 217
3007 DRAMMEN
Tlf. 32 80 93 93

ROGALAND

Møller Bil - Stavanger
Vassbotnen 17
4033 STAVANGER.......................Tlf. 24 03 40 00

VESTFOLD
Møller Bil - Horten
Falkenstensv. 31, 3189 HORTEN...Tlf. 24 03 11 00

www.moller.no

Zoologen AS
 Porsgrunnsveien 48

3733 SKIEN
Tlf. 35 52 70 80

Arendal
Dyreklinikk

 Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Jørn’s
Bil og Brems AS

Østre Aker v 68
0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Westrum AS
Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Arendal
Båt & Billakkering

Brekka Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Regnskap & Revisjon
Vestre Strandg. 42

4612 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 12 25 50

Svidals Minibusser
og Turbilservice
 Erik Hansensvei 12
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 17 770

Th Transport
og Utleie AS

2162 BRÅRUD
Tlf. 926 39 978

Aksel Endresen
Transport AS

Havnegata 14
8430 MYRE

Tlf. 76 13 36 26

Brandtsgård
Minibuss

 Gneisen 8
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 934 98 678

Jærmester AS
 Opstadvegen 643
4368 VARHAUG
Tlf. 51 79 86 80

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Thor Englund
Tiurv. 2

2609 LILLEHAMMER
Tlf. 957 25 344

Hønefoss
Glass-service A/S

Osloveien 31
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

Heen
Landbruksverksted

 Heiav 382
1880 EIDSBERG
Tlf. 69 89 89 60

Industrivegen 24
3748SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Tlf. 78 40 76 40

Gumpens
Auto Øst AS

 Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Frank Dahl
Transport AS
Svend Haugsgate 33

3013 DRAMMEN
Tlf. 32 89 34 10

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen

Næringspark, Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00
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LTN kryss

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

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

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

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

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

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

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

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

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
14. oktober

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Soppkontroll

Vinnerne er:
Gerd K. 
Ørsjødal Ness, 
Sveio

Martin Solberg, 
Molde

Solveig Barkli, 
Sørreisa



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Bjugn   -   Tlf. 911 60 911

Tlf.  02 222

DIN TOTALLEVERANDØR

* Kontormøbler * Kontorrekvisita * Kontormaskiner
Musikk * Gull og ur * Bok og papir

       G.Hagen AS - Kirkegata 2, 9613 Hammerfest * Tlf: 78 42 79 00 - www.ghagen.no

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Eidsvolls trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Kontortid: man-fre 0900-1500

Tlf. 38 34 50 90

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Hordaland
fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Fanøy, 6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

0605 OSLO  -  Tlf. 02 694

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

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

Tlf. 22 90 67 50
www.nkspedition.no

Lingelemveien 65, 3205 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 45 33

Vadsø videregående skole
 Karl Rasmussens Plass 1

9800 VADSØ
Tlf. 78 96 36 00

Madla Bil AS
 Revheimsv. 74, 4043 HAFRSFJORD

Tlf. 979 63 883
Service og reparasjoner av alle merker.
Periodisk kjøretøykontroll. 4-hjulskontroll

Nordnesv 3, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Gran Handel
og Håndverk

Storg. 28, 2750 GRAN
Tlf. 61 33 15 10

Lillestrøm
Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller
T 64 83 28 00 - F 63 84 37 33
www.toyotaromerike.no

Jessheim
Gystadparken, 2050 Jessheim
T 63 94 22 00 - F 63 94 22 01

Eidsvoll
Vognvegen 27, 2072 Dal
T 63 92 46 00 - F 63 92 46 01

Toyota Romerike ASUlefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Sjusjøvegen 1256, 2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

TM 8-2012.pmd 19.09.2012, 14:095

Rådgiverne svarer 
                  på spørsmål

Rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid hver 
torsdag mellom klokken 10.00-14.00. 
Hun svarer på spørsmål angående 
kognitive skader. E-post: kognitiv@ltn.no
Hun er å treffe på telefon: 
22 35 71 00

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN



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

Tips 
magasinet!

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

Ring Magasinet på Tlf: 970 01 965 
Eller på mail: gunn.almas@ltn.no

ADVOKATENE FOSS
PERSONSKADEERSTATNING

Advokatene Foss har lang erfaring med personskadeerstatningsrett, 
og hjelper deg med å få erstatning etter en skade.

Har du vært utsatt for en yrkesskade, trafikkulykke eller 
pasientskade, ta kontakt med oss i dag. 

Vi tilbyr deg en gratis forhåndsvurdering av din sak.

Advokatene Foss
Telefon: 61 24 67 26 / 22 14 38 81
Mobil: 928 66 572 / 928 64 295
E-post: post@skadeadvokat.com
www.skadeadvokat.com

Vi har omfattende erfaring med å bistå skadelidte siden 1974, med svært 
gode resultater i forhandlinger og i rettssaker. Gratis vurdering. 

Prosedyre   Trafikkskade   Yrkesskade   Pasientskade

  Voldsoffer   Trygd   Skadeoppgjør
 

Kontakt: Advokat Robert Robertsen Advokat Jan Inge Thesen
 oslo@robertsen.no jit@robertsen.no             

 Tlf 22 12 24 80  www.robertsen.no 

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ

 Trafikkskader - Yrkesskader - Pasientskader

www.advokathjertoy.no

HVA GJØR DU HVIS ULYKKEN ER UTE?
Advokatfirma Tor Erik Hjertøy

Mer enn 30 års erfaring med personskader. 
Gratis førstekonsultasjon

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo, Tlf. 22 33 69 50 - Fax: 22 33 69 51
e-post: torerik@advokathjertoy.no

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

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

Kjør 
forsiktig
i høst-

mørket!
Rådgiverne svarer 
                  på spørsmål
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

Kontaktpersoner:

Advokat Bjørn M. Brauti  
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

Telefaks + 47 73 87 99 98  •  Telefon +47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no  •  www.nidarosda.no

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

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

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

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

Lillestrøm - C. J. Hansensvei 13, 2007 Kjeller  Tlf: +47 64 84 00 20   e-post: post@ohco.no   www.ohco.no


