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Trygghet og komfort for hele familien
Nesten uansett hvor stor familie du har, er Mercedes-Benz 
Vito en fl erbruksbil som gir deg masse plass og komfort på 
korte og lange turer. I god Mercedes-Benz tradisjon er det 
også lagt stor vekt på sikkerhet i den rikholdige listen av 
standardutstyr. Og med listen av ekstrautstyr kan du tilpasse 
bilen slik at den passer nøyaktig ditt behov. Vito er en 
komplett bil med svært mange muligheter for individuell 
tilpasning. Du kan velge mellom tre ulike lengder og 
inntil 9 seter. Motoralternativene er siste generasjons 

CDI-dieselmotorer fra 116 til 150 hk. Du kan velge mellom 
6-trinns manuell girkasse eller 5-trinns automatgirkasse 
som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Vito kan også leveres 
med det overlegne 4-hjulstrekksystemet 4MATIC, ja Vito er 
faktisk den eneste i sin klasse som kommer i kombinasjonen 
4x4, diesel og automat - hvis noen av ungene lurte. 

Gj. forbruk Vito 111; 0,86 l/mil. Co2-utslipp 227 - 254 g/km. 
Importør Bertel O. Steen as. Finansiering Bertel O. Steen Finans AS.

Vito_Personbil_A4.indd   1 04-03-08   09:51:18
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Vei og tog må sies å være blant de 
store budsjettvinnerne i 2009. Be-
vilgningene til vei foreslås økt med 
1,6 milliarder kroner og det er 10,4 
prosent mer enn det endelige bud-
sjettet for i år. Neste år vil regjerin-
gen bruke 17 milliarder kroner for 
å ruste opp veistandarden i Norge. 
Det blir anleggsstart på seks store 
veistrekninger, noe som blant an-
net kommer Vestlandet til gode. 
Den svært ulykkesbelastede E6 i 
Oppland blir også tilgodesett. Blant 
annet er det satt av penger til midt-
rekkverk på E6 over Rudshøgda i 
Ringsaker. Dette er en svært ulyk-
kesbelastet strekning. Det kommer 
gode tilbakemeldinger fra store 
deler av landet. Regionvegsjef Be-
rit Brendskag Lied i Statens vegve-
sen, opplyser til pressen at hun er 
fornøyd med økte bevilgninger til 
vedlikehold, investeringer, rassik-
ring og tunnelsikring i Midt-Norge. 
Investeringsbudsjettet øker med 
119 millioner kroner i forhold til 
Handlingsprogrammet i 2009. Ras-
sikring og asfalt er også i fokus og 
fra Nord-Norge har det kommet 
positive tilbakemeldinger. Det tas 
grep for vedlikehold og rassikring 
i landsdelen. 

LTN er imidlertid skuffet over at 
området rehabilitering ikke styr-
kes. Rehabilitering har vært en av 
fanesakene i vår forening i en år-

rekke. Da regjeringens arbeid med 
statsbudsjettet for 2009 startet, 
spilte LTN inn igjen sine viktigste 
saker tidlig i prosessen. I brevet til 
daværende helseminisiter Sylvia 
Brustad i Helse og omsorgdepar-
tementet konsentrerte LTN seg om 
hovedtemaene rehabilitering/habi-
litering og smerte/nakkeproblema-
tikk. Sånn som dagens situasjon er, 
får ikke alle det tilbudet de trenger. 
LTN mener derfor at den nasjona-
le strategien for rehabilitering må 
følges opp med en opptrappings-
plan. 

LTN stiller seg også bak FFOs leder, 
Margaret Sandøy Rambergs ut-
taleser om at funksjonshemmede 
og kronisk syke står dårligst rustet 
av alle til å møte konsekvensene 
av finanskrisen. Økonomiske ned-
gangstider krever sterk lut fra re-
gjeringens side. Vi mener også at 
regjeringen igjen bryter løftene fra 
Soria Moria ved å foreslå egenan-
delsøkninger på legemidler og hel-
setjenester. Økningen i egenan-
delstakene er riktignok ikke så store, 
men det bryter med at regjeringen 
har signalisert at den skulle reduse-
re disse. Dette rammer svært man-
ge av våre medlemmer.

Hilsen
Svein Ove Langeland
Nestleder

Manglende satsing på rehabilitering
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Reportasje

Av GunnElisabeth Almås

Ordfører Mari Botterud tar imot oss 
på sitt kontor i rådhuset i Øyer. Hun 
smiler og er synlig glad for at hun 
nå kan snakke om de 50 millionene 
til vei som ligger inne i statsbudsjet-
tet for neste år. Ikke mange meterne 
fra rådhuset tordner trafikken på E6 
forbi. Alt for mange ganger har de 
5000 innbyggerne i Øyer opplevd 
alvorlige ulykker.

– I perioden 1996–2005 var det 
13 dødsulykker på strekningen fra 
Lillehammer til Tretten. Tallene vi-
ser også syv hardt skadde, forteller 
ordføreren og peker på statistikken 
hun har foran seg.

Statens vegvesen, Region Øst, 
har nyere statistikk for en lengre 
strekning i Gudbrandsdalen. I 2007, 
på strekningen Lillehammer–Otta, 

er summen skadde/drepte 44 per-
soner.

Ordførerne står sammen
De dystre tallene har ført til at de 
kvinnelige ordførerne fra Ringsaker, 
Gausdal, Øyer, Ringebu og Nord-
Fron har gått sammen om en ak-
sjon for bedre vei. Nylig var de fem 
ordførerne på besøk hos samferd-

– Vi har satt fokus på ny E6 gjennom 
Gudbrandsdalen, og flere ordførere står 
sammen om dette, fastslår ordfører 
Mari Botterud i Øyer som nå jubler over 
vei-millionene som kommunen vil få.

 I Øyer er vi glade!

Statsbudsjettet for 2009 var hyggelig lesing for ordfører Mari Botterud (H) i Øyer. Det 
blir byggestart for strekningen Øyer-Tretten neste år, forutsatt at det blir til slutning 
til delvis bompengefinansiering av prosjektet.
– Vi har ventet på dette vedtaket siden 2005, sier en smilende ordfører som akkurat i 
denne saken er svært fornøyd med den rød-grønne regjeringen.
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selsminister Liv Signe Navarsete 
for å sette fokus på E6.

– Her står ordførerne sammen  
på tvers av politisk parti. Vi ordfø-
rere i ”kvinneaksjonen” har samlet 
inn 10.000 underskrifter for en be-
dre vei. Det har vi blant annet gjort 
gjennom å besøke en god del festi-
valer som arrangeres i Gudbrands-
dalen. Responsen har vært meget 
god, forteller Botterud og legger 
til:

– I skrivet vi ga til Navarsete så 
legger vi vekt på at E6 også går 
gjennom bygdesamfunn. Trafikk-
tettheten er stor, blant annet med 
mye tungtransport. Dette er meget 
negativt og preger bygdesamfun-
nene.  

Mye turisme
Botterud forteller at det kommer 
om lag 325.000 barn til kommunen 
i løpet av året. Hafjell, Lilleputtham-
mer, Hunderfossen familiepark – og 
golf, for å nevne noe, er populære 
attraksjoner. Foruten de tradisjonel-
le turistattraksjonene er det mange 
store idrettsarrangementer som av-
vikles. Barn kjøres og fraktes også 
på fotball- og håndballbanen. 

– Vi har også 2700 enheter på 
fritidsboliger og 5000 gjestesen-

ger. Dette betyr stor aktivitet og 
sterk trafikk, slår hun fast.

E6 har vært lokalpolitikernes ho-
depine i mange år. De dystre ulyk-
kestallene preger kommunen, for-
teller ordføreren.

– Til og med barn uttrykker at de 
er engstelige når mor eller far skal 
kjøre dem til aktiviteter. At vi kvin-
nelige ordførerne har fått til et så 
godt samarbeid om E6-aksjonen, 
kan nok også skyldes at vi har en 
annen tilnærming til problemstil-
lingen enn menn, mener Botterud.

Samstemte politikere
Lokalpolitisk sett så er det tilslut-
ning til en delvis bompengefinan-
siering av veiprosjektet. Det har ikke 
vært mange røster imot bompen-
ger blant politikerne i Øyer. Tall fra 
Statens vegvesen viser et kostnads-
overslag på til sammen 920 millio-
ner kroner (i 2009 kroner). Etter pla-
nen skal veistrekningen stå ferdig i 
2012.

– Utbyggingen vil bety at det 
bygges to planfrie kryss, en ved 
Tingberg og en ved Tretten, noe 

som vil føre til en betydelig be-
dring av trafikksikkerheten. Ny E6 
vil også innebære en ny bru over 
Lågen ved Tretten, og et trafikk-
sikkert kryss ved jernbanen. Vi vil 
få om lag en mil med midtdelere 
som vi mener er høyst nødvendig. 
Vi vil også få en fire kilometer lang 
tunell ved Skarsmoen, forteller hun 
og legger til at veien vil bli to kilo-
meter kortere når den står ferdig.

Betyr økt aktivitet
Ordføreren er sikker på at utbyggin-
gen av E6 gjennom kommunen vil 
ha ringvirkninger.

– Ja, vi forventer økt aktivitet og 
håper naturligvis på at lokale entre-
prenører også skal få nyte godt av 
veiutbyggingen. Dessuten vil fer-
digstillelse av veiprosjektet bety at 
både lokalbefolkning og de man-
ge tilreisende kan ferdes tryggere. 
Selv om gleden er stor her i Øyer, 
så vil vi ikke dempe presset for å 
få rustet opp E6 oppover dalen. 
Her står vi sammen – også utenfor 
kommunegrensen, avslutter Høyre-  
ordføreren.

Det har vært mange stygge 
ulykker på E6 på strekningen 
Lillehammer-Otta i perioden 
1998–2007.
(Kilde: Statens vegvesen, Region Øst) 

Bjørnødegaard hilser
satsingen velkommen

LTNs regionsekretær Øst, Karin Bjørnødegaard, 
mener det nå er på høy tid at E6 gjennom Gud-
brandsdalen får et løft.

I Statsbudsjettet ligger det inne anleggsstart på seks store veipro-
sjekter. De fleste er på Vestlandet og i mindre sentrale strøk. I tillegg 
kommer E6 i Oppland.

– Bevilgningene i statsbudsjettet er en god start. Trafikktettheten 
gjennom Gudbrandsdalen har hatt en stor økning de siste årene, og 
dette må følges opp med økte bevilgninger. De stygge ulykkestallene 
må ned. En av LTNs hjertesaker er midtdelere, og det må en  priori-
tering til for å få lengre strekninger med midtdelere – noe som vi vet 
redder liv, mener Bjørnødegaard og legger til. 

– E6 er noe som opptar våre medlemmer i regionen, og strekningen 
gjennom Gudbrandsdalen er en svært ulykkesbelastet vei. Det er 
også mye tungtrafikk gjennom dalen, og trafikken går gjennom små 
bygdesamfunn. Jeg synes det er svært gledelig at strekningen Øyer-
Tretten er prioritert, og ser dette som en god start på at vi på sikt vil 
få hele E6 gjennom Gudbrandsdalen rustet opp, sier hun. 
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Riksadvokaten vil 
utarbeide brosjyre

Liv Anita Bjerke ble påkjørt i et fot-
gjengerfelt i Lena sentrum i 2000. 
Skadene hun ble påført var svært 
alvorlige og hun lå lenge i koma.

– Den første tiden hadde vi i fa-
milien bare fokus på om Liv Anita 

ville overleve. Vi tenkte ikke en-
gang på å henvende oss til politi-
et, ikke før avisa skrev at bilføreren 
hadde fått 7000 kroner i bot for på-
kjørselen. Da reagerte jeg kraftig 
og ringte Østre Toten lensmanns-

kontor. Jeg følte det svært provo-
serende at bilføreren skulle slippe 
”så billig” unna. Vi ble imidlertid 
veldig godt mottatt på lensmanns-
kontoret og fikk vite alle våre rettig-
heter. Dette resulterte i at vi anket 

LTN mener det er på høy tid at rettighetene til skadde, etterlatte og pårørende blir 
styrket. Nå vil Riksadvokaten i samarbeid med Politidirektoratet utarbeide en ny bro-
sjyre som retter seg mot fornærmede og etterlatte.
– Dette er en veldig god idè. Etter en ulykke er du kanskje selv sterk skadet, eller de 
nærmeste er i sjokk. Det kan være vanskelig å orientere seg om hvilke krav man har, 
sier ekteparet Liv Anita og Mads Bjerke fra Østre Toten.

Reportasje       

Av GunnElisabeth Almås

– Det er svært gledelig at det skal utarbeides en brosjyre som politiet gir deg etter en ulykke, sier ekte-
paret Liv Anita og Mads Bjerke fra Østre Toten.
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saken og vant fram. Mannen fikk en 
betydelig strengere straff, forteller 
Mads Bjerke.

Liten hjelp
Ekteparet Bjerke sier det er på høy 
tid at det utarbeides en brosjyre 
som gis til pårørende eller etterlatte 
etter en ulykke.

– Jeg tror det ofte er slik at du 
blir satt ”på siden av saken” fordi 
du rett og slett ikke vet hva du har 
krav på. Ingen er forberedt på at 
det skal skje en ulykke, og den før-
ste tiden er alt kaotisk. Informasjon 
er så viktig, fastslår Liv Anita.

Ekteparet sier de er svært glade 
for at de kom i kontakt med LTN i 
en tidlig fase.

– Uten Landsforeningen for 

trafikkskadde, og advokat Synne 
Bjørvik Andersen i advokatfirmaet 
Ness & Co, så vet vi ikke hvordan 
situasjonen vår hadde vært i dag. 
Det tok imidlertid åtte år før jeg fikk 
erstatningen. LTN var veldig gode 
å ha i ryggen fra første stund, for-
teller Liv Anita.

Må ha ressurser
Liv Anita mener hun har vært hel-
dig – tross alt. 

– Jeg hadde jo en mann som 
kunne ta tak i saken og vi hadde et 
godt nettverk rundt oss. Skadene 
mine var store og jeg kunne jo ikke 
orientere meg den første tiden. Jeg 
hadde naturligvis ikke mulighet til 
å følge opp saken slik min mann 
gjorde. Anken på dommen resul-
terte også i at jeg ble tilkjent 75.000 
kroner i oppreisning fra bilføreren. 
Denne summen har jeg imidlertid 
ikke fått ennå, forteller hun.  

Liv Anita hadde jobb i kommu-
nen da hun ble skadet, og hun er i 
dag såkalt ”tidsbegrenset ufør”

– Livet blir jo aldri som før, men 

jeg har trent hardt for å komme 
meg best mulig. Hodeskadene set-
ter imidlertid klare begrensninger 
for hva jeg eventuelt kan jobbe 
med. Før ulykken jobbet jeg blant 
annet som skoleassistent for funk-
sjonshemmede, men det er en jobb 
jeg ikke kan gå tilbake til, forklarer 
hun.

– Flott utspill
LTN ønsker å komme med innspill i 
forbindelse med den nye brosjyren 

og har derfor henvendt seg til Riks-
advokaten, forteller LTN-rådgiver 
Ingeborg Dahl-Hilstad. 

Hvilke rettigheter har du dersom 
du blir utsatt for en ulykke og andre 
har opptrådt grovt uaktsomt? spør 
mange som ringer kontoret. Rådgi-
veren har flere eksempler på med-
lemmer som ikke har fått god nok 
informasjon fra politiet:

– Vi har sendt brev til Riksad-
vokaten der vi påpeker at politiet i 
mange tilfeller ikke følger opp sa-

”Praksisen
er nok veldig

ulik”

– Heldigvis hadde jeg et nettverk som kunne ta tak i saken og som 
tok kontakt med politiet. Selv var jeg satt helt ut av spill den første 
tiden, forteller Liv Anita Bjerke.
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– Håper å være ferdige på nyåret
Konstituert statsadvokat hos riksadvokaten, Guri Lenth, håper det nye brosjyre-
materiellet vil være ferdig på nyåret.

Det ble utgitt en brosjyre i forbindelse med de nye rettighetene som trådte i kraft i juli i år, og denne skal 
nå revideres. – Brosjyren retter seg mot personer som har vært utsatt for et mulig straffbart forhold. Hvor 
omfattende brosjyren vil være er per i dag noe usikkert. Vi vet av erfaring at materiellet bør være kortfattet 
og lettlest, så det blir en avveining hvor mye som skal med. Utarbeidelsen skjer i tett samarbeid med Poli-
tidirektoratet, sier Lenth.

Landsforeningen for trafikkskadde har allerede gitt innspill til arbeidet.

– Foreningen ønsker at det skal gå frem at man som fornærmet eller pårørende faktisk kan be politiet om 
informasjon, og det er jo et godt innspill, mener Lenth.

– Vil dette bli et nyttig ”verktøy” for politiet?

– Politiet skal selvsagt snakke med de menneskene det gjelder, men en brosjyre vil kanskje kunne lette ar-
beidet noe. Det viktigste er likevel at folk kan få informasjonen med hjem, det er ikke alltid så lett å oppfatte 
alt som blir sagt under et møte med politiet, avslutter Guri Lenth.

ken godt nok. Informasjonsplikten, 
etter endringene i straffeprosesslo-
ven fra i juli i år, begrenses til dem 
som trenger bistandsadvokat. De 
aller fleste av våre medlemmer fal-
ler utenfor denne kategorien, for-
klarer hun.

Må være aktiv
Ingeborg Dahl-Hilstad forteller vi-
dere at mange i kategorien etterlat-
te ikke får god nok oppfølging, og at 
det er et ”gap” mellom det de for-
venter av politiet og hva de faktisk 
får av informasjon. Mange føler seg 
overlatt helt til seg selv.

– Praksisen er nok svært ulik 
i distriktene, men vi får gjentat-

te henvendelser fra etterlatte og 
skadde som mener de har fått for 
dårlig informasjon og oppfølging. 
Vi hilser derfor en informasjons-
brosjyre velkommen, og vi har sagt 
oss villig til å komme med betrakt-
ninger under utarbeidelsen av bro-
sjyremateriellet, forklarer hun.

Har klare krav
Som etterlatt eller fornærmet har 
du krav på informasjon. 

– Problemet synes å være at in-
gen har plikt på å gi deg dette, og 
at du selv må være aktiv, forklarer 
Dahl-Hilstad inn og legger til:

– Når du har vært utsatt for en 
straffbar handling og gjør en hen-
vendelse til politiet, skal de infor-
mere deg om dine rettigheter som 
fornærmet eller etterlatt. I mange 
tilfeller skal også politiet informere 
deg om sakens utvikling og fram-
driften av den. Som etterlatt eller 
fornærmet har du som regel også 
rett til å gjøre deg kjent med doku-
mentene i saken.

”Du må selv
være den aktive 

part”

– Som fornærmet eller etter-
latt har du rettigheter som er 
forankret i straffeprosessloven, 
forteller LTN-rådgiver Ingeborg 
Dahl-Hilstad og hilser den nye 
informasjonsbrosjyren fra Riks-
advokaten velkommen.



Responsen har vært 
meget god etter at 

LTNs generalsekretær 
Marit Andresen an-

nonserte slagord-kon-
kurransen i Trafikkskaddes 

magasin.

”Bedre å leve med refleks enn å dø 
uten” ble av landsstyret kåret som 
det beste forslaget til slagord i for-
bindelse med refleksaksjonen som 
ble avviklet i uke 41. 

– Helt alene om å lage slagordet 
har jeg ikke vært. At jeg vant, skal 
faktisk også en ung gutt ha æren 
for. Denne setningen kom fra en 
gutt under en refleksaksjon som vi 
arrangerte for et par år siden. Jeg 
syntes det var veldig fint sagt. Or-
dene har jeg tatt med meg videre, 
og sendte dem inn i forbindelse 
med konkurransen, forteller Kjer-
sti som var en av dem som startet 
LTN-Ofoten lokallag for om lag 15 
år tilbake og som i dag er nestleder 
i laget.

Stor glede
Kjersti legger til at det tok litt tid før 
det gikk opp for henne at hun had-
de vunnet førstepremien i konkur-
ransen.

– At jeg skulle vinne, hadde jeg 
ikke drømt om engang. Jeg trodde 
brevet med LTN-logo kom fra lokal-

lagsleder Turid Henriksen. At bre-
vet kom fra sentralt hold med bud-
skap om at jeg hadde vunnet, var 
en skikkelig overraskelse, forteller 
hun.

– Har familien startet planleg-
gingen?

– Det blir nok tidlig på somme-
ren – uten at vi har fått satt noen 
endelig dato. Vi gleder oss veldig 
og har hørt mye positivt om LTNs 
ferieleiligheter i Bulgaria. Mannen 
min og jeg reiser i alle fall, men det 
er litt usikkert med resten av famili-
en på grunn av skolegang, sier den 
glade vinneren fra Narvik.

Viktig sak
Kjersti mener det er viktig at voksne 
går foran som gode eksempler når 
det gjelder bruk av refleks. Selv har 
hun refleksen på – enten hun går el-
ler sykler. Ut fra responsen på kon-
kurransen å bedømme, er mange i 
LTN opptatt av det samme. Gene-
ralsekretær Marit Andresen er for-
nøyd.

– Overraskende mange har del-

tatt. Vi fikk inn mange gode forslag. 
Som vi tidligere har annonsert, så 
vil også 10 deltakere få tilsendt en 
refleksvest som premie. Jeg vil 
også oppfordre lagene om å sende 
inn bilder til magasinet fra aksjo-
nen de nettopp har gjennomført. 
Dette skal trykkes i neste nummer. 
Her vil vi komme en overraskelse! 
røper generalsekretæren.
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Krisepsykologi
i praksis

K
risepsykologi i praksis

Dr.philos. Kari Dyregrov er fysioterapeut og sosiolog 
og arbeider som forsker ved Senter for Krisepsykologi 
og ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Forskningen omhandler 
blant annet selvmord, etterlatte ved traumatiske dødsfall, 
sosiale støttenettverk og norske kommuners hjelpetiltak 
overfor kriserammede.

Dr.philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi og 
daglig leder ved Senter for Krisepsykologi. Siden 1988 har han 
arbeidet med familier som opplever forventede og plutselige 
dødsfall. Tidligere arbeidet han ved Haukeland Sykehus 
og Universitetet i Bergen med sorg hos barn, unge og voksne.

Krisepsykologi i praksis gir praksisnære beskrivelser av det krisepsyko-
logiske arbeidsfeltet. Gjennom boka formidles konkrete innspill og råd 
innenfor et fagfelt som bare i liten grad er belyst fra et praktisk og erfarings-
basert ståsted. Kunnskapen har basis i klinikk og forskning ved Senter for 
Krisepsykologi, som i år feirer sitt 20-årsjubileum.

Bokas mange kapitler viser spennet i krisepsykologisk arbeid. Her 
beskrives blant annet oppbygging av kommunal kriseberedskap og ledelse 
under organisatoriske kriser, sosial nettverksstøtte og kollektiv ivaretakelse 
etter katastrofer. Boka handler også om å miste et barn, om barn og familie-   
vold, om psykologisk støtte ved testing for genetisk sykdom og om å formidle 
dødsbudskap. Videre beskrives hjernens funksjoner og traumebehandling 
og psykologens roller i sakkyndighetsarbeid. Hvordan fagfolk påvirkes av å 
arbeide med kriser og katastrofer over tid, blir òg behandlet.

Krisepsykologi i praksis er skrevet av medarbeidere ved Senter for 
Krisepsykologi med bakgrunn fra fagfeltene psykologi, sosiologi og medisin. 
Kari Dyregrov og Atle Dyregrov er skrivende redaktører.

Boka henvender seg til ulike grupper helsepersonell, innsatspersonell, 
prester og andre som kommer i kontakt med mennesker som opplever 
kriser, traumer og katastrofer. I tillegg vil studenter og andre kunne få kunn-
skap, inspirasjon og ideer fra boka.

ISBN 978-82-450-0743-5

www.fagbokforlaget.no
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– Finn kampanje-slagord,
vinn Bulgaria-opphold

Som alle LTN-medlemmer nå skulle være klar over, så 
skal foreningen kjøre en landsomfattende reflekskam-
panje i oktober. Nå ber generalsekretær Marit Andresen 
om at medlemmene ”legger hodet i bløt” for å finne et 
velegnet slagord.
– Vinneren vil få et gratis opphold i en av ferielielig-
hetene våre i Bulgaria, røper hun.

I dette leilighetskomplekset vil vinneren av slagord-konkurransen kunne tilbringe en uke neste sommer.

– Bli med på slagord-konkurran-
sen vår, og kanskje du er den 
heldige vinneren av et Bulgaria-
 opphold. Vi håper på rask 
tilbakemelding fra medlemmene 
våre, for vi har ikke så lang frist. 
Så, sett i gang! oppfordrer gene-
ralsekretær Marit Andresen.

Landsforeningen

Av GunnElisabeth Almås

– Helt utrolig at jeg vant! Nå 
planlegger vi ferie til Bulgaria 
til sommeren, forteller en glad 
Kjersti Bredal fra Narvik.

Kjersti fra Narvik vant konkurransen
Jubelen nærmest stod i taket hjemme hos Kjersti Bre-
dal (47) fra Narvik da konvolutten fra LTN ble åpnet i 
begynnelsen av oktober. Kjersti vant nemlig slagord-
konkurransen i forbindelse med refleksaksjonen, og nå 
kan hun ta med seg ektemannen på planleggingen av 
sommerferie i Bulgaria!
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Nedenfor følger en oversikt over 
hva du kan ha krav på:

FOLKETRyGDEN

Ektefellepensjon (Folketrygdloven 
(ftrl) kap 17):
Vilkår; 
Du kan ha rett til gjenlevendepen-
sjon hvis du enten; 
– har vært gift eller registrert part-

ner med avdøde i minst 5 år
– levde sammen med avdøde på 

dødsfallstidspunktet og har, har 
hatt eller venter barn med avdø-
de

– hadde omsorgen for avdødes 
barn på dødsfallstidspunktet

– tidligere har vært gift med den 
avdøde samboeren

En gjenlevende skilt person vil ha 
lik rett til ektefellepensjon dersom; 
a) vedkommende ikke har giftet seg 

igjen, 
b) den tidligere ektefellen døde 

innen 5 år etter skilsmissen, og
c) ekteskapet varte minst 25 år, eller 

minst 15 år hvis ektefellene had-
de barn sammen.

For å ha rett til pensjon må også 
den avdøde ha vært medlem eller 
mottatt pensjon fra  folketrygden de 
siste 3 årene frem til dødsfallet.

Bortfall; 
Pensjonen bortfaller hvis du gifter 
deg igjen eller får barn med en ny 
samboer.

Gjenlevendepensjon faller også 
bort hvis du tar ut avtalefestet pen-
sjon (AFP). Pensjonen omregnes 

til uførepensjon hvis du får rett til 
uføre pensjon og til alderspensjon 
ved fylte 67 år. 

Hva kan du få i pensjon?
Ektefellepensjonen er inntektsprø-
vet. Pensjon til den gjenlevende ek-
tefellen reduseres på grunnlag av 
arbeidsinntekt som den gjenleven-
de har eller kan forventes å få.

Dersom gjenlevende ektefelle 
kan ventes å få en årlig inntekt på 
mer enn 50 % av G (folketrygdens 
grunnbeløp), vil 40 % av det over-
skytende gå til reduksjon av etter-
lattepensjonen.

En gjenlevende som ikke har fylt 
55 år, forventes å få en arbeidsinn-
tekt på minst to ganger 

2G (2G  = 140.512 kr, pr 01.05.08), 
med mindre det er en rimelig grunn 
til at den gjenlevende ektefellen har 
en lavere inntekt.

Om en består inntektsprøvin-
gen, vil gjenlevende ektefelle kun-
ne oppnå en pensjon lik summen 
av egen grunnpensjon (= G; kr 
70.256,- pr 01.05.08) tillagt 55 % av 
avdødes tilleggspensjon og/eller 
særtillegg.

Barnepensjon (ftrl kap 18):
Barnepensjon ytes dersom en el-
ler begge foreldrene er døde. Pen-
sjonen ytes frem til barnet er 18 år. 
Barnet må være bosatt i riket, og 
den avdøde må ha vært medlem av 
folketrygden i de siste 3 årene før 
dødsfallet.

Dersom en av foreldrene er død, 
skal pensjonen for det første bar-
net utgjøre 40 % av G (G = 70.256,- 
pr 01.05.08). Pensjonen for hvert av 
de andre barna utgjør 25 % av G. 
Den samlede pensjonen deles likt 
mellom barna.

Dersom begge foreldrene er 
døde, skal pensjonen for det første 
barnet utgjøre samme beløp som 
pensjon til gjenlevende ektefelle 
(beregnes på grunnlag av farens 
eller morens opptjening og skal 
svare til det største av de to belø-
pene).  Pensjonen for det neste bar-
net utgjør 40 % av G, og pensjonen 
for hvert av de øvrige barna utgjør 
25 % av G. Den samlede pensjonen 
deles likt mellom barna.

Gravferdsstønad (ftrl kap 7): 
Gravferdsstønaden er behovsprøvet 
og kan gis med opptil 17 952 kroner 
til å dekke faktiske og nødvendige 
utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir 
tillegget avkortet mot formue og 
tjenestepensjon som blir utbetalt 
til avdøde for måneden etter døds-
fallet, samt forsikringsbeløp og lig-
nende som blir utbetalt som følge 
av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir 
det gitt en uavkortet gravferdsstø-

”Gravferds-
stønaden er 

behovsprøvet”

Dersom du mister en i nærmeste familie, kan du ha krav på ulike ytelser fra folketryg-
den og erstatning fra eventuelle forsikringsordninger (motorvognforsikring, yrkes-
skadeforsikring eller livsforsikring).

Rettigheter 
ved dødsfall

Fagnytt

Av: Tonje Giertsen
Advokatfullmektig, KCO Advokater
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nad med opptil 17 952 kroner til 
dekning av utgifter til gravferden.

For alle de nevnte trygdeytelse-
ne foreligger det særregler dersom 
dødsfallet skyldes en yrkesskade. 

ERSTATNING

1. Ved beregning etter Skades-
erstatningsloven (skl § 3-4) – ty-
pisk etter trafikkulykker

”Den eller de etterlatte avdøde ved 
dødsfallet helt eller delvis forsør-
get” kan ha krav på erstatning for 
tap av forsørger. Det avgjørende er 
hvem avdøde rent faktisk forsørget 
da han døde. Det er ikke nok at av-
døde hadde en rettslig forsørgel-
sesplikt overfor de etterlatte, der-
som denne ikke ble oppfylt. 

Erstatning kan etter forholdene 
tilkjennes selv om den avdøde ikke 
ved dødsfallet forsørget den etter-
latte, forutsatt at denne i nær fram-
tid kunne påregne forsørging.

Tapet skal utmåles individuelt, 
hvor det avgjørende er avdødes 
faktiske bidrag til dekning av fa-
miliens utgifter. Ved beregningen 
av erstatningen legges det vekt på 
forsørgingens omfang og den et-
terlattes muligheter til å bidra til sin 
forsørging.

Utgangspunktet for erstatning 
er at det skal gis full erstatning for 
det forsørgertapet som er opp-
stått. 

 Erstatning for dødsfall skal vi-
dere dekke vanlige utgifter til grav-
ferden, og for så vidt det finnes ri-
melig, andre utgifter i anledning av 
dødsfallet. 

Oppreisning (skl § 3-5)
Det vil kunne være aktuelt å kreve 
oppreisning ved tap av forsørger. 
Oppreisning kan kreves av barn, ek-
tefelle, samboer eller foreldre. For å 
ha rett på oppreisning må dødsfal-
let være voldt med forsett eller grov 
uaktsomhet. 

Eventuell oppreisningen utmå-
les skjønnsmessig, og ettersom 
det er skadevolder selv som må 
dekke oppreisningsbeløpet, med-
fører dette normalt at erstatnings-
beløpet ikke blir særlig høyt.

Rettspraksis har lagt seg på et 
forholdsvis lavt nivå. 

2. Ved yrkesskade

Erstatning for tap av forsørger for 
ektefelle, samboer eller barn hvor 
dødsfallet skyldes en yrkesskade 
er standardisert ved forskrift 21.de-
sember 1990 (Forskrift om standar-
disert erstatning etter lov om yrkes-
skadeforsikring).

Erstatning til ektefelle eller sam-
boer
Erstatning til ektefelle eller samboer 
ved dødsfall er 15G (G = 70.256 pr. 
01.05.08).

En person anses ikke som ekte-
felle når det på dødsfallstidspunk-
tet er avsagt dom for, eller gitt bevil-
ling til separasjon eller skilsmisse. 
Dette gjelder selv om avgjørelsen 
ikke er rettskraftig eller endelig. 
Som samboer regnes den som har 
hatt samme bolig som avdøde de 
siste to årene eller hadde felles barn 
og felles bolig.

For hvert år avdøde var over 46 
år, reduseres erstatningen med 5 
prosent, likevel ikke med mer enn 
80 prosent. 

Erstatning til barn ved tap av for-
sørger 
Erstatningen beregnes ut fra hvor 
gammelt barnet er på dødsfallstids-
punktet.

Dersom barnet er under 1 år 
på tidspunktet forsørgeren dør, får 
barnet 6,5G i erstatning. Deretter 
graderes erstatningen nedover ut 
fra barnets alder, ned til barnet er 
19 år hvor erstatningen er 1G. 

Erstatningen beregnes særskilt 
for hvert barn. 

Var avdøde eneforsørger, får 
barnet dobbelt så stor erstatning.

Erstatning for begravelseskostna-
der 
Kostnader ved begravelsen erstat-
tes med 1/2G. Dette gjelder selv om 
avdøde ikke etterlater seg personer 
som har krav på erstatning for tap 
av forsørger. 

ANDRE FORSIKRINGER

Det er lurt å sjekke om avdøde had-
de tegnet livsforsikring, ulykkesfor-
sikring med dødsrisiko eller gjelds-
forsikring.

Dersom avdøde hadde tegnet 
en eller flere av disse forsikrin-
gene kan du som etterlatt ha krav 
på en engangsutbetaling (den for-
sikringssum avdøde tegnet forsik-
ring for). 

Etter et dødsfall er det er lurt å sjekke om avdøde hadde tegnet livs-
forsikring, ulykkesforsikring med dødsrisiko eller gjeldsforsikring. 
(Illustrasjonsfoto: Gunn-E.Almås)
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Landsforeningen for trafikkskadde 
har i høringsuttalelse til Arbeids- 
og Inkluderingsdepartementet i for-
bindelse med arbeidet med en ny 
yrkesskadelovgivning krevd at yr-
kesskadde får samme muligheter 
til rettshjelpsforsikring som for ek-
sempel trafikkskadde.

Dom i Borgarting lagmannsrett 
av 10. mars 2008 i den såkalte Syk-
kelbudsaken mener LTN tydelig vi-
ser at manglende dekning i retts-
hjelpsforsikringer er en trussel mot 
yrkesskaddes rettsikkerhet.

På grunn av sakens prinsipielle 
betydning har LTN’s rettsikkerhets-
fond stilt som garantist. 

Viktig gjennomslag 
på to områder
Dommen innebærer et viktig gjen-
nomslag for skadelidtesiden på to 
områder: For det første viser dom-
men at arbeidsgiverne ikke kan gjø-
re arbeidstakers rettigheter etter yr-
kesskadeforsikringsloven illusorisk 
ved å be arbeidstaker registrere seg 
som selvstendig næringsdrivende. 
Dessuten slår dommen fast at forel-
delsesfristen ikke starter å løpe hvis 
skadelidte verken har eller burde 

hatt kunnskap om de rettsreglene 
som et erstatningskrav bygger på. 

Yrkesskadeforsikringsforenin-
gen påanket dommen til Høyeste-
rett, men anken ble nektet fremmet. 
Dommen er følgelig rettskraftig. 

Saksforholdet
Skadelidte var i 1995 19 år gammel 
og aktiv konkurransesyklist. Han øn-
sket å arbeide et års tid før han skul-
le studere. På grunn av sin interes-
se for sykling sendte han en åpen 
søknad til forskjellige sykkelbudfir-
maer og sykkelverksteder. Han ble 
raskt kontaktet av Sykkelbudfirmaet 
1. Bud, som ba ham komme til prø-
vesykling. Skadelidte møtte opp til 
prøvesykling dagen etterpå, syklet 
et par timer sammen med et erfa-
rent bud og ble så satt i ordinært ar-
beid som sykkelbud.

Etter noen uker fikk skadelidte 
beskjed om at han måtte registre-
re seg som selvstendig nærings-
drivende for å kunne fortsette å 
arbeide for budfirmaet. Noe sene-
re ble han også presentert for en 
såkalt transportøravtale, som var 
formulert som en avtale mellom 
en selvstendig næringsdrivende 
og en oppdragsgiver. Avtalen ble 
under skrevet ca tre måneder etter 
at skadelidte startet i arbeid. Etter 
ytterligere et par måneder ble re-
gistreringspapirer sendt inn, slik 
at skadelidte formelt var registrert 
som selvstendig næringsdrivende i 
merverdiavgiftsregisteret m.v.

13. februar 1996 ble skadelidte 
utsatt for en alvorlig ulykke mens 
han utførte arbeid som sykkelbud. 
Han kolliderte med en arbeidstral-

le med byggematerialer, stupte av 
sykkelen og ble påført en inkom-
plett ryggmargskade i nakken. Et-
ter dette har skadelidte vært rulle-
stolbruker. 

Etter ulykken foretok skadelidte 
og hans foreldre undersøkelser 
omkring hvilke rettigheter han had-
de i forhold til trygd og erstatning. 
Herunder kontaktet de diverse inte-
resseorganisasjoner, sosionomer 
ved Sunnaas sykehus og det loka-
le trygdekontoret. På trygdekonto-
ret fikk skadelidte opplyst at han 
”ikke hadde krav på yrkesskade-
erstatning fra folketrygden, da 
han ikke var yrkesskadeforsikret”. 
Skade lidte slo seg til ro med at han 
ikke hadde rettigheter under yrkes-
skadeforsikringsloven. Han kon-
sentrerte seg om rehabilitering og 
utdanning, påbegynte studier ved 
NTNU i Trondheim og var ferdig ut-
dannet sivilingeniør i 2002.

Tvistepunktene og domsutfallet
Først etter avsluttet utdanning fikk 
skadelidte signaler på om han kun-
ne ha rettigheter under yrkesska-
deforsikringsloven selv om han 
formelt var registrert som selvsten-
dig næringsdrivende. I og med at 
arbeidsgiver ikke hadde tegnet yr-
kesskadeforsikring, ble kravet rettet 
mot Yrkesskadeforsikringsforenin-
gen i februar 2004. Yrkesskadeforsi-
kringsforeningen hevdet at han ikke 
var å anse som arbeidstaker, fordi 
han var registrert som selvstendig 
næringsdrivende. Etter Yrkesskade-
forsikringsforeningens syn hadde 
han derfor ingen rettigheter under 
yrkesskadeforsikringsloven. I tillegg 

Landsforeningen for trafikkskadde har i lang tid arbeidet for å styrke yrkesskaddes 
erstatningsrettigheter. LTN har prøvd å få forsikringsselskapene til å forandre praksis 
til å la rettshjelpsforsikringer også gjelde yrkesskadesaker, og på den måte gi sine 
yrkesskadde kunder en reell mulighet å få en rettslig prøving av selskapenes tilbud. 
Foreløpig har selskapene ikke vist noe interesse av å forandre praksis på dette om-
rådet.

Viktig gjennomslag
for de skadelidte

”En trussel mot 
yrkesskaddes
rettsikkerhet”‘

Fra retten

Av: Per Oretorp, rådgiver LTN
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hevdet foreningen at et eventuelt 
krav var foreldet, fordi det var frem-
satt etter foreldelsesfristens utløp. 

Oslo tingrett kom til at skadelidt-
es krav var foreldet. Tingretten tok 
derfor ikke stilling til om skadelidte 
reelt sett var å anse som arbeidsta-
ker og dermed beskyttet under yr-
kesskadeforsikringsloven. Skade-
lidte anket imidlertid til Borgarting 
lagmannsrett, som slo fast at ska-
delidte var å anse som arbeidsta-
ker og at Yrkesskadeforsikringsfo-
reningen derfor var ansvarlig for de 
skader og tap han ble påført i syk-
kelulykken. Lagmannsretten kom 
også til at ingen del av erstatnings-
kravet var foreldet. Skadelidte ble 
tilkjent fulle saksomkostninger. 

Realiteten avgjørende
for arbeidstakerbegrepet 
Formelt og i det ytre var forholdet 
mellom skadelidte og sykkelbudfir-
maet 1. Bud et forhold mellom en 
selvstendig næringsdrivende og en 
oppdragsgiver. Det er imidlertid på 
det rene at realiteten må være av-
gjørende i forhold til arbeidstakeres 
rettigheter etter yrkesskadeforsi-
kringsloven. Hvis vi i realiteten har 
å gjøre med et arbeidstakerforhold, 
har det ingen betydning at arbeids-
takeren formelt er registrert som 
selvstendig næringsdrivende. 

I dette tilfellet hadde altså 1. Bud 
bedt skadelidte om å registrere seg 
som selvstendig næringsdrivende. 
Motivasjonen for dette må åpen-
bart ha vært å spare arbeidsgiver-
avgift og forsikringspremie til yr-
kesskadeforsikring m.v. Skadelidte 
selv hadde ingen interesse av å 
være selvstendig næringsdrivende, 
men rettet seg likevel etter anmod-
ningen fra budfirmaet. Lagmanns-
retten kom likevel til at skadelidte 
var å anse som arbeidstaker. I den 
forbindelse la lagmannsretten bl.a. 
vekt på at lovens formål var å unngå 
at personer som reelt er arbeidsta-
kere, faller utenfor det erstatnings-
rettslige vernet. Retten la bl.a. vekt 
på at sykkelbudene ikke hadde inn-
flytelse på den pris kunden betalte 
for tjenesten. Videre fremhevet ret-
ten at 1. Bud hadde en utstrakt in-
struksjonsmyndighet ovenfor bu-
dene, bl.a. når det gjaldt utførelsen 
av det enkelte oppdrag, arbeidstid 
og ferier. Videre tok retten i hel-
hetsvurderingen også i betraktning 

at 1. Bud stilte kontorlokaler m.v. til 
disposisjon for budene, at oppleg-
get tok sikte på arbeid over lengre 
tid og at det ikke var knyttet til fer-
digstillelse av et konkret oppdrag. 
På denne bakgrunn slo lagmanns-
retten fast at skadelidte i realite-
ten var arbeidstaker. Han er derfor 
beskyttet under yrkesskadeforsi-
kringsloven.

Prinsipielt interesse, 
også for andre bransjer
Dommen har på dette punkt bety-
delig prinsipiell interesse. I Oslo er 
samtlige sykkelbud registrert som 
selvstendig næringsdrivende ut 
fra et ønske fra budfirmaene om å 
spare avgifter og forsikringspremie. 
Selv om de konkrete forhold kan va-
riere noe fra budfirma til budfirma, 
må det antas at konsekvensene av 
dommen blir at sykkelbudene nå er 
beskyttet av yrkesskadeforsikrings-
loven. Videre er det jo også i andre 
bransjer en økende tendens til at 
man forsøker å omgå yrkesskade-
forsikringsloven ved at arbeidsta-
kerne registreres som selvstendig 
næringsdrivende. Dommen gjør at 
arbeidsgiver i alle bransjer må være 
forsiktige med å lage slike konstruk-
sjoner, og arbeidstakernes vern er 
derfor styrket. 

Foreldelsesspørsmålet  
Skadelidte fremmet altså ikke krav 
mot Yrkesskadeforsikringsforenin-
gen før det hadde gått ca 8 år etter 
ulykken. Han hadde allerede kort tid 
etter ulykken nødvendig kunnskap 
om skadens omfang og at han ville 
bli påført et betydelig tap. På bak-
grunn av at han fikk opplyst at han 
ikke hadde rettigheter under yrkes-
skadeforsikringsloven som selv-
stendig næringsdrivende, forfulgte 
han imidlertid ikke kravet videre. 
Skadelidte manglet altså kunnskap 
om de relevante rettsregler – det 
forelå en såkalt rettsvillfarelse.

I norsk rett har det tradisjonelt 
vært svært vanskelig å få medhold 
i at foreldelsesfristene forskyves 
pga rettsvillfarelse. Lagmannsret-
ten kom allikevel altså til at rettsvil-
lfarelsen var ”unnskyldelig”, og at 
erstatningskravet følgelig ikke var 
foreldet. I denne sammenheng la 
lagmannsretten avgjørende vekt 
på at vi her har å gjøre med svært 
kompliserte ulovfestede regler 
om såkalt gjennomskjæring, som 
privatpersoner ikke kan forutset-
tes å ha kunnskap om. Tilsvaren-
de hadde det vesentlig betydning 
for avgjørelsen at trygdekontoret 
og and re instanser hadde opplyst 
at han ikke hadde noen rettigheter 
under yrkesskadeforsikringsloven. 
Etter en helhetsvurdering kom lag-
mannsretten til at skadelidte ikke 
kunne bebreides at han ikke tidlige-
re ble klar over at krav kunne frem-
settes mot Yrkesskadeforsikrings-
foreningen. 

Også på dette punkt innebærer 
dommen et styrket vern for skade-
lidtesiden. Riktignok står hovedre-
gelen fortsatt fast – uvitenhet om 
rettsregler fører ikke til at foreldel-
sesfristen utskytes. Dersom skade-
lidtes rettigheter avhenger av kom-
pliserte rettsregler som skadelidte 
selv ikke kan forventes å ha kunn-
skap om, kan det likevel være mu-
lig å nå frem med krav. Dette gjel-
der desto mer hvis skadelidte fra 
myndigheter eller andre instanser 
får høre at han ikke har noe grunn-
lag for sitt krav. 

Saken ble i lagmannsretten pro-
sedert av advokat Per Erik Bergsjø 
i advokatfirmaet Vogt & Wiig AS. 
Dommen var en fastsettelsesdom 
for ansvar, og det vil nå bli fremmet 
et omfattende erstatningskrav. 

”Dommen har
betydelig prin-

sipiell interesse”
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Landsforeningen

Av Regionsekretær 
Linda Vøllestad Westbye 
og rådgiver Ingeborg 
Dahl-Hilstad

Regjeringen Stoltenberg har lagt fram sitt siste budsjett for denne Stortingsperio-
den, og i LTN har vi vært særlig spent på budsjettene for Omsorgsdepartementet og 
Samferdselsdepartementet. Det er noen gleder å spore begge steder, men mens Liv 
Signe Navarsete virker å ha tatt inn over seg de stygge ulykkestallene, famler Bjarne 
Håkon Hanssen i blinde når det gjelder rehabilitering.

LTN sendte inn innspill til Stats-
budsjettet i februar, før regjeringen 
hadde sin første budsjettkonferan-
se. I forhold til Helsedepartementet 
fokuserte vi på rehabilitering/habili-
tering, rehabilitering etter alvorlige 
hjerneskader, unge på alders- eller 
sykehjem og smertebehandling og 
kronikere samt nakke- og rygglidel-
ser. I vårt innspill til Samferdselsde-
partementet var hovedpoengene 
selvsagt trafikksikkerhet og en ster-
kere satsning, sykkelhjelmpåbud, 
midtdelere, tiltak mot risikogrupper 
i trafikken, veiutbygging og vedlike-
hold. 

Liten satsning på rehabilitering
På tross av at regjeringen i nasjo-
nal helseplan for 2007 – 2010 trek-
ker fra rehabilitering og habilitering 
som det neste store satsningsom-
rådet, er statsbudsjettet skuffende 

lesning. Det bevilges ingen kon-
krete midler til en opptrapping på 
rehabiliteringsområdet, ei heller til 
å styrke fagfeltet. Denne nedprio-
riteringen går daglig ut over store 
grupper i samfunnet, og manglen-
de rehabilitering koster også sam-
funnet store summer siden folk ikke 
blir så friske som de kunne blitt. 
LTN må bare notere seg at ord ikke 
følges opp med handling og jobbe 
videre.

Det positive som har kommet 
fram i budsjettet, er at regjerin-
gen anerkjenner at det finnes få 
habiliterings-/rehabilieringstilbud 
til unge med kroniske sykdommer 
og funksjonsnedsettelser. Konkret 
settes det fokus på at overgangen 
mellom barn og voksen kan føre til 
at unge mister kontakt og oppføl-
ging fra habiliteringstjenesten, og 
at det er behov for en kompetanse-

heving for denne gruppen. Signa-
let er positivt, og vi venter spent på 
konkrete resultater.

Traumatisk hodeskader
LTN har i noen år nå jobbet mye for 
at pasienter med traumatisk hode-
skade skal få et godt nok tilbud om 
rehabilitering, og selv om vi er utål-
modige, har vi kommet et stykke 
på vei. Årets budsjett lover perso-
ner med traumatiske hodeskader et 
tilbud i alle helseregioner. Spesielt 
gledelig er det at Helse Vest starter 
opp med fire senger for behandling 
i Helse Bergen HF, dette er et kon-
kret resultat av satsningen og øker 
kapasiteten. Også i andre helseregi-
oner er det aktivitet, men som LTN 
har påpekt ved flere anledninger og 
i flere fora, er det en underdekning 
på landsbasis. Dette gjør det tilfel-
dig hvem som får riktig behand-

Det gleder at stats-
råden har tatt inn 

over seg de stygge 
ulykkestallene som 

har kommet hittil 
i år, og har doblet 
summen som ble 

bevilget til trafikk-
sikkerhet fra i fjor. 

Statsbudsjettet for 2009



 nr. 9– 2008 • Tm 15

ling og hvem som ikke gjør det, noe 
som er uetisk og skremmende. 

Samhandlingsreform
Bjarne Håkon Hanssen har sam-
handlingsreform som sitt politiske 
mål i helsesektoren. Det settes av 
penger til denne reformen, noe vi 
ønsker velkommen. LTN ser hele 
tiden de problemene som oppstår 
ved dårlig samhandling og lite hel-
hetlige tjenester. Bedre samhand-
ling ville gitt de syke og deres på-
rørende muligheten til å fokusere 
på det som er viktigst, å bli friske. 
I dag må de bruke energien sin på 
å kjempe seg gjennom et tungrodd 
system. En liten bekymringsmel-
ding må gå ut i forhold til ekspert-
gruppa som er satt ned, der statsrå-
den med et pennestrøk har ignorert 
alle brukerorganisasjonene og der-
med de reformen gjelder.

Individuell plan
En gledelig nyhet er at Helse- og 
omsorgsdepartementet fokuserer 
på individuell plan. Vi vet at mange 
brukere aldri får en plan, og at de 
som får ofte ikke blir fulgt opp med 
de tjenestene som er forespeilet. 
Det skal arbeides for at individuell 
plan blir tatt mer i bruk, og vi håper 
det fører til en bedring. Vi merker 
oss at selv om noen grupper har 
en lovfestet rett til individuell plan 
er det ikke en tilsvarende plikt hos 
tjenestegiver.

Trafikksikkerhet i fokus
Samferdselsminister Liv Signe Na-
varsete har levert et budsjett med 
to hovedfokus; det er trafikksikker-
het og miljø. Det gleder at statsrå-
den har tatt inn over seg de stygge 
ulykkestallene som har kommet hit-
til i år, og har doblet summen som 
ble bevilget til trafikksikkerhet fra 
i fjor. Dette skaper også store for-
ventninger til neste versjon av Na-
sjonal Transportplan, om regjerin-

gen vil følge dette opp eller om det 
blir et blaff.

Trygg Trafikk har fått økte be-
vilginger fra i fjor, og det har også 
syklistenes landsforbund. LTN no-
terer seg at også våre medlemmer 
gjør viktig forebyggende arbeid, og 
at vi burde be om overføring over 
statsbudsjettet til denne delen av 
vårt arbeid.

Av midlene som er satt av til 
Statens vegvesen, er 1,03 mrd tenkt  
til særskilte trafikksikkerhetstiltak. 
Sik kerhet skal være i fokus når det 
gjelder investeringer, og trafikktil-
syn samt drift og vedlikehold, og 
det bebudes en omfattende trafikk-
sikkerhetspakke. Det er listet opp 
mange tiltak, og det er en ambi-
siøs satsning. Statens vegvesens 
bevilgning skal også gi dem mulig-
het til å utføre flere ”utekontroller”, 
f eks bilbeltekontroller. Bekymrin-
gen er om det er så mange gode til-
tak at selv den store bevilgningen 
ikke strekker til. For øvrig er det en 
økning i kostandsnivået i vegsekto-
ren som står i fare for å ”spise opp” 
hele tillegget. Dette er vanskelig å 
vurdere, spesielt i dagens situasjon 
med finanskrisen der prisene kan 
komme til å falle igjen.

Vedlikehold
Helt bevisst satser regjeringen på 
vedlikehold av veier, og de har flyt-
tet midler fra det å bygge nytt til å 
reparere det gamle. Vi må bare kon-
statere at dette er et nødvendig grep 
siden vedlikeholdsbehovet ble kraf-
tig undervurdert i forrige versjon av 
Nasjonal Transportplan. Regjerin-
gen har i dette budsjettet skrevet at 
i tre av ti ulykker spiller vegstandar-
den en rolle, noe LTN også kan stille 
seg bak. Spesielt for våre medlem-
mer på motorsykkel kan et hull i ve-
gen få store følger, og vi må gi re-
gjeringen ros for å ta problemet på 
alvor. 

Midtdeler
Det planlegges bygget 15 km med 
midtrekkverk i 2009, og med det-
te er målene i Nasjonal Transport-
plan godt oppfylt. LTN merker seg 
at lave mål nås fort, og at siden 
behovet som ble meldt var på 500 
km i sin tid, går utbyggingen svært 
sakte. Når de med å bygge 15 km i 
2009 har en måloppnåelse på 110%, 
er det tydelig tale om ambisjonsni-
vået.

Færre drepte og hardt skadde
I Nasjonal Transportplan er det lagt 
til grunn at tiltak gjennomført av 
Statens vegvesen i perioden 2006 – 
2009 skulle gi 180 færre drepte eller 
hardt skadde sammenlignet med 
om det ikke ble gjennomført nye til-
tak. På grunn av trafikkveksten nåd-
de de ikke dette målet, og kommer 
nå tilbake med en styrking av arbei-
det. LTN vil på alle måter hjelpe dem 
med å nå dette målet, og ber om at 
nullvisjonen ikke bare skal være en 
visjon, men et reelt mål. 

På tross av at regjeringen i nasjonal helse-
plan for 2007 – 2010 trekker fra rehabilite-
ring og habilitering som det neste store 
satsningsområdet, er statsbudsjettet 
skuffende lesning. Det bevilges ingen 
konkrete midler til en opptrapping på 
rehabiliteringsområdet.

”Vi har
kommet
et stykke
på vei”
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Vi startet dagen med lunsj og som 
kjent er det tungt og skal sitte i ro et-
ter å ha spist mye god mat, så vi var 
utendørs en times tid før kurset be-
gynte. Kursdeltakerne ble delt inn i 
fire lag som skulle innom fire pos-
ter. Post 1 gikk ut på at laget skulle 
skaffe noe på Hell kjøpesenter som 
gruppa kunne ha bruk for resten av 
dagen. Post 2 var åtte ulike gåter de 
skulle løse. På post 3 skulle de fin-
ne en bil som de hadde fått regis-
treringsnummeret på. Og til sist var 
det LTN-quiz på post 4. Lagene var 
delt inn med en person fra hvert lo-
kallag/fylkeslag med tanke på at de 
skulle bli bedre kjent.

Bakgrunn for kurset
Regionssekretæren åpnet kurset 
ved å ønske velkommen til, for det 
meste kjente fjes, men også noen 
nye. Leste deretter ”Godord for 
denne dagen – seks veier til et godt 
liv”. Kursdeltakerne ble oppfordret 
til å komme med tilbakemeldinger  
under fremlegget. 

Brit Lund var en av møteleder-
ne og hun begynte med å presen-
tere seg selv og fortalte om hvorfor 
hun er med i LTN. Hun fortalte at 
grunnlaget for dette kurset er ba-
sert på de tilbakemeldingene som 
kom frem etter sist likemannskurs 
for Region Midt. Da ble det sagt at 
kurset var for lite generelt, det var 
vanskelig å forstå og skremmende 
med tanke på bindingstiden. Vide-
re introduserte de tre andre møte-
lederne seg, Lill Hege Bergqvist, 
Hilde Valberg og Liv Solveig Einan. 

Klar målsetting
Dermed var det rett på sak! Kur-
sets målsetting ble gjennomgått og 
deretter var spørsmålet hva bok-
stavene i MAGISK står for. Her ble 
det en livlig diskusjon og det kom 
mange gode forslag som Medmen-
neske, Allsidig, God, Intuisjon, Smil 

og Kjærlig. Møtelederne hadde satt 
opp sine ord for MAGISK og de or-
dene var Medgåer, Ansvar, Grenser, 
Interesse, Sorg og Kunnskap. Alle 
ordene som ble foreslått var like be-
skrivende som de ordene møtele-
derne hadde satt opp, fordi alt dette 
handler om det å være likemann og 
likemannsarbeid. 

Har taushetsplikt
Taushetsplikten man har som like-
mann var neste tema. Også dette 
temaet var grunnlag for en givende 
diskusjon mellom kursdeltakerne 
og møtelederne. Det var særlig to 
emner under taushetsplikten som 
ble diskutert. Det ene emnet var 
hvor kort eller lang tid kan man ven-
te før man sier fra til fagpersonell at 
man tror det for eksempel kan være 
fare for liv? Det andre emnet var at 
likemenn seg imellom må kunne 
”tømme seg” til hverandre.

Ferdig med egen sak
Under punktet om likemannens 
mål, kom det frem at som likemann 
kan man lett få assosiasjoner fra 
sin egen situasjon og dermed lett 
snakke om sin egen sak. Derfor er 
det viktig å være ferdig med egen 

Landsforeningen

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt 

Lørdag 4.oktober var 20 personer fra Region Midt sam-
let til likemannskurs på Stjørdal. Vi hadde også med en 
gjest fra kognitivt utvalg sentralt, Ann Karin Grønvold. 
Hennes oppgave var å gjøre seg opp en mening om 
denne type likemannskurs skal satses på videre.

Vellykket likemannskurs 
for Region Midt

Her er kursdelta-
kerne i gang med 
gruppeoppgaver.

”Gode tilbake-
meldinger
på kurset”

Her er møtelederne i aksjon! 
(F.v) Liv Solveig Einan, Lill Hege 
Bergquist, Brit Lund og Hilde 
Valberg.
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sak før man blir likemann. Man må 
legge bort seg selv i en likemanns-
samtale og være en aktiv lytter og 
god samtalepartner. Som likemann 
spør man ”riktig” spørsmål fordi 
man vet hva det er snakk om gjen-
nom egne erfaringer. Det var også 
snakk om hvorvidt det kunne prø-
ves ut å bruke et slags spørreskje-
ma under en likemannssamtale for 
å kartlegge behovet. 

Tid og overskudd
Som likemann har man ansvar for 
blant annet å holde avtaler, sette 
grenser og være tilstede for den 
som har behov for det. Man må ha 
tid og overskudd, og man har lov 
til å si at man ikke klarer mer eller 
ikke er opplagt. Det er lurt å avklare 
hverandres forventninger i forkant 
av en samtale. Det er viktig å ikke 
kaste seg ut i likemannsrollen før 
man er klar for det. Man må være 
oppdatert på LTN sine tilbud. Er det 
noe man ikke kan svare på, kan man 
si at man skal ta seg rede på det og 
informere vedkommende om det 
ved en senere anledning.

Diskuterte fiktive saker
Den siste timen ble deltakerne delt 
opp i to grupper og de brukte tid på 
å diskutere to fiktive saker. Den ene 
saken handlet om Mari, ei jente i 20 
årene som fikk rygg og nakkeskade 
etter en sykkelulykke, hun har blitt 
isolert og er langt unna familie og 
venner. Hun lurer på hvilke tilbud 
LTN har for henne. Den andre saken 
handler om Olav, en bonde i 50 åre-
ne som har brudd, klemskader og 
en kognitiv svikt. Kona hans lurer 
på hvilke rettigheter mannen hen-
nes har i forhold til rehabilitering, 
og hun lurer også på hva det vil si å 
ha en kognitiv svikt. Gruppene dis-
kuterte livlig og kom frem til ulike 
løsninger for personene i sakene. 
Avslutningsvis ble ”Ikkje dytt” av 
Gudrun Lid Sæther lest. 

Gode tilbakemeldinger
Søndag var tiden inne for evalue-
ring av kurset. Åpningen med grup-
peoppgavene utendørs gjorde at 
folk ble kjent på tvers av lagene og 
de gjorde noe artig sammen som 
lettet på stemningen. De kom nær-
mere hverandre og det ble ikke så 
skummelt å skulle stille spørsmål 
og komme med kommentarer når 

kurset var i gang. Det ble sagt at 
kursinnholdet var veldig bra, det 
var lettforståelig og en glimren-
de måte å få et grunnlag for like-
mannsarbeid. Det var aldri tvil om 
hva det var snakk om. Innholdet 
ble lagt frem på en enkel, lettvint 
og fin måte. De fire møtelederne 
ble beskrevet som grundige, ekte 
og jordnære. Det føltes også trygt 
fordi møtelederne ikke var profesjo-
nelle fagfolk. Det var hele tiden fin 
flyt med god tid til å diskutere. Det 

kom frem at fordi de hadde grup-
peoppgavene før selve kurset be-
gynte, så kunne de med fordel hatt 
rollespill, for eksempel fremføring 
av sakene om Mari og Olav. Under 
arbeidet med sakene om Mari og 

Olav, kunne gruppene ha vært min-
dre. Hadde vært mer gunstig å dele 
alle deltakerne i 4 grupper, altså 5 

personer i hver gruppe. Det kunne 
også vært flere gruppeoppgaver, 
flere fiktive saker å jobbe med. Kur-
set ble avsluttet med lunsj før folk 
reiste hjem. 

Første dagen skulle kursdeltakerne ut å kjøpe noe de ville ha behov 
for, og mange tok turen til Hell kjøpesenter for å skaffe varene.

Det ble også rikelig med tid til en god matbit under tillitsmanns-
kurset.

”Folk ble kjent
på tvers

av lagene”
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Landet Rundt 

Møtes jevnlig til kafétreff

- Vi har det hyggelig, og det er plass til flere medlemmer her på ”Fernando”, sier (t.v) Oddvar Kristian-
sen, Asbjørn Undli, Liv Anita Bjerke og Mads Bjerke.

Tenk om jeg kunne ta tilbake 

gårsdagen

Tenk om vi kunne tilbakestille tiden

Så mye jeg skulle ha sagt, så mye 

jeg

skulle ha gjort

Så mange steiner jeg skulle ha 

snudd på,

bare for å få tilbake

litt av stundene sammen med deg

T.A.

Annenhver fredag møtes medlemmer av LTN-Gjøvik 
og omegn lokallag til hyggelig treff på ”Fernando” i 
Nedre Torvgate.

– Det varierer hvor mange som møter fram, men i 
snitt er vi vel om lag seks til åtte som møtes til en hyg-
gelig prat rundt bordet, forteller ”kafè-gjengen”.

Tilbudet er godt innarbeidet, men styret sender li-
kevel en sms til medlemmene med oppfordring om å 
møte.

– Det er plass til flere her ved bordet. Vi synes det er 
et hyggelig tiltak, og oppfordrer flere til å ta del i tref-
fene på fredager, sier de faste deltakerne på treffet.

Tanker mot dag



Landet Rundt

Av: Anna Skadal 
Jonstad, sekretær.
Sogn og Fjordane 
Fylkeslag av LTN

Det var vakkert haustver og godt fram møte, då Sogn og Fjordane Fylkeslag av LTN 
ønskte velkomen til kurs i Erstatnings rett på Nordfjord Hotell på Nordfjordeid, den 
22. september. Tonje Giertsen hadde då slutta i LTN, men vi kjende oss heldige som 
fekk henne som kurshaldar. 

Ho kom lett i dialog med dei frammøtte, som både var 
medlemmer og andre interesserte. Det var tydeleg at 
her var det eit behov, og stor interesse for kurset. Dei 
frammøtte stilte mange spørsmål og Tonje svara på ein 
god og forståeleg måte. I tillegg hadde ho med eit in-
formativt hefte om ”gangen”  i erstatningsrett.   

Tonje hadde reist med fly frå Gardermoen, så bil og 
ferje, men fleire av dei frammøtte hadde reist i  tre-fire  
timar  for å vere med på kurset. Før kursstart hadde 
Tonje fleire konsultasjonar, og tre personar melde si 
interesse som nye medlemer i Fylkeslaget.

Informerte om aksjonen
Det vart servert kaffe og rundstykke, men ingen had-
de tid til pause, så praten gjekk mellom mat og drikke. 
Sogn og Fjordane Fylkeslag sitt styre er spreidde, frå 
Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, ein avstand som tilseier 
6 t køyring frå sør til nord. Leiar i Fylkeslaget, Hanne-

Kristin Meek Ljotebø, overrekte Tonje Giertsen ei lys-
lykt som takk! Fylkeslaget hadde og med informasjon, 
refleks og Selius m.m, som dei delte ut.  

Sogn og Fjordane Fylkeslag sitt styre er spreidde, 
frå Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, ein avstand som til-
seier 6 t køyring frå sør til nord. Heile styre var samla, 
så praten gjekk lifleg både før og etter kurset.

Godt opplegg
Vi frå Sogn og Fjordane Fylkeslag, som deltok på tillits-
konferansen til Kiel med  kommunikasjon som tema, 
takkar LTN sentralt for godt opplegg, og hyggeleg sam-
ver til alle!

God og informativ reportasje frå turen i Trafikk-
skaddes magasin – så bra at dei medlemene som ikkje 
var med på turen, også kunne skjøne kva dette handla 
om, og få glede av.

Takk til redaktøren!

Leiar i fylkeslaget, 
Hanne – Kristin 
Meek Ljotebø (t.v), 
overrekte Tonje 
Giertsen ei lyslykt 
som takk.
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– en organisasjon for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde

Foredrag med Dr. med  Morten Vinje, 
Smerteklinikken på Majorstuen

LTN-Asker og Bærum lokallag inviterer til foredrag med Dr. med. Morten Vinje, spesialist i anestesiologi. 
Har arbeidet med utredning og behandling av kroniske smerter i mer enn 20 år. Arbeider nå ved Smerte-
klinikken på Majorstuen i Oslo.

Foredrag: Kroniske smerter. Forekomst i Norge og andre land i Europa. Hvorfor blir akutte smerter 
 kroniske. Hva er forskjellen og hvilken betydning har det for behandlingen?

Tid: Torsdag 27/11.08 Kl. 19.00 – 21.00  Sted: Asker Kulturhus, Festsalen

Alle er hjertelig velkommen. 

Arrangør: Landsforeningen for Trafikkskadde Asker & Bærum lokallag

Takk til LTN,

Tonje Giertsen
– og vergudane!
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Landet Rundt 

LTNs ungdomsgruppe i Sør-Trøndelag har arrangert bowling-kveld. Ungdommene 
møttes den 7. oktober på Bowling1 i Hegstadmyra. 

Bowling er gøy! Det kan de 15 medlemmene av LTNs 
ungdomsgruppe i Sør-Trøndelag skrive under på etter 
et vellykket treff på Bowling1. Etter å ha spilt og hatt det 
moro sammen, var det lagt inn en pause med en mat-
bit. Medlemmene benyttet tiden flittig til hyggelig prat i 
timene utover kvelden.

Ungdomsgruppa i Sør-Trøndelag har planlagt to 
nye treff-kvelder før jul. Dermed oppfordres alle som 
ikke ble med på forrige treff, samt de som var med på 

bowling i Hegstadmyra, om å møte fram på de to nes-
te bowling-kveldene som arrangeres før jul.

Det blir en pizzakveld i november, og ”DDE jule-
show” i Olavshallen den andre uka i desember.

Er det noen av de andre ungdomslagene som har 
lyst til å slå følge med oss er det bare å ta kontakt!
 
Hilsen ungdomskontakt LTN Sør-Trøndelag
Lill Hege Bergqvist (932 25 069)

En glad gjeng 
LTN-ungdommer 
fra Sør-Trøndelag 

var samlet på 
Bowling1, og det 

blir arrangert 
ytterligere to 

bowling-kvelder 
før jul. 

Ungdomsgruppe på bowling-kveld

LTN-Oslo fylkeslag inviterer til åpent møte/ kurs i ERSTATNINGSRETT 
med rådgiver Per Oretorp, Landsforeningen for Trafikkskadde.

Tid:  Mandag 24.11.08 Kl. 18.00 – 21.00
Sted: Læring og Mestringssenteret Ullevål sykehus (inngang ved pasienthotellet)

Gratis inngang.  Enkel servering.

Alle er hjertelig velkommen

Bindende påmelding innen 20.11.08 til: Landsforeningen for Trafikkskadde
 Karin Bjørnødegaard, Regionsekretær øst
 Tlf. 48247402
 e-post: regionost@ltn.no

Kjenner du dine rettigheter etter en ulykke/skade?
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Vi har vært så heldige å få reservert noen billetter i gruppe pris ordning. 

I tillegg sponser LTN Vest-Agder deler av billetten og da betaler du/dere 

kun kr. 180,- pr. billett. Ledsagere til rullestolbruker er gratis

Gi beskjed ved bestilling om du bruker rullestol. Det er få plasser i 

teateret til rullestol og vi har fått holdt av ett par plasser.

med forestillingen…

Complex – å vel så det!
Vi er igjen klare for Hovedscenen i Agder Teater!
 
Vi stiller med en helt ny revy. 

Denne gangen er vi forsterket med 
Bjarne Sløgedal og Tom Berhus. 
Olav Grendstad står for regi og koreografi.

Førstemann til mølla ……

Meld deg på ved å ringe Jan tlf. 38 06 30 92

For styret LTN Vest-Agder, nestleder Marianne T. Skeie

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviterer medlemmer med ledsager og familie til

TEATERBESØK
I Agder Teater:

onsdag 12. november 2008 kl. 18.30

avd. Vest-Agder Fylkeslag
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Har du begynt å kjøpe 
jule gaver? Ikke det? Da har 
LTN litt av hvert som du 
kan legge under treet til 
en venn, bekjent eller et 
familiemedlem.  
Både privatpersoner og 
lag kan gjøre julegaveinn-
kjøp hos LTN sentralt. For-
eningen har en rekke fine 
artikler i ulike prisklasser.

LTN selger en rekke fine gensere 
og jakker som er fine nå når det be-
gynner å bli kaldere. Vi har hette-

gensere for ungdom i marineblått 
og grått med trykk foran, samt en 
marineblå hettegenser med logo 

Landsforeningen

Fleecejakken har LTN-logo på 
brystet.

Ungdomsgenseren har trykk foran, og selges i grått og marine blått.

Dame- og herreurene er i rustfritt stål. De selges både med og uten 
gull, og har massiv lenke.

Julegaveideer fra LTN
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på armen. Genserne selges for 150 
kroner per stykk. Nytt av året er en 
sort fleecejakke med LTN-broderi 
på brystet. Den er god og varm, fin-
nes i alle voksenstørrelser, og kos-
ter 200 kroner. 

Flotte klokker
LTN selger også flotte klokker. Klok-
kene har rustfritt stål i urkassene, 
massiv stållenke og har et citizen 
urverk. Man kan velge mellom da-
meklokke og herreklokke og mel-

lom gull- og stålfarge. Prisen på 
disse er 900 kroner pr stykk.

En annen populær gave er penne-
settet som foreningen ofte har gitt 
til jubilanter, foredragsholdere og 
gjester. Settet er i tre og er prydet 
med LTN-logo. Treskrinet innehol-
der både penn og trykkblyant, og 
har høy kvalitet. Dette selges for 
200 kroner.

Bredt utvalg
Med tanke på kalde dager er det 
mulig å skaffe seg en varmeflaske 
med LTN-logo. (Den kan også bru-
kes som kjøleflaske.) Dessuten sel-
ges slips- og jakkenåler med LTN-
logo og en fin lue i rødt, hvitt og 
blått med logo. Til de yngste vil vi anbefale boka 

”Jordbær og svarte pannekaker”. 
Den handler om hvordan det er å 
leve med en pappa som har fått en 
usynlig hodeskade. Boka er skre-
vet av Mia Tuft og illustrert av Kris-
tin Bjerke, og utgitt med støtte fra 
LTN.

I tillegg til prisen på produktene 
kommer porto. 

Ja, takk. Jeg bestiller følgende gaveartikler fra Landsforeningen for trafikkskadde:

Pennesett i tre Antall:  ....................  Pris pr. stk:  200 kroner + porto

Stål dameur (gullfarge) Antall  .....................  Pris pr. stk:  900 kroner + porto
Stål dameur Antall  .....................  Pris pr. stk:  900 kroner + porto
Stål herreur (gullfarge) Antall  .....................  Pris pr. stk:  900 kroner + porto
Stål herreur Antall  .....................  Pris pr. stk:  900 kroner + porto

Slipsnål m/logo Antall  .....................  Pris pr. stk:  30 kroner + porto
LTN-nål Antall  .....................  Pris pr. stk:  20 kroner + porto 

College-genserne selges i str. S, M, L, XL, XXL: Pris pr. stk. er 150 kroner + porto
College-genser: Ungdom (grå) m/ hette: Str:  .........................  Antall  .........................
College-genser: Ungdom (blå) m/hette: Str:  .........................  Antall  .........................
College-genser (marine blå m/hette): Str:  .........................  Antall  .........................

Sort fleecejakke m/logo i str. S, M, L, XL. XXL: Str:  .........................  Antall  .........................  Pris pr. stk: 200 kroner + porto

Boka ” Jordbær og svarte pannekaker”:  Antall:  ....................   Pris pr. stk:  100 kroner + porto

Lue med  logo  Antall  .....................  Pris:  30 kroner + porto
Varme/kjøleflaske:  Antall:  ....................  Pris:  50 kroner + porto

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

Adresse  ................................................................................................................................................................................

Tlf:  ........................................................... Mobil  ...........................................................

Bestillingen sendes: Landsforeningen for trafikkskadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tlf: 22 35 71 00 / telefax: 22 35 03 90 • Du kan også bestille på: medlemmer@ltn.no

Varme- eller kjøleflasken fylles 
med vann etter den temperatu-
ren du selv ønsker.

Boka ”Jordbær og svarte pan-
nekaker” er en flott presang for 
de minste.

Pennene ligger i et flott treskrin.



LTN takker for annonsestøtten

Tlf. 37 26 15 00

www.lillesand.kommune.no

Drammen
kommune

Tlf. 03 008

www.drammen.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
Tlf. 71 16 66 00

www.rauma.kommune.no

Sandøy
kommune

Tlf. 71 27 75 00

www.sandoy.kommune.no

Volda
kommune

Tlf. 70 05 87 00

www.volda.kommune.no

Stranda
kommune

Tlf. 70 26 80 00

www.stranda.kommune.no

Tlf. 51 42 98 00

www.klepp.kommune.no

Verdal
kommune

Tlf. 74 04 82 00

www.verdal.kommune.no

Halden
kommune

Tlf. 69 17 45 00

www.halden.kommune.no

Tønsberg
kommune

Tlf. 33 34 80 00

www.tonsberg.kommune.no

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Vinje
kommune

Tlf. 35 06 23 00

www.vinje.kommune.no Tlf. 56 57 50 00
www.os.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Tlf. 56 59 44 00
www.vaksdal.kommune.no

Sogndal
kommune

Tlf. 57 62 96 00
www.sogndal.kommune.no

Hol
kommune

Tlf. 32 09 21 00
www.hol.kommune.no

Haugesund
kommune

Tlf. 52 74 30 00
www.haugesund.kommune.no

Time
kommune

Tlf. 51 77 60 00
www.time.kommune.no

Namsskogan
kommune

Tlf. 74 33 32 00
www.namsskogan.com

Herøy
kommune

Tlf. 75 06 80 00
www.heroy.kommune.no

Kragerø
kommune

Enhet skole
Tlf. 35 98 62 00

www.kragero.kommune.no

Flatanger
kommune

Tlf. 74 22 11 00
www.flatanger.kommune.no

Meløy
kommune

Seksjon undervisning
Tlf. 75 71 00 00

www.meloy.kommune.no

Høyanger
kommune

Oppvektskontoret
Tlf. 57 71 15 00

www.hoyanger.kommune.no

Tlf. 69 11 60 00
www.sarpsborg.kommune.no Tlf. 62 51 02 00

www.hamar.kommune.no

Åmli
kommune

Tlf. 37 18 52 00
www.amli.kommune.no

Kvænangen
kommune

Tlf. 77 77 81 00
www.kvanangen.kommune.no

Hasvik
kommune

Tlf. 78 45 27 00
www.hasvik.kommune.no

Mandal
kommune

Tlf. 38 27 30 00
www.mandal.kommune.no

Tingvoll
kommune

Tlf. 71 53 24 00
www.tingvoll.kommune.no

Teknisk Drift
4096 RANDABERG

Tlf. 51 41 41 00
www.randaberg.kommune.no

«Sammen skaper vi den
grønne landsbyen»

Askim
kommune

Teknisk Drift
Tlf. 69 81 91 00

www.askim.kommune.no

Fræna
kommune

Tlf. 71 26 81 00
www.frana.kommune.no

Drammen
kommune

Omsorgstiltakene
Tlf. 03 008

www.drammen.kommune.no

Etne
kommune

Tlf. 53 75 80 00
www.etne.kommune.no

Tlf. 51 74 30 00
www.strand.kommune.no

Alta
kommune

Tlf. 78 45 50 00
www.alta.kommune.no

Grimstad
kommune

Teknisk Etat
Tlf. 37 25 03 00

www.grimstad.kommune.no

Båtsfjord
kommune

Tlf. 78 98 53 00
www.batsfjord.kommune.no

Vikna
kommune

Tlf. 74 39 33 00
www.vikna.kommune.no

Sørum
kommune

Tlf. 63 82 53 00
www.sorum.kommune.no

Træna
kommune

Tlf. 75 09 58 00
www.trana.kommune.no

Verdal
kommune

Tlf. 74 04 82 00
www.verdal.kommune.no

Vennesla
kommune

Tlf. 38 13 72 00
www.vennesla.kommune.no

Gratangen
kommune

Tlf. 77 02 18 00
www.gratangen.kommune.no

Modalen
kommune

Tlf. 56 59 90 00
www.modalen.kommune.no

Roan
kommune

Tlf. 72 51 00 00
www.roan.kommune.no

Vefsn
kommune

Tlf. 75 10 10 00
www.vefsn.kommune.no

Rollag
kommune

Tlf. 31 02 30 00
www.rollag.kommune.no

Tlf. 57 81 61 00
www.naustdal.kommune.no

Røyrvik
kommune

Tlf. 74 33 63 00
www.royrvik.kommune.no

Tlf. 70 08 13 00
www.heroy.kommune.no

Aurland
kommune

Tlf. 57 63 29 00
www.aurland.kommune.no

Verran
kommune

Tlf. 930 17 240
www.verran.kommune.no

Gjemnes
kommune

Tlf. 71 29 11 11
www.gjemnes.kommune.no

Iveland
kommune

Tlf. 37 96 12 00
www.iveland.kommune.no

Forsand
kommune

Tlf. 51 70 00 00
www.forsand.kommune.no

Sirdal
kommune

Tlf. 38 37 90 00
www.sirdal.kommune.no

Askvoll
kommune

Tlf. 57 73 07 00
www.askvoll.kommune.no

Tlf. 62 43 30 00
www.elverum.kommune.no

Grimstad
kommune

Tlf. 37 25 03 00
www.grimstad.kommune.no

Bardu
kommune

Tlf. 77 18 52 00
www.bardu.kommune.no

Tlf. 72 46 32 00
www.froya.kommune.no

Aure
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten
Tlf. 71 64 74 00

www.aure.kommune.no

Stange
kommune

Tlf. 62 57 35 00
www.stange.kommune.no

Sigdal kommune
Skolekontoret
3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 71 14 00
www.sigdal.kommune.no

ANONYM
STØTTE
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0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

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

SØR-TRØNDELAG
Heimdal Trafikkskole A/S
Byåsen Tlf. 72 55 40 00
Midtbyen Tlf. 73 52 69 71
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
www.heimdaltrafikkskole.no

Orkdal Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER....................Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

7890 NAMSSKOGAN, Tlf. 74 33 44 74
Tenk miljø og trafikksikkerhet - reis KOLLEKTIVT

-Ta kontakt for feriereiser i inn- og utland

Vang
kommune

Tlf. 61 36 85 00
www.vang.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 Tlf. 77 77 55 00
www.skjervoy.kommune.no

Stord
kommune

Teknisk etat
Tlf. 53 49 66 00

www.stord.kommune.no

Halsa
kommune

Tlf. 71 55 96 00
www.halsa.kommune.no

Forvaltningsavdelingen
Tlf. 61 05 05 00

www.lillehammer.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
Tlf. 72 54 00 00

www.trondheim.kommune.no

Øl passer ikke alltid....

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

www.bryggeriforeningen.no

BUSKERUD
Advokat Dag Martinsen
Nedre Storg. 13, 3015 DRAMMEN ..................................Tlf. 32 83 53 00

TROMSØ
Advokat Hans Karoliussen
Ringv 56, 9300 FINNSNES.................................................Tlf. 77 87 00 10

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

RING FOR INFORMASJON

FINNMARK

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

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

NORD-TRØNDELAG

Grong.......................................Tlf. 74 33 01 00

SOGN og FJORDANE

Leikanger...............................Tlf. 975 88 888

SØR-TRØNDELAG

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

Tlf.  02 222

1326 LYSAKER
Tlf. 02 400

Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

Promille? Husk at ved og ta drosje så er du
med på å øke trafikksikkerheten i vår fylke

Skarnes Drosjesentral
 2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Wielsplass 4
1771 HALDEN

Tlf. 69 17 48 30

avd. Bergen
Liav. 4, 5132 NYBORG

Tlf. 55 53 54 00
Fax. 55 53 54 01

- Lastebiler - Busser
- Delelager - Verksted

- Truckdiesel - Døgnåpent

Nordland fylkeskommune
trafikksikkerhetsutvalget

www.nfk.no/nftu

Jarle Hoddevik Trafikkskole
Vik Torg, 3530 RØYSE   -   Tlf. 913 54 252
Førerkort klasse B, BE, Bautom og Moped.

Terorikurs og trafikalt grunnkurs
Jarle Hoddevik Trafikkskole

Tlf. 913 54 252

Fåbergg 131
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 47 00

L. A. Nordhaug AS
6455 KORTGARDEN

Tlf. 71 20 23 30
Alt innen graving -

sprenging og
massetransport

T. M. Slungård
Sag & Høvleri

7530 MERÅKER
Tlf. 74 81 08 00

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Øran Vest
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 09 300

7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

Utdanningsetaten
 Tlf. 77 78 80 00

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

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

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk FKF

Sjøfartsg 3
7725 STEINKJER
Tlf. 74 15 02 00

6405 MOLDE
Tlf. 71 21 95 00

Vest-Agder
fylkes-
kommune

Todenskjoldsg 65
4614 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 07 45 00

Regional utvikling
0185 OSLO

Tlf. 22 05 50 00

Foss
Bilskadesenter

Prof Kohts v 77
1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

TM 9-2008.pmd 20.10.2008, 13:002
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SeliusSelius
Jeg tipper at du har satt inn sykkelen din 
for denne sesongen, og at du nå tar beina 
fatt til skolen og andre aktiviteter. Som du 
sikkert vet så har foreningen vår hatt en 
stor reflekskampanje, der målet var at de 
voksne skulle bli flinkere til å bruke refleks. 
Akkurat på denne tiden, og i vintermåne-
den framover, er det kjempeviktig at du all-
tid har en refleks på deg. Jeg har bestan-
dig en refleks festet i lomma. Dessuten har 
jeg refleksbånd på lua mi. Jeg håper at alle 
som leser Selius er flinke til å bruke refleks, 
for det kan skje ulykker hvis du ikke er syn-
lig i trafikken. 

Jeg synes du godt kan minne de voksne 
på at de skal være gode eksempler. Hvis 
de voksne slurver, så blir det ofte slik at vi 
barn tar etter. Å bruke refleks i mørket kan 
sammenliknes med å bruke sikkerhetssele 
i bilen. Jeg tror ikke dere kjører uten belte! 
Min oppfordring er derfor: ”Bruk vett - bli 
sett”  

Hilsen

Selius

Vær synlig, 
du også!

VED FØRSTE ØYEKAST
Dole vil blåse mer enn femten bobler før
noen av dem sprekker, kan du, ved første
øyekast, se om han har lykkes? 

Denne flotte skilpadde-tegningen har vi fått fra Eivind Røys-
land (7). Eivind skriver også at han synes Selius er snill. 
Tusen takk for tegningen. Overraskelse kommer i posten!
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SeliusSelius

Løsninger -

En mann kommer løpende de 
inn:
– Doktor, doktor! Jeg tror jeg 
trenger briller! 
– Det tror jeg også… Dette er 
nemlig posthuset!

Vet du hvorfor de tre små griser 
rømte hjemmefra? 
Svar: Fordi moren var et svin!

Læreren: – Alle de som føler 
at de har gjort noe dumt, kan 
komme opp hit! 
Lille Petter gikk opp. 
Læreren: – Hva er du har gjort 
for noe dumt da? 
Lille Petter: – Ingenting. Jeg 
synes bare det er synd at du 
skal stå her oppe helt alene!

Petter til læreren: – Kan man 
bli straffet for noe man ikke har 
gjort? 
Læreren til Petter: – Nei, det 
ville vært urettferdig. 
Petter til læreren: – Flott! Jeg 
har ikke gjort leksa til i dag.

– Mor, i dag har vi lært hva 
biene gjør! 
– Det må du fortelle meg… 
– De tørker støv av blomstene!

En mor gikk med sin lille dat-
ter i dyreparken. Da de kom til 
apene utbrøt jenta: 
- Se der, mamma. Den apen 
ligner på pappa. 
- Hysj da! sa moren.
- Tenk om apen hører deg!

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

POSTKORTET
Postkort nummer 2 er 
det riktige kortet.

 

VED FØRSTE 
ØYEKAST
Dole blåser 17 
bobler.

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

1 2 3 4

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

VENT OG SE …
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Noen av MAs prosjekter:

• Alkolås

• Trafi kkløp og miniløp

• Kast Masken

• Death Trip

• Aksjon Møteplass

• Barn på veien

• Aksjon Trafi kkfelle

Ved å bli medlem i MA nå 

får du gratis medlemskap 

resten av 2008. Du får en 

gratis kartbok ved tegning 

av medlemskap.

Gi MA større muskler 
- Bli MA-medlem eller Supporter

DIN STEMME KAN REDDE LIV!

Ruspåvirkede bilførere har skadet tusenvis av men nesker. Mange er drept. 

Mange trafi kk skadde får en smertefull og vanskelig hverdag. MA ønsker at 

alle skal ha frihet fra å møte fyllekjørere på veien.

MA arbeider for:

· Økt trafi kksikkerhet

· Ingen fyllekjørere

· Færre dødsfall

· Sikrere trafi kkultur

For innmelding; Ring 22 95 69 69, eller 
send en e-post til ma@ma-norge.no    
www.ma-norge.no             

MA - rusfri trafi kk og livsstil



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: 
20. november

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Sykkellykt

Vinnerne er:
Tordis 
Amundsen, 
Sætre
Kjell Tellefsen, 
Drammen
Bjørn Sørhaug, 
Andebu

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

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

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

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

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

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

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

EGGE - 
RETT

GUTTE - 
NAVN

PRO - 
NOMEN

TALL
VERSE - 
FORM

SOLO PUFF ALDER
RE - 

SPEKT

ER TATT  
I  BRUK

PLATE 
SKRIFT - 
LÆRD

HALV - 
APEN 

BAKKE

NYN. 
PRON.   
OSE

SVI 
BAGER

SALME - 
MELODI

FJERN - 
SYN 

HELLIG

EURO - 
PEISK 

ORDNER

HEL - 
BRED 

FOTTØY

BÅRER  
TEP - 
PENE

KRÅKE - 
TÆR

FUGL
ARISTO-

KRATI
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LTN takker for annonsestøtten

Pleie- og omsorgsetaten
8540 BALLANGEN

Tlf. 76 92 90 00

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

Bil-Service
Personbiler AS

Nygårdsv. 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Ønske om å bli selvstendig
næringsdrivende i Trondheim?

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

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

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

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

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

og forberedelsene til å bli drosjeeier hos oss.

for mer info:

www.norgestaxi.no

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Kragerøv. 24
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 59

Autover
Bilglass AS

Apenes g 16
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 88 70

Ulefoss
Gjestebrygge

Rådhuset, Ringsevja 30
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 62 00

Kongsberg
Trafikkskole A/S

Nymoens Torg 11
3611 KONGSBERG

Tlf. 32 73 55 90

8312 HENNINGSVÆR
Tlf. 76 07 40 00

Maskinentreprenør
Karstein Åmelfot

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 63 35
Mob. 909 72 814

Alu-Mek
Terje Olsen

Sannes, 2055 NORDKISA
Tlf. 63 97 54 60

2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 50 69

Presteg 5 A, 4950 RISØR
Tlf. 37 15 02 49

Brattvåg Mek
Verksted A/S

Dalev 3
6282 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 28 80

Drammen
Lift Utleie AS
Holmestrandsv 116

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 26 02 80

Holmsens
Magasin A/S

Fredheimv. 3
1087 OSLO

Tlf. 22 79 09 80

Riis Montasje A/S
avd. Skien

Bedriftsv 11, 3735 SKIEN
Tlf. 35 91 59 60

ANONYM
STØTTE

Yamaha Motor
Scandinavia AB

GH-huset
1433 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

Arnesen &
Wagle A/S

Pilestr. 75 C, 0354 OSLO
Tlf. 22 93 33 00

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

Siemens
Installasjon

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Hamran
Snekkerverksted

Balchensv 2
4590 SNARTEMO
Tlf. 38 34 94 50

Østerhagen
Transport AS

2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13

- Thermo - Stykkgods
- Partitransport

Brødr. Olsen
Bilservice AS

 1787 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 21 19 20

Odal Grus A/S
Spigsethberget
2100 SKARNES
Tlf. 62 96 37 45
Mob. 908 58 489

Hurum
Produkter A/S
Åsv. 7, 3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 29 20

Ålesund
videregående skole

Øwreg 13, 6004 ÅLESUND
Tlf. 70 16 05 00

www.alesund.vgs.no

Transport
Sigmunn Hoem

Øivinds v 16
6429 MOLDE

Tlf. 71 21 82 23
Mob. 905 94 084

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35, 2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Kjell mob. 901 67 808
Pål Narve mor. 901 18 976

NORD-TRØNDELAG
Levanger................................Tlf. 74 07 09 16
Verdal......................................Tlf. 74 07 09 16
Vuku........................................Tlf. 74 07 09 16

SØR-TRØNDELAG

Rissa.......................................Tlf. 73 85 49 91

TELEMARK

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

Herøy
vidaregåande skule

6090 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 03 80

Studieretningar:
AA - FO - HN - HS - ME -

NA - TB - EL

Avd. på Vannylven
www.heroy.vgs.no

9262 TROMSØ
Tlf. 77 63 80 05

www.bussring.com

Gaular Bygde- og
Sjukeheim

6973 SANDE I SUNNFJORD
Tlf. 57 71 82 00

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

 2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Vålerv. 381, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 78 00

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

www.sandnes-transport.no

Norsk
Motorcykkel Union

Dronningens g 6
1501 MOSS

Tlf. 69 20 46 46

Voss Olje
Strandav. 62, 5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Værftsg. 7, 1511 MOSS
Tlf. 815 22 000

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310

Bertel O. Steen
Hedmark og Oppland AS

avd. Hamar
2300 HAMAR

Tlf. 62 59 88 00

Salong Kari
Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 75 69 10 03
- Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport

TM 9-2008.pmd 20.10.2008, 13:003



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

magasin

Roy Cato Brateng 

hjelpe andre 
skaddes.4-5

LTN vokser i det nye årets.13 Inviterer tilungdoms-tur s.20-21

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 1 - 4. årgang 2005 

magasin

LTN inviterer 

til ungdoms-

konferanse

s. 8-9

Handikap-
program

i Telenor 
s. 15

LTN med 
gratisvurdering 

av saks.23

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde 

nr. 3 - 4. årgang 2005 God          
 Påske

Gjennom å annonsere i 

Trafikkskaddes magasin når

du fram til flere tusen 

mennesker. Med et opplag på

4500 eksemplarer, samt at

magasinene også ligger ute 

ved en rekke offentlige 

kontorer, sier det seg selv 

at potensialet er stort. 

Magasinet er landsdekkende og

kommer ut 10 ganger årlig. 

For nærmere informasjon kan du 

kontakte Morten Nordnes

på telefon: 75 68 26 15

eller på mail: morten@tele-dialog.no

Du kan annonsere i

Trafikkskaddes 
magasin

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

Tenden & Co har lang erfaring med erstatningssaker ved personskade 
og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår skadelidte og deres 
pårørende ved bl.a.:

• trafikkskader       • yrkesskader        • pasientskader

i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse.
Gratis førstekonsultasjon og forhåndsvurdering.

Advokat�rmaet Tenden & Co ANS
Baglergaten 1, 3111 Tønsberg
Telefon 33 35 94 00
www.tendenco.no
   

For personskade, yrkesskade, forsikring- og trygdesaker: 

KontaKt 
 Adv. Owe Halvorsen Adv. Thomas Christian Wangen
 Adv. Lene Tønset Adv. Sandra Træland

Adv. Thomas Myran

Adv.f lm. Vibeke Lærum Sundnes 
Adv.f lm. Fredrik Lund Skyberg       Adv.f lm. Brede Gundersen

Gratis vurdering av din skadesak
Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co
C. J. Hansens vei 3 A, 2007 Kjeller

Telefon 64 84 00 20 • Telefaks 64 84 00 64 • email: post@owehalvorsen.no

«Bli aktiv» 
i Hordaland 

Trafikkskaddes magasin har tidligere hatt innlegg 
fra Bli Aktiv gruppen i Bergen. Nå ønsker gruppen 
at flest mulig av LTN sine medlemmer skal få infor-
masjon om aktivitetene i Bergen og omegn. Derfor 
inviteres medlemmene til å sende inn sine mail-
adresser, slik at de kan få informasjon om de ulike 
aktivitetene. 

Gruppen har jevnlige treff – de møtes i Vannkanten 
og på Osbadet. Det er også inngått avtale med bow-
lingen, og gruppen tar seg gjerne en spasertur, eller 
møtes på byen.

Ønsker du å bli registrert som mottaker av informa-
sjonen, så sender du en e-mail til:

 bliaktiv@live.no

Du kan også ringe til: Margit Solheim
 Mob. 91177391      

 Marianne Pedersen
 Mob. 90631058



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

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

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

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 Knut Melting
Advokat Hilde Wahl Moen
Advokat Magnhild Børsting Røe
Adv. flm. Mads Midelfart
Adv. flm. Morten Muus Falck

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


