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ADVOKATENE M.N.A

CHRISTIAN WIIG & CO AS

Advokatene Christian Wiig og Co AS består av 9  
advokater. Du finner oss vis a vis Trondheim Tinghus.  

Du kan lese mer om vår virksomhet på  
www.christianwiig.no.

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

Trafikkskade Yrkesskader Pasientskader

Vi bistår i saker mot forsikringsselskaper, NPE og NAV

Kontakt:
Advokat Lise Skaaraas

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

Gratis førstekonsultasjon og vurdering

Varsel om årsmøte
LTN- Steinkjer og Namsos lokallag avholder 

årsmøte lørdag den 12. februar 2011

Sted og tid er enda ikke fastsatt men  
kommer senere.

Saker som ønskes behandlet må være  
styret skriftlig i hende senest  

fire – 4 uker før årsmøtet.

Sakene sendes til:

Tor Arild Hansen
Furukroken 11

7750 Namdalseid                                  

NÅ ER DET ENKELT 

Å BLI MEDLEM
Etter noen måneders drift viser det seg at 
mange velger å melde seg inn på nettet!  

Gå inn på www.ltn.no og klikk på 
”Medlemskap” på venstre side, der ligger alt 

som trengs for innmelding; priser, 
medlemsfordeler, brosjyren ”sentrale 

spørsmål om erstatning” og advokatvalg-
skjema.  Innmeldingen gjøres direkte på nett, 
og den som melder seg inn får en bekreftelse 
og beskjed om at faktura sendes med post.

Hvis det er noen som heller ønsker inn- 
meldingsskjema tilsendt i posten, er dette 

også mulig å krysse av for.
De som ikke bruker nettet kan ringe oss på 
telefon 22 35 71, så sender vi innmeldings-

papirene i posten som før!

COGNITASS

et vindu for
kommunikasjon
og oversikt

COGNITASS gir oversikt over dagen og det som 
skal skje fremover.

COGNITASS KOMMUNIKASJON har album 
med bilder, e-post, nyheter og ordbank.

COGNITASS STRUKTUR gir enkle veiledere og 
handleliste.

Cognita har lang erfaring med hjelpemidler for hjer-
neskader. Kontakt oss for visning av mulighetene.

www.cognita.no
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

Det er gledelig for oss å registrere 
at både artister, kunstnere og fir-
maer støtter vårt arbeid og gir av 
sitt overskudd til foreningen. LTN 
mottar også minnegaver, og det er 
med en spesiell ydmykhet vi mot-
tar gaver etter ofre i trafikken. At 
etterlatte vil bidra overfor andre 
skadde, varmer oss ekstra. Alle bi-
drag er med på å gjøre det mulig å 
gi medlemmene våre et stadig be-
dre tilbud. At flere aktører henven-
der seg til oss, fastslår at LTN er en 
synlig forening som oppfattes seri-
øst. Målrettet arbeid siden 1984 har 
gitt resultater, og bredden i vårt ar-
beid har økt. Tusenvis av mennes-
ker har gjennom årene fått hjelp av 
LTN, og det er vi stolte over.

 For at vi skal kunne gi et best mu-
lig landsdekkende tilbud, er vi helt 
avhengig av lokallagene er oppe-
gående. Noen lag er allerede i 
gang med å planlegge årsmøtene 
for neste år. I følge vedtektene skal 
årsmøtet avholdes innen 15. april, 
og varsel om møtet skal kunngjø-
res senest åtte uker før årsmøtet 
blir holdt. Vær derfor ute i god tid!  

LTN er i gang med regionskonfe-
ranser og det er allerede avholdt 
konferanse i vest. I november av-
vikles det konferanse i de øvrige 
regionene. Under samlingene blir 

det satt fokus på medikamenter 
og kjøring. Vi har medlemmer som 
er påkjørt av rusede sjåfører og vi 
vet hvilke enorme kostnader både 
menneskelig og samfunnsmessig 
dette medfører. LTN har tidligere 
hatt kjøring og medisinbruk som 
tema på regionkonferanser, og vi 
vil fortsette å fokusere på dette for-
di medlemmene våre er opptatt av 
problemstillingen. LTN mener det 
er ikke er noen rettighet å kjøre bil. 
Legene må bli flinkere til å informe-
re om hva inntak av medisiner gjør 
med reaksjonsevnen vår. En pasi-
ent kan i lang tid ha brukt èn type 
medisin, men så få ytterligere en 
resept som forsterker virkingen. En 
del av våre medlemmer må bruke 
medisiner for lindring av smertene. 
Noen har fått angst, søvnproble-
mer og depresjoner etter ulykken. 
Også i egne rekker skal vi derfor ta 
opp problemstillingen. Ikke minst 
er debatten om medisinbruk og 
kjøring enda mer aktuell etter at det 
ble innført nye regler i sommer.

Vi er inne i en mørk og kald årstid 
med glatte veier. LTN minner om 
sjekk av både dekk og lys!

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Økende støtte til LTN  

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Hun medgir at årene etter at man-
nen omkom har vært vanskelige. Til 
tider går det greit, men av og til blir 
sårene revet opp igjen. Barna har 
heller ikke hatt det lett. De to eldste 
barna "mistet" et skoleår og det har 
vært vanskelig å bearbeide at pap-
pa ble revet vekk. Tross all sorgen 

og fortvilelsen har imidlertid fami-
lien bestemt seg for å kjøre Catos 
ulykke i rettsapparatet. 

- Det ble gjort flere henvendel-
se til veivesenet, som altså ligger 
under fylkeskommunen, om at vei-
en var i svært dårlig beskaffenhet. 
Bare fire timer før Catos ulykke, 

ringte en beboer ved ulykkessvin-
gen til veivesenet. Det ble altså gitt 
flere bekymringsmeldinger uten at 
det ble foretatt nødvendige utbe-
dringer. Dette må noen ta ansvaret 
for, sier Eva Skøld Paulsen.

- Noen må ta ansvar
for	de	farlige	veiene
Sommeren 2008 omkom familiefaren Cato Paulsen (45) i en motorsykkelulykke på fyl-
kesvei 428 i hjembygda Gjerdrum. Nå går familien til retten for å få plassert ansvaret. 
De mener veiens dårlige beskaffenhet førte til ulykken, og LTNs Rettsikkerhetsfond 
går inn med økonomisk støtte i saken.
- Vi gjør det for at andre skal slippe den samme tragedien som har rammet oss.  
Noen må stå ansvarlig for at veiene er rene dødsfeller. I dette tilfellet er det Akershus 
fylkeskommune og Mesta, mener Eva Skøld Paulsen.

- I etterkant av ulykken laget Statens veivesen en rapport der de konkluderer med at stor fart var hoved-
årsak til ulykken, men det stiller vi oss sterkt kritiske til. Det stemmer rett og slett ikke, sier Eva Skøld 
Paulsen (t.h) sammen med datteren Iselin.( Foto: Roar Grønstad, Romerikes Blad)
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Reportasje

Hull og grus
Cato Paulsen var ute i et ærend før 
hele familien skulle i kulturbygget. 
To av barna skulle spille piano. Det 
var en fin sommerdag med opp-
holdsvær og sol. På vei hjem skjer 
ulykken. Cato får "skrens" eller mis-
ter kontroll over sykkelen, kommer 
over i motgående kjørefelt og hav-
ner under en lastebil. 

- I etterkant av ulykken laget Sta-
tens vegvesen en rapport der de 

konkluderer med at stor fart var ho-
vedårsak til ulykken, men det stiller 
vi oss sterkt kritiske til. Det stem-
mer rett og slett ikke. Cato var en 
voksen og svært forsiktig motor-
sykkelfører. Han var opptatt av tra-
fikksikkerhet, og maste til stadighet 
på vår datter om at hun måtte kjø-
re forsiktig. Vi mener manglende 
varsling om hull i veibanen og dår-
lig vedlikehold er årsaken. Her får 
vi støtte av ingeniørfirmaet Rekon 
som blant annet utreder årsak til 
ulykker. Rekon brukes faktisk også 
av vegvesenet i granskingen av 
ulykker. Rapporten forteller at Cato 
kjørte maksimum 49 kilometer i ti-
men i 60-sonen, forteller hun.

Eva legger ikke skjul på at veg-
vesenets rapport har provosert:

- Når det gjelder den interne 
UAG-rapporten til vegvesenet så 
hører det med til historien at de 
foreslår et oppfriskningskurs for 
MC-førere!  At det på den aktuel-
le strekningen ikke var skiltet med 
advarsel om farlig veibane, nevnes 
ikke, sier hun oppgitt.  

- Vi går til sak for å få plassert ansvaret. Hvis ikke vi gjør noe, vil andre kanskje oppleve den samme 
tragedien som oss, sier Eva Skøld Paulsen. (Foto: Roar Grønstad, Romerikes Blad)

"Har ikke tillit til 
etater som gran-

sker seg selv"

"Ingen tok bekym-
ringsmeldingene 

alvorlig"
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Godt støtteapparat
Eva roser støtteapparatet i kommu-
nen. Både hun og barna fikk god 
hjelp etter ulykken.

- Ja, krisegruppen kom fort på 
plass, og vi har også deltatt i en 
sorggruppe. Vi har fått god oppføl-
ging i en veldig vanskelig tid. Dess-
uten kom vi også fort i kontakt med 
LTN. Dagen etter ulykken begynte 
det å strømme blomster hjem til 
oss, og det ble så mye at det nes-
ten føltes vondt. Jeg tok kontakt 
med den lokale blomsterbutikken 
for få formidlet at vi heller ønsket 
oss en gave til Landsforeningen 
for trafikkskadde - enn flere blom-
ster. Slik ble det. De som ville be-
stille blomster ga heller til LTN. Det 
føltes riktig for oss, forteller hun og 
legger til:

- Om lag en uke etter ulykken 
deltok vi også på stand i regi av 
LTN - Romerike, og om lag en må-
ned etter ulykken hadde vi en mar-
kering på ulykkesstedet. Der var 
også foreningen representert og 
det satte vi står pris på.

Vil føre sak
Eva medgir at det føles vanskelig å 
skulle gå rettens vei for å få plassert 
ansvaret for ulykken, men hun gjør 
det for hennes avdøde mann.

- Cato skal ikke ha dødd forgje-
ves, og vi vet at andre kan komme 
i samme situasjon som oss. Når 

vi har LTNs rettsikkerhetsfond i 
ryggen føles det dessuten lettere. 
Å saksøke en part kan bli økono-
misk svært tungt hvis vi ikke når 
fram. Barna og jeg har reist et krav 
på 300.000 kroner hver, men det 
kan naturligvis ikke erstatte tapet. 
Vi synes imidlertid det er viktig at 
Akershus fylkekommune erkjenner 
skyld. En dom i vår favør ville være 
en rettesnor for andre. Saken er 
derfor prinsipielt viktig, mener hun.

Skremmende holdning
Eva rister oppgitt på hodet over at 
bekymringsmeldinger ikke blir tatt 
på alvor.

- Jeg trodde faktisk at veimyn-
dighetene tok meldinger på alvor, 
at noen i systemet reagerte når bi-
lister og andre trafikanter var be-
kymret. Hvorfor ikke skilte på en 
skikkelig måte? Hvorfor ikke advare 
trafikantene om farene som ligger i 
veibanen foran dem? Det føles ek-
stra provoserende at vegvesenet 
skal granske sin egen rolle i slike 
saker. En slik granskning er ikke 
troverdig før et uhildet organ er på 
plass, mener hun og viser til at det 
også i statsbudsjettet er lagt opp til 
at veimyndighetene skal granske 
seg selv.

- Hvordan ser du på livet akku-
rat nå?

- Nå skal vi konsentrere oss om 
saken som ligger foran oss, og det 

er klart vi en spente på det vi står 
foran. Med tiden blir det kanskje 
lettere å takle ulykken og tapet av 
mann og pappa, men…det tar tid, 
sier hun.

Er spent
Det har vært en god del oppmerk-
somhet i pressen omkring denne 
saken - ikke minst i Romerikes Blad. 
Eva innrømmer at det av og til føles 
vanskelig å rive opp sårene igjen, 
og at det blir tøft å gå rettens vei. 
Men, hele familien er fast bestemt 
på å gå løpet fullt ut.

- Etter Catos dødsfall ble det 
opprettet en konto på nettet, og der 
har det kommet inn penger. Vi har 
bestemt oss for at vi skal dele dis-
se pengene på Norsk Motorsykkel-
union og LTN hvis vi vinner fram i 
rettsapparatet. Vi ønsker å gi noe til- 
bake til dem som har støttet oss, 
sier Eva Skøld Paulsen avslutnings-
vis og legger til at familien har  
en Facebookside: "Gjerdrumsulyk-
ken", hvis folk vil lese mer der.

"Takknemlig for 
støtte fra LTNs 

fond"

Christian Lundin, ved Advokatkon-
toret Ness & Co, mener ulykken  
kunne vært unngått:

- Det var gitt en rekke varsler 
om farer ved veien og det ble ikke 
iverksatt tilstrekkelige sikringstil-
tak. Ulykken kunne på en enkel 
måte vært unngått ved å sette opp 
skilt. Det ble altså ikke gjort, sier 
advokaten. 

De etterlatte kommer også med 
et økonomisk krav etter ulykken. 

Eva Skøld Paulsen har mistet sin 
ektemann og de tre barna har mis-
tet en far. 

- Kravet er oppreisningskrav 
fastsatt etter rettens skjønn og det 
er antydet 300 000 kroner til ekte-
fellen og hver av barna, forklarer 
Lundin.

Lundin sier videre at det har 
vært av avgjørende betydning at 
LTN støtter saken økonomisk.

- Uten LTNs støtte hadde det 

ikke vært mulig å anlegge saken. 
Den er av stor prinsipiell betyd-
ning, sier advokaten.

Fylkesordfører Nils Aage Jeg-
stad (H) har fått stevningen på bor-
det, men ønsker ikke å kommen-
tere saken overfor Trafikkskaddes 
magasin før den kommer i rettsap-
paratet. Han sier:

- Dette er en tragisk sak. Ut over 
det har jeg ingen kommentar. 

- LTNs støtte er 
helt	avgjørende
Saksanlegget er rettet mot Mesta Drift As og Akershus fylkeskommune ved fylkes-
ordføreren, og advokat Christian Lundin sier støtten fra LTNs rettsikkerhetsfond har 
vært helt avgjørende for at saken kommer inn i rettssystemet.
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Regjeringen har foreslått å sette av 2,5 milliarder mer i budsjettforslaget til den nye 
transportplanen neste år. Dette er en plan som i perioden 2010-2019 har en ramme på 
100 milliarder kroner. I 2011 vil regjeringen bruke 29,4 milliarder på vei og bane.
- Forslaget er vel ikke så "aller verst", men vi er ikke imponert. Regjeringen har prio-
ritert vedlikehold av veier - noe som er viktig sett i et trafikksikkerhetsperspektiv. 
Men, vi har et stort etterslep, fastslår LTN-leder Svein Ove Langeland.

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Statens vegvesen får en økning i 
sine tilskudd på 1,5 milliarder kro-
ner. Foruten dette bevilges det èn 
milliard kroner til rassikring. 
- Sett under ett, så satses det jo. Et-
terslepet på veinettet er imidlertid 
stort, og vi har derfor ingen grunn 
til å juble. Vi registrer at Samferd-
selsministeren lover økt satsing 
på vei og jernbane, mens Opplys-
ningsrådet for Vegtrafikken mener 
satsingen er for dårlig. Vi har et stort 
forfall på veiene våre, etterslepet er 
stort. Det gjenstår å se om satsin-
gen er stor nok til å innfri transport-
planen for fireårsperioden, sier Lan-
geland.

Nytt asfaltdekke
Samferdselsministeren sier at 
2011 vil bli et historisk løft for 
drift og vedlikehold på veinettet. 
Det blir blant annet 100 mil med 
nytt asfaltdekke på riksveiene.                                                                                                    
- Rapporten fra Statens havarikom-
misjon fra den såkalte Alta-ulykken 
som kom tidligere i høst, forteller at 
spor i asfalten som er nesten fem 
centimeter, er uforsvarlig. Kravet 
bør være at dyden ikke er mer enn 
2,5 centimeter - og her støtter vi oss 
på en rapport fra Transportøkono-
misk institutt.  Vi imøteser derfor 
med glede hver eneste krone som 
skal gå til vedlikehold og nytt asfalt-
dekke, sier Langeland.
Samferdselssektoren har forøv-
rig lovet at bevilgningene skal øke 
hvert år slik at løftet i transportpla-
nen blir innfridd. Det betyr 100 mil-
liarder kroner de neste 10 årene.

Kritisk til tilsyn
Assisterende generalsekretær i 
LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad mener 
også det er på høy tid at det satses 
på vedlikehold av veiene. Men, som 
andre organisasjoner med trafikk 

på dagsorden, så er hun ikke udelt 
begeistret over budsjettet.
- Vi stiller oss svært kritiske til at Sta-
tens vegvesen skal føre tilsyn med 
seg selv. Vi krever at staten skal ha 
oppgaven med tilsynet på det kom-
munale- og fylkeskommunale vei-
nettet. LTN er svært engasjert i den-
ne saken, og i en høringsrunde var 
det et flertall for et "eksternt" tilsyn. 
Vi mener et uavhengig tilsyn har 
mulighet til sanksjoner og dermed 
færre ulykker. Dette blir som om 
bukken passer havresekken, mener 
Ingeborg Dahl-Hilstad.

Mer til helse
Langeland sier det er med glede 
han registrerer at bevilgningen til 
samhandlingsreformen skal økes 
med ytterligere 200 millioner kro-
ner - til totalt 580 millioner kroner. 
Noe av ideen med reformen er å 
forebygge sykdom og gi pasiente-
ne en bedre behandling der de bor.
- Samhandlingsreformen vil berøre 
de aller fleste av våre medlemmer, 
og vi følger naturligvis godt med 
på prosessen. Vi registrer at noen 

kommuner er i gang med å bygge 
ut sitt eget helsetilbud, og at det har 
gått ut signaler fra helseministeren 
om at kommuner samarbeider med 
både sykehus og seg imellom for å 
gi et bedre tilbud. LTN har vært po-
sitiv til reformen, men det gjenstår 
å se om vi når målene. En ytterlige-
re styrking for å kunne dra i gang 
reformen er i alle fall positivt, sier 
Langeland. 

Flere skal behandles
Totalt utgjør budsjettforslaget for 
helse- og omsorgdepartementet 
13 prosent av utgiftene for 2011, og 
helse- og omsorgsminister Anne-
Grete Strøm-Eriksen lover at flere 
skal få behandling på sykehusene. 
Strøm-Eriksen lover også å reduse-
re ventetidene og styrke kvaliteten 
i helsetjenesten. Hun øker derfor 
bevilgningen til pasientbehandling 
med 970 millioner kroner neste år.
- Vi vil også i år komme med innspill 
i forbindelse med statsbudsjettet, 
for det er en rekke tall vi nå må se 
nærmere på, avslutter Langeland.

- Godt at mer går til
vedlikehold	av	vei

Regjeringen har prioritert vedlikehold av veier, og det applauderer 
LTN. 100 mil skal asfalteres, hvis Regjeringen får det som den vil.  
(Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås)
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Trafikkskaddes magasin presenter-
te i fjor aksjonen som Statens veg-
vesen, fylkesmennene i Hedmark 
og Oppland og trafikksikkerhetsut-
valgene i fylkene har kjørt. Fokus 
har vært rettet mot leger og brukere 
av medikamenter for å bevisstgjø-
re kjøring med "trekant-medisin". 
Nå har det kommet nye forskrifter, 
og Bechensten mener det hviler et 
særlig ansvar på den enkelte til å 
forsikre seg at ikke inntaket av med-
ikamenter og kjøring overskrider de 
nye reglene. Legen har også plikt, 
etter helsepersonelloven og egen 
forskrift, til å melde fra dersom hel-
sekravene i førerkortforskriftene 
ikke er oppfylt.

Klare regler
Helsedirektoratet slår fast at fører-
kortforskriften stiller visse krav til 
syn, hørsel, helse og førlighet for 
den som skal føre motorkjøretøy. 
Når helsekravene ikke er oppfylt, 
kan det søkes fylkesmannen om 
dispensasjon fra helsekravene. 

- Den enkelte kan gi inn på hel-
sedirektoratets nettsider og lese 
om det nye regelverket, men jeg 
vil anbefale mennesker som bruker 
medisiner som ligger i denne kate-
gorien, om å ta kontakt med legen 
sin. Vi vet også at en del mennesker 
kombinerer ulike medikamenter, 
og da vil kanskje ikke en veiledende 
dose være innenfor regelverket for 
å kjøre motorvogn, forklarer han.

Kan endre loven
Bechensten har tidligere uttalt at 

han mener mange alvorlige ulykker 
kunne vært unngått hvis medika-
mentbruket hadde vært stoppet på 
legeværelset. Tall fra Folkehelsein-
stituttet i perioden 2001-2002 viste 
at i to av tre dødsulykker med bare 
en bil innblandet, hadde den drep-
te føreren inntatt rusmidler kort tid 
før kjøringen. I august slo Aftenpos-
ten fast at èn av fire skadede sjåfø-
rer er ruset. Folkehelseinstituttets 
viser i en ny undersøkelse en klar 
sammenheng mellom rus og ulyk-
ker. Undersøkelsen har vært utført 
ved akuttmottaket på Ullevål uni-
versitetssykehus og er nedslående 
lesing for alle som er opptatt av tra-
fikksikkerhet. En av fire fører hadde 
legemidler, narkotiske stoffer eller 
alkohol i blodet.

- Politiet kan rutinesjekke alle for 
alkohol, men ikke for bruk av nar-
kotika eller medikamenter. Det kan 
tenkes det kommer en lovendring, 
men dette ligger noe fram i tid, sier 
Jens Cristian Bechensten.

En bevisstgjøring
Alle som jobber med trafikksikker-
het mener det må settes inn større 
ressurser for å stoppe førere som er 
ruset. LTN er en av disse.

- Vi har medlemmer som er på-
kjørt av rusede sjåfører og vet hvil-
ke enorme kostnader både men-
neskelig og samfunnsmessig dette 
medfører.  LTN hilser derfor nye til-
tak velkommen. Det er all grunn til 
å tro kjøring i narkotikapåvirket til-
stand er et økende problem, og stu-
dien ved Ullevål underbygger den-

ne mistanken. LTN har tidligere hatt 
kjøring og medisinbruk som tema 
på regionkonferanser. Det er ingen 
rettighet å kjøre bil, og vi mener le-
gene må bli flinkere til å informere. 

Nye forskrifter for kjøring
og	bruk	av	medikamenter
Bruker du Valium, Vival, Alopham, Stesolid eller smertestillende medikamenter og 
er motorfører? Som en følge av et EU-direktiv er det nå strengere regler for bruk av 
medikamenter.
- Det er innført lavere døgndoser før man nå må søke dispensasjon for å beholde  
førerkortet, sier Jens Christian Bechensten som er rådgiver ved helse- og sosial- 
avdelingen hos Fylkesmannen i Oppland.

- Vi ønsker en bevisstgjøring 
også innad i vår forening og 
derfor vil temaet medikamenter 
og bilkjøring komme opp på våre 
regionsamlinger, sier LTNs gene-
ralsekretær Marit Andresen.

"Noen av våre er 
påkjørt skader av 

rusede førere"
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LTN og MA ønsker alkolås:

- Vil sikre oss 
frihet fra farlige 
fyllekjørere                 side 4-5

-	Alkolås	er	et	alternativ
til	tap	av	førerretten
LTN har nylig gitt en høringsuttalelse vedrørende alkolås som alternativ til tap av 
førerrett etter promillekjøring. - Det er gledelig at stadig flere ser ut til å støtte oss i 
dette. Blant annet er jo MA-rusfri trafikk og livsstil en pådriver i dette arbeidet. Dess-
uten ser problemstillingen ut til å nå og får støtte hos stadig flere politikere, sier as-
sisterende generalsekretær i LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad. 
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LTN har lenge støttet et alkolås-
påbud, og dette går også fram av 
høringsuttalelsen som nylig ble 
signert LTN-leder Svein Ove Lange-
land og Ingeborg Dahl-Hilstad.

- Mange av våre medlemmer 
har fått erfare hva ruskjøring kan 
føre til. Vi har jo som en del av 
handlingsprogrammet vårt at vi 
skal jobbe med trafikksikkerhet. Vi 
er derfor svært positive til alle pro-
sjekt som kan få ned antallet førere 
med promille, slår hun fast.
Representanter fra flere etater har 
lagt fram en rapport som setter fo-
kus på promillekjøring. Der anbefa-
les det at promilleførere må følge et 
program i regi av friomsorg i tillegg 

til de obligatoriske legebesøkene 
og avlesning av logg.

- Vi støtter fullt ut et promillepro-
gram. Vi håper det kommer i gang 
på sikt blir landsdekkende. LTN vil 
følge dette med stor spenning og 
håper at de gode erfaringene fra 
nabolandene også vil vise seg her 
til lands, avslutter hun.

- Vi har lenge støttet et alkolås-
påbud og er positive til alle 
tiltak som får ned rus-kjøring på 
veiene våre, sier assisterende 
generalsekretær Ingeborg Dahl-
Hilstad. 

LTN vil ha ruskjørerne bort fra veiene. Kjøring i 
påvirket tilstand er stadig et aktuelt tema.

En pasient kan i lang tid ha brukt èn 
type medisin, men så få ytterligere 
en resept som forsterker virkingen. 
Dette er viktige problemstillinger 
som legen må ta opp med den en-
kelte, mener leder i LTN, Svein Ove 
Langeland.

LTN tar saken
De forestående regionsamlingene i 
LTN vil ha medikamentbruk og kjø-
ring som tema. Problemstillingen 
har tidligere vært oppe i LTN, og 
medlemmene har gitt tilbakemel-
ding på at dette er interessant. Når 
nye forskrifter også er kommet, blir 
saken ytterligere aktualisert.

- Vi vet at mange av våre med-
lemmer må bruke smertestillende 
medisiner, og vi ønsker også en be-
visstgjøring av våre egne. Planen 
er at vi skal belyse saken på ulike 
måter - det være seg om medika-
mentene som brukes kan kombine-
res med å kjøre, samt å sette lys på 
medikamentbruk og avhengighet, 
forteller LTNs generalsekretær Ma-
rit Andresen.   
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Inspirasjonsshow med
høyt	tempo	og	energi
Inspirasjonsshowet i regi av firmaet Inspirator ble avviklet i Oslo den 13. oktober. 
Overskuddet går uavkortet til de to sommerleirene for LTNs yngste medlemmer. Oslo 
Ballroom var åsted for et tettpakket show der både bedrifter og privatpersoner hadde 
meldt sin interesse.

Det var glede i LTN da det ble kjent 
at ledelsen i firmaet Inspirator A/S 
hadde bestemt å gi overskuddet av 
inspirasjonsseminaret til LTNs aller 
yngste. Som kjent planlegges det to 
barneleirer til sommeren. En av dis-
se arrangeres på Eidene ved Tjøme 
og den andre på Frosta i Trøndelag. 
Etter at LTN mistet automatinntek-
tene ble det slutt på dette populære 
tilbudet, men til sommeren blir det 
mulighet igjen.

Å løfte blikket
Først ute under seminaret var pol-
farer Liv Arnesen sammen med 
gründeren Rune Semundseth. De 
snakket om å oppnå sine drømmer 
og Liv Arnesen tok utgangspunkt i 
at hun allerede som liten jente fikk 
en drøm om å gå til Sydpolen - på 
ski. Det koster av og til både slit og 
smerte å nå sine mål, og det kan 
hende man heller ikke når helt til 
målstreken. Prosessen er imidlertid 

viktig. Det gjelder å løfte blikket for 
da åpner det seg nye muligheter.  

Ulike utgangspunkt
Tidligere politiker og nå forretnings-
mann Paul Chaffey hadde hovedfo-
kus på kunnskapsindustri i sitt fore-
drag. Han ga salen også et globalt 
perspektiv. Chaffey hadde også en 
lengre innføring i hvilke utfordrin-
ger som vi står overfor når det gjel-
der mange på arbeidskraft - eksem-
pelvis innen helse. 
Fremskrittspartiets "grand old 
man", Carl I. Hagen, var også hyret 
inn på seminaret. Han hadde som 
tema: "Drivkraften". Hagen tok ut-
gangspunkt i at han selv synes det 
er moro å drive med politikk - det er 
hans drivkraft.
- Jeg hadde tenkt meg en rolig pen-
sjonisttilværelse med golf i Spania. 
Men, det ble for kjedelig. Jeg har 
hele min families støtte når jeg nå 
har gått i gang med valgkampen for 
å bli ordfører i Oslo, sa Hagen og 
la til at det å ha det gøy er et viktig 
ledd i å nå målene man har satt seg.

Følg drømmen
Livet byr kanskje på tilfeldigheter, 
eller er ikke alt tilfeldig? Med svært 
ulikt utgangspunkt fikk deltakerne 
høre multikunstneren Ragnhild Nil-
sen og den tidligere proffbokseren 
Steffen Tangstad.
Tangstad holdt et varmt foredrag 
som omhandlet en trygg og god 
oppvekst, tap av en far som han 
hadde en stor kjærlighet til, og 
drømmen om å bli proffbokser - el-
ler nærmere bestemt verdensmes-
ter. Motivasjonen til å gå i gang for 
alvor kom da Tangstad mistet sin 

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: Michele Schwartz/Inspirator

- Livet tar ofte uventede retninger, fastslo Ragnhild Nilsen og illus-
trerte det med hendelser fra sitt liv.
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far som 20-åring. Det var hard tre-
ning, og en sterk tro på å bli bokser 
på toppnivå, som førte han til USA. 
Mange ristet på hodet her hjemme, 
men han møtte etter hvert mennes-
ker som trodde på " den hvite bok-
seren". Nordmannen hadde jo et 
stort talent. Som kjent utfordret han 
tilslutt tungvektstittelen.

Endringer i livet 
Ragnhild Nilsen er en kjent og po-
pulær foredragsholder, og hun fikk 
latteren til å runge i salen. Nilsen tok 
for seg endringer i livet. Det hand-
ler om å ta tak i egent liv, blir sjef 
over seg selv og gripe mulighetene 
som er rundt en. Nilsen la også vekt 
på at de aller fleste gjennomgår en 
"skikkelig nedtur". Hun brukte seg 
selv som eksempel, men la vekt på 
at det "ordner seg". Det er mulig å 
reise seg igjen. Kanskje kan det at 
man går ned for telling være mulig-

heten til å finne noe nytt. Eksempel-
vis en ny jobb, nytt samlivsmønster 
eller at situasjonen åpner for å følge 
en gammel drøm.

Morsom "stand-up"
Kathy Buckley var en av hovedat-
traksjonene under inspirasjonsse-
minaret. Amerikanerinnen ble født 
døv og ble stemplet som tilbakestå-
ende helt fram til hun var 14 år. Hun 
var også innblandet i en alvorlig tra-
fikkulykke og ble sittende i rullestol i 
to år. Så fikk hun kreft. Buckely bru-
ker "stand-up-komikken" for å fortel-
le bruddstykker av sitt liv. Tilhørerne 
ler, men det er en alvorlig underto-
ne i det hun sier. Hvordan behand-
ler vi mennesker med et handikap? 
Fra sitt ståsted og fra sine opplevel-
ser formidler Buckley budskapet på 
en glimrende måte. Hun har greid 
å reise seg gang på gang, og inspi-
rerer nå andre til å kunne gjøre det 

samme. Det blir imidlertid nye mu-
ligheter for å oppleve henne. Kathy 
Buckley kommer tilbake til Norge 
andre helgen i juni, på seminaret 
"Oslo leadership event".

- Drivkraften er også å ha det 
gøy, mener Fremskrittspartivete-
ranen Carl I. Hagen som har gått 
i gang med valgkamp for å bli 
ordfører i Oslo.

Tidligere proffbokser Steffen Tangstad gjorde drøm 
til virkelighet. - Jeg tror ikke på tilfeldigheter, sa 
Tangstad. 

Energibomben og standupkomikeren Kathy Buckley 
jublet sammen med Christian Guvåg Karlsen fra 
Inspirator.  

Overskuddet fra seminaret går til sommerleir for 
trafikkskadde barn. LTNs  regionsekretær Wenche 
Solløst (t.v), assisterende generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad og Hilde Valberg fra landsstyret, lot 
seg rive med… ( Foto: Gunn-Elisabeth Almås)

Polfarer Liv Arnesen og gründeren Rune Semund-
seth mener målene kan nås, bare man vil tilstrekke-
lig mye. ( Foto: Gunn-Elisabeth Almås)



Fagnytt

Av Eli Vogt Godager, rådgiver 
Selvhjelp Norge
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Selvhjelp Norge er et av de bæ-
rende tiltakene i Nasjonal plan for 
selvhjelp og drives av Norsk selv-
hjelpsforum på oppdrag fra Helse-
direktoratet. Vårt oppdrag handler 
om selvorganisert selvhjelp, slik det 
er rammet inn av direktoratet; 

”… Helsedirektoratet har satset 
på selvhjelp i et folkehelseperspek-
tiv, slik det er beskrevet i Nasjonal 
plan for selvhjelp (IS-1212). Dette er 
selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp 
slik det skal forstås i denne sam-
menhengen er: 

• å ta aktivt ansvar for egen  
 livssituasjon 

• drives på initiativ fra men 
 neskene det gjelder, og selv- 
 hjelpsgrupper drives av   
 mennesker som har et 

 problem”

 Skape endringer
Selvorganisert selvhjelp er en mu-
lighet for det enkelte menneske til å 
skape endringer i eget liv, helt uav-
hengig av diagnose, livsproblemets 
navn, rolle eller status. Deltakelse i 
selvorganiserte selvhjelpsgrupper 
er ikke avhengig at man har vært 
hos legen og blitt henvist eller fått 
en merkelapp på det man sliter 
med. Det er en mulighet for alle 
som har behov for å gjøre endrin-
ger i eget liv. 

Selvhjelp Norges hovedopp-
gave er å gjøre kunnskap om selv-
hjelp kjent og benyttet landet 
rundt. Ved hjelp av kunnskap kan 
selvhjelpsgrupper etableres på sta-
dig flere steder. Selvhjelp Norge 
skal bidra til at denne muligheten 
til mestring av ulike livsproblemer 
blir tilgjengelig for alle som har be-
hov for å ta tak i eget liv. Erfarings-
kunnskap viser at selvhjelp bidrar 
til økt livskvalitet og gjennom det 
styrkes mulighetene for deltakelse 
i arbeids- og samfunnsliv. 

Forebygge problemer
Et mål med selvorganisert selvhjelp 
er å forebygge at uhåndterlige livs-

problemer overtar, og at en for ek-
sempel faller ut av arbeidslivet, ikke 
mestrer omsorg for barn etc. En an-
nen viktig kjerne i selvorganisert 
selvhjelp er at alle mennesker, også 
i perioder da man har store person-
lige utfordringer i livet, har iboende 
ressurser og at slike ressurser kan 
utløses gjennom samtaler med an-
dre i en selvhjelpsgruppe. I pågåen-
de studier drevet av Norsk- institutt 
for by- og regionforskning (NIBR), 
uttrykker deltakerne i selvhjelps-
grupper at slike gruppesamtaler 
hjelper.

Gjennom NIBR sine samtaler 
med mennesker i selvhjelpsgrup-
per kommer det fram at flere me-
ner at arbeidet i selvhjelpsgruppe 
har bidratt til at de ikke har gått inn i 
nye sykdomsperioder. Andre sier at 
de håndterer egen eller pårørendes 
kroniske sykdom bedre. Et generelt 
inntrykk så langt i forskningsarbei-
det er at gruppedeltakelse bidrar 
til klargjøring av muligheter og be-
grensninger i den enkeltes livssi-
tuasjon og over tid letter trykket i 
livssituasjon og erfaringer med tid-
ligere og nåværende belastninger.

Selvhjelp Norge har nå 
etablert	fire	distriktskontorer	
”Jeg ble overrasket over at det som hjalp meg med 
mitt livsproblem var å prate med likesinnede. Rett 
og slett prate med andre om hvordan jeg tenkte og 
tenker”
Slik reflekterte en kvinne i en selvhjelpsgruppe om 
hva det å gå i gruppe hadde betydd for henne. Det 
å gi seg selv muligheten til å delta i en gruppe kan 
være et skritt i riktig retning når hverdagen er van-
skelig.

"Alle kan ha  
perioder med  
store utford- 

ringer"

Kartet er her delt inn etter distriktskontor-
ene som Selvhjelp Norge er i ferd med å 
opprette. 
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Fagnytt

Selvhjelp Norge har nå 
etablert	fire	distriktskontorer	

Fire distriktskontorer
Selvhjelp Norge har i dag fire (yt-
terligere tre planlegges) distrikts-
kontorer som alle er et informa-
sjonspunkt og en faglig ressurs for 
selvhjelp i sitt dekningsområde. 
Kontorene er også en pådriver for 
utvikling lokalt selvhjelpsarbeid.   

En av distriktskontorenes viktig-
ste oppgaver er altså å spre kunn-
skap om selvorganisert selvhjelp, 
gjennom fagdager, introduksjons-
møter og åpne møter. Distriktskon-
torene skal være en samarbeids-
partner for lokale aktører som vil i 
gang med selvhjelpsarbeid. 

Disse fire kontorene er i drift: 
• Distriktskontor for Nordland,  

 Troms og Finnmark. 

• Distriktskontor for Møre og  
 Romsdal og Trøndelags-

 fylkene. 

• Distriktskontor for Oslo,   
 Akershus og Østfold. 

• Distriktskontor for Hedmark  
 og Oppland. 

Se www.selvhjelp.no for informa-
sjon om distriktskontorene 

LTNer stiller ut
vakre malerier

Styreleder i LTN-Asker og Bærum lokallag, Turid Dannevig, stiller ut malerier i Galleria Bella 
på Vollen Handelssted i Asker fram til januar/februar 2011.
I denne perioden vil kunstneren være tilstede lørdager og 

søndager fra klokken 1300-1700. 
Også bildene til Gulsum Tokay, som er eieren av galleriet, er det mulig å ta i nærmere 

øyesyn. Dannevig vil også kunne være tilgjengelig for  LTNs medlemmer i galleriet 
på lørdager og søndager, hvis de har behov for å ta kontakt med lokallaget sitt.



Fagnytt

Av Henning Bjurstrøm
2.nestleder FFO
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Sterke reaksjoner på
hjelpemiddelområdet

Den 4. mai 2010 kom utvalgets inn-
stilling og pasientorganisasjonene 
var meget spente på innholdet og 
konklusjonene.  Reaksjonene fra or-
ganisasjonene og enkelte politikere 
var samstemte negative og sterke. 
Men hvorfor var og er reaksjonene 
så sterke? Jo, når man foreslår at 
kommunene skal overta ansvaret 
for basishjelpemidler i dagliglivet, 
når man foreslår at vedtaks- og fi-
nansieringsansvaret for ortopedis-
ke hjelpemidler og høreapparater 
overføres til spesialisthelsetjenes-
ten, da utfordrer man viktige prin-
sipper på hjelpemiddelområdet og 
man undergraver den individuelle 
retten til hjelpemidler i Folketrygd-
loven.

Gjør livet vanskelig
Hovedkritikken er at Hjelpemiddel-
utvalget ikke har tatt utgangspunkt 
i å bedre brukerens situasjon. Ut-
redningen legger hovedvekten på 
å spare penger ved å overføre hjel-
pemiddelområdet fra rammefinan-
siering til sektorbudsjetter. Dette 
vil gjøre livet svært mye vanskeli-
gere for den enkelte hjelpemiddel-
brukeren.  Videre legger ikke utval-
get målene i Stortingsmelding nr. 
40 til grunn: ”Brukeren skal ha rik-
tig løsning til rett tid.  Brukeren skal 
bli møtt av fagfolk med tilfredsstil-
lende kompetanse og få samme til-
bud uansett bosted. Kommunene 

skal være en koordinerende aktør i 
hjelpemiddelformidlingen og få bi-
stand på de områder de ikke selv 
har kompetanse.”

Rett til hjelpemidler
La meg aller først slå fast: FFO og de 
andre organisasjonene mener at de 
overordnede prinsipper for norsk 
politikk på hjelpemiddelområdet 
må ligge fast. Dette innebærer at 
alle skal ha tilgang til riktig hjelpe-
midler uavhengig av egen økonomi 
eller hvor de bor. Den individuelle 
retten til hjelpemidler, som er foran-
kret i Folketrygdloven, er vår eneste 
garanti for å kunne kreve rett hjel-
pemiddel til rett tid. Dette prinsippet 
må stå fast. 

Så er det en forutsetning at for-
midlingstjenesten er godt faglig 
forankret, jobber effektivt og at 
brukermedvirkning skal være en 
sentral premiss for å sikre god for-
midling. 

Skiller seg ut
Folketrygdloven skiller seg fra an-
dre lover på velferdsrettens område 
ved at den ikke er en minimumslov, 
men tar utgangspunkt i opparbeide-
de rettigheter eller dekning av et be-
hov. Den er sterk og tydelig, og gir 
oss brukere individuelle rettigheter. 
Derfor er Folketrygdloven verdt å 
kjempe for. Et hvert forsøk på å un-
dergrave denne, redusere eller be-

grense de individuelle rettighetene 
forankret i denne loven, er og vil bli 
oppfattet som en krigserklæring fra  
blant annet FFOs side.

Arbeids- og velferdsetaten 
(NAV) har i dagens system det 
overordnede ansvaret for forvalt-
ningen av de fleste hjelpemidler. 
Unntaket er behandlingshjelpe-
midler som ligger til helseforeta-
kene. Kommunene har delvis fi-
nansieringsansvar for hjelpemidler 
for beboere i institusjoner, samt for 
personer med midlertidige hjelpe-
middelbehov. Her er det noen grå-
soner, som det er behov for å rydde 
opp i, men løsningen er ikke at alt 
flyttes over til kommunene.

Grunn til frykt
Vi frykter at en løsning hvor finansi-
ering av basishjelpemidler overfø-
res til kommunene vil gi ulike tilbud 
til den enkelte hjelpemiddelbruker.  
Hvor du bor og din kommunes res-
surser vil være avgjørende fakto-
rer for hvilket tilbud du får. Dette er 
nemlig situasjonen på andre tjenes-
teområder som kommunene i dag 
har ansvaret for!

Den 25. april 2008 satte regjeringen ned et utvalg som skulle vurdere hjelpemiddel-
tjenesten i Norge.  Per i dag er det Staten ved NAV som har ansvaret for formidlingen 
av hjelpemidler.  Rettighetene til å få hjelpemidler er regulert gjennom folketrygdlo-
ven. Budsjetteringen er en overslagsbudsjettering i statsbudsjettet, hvilket vil si at 
nødvendige hjelpemidler blir utdelt uten hensyn til størrelsen på budsjettet.

"En alvorlig svek-
kelse av brukernes 

rettigheter"
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På noen hjelpemiddelområder 
har politiske beslutninger hatt en 
diskriminerende effekt, for eksem-
pel når det gjelder kjøp av hjelpe-
midler til trening, stimulering og 
aktivisering, hvor aldersgrensen 
er 26 år og hvor egenbetalingen 
for de som er eldre er 100 prosent. 
Denne aldersgrensen tar Hjelpe-
middelutvalget til orde for å fjerne. 
Dette er bra. 

Er diskriminerende
Baksiden av medaljen er imidlertid 
at finansieringen av noen av hjel-
pemidlene til trening, stimulering 
og lek legges til kommunene slik at 
det blir kommunens økonomi som 
legger føringer for hvem som skal 
få slike hjelpemidler. Her velger ut-
valget å prioritere aktivitetshjelpe-
midler til folk over 26 år på bekost-
ning av treningshjelpemidler f eks 
til barn – som nå skal finansieres av 
kommunene. Jeg synes vel dette er 
vel så diskriminerende som alders-
begrensningen i dag.

Utvalget forslår videre at ved-
taks- og finansieringsansvaret for 
ortopediske hjelpemidler og hø-
reapparater overføres til spesia-
listhelsetjenesten. Våre erfaringer 
med å flytte ansvar for behand-
lingshjelpemidler og dyre medika-
menter fra Folketrygden til helse-
foretakene er at det oppstår større 
ulikhet i tilbudet og at tilbudet be-
grenses av budsjettsituasjonen i 
helseforetakene.

Alvorlig svekkelse
FFO mener at dette er en alvorlig 
svekkelse av brukernes rettighe-
ter samtidig som det ikke på noen 
måte vil sikre at disse hjelpemid-
lene vurderes i sammenheng med 
øvrige hjelpemidler brukerne er av-
hengige av.

I og med at reaksjonene var så 
sterke ble alle interesserte innbudt 
av Arbeidsdepartementet til et hø-
ringsseminar i september i år.  Der 
kom det fram sterk kritikk av utval-
gets innstilling fra både organisa-

sjoner, brukere, forskere og enkel-
te politikere.  Fra statssekretærens 
side ble det klart gitt uttrykk for at 
seminaret skulle være et lytte og 
lære seminar.  I og med at utvalgets 
innstilling er ute på høring med hø-
ringsfrist den 15. oktober 2010 er 
det vanskelig å si hva resultatet 
blir.  FFO har foreslått å legge hele 
innstillingen nederst i skuffen og  
la den bli liggende der.  Dagens  
system har også sine gråsoner, 
men løs disse istedenfor å svek-
ke brukernes rettigheter og spille 
”bingo” med hjelpemiddelformid-
lingen og hvem som skal få det rik-
tige hjelpemiddel.

Hjelpemiddelutvalgets innstilling har skapt sterke reaksjoner og det ble høringsseminar om saken. 
Der kom det fram sterk kritikk. (Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås)

"Hele innstilling-
en burde legges  

i skuffen"
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Forfatter Anna Tostrup Worsley er født i 1974 og opp-
vokst i Oslo. Hun har nå kommet med en bok som om-
handler det å være kronisk syk, bli "pasientifisert", opp-
leve ensomhet, smerte, angst og redsel. Hun byr på 
sine innerste tanker og opplevelser gjennom sin fortel-
ling. I et drivende tempo blir leserne tatt med helt fra 
begynnelsen - en alvorlig leddgiktdiagnose som ung, 
to trafikkulykker og personlige nedturer både før og et-
ter ulykkene. Allerede som 20-åring får hun diagnosen 
leddgikt, og på en svært billedlig måte forteller hun om 
fortvilelse over hjelpeløsheten og de uholdbare smer-
tene. Anna er en pasient som ikke vil havne i pasientrol-
len, hun vil ikke være passiv og hun vil ikke være uføre-
trygdet. Det tegnes raskt et bilde av en ung kvinne som 
er skeptisk til medisiner, som ikke nikker samtykkende 
med legene, som vil diskutere sin egen helse og som 
vil prøve det hun kan innen alternativ medisin. Hun  
ønsker å eie sitt eget liv.

Etter cellegiftbehandling for leddgikten, tar Anne 
spranget og reiser til Indonesia. Tanken på å komme 
bort fra triste sykehuskorridorer og triste pasientværel-
ser blir mer og mer gledesfylt. Legen applauderte ikke, 
men Anna drar. Det blir noen fine uker tross at hun fort-
satt har smerter i leddene. Anna får seg jobb som en-
gelsklærer og livet er ganske så behagelig inntil en ny 
og alvorlig hendelse inntreffer. På vei til en demonstra-
sjon går det galt. I en bakke mistet bussen bremsene 
og Anna brekker ryggen i ulykken. I boken skriver for-
fatteren: "De var antakeligvis fra seg av skrekk der oppe 
i nord. Jeg ville ikke fortelle hvordan det egentlig var, 
eller begynne å gråte i telefonen så de skulle bli enda 
reddere".

Anna blir fraktet til Norge og hun er innom flere syke-
hus, operasjoner og den lange opptreningen starter. 
Boken handler om perioder med mye medisiner - og 
misbruk, ubehagelige dagdrømmer og tidsforskyvnin-
ger.  For hver saksbehandler, eller behandler som for-
fatteren må forholde seg til, så kjenner hun seg sykere 
etter møtene.

I februar 2002 rammes forfatteren av en ny ulykke. Un-
der en luftetur med hunden blir hun påkjørt i et fotgjen-
gerfelt i Oslo. Anna slår pannen i frontruta og blir slengt 

mange meter gjennom luften. Det utenkelige skjer. For-
fatteren mener alle må se "- Smerte, denne veien!"

Helsehistorien hennes begynner å bli svært lang, og 
kroppen må hun igjen lære å kjenne på nye vilkår.  
Spiralen går nedover, noen dager fylles med medika-
menter og alkohol. Anna er ærlig overfor legen sin. Hun 
forteller hvordan hun "rømmer" fra smertene. Tross sto-
re helseproblemer går hun tilbake til universitetet og 
fortsetter studiene. Legen mener at hun neppe vil vinne 
fram med noe erstatningskrav - annet enn utgifter til 
behandling. Hun var jo allerede skadet på ulykkestids-
punktet!  En operasjon i Sverige får imidlertid forfat-
teren til å se lysere på framtiden, hun er opprømt ved 
hjemkomst etter kontroll. Hun har en legejournal på fle-
re kilo, minst 15 behandlere i telefonlisten, et ekteskap 
som så vidt har begynt - og et skap fylt med piller.

Anna forsøker å komme i arbeid, skaffe seg sitt eget 
firma og jobbe som oversetter. Det går dårlig, og ekte-
skapet begynner også å skrante. Møtet med trygdekon-
tor er noe av det vondeste. Hun føler seg trengt opp i 
et hjørne. Selvbildet raknet - jo, hun er en kronisk smer-
tepasient med brukket rygg, whiplash og leddgikt! Un-
der nok et sykehusopphold blir psykiateren koplet inn, 
og det ender med tvangsinnleggelse. Nedturen er total.
Nok engang begynner den vanskelige veien tilbake til 
livet. Forfatteren har ikke krefter til å fullføre en erstat-
ningsprosess, det kostet for mye. Hun har vært for mye 
syk. Etter at ekteskapet tar slutt reiser hun til Spania og 
bor der med noen gode venner, og der tar hennes før-
ste bok form.

Historien om Anna Tostrup Worsley er sterk. Hun gjen-
nomfører en lang pilegrimsreise til Santiago, en stor 
prestasjon ut fra hennes helsetilstand. Leserne blir 
revet med, historiene om menneskene hun møter på  
turen er vakre. Helt til hun var 30 år hadde livet kretset 
om å være syk, men snart skulle livet ta nye vendinger. 
I om lag et år har forfatteren nå arbeidet som coach 
og virksomhetsleder for utdanningen Galaxen Creative 
i Sverige. Bloggen hennes "365 pain-free days" leses 
over hele verden. Dette er en bok for alle som har følt 
smerte, sorg, ensomhet og tap. Den kan også anbefa-
les alle som behandler syke mennesker.

Bokanmeldelse

Av Gunn-Elisabeth Almås

Viktig bok om kronisk sykdom

Anna Tostrup Worsley

Kronisk
Unipub

Pris: Kr.349,-

Anna Tostrup Worsley

Som 21-åring hadde hun leddgikt 
og knust rygg. Men Anna nektet å 
godta at livet var over.

Kronisk
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Av Elisabeth Bøen-Jonhsen 
LTN-Ungdomsutvalget

ltn-ungdom@ltn.no

Ny studiefinansiering 
har stor	betydning	for	
medlemmene

"5 kjappe"

Navn: Andre Berg Johansen
Alder: 24 år
Lag: Oslo

1:Hvordan skal vi nå fram til 
ungdommen?
- Spre info om oss på Facebook, 
media og stand der vi kan vise frem 
hvem vi er.

2: Hva er viktig for ungdommen
i ditt lag?
- At vi skal ha det bra sammen

3: Hvem er ditt forbilde i LTN?
- Hanne Sofie Holmeslet

4. Hva er ditt beste Seliusminne?
- Det var når en gutt på 3 år fikk en 
av meg, han er 6 i dag. Han ble så 
glad i Selius. Han har den hele tiden 
med seg. Den er like fin som da jeg 
ga den til han. Det var litt rørende.

5. Hva er din største drøm?
- Hmm ja.. jeg ønsker jo å bli litt mer 
rik.

Regjeringen setter av 14 millioner i statsbudsjettet til 
å innføre en egen ordning med studiefinansiering for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Innbakt i ordnin-
gen er 12 måneders studiefinansiering, samt et tilleggs- 
stipend på kroner 3200 i måneden til studenter som på 
grunn av sin nedsatte funksjonsevne ikke kan ha som-
merjobb eller deltidsjobb ved siden av studiene. I tillegg 
skal studenter som på grunn av sin nedsatte funksjons-
evne ikke rekker å fullføre studiet på normert tid, sikres 
mot å ende opp med større studielån enn normalt. Med 
denne nye ordningen vil funksjonshemmede studenter 
kunne få opp til kroner 147.000 i året å leve for. Dette er 
et betydelig løft i forhold til dagens ordning.

På vegne av regjeringen er Forsknings- og høyereut-
danningsminister Tora Aasland glad for at studenter 
med funksjonsnedsettelser skal få være fullverdige 
studenter. Samfunnet vil igjen spare store summer på 
å gi funksjonshemmede studenter bedre muligheter 
til å skaffe seg utdanning og arbeid. På denne måten 
får vi flere skattebetalere, uttalte Aasland til unge funk-
sjonshemmedes nettsider 22.september.

Chill

Studiefinansiering er et viktig spørsmål 
som påvirker mange ungdommer med 
funksjonsnedsettelse sin mulighet til å ta 
høyere utdanning. I 30 år har unge funk-
sjonshemmede kjempet for en bedre stu-
diefinansiering for funksjonshemmede.  
I statsbudsjettet for 2011 ble dette en  
realitet.

Med den nye ordningen vil funksjonshemmede stu-
denter kunne få opp til kroner 147.000 i året å leve 
for. (Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås)
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På møtet deltok flere fagfolk, 
blant andre: klinikere som fagdirek-
tør Nils Hjeltnes og overlege Tho-
mas Glott fra Sunnaas sykehus HF, 
forskere som professor Joel Glover 
og andre forskere fra hans labora-
torium, nevrokirurger fra Rikshos-
pitalet og Ullevål universitetssyke-
hus (Oslo universitetssykehus) og 
flere ryggmargsskadde fra Lands-
foreningen for Ryggmargsskadde. 
Landsforeningen for trafikkskadde 
var også representert. Flere andre 
med interesse for emnet var også 
til stede.

På dette møtet var en så heldig 
og få professor Wise Young fra Rut-
gers Universitetet i USA til å delta 
for å holde foredrag om de første 

faser av kliniske studier for rege-
nerering av ryggmargsskader som 
amerikanerne har startet i Kina og 
som de nå ønsker å ta videre i an-
dre faser i USA i et nettverk av sy-
kehus og behandlingsinstitusjoner 
for ryggmargsskader.

Forskning i Norge
Professor Joel Glover startet 

med å ønske alle velkommen. Han 
forklarte også om forskningen i 
Norge og hva stamcellesenteret 
kan bidra med i kliniske studier for 
ryggmargsskader. –Som kjent fra 
tidligere artikler i Patetra (Tidsskrift 
for ryggmargsskadde), drives det 
en del god grunnforskning på rygg-
margsskader i Norge i Joel Glovers 

laboratorium hvor forskere fra flere 
nasjonaliteter deltar.

Overlege Thomas Glott holdt 
innlegg om ryggmargsskadesitua-
sjonen i Norge, slik som demografi 
og oppfølging i et videre rehabili-
teringsforløp. Thomas Glott for-
klarte hva Sunnaas sykehus kunne 
bidra med ved kliniske studier for 
regenerering av ryggmargsska-
der. Ryggmargsskaderegisteret ble 
også nevnt som et godt verktøy i 
forbindelse med eventuelle kliniske 
forsøk.

  

Klinikkforsøk i Kina
Professor Wise Young startet 

sitt innlegg med å detaljbeskrive 
mekanismer som trer i kraft ved 
akutte ryggmargsskader, men 
mest i forhold til sitt innlegg for-
klarte han om mekanismene ved 
ryggmargsskader i kronisk fase. 
Han gikk så over i sitt innlegg til å 
forklare om de første fasene av kli-
nikkforsøk som amerikanerne nå 
har startet i Kina hvor de nå ser på 
bruken av navlestrengsblod mono-
nukleære celler (UCBMC) som har 
vist seg i laboratorieforsøk å stimu-
lere til og produsere nevrotrofiner 
(se egen faktaboks). I disse forsø-
kene ønsker en og samtidig å be-
nytte litium, da dette stoffet har vist 
seg å stimulere cellene nevnt over 
til å produsere mer og flere nevrot-
rofiner. Amerikanerne ønsker nå å 

Kliniske studier på
ryggmargsskader

Fagnytt

Av Leif Arild Fjellheim
Leder LARS

I forbindelse med diskusjoner for planlegging om Norge skal starte kliniske forsøk for 
regenerering (reparasjon) av ryggmargsskader i kronisk fase, ble det i juni avholdt et 
møte på Det nasjonale senteret for stamcelleforskning, lokalisert på Domus Medica 
ved Rikshospitalet. 

Professor Wise Young fra Rutgers Universitetet, delstatsuniversitetet 
i New Jersey, USA.

“Målet er å få ny 
nervefibervekst"



   nr. 9 – 2010 • Tm	 19

ta disse forsøk over til Amerika for 
klinikkforsøk der borte for å se om 
dette kan ha noen effekt på rege-
nerering av ryggmargsskader i kro-
nisk fase.

Ny vekst i ryggmarg
 Målet er å prøve å få til ny ner-

vefibervekst (aksonvekst) i ska-
det ryggmarg med følgende funk-
sjonservervelse. Studiene vil bli 
gjennomført etter aksepterte inter-
nasjonale standarder for effekt av 
behandling som blant annet inne-
bærer at verken deltakere eller de 
som undersøker vet hvilken type 
behandling som er gitt mens forsø-
ket pågår. I disse studieprotokoller 
vil også rehabiliteringsmetoder bli 
viktige, på hvilket nivå en skal leg-
ge rehabiliteringen, dette for stimu-
lering av cellene, men også for må-
linger av utkomme.

Etablert arbeidsgruppe
I Norge har en allerede etablert 

en arbeidsgruppe for å se på om 
en skal etablere klinikkforsøk for 

regenerering av ryggmargsskader. 
En ønsker å samarbeide videre om 
dette med amerikanerne for even-
tuelt å ta del i de samme protokol-
ler for utføring av slike studier som 
amerikanerne, men da å utføre dis-
se studier i Norge. En ser også på 
muligheter for andre studier i Nor-
ge i denne forbindelse. Det er mye 
arbeide som kreves før en eventu-
elt kan starte slike studier, men vil-
jen til å se på dette og å arbeide for 
dette er tilstede. Møtet i Oslo var 
meget positivt og konstruktivt.

Les også mer om disse studier i 
Patetra nr. 04-2009. Patetra vil gså i 
fremtiden bringe inn nytt stoff om 
videre arbeider i forbindelse med 
planleggingen for disse klinikkfor-
søk.

Mer om de amerikanske klinikk-
forsøk kan leses på hjemmesidene 
til SCNetUSA.

www.scinetusa.org

Nevrotrofiner, 
proteiner som har vekstfrem-
mende effekter på nerveceller. 
Effekten kan variere fra å støtte 
overlevelse av nerveceller un-
der nervesystemets utvikling 
og ved skader eller sykdom, til 
å fremme vekst av aksoner mot 
målceller. Effekten av det en-
kelte nevrotrofin kan være se-
lektiv på bestemte typer nerve- 
celler. Ofte vil en kombinasjon 
av flere nevrotrofiner være 
nødvendig for å oppnå optimal 
effekt. Noen av de mest kjente 
nevrotrofinene er BDNF (brain 
derived neurotrophic factor), 
NGF (nerve growth factor eller 
nervevekstfaktor) og nevrotro-
fin 3.

Fra: Store norske leksikon.
www.snl.no

Fra venstre: Fagdirektør Nils Hjeltnes og overlege Thomas Glott fra Sunnaas sykehus HF, seksjonsover-
lege og nevrokirurg Frode Kolstad fra Rikshospitalet, professor Wise Young fra Rutgers Universitetet USA 
og professor Joel Glover fra Universitetet i Oslo og direktør for det nasjonale senteret for stamcellefors-
kning.

Fagnytt
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LTN - Oslo fylkeslag markerte Trafikkskaddes dag i samarbeid med trafikkpolitiet i 
Oslo lørdag 11. september. Her var fokus på sikkerhet og bruk av bilbelte.

Landet Rundt 

Av Hellen Solhaug

LTN-Oslo markerte
Trafikkskaddes	dag

Vi møtte Trafikkpolitiet på politi- 
huset på Grønland i Oslo, og der-
fra dro vi til Kirkeveien hvor politi-
et vinket inn bilister ved inngangen 
til Frognerparken. Først foretok po-
litiet sin kontroll, både av bilbelte, 
førerkort og vognkort. Noen måtte 
også blåse i alkotester. Deretter fikk 
vi snakke med både førere og pas-
sasjerer. De aller fleste var positive 
og interessert i informasjonen og 
materiellet de fikk fra oss i form av 
forskjellige brosjyrer og reflekser. 
Vi fikk mange hyggelige tilbakemel-
dinger fra bilister og passasjerer, 
som syntes det var et bra tiltak at vi 
var ute på veien sammen med poli-
tiet for markering av Trafikkskaddes 
dag. 

Flere kontroller  
Etter noen timer ute fikk vi være 
med tilbake til politihuset for å ha 
pause og spise matpakken vår.  
Etter lunsj dro vi videre sammen 
med politiet til Ensjø T-banestasjon 
hvor neste trafikkontroll ble gjen-
nomført. Siden det her også var 
mange fotgjengere fikk vi delt ut 
brosjyrer og reflekser til dem også 
innimellom samtalene med bilist-
ene. 
 
Meget vellykket 
Det ble en vellykket Trafikkskadd-
es dag, både når det gjaldt politiet 
som var svært imøtekommende 
og hjelpsomme, samt mange hyg-
gelige bilister og passasjerer. Vi vil 

benytte anledningen til å takke po-
litiet for et flott samarbeid denne  
dagen. De la stor vekt på at vi skulle 
nå frem til bilistene og passasjere-
ne med vår informasjon på Trafikk-
skaddes dag. 
  

LTN-Oslo fylkeslag hadde et godt 
samarbeid med politiet under 
Trafikkskaddes dag. Her ser vi 
(t.v.) Pål Øyvind Nordengen, 
Frode Fidjeland, Hans-Olaf Lier 
og Hege Evadatter Bentzen.
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Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim

Det var påmeldt 86 deltakere, så 
det var mange som var interessert i  
temaet. Foredragsholder var Chris-
tine Furuholmen og samhandlings-
sjef i Vestre Viken. En kan jo undres 
på hvilke intensjoner regjeringen 
hadde i forhold til opprettelsen av 
samhandlingsreformen. En kan vel 
ta fram: Rett behandling - på rett 
sted - til rett tid.

Det kom mange spørsmål fra 
salen som ble besvart på best mu-
lig måte. Vi fikk et godt innblikk i 
hvordan behandlingen/treningen 
var på Rauland kompetansesenter. 
Dette ble presentert av Øivind An-
dersen.  

FFO sentralt var representert ved 
Arnfinn Aarnes. 

Det er mange tanker rundt bru-
kerperspektivet i Samhandlingsre-
formen. Manglende samhandling 
er den viktigste grunnen til at syke  
eldre, mennesker med kroniske 
sykdommer, rusproblemer og psy-
kiske lidelser lett blir tapere i da-
gens helse-Norge.

Vi fikk også høre om Sola-pro-
sjektet i Telemark som har eksistert 
i snart syv år. Telemark idrettskrets, 
står for trening som vanngym, 
dans, lek, Nanbuda, stavgang, golf, 
spinning og frisbeegolf. Etter endt 
kurs kommer mange tilbake til jobb.

Representanter fra LTN i Buske-
rud samlet på konferanse. (F.v). 
Kjell, Sissel, Marianne (represen-
terte FFO), Karianne (represen-
terte FS) og Britt Sofie.   

Konferanse om
Samhandlingsreformen
I tiden 25. - 26.september var fem av våre medlemmer 
fra LTN- Buskerud fylkeslag på kurs og konferanse 
angående Samhandlingsreformen. Konferansen ble 
holdt av FFO.

Fredag 1. oktober 2010 hadde vi stand på Sandvika 
Storsenter. Hele styret sto der og solgte skraplodd, 
leverte ut reflekser og informerte om Landsforenin-
gen for trafikkskadde. Det var en travel dag med 
mange forbipasserende, men med iherdig innsats 
snakket vi nok med flere hundre personer og ganske 
mange kjøpte lodd.

 

LTN-Asker	og	Bærum	
lokallag
arrangerte	stand
Av Turid Dannevig

Det samlede styret etter innsatsen. ( F.v) Anne 
Lindseth, Julie Kvamme, Turid Dannevig og Hans 
Haugland Erstattningsrett-kurs

i	Telemark	
Av  Nils Tore Johnsen

LTN har lang erfaring med at skadde ofte må slite for 
å få riktig erstatning etter en skade, og det er et om-
fattende lovverk å sette seg inn i.  Dessuten har man-
ge skadde begrensede krefter og andre ressurser til å 
føre denne kampen alene.

LTN-Telemark fylkeslag arrangerte den 29.september 
gratis kurs for alle innbyggerne i Telemark om dette  
temaet.  Kursleder var seniorrådgiver Per Oretorp som 
er ansatt i LTN sentralt.  Deltakerne som møtte fikk en 
god presentasjon av hovedlinjene i regelverket, og 
ble oppfordret til å ringe LTN sentralt ved spørsmål.  
Gratis rådgivning ved erstatningsspørsmål er en av 
medlemsfordelene i LTN.  I tillegg til rådgivningstje-
nesten er det omlag 60 advokater i LTNs "nettverk", 
så medlemmene har god tilgang på ekspertise: de får 
også bistand til valg av riktig advokat for sin spesielle 
sak.
Som avslutning på kurset inviterte LTN-Telemark fyl-
keslag til et godt og hyggelig måltid på Hotel Vic i 
Porsgrunn.
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Julegaver fra LTN
Det går raskt mot jul, og har du ikke allerede bestemt deg for hva du skal kjøpe, så 
har LTN er rekke produkter som helt sikkert vil glede mottakeren. Både privatper-
soner og lag kan gjøre julegaveinnkjøpene både på nett og gjennom Trafikkskaddes 
magasin.

LTN har flere typer gensere både i ulike størrelser og farger. Hette-genseren for ungdom (med ungdomsmotiv) 
selges i både grått og marine. Genseren er glimrende nå som det går mot kaldere dager. LTN har også til salgs en 
marineblå hettegenser med LTN-logo på armen. Også denne er fin å ha på seg når det er kjølig.
Foreningen selger også en rød college-genser med rund krave. Også den selges i ulike størrelser og passer like 
godt til dame, som til herre. LTNs skjorte med krave og kort arm er også populær, og den er i en frisk rødfarge.

LTN har også en sort fleecejakke med logo til salgs, og denne er det allerede mange medlemmer som har sikret 
seg. Nå som det går mot kaldere dager og netter, så kan kanskje LTNs varme- og kjøleflaske være en god gaveidè? 
Vi har også for salg en god lue med LTN-logo.

LTNs førstehjelpsskrin er lite og hending og er perfekt å plassere eksempelvis i håndvesken - eller i tursekken.

Ønsker du å bestille på nett går du inn på LTNs sider (www.ltn.no) og klikker deg videre på "Gaver fra LTN".
I tillegg til prisen på produktene kommer porto.

LTNs svarte fleecejakke er populær 
og det er mange LTNere som har 
sikret seg den.

Den marineblå genseren, med 
logo, selges også i ulike størrelser.

Ungdomsgenseren har trykk og 
selges i både marine og grått.

Varme- og kjøleflasken 
fylles med vann etter den 

temperaturen du selv ønsker.



✁
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Ja, takk. Jeg bestiller følgende gaveartikler fra Landsforeningen for trafikkskadde:
College-genserne selges i str. S, M,L,XL,XXL. Prisen pr. stk. er 150 kroner + porto

College-genser ungdom (grå) med hette: Str ..............................................................Antall.......................................................

College-genser ungdom (blå) med hette: Str ..............................................................Antall.......................................................

College-genser (marine blå) med hette: Str ..............................................................Antall.......................................................

College-genser rød i str. S,M,L,XL,L: Prisen er 100 kroner + porto
College genser rød med rund hals og logo: Str ..............................................................Antall.......................................................

Fleecejakke pr stk. er 200 kroner + porto:
Sort fleecejakke (m/logo) str.S,M,L,XL,XXL:  Str ..............................................................Antall.......................................................

Skjorte (rød med kort arm) og logo. Prisen er 50 kroner pr.stk + porto
Skjorte (rød) med logo: Str ..............................................................Antall.......................................................

Varme/kjøleflaske:  Antall ....................................................kr.50 ( pr.stk) +porto
Lue med logo: Antall ....................................................kr.30 ( pr.stk)+ porto
Førstehjelpspakke:  Antall ....................................................kr.50 (pr.stk) + 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 nett: www.ltn.no

En frisk rød genser i god kvalitet. 
Også denne med LTN-logo.

LTNs skjorte med kort arm passer 
like godt til herrer som damer. 

LTNs lue har både logo og er i 
friske farger. 

Et lite og hendig førstehjelpsskrin får du kjøpt hos LTN.
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Trygt på skoleveiene

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan
og Utvikling

www.vinje.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no
www.lardal.kommune.no

Søndre Land
kommune

www.sondre-land.kommune

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.svk.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Kvam
kommune

www.kvam.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Hjelmeland
kommune

www.hjelmeland.kommune.no

Kragerø
kommune

www.kragero.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Re
kommune

www.re.kommune.no

Lavangen
kommune

www.lavangen.kommune.no

Sarpsborg
kommune

www.sarpsborg.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Dyrøy
kommune

www.dyroy.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Nes
kommune

Brannvesen
www.nes-bu.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptvet.kommune.no

Mandal
kommune

Parkvesenet
www.mandal.kommune.no

Bamble
kommune

Enhet for
Grunnskolen

www.bamle.kommune.no

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift
og service

www.oygarden.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Nesna
kommune

www.nesna.kommune.no

Elverum
kommune

www.elverum.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Tjeldsund
kommune

www.tjeldsun.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Leikanger
kommune

www.leikanger.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Storfjord
kommune

www.storfjord.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Eid
kommune

www.eid.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
www.os-hordaland.kommune.no

Ballangen
kommune

www.ballangen.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no
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Bruk refleks i høstmørket!
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Tlf. 23 23 47 50

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

Cellulosevegen 2
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 30 51

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Jahr Bilservice
Jarv.

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Agder Boat as
Torp

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 09 84 13

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Bjørnemyrsv. 2
1344 HASLUM

Tlf. 67 53 47 35

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

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

6718 DEKNEPOLLEN
Tlf. 57 84 98 00

Moltech
Norge AS
Godøygata 8

6005 ÅLESUND
Tlf. 70 10 28 80

Tofte
Båtforening

3481 TOFTE
Tlf. 911 88 405

Kingsrød
Lastebil Senter AS

Statsmin Torps v 57
1703 SARPSBORG

Tlf. 69 11 16 00

Kultorp
Bilservice AS

Fjellfoten 12 A
1734 HAFSLUNDSØY

Tlf. 69 12 13 50

Jernbanev 21
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Lund’s
Bussruter AS

Missingmyrvei 16
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 15 10

Bergheim Auto-Salg
Østfold AS

Glomv. 5
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 12 88 00

Rabekk Bil USA
Ford Parts AS

Krapfossv. 4
1597 MOSS

Tlf. 69 24 27 37

Mekonomen
Moss AS

Midtv. 1
1526 MOSS

Tlf. 69 26 20 20

Pit Stop Service
Stengata 22
1531 MOSS

Tlf. 69 25 49 12

Holmen Auto AS
Ryggev 266

1580 RYGGE
Tlf. 69 23 20 60

7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

EØS-Kontoll

6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 30 65

Thor Heyerdahl
Videregående Skole

Hoffsg 6
3262 LARVIK

Tlf. 33 12 31 00

Toyota Fredrikstad AS
Mossev. 13, 1610 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 81 00

Merkeforhandler / Serviceverksted
Stort utvalg av nybil/bruktbil

Ole Jørgen Gangnes
Bil og Deler

Mørkfossv. 157, 1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 61 60

Reparasjoner av alle merker - Spesialist på Mercedes

Vest-Agder
fylkes-
kommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Øverland
Transport A/S

Knut Dahles v. 94
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 42 95

RK Bil-Service
Treschowsg 1-3
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 01 50

Klokkarstua Auto
Mølleveien 4

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 81 25

 ANONYM
STØTTE

Drammen
Gummiservice AS

Tordenskiolds g 74
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 36 63

RSA bil
Fredrikstad
Råbekksvingen 1

1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 22 60

Essen Bil AS
Industriv. 1

1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80

Mysen
Bilverksted ANS

Storg. 35
1850 MYSEN

Tlf. 69 89 10 24

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
1533 MOSS

Tlf. 69 25 08 90

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Motorhuset AS
Lilletunev. 4

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 76 00

Mekonomen
(Solgårds Auto)

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Bilvarehuset
Østfold AS

Vestengv. 40
1725 SARPSBORG

Tlf. 69 97 00 00

Fjærevegen 1, Øyrane
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 55 00

Brenne Auto
 Moss AS

Midtv 1 A
1526 MOSS

Tlf. 69 23 65 00

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Organisasjonskart for Redningstjènesten

Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Tlf.: +47 22 24 53 21   Faks.: +47 22 24 51 64

Hovedredningssentralen
Sør-Norge

Sikringsbygget
4050 Sola

Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen
Nord-Norge
Postboks 1016

8001 Bodø
Tlf.: +47 75 58 07 45

Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene
og Svalbard

Gunnar Eidsvaag
Begravelsesbyrå A/S

Ramsaysg 10
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 67 19 99

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Youngsgt 11
0181 OSLO
Tlf. 02 390

                                                                                                                                                                                                                                                                
Høiden

Autosenter AS
Buen 5

1528 MOSS
Tlf. 69 23 58 00

Motorforum
Fredrikstad

Stabburv. 5
1617 ROLVSØY
Tlf. 69 35 56 00

Follo Bil
Askim AS
Rakkestadv. 2
1814 ASKIM

Tlf. 69 88 86 10

Greåker
Bilkontroll AS

Eikv. 26
1718 GREÅKER
Tlf. 69 14 45 22

Fredrikstad
Motor-Senter

Skårav. 15
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 33 46 00

Fred’s Bil
og Mek Haugen

Fjukvegen 7
1925 BLAKER

Tlf. 63 82 19 96

Nettbuss Nittedal
Kjulgarasjen

1480 SLETTUM
Tlf. 64 84 35 00

Bø Bil og
Karosseri AS

Rotebergv. 11
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 23 30

Birger Lie
Bilforretning AS

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 00

Gumpens Auto
Mandal AS
Sommerkrov 1
4515 MANDAL

Tlf. 38 27 29 50
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SeliusSelius
Det har dukket opp ett nytt ord! Det heter å fram-
snakke - i motsetning til det å baksnakke. Visstnok 
var det en mann nord i landet som fant på ordet 
da noen voksne baksnakket en person. Jeg synes 
det er et kjempefint ord. Det å framsnakke betyr 
at du snakker pent om noen som ikke er tilstede. 
Jeg synes det er viktig at vi gir hverandre ros, at 
vi viser at vi setter pris på hverandre. Det er ikke 
lett alltid, men hvis vi virkelig går inn for det - så 
finner vi noe positivt og fint ved alle personer. 
Kan ikke vi i Selius-klubben love hverandre at vi 
skal framsnakke en person i uka som kommer? 
Kanskje du har en klassekamerat som du aldri har 
sagt noe pent om? Eller at du har en lærer som 
du ser noe fint med? Kanskje er du litt uenig med 
søsknene dine? Snakk om det! Bli en framsnakker 
du også!
I skolegården kan det være noen som baksnakker 
hverandre. Det skal vi ikke være med på. Det er 
ikke så lett å si imot en flokk elever som snakker 
stygt om andre - eller mobber andre elever. Da 
kan vi bare gå fra gjengen, og si at så lenge pra-
ten bare er negativ, så vil vi ikke være med på det. 
Jeg håper at vi i Selius-klubben kan være et godt 
forbilde for andre. Ingen skal mobbes, eller føle at 
de ikke er en del av klassen. Det skal vi jobbe for!
Ha en flott november måned - med refleks!
   

Hilsen
Selius

Kjempefint å
framsnakke!

Denne flotte tegningen har vi fått fra Andrea H. Ravn-
dal fra Ålgård. Tusen takk, Andrea! Overraskelse 
kommer i posten!

A CB

FOR ET ROT!
Tallene er: 1, 1, 2, 3, 4,
5, 7, 7, 8.

VEKK MED
PIGGENE
Barber-
maskinen er 
i kontakt C.

UT!

FOR ET ROT!
Klodrik har blandet
sammen tallene, kan du
finne ut hvilke tall det er?
Det er ni tall, og summen
av dem blir 38.

UT!
Hvilken vei har Donald falt etter at
han ble kastet ut av onkel
Skrue?

VEKK MED
PIGGENE

Donald prøver å løse
kaktusproblemene

sine med barber-
maskin, kan du se

hvilken kontakt som
er den riktige?

LØSNINGER
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SeliusSelius
- Ei av hønene mine har feber!
- Hvordan kan du vite det?
- Hun legger bare hardkokte egg!

Det var en gang en mann som 
hadde kjørt for fort og ble stoppet av 
politiet i Oslo.
 Politiet:  - Kan jeg få se førekortet 
ditt."
Mannen: - Jeg har ikke...
Politiet: - Å, nå var du heldig, for had-
de du hatt, så hadde du mistet det!

Har du hørt om de to tørrfiskene 
som var ute og gikk en tur? Da de 
kom til en høyspentmast begynte 
den ene å klatre opp.
Da sa den andre: - At du tørr, fisk!

Hvordan kan en dame gå fra asken 
til ilden?
Svar: Ved å først gifte seg med en fei-
er, så skille seg, og så gifte seg med 
en brannmann.
 

På en folkeskole i Elverum forteller 
frøken at for over 100 år siden var 
det mye bjørn i Østerdalen.
Da sier lille Per: - Å, da var frøken 
redd, tenker jeg!

Hvorfor blir flere og flere aldershjem 
i Oslo bygget like ved vannet?
 Svar: For at de gamle skal få ro...

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

A CB

FOR ET ROT!
Tallene er: 1, 1, 2, 3, 4,
5, 7, 7, 8.

VEKK MED
PIGGENE
Barber-
maskinen er 
i kontakt C.

UT!

FOR ET ROT!
Klodrik har blandet
sammen tallene, kan du
finne ut hvilke tall det er?
Det er ni tall, og summen
av dem blir 38.

UT!
Hvilken vei har Donald falt etter at
han ble kastet ut av onkel
Skrue?

VEKK MED
PIGGENE

Donald prøver å løse
kaktusproblemene

sine med barber-
maskin, kan du se

hvilken kontakt som
er den riktige?

LØSNINGERLøsninger
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Bodø videregående skole
Amtmann Heggesv 34

8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

S & V Automobilprodukter AS
Heddalsvegen 36
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 42 90

Madla Bil AS
Revheimsv. 74, 4043 HAFRSFJORD

Tlf. 979 63 883

Service og reparasjoner av alle merker.
Periodiske kjøretøy kontroll (PKK, EU) 4-hjuls kontroll

Tilbyr verksted for de fleste bilmerker. Tilbyr alt fra EU-kontroll
til periodisk kjøretøy kontroll. Ta kontakt for en hyggelig prat.
Varden 25, 5535 HAUGESUND  -  Tlf. 52 70 41 31

Dokken Bil AS
Lomoen

2640 VINSTRA
Tlf. 61 29 29 20

Lillehammer-Bil A/S
Gudbransdalsv. 187
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 86 00

Etnedal
Bilverksted
2890 ETNEDAL
Tlf. 61 12 02 09

Eina Auto
Tomm Vestli

2843 EINA
Tlf. 61 19 53 95

Servicehallen
Dombås AS

Statoilbygget
2660 DOMBÅS
Tlf. 61 24 24 94

Hov Bilverksted
Hovlandsv. 1

2860 HOV
Tlf. 61 12 29 88

YX Vågsbygd
Vågsbygd Ringv. 90

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 23 00

Trysil Diesel
Mosanden Industriområde

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 10

Trysil Bil AS
Mosdalen Industriområde

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Bertel O Steen
Kristiansand AS

Svanedamsv. 6/8
4621 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 00 35 00

Bay Auto AS
Sommerkrov. 2
4515 MANDAL

Tlf. 38 27 23 00

Nordli Bil
og Karosseri AS

Mohagalia 8
2770 JAREN

Tlf. 61 33 88 77

Brillehuset AS
Håkon d godes g 21

7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 07 80

Strandg. 16
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 31 00

Telemark
Radiatorservice

Rødmyrlia 10
3740 SKIEN

Tlf. 35 59 62 67

Sangvik
Service AS
Rigetjønnv. 22 B

4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 70 20

Tuven
Bilskade ANS
Inger Floods vei 4
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 09 20

Vi reparerer alle typer skader

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70

Hagen
Bilservice AS

Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Lasse Grønvolds
Bilverksted

Brug 12
3520 JEVNAKER
Tlf. 913 47 452

Hans Bil
Bilekstra verksted

Hadelandsv. 2113
2740 ROA

Tlf. 61 39 19 90

Bertel O Steen Vestfold
avd vare og lastebil

Skolmar 20
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 80 00

Thoresen
Bilverksted

Skarrag. 3
3320 VESTFOSSEN

Tlf. 32 75 70 78

Autostrada AS
Sandvikavegen 6
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 57 00

Mekonomen
Hamar AS

Disenstrandvegen 2
2321 HAMAR

Tlf. 62 51 25 40

Frank Kjosbakken  AS
Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

DS Auto
Dag Strand AS

Kornsilovegen 84
2316 HAMAR

Tlf. 62 50 92 10

Heistad Bil
& Caravan AS

Heistaddalen 37
3940 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 98 90

Auto 2010 AS
Barstølv. 40

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 05 80 00

Mekonomen
Sørlandsparken AS

Barstølv. 50
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 10 59 30

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 34

Tresland Bilskade AS
Gvarvvegen 60

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 12 00

Skarnes
Drosjesentral

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Nansetgata 65
3269 LARVIK

Tlf. 33 11 35 10

Mandal
Bilteknikk AS

Sommerkrov 9
4515 MANDAL

Tlf. 38 26 11 00

Vennesla Bil og MC
Service AS

Vikeland
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 47 04

Bilhallen AS
Kongsgård allè 64 B

4632 KRISTIANSAND S
Tlf. 950 07 777

Engs Bil
og Deler AS

Marisagv 3
2390 MOELV

Tlf. 62 35 94 00

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Bilia Høvik
Ramstadsletta 15

1363 HØVIK
Tlf. 22 95 67 99

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

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

               Veien til førerkortet  -
            Bruk en ATL-skole!

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

OPPLAND

Lom..........................................Tlf. 61 21 19 90

SOGN og FJORDANE

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

TELEMARK

Grenland.................................Tlf. 35 90 00 50

TROMS

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

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus
2326 HAMAR

Tlf. 62 54 09 79

Drammen Ortopediske Institutt AS
Rosenkrantzgata 17, 3018 DRAMMEN

Tlf. 32 83 04 15

- Poliklinikk - Ortopedisk Service

Skien Bil AS
Telemarksv. 61, 3734 SKIEN

Tlf. 35 91 55 55

Åpent: Man-fre. 7.30-16.30 - Tor. 7.30-19 - Lør. 10-14

Bertel O. Steen
Hedmark og Oppland AS

avd. Hamar
Torshov, 2300 HAMAR

Tlf. 62 59 88 00

Møre og Romsdal fylke
Samferdselsavd.

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00

Fylkesmannen i Troms
Utdanningsavdelinga
Strandv 13, 9291 TROMSØ

Tlf. 77 64 20 00
Dynamitvegen 19

1400 SKI
Tlf. 64 87 88 80

R Kjos og
K Bilverksted AS

Brug. 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54
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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: 
20.november

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Vannplaning

Vinnerne er:
Elisabeth Ø. 
Sandhåland, 
Torvastad
Turid Orskaug, 
Spikkestad
Bente 
Andreassen, 
Søgne

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 
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Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar Trafikkskaddes 

magasin eller post fra LTN? Da har du trolig ikke meldt dette 
til oss.  Send inn din nye adresse til:

medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00

Landsforeningen for t raf ikkskadde

LTN takker for annonsestøtten

Skjellerud
Verksted ANS

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Kjellemo
Bilverksted AS

Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 45 15

Holtan Last AS
Stansev. 12
0975 OSLO

Tlf. 22 91 70 70

Stabekk
Bilsenter AS

Professor Kohts v. 85
1368 STABEKK
Tlf. 67 51 72 50

Birger N Haug AS
Depotg. 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Nedre Eikerv. 12
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 20 21 00

Auto-Car AS
Bryggeriv. 1

4848 ARENDAL
Tlf. 37 05 92 00

Agder Karosseri og
Billakkering AS

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Lantz Auto AS
Verksv. 13
4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

His Bilverksted AS
Kirkev. 183
4817 HIS

Tlf. 37 01 22 72

Asbjørns
Bilverksted AS

Moen
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 50 50

Bay Auto AS
Barstølv 6

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Asfaltv. 3
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 98 13 03

Gromstad Motor
Stoa AS

Stoav 39
4848 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 50

Ramsengs Auto
Ranenget 6

8626 MO I RANA
Tlf. 75 12 88 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Oddmunn’s
Bilverksted
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Wiigmaskin AS
Kometv. 7

6419 MOLDE
Tlf. 71 24 91 60

Bilsenteret AS
Rudssletta 78

1351 RUD
Tlf. 67 13 38 02

Kverneland Bil
Drammen AS

Bjørnstj Bjørnsons g 122
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 20 57 00

Mekonomen
Ski AS
Myrfaret 3
1406 SKI

Tlf. 64 91 13 30

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Haraldsen
Auto AS

Storg. 54
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 33 40

Sebu Bil & Bensin AS
Vindev. 1

2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

ValdresBil AS
Spikarmoen

2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Østli
Servicesenter AS
Svartbekkvegen 74

2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Mekonomen
Sarpsborg AS

Glomv. 1
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 13 79 99

Autopartner
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Autoservice
Solør AS

.2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Mekonomen
Elverum AS

Totolf Storsveens veg 6
2411 ELVERUM
Tlf. 62 40 10 50

Skjeberg  vice
Ing Rybergsgt 101
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 26 51 50

E18
Truckcenter AS

Kjørholtvegen 23
3940 PORSGRUNN

Tlf. 35 50 58 00

Bilforum Sør AS
Barstølv. 3

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Øya Bil AS
Skansen 28
2670 OTTA

Tlf. 61 23 81 50

Ambulansetjenesten
i Ørland/Bjugn

7160 BJUGN
Tlf. 72 52 41 29

Dahle Bil og Motor
Vidar Johannessen

Vikanv. 76
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 33 13 37

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

Bildeler
Prosgrunn AS
Rolighetsvegen 1 C
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 54 83 00

Notodden
Bilservice AS

Semsv. 50
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 82 80

Myrlands Auto
Europav. 447

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 86 00

Asbjørn Goberg  AS
Porsgrunnsvegen 125

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

Formo Bil AS
Porsgrunnsv. 261

3736 SKIEN
Tlf. 35 50 99 30

Hamjern Bil AS
Midtstranda

2321 HAMAR
Tlf. 62 54 32 60

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Lillestrøm - Tlf. 66 93 65 00

Oustad AS
Østreg. 32

2317 HAMAR
Tlf. 62 51 92 20

Mariendal Bil AS
Åshøgdv 468

2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 41 35

Svendsen Eksos
Barstølv. 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 44 00

Mekonomen
Grenland AS

Skipperg. 10
3921 PORSGRUNN

Tlf. 35 57 33 90

JPL Bilverksted AS
Nedre Mov. 1

3215 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 12 45

Jorkjend
Porsgrunn AS

Vallemyrv 36
3915 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 27 00
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

 

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 disse fag feltene og har 
allsidig erfaring med råd givning og prosedyre 
innen erstatnings- og forsikringsrett. Kontakt en 
av våre partnere for en uforpliktende samtale.

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
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Merckoll

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

Else-Marie Marckoll Karoline Henriksen 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

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

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

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

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

høyt faglig nivå og gode resultater.

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

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

Tips 
magasinet!

Har du en sak du brenner for og som du 
gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
Ring Trafikkskaddes magasin Tlf: 970 01 965 

Eller på mail: gunn.almas@ltn.no

• Trafikkskade • Yrkesskade • Pasientskade
• Trygd • Forsikring • Prosedyre

Jeg har omfattende erfaring i forhandling av personskadekrav  
mot forsikringsselskaper, NAV og helsevesenet.

Ved tvist har jeg omfattende erfaring i mekling og føring 
av saker i retten.

Gratis forhåndsvurdering av din sak.

Solveig Brorson Olsen

Solveig@wk.no

+47 469 439 45

Liaveien 13, Postboks 150, 1411 Kolbotn

Telefon 66 81 10 80 - Fax 66 81 10 81

www.wk.no

Varsel om årsmøte  

og LTN-skolen
LTN-Ofoten lokallag avholder årsmøte den  

18. februar 2011 kl. 18.00 på Smia Vekst.
Saker som skal behandles i årsmøte må være styret  

i hende senest 18. januar.

LTN-Ofoten har funnet ny dato for LTN-Skolen trinn II

Den 27.-29. mai 2011 vil vi forsøke å avvikle  
LTN-Skolen Trinn II 

Vi ber alle interesserte om å sette av denne helga.

Ønsker du flere opplysninger: 
Kontakt Turid 769 57 015



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

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

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

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

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

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

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

Kontaktpersoner:

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

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

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

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

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


