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Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

og tvisteløsning innen disse fagfeltene og bistår  deg gjerne hva gjelder praktiske og 

juridiske spørsmål. Kontakt en av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no

Else-Marie Merckoll

Haakon VIIs gt. 2 ❘ PB 1371 Vika ❘ N-0114 OSLO
Tlf +47 22 42 42 42 ❘ Telefaks +47 22 42 42 44
Mail: advokat@ladv.no ❘ www.langsethadvokat.no

LANGSETH Advokatfirma DA har særlig 
kompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett og 
har allsidig erfaring med råd givning, forhandlinger  
og prosedyre. Kontakt en av våre advokater for en 
uforpliktende samtale.

Vi har gleden av å meddele at vi har styrket vår personskadeavdeling ytterligere ved at advokat TRUDE STORMOEN har 
begynt ved vårt kontor. Stormoen har bred erfaring fra alle typer erstatningsoppgjør. Hun har tidligere bl.a. vært ansatt i 
Advokatgruppen Kjelland & Co.

Trude StormoenMarthe Haavind Johansen
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Nina Reiersen

Hva har DU krav på?
Har du vært utsatt for en ulykke, eller er 
påført tap eller skade på annen måte, vil 
du kunne ha krav på erstatning under flere 
forskjellige regelsett.

Som legmann kan det være vanskelig, for 
ikke å si umulig, å få full oversikt over dette.

• Yrkesskade
• Trafikkskade
• Pasientskade

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning

Avd. Vest-Agder – mobil 41 33 86 46 mail: ltn-vestagder@ltn.no

Til alle medlemmer i LTN Vest-Agder og andre interesserte.

LTN Vest-Agder Fylkeslag inviterer til:

Julebord
På Rosfjord Fjordhotel i Lyngdal
Onsdag 2. desember 2009 kl. 18.30

Bufe julebord med ribbe og pinnekjøtt. Vi får et stort 
flott lokale som danner en koselig ramme om juletiden 
for medlemmer i LTN Vest – Agder med familie og venner.
Det blir som tidligere lotteri – ta gjerne med gevinster!!!

Prisen er satt til kr. 250,- for medlemmer, kr. 350,- for ikke medlemmer.  

Barn under 12 år kr.125,-

Påmelding til Asbjørn mobil 41 33 86 46 og Bergliot mobil 90 92 37 04.
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

LTN ser positivt på at regjeringen 
øker bevilgningene på samferdsel. 
Det er all grunn til å gi honnør for 
viljen til å forbedre veiene våre, slik 
vi har sett de siste årene.  Men, det 
går sakte og det vil ta mange år før 
vi har sikre veier i hele landet. Vel-
dig mange år. Et av LTNs viktigste 
krav har vært bygging av midtde-
lere. Vi har ved flere anledninger 
lagt fram tall som viser at midtde-
lere redder liv og gir en reduksjon 
i antall hardt skadde. Behovet for 
midtdelere anses å være om lag 
500 kilometer på de mest trafikker-
te veiene. Neste år skal det bygges 
om lag ni kilometer. Med et slikt 
tempo så er det all grunn til å frykte 
stygge tall for møteulykker også i 
årene som kommer. 

Årsrapporten som Statens vegve-
sen Region Øst la fram i begyn-
nelsen av september, viser oss at 
veiens beskaffenhet har stor be-
tydning, eller er avgjørende for at 
ulykker inntreffer. I statsbudsjettet 
bevilges det ikke nok penger til ut-
bedring av veidekke og utvidelse 
av smale stamveier. Opplysingsrå-
det for Veitrafikken (OFV) har reg-
net på tempoet i bevilgningene og 
mener det vil ta 13 år før riksvegene 
som trenger ny asfalt har fått det. 
OFV slår også fast at 1240 kilome-
ter av riksvegene er så smale at de 

mangler gul midtstripe. I 2010 vil 
regjeringen utbedre 22 kilometer 
av disse. Etter beregningene som 
OFV gjør, så vil det ta 56 år før alle 
smale riksveger får gul midtstripe. 
Det fortjener ikke applaus.

Mange av våre medlemmer er helt 
avhengig av et Nav-system som 
fungerer. Vi har mange henvendel-
ser fra fortvilede medlemmer som 
forteller oss at kontorene ikke fun-
gerer som de skal. En gjennom-
gangstone er lang ventetid både 
når det gjelder stønadsutbetalinger 
og igangsetting av tiltak. Proble-
mene har vi ved flere anledninger 
påpekt, og det er med forundring 
vi registrerer at regjeringen legger 
opp til en lavere bemanning ved 
Nav-kontorene i 2010 enn i inne-
værende år. Vi frykter at en allerede 
utsatt og sårbar gruppe mennesker 
vil bli rammet, og mener Nav må 
styrkes - ikke svekkes. 

Vinteren er nå i anmarsj, og med 
den er det spesielt viktig at vi som 
bilister sjekker både dekk og lys. Vi 
oppfordrer også alle fotgjengere 
om å bruke refleks!  

 
Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Satser i sakte tempo

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

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 970 01 965 • Fax: 22 35 03 90
Ansvarlig redaktør: Gunn-Elisabeth Almås
e-mail: gunn.almas@ltn.no

Utgiver: Landsforeningen for trafikkskadde
Giverkonto: 8101.19.97139

Annonser: Polarfakta
Tel: 75 68 26 48 • e-post: frank@polarfakta.no
Ab.pris: kr. 300,–
Grafisk Produksjon: 
TrykkpartnerGrytting AS
Opplag: 4 500
Forsidefoto:  
Kari Sanden
 

Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

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

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Vondt å ikke ha noen gode venner

- Mitt høyeste ønske til jul er å 
finne en kjæreste, forteller Ole 
Jørgen Skarre Solberg fra Mjøn-
dalen. (Foto: Kari Sanden)

Ole Jørgen sier han er sterk. Han 
har greid å komme seg på beina 
etter den dramatiske ulykken han 
opplevde som 17-åring. Det har 
kostet mye mer enn noen forstår, 
forklarer han. Dagliglivet klarer han 
greit, men det er ensomheten som 
er verst.

- Jeg skulle så gjerne brukt res-
sursene mine sammen med an-
dre, ikke bare være ensom. Det er 
så mye jeg har lyst til å gjøre. Gå 
på kino, bade sammen med andre 
eller gjøre ting som unge menn på 
min alder tar som en selvfølge, for-
teller Ole Jørgen. 

Familien stiller opp
Helt alene er naturligvis ikke Ole 
Jørgen. Han har familie som stiller 
opp, og han bor i en omsorgsbo-

lig der han med hjelp kan klare seg 
godt. Mamma Anne Karine Skarre 
har heltidsjobb hos sønnen Ole Jør-
gen, og det funger greit. Det prak-
tiske, de daglige gjøremålene og 
bilkjøring tar hun seg av. Det Ole 
Jørgen trenger aller mest er et nett-
verk - rett og slett venner som han 
kan hygge seg med.

- Det jeg savner aller mest er å 
ha en kjæreste. Noen å holde i hån-
da, noen jeg kunne ha det hyggelig 
sammen med. Jeg er ikke så glad i 
å være ute på steder der det er mye 
støy og masse folk. Men å hygge 
seg hjemme med noen man er glad 
i, det er fint, sier Ole Jørgen.

- Så en kjæreste til jul står øverst 
på ønskelista?

- Å ja, ler Ole Jørgen hjertelig.
Ole Jørgen er en glad og positiv 

ung mann. Det er merkbart, for han 
ler ofte. Han forsøker å se det posi-
tive i det livet han lever nå, tross at 
alt ikke er så enkelt. Når han snak-
ker om ensomhet og drømmen om 
å få en helt spesiell venninne, så 
blir han alvorlig. Savnet er stort.

Sykler mye
Ole Jørgen ses ofte syklende i Mjøn-
dalens gater. Han har slitt for å kom-
me opp på sykkelen sin.

- Jeg har en trehjulssykkel, og 
den vekker nok litt oppmerksom-
het. Men når jeg sitter i rullestol så 
er det verre. Da føler jeg meg ennå 
mer "syk". Jeg bruker derfor sykke-
len mest mulig, forklarer han.

 Ole Jørgen var en helt vanlig 
motorinteressert gutt for noen år 
tilbake. Han kjørte crosser, men en 

Ole Jørgen Skarre Solberg 
(33) fra Nedre Eiker har et 
stort ønske til jul: 
Å få en eller flere gode 
venner - aller helst en 
kjæreste å holde i hånda! 
Ole Jørgen pådro seg en 
hjerneskade etter en 
motorsykkelulykke som 
17-åring. Mange som blir 
funksjonshemmet i ung 
alder, opplever at nett-
verket forsvinner. Slik ble 
det også for Ole Jørgen. 



Einan har jobbet med en ny søk-
nad til Stiftelsen Helse- og rehabili-
tering. Igjen handler det om å spre 
glede blant LTNs medlemmer. Or-
det "deltakelse" står sentralt. 

- Vi avsluttet i fjor det to-årige 
prosjektet "Glede og aktivitet i alle 
ledd".  Det nye vi søker penger for 
har fått tittelen "Levva livet" og er et 
tre-årig prosjekt, sier hun smilende.

- For dette handler om livsglede?
- Ja. Prosjektet har en teoretisk 

og en praktisk del. Vi må gå igjen-
nom vår egen motivasjon, vi må få 

innsikt i eget liv, vi må sette ord på 
drømmer og vi må fokusere på det 
som er vår glede, forteller hun.

Kjersti Einan slår fast at mange 
unge mister nettverket sitt etter en 
skade, og at mange opplever å bli 
ensomme. 

- For LTN er det derfor viktig at 
ungdomsgruppene i lagene funge-
rer godt, og at vi er flinke til å fan-
ge opp unge skadde. I mange kom-
muner finner vi eksempelvis gode 
tilbud til slagpasienter over 50 år, 
mens yngre hodeskadde faller uten-

for.  De små kommunene gir nød-
vendigvis ikke dårligere tilbud enn 
de større.  I de kommunene der det 
finnes flere med samme behov, er 
det naturligvis enklere å få til felles 
aktiviteter, slår hun fast.

Søker 
prosjektmidler
som skal spre glede
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dag gikk det fryktelig galt på et jor-
de ved fotballstadion i Mjøndalen. 
Ole Jørgen pådro seg en hodeska-
de i det stygge fallet, og ble liggen-
de lenge på sykehus. Han måtte 
lære seg å snakke, gå, spise - ja alle 
daglige gjøremål måtte læres på 
nytt. Det ble en svært tøff tid for 
Ole Jørgen som da var elev i den 
videregående skolen.

- Ja, jeg er sterk. Jeg har klart å 
komme dit jeg er i dag og skal klare 
meg videre også. Før ulykken had-
de jeg det fint med vennene mine. 
Vi var mye ute, pratet sammen, var 
på fester - ja alt det fine en venne-
gjeng er sammen om.  Vennene for-
svant etter ulykken, men jeg er ikke 
bitter for det. Jeg skal greie meg, 

men jeg har vært ensom i mange 
år og det er leit, slår han fast og 
fortsetter:

- Det er dårlig med aktivitetstil-
bud for yngre mennesker som har 
en sånn skade som jeg. Det finnes 
tilbud til psykisk utviklingshemme-
de og eldre mennesker. Jeg faller 
liksom igjennom, jeg passer ikke 
inn, forklarer han.

Ole Jørgen er interessert i å 
komme i arbeid og han er også 
opptatt av nye behandlingsformer. 

- Kanskje noen tar kontakt? av-
slutter han.

Må ofte baseres på frivillighet
Konsulent for funksjonshemmede i 
Nedre Eiker kommune, Hege Hen-
riksen, bekrefter at kommunen ikke 
har et aktivitetstilbud som retter 
seg spesielt mot yngre voksne ho-
deskadde.

- Vi videresender tilbud om ulike 
aktiviteter, men de tilbudene vi har 
passer ikke for alle aldersgrupper. 
Mye blir derfor basert på den fri-
villige virksomheten fra lag og for-
eninger. Heller ikke alle er inne i en 

støttekontaktordning, og dermed 
kjenner vi ikke til alle som har behov 
for å møtes i grupper eller liknende. 
Jeg forstår godt problemet for den 
det gjelder. Det er trist å ikke ha et 
nettverk. Vi ser jo hvor stor nytte 
mennesker med ulikt hjelpebehov, 
har i å møtes. Det gjelder også på-
rørende, sier Henriksen.

En utfordring
- Kan kommunen være behjelpelig 
med å videreformidle kontakt mel-
lom mennesker som ønsker å møte 
noen som er i samme situasjon?

- Det kan vi naturligvis, men slik 
du beskriver denne saken så vil 
jeg tro at LTN har større mulighe-
ter enn kommunen til å dra i gang 
et tilbud til unge hodeskadde. Det 
kan jo være flere med samme be-
hov som bor i nærliggende kom-
muner, uten at vi kjenner disse.  
Utfordringen ligger i å få etablert 
grupper som kan ha glede og nyt-
te av hverandre, og her er det jo de 
frivillige organisasjonene som har 
det beste kontaktnettet, avslutter 
Henriksen.

” Savner noen 
å være sammen 

med ”

Regionsekretær Midt, Kjersti Einan, har lenge væt opp-
tatt av problematikken rundt unge hodeskadde og en-
somhet. - Unge hodeskadde har et dårlig aktivitetstilbud 
i mange kommuner. Mange blir ensomme, fastslår hun.

- Det er svært viktig at vi i LTN 
fanger opp unge slik at de får et 
nettverk. Livsglede er et nøk-
kelord, sier regionsekretær Midt, 
Kjersti Einan. 
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LTN har med bistand av advokat-
firma Scavenius og Advokatfirma 
Ness & Co avlevert høringsuttalelse 
innenfor de deler av forordningen 
som berører personskadeområdet. 
LTN har prinsipielt ingen innsigel-
ser mot en harmonisering av med-
lemsstatenes regler for området. Vi 
mener dog at det må forutsettes at 
en eventuell harmonisering omfat-
ter minimumsrettigheter, og at end-
ringer i regelverket ikke medfører 
at norske passasjerer får et dårlige-
re erstatningsrettslig vern enn hva 
som i dag er tilfelle.
    
LTNs høringsuttalelse i korthet
Det er viktig for norske passasje-
rer at de blir vernet best mulig ved 
skader. Det forutsettes at busspas-
sasjerenes rettigheter forblir vernet 
minst like godt som de allerede er 
gjennom bilansvarsloven og ska-
deserstatningsloven. 
   Etter vår oppfatning synes det 
som den norske bilansvarsloven 
gir minst like stor trygghet som 
den forordning som nå skal harmo-
niseres inn i EU/EØS systemet.
Formålet med forordningen skal 
være ”at sikre tilstrækkelig beskyt-
telse af busspassagerer”. LTN me-

ner at det ikke er noe i veien for at 
nasjonale myndigheter gir passa-
sjerene bedre rettigheter enn det 
forordningen legger opp til, og for-
utsetter at implementering av ord-
ningen ikke har negativ innvirkning 
på passasjerers rettsvern etter i dag 
foreliggende nasjonalt lovverk.

Skal utbetale forskudd
Forordningen innfører forskudds-
betaling. Det fremgår at dersom en 
passasjer dør eller pådrar seg fysisk 
eller mental skade som følge av en 
ulykke som skjer under bussdriften, 
skal busselskapet omgående og se-
nest innen 15 dager etter at skaden 
skjedde utbetale et forskudd som 
skal stå i forhold til omfanget av 
skaden. 
   Dersom passasjeren er død, skal 
forskuddsbetalingen ikke under 

noen omstendighet være under 
21.000 Euro, noe som kan tilsvare 
ca 175.000 NOK. Forskuddsbeta-
lingen er ikke erkjennelse av an-
svar, men en plikt som selskapet 
blir pålagt å utbetale. Her gis det 
med andre ord bedre vern enn da-
gens erstatningsrett.

Det er grunn å merke seg reglen 
om forskuddsbetaling. Dette gir 
bedre vern, og begrunnelsen for 
dette, behovet for økonomisk bi-
stand umiddelbart, burde være like 
berettiget i den generelle erstat-
ningsretten.
 
Oppsummering
Slik vi ser på foreliggende forslag, 
synes det som om norsk bilansvars-
lov allerede dekker rettighetene. Det 
er fordel at reglene nå blir harmoni-
sert under forutsetning at dette ikke 
medfører et dårligere rettsvern enn 
det som norske passasjerer i dag 
har etter bilansvarsloven og ska-
deserstatningsloven. 
   Den store utvidelsen gjelder for-
skuddsbetalingen. Det er en ret-
tighet som bør kunne danne et 
mønster for ytterligere presisering 
og implementering i norsk erstat-
ningsrett.  

Fagnytt       

Av Per Oretorp
Senorrådgiver i LTN

Passasjerers rettigheter
på dagsorden i høringsrunde 
Samferdselsdepartementet sendte i sommer ut på høring forslag om forordning om 
passasjerrettigheter i vegtransportsektoren. Forordningen tar sikte på å harmonisere 
passasjerers rettigheter innen for EU/EØS området.

”En fordel at 
reglene blir 

harmonisert” 

LTN har med bistand av 
advokatfirma Scavenius og 
Advokatfirma Ness & Co av-
levert høringsuttalelse innenfor 
de deler av forordningen som 
berører personskadeområdet.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Stolt kunne deltakerne vise fram 
kurspermen som inneholder ele-
mentær kunnskap om lagsarbeid 
og spesialkunnskap om LTN etter 
første runde i LTN-Skolen. Inger Si-
monsen var en av deltakerne som 
sa seg meget godt fornøyd med 
kursopplegget. 

- Per Mølmen er en glimrende 
foredragsholder. Han snakker et 
språk som alle forstår. Deltakerne 
fikk også god anledning til å stille 
spørsmål. Personlig har jeg mange 
års erfaring fra organisasjonsar-
beid, men likevel var kurset nyttig. 
For nye medlemmer så tror jeg kur-
set er med på å "ufarliggjøre" det 
å ta på seg verv. Du blir kjent med 
foreningen og hvordan den arbei-
der. Dette er viktig for at et LTN-lag 
skal fungere godt, sier Simonsen.

God fornøyd
En av ildsjelene bak LTN- skolen, 
Turid Henriksen sier dette om bak-
grunnen for LTN-skolen:

- Det er en tendens i tiden at det 
stadig blir vanskeligere å rekrutte-
re gode støttespillere til frivillig til 
lagsarbeid. Dette var drivkraften bak 
planene om en generell grunnopp-
læring i forhold til vår egen organi-
sasjon. Meningen er at deltakerne 
videre skal følges opp i forhold til in-
dividuelle interessefelt, enten dette 
gjelder medlemspleie, likemanns-

arbeid, studiearbeid, økonomi, ad-
ministrasjon, markedsføring og pri-
oriterte fanesaker, forklarer hun.
   
Viktig med kunnskap
Henriksen sier videre at for å skape 
entusiasme og utholdenhet, kreves 
også kunnskap om organisasjonen 
medlemmene skal arbeide for.

- Kunnskap gjør at vi blir trygge 
og gode aktører når vi skal møte 
publikum. Etter dette kurset tror jeg 
vi står bedre rustet også til å hjelpe 
nabolag, om det skulle bli nødven-
dig, mener Henriksen og legger til:

- Per Mølmen ledet oss gjen-
nom et spekket program som lot 
oss reflektere over hvilket mang-
fold av interesser lagledelse egent-
lig representerer, og dermed hvilke 
muligheter vi har til egenmestring 
i en slik posisjon. På alle områder 
innenfor organisering og ledelse åp-
nes det for deltakelse ut ifra egen 
interesse. Alle har iboende kunn-
skap som kan brukes og videreut-
vikles.

Praktisk kursing
Under LTN-skolen Trinn 1 er det lagt 
opp til at deltakerne får prøve seg i 
grupper.

- I egen organisasjon er alle ”i 
samme båt”.  Dette ble demonstrert 
gjennom den praktiske gruppeopp-
gaven. Mot slutten av første dag ble 
hele flokken samlet til sjøs på Ofot-
fjorden.  Rundt bordet med grillmat 
til kvelds gikk praten livlig, og det 
var en tilfreds forsamling som steg 
i land først kl. 21.00, forteller Turid 
Henriksen.

Kommunikasjon er viktig både 
innad og utad i et lag. Dette var 
også et tema som ble tatt opp.

- Sist på programmet fikk vi en 
innføring av uttrykk og rutiner i for     

hold til møteledelse, avstemming 
og valg. Deltakerne fikk gode råd 
for hvordan man skal "te seg" i mø-
tesammenhenger, enten som leder 
eller  møtedeltaker.

Går videre
Inger Simonsen kan fortelle at del 2 
i LTN skolen etter planen skal avvi-
kles på nyåret. Gruppen som arbei-
der med planleggingen er lydhør 
for hva som skal med i neste trinn. 
Det bekrefter også Turid Henriksen: 

- Del 2 vil omhandle fordyp-
ningsstoff på områder som define-
res av deltakerne etter at alle har fått 
drøftet utfordringene på hjemme-
bane. Målet er å oppnå gode tilbud 
for medlemmene i lokalmiljøene.  
Kanskje blir den neste gruppeopp-
gaven en praktisk gjennomgang av 
samhandling på tvers? sier hun og 
legger til:

- Jeg håper kurspermen etter 
hvert blir fylt opp med faglig kunn-
skap, slik at Landsforeningen for 
trafikkskadde kan videreutvikles i 
lokalmiljøene med all sitt mangfold 
til beste for samfunnet.  

- Lærte masse nytt
på LTN-skolen

Pionerprosjektet LTN-Skolen Trinn 1 er gjennomført med 21 engasjerte deltakere. 
Kursleder i Narvik var tidligere landsstyremedlem, Per Mølmen. 
– LTN-Skolen kan anbefales på det varmeste. Deltakerne lærte masse nyttig om or-
ganisasjonsarbeid, sier landsstyremedlem Inger Simonsen fra LTN-Sortland/Andøya 
lokallag.

En bukett glade kursdeltakere 
takker en glimrende foreleser for 
verdifull LTN-samling i Narvik 
den 5.- 6. september. 

”Deltakerne
 blir trygge på 
lagsarbeidet” 
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Arbeid lønner seg
– men ikke alltid

Utgangspunktet er jo at man ved 
innvilgelse av uføreytelser skal 
fastsette en uføregrad ut i fra den 
inntekt vedkommende hadde som 
frisk, og den inntekt som vedkom-
mende har etter sykdom/skade. 
Graderingen kan være fra 50 pro-
sent og oppover til 95 prosent, 
samtidig som den kan gå under 50 
prosent faktisk helt ned til 20 pro-
sent i avslutningsfaser av TU.

Problemer kan oppstå der hvor 
man i løpet av en TU periode job-
ber mer enn man gjorde ved innvil-
gelsen, og dette kan slå uheldig ut.

I tillegg til pensjonen kan 
mottakeren øke arbeidsinn-
satsen noe, og dette er 
fanget opp av reglene 
om friinntekt. For-
målet er jo at 
mindre end-
ringer ikke skal 
gjøre at man 
over-

stiger den inntektsgrensen som er 
fastsatt.

En grense
Friinntekten er forskriftshjemlet, 
og med denne grensen menes den 
pensjonsgivende inntekt som en 
uførepensjonist eller mottaker av 
tidsbegrenset uførestønad kan ha 
ved siden av ytelsen uten at det an-
ses å foreligge en vesentlig end-
ring. Reglene om friinntekt gjelder 
først når man har hatt uføreytelser i 
ett år. For om inntektsevnen bedres 
vesentlig, så skal saken tas opp til 

vurdering fra det tidspunktet end-
ringen anses å være vesentlig. 

 Et eksempel
Men selv mindre endringer kan få 
følger for videre ytelser. I Trygderet-
tens kjennelse TRR-2008-2707, er 
det et eksempel på at dette medfø-
rer en 10 prosent reduksjon i TU for 
en kvinne som pga. psykiske plager 
hadde fått en TU. Hun jobbet deltid 
selv med sykdommen, og fikk gra-
dert ytelse på 55 prosent. Hun had-
de da en 45 prosent stilling, og fikk 
innvilget TU for en treårsperiode. I 
denne treårsperioden tok hun noen 
ekstravakter, men omfanget av dis-
se var innenfor friinntekten, og der-
med lovlig.

Søkte på nytt
Ved utløpet av treårsperioden søkte 
hun slik regelverket sier man skal, 
uføreytelser på nytt.  
   Hun får på nytt innvilget TU over 
3 år, men denne gang på bare 45 
prosent. Beregninger viste at hun i 
den første TU perioden hadde job-
bet ca. 55prosent inkl. ekstravakte-
ne, og derfor ble dette lagt til grunn 
som hennes inntektsevne ved det 
siste vedtaket.

Kvinnen påklagde dette, og det 
gjorde at saken gikk til Trygderet-
ten.

Trygderetten sier også at ved ut-
løpet av perioden med tidsbegren-

I alle fall ikke når du går på en gradert Tidsbegren-
set Uføreytelse – TU og skal søke forlengelse.
En fersk dom i Trygderetten illustrerer dette på en 
god måte, hvor ekstraarbeide faktisk straffer seg.

Fra Retten

Av Thomas Myran
Advokatkontoret 
Owe Halvorsen & Co



set uførestønad skal det foretas en 
vurdering av situasjonen, herunder 
endring av inntektsevnen. Det føl-
ger av dette at det også må ses hen 
til eventuell økt inntektsevne i fore-
gående periode, selv om inntekts-
økningen ligger innenfor grensen 
for friinntekt og derfor ikke tidli-
gere har medført endring av uføre-
graden.
Selv om kvinnen hadde opplyst at 
hun pga. av nye helseplager ikke 
lenger kunne arbeide ekstravak-
ter, fikk hun nå bare 45 prosent TU. 
Dette gjorde jo at hun i tillegg til å 
ikke kunne jobbe ekstravakter, tap-
te penger hver måned på grunn av 
redusert ytelse.

Kan rettes opp
Men selv om man kommer opp i 
en slik uheldig situasjon, er ikke 
alt håp ute. Det som kan rette opp 
i dette, hvis hennes arbeidsevne 
viser seg å være såpass redusert 
at hun rent faktisk ikke kan ta ek-
stravakter, er det faktum at Tryg-

deretten peker på at § 12-7, som er 
bestemmelsen som regulerer vur-
deringen av uføregrad, gir anvis-
ning på en framtidsrettet vurdering 
av inntektsevnen. Dvs. at Trygde-
retten legger til grunn at den inn-
tektsevnen som forelå ved søkna-
den, ikke uten videre kan legges til 
grunn for fremtiden. 

   For kvinnen i ankesaken er dette 
løst ved at saken skal revurderes 
ved utløpet av en nært foreståen-
de sykepengeperiode. Men for an-
dre kan dette bli et langvarig pro-
blem.

Må selv passe på
Hvis man kommer opp i denne si-
tuasjonen og får redusert sin ytelse 
pga. arbeid innenfor friinntekten, og 
det for fremtiden viser seg at man 
ikke lenger kan jobbe det lille ekstra, 
må man selv sørge for å kreve øk-
ning av uføregraden overfor NAV. 
   For at NAV skal kunne sette ned 
ytelsen i perioden, kreves det ve-
sentlig endring. Dette kravet gjelder 
ikke der det er snakk om endring til 
gunst for stønadsmottakeren. NAV 
kan derfor innvilge økt uførgrad ut i 
fra rent faktiske forhold uten å måt-
te vurdere om endringen er vesent-
lig eller ikke.

Men faren for tap vil være der i 
en periode uansett. Erfaringsmes-
sig er det vanskelig å få NAV med 
på at man ”dagen etter” at vedtaket  
er fattet ”plutselig” har fått dårlige-
re helse og redusert inntektsevne. 
Man må nok påregne en periode 
hvor den reduserte uføregraden lø-
per, før man søker og før økt denne 
til riktig nivå igjen.
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I mitt innlegg i Tm nr 8 har det 
sneket seg inn en feil som samti-
dig gir meg anledning til å utdype 
et av artikkelens poeng. I gjengi-
velsen av dommen fra Borgarting 
lagmannsrett 28.04.09 omtalte jeg 
en såkalt rekonstruksjon som viste 
en ”underride”-kollisjon hvor støt-
fangeren til den påkjørende bil ble 
presset under støtfangeren til bilen 
foran. Jeg skrev at dette ga ”lavere 
hastighetsendring og mindre kol-
lisjonstid enn et kontant støt”. Det 
riktige er selvsagt at kollisjonstiden 
blir lengre fordi mer energi går med 
til å deformere bilene og mindre 
energi blir overført til hastighets-

endring for den påkjørte bil. Lengre 
kollisjonstid gir mindre akselera-
sjon og derved mindre skadeevne. 

I denne sammenheng er det in-
teressant å notere seg at lagmanns-
retten under saksforberedelsen 
hadde avvist at en rekonstruksjon 
av ulykken skulle gjennomføres av 
rettsoppnevnte sakkyndige med føl-
gende begrunnelse: ”Rekonstruk-
sjonens verdi – synes det som – er i 
realiteten avhengig av dette firmas 
muligheter for og evne til – med de 
aktuelle bilmodeller – å gjenskape 
det hendelsesforløp som (skade-
lidte) var utsatt for 11. juli 2002. Det 
er ikke fremlagt noe materiale som 

kan bekrefte at den metode som 
anvendes er vitenskapelig allment 
anerkjent.” 

Før den omtalte rekonstruksjo-
nen ble gjennomført var det ingen 
opplysninger i saken – heller ikke i 
Rekons tidligere beregninger - som 
tydet på at kollisjonen hadde vært 
noe annet enn et kontant støt. Like-
vel valgte selskapet altså  å legge 
frem  en rekonstruksjon med en un-
derride-situasjon som ga lavere ak-
selerasjon. En mer overbevisende 
bekreftelse på at lagmannsrettens 
avgjørelse var riktig skal man lete 
lenge etter.

Skadeevne
– en korreksjon

”Ekstraarbeid 
kan straffe seg” 

Fra retten

Av Sven Knagenhjelm
Advokatfoum
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Leserinnlegg

Av Henning Bjurstrøm

Berlin– en reise verdt
Som ung besøkte jeg Berlin like etter at muren ble satt opp og ble klar over hvilke 
tragedier som utspilte seg i forbindelse med denne adskillelsen mellom øst og vest. 
Nå er det 20 år siden muren ble revet og jeg har hele tiden hatt lyst til å reise tilbake 
og se på dagens forhold.

Som rullestolbruker er jo en reise til et ukjent miljø en 
spennende affære, men jeg tok sjansen. Etter å ha lett 
på internett fant jeg et hotell på en av Berlins hovedga-
ter; Kurfürstendamm, som skulle være utformet for rul-
lestolbrukere, men det er flere hoteller som egner seg. 
Reisen til Berlin med fly er en enkel affære, to flyselska-
per, Norwegian og Air –Berlin har daglige forbindelser 
og prisene er ikke avskrekkende. Som rullestolbruker 
var jeg veldig spent på hvordan mulighetene til å be-
nytte offentlige transportmidler var, 
men der ble jeg gledelig overrasket.  

God tilgjengelighet
Berlin har et nett av S-Bahn, U-Bahn, 
trikker og busser. De fleste bussene 
har rampe og det er enkelt å kom-
me inn.  S-Bahn og U-Bahn har i de 
fleste tilfeller lett adkomst via heis til 
perrongene, men noen av stasjone-
ne mangler heis.  Det finnes gratis kart over transport-
nettet og der er alle stasjoner med hindringsfri adkomst 
avmerket.  Jeg kjøpte ukeskort og kunne reise så mye 
jeg ville på alle kollektivmidler for ca. 250 kroner.  

Berlin, en by med 3,8 mill innbyggere, ligger i et flatt 
område med nesten ingen bakker. Fortauene er lette 

å trille på og overgangene nedsenket.  Det er svært få 
problemer med å ta seg fram på egen hånd med manu-
ell rullestol – ja sammenligner vi med Oslo er det som å 
sammenligne Autobahn med en gruset gårdsvei.  

Mange severdigheter
Berlin har mange severdigheter – alt fra Pergamon-
museet på en øy i elven Spree – som renner gjennom 
hele Berlin – tekniske museer, Goyamuseet til Zoolo-

gisk hage, akvarium og ”Gedenknis-
kirche” en kirke til minne om krigen.  
Mest kjent er kanskje Brandenbur-
ger Tor og Siegersäule med gate-
ne ”Unter den Linden” og 17. Juni 
Strasse.  Dessverre er det umulig 
for rullestolbrukere å komme opp i 
fjernsynstårnet på Alexanderplatz – 
av sikkerhetsmessige årsaker – eller 
ta en båttur på elven Spree.  Imidler-

tid kan man ta båttur på en av de store innsjøene nord 
for Berlin hvor alt er tilrettelagt.  

Jeg var seks dager i Berlin, men det var kun en for-
smak. Berlin er en reise verd, særlig for oss som er rul-
lestolbrukere. Ingen billig by, men allikevel, jeg synes 
turen var verdt hver Euro og jeg skal tilbake.

Det kjente Brandenburger Tor med Siegerssäule i 
bakgrunnen.

”Godt tilrette-
lagt for rullestol-

brukere” 

Bundestag, tysklands storting er en av de mange 
severdighetene i Berling.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

De nye T-skjortene skal være på 
markedet på nyåret, og konkurran-
sen går fram til den 31.desember.  
Dermed skulle alle kreative sjeler 
ha god tid på seg til å sende inn sitt 
forslag. 

- Her er alle muligheter åpne, 
og vi håper kreativiteten blomster i 
månedene som kommer. De nye  T-
skjortene vi skal produsere er i  bar-

nestørrelse og opp til voksen stør-
relse, forklarer Mart Andresen.

Marit Andresen sier at ledelsen 
ikke har satt noen rammer for kon-
kurransen, bare at forslagsstillerne 
må tenke på at slagord eller motiv 
skal være litt "kult", og at T-skjorte-
ne skal kunne brukes av både barn 
og voksne.

Blir premiert
Andresen lover også premier i et-
terkant av konkurransen.

- Vi vil trekke ut tre vinnere, eller 
de tre beste forslagene. Disse vil bli 
premiert, sier hun, men røper ikke 
mer.

Ledelsen i LTN håper også kon-
kurransen kan skape ytterligere 
aktivitet i lagene. LTN har god er-
faring med at konkurranser og ak-
sjoner setter medlemmene i sving.

- Det er fullt lov å samarbeide 
innad i et lag, så her kan kanskje 
diskusjonene om slagord eller mo-
tiv komme opp på lagenes møter, 
sier generalsekretæren.
   
Mail eller post
Forslagene kan sendes inn i en kon-
volutt eller på generalsekretærens 
mailadresse.

- Ja både post og mail går ut-
merket, og vi håper som sagt at rik-
tig mange blir med. Det er bare å 
sende inn. Startskuddet for konkur-
ransen går nå, oppfordrer en spent 
generalsekretær.
Forslag kan sendes på mail til: 
leder@ltn.no
eller
Landsforeningen for trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Har du en idè til et motiv 
eller et slagord som kan 
pryde LTNs nye T-skjorter? 
LTN går nå i gang med en 
konkurranse der alle er 
velkommen til å delta.  
- Vi vet vi har mange krea-
tive LTNere, så jeg tror 
dette blir en spennende 
konkurranse, sier general-
sekretær Marit Andresen.

Motiv- og slagordkonkurransen 
blir veldig spennende, sier gene-
ralsekretær Marit Andresen.

”Vi håper på 
å få inn mange 

forslag” 

- Bli med på LTNs 

konkurranse
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Landsforeningen Julegaveideer fra LTN

Ungdomsgenseren har trykk foran, og selges i grått og marineblått.

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 
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, 
finnes i alle voksenstørrelser, og 
koster 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 dis-
se er 900 kroner pr stykk.

En annen populær gave er penne-
settet som foreningen ofte har gitt til 
jubilanter, foredragsholdere og gjes-
ter. Settet er i tre og er prydet med 
LTN-logo. Treskrinet inneholder både 

Fleecejakken har LTN-logo på
brystet.

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

Er du ferdig med jule-
gavene? 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 julegaveinnkjøp hos 
LTN sentralt. Foreningen 
har en rekke fine artikler 
i ulike prisklasser.
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Ja, takk. Jeg bestiller følgende gaveartikler fra Landsforeningen for trafikkskadde:

Pennesett i tre wAntall: .................... 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
Førstehjelpspakke: 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

penn og trykkblyant, og har høy kva-
litet. 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.

Landsforeningen har også for salg 
en liten og hendig førstehjelpspak-
ke som det er god plass til i hånd-
vesken eller i tur-sekken. I pakken 
ligger det mest nødvendige hvis 
det skulle skje et uhell. 

I tillegg til prisen på 
produktene kommer porto.

Boka ”Jordbær og svarte panne-
kaker”er en flott presang for de 
minste.

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

Et lite og hendig førstehjelpsskrin 
kan du kjøpe i  foreningen.Pennene ligger i et flott treskrin.



Vi var 32 personer med stort og smått. Turen gikk fra 
Trondheim med Kystekspressen fredag den 11. sep-
tember. Det fine med denne reisemåten er at når du 
kommer til Brekstad, er det bare å gå rett til resepsjo-
nen på hotellet og klarere inn. Hurtigbåten stopper 15 
meter fra resepsjonen på hotellet, og det er fint for oss 
som ikke er så "fleksible" lengre.

Fredagskvelden gikk fort med god middag og vi 
avsluttet med en hyggelig samling i baren som ligger 
omtrent på fjordnivå. Vi hadde utsikt rett inn i innsei-
lingen til trønderhovedstaden.

Spennende utflukt
Lørdag våknet vi til ruskevær, men det hindret ikke da-
mene i å besøke butikkene. Andre valgte å dra i bassen-
get med barna og benyttet spa-anlegget. Etter lunsj ble 
vi hentet av en av forsvarets busser og kjørt til Ørland 
flystasjon og ”330 Skvadron” for et spennende fore-
drag, film og omvisning på helikopterbasen. Disse er 

operative 24 timer i døgnet. LTNerne var alle ivrige og 
stilte mange spørsmål som det ble gitt utfyllende svar 
på. Disse helikoptrene er jo utstyrt som små sykehus 
og kan takle de fleste forhold, eksempelvis som rednin-
ger til sjøs og ulykker på land. Norge har 6 enheter med 
to maskiner på hvert sted i vårt lange land. Vi kan ikke 
få takket disse modige menneskene nok. Ved å hjelpe 
andre setter de egne liv i fare.

Må fornyes
Vi var inne i hangaren til helikoptrene for å beskue mas-
kinene. Kaptein og sjef for skvadronen på Ørlandet, 
Ståle Mikalsen, holdt en lang utredning for oss. Det var 
spennende å høre hva de holder på med, og å høre hva 
de ikke er så fornøyd med.

Dette er jo meget strategiske enheter innenfor lan-
dets beredskap for berging av liv og skulle dermed 
være prioritert på høyeste plan. Vi fikk en følelse av at 
det ikke var helt slik.
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Med Fosen-halvøya 
og Brekstad som mål 

I år ble det en spennende utfart til egne områder, som denne gangen ble til Fosen-
halvøya med Brekstad som mål.

Deltakerne ble hentet av en av forsvarets busser og kjørt til Ørland flystasjon og ”330 Skvadron” for et 
spennende foredrag, film og omvisning på helikopterbasen.

Landet Rundt 

Av Øystein Fostervold
LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag



Maskinene er "gått ut på dato", og det er aktuelt å 
fornye maskinparken. Det tar imidlertid sin tid og ikke 
minst penger.

Spesielt var det for dårlig utstyr med varmesøken-
de videokameraer. Disse skulle være utskiftet til da-
gens tekniske forhold. Det nye utstyret ser bedre en 
våre øyne både på dag- og nattid. 

Vi ønsker alle disse redningsskvadronene lykke til 
videre med sine jobber og tjenester. Vi i LTN-Sør-Trøn-
delag, roper et stort hurra til denne gjengen!

 
Hyggelig avslutning
Lørdagskvelden åpnet vi med sang av Kor Sprøtts med-
lemmer i resepsjonen og marsjerte deretter inn til mid-
dag. Arvid Kristiansen, fylte 80 år denne dagen (12.09). 
Han er en trofast deltaker på våre arrangement og sta-
dig på farten for å hjelpe til. Vi sang bursdagssangen 
og overrakte en gave fra fylkeslaget. Etterpå ble det ble 
servert en nydelig middag.

Søndag etter lunsj tok vi på nytt Kystekspressen 
innover Trondheimsfjorden i retning hjem.

Vi takker for et hyggelig weekendbesøk ved Brek-
stad Kysthotell.
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I uke 37 og uke 39 var LTN- Sør-Trøndelag på besøk hos ni barneskoler i Trondheim 
og omegn. Førsteklassingene ved de ni barneskolene fikk utdelt refleksvest med Se-
lius på. Barna fikk også en Selius som skal sitte på bilbeltet, eller de kan ha den som 
kosebamse. Selius likte de veldig godt!

Barna ble stilt spørsmål som gjorde at de måtte tenke 
selv og komme med svar. LTNs representanter snakket 
om viktigheten av å bruke refleks og det å være synlig 
for andre trafikanter, særlig de i bil. Det var også snakk 
å bruke bilbelte. Barna fortalte historier om folk de kjen-
te som var skadet i en ulykke, og om foreldre som ikke 
bruker bilbelte!

Det var Liv Solveig Einan som hadde tatt kontakt 
med alle skolene og ordnet slik at LTN fikk komme. 
Første dagen besøkte Liv Solveig Einan og regionsse-
kretæren tre skoler. Andre dagen var Liv Solveig alene 
på to skoler og siste dagen var ungdomskontakt Tho-
mas Sund Øien med på tre skoler. Johan Selvåg var 
også på besøk hos en skole alene.

Laget synes dette var en ny og artig måte å holde 
aksjon på, og de anbefaler det til andre lag som ikke 
har delt ut sine barnerefleksvester ennå.

Samtlige førsteklassinger satte pris på at LTN kom 
på besøk. (Foto: LTN-Sør-Trøndelag)

Selius på refleksaksjon for barn

Arvid Kristiansen fylte 80 år den 12.09. Han er en 
trofast deltaker på LTNs arrangementer og stadig 
på farten for å hjelpe til.
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Vi startet med å se en film produsert av Norsk Laste-
bileier-Forbund (NLF). Filmet handlet om å få en bedre 
forståelse for de som kjører de største kjøretøyene og 
hvordan vi skal forholde oss til dem. Deretter ble del-
takerne delt opp i grupper på tvers av lagene og skulle 
samarbeide om å besvare en quiz. Dette løste litt opp 
på stemningen!

Endelig var det tid for å sette i gang med det vi 
egentlig var kommet for. Brit Lund og Liv Solveig 
Einan presenterte seg og fortalte om sin bakgrunn. 
Ordet MAGISK ble igjen diskutert og det kom mange 
kommentarer og spørsmål omkring dette. Mot, avan-
sement, grundig, iver, sindig og kjemi var noen av or-
dene som kom frem. Det siste som ble sagt om MA-
GISK var at det var et positivt ord.

Viktige spørsmål
Det ble en lengre diskusjon omkring likemannens taus-
hetsplikt og likemannens ansvar. I forhold til taushets-

plikten ble det sagt at det var lurt at lagene har et eget li-
kemannsutvalg hvor likemennene i laget kan møtes og 
snakke sammen om vanskelige saker, eller situasjoner 
som de føler ble dårlig håndtert. I likemannsutvalget er 
det fremdeles viktig å huske at man har taushetsplikt 
slik at man anonymiserer. Likemannens ansvar mente 
noen at betydde å være tilgjengelig 24 timer i døgnet. 
Dette ble diskutert frem og tilbake en stund.

Konklusjonen ble at det må være opp til hver enkelt 
likemann i hvilken grad man vil være tilgjengelig. Man 
kan fort bli utslitt av å være tilgjengelig hele tiden. På 
den annen side er det en gang slik at trenger man en å 
snakke med akkurat nå, så er det vanskelig å vente til 
i morgen.

Nyttige tips
Et tips var at man kunne ha telefonnummer til døgnåp-
ne krisetelefoner tilgjengelig og henvise videre til en av 
disse. Som likemann må man huske at man er en per-

Suksessen med 
likemannskurset fortsetter!

Etter en prøverunde med det ”forenklete likemannskurset” i fjor, ble det fra sentralt 
hold bestemt at kurset skulle holdes i alle regionene. Først ute var de tre lagene i 
Region Vest. Det var ni personer som møtte til kurs lørdag den 5.september på Thon 
Hotel Bergen Airport.

Landet Rundt 

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

Kurslederne Liv Solveig Einan (t.v.) og Brit Lund presenterte seg og fortalte om sin bakgrunn.
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son som byr på sine erfaringer, likemenn er ikke be-
handlere. Et annet tips er at man har egne likemannste-
lefoner i laget i stedet for å bruke egne. Det er også en 
fordel å møtes på nøytral grunn når 
man skal ha en likemannssamtale 
ansikt til ansikt. Ved å sette rammer 
for møtet/samtalen på forhånd, vil 
dette være mer forutsigbart for beg-
ge parter. For å illustrere hvordan en 
likemannssamtale kan gå for seg, 
ble det arrangert et rollespill mellom 
John Ottøy (kursdeltaker) og Liv Sol-
veig Einan (kursleder). Underveis i 
rollespillet ble de stoppet når de kom 
til spørsmål om forsikring og sosiale tilbud. Kursdelta-
kerne fikk i oppgave å svare det de trodde var svaret til 
likemannen. Per Oretorp kontaktes når det gjelder juri-
diske spørsmål, og lokallaget har det sosiale tilbudet. 

Nyttig kurs
Søndag var satt av til gruppeoppgaver, diskusjon og 
evaluering. Deltakerne ble igjen delt inn i mindre grup-
per med tre personer i hver og blandet på tvers av lage-
ne. Gruppeoppgavene handlet om Mari på 26 år som 
er student og Olav på 52 år som er bonde. Gruppene 
diskuterte hva man som likemann kan hjelpe Mari og 
Olav med, og hvilke tilbud LTN har. Til slutt ble kurset i 

sin helhet evaluert av kursdeltakerne. Det ble sagt at li-
kemannskurs burde holdes på et enkelt nivå som dette, 
er det for tungt og vanskelig stoff, klarer man ikke hen-

ge med. det virker heller ikke skrem-
mende å være likemann når det er 
så enkelt som dette kurset. Måten 
kurset holdes på skaper engasje-
ment. Det var passende med ca.10 
personer på et slikt kurs – hadde 
det vært flere deltakere, hadde flere 
latt være å snakke. Kurslederne fikk 
også skryt for måten de opptrådte 
på.

Følte trygghet
Kursdeltakerne følte de fikk god kontakt med kursleder-
ne, de var på samme nivå. Blir kurset mer profesjonelt, 
er man ikke lenger på samme nivå og det blir ikke den 
samme tryggheten blant kursdeltakerne. Alle har del-
tatt, alle har hatt ordet. Andre kommentarer gikk på at 
det var bra at Brit og Liv Solveig sa litt om bakgrunnen 
sin. Det var også nyttig å få utdelt foredraget på papir 
på forhånd, da var det lettere å følge med. Det var lagt 
inn hyppige og lange nok pauser, og pausene ble ikke 
brukt til å snakke om sykdom og elendighet. 

Vi avsluttet helgen med en deilig lunsj og dessert!

Det ble også tid til hyggelige måltider under likemannskurset i Bergen.

”Mange nyttige 
tips på kurset” 



Det var folksomt i Drammen på elvefestivalen.
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LTN-Buskerud fylkeslag hadde en av bodene i parken. 
Vi gikk rundt i parken og solgte lodd og ga ut seliuser 
og reflekser. I hele sentrum var det lagt opp til forskjel-
lige aktiviteter for både barn og voksne.

Lang kø
Det var lang kø der barn ble heist opp med ei heisekran 
i 20 meter høyde, og de kunne se utover hele Dram-
men. Den årlige svømmekonkurransen over den 130 
meter breie elva og med 16,5grader i vannet, konkur-
rerte 70 svømmere fra 13 år til den eldste på 70. I ett av 
”heatene” var det en enslig herremann på 63 år som 
kom noen minutter etter de andre, men ble klappet og 
heiet i mål der barnebarn og svigersønn tok vel imot 
ham.

Fine båter
Elva oser av vinnerinnsikt når starten går for de hjem-
melagede båtene, med og uten dragehode. Lierstranda 
raggaballaforening leverte inn en offisiell protest etter 
å ha blitt påkjørt av OKK. Gjengen fra Lierstranda fikk 
da en ny sjanse senere på dagen da protesten ble tatt 
til følge. Disse båtene har jo litt av noen spesielle navn 
og deltakerne tar det virkelig seriøst!

Flott underholdning
Vi kan jo ikke få med alt som foregikk under festivalen, 
men vi kommer ikke utenom artistene som underholdt 
i både teater og gamle kirkeplass. Der opptrådte ”Hal-
leluljagutta”, Bo Kaspers orkester, Jonas Fjeld & Chat-
hamcountyline og mange fler. 

Besøksrekord under 
Drammen elvefestival

Det var så mange som 100.000 mennesker som var innom festivalens utallige salgs-
boder, konserter og andre aktivitetstilbud.

Knut, Britt Sofie, Reidun og Sissel fikk snakket 
med mange mennesker i løpet av arrangementet.

Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim



Knut Arve Grønvold har solid bakgrunn innen salg og 
markedsføring. Han er optimistisk med tanke på inn-
tekstmulighetene for LTN.

- Vi har kjøpt et industribygg på Kallerud på Gjøvik 
der vi skal ha ett av call-sentrene. Jeg vektlegger grun-
dig opplæring av selgerne våre og er godt kjent med 
salg for ideelle organisasjoner. Vi mener bestemt at vi 
skal kunne gjøre en god jobb for LTN, sier Grønvold.

Økonomiutvalgets medlemmer, med generalse-
kretær Marit Andresen, Jarl Vian og Svein Ove Lange-
land, var nylig på besøk på Gjøvik for å diskutere avtale 
og strategi.

- Etter at vi mistet automatinntektene, så er det sta-
dig et krav til at vi må jobbe for å få opp inntektene 
våre. For noen år tilbake var også loddsalget en stor 
inntektskilde for LTN. Det ligger et potensial i loddsalg, 
og vi håper nå - med en ny strategi, at vi får opp volu-
met på salget, sier økonomiutvalget.
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Landet Rundt

Skrapelodden var tidligere en av LTNs viktigste inntektskilder, men det er ingen 
hemmelighet at mange ideelle organisasjoner, også LTN, sliter med salget. Lottcon 
på Ås har nå fått Knut Arve Grønvold fra Tele-Connect Group til å ta på seg ansvaret 
som daglig leder av lotteriet. Thor Bjørn Lie, som for noen år tilbake ledet Lottcon, 
går inn i styret. 

Tirsdag den 29.september var Kor Sprøtt på Søbstad Hel-
sehus og sang (bildet). Koret hadde akkurat fått ”unifor-
men” som medlemmene fikk anledning til å ha på! Det 
var om lag 25 sangglade eldre som sang sammen med 

koret på kjente sanger som eksempelvis " Nidelven stille", 
"La oss leve for hverandre", "Vennesangen", "Den glade 
vandrer" og flere. Koret avsluttet med kaffepause. Kaffe-
pausen er prioritert uansett hvor koret befinner seg!

Ny start for loddsalget

Kor Sprøtt opptrer igjen

- Målet må være å øke LTNs loddsalg betydelig, sier 
Thor Bjørn Lie (Lottcon), LTN-leder Svein Ove Lange-
land, generalsekretær i LTN, Marit Andresen, Knut Arve 
Grønvold (Lottcon) og landsstyremedlem Jarl Vian.
(Foto: Gunn-Elisabeth Almås) 
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Trafikktryggleiksdagen har blitt ein tradisjon ved Måløy 
vidaregåande skule dei seinare åra. Kvart år inviterer 
dei ei rekke etatar og organisasjonar til å vere med og 
bidra til dagen. Mellom anna politi, brannvesen, Røde 
kors, ambulansetenesta, Statens vegvesen, Gjensidige, 
Landsforeningen for trafikkskadde (LTN), lokale køyres-
kuler og Sogn og Fjordane tryggleikssenter.

Gode haldningar
Måløy vgs vil vere med på å skape gode haldningar i 
trafikken, og som mange andre skuler rundt omkring i 
landet gjer dei det med å setje trafikktryggleik på time-
planen. 

Trafikktryggleiksdagen er spesielt retta mot nye 
elevar, og difor er det førsteklassingane som deltek. 
Dei er no i den alderen der dei både startar med køy-
retrening og fleire skaffar seg moped og lett motor-
sykkel. Samstundes er mange jenter i denne alderen 
gjerne er passasjer i til dels tvilsame køyretøy med ur-
øynde sjåførar.

Redningsaksjon
Dagen var delt inn i to hovuddelar. Først ein demon-
strasjon av ein redningsaksjon. Deretter ei rullering der 
ungdommane gjekk innom ulike stand der etatar og or-
ganisasjonar delte kunnskapen sin.

Trafikktryggleik 
på timeplanen 

Onsdag 16. september arrangerte Måløy vidaregåande skule trafikktryggleiksdag 
for dei yngste elevane. Alle førsteklassingane ved skulen fekk ein dag fylt av nyttig 
kunnskap og praksis som kan hjelpe dei til å bli gode trafikantar.

Landet Rundt 

Av Anna Karolina 
Päbel Skomsø

Ein skadd mopedførar vert behandla av ambulansepersonellet. (Foto: Hanne Kristin Ljotebø) 
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I redningsaksjonen vart det simulert ei ulukke mel-
lom ein personbil og ein motorsykkel. Dei brukte le-
vande markørar med varierande skadeomfang, deri-
blant ein skada motorsyklist/mopedist, for å få fram 
problema med hjarte/lungeredning av ein skadd per-
son med hjelm. Ein politimann var øvingsleiar, han 
kommenterte undervegs i redningsaksjonen, så det 
vart lettare for tilskodarane å få med seg kva som vart 
gjort. Ambulanse, politi og brannvesen gjennomførte 
redningsøvinga med elevane som tilskodarar.
 

Fekk prøve seg
I rulleringa gjekk ungdommane gruppevis og besøkte 
ulike stand. Her fekk dei lære og prøve seg på ting som 
hjarte- og lungeredning med instruksjon frå Røde kors. 
Hjå Brannvesenet fekk elevane prøve seg på brannslok-
king og elles orientering om god branntryggleik både i 
bil og på hybelen. I tillegg fekk dei mellom anna høyre 
om førebyggande - og haldningsskapande arbeid av 
politiet, og LTN fortalde om korleis dei arbeider for å 
hjelpe og støtte trafikkskadde.

Svært godt mottatt
Frå LTN var Hanne Kristin Meek Ljotebø og Jarle Ha-
ram med på dagen. Dei syntes dei vart svært godt mot-
tatt og nytta anledninga til også å dele ut refleksar og 
seliusar (LTN sin maskot som ein kan feste på bilbeltet) 
til elevane.  

Elevane fekk 20 spørsmål sett saman av fleire ak-
tørar og dagen vart avslutta med trekninga av fire gå-
vekort som dei heldige vinnarane kunne bruke på køy-
reopplæring.

Elevane fekk prøve seg på brannslokking. (Foto: Hanne Kristin Ljotebø) 

Trafikktryggleiksdagen har blitt ein tradisjon ved 
Måløy vidaregåande skule dei seinare åra. 
(Foto: Hanne Kristin Ljotebø)



Trafikkskadde Martin Hasle, Vidar Løken og Ingar Ber-
gersen har sammen med pensjonert politiførstebetjent 
og hundefører Bente Hauger fra Oslo-politiet, holdt en 
rekke foredrag de siste årene der rus og villmannskjø-
ring har vært tema.

- Vi har holdt om lag 50 foredrag på fire måneder, 
og dette koster penger - blant annet fordi vi må ha med 
assistenter fordi hjelpebehovet er så stort. Det er et 
stort apparat rundt "guttene" når vi reiser rundt, fortel-
ler prosjektkoordinatoren.

Trafikkskaddes magasin har tidligere skrevet om 
foredraget som Martin, Vidar og Ingar fra Aurskog rei-
ser rundt med. På en ærlig og direkte måte forteller de 
sin historie, og foredraget har fått mange gode tilbake-
meldinger fra både skoler og fagpersoner.

Prosjektlederen forteller videre at Aurskog-prosjek-
tet har som mål å dra i gang ande grupper med unge 
skadde slik at et dannes liknende prosjekter rundt i lan-
det.

Det forebyggende 
prosjektet "Rus, russ og 
villmannskjøring" har fått 
900.000 kroner i støtte av 
Gjensidigestiftelsen.
- Det betyr at vi kan kjøre 
prosjektet vårt til og med 
2011, sier en svært glad 
prosjektkoordinator, Rita 
Korsgaard Lindboe.

Vidar Løken og tidligere 
politiførstebetjent Bente 

Hauger er her i aksjon under et 
av de mange foredragene som 
er holdt de siste årene. (Foto: 

Gunn-Elisabeth Almås) 

Landet Rundt 

Torsdag 1.oktober var styret i LTN-Sør-Trøndelag og 
noen spesielt innbudne utenom styret, samlet til plan-
legging av aktiviteter i laget i 2010. Møtet startet med 
en bedre middag i restauranten på Quality Hotel Pa-
norama. Deretter var det bare å brette opp ermene og 

komme med gode ideer til aktiviteter for 2010! Med-
lemmer har mye spennende og artig å se frem til, blant 
annet den årlige høstturen, ulike kurs og andre sosiale 
aktiviteter!

Planleggingsmøte for 2010 
for LTN-Sør-Trøndelag

Rus-prosjekt fikk midler 
fra Gjensidigestiftelsen
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Landet Rundt

Det har tidligere gått ut melding til alle 
lag, om at de kan bruke SM Data i Oslo 
hvis de skulle få problemer. Lagene beta-
ler selv for tjenesten, og daglig leder Stig 
Moren Eskeland forteller han skal kunne 
gi veiledning til lag i hele landet.

Stig Morten Eskeland har en lang karriere i databran-
sjen, og inngikk et samarbeid med LTN for en god tid 
tilbake.

- Det gikk ut informasjon til lagene om at vi kunne 
være behjelpelig, og i starten var det mange henven-
delser. Pågangen er ikke så stor nå, og det kan jo ha 
mange forklaringer - blant annet at folk stadig blir flin-
kere til å løse problemene selv, sier Stig Morten Eske-
land. 

Eskeland sier videre at han kan fjernstyre dataen og 
dermed rydde opp i problemene selv om oppdragsgi-
veren er lang unna. 

- Det er bare å ta kontakt. Vi kan også ta oppdrag på 
kveldstid og det kan jo være en fordel for folk som er 
på jobb på dagtid, sier han.

SM Data og Stig Morten Eskeland treffes på 
tlf: 93 45 73 00

LTNs håndbok, eller "Landsoversikt 2009" er i salg. 
Håndboka innolder en komplett oversikt over landssty-
ret, administrasjon, komiteer, utvalg, lokal- og fylkes-
lag. Prinsipprogrammet også er med i boka samt hand-
lingsplanen for LTN i perioden 2009-2011. Noen av 
sidene er også satt av til egne notater.

Boka koster 50 kroner pluss porto og kan kjøpes hos 
sekretariatet:
medlemmer@ltn.no

eller tlf: 22 35 71 00

SM Data er på plass 
for LTN-lagene

LTN-håndboka 
er i salg

Stig Morten Eskeland i SM Data i Oslo er behjelpe-
lig hvis LTN lagene skulle få dataproblemer. 



LTN takker for annonsestøtten
Trygt på skoleveiene

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Askim
kommune

Teknisk Drift
www.askim.kommune.no

Tønsberg kommune
www.tonsberg.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og
Kulturetaten

www.karmoy.kommune.no

Ibestad
kommune

www.ibestad.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Hol kommune

www.hol.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Grue
kommune

www.grue.kommune.no

Levanger
kommune

www.levanger.kommune.no

www.etnedal.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Bø
kommune

www.boe.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Bodø
kommune

www.bodo.kommune.no

Verdal
kommune

www.verdal.kommune.no

Trøgstad
kommune

www.trogstad.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
www.afjord.kommune.no

Rana
kommune

www.rana.kommune.no

Eidfjord
kommune

www.eidfjord.kommune.no

www.ballangen.kommune.no

Stryn
kommune

www.stryn.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Samnanger
kommune

www.samnanger.kommune.no

Dyrøy
kommune

www.dyroy.kommune.no

Moskenes
kommune

www.moskenes.kommune.no

Leirfjord
kommune

www.leirfjord.kommune.no

Hadsel
kommune

www.hadsel.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Tysnes
kommune

www.tysnes.kommune.no

Skånland
kommune

www.skanland.kommune.no

Hjelmeland
kommune

www.hjelmeland.kommune.no

Hemnes
kommune

www.hemnes.kommune.no

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

Lavangen
kommune

www.lavangen.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Tana
kommune

www.tana.kommune.no

www.sykkylven.kommune.no

Engerdal
kommune

www.engerdal.kommune.no

Osen
kommune

www.osen.kommune.no

Leikanger
kommune

www.leikanger.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Gulen
kommune

www.gulen.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Øksnes
kommune

www.oksnes.kommune.no

Storfjord
kommune

www.storfjord.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

www.notodden.kommune.no

Ås
kommune

www.as.kommune.no

Tromsø
kommune

www.tromso.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Rissa
kommune

www.rissa.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Skjåk
kommune

www.skjaak.kommune.no

Steigen
kommune

www.steigen.kommune.no

Drammen
kommune

Omsorgstiltakene
www.drammen.kommune.no

www.gran.kommune.no

Nittedal
kommune

www.nittedal.kommune.no

Klepp
kommune
www.klepp.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

Veien til førerkortet
       - Bruk en ATL-skole!

SOGN og FJORDANE

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

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
        Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

Røros Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10, 7374 RØROS

           Tlf. 72 41 12 64 - Mobil 915 74 450

- ATL-skolene støtter
Trafikkskaddes Magasin

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Vegårshei
kommune

www.vegarshei.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Vanylven
kommune

www.vanylven.kommun.no

Trysil
kommune

www.trysil.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Selbu
kommune

www.selbu.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Røros
kommune

www.roros.kommune.no

Askøy
kommune

www.askoy.kommune.no

KJØR FOR LIVET!
Trygg og effektiv kjøreopplæring.

Skolen med audiovisuelt teorikurs

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

Ringerike
Trafikkskole

Storg 20 A
3510 HØNEFOSS

Tlf. 99 12 07 55

A. Hønsen
Sjåførskole AS

Vestvollv 8 b, 2019
SKEDSMOKORSET

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

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for

trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i

sentrum for våre trafikkskoler

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Fylkestrafikktryggingsutvalget (FTU)
Møre og Romsdal

 Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf. 71 27 41 16

Hordaland
fylkeskommune

Samferdselsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Hordaland
fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Regional utvikling
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

Tlf. 23 23 47 50

eiker vekst as
Ryghgata 6

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Samferdselsavd.
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00

Olavskulen
Folkehøgskule

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

2500 TYNSET  -  Tlf. 62 48 05 68

AUST-AGDER

Grimstad.................................Tlf. 37 04 49 99

SØR-TRØNDELAG

Røros v/Røros Auto....................Tlf. 951 46 246

Veritasv 1, 1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

L. A. Nordhaug AS
6455 KORTGARDEN

Tlf. 71 20 23 30
Alt innen graving, sprenging

og massetransport

Regional utvikling
0185 OSLO

Tlf. 22 05 50 00

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Skarnes
Drosjesentral

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

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

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Vest-Agder
fylkes-
kommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Brøto
Transport AS

3550 GOL
Tlf. 32 07 52 68

Tau Auto AS
 4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90

Nettbuss
Trøndelag AS

Oslov. 129
7018 TRONDHEIM

Tlf. 815 22 900

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Jensvollv. 44
3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Klasse: A, B, T og BE

Østerhagen
Transport AS

2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13
Mobil 913 79 957

Thermo - Stykkgods - Partitransport

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Nor-Pel A/S
Gjellebekkv.

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 22 70 40

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Tlf. 32 13 11 34

Lastebiltransport
Westad O. & Sønner AS

Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Albjerk Bil
Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00
www.albjerk.no

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20
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SeliusSelius
På Selius sidene har jeg ofte skrevet at mob-
bing er stygt og ulovlig! Det tror jeg du er 
enig i. Alle som leser Selius-sidene håper jeg 
er greie mot andre ungdommer og barn – 
det tror jeg også de er! På skolen min har det 
skjedd noe som jeg synes er veldig leit. Noen 
elever, som er litt eldre enn meg, har skrevet 
stygge meldinger om en annen elev. Dette er 
sendt til veldig mange, og har vært kjempe-
vondt for den det gjelder. Jeg synes det både 
er feigt og dumt at noen kan gjøre slike ting. 
Denne saken ble tatt opp på skolen, og det 
ble skikkelig mye bråk av det. Foreldrene til 
den eleven som ble utsatt for mobbingen på 
nett, ville melde det til politiet. Når saken ble 
tatt opp på skolen, og de som hadde sendt 
disse stygge meldingene ba om unnskyld-
ning, så ble ikke politiet kontaktet.

Jeg synes du også skal si ifra til læreren eller 
andre voksne hvis du får greie på at slikt skjer 
på skolen din. Det å bli mobbet er fryktelig 
vondt, og de som blir mobbet kan få det vel-
dig vanskelig i lang tid framover. Jeg har hørt 
at noen mobbeofre til og med vil bytte skole 
fordi det blir så vondt å møte de som plager. 
Mobbing på nettet er veldig alvorlig, og den 
som sender slike melinger må huske på at 
disse meldingene blir lagret. Hvis noen sen-
der slikt, så kan det spores tilbake til den 
som sender dem. Da er den personen virke-
lig i trøbbel!

Hilsen Selius

Stygt å mobbe
også fra PC`n

Heidi Lilledal Østmoe (9) fra Lillehammer har sendt oss 
denne flotte tegningen der Selius er ute i vannet. Her 
svømmer han og koser seg. Tusen takk for tegningen, 
Heidi. Overraskelse kommer i posten!
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SeliusSelius

Løsning -

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

Hva heter Kinas fiskeriminister?
Svar: Fang Hai. 

To fugler satt på en gren og 
snakket. Så sa den ene: 
- Jeg vet ikke hvor jeg skal 
bygge redet mitt, for det er et 
rede på hver eneste gren her.
Da sa den andre: - Bygg inne på 
Stortinget, du. Der har de ikke 
rede på noen ting.

To venner ferierte sammen. 
Etter den første natten på 
hotellet spurte den ene: - Nå, 
Truls, har du sovet godt i natt?
- Nei. Jeg hadde en død loppe 
i senga…
- En død loppe kan da ikke være 
så plagsom?
- Det tror du, ja, men det kom 
flere hundre slektninger i 
begravelsen!

Svensken skulle på besøk til 
nordmannen, men da han kom 
fram, sto det en lapp på døra:
- Ha,ha! Der lurte jeg deg! Jeg 
er ikke hjemme.
Da skrev svensken en lapp: 
- Ha, ha! Jeg har ikke vært her!

Faren til sin snakkesalige sønn: 
- Hvis du snakker mer nå, 
låser jeg igjen munnen din!
Sønnen: - Da snakker jeg 
gjennom nøkkelhullet!

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

SJONGLØREN
Nummer 1 og 5.

PÅ TOPPEN AV
FJELLET
Tau C.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/Brit Lund
Lian rehab., Vådanvegen 39, 
Postboks 3422,
7425 Trondheim
T. 928 33 612 
ltn-sortrondelag@ltn.no 
Konto: 4200.24.64246

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LTN-Regionssekretær Øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
M. 482 47 402
regionost@ltn.no
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LTN kryss
Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende 
inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
16.november

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Høstferie

Vinnerne er:
Tor Oldervoll, 
Birtavarre
Eli Kolstad, 
Heidal
Odd-Egil 
Gundersen, 
Oslo

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

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

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

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

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

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

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

PÅ
SOFIE - 
MYR 16. 
AUGUST

VARS - 
LER
FISK

ER DET
I  LTN

KLISTRE BIDIGE ØVE HJELPE - 
MIDDEL

VIL LTN 
GJERNE

HA

PREPO - 
SISJON

MYNT

MAGE
SVAR

OBJEK - 
TIVER

RETNING

FORMER
ARISTO - 
KRATIET
HASTER

HØYTID

FRYSES HAVØRN

DEL TEKKE FUGL
IRLAND

FOTTØY FRANSK
ELV

DRAS  I 
GANG
FLERE

STEDER

PIKE - 
NAVN

PRO - 
NOMEN
LEVERE

DRIVE
GRESK
BOKST.

KLAGE - 
SANG

NYTEL - 
SES - 

MIDDEL
DRIKKE SNO

FETT

TALL SAMD PAPE - 
GØYE

TITTEL
PREPO - 
SISJON

TALL

HUMRE FØLE DYR DEN
YNGRE

ARTIK - 
KEL

HIMMEL - 
LEGEME

GRET - 
TEN

DRIKK

GUTTE - 
NAVN

FORMU - 
LAR

HOLDE
MUNN
LEGE - 
MIDDEL

BYGE TELE
VRINSK

STOF - 
FET

UTROP
HAGL

GRUS
GUTTE - 

NAVN

OPP - 
FØRE

TALL
ARTER

ULER
GI

DANN - 
ELSE

AVLIVE

GUTTE - 
NAVN

UKE - 
BLAD

SØKER
VASSE

UNGARN ELV

PÅLEGG TALL SKRU
YTRE

LIK
BRUK

TONE

3,14 FELLE I  ÅRET SIKT
MAN

MANN STIVNE
GITTER

TRE
NÅTID

GUTTE - 
NAVN

PLASS - 
ERTE

GAUGE
PLATE

RE - 
KLAME

HVILTE
OFRET

RISSE
VENE

OMME

HAR SKRYT LE - 
DELSE

TALL
ILD - 

STEDER
NESET RØYS

SMAL

STEMME SPRINTE
POTE

TREGET
NEDBØR

REDSEL
HÅND

ELV BRO - 
DERE

KJEMME
VASKE

FOR - 
ANDRES
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LTN takker for annonsestøtten

Thomas søker kontakt med andre   
Jeg heter Thomas, er 26 år, ugift og bosatt i Rogaland. Jeg ble skadet i en 
trafikkulykke for noen år siden. Årene etter ulykken har gått til rehabilitering 
og gjenopptrening. Det har vært en hard og tøff kamp, med mange tunge 
stunder. Jeg trener fortsatt og syntes ennå jeg har fremgang. Jeg trives 
godt sammen med andre mennesker. 
Ting og ord er helt klar for meg, men det kan enkelte ganger være vanske-
lig for meg å uttrykke meg på en slik måte at jeg får frem budskapet mitt. 
Jeg er glad i musikk og dyr å trives godt på reiser og turer. Hvis der er noen 
som også liker å reise, kunne vi kanskje reise sammen, når vi er blitt kjent.
Jeg ønsker å komme i kontakt med mennesker i samme situasjon som 
meg for nærmere bekjentskap.
Er på facebook. 
Skriv eller tekst meg på mail til: dambo31@hotmail.com 
– eller sms på tlf.: 41145531.

Ungdomsutvalget med ny sammensetning

Ungdomsutvalget i LTN har foretatt en endring. 
   Det nye ungdomsutvalget ser ut som følger:

   Kjersti Einan
      Hanne Sofi Holmeslet
        Elisabeth Bøen-Johnsen



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

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

gode resultater.

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

Gratis vurderinG

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Kjør forsiktig
i høstmørket!

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

det enklere for oss å komme i kontakt med deg. 

Du kan sende adressen din til:

medlemmer@ltn.no

1999 MB Vito 113 aut (rullestolbil)
Denne bilen er bygd for rullestolbruker. Fjernstyrt rampe 
går ut og legger seg på veien slik at rullestobruker kan 
kjøre opp på rampen for så å kjøre rampen inn i bilen. 
Fjernstyrt lukking av skyvedør. fjernstyrt regulering av 
førerstol. Ellers fremstår bilen i meget god stand og 
har vært gjennom alle servicer hos MB. Bilen er i dag        
registrert for 5 personer.

Nærmere informasjon: www.varebil.no  

Seminar om 

arbeid og attføring

Den 21.-22. november har Region Midt regionsseminar om 
arbeid og attføring på Tingvold Park Hotel på Steinkjer.

 
Påmeldingsfrist er torsdag 5. november 
til regionssekretær Kjersti Einan på 
tlf: 975 11 131 eller region.midt@ltn.no



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Marit Håvemoen
Advokat Trond S. Laumann

Advokat Anne Kobbe
Advokat Lars Edvard Erichsen

Advokat Espen Rekkedal

Adv.flm. Eivind Kluge

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

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

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

Vi bistår ved alle typer personskader, men har på grunn av de spesielle 
utfordringer enkelte skadetyper og erstatningsspørsmål reiser, delt oss inn 
i 7 forskjellige team:
•	 Hodeskader	(kognitiv	svikt)
•	 Ryggmargskader
•	 Nakkeskader
•	 Forsørgertap
•	 Medvirkning	v/påstått	uaktsomhet	(f.	eks.	promillekjøring,	høy	hastighet)
•	 Erstatning	til	skadde	personer	i	egen	næring	
	 (selvst.	næringsdrivende	og	personlig	aksjeselskap)
•	 Fødselsskader

I	tillegg	kan	vi	bl.a.	tilby	tjenester	innenfor	følgende	rettsområder:	fast	eiendoms	
retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som bistands-
advokat.

Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

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

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

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

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

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

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

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

Ta kontakt på telefon:  22 35 71 00


