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TRONDHEIM – har fått ny advokat

Hovedkontor: Avd. Trondheim:
Lakkegata 3, 0187 Oslo Gryta 2 A, 7010 Trondheim
Tlf. 23 29 90 00 - Fax 23 29 90 01 www.ness-co.no Tlf. 73 87 02 50 - Fax 73 87 02

Trond Laumann begynte som advokat ved vårt kontor i Trondheim 15. september d.å. Han er tidligere universitets-
lektor fra UNN og dommer  fra Senja tingrett. Laumann vil hovedsakelig arbeide med erstatnings- og forsikringsrett. I 
tillegg til Laumann arbeider også advokat Marit Forsnes og adv.ass. May-Britt Rødfjell ved kontoret.
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 ÅRSMØTE OG SEMINAR 2009
Vi har den glede å invitere våre medlemmer til årsmøte og ”julebord” på 
Quality Hotel & Resort Grålum i Sarpsborg den 13.2. 2009.

Styret har bestemt at det ikke skal arrangeres julebord i år (2008), men i forbindelse med årsmøtet har 
vi festaften fredag kveld, - overnatting og frokost lørdag.  

Pakken inkludeReR: 
Fredag: Lunsj eller lunsjbuffè kl. 1200 –1400. 
Kaffepause på ettermiddagen, servert i salongen med kake, frukt og grønnsaksbuffè.                                                                                                                
3 retters middag eller middagsbuffè fredag kveld. 
Overnatting i enkelt- eller dobbeltrom. 
Frokost lørdag.                                                                                                                      
Inngang badeland og badstue i åpningstidene.

For medlemmer som ønsker full pakke, er det en egenandel på kr 150,- pr. person. Det forutsetter 
at man møter senest kl.14.00 for å få full pakke. Egenandelen gjelder selv om ikke skal overnatte 
   
Bindende påmelding innen 20. desember 2008 til 
nils W. dikkanen  tlf nr. 928 95 668 / 69 51 44 52

HJeRTeliG VelkOMMen 
 Hilsen Styret i LTN-Østfold fylkeslag

Varsel om årsmøter
LTN-Nordre Vestfold Lokallag har årsmøte mandag 9. fe-
bruar 2009.

Årsmøte for LTN-Gjøvik Omegn LL vil bli holdt den 
27.01-2009 kl 18:00 på Frivillighetssentralen, Gjøvik.

Årsmøtet i LTN- Søndre Vestfold lokallag avholdes man-
dag 9. februar kl.1800 på kontoret i Haraldsgate 2B, 
Larvik.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret 
i hende senest 4 uker før møtet holdes.

Årsmøtet for LTN Sør-Trøndelag fylkeslag vil bli avholdt 
torsdag 12. februar 2009 på Munkvoll rehabilitetssenter.
De som har saker som ønskes behandlet bes sende dette 
innen torsdag 8. januar.

Forslag på styremedlemmer ønskes valgkomiteen v/Kåre 
Solberg  (tlf: 926 64 208) (Leder og 4 Styremedlemmer)

Varsel om at Årsmøtet i LTN Søndre Vestfold lokallag av-
holdes mandag 9. februar kl.1800 på kontoret i Haralds-
gate 2B, Larvik.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret 
i hende senest 4 uker før møtet holdes.

Årsmøtet i LTN-Romerike lokallag. Tirsdag den 5. februar 
2009, kl. 18.00 i FFOs lokaler på Strømmen.

God Jul og
Godt Nytt År
Landsforeningen for 
trafikkskadde ønsker alle 
medlemmer og samarbeids-
partnere en riktig god jul 
og et godt nytt år.

www.ltn.no

Med ønsker om en God Jul
Vi i LTN-Ofoten ville gjerne få 
overbringe de beste ønsker om 
ei God Jul og et Godt Nyttår til 
leserne av Trafikk skaddes magasin.

Styret
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Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm

Blir LTN og LTNs synspunkter tatt 
alvorlig? Det spørsmålet kan vi 
besvare med et rungende JA.  Etter 
at Statsbudsjettet kom har vi vært i 
høringer både i Helse- og omsorgs-
komiteen og Samferdselskomiteen 
samt i møte med statssekretær 
Pedersen i Helse- og omsorgsde-
partementet. I disse samtaler og 
høringen fikk vi satt fokus på våre 
fanesaker som er rehabilitering ge-
nerelt og hodeskaderehabilitering 
generelt, samt trafikksikkerhet. Når 
det gjelder traumatiske hodeskad-
er hos barn finnes det pr dags 
dato intet tilbud om rehabilitering.  
Dette er skremmende. I år blir det 
arrangert en ny hodeskadekonfer-
anse i Trondheim hvor rehabiliter-
ing av traumatiske hodeskader hos 
barn også vil være et tema. Takk til 
de som står på – det viser seg at 
det nytter.

Syv organisasjoner ble invitert til 
Statsministerens kontor til samtal-
er om trafikksikkerhet, blant annet 
LTN. Det var og en fjær i hatten til 
vår organisasjon – våre synspunk-
ter blir hørt og tatt hensyn til.

Årets aksjon – refleksaksjonen har 
gått av stabelen og mange lag har 

vært svært aktive. Fremdeles ar-
rangeres det stands med utdeling 
av refleksvester og brikker. Mottoet 
vårt: 
”Det er bedre å leve med refleks 
enn å dø uten” synes vi er genialt. 
Vi oppfordrer alle medlemmer til å 
bruke refleks når de ferdes ute etter 
mørkets frembrudd – ja i enkelte 
steder i vårt vidstrakte land – hele 
døgnet på denne årstid.

Nå går det fort til jul og snart er vi 
inne i et nytt år. I den forbindelse må 
det tenkes årsmøter og valg. Valg-
komiteene har her et viktig arbeid. 
Det er et ”være eller ikke være” for 
lagene at de som påtar seg en jobb 
går inn for den med liv og lyst. Det 
hjelper ikke at vi blir tatt alvorlig på 
sentralt plan hvis ikke det lokale 
arbeidet fungerer og at LTN også 
lokalt blir en seriøs aktør.

På vegne av Landsstyret vil jeg få 
ønske dere alle en riktig God Jul og 
et fremgangsrikt nytt LTN år.  Lykke 
til.
    
Hilsen
Henning Bjurstrøm
Landsleder

LTN har satt fokus på sine fanesaker

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: Henning Bjurstrøm 
e-mail: henning.bjurstrom@broadpark.no

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 61 13 09 92 • Fax: 22 35 03 90
Ansvarlig redaktør: Gunn-Elisabeth Almås
Tel: 61 13 09 92 • Mob: 97 00 19 65
e-mail: gunn.almas@ltn.no

Utgiver: Landsforeningen for trafikkskadde
Giverkonto: 8101.19.97139

Annonser: Tele-dialog
Tel: 75 68 26 15 • e-post: frank@tele-dialog.no
Ab.pris: kr. 300,–

Grafisk Produksjon: Grytting AS
Opplag: 4 500
Forsidefoto:  
Gunn-Elisabeth Almås 

Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – desember, 2008
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

Kan en pasient som har pådratt seg 
en lammelse lære å gå? Dette er 
selve kjernen i et nytt forsknings-
prosjekt som dras i gang på ny-året. 
Til sammen skal 60 personer få til-
bud om å delta i prosjektet. ATLET-
studien, som står for Avlastet Tre-
ning hos Lamme Etter Traume, er 
et resultatet av et samarbeid mel-
lom mange interessegrupper. Bak-
grunnen for å dra i gang prosjektet 
er studier fra blant annet Canada, 
Sveits, Tyskland og USA som viser 

at det i blant er mulig å rehabilitere 
pasienter slik at de gjenvinner stå- 

og til dels gangfunksjonen.
– Gruppen på til sammen 60 

personer deles i to. En i Asker og en 
gruppe i Tromsø. Igjen deles disse 
gruppene i to slik at 15 av disse får 
manuelt assistert tredemølletre-
ning, og 15 trener i Lokomat – eller 
trening på tredemølle. Det betyr at 
15 i hver gruppe får denne spesielle 
opptreningen, de andre fortsetter 
med sin vanlige trening, forklarer 
Knut Gjesdal.

Ikke dokumentert 
Rehabiliteringssenteret Nord-Nor-

Nytt forskningsprosjekt
under oppseiling

Et nytt og spennende fors-
kningsprosjekt som retter 
seg mot pasienter med 
tverrsnittlesjon i ryggmar-
gen er nå under oppsei-
ling. I styringsgruppen for 
studien deltar blant annet 
professor dr. med. Knut 
Gjesdal som selv pådro 
seg en skade for seks år 
tilbake.

– Vi har fått penger til 
to prøveprosjekter, hver 
med 30 pasienter. Den ene 
gruppen trener med robo-
ten Lokomat i Asker, mens 
den andre får manuell as-
sistert trening i Tromsø, 
forklarer han.

– Det er en herlig 
følelse å kunne gå, 

sier LTN-leder Henning 
Bjurstrøm som var den 

første som forsøkte 
seg i Lokomaten. 

”En unik mulighet 
for opptrening”
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ges Kurbad i Tromsø har gjennom-
ført et pilotprosjekt med intens lo-
komotorisk trening med avlastning 
på seks pasienter med lammelse i 
rygg. 

– Resultatet har vært lovende, 
men behandlingseffekten er ikke 
godt nok vitenskapelig dokumen-
tert. Hittil har forsøk med robot 
vært kortvarige, og resultatene har 
derfor ikke vært overbevisende. 
Det har hittil ikke vært gjennomført 
gode nok studier for å sammenlik-
ne robottrening med kontroller, og 
heller ikke sammenlikning av in-
tens trening med robot mot intens 
manuell trening, forteller han.

I dette prosjektet vil det være 
bosted som avgjør om man går inn 
i forsøket i Tromsø eller Asker. Sty-
ringsgruppen mener imidlertid at 
de to gruppene vil være så like at 
forsøket kan gi svar på om effekten 
av intens trening på robot gir like 
godt resultat som intens manuell 
opptrening. 

– Veldig spennende
Fysioterapeutene Anu Mirjam Piira, 
fra Nord-Norges Kurbad, og Anne 
Lannem fra Norges idrettshøgsko-
le og Sunnaas sykehus er doktor-
gradskandidater. 

– Det er viktig å merke seg at 
ikke alle vil kunne oppnå gang-
funksjon, men deltakerne vil kun-
ne oppnå mer aktivitet i musklene 
og få større livskvalitet. Vi trenger 
forskning på området, så for oss er 

dette er veldig spennende prosjekt. 
Jeg vil også legge til at vi har hatt 

en enestående flott styringsgruppe 
som har stått på for å få prosjektet 

i havn. Her har det vært mye entu-
siasme, sier Piira som også er pro-
sjektkoordinator.

Må være rehabilitert
Noen av kravene som stilles til pasi-
entene, er at de er ferdig rehabiliter-
te til rullestol. Studien vil rette seg 
mot pasienter som er i en kronisk, 
stabil fase, altså at det er minst to år 
siden skaden inntraff. 

– Derfor vil det være liten sann-
synlighet for at en spontan forbe-
dring skal kunne forstyrre sam-
menlikningen med kontrollene. 
Treningen skal foregå i 12 uker 
gjennom et år. Det gjelder for alle 
som deltar, slår Gjesdal fast.

Prosjektet er støttet med 2,7 mil-
lioner kroner fra Gjensidigestiftel-
sen, og om lag 1,5 millioner kroner 
kommer fra Stiftelsen Helse- og 
Rehabilitering. Helsedirektoratet 
har støttet prosjektet med 200.000 
kroner. Departementet gir midler til 
å lønne en fysioterapeut som skal 
betjene lokomaten.

Søker pasienter
Etter planen skal studien være i 
gang allerede på ny-året. Prosjekt-
koordinatoren har de siste ukene 
vært engasjert med å finne kandi-
dater til ATLET-studien. 

– Vi har fått god respons fra dem 
som vi har henvendt oss til, og det-

– Det knytter seg stor spenning til ATLET-studien, fastslår LTNs Hen-
ning Bjurstrøm (t.v), prosjektkoordinator og doktorgradsstipendiat 
Anu Mirjam Piira og medlem av styringsgruppen professor dr. med. 
Knut Gjesdal.

Fysioterapeuten måler blant annet lengden på bein, slik at utstyret 
som skal på før Lokomaten settes i gang, skal bli riktig tilpasset.

”Mye
entusiasme rundt 

prosjektet”
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te har blant annet vært pasienter 
fra Sunnaas, forklarer Piira. 

Mange involverte
LTNs leder Henning Bjurstrøm er 
med som representant for pasien-

tene. Han har selv erfart hvor stor 
nytte treningen på tredemølle er.

– Du får styrket musklene og tre-
ningen er god for kretsløpet. Det-
te handler i stor grad om å bli mer 
selvhjulpen, sier en entusiastisk 
Bjurstrøm. 

Styringsgruppen i prosjektet 
består av representanter for Nord-
Norges Kurbad i Tromsø, Friskvern-
klinikken i Asker, Sunnaas sykehus, 
Norges Idrettshøgskole og Univer-
sitetet i Oslo. Henning Bjurstrøm er 
representant for LTN, og Knut Gjes-
dal representerer LARS (Lands-

foreningen for ryggmargsskadde). 
Studien er et doktorgradsprosjekt, 
og resultatet av undersøkelsen vil 
bli offentliggjort i engelskspråklige 
internasjonale tidsskrifter innen re-

habilitering og nevrologi. Resulta-
tene vil også bli offentliggjort i me-
dia og tidsskrifter for brukere med 
relevante lidelser.

Unikt tilbud
Det er det sveitsiske firmaet Hoco-
ma som produserer gangroboten 
som nå er plassert i Asker, og Aku-
Med som har vært leverandør av 
”nyvinningen”.

– Det er solgt om lag 200 på ver-
densbasis. Det siste året har etter-
spørselen økt betydelig, opplyser 
Michael Stipar som var på Fris-
kvernklinikken i oktober for å drive 
opplæring på mølla. 

Marja Haartsen i AkuMed fortel-
ler at lokomaten har flere nyttige 
funksjoner under opptreningen av 
pasienter.

– Dette er en vektbasert robot-
trening med ny bevegelsestekno-
logi. Den skal styres av en fysio-
terapeut, og av sikkerhetsgrunner 
er det lagt inn en alarm slik at tera-
peuten må være tilstede for at ikke 
roboten skal stoppe. I Norges-sam-
menheng er denne den første i sitt 
slag, opplyser hun. 

Søker personer til studien
Prosjektkoordinator Anu M. Piira søker personer som ønsker å være med i ATLET-studien.
– Vi ønsker å rekruttere personer med inkomplett ryggmargsskade, det vil si ikke er full-
stendig lamme i bena, men er rullestolavhengig. Alderen bør være 18 – 65 år. Personene 
må ha vært skadet i over to år, og de kan være bosatt over hele landet, forteller hun.

De som skal delta må være motivert for trening og kunne følge instruksjoner, forklarer prosjektkoordinatoren. 
Vekten må heller ikke være for tung (kroppsmasseindeks, KMI, under 30).

– Vi har flere spesifikke kriterier. Disse kriteriene vil bli vurdert ved Sunnaas sykehus ved evalueringsopphold 
for hver forsøkssperson som har gitt sitt samtykke for å delta på studien, sier Piira og legger til:

– Man passer ikke til å delta hvis det ikke er noen muskelaktivitet i den lamme delen av kroppen, eller det er 
spasmer, kontrakturer, smerter eller annen sykdom som vanskeliggjør trening. Dette vurderes individuelt. Per-
soner, der det kreves kontinuerlig spasmedempende medisin, passer heller ikke. En kan heller ikke delta sam-
tidig i andre intense treningsopplegg. Kvinner som er eller kan bli gravide, kan ikke delta. For seksuelt aktive 
kvinner i fruktbar alder regnes P-pille, pessar med sæddrepende krem eller bruk av kondom som tilstrekkelig 
beskyttelse.

De personene som bor tilstrekkelig nær Asker, og som vil kunne kjøre til dagbehandling ved Friskvernklinik-
ken (under 70 km), blir inkludert i studien med robot (Lokomat). De andre forsøkspersonene blir plassert til 
Tromsø.
 
De som ønsker nærmere opplysninger kan ta kontakt med prosjektkoordinator Anu M. Piira 
tel: 77 66 88 03 eller 77 66 88 00 • Mobil 952 299 39 • e-post: anu.piira@kurbadet.no

”Studien retter 
seg mot ferdig-
rehabiliterte”

Fysioterapeut Guro Hydle be-
tjener her dataen som styrer 
Lokomaten.
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LTN i møte med
statsminister Stoltenberg

Statsministeren og samferdselsmi-
nisteren inviterte til samrådsmøte 
om samferdsel, og bakgrunnen er 
arbeidet med Nasjonal Transport-
plan. Regjeringen ønsker innspill 
om hvordan interesseorganisasjo-
ner og frivillige aktører kan bidra til 
bedre trafikksikkerhet. Syv interes-
seorganisasjoner var derfor invitert 
til statsministerens kontor den 10. 
november. Jens Stoltenberg og Na-
varsete hadde en kort redegjørelse 
for pressen etter møtet. 

Brutale tall
På spørsmål fra pressen om hva 
som var hensikten med møtet svar-
te statsminister Jens Stoltenberg 
slik: – Vi arbeider med Nasjonal 
Transportplan. At om lag 250 men-
nesker dør hver eneste år i trafikken, 
er et stort samfunnsproblem. Alle 
som har vært på møtet i dag er eni-
ge om at vi må intensivere arbeidet, 
og mange av interessegruppene er 
utålmodige. Trafikkulykkene, og føl-
gene av dem, er brutale for dem 
som rammes. Det har vi fått høre 
også her i dag, sa Stoltenberg.

LTN med innspill
Ingeborg Dahl-Hilstad og Svein Ove 
Langeland hadde noen minutter til 
rådighet under møtet.

– Vi la vekt på noen punkter som 
er LTNs satsningsområder. Vi snak-
ket om vårt arbeid med skadde, og 
at vi spør oss selv hvordan ulyk-
kene kunne vært unngått.  Vi po-
engterte at medlemmene har et 
ekte engasjement for at ikke andre 
skal komme i deres situasjon, og at 
dette er en viktig del av vårt trafikk-
sikkerhetsarbeid. Vårt fokus er at 
hver enkelt må bevisstgjøre seg sin 
rolle i trafikkbildet som fotgjenger, 
syklist og ikke minst som bilist. Vi 

vet at også veien spiller en rolle, og 
er aktive i forhold til statsbudsjet-
tet og bevilgninger, forteller LTNs 
nestleder Svein Ove Langeland.

Forbyggende tiltak
Både Ingeborg Dahl-Hilstad og Lan-
geland tok for seg LTNs satsings-
områder under deres innlegg.

– Vi fikk snakket om det vi job-
ber mest med når det gjelder fore-
bygging. Holdninger og en bevisst-
gjøring rundt hva det faktisk vil si 
å være en del av trafikken. Det er 
ikke bare ungdom som tar for lett 
på det, men de mangler erfaringen. 
Tiltak rettet mot høyrisikogrup-
per er viktige, men vi må også sat-
se på å begynne tidlig. Det er vik-
tig å innprente foreldre hva slags 
innvirkning deres holdninger har 
på barna, og at man eksempelvis 
ikke skal krysse gaten på rødt lys 
med ungen under armen, eller kjø-
rer de 200 meterne fra barnehagen 
og hjem uten å ta på beltet. Vi må 
passe på at vi ikke alltid overlater 
til skoler og barnehager hver gang 
noe skal læres, men at vi tør å gå i 
oss selv og ta ansvar. Vi må snakke 
om trafikksikkerhet også hjemme, 
avslutter Langeland.

I forbindelse med regje-
ringens arbeid med få ned 
antall trafikkulykker, var 
LTN sammen med seks an-
dre interesseorganisasjo-
ner invitert til møte med 
statsminister Jens Stol-
tenberg og samferdselsmi-
nister Liv Signe Navarsete. 
LTN stilte med nestleder 
Svein Ove Langeland og 
rådgiver Ingeborg Dahl-
Hilstad. – Trafikkulykkene 
er et av landets største 
samfunnsproblem. Det er 
brutalt, sa statsministeren 
etter møtet. 

LTN-rådgiver Ingeborg Dahl-
Hilstad (i midten) i samtale med 
politisk rådgiver Anne Tingelstad 
Wøien fra Senterpartiet (t.v).

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Statsminister Jens Stoltenberg (t.v) fikk mange innspill under 
samrådsmøte i november der blant andre LTNs nestleder Svein Ove 
Langeland møtte fram.
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Den første tiden etter at pasienten 
har vært utsatt for en ulykke, settes 
det ressurser inn på utrede skaden. 

Hvis det er øyelege på sykehuset vil 
legene oftest konsentrere seg om 
det medisinske. Optikere med spe-

sialutdanning og synspedagoger er 
i de aller fleste tilfeller fraværende. 
Eksempelvis er det kun ansatt en 
synspedagog på Sunnås, som er et 
helseforetak innen rehabilitering i 
Norge. Noen pasienter vil ikke opp-
dage skaden på samsynet før det 
har gått en tid.

– Mange av dem jeg er i kontakt 
med er ferdig utredet, men de har 
en mistanke om at ”noe” har skjedd 
med synet. Symptomene kan være 
kvalme, de har kanskje vanskelig 
for å lese en tekst, de føler svim-
melhet og hodepine – for å nevne 
noe. Det kan være at mennesker 
som har hatt sitt daglige virke foran 
data-skjemen, føler at de ikke orker 
å sitte ved skjermen og at de blir 
veldig slitne, forklarer Leese.

Enkle undersøkelser
Noen optikere har spesialisert seg 
på området, men synspedagogen 
på Sunnaas legger ikke skjul på at 
det er skuffende liten interesse om-
kring problemstillingen. Det er lite 
norsk forskning på området trafikk-
skade og synsproblemer. Til å utre-
de pasienter finnes testutstyr som 
kan avdekke samsynsproblematikk.

– Apparatene jeg har på kon-
toret vil kunne fastslå hva som er 
galt. Jeg kjører blant annet et da-
taprogram der jeg følger øyebe-

Synspedagog Karin K. Leese ved Sunnaas spesialpeda-
gogiske kompetansesenter, slår fast at en grundig sjekk 
av synet etter en nakke/hodeskade er viktig.
– Jeg har mange eksempler på at en skade påvirker 
øynenes evne til å samarbeide. Dette kan igjen føre til 
tretthet, svimmelhet, tåkesyn, nakkesmerter eller at 
man har problemer med å lese tekst, forteller hun.

– Opptrening av synet 
må sidestilles med 
fysioterapi, sier en 

engasjert LTN-rådgiver 
Ann-Karin Grønvold.

Øyesjekk 
kan gi skadde
en helt ny hverdag

Reportasje       

Av Gunn-Elisabeth Almås

– Apparatene jeg har på kontoret vil kunne fastslå hva som er galt. 
Jeg kjører et dataprogram der jeg følger øyebevegelsen og maski-
nen registrerer hvordan øyet fikserer, forklarer synspedagog Karin 
K. Leese ved Sunnås HS.



vegelsen og maskinen registrerer 
hvordan øyet fikserer. Mange pasi-
enter får en slags ”a-ha-opplevsle” 
når de ser resultatet på skjermen, 
forteller hun.

Prismer i glass på brillene kan 
også være til nytte for noen, opp-
trening av øynene kan være det ret-
te for andre.

– Det er svært mange som ikke 
vet at problemer etter en skade/
nakkesleng kan skyldes synsfor-
styrrelser. Jeg har flere pasienter 
som har så mye vondt at de ikke 
vet hvor smertene kommer fra. 
At mange går rundt med synsfor-
styrrelser etter en skade, men aldri 
kommer til bunns i problemene, er 
helt sikkert. Jeg har hatt pasienter 
hos meg som har slitt i årevis uten 
å finne årsaken, forteller hun.

Også optikere
Noen optikere har spesialisert seg 
på å utrede synsvansker i forbin-
delse med lesevansker og uthol-
denhetsproblemer. På spørsmål 
om synspedagogen på Sunnaas 
har mange optikere hun kan anbe-
fale, kommer hun bare opp med et 
fåtall.

– Vi som jobber med denne 
problematikken savner å bli truk-
ket med i det tverrfaglige arbeidet 

som gjøres etter en ulykke/skade. 
Det er ingen tradisjon for det. Dess-
uten må pasienten selv betale for 
behandling hos optikere, hvis ikke 
han eller hun får dette dekket dette 
– for eksempel ved en yrkesskade, 
som vil gjelde noen. Det koster om 
lag 700-800 kroner i timen for den-

ne typen behandling, og det sier 
seg selv at det blir store kostnader 
når vi eksempelvis snakker om 20 
timers behandling. Det er rett og 
slett urimelig at kostnadene ikke 
blir dekket av det offentlige, mener 
hun. 

Synspedagogen forklarer at 
kostnadene ved anskaffelse av bril-
ler som synshjelpemiddel kan be-
løpe seg til tusener av kroner.
 
LTN engasjerer seg
LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold 
forteller at hun stadig får henven-
delser fra medlemmer som har 
spørsmål om synsproblematikk.

– Det er alt for lite fokus på om-

rådet i forhold til rehabilitering et-
ter skade, og dette er en svært ak-
tuell problemstilling for mange av 
våre medlemmer. Personlig kjen-
ner jeg også problemet godt etter 
at jeg selv ble skadet. Det er få opti-
kere som viser spesiell interesse på 
dette området, og man må derfor 
”lete dem opp”. Jeg føler at saken 
må løftes opp i systemet, her må 
det offentlige på banen. Det kan 
ikke være slik at man får nødven-
dig behandling ut fra lommeboka. 
Opptrening av synet må sidestil-
les med å gå til fysioterapi. Det er 
et stort problem at nødvendig bi-
stand til synsproblemer etter på-
ført skade ikke er den del av det of-
fentlige tilbudet. Synet er tross alt 
en av de viktigste sansene vi har. 
Det er trist at mange skadde aldri 
kommer til en optiker eller synspe-
dagog som kan hjelpe dem til en 
bedre hverdag, sier Grønvold en-
gasjert og legger til:

– I dagens teknologiske sam-
funn er synet ofte en forutsetning 
for å kunne rehabiliteres til arbeids-
liv eller at man på lik linje med an-
dre kan delta i samfunnslivet.

LTN vil jobbe videre med syns-
problematikken i året som kom-
mer, forklarer Ann-Karin Grønvold 
avslutningsvis.     
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– Mange har en synsforstyrrelse som de ikke engang vet om, slår LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold (t.v) 
fast sammen med synspedagog Karin K. Leese.

”Det offentlige 
hjelpeapparatet 
må på banen”
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Fra Retten

Av Gunn-Elisabeth Almås

En kvinne i begynnelsen av 60-åre-
ne ble lam fra livet og ned etter en 
trafikkulykke i 2004. Hun ble påkjørt 
av en semitrailer, og er i dag 80 pro-
sent medisinsk invalid og 100 pro-
sent ervervmessig ufør. Kvinnen og 
hennes mann flyttet inn i sin bolig i 
1970 og huset var ikke tilpasset be-
vegelseshemmede. Etter ulykken i 
2004 ble det foretatt strakstiltak i bo-
ligen. Dette skjedde i samråd med 
ergoterapeut. Boligen ble tilrette-
lagt med egen inngang tilpasset 
rullestol, og det ble foretatt enkelte 
tilpasninger på badet. Kostnade-
ne til dette ble dekket av TrygVes-
ta Forsikring som er det ansvarlige 
forsikringsselskapet for den påkjø-
rende traileren. Det var også enig-
het om å engasjere en arkitekt som 
skulle utarbeide en planløsning for 
ombygging av boligen. Arkitekten 
presenterte så løsningen for forsi-
kringsselskapets daværende advo-
kat, og han fikk grønt lys for å gå vi-
dere med det skisserte forslaget.

For omfattende  
Planforslaget la blant annet opp 
til at det skulle etableres et tilbygg 
til huset hvor det skulle bygges en 
heis fra gateplan til hovedetasje. 
Vaskerommet skulle flyttes til en del 
av det eksisterende kjøkken og kjøk-
ken skulle utvides. For å kompen-
sere for tapt areal, ble det foreslått 
en utvidelse av stuen med et iso-
lert tilbygg. Det ble også foreslått at 
badet skulle rives og slås sammen 
med soverom. En utbygging av bo-
ligens terrasse lå også i planen.

Det beste tilbudet hadde en 
kostnadsramme på 2.488.750 kro-
ner.

Forsikringsselskapet engasjer-
te imidlertid en takstingeniør, og 
han kom fram til en annen løsning. 
Denne løsningen på boligen hadde 
en kostnadskalkyle som ble run-
det opp til 600.000 kroner og forsi-
kringsselskapet meddelte at de var 
villig til å dekke dette beløpet. Men 
i november 2007 kom et nytt tilbud 
fra byggmesteren som først hadde 
vurdert saken. Med fratrekk i noen 
endringer på opprinnelige tilbudet, 
ble summen nå på 1.873.750 kro-
ner.

Tok ut stevning
Som en følge av at partene ikke ble 
enige så ble det tatt ut stevning den 
8.april i år, og hovedforhandlingene 
ble holdt i august. Det ble blant an-
net foretatt befaring i saksøkers bo-
lig. Saksøker anførte under rettsfor-
handlingene at de løsningene som 
byggmesteren hadde foreslått ver-
ken var ekstravagante eller dyre 
løsninger, men løsninger av almin-
nelig standard innenfor en nøktern 
ramme. Saksøker mente også at for-
slaget som takstmannen fra Tryg-
Vesta forsikring kom med, bar preg 
av absolutte minimumsløsninger. 
Dette forslaget bygde blant annet 
på at saksøker ikke skulle ha tilgang 
til loft og kjeller. Skadelidte mente 
videre at det ikke var holdbart med 
en løsning som baserer seg på Hus-
bankens livsløpsstandard – all den 
tid det ikke tas hensyn til behovet til 
den enkelte bruker.

Forsikringsselskapet på sin side 
mente at en ombygging, slik ar-
kitekten hadde kommet fram til, 
ville gi huset en klart høyere stan-
dard enn nødvendig for å kom-

pensere for skadene kvinnen på-
dro seg. Forsikringsselskapet stod 
fast på at ombyggingen kunne gjø-
res innenfor en kostnadsramme på 
600.000 kroner. Selskapet anførte 
også at kvinnen mottok hjelp fra 
hennes mann, og at hun får utbe-
talt 100.000 kroner i året til hjelp i 
hjemmet. 

Fikk medhold
Kvinnen fikk medhold i retten at 
takstmannens forslag ikke i tilstrek-
kelig grad ivaretok de individuelle 
funksjonsbehov som hun har. Ret-
ten mente videre at forslaget ikke 
bygget på en standard som er i tråd 
med samfunnsutviklingen. Retten 
bemerket imidlertid også at arki-
tektens forslag går et stykke ut over 
hva som framstod som nødvendig 
og rimelig, og mente det kunne la 
seg gjøre å få etablert en funksjons-
tilpasset og varig løsning til en lave-
re kostnad enn det arkitektens for-
slag bygger på.

Jæren tingrett kom fram til at 
TrygVesta Forsikring skal betale 
1.800.000 kroner i erstatning for 
påførte og fremtidige utgifter. Til 
fradrag i erstatningen går den ut-
betalte erstatningen på 650.000 
kroner. TrygVesta Forsikring ble 
også dømt til å betale 221.576 kro-
ner i saksomkostninger. Samlet 
erstatning passerer altså for før-
ste gang 2.000.000 kroner til dek-
ning av kostnader til tilpasning av 
bolig. Det er også grunn å merke 
seg at retten mener at Husbankens 
livsløpsstandard ikke er tilstrekke-
lig. TrygVesta Forsikring anket ikke 
dommen, og den er derfor retts-
kraftig.

Saken ble fra skadelidtes side 
prosedert at advokat Carl Aasland 
Jerstad.

Hvor mye skal forsikringsselskapet dekke til utbedring 
og tilpassing av bolig når den fornærmede har blitt be-
vegelseshemmet? Dette var det sentrale spørsmålet 
som Jæren tingrett i Sandnes tok stilling til i midten av 
september. 

Fikk medhold i
utbedring av bolig
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LTN er en aktiv bidragsyter i tra-
fikksikkerhetsdebatten. I tillegg har 
foreningen klare mål om å gjøre 
konsekvensene av trafikkskader og 
dødsfall godt kjent. Kjøring i ruspå-
virket tilstand er et problem, og LTN 
ønsker å bidra med gode innspill 
også i den debatten.  

– Vi har hatt særlig fokus på 
sykkelhjelmpåbud, midtdelere, vei 
som trafikksikkerhetstiltak og sjå-
førrettede tiltak.  Når det gjelder 
kjøring i rus, burde personer som 
blir tatt for promillekjøring bli på-
lagt å installere alkolås i bilen sin. 
Kostnadene for dette mener vi bør 
trekkes fra boten som han eller hun 
blir idømt, og det må være et krav 
at alkolåsen installeres før vedkom-
mende kan få tilbake førerkortet 
sitt, mener Ingeborg Dahl-Hilstad.

Rådgiveren opplyser videre at 
LTN mener alkolås-påbudet må 
gjelde for alle biler som den promil-
ledømte forsøker å starte:

– Den promilledømte vil etter 
vårt forslag bare ha lov til å starte 
biler som har alkolås. 

LTN får støtte
Motorførernes Avholdsforbund 
(MA), med ansvarlig for MAs alko-
lås-prosjekt Bjarne Eikefjord i spis-
sen,  mener alkolås sikrer trafikan-
tene frihet fra fyllekjørere.

I sommer-månedene har MA 
demonstrert hvordan alkolås virker 
og har sendt ut en bil utstyrt med 
alkolås til ulike steder i landet. Yr-
kessjåfører og publikum har der-
med fått anledning til å teste hvor-
dan en alkolås virker. 

– LTN og MA har felles interes-
ser på dette feltet. Vi har arbeidet 
med denne problemstillingen over 
flere år. Vårt overordnede mål er 
at det skal bli påbudt med alkolås i 

alle biler på lik linje med annet sik-
kerhetsutstyr, som eksempelvis 
bilbelte. Vi arbeider i dag for at det 
skal installeres alkolås i skolebus-
ser og annen offentlig transport. 
Kjøring i ruspåvikret tilstand er et 
økende problem og jeg vil tro at en 
del av LTNs medlemmer ikke hadde 
vært i den situasjonen de er i dag, 
hvis det hadde vært installert alko-
lås i biler, sier Eikefjord engasjert.  

Må straffes
Eikefjord sier videre at det er be-
kymringsfullt at en stor andel av 
dem som blir tatt i promillekjø-
ring ikke har førerkort – nettopp på 
grunn av de er fratatt førerkortet av 
samme årsak.

– Vi er derfor ikke så opptatt av 
om føreren blir fratatt førerkortet 
seks måneder, ett – eller to år. Straf-
fen som skal svi må være fengsel 
og bot. Vi mener det er bedre at en 

som er tatt for promille kan få til-
bake førerkortet forholdsvis raskt 
– men kun hvis han eller hun kjø-
rer bil med alkolås, enn at vedkom-
mende setter seg bak rattet igjen i 
ruspåvirket tilstand. På en slik måte 
vil vi kunne forhindre noen av ulyk-
kene som skyldes rus. Vårt arbeid 
blir veldig godt mottatt, og vi fort-
setter arbeidet for å påvirke både 
politikere og folk for øvrig, avslut-
ter Eikefjord.  

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

LTN vil påby alkolås
for promillekjørere

– Kjøring i ruspåvirket tilstand er et økende problem og LTN vil være 
en pådriver for at fyllekjørere må installere alkolås, fastslår LTN-råd-
giver Ingeborg Dahl-Hilstad.

Når det gjelder kjøring i rus, burde personer som blir tatt 
for promillekjøring bli pålagt å installere alkolås i bilen 
sin. Dette var ett av flere forslag som rådgiver Ingeborg 
Dahl-Hilstad og LTNs nestleder Svein Ove Langeland ga 
til Transport- og kommunikasjonskomiteen under hørin-
gen om statsbudsjett.

– Motorførernes Avholdsforbund 
har i lengre tid hatt som mål at 
det skal installeres alkolås i alle 
biler, sier ansvarlig for forbun-
dets alkolås-prosjekt, Bjarne 
Eikefjord.
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Det er Stiftelsen Helse- og Rehabi-
litering som årlig åpner pengesek-
ken for nye og allerede igangsatte 
prosjekter. Fire prosjekter som LTN 
står som søkerorganisasjon for, og 
som allerede er i gang, blir videre-
ført. To nye fikk midler under årets 
tildeling. 

Pengene gis for ett år om gan-
gen, og den kanskje gladeste gjen-
gen finner vi nå i LTN-Sør- Trønde-
lag fylkeslag. ”Kor Sprøtt” fikk for 
neste år 60 000 kroner som blant 
annet skal brukes til piano og uni-
former.

– Ja, vi er kjempeglade. Disse 
pengene kommer veldig godt med. 
Vi får råd til utstyr nå, sier en strå-
lende fornøyd regionsekretær Kjer-
sti Einan.

Svært populært
Om lag 20 sangglade mennesker, 
i alderen 20–80 år møtes jevnlig til 
sangøvelse i fylkeslagets regi. Koret 
øver på Munkvoll gård, og korets 
medlemmer er en svært entusias-
tisk og trofast gjeng.

– Vi har det veldig hyggelig, 
og det er plass til flere i koret hvis 
noen har lyst til å synge eller spille 
et instrument. Pause med kaffe og 

kaker hører også med under korø-
velsene. Her kan alle delta – funk-
sjonsnivået spiller ingen rolle. Vi 
har også pårørende som er ivrige 
deltakere. I søknaden vår la vi vekt 
på at musikk både er kontaktska-
pende, lystbetont og fengende. Vi 
vil rett og slett bevise at vi kan lage 
sangkor der alle kan delta, forklarer 
regionsekretæren.

Prosjektleder er LTNs Brit Lund, 
og søknaden gikk inn i kategori-
en rehabilitering. Koret håper på 
nye prosjektmidler også ved neste 
”Exstra-utdeling” og har lagt inn 
søknad for to år.

Spennende forskningsprosjekt
Anne-Kristine Schanke arbeider ved 
Sunnaas sykehus HF. Forsknings-
prosjektet ”Bilkjøring etter hjerne-
skade” er et treårig prosjekt og hun 
fikk tildelt 560.000 kroner for neste 
år. Målet er å øke kunnskapen om 
hvilke kritiske faktorer som har be-
tydning for sikker bilkjøring for per-
soner som har hatt traumatisk hjer-
neskade eller hjerneslag. Sykehuset 
har siden 1980-tallet vært et leden-
de nasjonalt miljø på førerkortvur-
deringer etter hjerneskader. Det fin-
nes imidlertid ingen norske tall som 

kan fortelle hvor mange mennesker 
som skades i trafikken etter at de 
har gjenopptatt bilkjøringen etter 
hjerneskade.

Blir videreført
Fire prosjekter blir videreført også 
neste år. Disse er: ”Livet fem år et-
ter ulykken” ved Helene Søberg, 
”Tilbake til hverdagen” ved Maria 
Sandhaug, ”Intervensjonsstudie 
hjerneskade” ved Eirik Vikane og 
”ATLET-studien” ved Anu Miriam 
Piira. 

Ved årets ”Ekxtra-utdeling” ble 
LTN tildelt mindre penger enn tidli-
gere. Generalsekretær i LTN, Marit 
Andresen, er derfor litt skuffet:

– Vi er jo glade for det vi har fått, 
men vi hadde gode prosjektsøkna-
der inne som altså ikke nådde opp. 
Jeg vil oppfordre lagene til å set-
te av tid til nye søknader neste år. 
Som vi ser ved årets tildeling kan 
små og lokale prosjekter, som ”Kor 
Sprøtt”, også være den som vinner 
fram.

Til sammen ble det delt ut 230 
millioner kroner under årets arran-
gement på Folkets Hus i Oslo.

Landsforeningen for trafikkskadde fikk nærmere 2,7 millioner kroner under ”Extra-
utdelingen” i slutten av november. Seks prosjekter vil nyte godt av midlene, og to av 
prosjektene er nye.
– Vi jubler høyt! 60.000 kroner kommer veldig godt med. 
Pengene skal først og fremst brukes til et transportabelt piano 
og uniformer, sier en glad regionsekretær, Kjersti Einan.

Jubel i 
Kor Sprøtt 
for ”Extra-
midler”

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås

”Kor Sprøtt” har fått 60.000 kroner for neste år. Gjengen i LTN-Sør-
Trøndelag fylkeslag har dermed grunn til å synge ekstra høyt ved 
neste øvelse!
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Landsforeningen

– Det hele startet med at vi jobbet 
med et dokumentar-program på 
TV2, og i den forbindelse kom for-
eningen for ergoterapeutene på ba-
nen. De igjen samlet sammen et 
fagmiljø, med leger og sykepleiere. 
Her ble også LTN kontaktet, og den 
første nasjonale konferansen ble 
holdt på Soria Moria, forteller Hans 
Jacob Moe som nå arbeider som 
kommunikasjonsrådgiver ved Ulle-
vål sykehus. 

Hans Jacob Moe slår fast at ho-

deskadeproblematikken er satt på 
dagsorden.

– Fagmiljøene viser interesse 
for temaet. Denne pasientgruppen 
illustrerer dessuten hvor godt, eller 
hvor dårlig helsevesenet kan fun-
gere. Jeg tenker da på samhand-
lingen mellom spesialist- og kom-
munehelsetjeneste. Det er et stort 
behov for å arbeide videre med 
hodeskadeproblematikken og det 
er svært viktig med et godt samar-

beid mellom brukerorganisasjone-
ne og fagmiljøet, mener Moe.

Trafikkskaddes magasin kom-
mer med reportasjestoff fra Trond-
heim-konferansen for rehabilite-
ring etter en hjerneskade, i neste 
nummer.

Tidligere rådgiver i LTN, Hans 
Jacob Moe, var en av pådriverne 
for at foreningen skulle bli en 
aktiv støttespiller i de nasjonale 
hjerneskadekonferansene. 

(Arkivfoto: Gunn-Elisabeth Almås) 

Hjerne skade  konfe-
ransen øker i omfang
I det Trafikkskaddes magasin gikk i trykken, gikk også 
startskuddet for den fjerde nasjonale hjerneskadekon-
feransen. Tidligere rådgiver i LTN, Hans Jacob Moe, var 
i sin tid en av pådriverne for at LTN skulle være en av 
aktørene i konferansen.

Landsstyret viser til vedtektene § 5 og 
varsler om Landsmøtet 2009

Landsmøtet vil bli avholdt 13.-14. juni 
på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen.

§5.4
Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet må være innsendt 
skriftlig til Landsstyret tidligst mulig og senest 3 tre – måneder før 
Landsmøtet finner sted. Hvis forslaget fremmes av enkeltmedlem-
mer eller et lagstyre, fremmes forslaget for lagets årsmøte, som ut-
taler seg om forslaget før det sendes til LTNs Landsstyre. 

I de fylker hvor det er både lokal- og fylkeslag skal sakene be-
handles i lokallaget. Saker behandlet i lokallaget skal ikke behand-
les på nytt i fylkeslaget. Fylkeslag som ikke har direkte medlem-
mer kan ikke sendeinn saker til landsmøtet.

§5.9
Lokallag og fylkeslag som står tilsluttet LTN pr. 31. desember 
før Landsmøtetavholdes, og som har overholdt sine forpliktelser 

 
overfor LTN, jfr.§§ 9.1.3, 9.1.13 og 9.1.14, har rett til å la seg re-
presentere på Landsmøtetpå følgende måte:

Lokallagene skal ha rett til en stemme pr. påbegynt 100 medlem-
mer.Alle fylkeslag som har direkte medlemmer (som ikke er med-
lemmer avnoe lokallag) skal ha rett til en stemme pr. påbegynt 100 
direkte medlemmer.Ingen lag kan allikevel ha mer enn fem stem-
mer. Hvert lokallagog fylkeslag som har stemmerett, skal ha rett til 
en delegat som stemmerfor lagets stemmetall.

§9.1.12
Vedtektene for Lokal- og Fylkeslag som sier følgende:
Hvert annet år velges landsmøtedelegat og varadelegat jf. § 5.9. 
Hvert årvelges 1–3 delegater til fylkesårsmøtet, se § 10.2.

Landsmøtet 
13.–14. juni 2009

landsstyret minner om vedtektene: 
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”Vi fortsetter 
kampen””Historien om Tommy” var på manges lepper under den 

store rehabiliterings konferansen til Helse sør/øst i Oslo 
den 8. og 9. oktober i år.

Tommys mor og hjelpeverge Mari-
anne T. Skeie og rådgiver Rolf Hen-
ning Jensen, presenterte på konfe-
ransen en historie om en mangeårig 
kamp for et verdig liv for Tommy og 
hans lille familie. En kamp for god 
rehabilitering, livskvalitet og en me-
ningsfylt hverdag i egen bolig med 
brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA). 

Historien gjorde inntrykk på 
mange og de erfaringene som ble 
presentert ble gjentatte ganger re-

ferert til i de påfølgende innlegg og 
diskusjoner på konferansen.

Øyeblikket da alt ble forandret
Den 29. april 2001 ble den nå 28 år 
gamle Tommy Faag Skeie utsatt 
for en alvorlig påkjørsel. Livet ble 
snudd på hodet i løpet av få sek-
under. Hele familien ble hardt ram-
met og en lang kamp begynte.

 
Utskrevet til ”knokkelheimen”
Etter at Tommy har ligget i koma på 

sykehus i flere uker blir han over-
ført til sin hjemkommune. Han plas-
seres på gamlehjemmet, eller på 
”knokkelheimen” som han selv har 
kalt det. Her blir han boende mer el-
ler mindre i 2 ½ år. 

Hjelp og støtte utenifra
Familien fikk gjennom Tommys ad-
vokat Erik Johnsrud v/ advokatfir-
ma Ness&Co, kontakt med rådgiver 
Rolf Henning Jensen i september 
2003. Slik mor uttrykker det har han 
bistått Tommy og hans familie ”på 

En BRUKERHISTORIE

Den 29. april 2001 ble den nå 28 år gamle Tommy Faag Skeie utsatt for en alvorlig påkjørsel. Livet ble 
snudd på hodet i løpet av få sekunder.

Fagnytt

Av Marianne T. Skeie 
og Rolf Henning Jensen
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en unik måte”. Rådgiveren har bl.a. 
hjulpet til i arbeidet med å etablere 
og organisere det kommunale tje-
nestetilbudet og vært en støtte for 
familien.

Endelig egen bolig
Tommy kjøper sin egen leilighet al-
lerede i 2002, en bolig som han al-
lerede hadde valgt ut på prosjekte-
ringsstadiet før den fatale ulykken. 
Men kommunen gav han ikke hjelp 
til å flytte inn der med et organisert 
rehabiliteringssystem. Dette måtte 
familien selv ta tak i og ordne opp.
Sammen med mor og far ble en 
overflytningsprosess startet opp 
i 2003, med etablering av BPA og 
et opplegg for best mulig rehabili-
tering, trygghet på veien videre for 
Tommy. 

Februar 2004 flytter han inn i sin 
egen bolig og bort fra ”gamlehjem-
met”. Et ny fase har begynt for fa-
milien, og det samarbeides tett 
mellom familie, rådgiver og kom-
mune. 

”Team Tommy” startes opp
Den første tiden i egen bolig brukes 
Uloba som brukerstyringsfirma, 
men kommunen tar dette bort igjen 
etter 2 år.

For å løse dette problemet star-
ter mor Marianne fra september 
2006 et eget firma kalt ” Team Tom-
my”, der hun selv er daglig leder. 
Firmaet har i dag 8 deltids ansatte, 
og fungerer som et unikt team.

Far dør og kampen 
blir enda tøffere
Tommys far dør plutselig av hjerte-
svik i mai 2007. En god støttespiller 
blir tatt bort fra familien og mor må 
fortsette kampen alene. 

Uenighet om behovet 
for nattvakt
Det har i lang tid vært uenighet mel-
lom bruker og kommune om beho-
vet for en nattvaktordning. Tommy 
har hatt flere svært alvorlige epilep-
tiske anfall, men likevel mener kom-
munen at det er forsvarlig for ham 
kun med 12 timer BPA til å dekke 
dagen, supplert med 2–3 tilsyn fra 
kommunens hjemtjeneste om nat-
ten. 

P.g.a. dette har mor og far helt 
siden Tommy flyttet til egen bolig, 
gått aktivt inn i turnus, slik at en 
døgndrift likevel har latt seg gjen-
nomføre. 
 
Sover i mors stue
Men dette har blitt en svært tøff si-
tuasjon for mor etter at far døde. 
Da hun ikke lenger maktet å fylle 
alle vaktene selv, så hun seg derfor 
tvunget til å flytte Tommy hjem til 
seg på nattestid. Siden mars 2008 
har derfor Tommy sovet i mors stue 
de fleste netter. 

Lys i sikte …
Etter at rehabiliteringskonferansen i 
Oslo ble avsluttet, har helsetilsynet 
i Vest-Agder overprøvd kommu-
nens vedtak og pålagt kommunen 

å betale for hvilende nattvakt hos 
Tommy med virkning fra oktober 
d.å. En viktig delseier er med dette 
oppnådd. 

Nå fortsetter likevel kampen, 
bl.a. om å få til en mer helhetlig og 
koordinert rehabilitering for Tom-
my. 

Hva har historien 
om Tommy lært oss? 
Fra historien om Tommy kan en 
trekke mange viktige erfaringer, 
bl.a.

– Mange norske kommuner har 
fortsatt en lang vei å gå og er ikke 
flinke nok i praktisk rehabiliterings-
arbeid.

– Det må etableres langt ster-
kere og mer forpliktende samhand-
ling mellom første og annenlinje-
tjenesten i rehabiliteringen for den 
enkelte. 

– Det må en betydelig kultur- og 
holdningsendring til i fagmiljøet i 
mange kommuner, bl.a. for å høy-
ne ambisjonsnivået og å få til be-
dre resultater i praktisk rehablite-
ringsarbeid. Og ikke minst må det 
gjøres noe med brukerstyringen 
og brukermedvirkningen, som lig-
ger ”med brukket rygg” mange 
steder.  

”Mange norske 
kommuner har 

fremdeles
en lang vei å gå”

På Sunnås sine sider fra den Regionale Rehabilite-
rings konferansen vil man se en billedserie og ett 
innlegg i etterkant. Gå inn på linken nedenfor:
http://www.sunnaas.no/file_listgroup.asp?iGroupI
d=484&strAction=doView

Marianne T. Skeie og Rolf Hen-
ning Jensen under konferansen 
for Helse sør/øst i Oslo den 8. og 
9. oktober i år.

Mor Marianne T. Skeie startet et 
eget firma kalt ” Team Tommy”, 
der hun selv er daglig leder. 
Firmaet har i dag åtte deltidsan-
satte, og fungerer som et unikt 
team.
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LTNs refleksaksjon, som ble støttet 
av Gjensidigefondet, ble svært vel-
lykket. Hundrevis av voksne bærer 
nå LTNs refleks, og lagene melder 
om at refleksene nærmest ble ”re-
vet unna”. LTN-Østfold fylkeslag 
kan fortelle at de avviklet aksjonen 
ved Mørstadsenter på Mysen, og 
de fikk også med seg varaordfører 
Einar Antonsen. Laget hadde også 
stand ved Østfoldhallen i Fredrik-
stad.

Tommy Olofsson fra LTN-Sør-
Trøndelag fylkeslag melder også 
om en vellykket aksjon. Laget tok 
oppstilling på torget i Trondheim, 

og delte der ut refleksvester, blin-
kere og reflekser. 100 vester og 400 
reflekser ble fort revet unna. Forbi-
passerende var veldig positive, og 
de som fikk refleksene, lovet å bru-
ke dem i høstmørket! 

Pøsende regn
LTN-Søre Sunnmøre lokallag måtte 
søke tilflukt inne på kjøpesenteret 
fordi det regnet kraftig. Utdelingen 
gikk imidlertid veldig bra, og man-
ge roste tiltaket. Oslo-laget stod 
blant annet ved Majorstua skole, 
og laget fikk gode tilbakemeldinger. 
LTN-Buskerud fylkeslag tok oppstil-
ling på Bragernes torg i Drammen. 
Laget stod ved siden av fiskebilen, 
og Britt Sofie Østheim kan forteller 
at det dermed så ut som om LTN-la-
get solgte både fisk, refleks og lodd 
fra LTN!

Gjøvik-laget valgte å stå på CC-

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Over hele landet meldes 
det om god oppslutning 
om LTNs refleksaksjon 
som ble avviklet i uke 41. 
Lagene har rapportert om 
stor aktivitet i forbindelse 
med aksjonen, og mange 
fikk god mediadekning.

LTNs refleksaksjon 
fikk stor oppmerksomhet

En ivrig gjeng LTNere i Buskerud fylkeslag hadde tatt oppstilling på 
Bragernes torg i Drammen.

Idéfagskolen på Nøtterøy hadde laget standen for LTN-Nordre Vest-
fold lokallag.
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Mart`n, og der ble det delt ut både 
Seliuser, refleksbrikker og vester. 
Den gule Selius-refleksen var spe-
sielt populær hos ungdommene – 
den er ”søt” og fin å ha hengende 
på skolesekken.

Stod to dager
LTN-Nordre Vestfold lokallag gjen-
nomførte aksjonen over to dager. 
Idèfagskolen på Nøtterøy hadde 
laget en flott stand til å sette opp 
på Farmandstredet i Tønsberg. En 
av dagene kjørte laget aksjonen 
sammen med Trygg Trafikk, Statens 
vegvesen, NAF og politi. Her ble det 
til sammen delt ut om lag 4000 re-
flekser i forskjellige farger og fason-
ger. Andre dag av aksjonen stod la-
get alene, og gjennomførte også en 
lyn-utlodning som ga 3000 kroner i 
kassa. Laget melder også om at de 
fikk nye medlemmer under aksjo-
nen.

LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag 
forteller også om en vellykket ak-
sjon. Den ble avviklet i Førde. Re-
gionsekretær Linda V. Westbye og 
fotograf Sigmund Jonstad var også 
med på nattkampanjen.

LTNs Liv-Anita Bjerke fra Gjøvik-
laget fikk hjelp av Bjarke (t.v) og 
Alfred Lak under aksjonen.

Lokallaget i Søre Sunnmøre måtte trekke inn i kjøpesenteret fordi 
det var pøsende regnvær.
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LTN-Sør-Trøn-
delag delte fort 

ut 100 vester, 
400 reflekser og 
mange blinkere 
under aksjonen.

Gudrun Knutsen 
er her i aksjon 
ved Majorstua 
skole i Oslo.  

LTN- Sogn og 
Fjordane fyl-

keslag melder 
om en vellykket 

kampanje. Her 
”lyser” LTNerne 
opp med vester 

og reflekser.



Landet Rundt

Av Ragni Maria Hafsten 
LTN-Aust-Agder fylkeslag 

LTN Aust - Agder fylkeslag har innført tradi-
sjon med revytur til Oslo om høsten, og i år 
var det 14.gangen det ble arrangert en slik 
hyggetur for medlemmene. Og det er faktisk 
tre personer som har vært med på samtlige 
turer!

Fredag 3. oktober kl. 14.00 startet bussen i Arendal med 
de første om bord og Bjarte ved rattet.

Så ble resten plukket opp langs veien – til sammen 
26 stykker, og turen var i gang.

Etter et par røykestopp ble det en spisepause ved 
Larvik før vi fortsatte turen inn til hovedstaden. Og tra-
disjonen tro var stemningen i bussen høy også denne 
gangen.

Synnøve tok seg et par runder med salg av lodder 
til julelotteriet og var veldig fornøyd med resultatet.

Tur på byen
Vel framme ved vårt faste hotell traff vi ytterligere to 
medlemmer som allerede var i Oslo.

Da alle hadde fått sjekket inn og fått seg rom, var 
kvelden til fri benyttelse.  Noen ble på hotellet mens 
andre tok seg en tur på byen.

Lørdagen ble også benyttet på forskjellige måter: 
Familiebesøk, shopping, vandring på operataket, kafé- 
og pubbesøk – for å nevne noe.

Klokken 17.00 var vi samlet på hotellet til middags-
buffet, før Bjarte kjørte oss ned til Aker Brygge der vi 
skulle oppleve Anne Kat. Hærland på ”Latter”.

Etter god trim av lattermusklene bar det tilbake 
til hotellet for de fleste, mens noen tok seg en tur på 
byen.

Vellykket arrangement
Søndag klokken 11.00 sto bussen klar for å frakte oss 
hjemover igjen, – etter en lang og god hotellfrokost.

På hjemveien ble det også enkelte røykepauser og 
et spisestopp i Bamble.

Og som alltid kunne vi konstatere at det hadde vært 
en vellykket tur.

Her er en glad gjeng LTNere fra Aust-Agder på 
revytur. Arrangementet var vellykket – som alltid!
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Revyturen 2008

Familieforøkelse på Elverum

Styremedlem i LTN Midt/Nord Hedmark lokallag, 
Elisabeth Bøen-Johnsen og mannen Lars, har fått 
en nydelig datter som har fått navnet Einy. Fødse-
len skjedde på Elverum sykehus den 25.august. Fra 
hjemmet på Elverum får vi vite at storebror Thorer 
er meget stolt, og det samme er ”momom” i Tøns-
berg. 

LTN gratulerer hjerteligst!

Lille Einy sammen med mamma Elisa-
beth Bøen-Johnsen fra Elverum. 



Vi var 14 personer på Hamresanden Strandhus ved 
Kristiansand og vi hadde noen lærerike timer sammen 
med Per. Erstatningsrett er et tema som er viktig for oss 
alle. Vi er i ”samme båt”, og kan være sammen i et fel-
lesskap.

Noen av medlemmer benyttet seg også av konsul-
tasjon hos Per i forkant av møtet. Dette er viktig for 
dem som trenger å snakke og å få hjelp i sin sak. Det 
betyr mye å kunne prate om ting man lurer på.

Vi har i flere år benyttet oss av ”Erstatningsrett-kur-
set” fra sentralt hold og ser at dette arbeidet er viktig, 
også for fagfolk som jobber med personer som har 
vært utsatt for fritid,-yrke-, og trafikkskade. Kurset gir 
innblikk i de ulike problemstillingene, noe som er vik-
tig både for fagfolk og oss brukere. Vi trenger den nær-
heten og forståelsen - vi som er bruker av et system.

Landet Rundt 

Av Marianne T. Skeie
Erstatningsrett-kurs
LTN-Vest-Agder Fylkeslag

LTN-rådgiver Per Oretorp var hentet inn som 
foredragsholder på Hamresanden Strandhus ved 
Kristiansand.

LTN-Gjøvik og omegn lokallag fort-
setter sine kafèmøter også på ny-året. 
Den som ønsker en hyggelig prat 
over en kopp kaffe kan møte fram 
på ”Fernando” i Nedre Torv gate i 
Gjøvik. 

LTN-gjengen har hatt flere møter nå i desem-
ber, og neste treff blir den 9. januar. Kafègjen-
gen har samling annenhver fredag, og det er 
om lag seks til åtte personer som møter opp. 
De trofaste deltakerne har tidligere oppfordret flere 
til å møte frem, for det er plass til flere rundt kafè-
bordet på ”Fernando”.

Den som ønsker nærmere informasjon kan ta kon-
takt med Liv Anita Bjerke.

Kafègjengen i LTN-Gjøvik og omegn lokallag fort-
setter sine populære treff også på nyåret. 

Onsdag 22.oktober inviterte Vest-Agder fylkeslag medlemmer til medlemsmøte, 
hvor LTN-rådgiver Per Oretorp hadde erstatningsrett-kurs for oss. Vi hadde også invi-
tert Aust-Agder fylkeslags medlemmer til å komme og være sammen med oss, denne 
høstkvelden. 

Nye kafèmøter 
på nyåret i Gjøvik
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Landet Rundt 

Møtes jevnlig til kafétreff

- Vi har det hyggelig, og det er plass til flere medlemmer her på ”Fernando”, sier (t.v) Oddvar Kristian-

sen, Asbjørn Undli, Liv Anita Bjerke og Mads Bjerke.

Tenk om jeg kunne ta tilbake gårsdagen
Tenk om vi kunne tilbakestille tiden
Så mye jeg skulle ha sagt, så mye 
jeg
skulle ha gjort
Så mange steiner jeg skulle ha snudd på,

bare for å få tilbakelitt av stundene sammen med deg

T.A.

Annenhver fredag møtes medlemmer av LTN-Gjøvik 

og omegn lokallag til hyggelig treff på ”Fernando” i 

Nedre Torvgate.– Det varierer hvor mange som møter fram, men i 

snitt er vi vel om lag seks til åtte som møtes til en hyg-

gelig prat rundt bordet, forteller ”kafè-gjengen”.

Tilbudet er godt innarbeidet, men styret sender li-

kevel en sms til medlemmene med oppfordring om å 

møte.
– Det er plass til flere her ved bordet. Vi synes det er 

et hyggelig tiltak, og oppfordrer flere til å ta del i tref-

fene på fredager, sier de faste deltakerne på treffet.Tanker mot dag
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Landet Rundt 

Av Britt S. Østheim

Søndag 14.september dro 26 forventningsfulle personer fra LTN-Buskerud fylkeslag 
til Kemer i Tyrkia. Oppholdet varte i 14 dager.

Vi ble møtt med om lag 40 varmegrader i skyggen. 
Noen likte det godt mens andre holdt seg i skyggen.
Hotellet var meget fint med ”alt inklusivt” og mye god 
mat. Det var reint og fint og vi fikk litt av en oppvart-
ning. Det var spa-anlegg, lege, frisør, tyrkisk bad, ja, alt 
det du måtte trenge!

Hjelpsom reiseleder
Tyrkiareiser skulle ordne opp med turene vi skulle ha, 
men der måtte vår fabelaktige reiseleder Marianne Ny-
land trå til hver gang og hjelpe til.

Kemer var opprinnelig en liten landsby, men har i 
årenes løp utviklet seg til å bli en moderne ferieby. Ke-
mer betyr belte, dette fordi elva som renner gjennom 
Kemer er formet som et belte. 

Nydelig natur
Kemerer en rolig og behagelig by omgitt av grønn na-
tur og høye fjell, krystallklart hav, og nede i havnen lig-
ger seilbåter og fiskebåtene tett i tett. Her finner man alt 
like i nærheten, alt fra de naturskjønne strendene om-
gitt av pinjeskog, til interessante historiske severdighe-
ter. Det er også gode muligheter for shopping, og de 
som handlet, lærte seg å prute.

Det var flere utflukter på programmet for dem som 
ville være med. Det var tur til Pamukkale, som blir om-
talt som bomullsfjellet fordi fjellet var helt hvitt for fle-
re år siden. Dette skyldtes kalken som kom ut av alle 
vannkildene i området. Nå, flere år senere har området 
blitt grått og vannet har omtrent stanset opp.

Båtturen, som på det på forhånd var pratet mye po-
sitivt om, ble dessverre en kjempe-nedtur uten å gå 
nærmere innpå detaljer.

Fin utflukt
Turen til Myra-Kekova (den sunkne byen)var flott. Her 
fantes det for 400 år siden en by, men etter et kraftig 
jordskjelv, ble byen begravd under vann.

Vi hadde en fellestur til Selale, det er et bevert-
ningssted som er bygd opp i trærne over en foss, ikke 
langt fra Kemer.

Det var flere som syntes at avreisedagen kom alt 
for fort. De fleste kan vel være enige om at vi hadde en 
alle tiders tur.
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LTN-Buskerud fylkeslag
reiste til Tyrkia

En kone satt på 
gulvet ved bas-
senget og laget 
”små-mat” til 
hotell gjestene 
hver dag.

Her er deltakerne samlet til infomøte og LTNs rei-
seleder Marianne Nyland ser vi stående til venstre 
i bildet. 
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Landet Rundt 

Av Asbjørn Olaussen
LTN-Vest-Agder fylkelag  

God respons på 
Trafikksikkerhetsdag
LTN-Vest-Agder fylkeslag har sammen 
med Sparebank 1 SR Bank arrangert 
”Trafikksikkerhetsdag” med fokus på de 
myke trafikantene. Arrangementet den 
14. september ble svært vellykket, og 
kan kanskje være en idè å få til også for 
andre LTN-lag. 

LTN- Vest-Agder fylkeslag ble bedt om å være med på 
arrangementet – og vi var ikke i tvil. Dette ville vi. Spa-
rebank 1 SR Bank ved Tom Erik Dønnestad stilte med 
penger til arrangementet. Geir Tveit i 0-visjonen Søgne 
og Sogndal og Pål Try fra Rally-miljøet i KAK stod for 
det organisasjonsmessige. Alt gikk knirkefritt. Brødrene 
Nygaard Kran stilte opp for LTN med gratis dropp av 
bil fra 35 meter – noe som tilsvarer en bråstopp i 80 ki-
lometer i timen. Her var det mange som fikk en ”a-ha” 
opplevelse når de så på skadene. Det var stor oppsut-
ning om arrangementet med politi, brannvesen, Norsk 
Luftambulanse, MA (som blant annet demonstrerte al-
kolås), biltilsynet – med flere. Til sammen var det satt 
opp om lag 30 stand, og mellom 3500–4000 mennesker 
var innom. 

Delte ut vester
LTN-Vest-Agder fylkeslag hadde fått en av de beste 
plassene på området, og nestleder Marianne Skeie stil-
te med hjelpere og delte ut både brosjyrer og reflek-
svester. Svært mange stoppet opp ved vår stand, og 
Skeie fikk rikelig anledning til å fortelle om vår foren-
ing. Dette ble en svært fartsfylt dag. Vi fikk sperret av en 
rundløype der mange motorentusiaster hadde stilt opp 
med raske biler. Alt fra Collin Mc Greay`s tildligere WRC 
rallybil med masse hestekrefter, ned til de små origi-
nale biler og gatebiler. Det ble arrangert en rekke turer 
med bilene der både en konfirmant og begge ordfører-
ne fikk kjørt i ekstra trygge omgivelser. Det var også rul-
lestolkjøring med ekstra flotte premier.

Forrykende oppvisning
Trailklubben stilte opp med sine beste, og ga en for-
rykende oppvisning med medlemmer fra seks- syv år 
og oppover. Klubben stilte også med en mester som 
kjørte på ett hjul! Det var åpnet banklokale der det var 
bilspill for alle, og det var gratis pizza for de som ønsket 
en matbit. Norsk Luftambulanse hadde også en opp-
visning der de løftet folk ut fra utilgjengelige steder. De 
tok seg også tid til å fly en av våre medlemmer på en 
lang ”luftetur”, noe vi satte veldig pris på. Leif Hodne-
myr Transport stilte med et vogntog og der fikk publi-
kum se hvor store problemer det er for å en sjåfør å se 
”dødvinkelen”. 

Undertegnede holdt dagens appell, og her ble det 
fokusert på LTNs arbeid. Ordførerne og mange av de 
frammøtte kom etter talen og støttet vårt arbeid. 

Vi som deltok mener dette var en svært vellykket 
arrangement, som vi gjerne er med på også neste år. 
Er det andre lag som kunne tenke seg å arrangere til-
svarende dag med fokus på trafikk, så er vi behjelpelig 
med tips og råd.     

Nestleder Marianne Skeie stilte med hjelpere og 
delte ut både brosjyrer og refleksvester.

LTN-Vest-Agder 
fylkelag holdt 
appell, og her 

er leder Asbjørn 
Olaussen i aksjon.
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Kurset  er utviklet ved Stanford 
University, Patient Education Research Center, USA.  Det 
ble  utformet for norske forhold ved  Enhet for mestring og 
pasientundervisning, Sykehuset Østfold HF i 2001-2002.  
 
I et 5-årig forskningsprosjekt ble ”Å leve et friskere liv” 
evaluert i en randomisert studie ved Stanford University 
der mer enn 1000 personer deltok.  Denne studien viste 
at de som gjennomgikk programmet, i motsetning til de 
som ikke deltok, fikk en bedre helseatferd (trening, 
psykologiske symptomer, mestring og kommunikasjon 
med leger), bedre helsestatus (selvrapportert helse, 
tretthet, uførhet, sosialt/rolleaktiviteter og 
helsebekymringer) og hadde færre dager på sykehus. 
 
Det er  bak utviklingen av 
programmet: 

 Mange mennesker har flere enn en 
sykdomstilstand, og trenger dermed en bredere 
oppfølging. 

 Mennesker med forskjellige sykdomstilstander har 
lignende bekymringer og problemer i hverdagen. 

 Når man selv, eller en som står oss nær, har en 
sykdomstilstand/funksjonshemming, må man ikke 
bare håndtere selve tilstanden, men også 
innvirkningen den har på livet og følelsene til den 
enkelte. 

 Mennesker kan lære seg å ta ansvar for den daglige 
mestringen av sine symptomer og sin tilstand 

 
Funksjonshemmedes Studieforbund samarbeider med 
Sykehuset i Østfold om norsk utgivelse av studiemateriellet 
og opplæring av kursledere. 

 
 
 

Mestringskurset ledes alltid av to ledere som har 
gjennomført lederopplæring.  
Kursledere har god bruker-/likemanns-erfaring, og et 
avklart forhold til sin funksjonshemmingen/rolle som 
pårørende. 
Kurset er på 15 timer og går over 6 uker med 2,5 time 
pr.gang.   
Kurset er lagt opp som et tillegg til vanlig behandling og 
sykdomsspesifikk opplæring. 
Kurset har som mål å gi deltakerne et redskap til bedre å 
kunne mestre problemer i hverdagen som følge av 
lidelsen/ funksjonshemmingen, og gjennom dette øke sin 
livskvalitet. 
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Å gjenkjenne symptomer 

 
 

 
Muskelavspenning 

Å sette mål –  
Lage handlingsplan 

 
Fysisk aktivitet 

Gode kostholdsvaner 

 
Negative følelser 

Mestring av tretthet 

 
Kommunikasjon 

Problemløsning 

 
Medisinbruk 

Valg av 
behandlingsmetoder 

 Fantasireiser 
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LTN takker for annonsestøtten

Trygt på skoleveiene

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten

www.rauma.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

www.tonsberg.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Vinje
kommune

www.vinje.kommune.no

www.hemne.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no

Teknisk Drift

www.randaberg.kommune.no

«Sammen skaper vi den
grønne landsbyen»

Askim
kommune

Teknisk Drift

www.askim.kommune.no www.strand.kommune.no

Verdal
kommune

www.verdal.kommune.no

Aure
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

www.aure.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift

www.trondheim.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Vestre Toten
kommune

www.vestre-toten.kommune.no

www.vaga.kommune.no

Kåfjord
kommune

Oppvekst

www.kafjord.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Nordre Land
kommune

www.nordre-land.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Stavanger
kommune

Vei, Park og Idrett

www.stavanger.kommune.no

Porsgrunn
kommune

www.porsgrunn.kommune.no www.klepp.kommune.no

Tranøy
kommune

www.tranoy.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat

www.karmoy.kommune.no

Nullvisjonsprosjektet i Lister

Kvinesdal
kommune

Farsund
kommune

Sirdal
kommune

Lyngdal
kommune

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Rana
kommune

Trafikk og Parkeringsseksjonen

www.rana.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no

Vinje
kommune

www.vinje.kommune.no

Gausdal
kommune

Teknisk Drift

www.gausdal.kommune.no

Nittedal
kommune

www.nittedal.kommune.no

Kongsberg
kommune

www.kongsberg.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy-no.kommune.no

Narvik
kommune

www.narvik.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Bømlo
kommune

www.bomlo.kommune.no

                                                                                                                                                                                                                                                                

www.orkdal.kommune.no

Meløy
kommune

Seksjon undervisning

www.meloy.kommune.no

Eidsberg
kommune

Skolekontoret

www.mysen.kommune.no

Ulvik Herad

www.ulvik.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst

www.afjord.kommune.no

Kautokeino
kommune

www.kautokeino.kommune.no

Flå
kommune

www.flaa.kommune.no

www.notteroy.kommune.no www.vaksdal.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og Undervisningsetaten

www.skjervoy.kommune.no

Verdal
kommune

www.verdal.kommune.no www.bo.kommune.no

Alstahaug
kommune

www.alstahaug.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no
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0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Vest-Agder
fylkeskommune

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00

Solør
Videregående Skole

Sundmoen 25
2271 FLISA

Tlf. 62 95 53 10

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

Vanylven
kommune

www.vanylven.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Lierne
kommune

www.lierne.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret

www.rodoy.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten

www.rauma.kommune.no

Åfjord
kommune

www.afjord.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Kvalsund
kommune

www.kvalsund.kommune.no

Tysfjord
kommune

Oppvekst og Utdanning

www.tysfjord.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

www.aurskog-holand.kommune.no

Hurum
kommune

www.hurum.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no www.nord-fron.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SOGN og FJORDANE

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

SØR-TRØNDELAG

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

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

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

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

OPPLAND

Advokat Bjørnar Lilleby
Øvre Torgg 11, 2815 GJØVIK
E-mail: bjornar@advlilleby.no ..........................................Tlf. 61 13 62 30

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

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Ålesund
videregående skole

6004 ÅLESUND
Tlf. 70 16 05 00

www.alesund.vgs.no

Hurum
Produkter A/S

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 29 20

Vandsvik
Mek Verksted

7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 98 87

Autover
Bilglass AS

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 88 70

IcopalTak Sør AS
Nedre Eikerv 26
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 23 47 30

Transportsentralen
Stjørdal A/S

Havnev.
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 95 95

3683 NOTODDEN
Tlf. 35 95 90 90

4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Klasse A, B, T og BE

Kjosvold
Ole ur & optik

Storg. 15
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 01 60

Tusten
Tunnelselskap A/S

Amtmann Lethsg 29
6413 MOLDE

Tlf. 71 26 51 55

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

HORDALAND

Ølve..........................................Tlf. 53 48 91 76

OPPLAND

Lom..........................................Tlf. 61 21 19 90
Lunner.....................................Tlf. 61 32 13 03

TELEMARK

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

TROMS

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

VEST-AGDER

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

VESTFOLD

Larvik......................................Tlf. 33 11 12 12

9811 VADSØ
Tlf. 78 95 13 37

Erling Arnfinn Kvål
7585 ELVARLI
Tlf. 74 80 01 98
Mobil 947 25 776

Graving - Transport

Taxi
Magnar Bjerkreim

4387 BJERKREIM
Tlf. 51 45 01 56

Melby Gård
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 50 69

Røros E-verk
Oslov 16, 7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00
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SeliusSelius
Snart feirer vi jul igjen! Kanskje du også 
har en julekalender hvor du kan åpne en 
luke før du går på skolen? Helt siden jeg 
var bitte liten har jeg hatt en julekalender 
som vi henger opp hvert år, og det er ikke 
en slik som jeg kjøper i butikken. Den en 
trukket med stoff og har et koselig motiv 
fra en gammeldags butikk – et landhand-
leri. Nederst på kalenderen er det festet 24 
ringer, og i dem henger det en liten over-
raskelse. Jeg synes det er koselig at den 
gamle kalenderen min kommer opp hvert 
år.

Julefeiringen handler for mange om å hol-
de på det vi kaller tradisjon. Vi samles med 
familie, eller nære venner, på julekvelden. 
Noen av dem som leser magasinet vil ikke 
få akkurat den samme jula som i fjor. Det 
hender dessverre at vi mister noen som 
står oss nær, eller at noen vi er nært knyt-
tet til har blitt syke eller skadet. Da er det 
viktig å ta vare på hverandre, og prøve å 
tenke lyse tanker.

Ha en riktig fin julefeiring!

Hilsen

Selius

Gleder meg til 
juleferie

I SPEILET
Donald er ganske forvirret når
han ser på alle bokstavene i 
speilet. En av bokstavene er det
dessuten noen feil med, kan du
se hvilken?

Denne flotte tegningen av Selius med krone har vi fått fra 
Malene L. Olsen fra Froland. Også jenta på tegningen har 
krone på hodet, og kanskje de feirer bursdag nå i desember? 
Tusen takk til Malene som får en overraskelse i posten!
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SeliusSelius

Løsninger -

– Kjenner du noen som er interes-
sert i å selge meg bilen sin?
– Ja, jeg kan tenke meg at Knut 
Hansen er interessert i det!
– Jaså, hvorfor det?
– Jeg solgte ham min i går!

– Nå er jeg ferdig med pusle-
spillet!
– Er du ikke ferdig før nå? Det er 
jo tre måneder siden du kjøpte 
det, sa kameraten.
– Er ikke det bra da? Det stod jo 
”Fra 2–3 år” på esken...

Det var to som stod og snakket 
sammen.
– Jeg er blitt synsk!
– Når ble du det da?
– Neste torsdag...

Lille Ole ble spurt om å tegne en 
ring på tavlen. Han prøvde så 
godt han kunne, men han fikk det 
ikke helt til. Da tegnet læreren 
en fin ring for å vise ham hvor-
dan han skulle gjøre det. Lille Ole 
syntes det var ergerlig å bli satt 
på plass av læreren, så han kom-
menterte stille:
– Ja, det er noen det går lettere 
rundt for enn andre...

Det var en gang en mann som 
hadde vært i Bergen noen dager, 
og det bare regnet og regnet. Så 
traff han en liten gutt, og spurte: 
– Pleier det alltid å regne her?
Da svarte gutten: 
– Jeg vet ikke. Jeg er bare tolv år.

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

RINGER I OPERAEN:
Til venstre for Dolly sit-
ter onkel Skrue. Klodrik 
sitter midt på andre rad, 
og helt til venstre sitter 
fetter Anton.

 

I SPEILET:
Bokstaven Q er 
speilvendt og 
opp ned.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?



LTNs julekryss

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

JULE - 
MAT

STÅKER
SLITER 

MIDTDEL
PÅLEGG LIKEVEL

PIKE - 
NAVN

JULE - 
KAKE 
TONE

DEBATT DREIE
PART     
DYR

ER BE - 
HOVS - 
PRØVD

SMER - 
TER

KLOV - 
NEN

VINNER 
OVER

REKKE PLEIER KRIBLE STRØM
TANN - 
RÅTE

TIL - 
STREK - 
KELIG

ETTER - 
RETT

USTYR - 
LIG

BIELV TIL 
DONAU

ARTER 
JULE - 
MAT

BOL
PRO - 

NOMEN 
BRUTAL

MINE TANKER
UNDER - 

LAG     
REAL

HURTIGE 
FARTØY

HENDER
STRAND 
OFFISER

GRETNE 
PLATE - 
PRATER

LAND 
SKOLE - 

BARN

STU - 
DERER

SMÅ 
PYNTE - 
SAKER

SERVE - 
RINGS - 
STEDER

INSTRU - 
MENT 

PLAGG
STROPP

DAN - 
MARK 
STOLT

SMYGE 
PIKE - 
NAVN

GUTTE - 
NAVN

LIKE
FABEL - 
VESEN 
VÅPEN

TITTER 
RÅTTEN

MUNN
FETT - 

KNUTER

DALER 
ENGLER 

NED  I 
PASSE

HODE - 
PLAGG 
FUN - 

DERER

AVTAR
HUMRER 
BERG - 

STADEN

JORD - 
ART    

KLOK

VRI GROV HEAT
RETNING 
BYGGET

JOBBER
LANG - 
SOMT

PADLE
HAR 

STOFF
DYRE - 

FAR

DRETTE 
VER - 

DENS - 
DEL

SEL - 
SKAP

GRØNN - 
SAK 

NASKER

VERN 
NER - 
VØSE

BREN - 
SEL      
DYR

RØYS RADIKAL
KIL     

NED - 
KOMST

BIBEL - 
NAVN

HØY - 
TIDEN

DYR 
SPISE

SLEIPE
ÅPNING - 

ENE 
GNÅLER

AULA    
LÅK

MÅLET

OPP - 
BEVA - 
RINGS - 

ROM

SEPA - 
RERER

VANN - 
FALL

MASSE
PLAG - 

GET
INNAD

TRE RISE

AV - 
GIFTER 
GUTTE - 

NAVN

PIKE - 
NAVN 

DYRE - 
LÅT

SEIDEL 
STJERNE

KASTE - 
TAU 

ORGA - 
NER

DRIKK 
UTROP

DANSK 
ØY

GJEN - 
LYD

GUDINNE 
HEV

DEN 
YNGRE

MO - 
DERNE

BOK 
TRÅKK

MAN SKUE SOLID

VIL UT - 
ARBEIDE 

BRO - 
SJYRE

SKIPS - 
KROPP - 

EN
MERKE

TELE 
MOBBE

SVA
GLANS 
PIKE - 
NAVN

RETNING
PIKE - 
NAVN

FRYSE LABERT

GUD
FOR 

TIDEN
ÅRE    

PURKE
REKKE - 
FØLGE

BUSK
MØBEL 
MINKER

OPP - 
BLÅST

EKSI - 
STERER 

PLAGG 
SKJUL

OM - 
RÅDER 
DRIKK

PIKE - 
NAVN 
DRIKK

OM HUSGUD
BRO - 
DERE

RI VERN
INNE - 
HAVER

LEVE 
GLISE

SANG - 
ERE      
TEN - 
DENS

FARGE
TYSK - 
LAND

SLETTE 
GUTTE - 

NAVN
VENER HVILTE

BUD - 
SJETT - 

VINNERE 
2009

ORDNE 
TRE

SKÅNE ATOM BLAD
SKRIVER 
MANGE 
TIL JUL

LAKKE BALE
DILTE 
HVIL

DASKER

SLAG - 
ORD

NEVNE TINN
TIL - 

TENKE
STIVE NEDBØR

FERD 
RUTER

GUTTE - 
NAVN 

SØLER

HADDE 
REGION 

MIDT
TRE

REIM    
RUS - 

MIDDEL
HAUG FORSØK

OS 
DOVEN

BAG 
SLEKT - 

NING

BYG - 
NING

SVAK 
VIND 

EFFEK - 
TER

BRUK - 
KET 

RAGE
SVAR LEDD

VEIDE - 
MANN

BIBEL - 
NAVN

FØR ETSE SMYKKE
SKIK - 
KELIG

GUTTE - 
NAVN

TÅKE
KAMP - 
PLASS 

ANGREP

RED - 
SKAP 

PLAGG - 
DEL

TAR     
BORT

LYD 
KJENT - 
MANN

VOLD - 
SOMME 
NEON

TIDSROM
ASIATER 

VIRK - 
NING

GUTTE - 
NAVN 
LUER

LIKE
VASKE 
PIKE - 
NAVN

RO - 
BÅTENE

KLØR
DEN 

FØRSTE

INSEKT
SJANG - 

LET

EGEN 
RED - 
SKAP

VEKT SVAR DALTE
PREK - 
NENE
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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: 
2. januar 2009

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Seinhøstes

Vinnerne er:
Håkon Ag-
Barklli, Tromsø
Knut 
Guttormsen, Lier
Sigrid 
Haugejorden, 
Rjukan

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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LTN takker for annonsestøtten

A. Hønsen Sjåførskole AS
Vestvollv 8 b, 2019 SKEDSMOKORSET

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

TRAFIKKFORUM AS: -en fagkjede for trafikkskoler
hvor opplæring, trivsel og kvalitet settes i

sentrum for våre trafikkskoler

Bil-Service
Personbiler AS

Nygårdsv. 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00avd. Bergen
Liav. 4, 5132 NYBORG

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

- Lastebiler - Busser
- Delelager - Verksted

- Truckdiesel - Døgnåpent

DAF Norge AS
Industrifeltet, 1640 RÅDE

Tlf. 69 28 04 20

Øvre Lianv 30, 3400 LIER   -   Tlf. 32 84 98 02
www.bat.no

Transport - Anlegg - Levering av sand/pukk/jord

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 74 14

Nordland fylkeskommune
trafikksikkerhetsutvalget

www.nfk.no/nftu

Maskinentreprenør
Johan Aarskog

Sormerud, 2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 56 51   -   Mobil 918 40 139

- Graving - Sprenging
- Levering av masser, matjord, grøntareal og betong

Akva-Ren AS
Industriv 2

9062 FURUFLATEN
Tlf. 77 71 11 70

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

Samferdselsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Østerhagen Transport AS
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13
Mobil 913 79 957

Thermo - Stykkgods - Partitransport

Viking International
Transport og Spedisjon AS

Tollbug 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Bakketeigen, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 26 00

AUST-AGDER

Evje........................Tlf. 37 93 08 90 / 901 99 999

BUSKERUD

Eggedal.................Tlf. 32 71 46 56 / 951 48 351
Hønefoss..............Tlf. 32 14 50 00 / 951 94 401
Vikersund................................Tlf. 995 42 803

FINNMARK

Kirkenes..................................Tlf. 901 00 334

HEDMARK

Rendalen................................Tlf. 62 46 72 02
Trysil.....................Tlf. 62 45 09 90 / 917 74 111

HORDALAND

Haugsvær...............................Tlf. 414 15 518

Odda/Røldal............................Tlf. 958 17 444

NORDLAND

Bodø......................Tlf. 75 56 40 00 / 951 94 201

Hamarøy..................................Tlf. 908 34 060

Leknes..................Tlf. 76 08 71 00 / 908 72 948

Lødingen................Tlf. 908 34 060 / 948 00 368

Mo i Rana................................Tlf. 75 13 22 22

Mosjøen, Shell Halsøy...........Tlf. 913 11 63

Myre..........................................Tlf. 975 13 800

OPPLAND

Dokka....................Tlf. 61 11 00 22 / 916 31 091

Lom..........................................Tlf. 61 21 19 89

Ringebu..................................Tlf. 61 28 02 54

SOGN og FJORDANE

Brygga....................................Tlf. 57 85 27 00

SØR-TRØNDELAG

Frøya.....................Tlf. 72 44 88 61 / 918 54 448

TROMS

Harstad...................................Tlf. 908 34 060

Olderdalen..............................Tlf. 414 37 933

Storsteinnes...........................Tlf. 994 06 088

Tlf.  02 222

Solberg Regnskap- og Bedriftstjenester
Sjukehusv. 1, 5416 STORD

Tlf. 53 41 18 33

Ulefoss Gjestebrygge
Rådhuset, Ringsevja 30

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 62 00

Midt-Norsk Betong Verdal AS
7650 VERDAL

Tlf. 74 07 52 00
Levering av kummer og rør

TM 10-2008 julenr.pmd 01.12.2008, 10:193Kjør forsiktig 
i juletrafikken!



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Stein Chr. Hexeberg (H) Per Erik Bergsjø (H)
Tor Kielland (H) Øyvind Vidhammer
Marte Randen Benedikte Poulsen

Tone Ringstad

 Lang erfaring med alle typer personskader
 Gratis førstekonsultasjon

Roald Amundsensgt. 6, Oslo
	 Tlf:	22	31	32	00		•		Fax:	22	31	32	01	•	E-mail:	oslo@vogtwiig.no

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

Advokatene Knutsen & Co 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

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

• trafikkskader       • yrkesskader        • pasientskader

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

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

For personskade, yrkesskade, forsikring- og trygdesaker: 

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

Adv. Thomas Myran

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

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

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

– Trafikkskader 

– Forsikringsrett 

– Yrkesskadesaker 

– Pasientskader

Dersom du ønsker en uforpliktende samtale eller har 
spørsmål knyttet til din skadesak er du hjertelig velkommen 
til å ta kontakt med Adv. Roald Helgesen.

Postboks 218 Sentrum 5804 BERGEN
Telefon 55 33 23 90 • Telefaks 55 33 23 91 • Mail: helgesen@jussnett.no

Advokatfirma DLA Piper Norway har omfattende ekspertise innenfor fagområdet personskade
og erstatningsrett. I Bergen har vi en egen faggruppe for personskadeerstatning, og våre
advokater prioriterer å holde seg løpende faglig oppdatert. Vi bistår skadelidte i alle typer
erstatningssaker og har bred erfaring med prosedyre og tvisteløsninger.

For en uforpliktende og gratis førstekonsultasjon
– kontakt Otto Roll på telefon 5530 1000 eller e-post otto.roll@dlapiper.com w

w
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DLA Piper Norway is part of DLA Piper, a global legal services
organisation, the members of which are separate and distinct legal entities.
For further information please refer to www.dlapiper.com

A list of offices can be found at www.dlapiper.com

Personskade og erstatningsrett

270163_dla_annonse.indd 1 08-02-07 11:19:42

Trenger du å få tilpasset bilen din?
Ring oss på gratis nr. 800 31 414



B–Blad
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

Kontaktpersoner:

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

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

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

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

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

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

Hovedkontor: 
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Avd. Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

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

Avd. Lillestrøm:
Torvet 5, Postboks 400, 2001 Lillestrøm

 Tlf. 64 84 55 46 - Fax 64 84 55 47

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)

Advokat Tom Sørum
Advokat Synne Bjørvik Staalen

Advokat Hege Narmo
Advokat Marit Forsnes

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Marit Håvemoen
Advokat Trond S. Laumann

Adv.flm. Anne Kobbe
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 15 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	eien-
doms retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som 
bistands	advokat.


