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Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

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

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

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll

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

Else-Marie Merckoll

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

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

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

Trude StormoenMarthe Haavind Johansen

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

Karoline Henriksen

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

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

Nikolai Norman Advokat

Vidar Lindbekk Advokat

Helge Husebye Haug Advokat

Kjell Inge Ambjørndalen Advokat 

Julie Høydal Davik Advokat 

Jane Ytreøy Grøndalen Advokat

 
M.N.A.

Huitfeldtsgt. 4, 0253 Oslo
Tlf.: 22 12 11 80   Faks: 22 12 11 90

advokatfirmaet@norman-co.no

Se vår nettside
for ytterligere informasjon: 

www.norman-co.no

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS driver en variert praksis og 

kan tilby spisskompetanse bl.a. innen områdene erstatnings-, 

forsikrings- og trygderett. 

Erstatningskrav oppstår i forbindelse med trafikk- 

og yrkesskader/yrkessykdommer. Reglene om Norsk Pasient-

skadeerstatning gir også grunnlag for en rekke erstatningskrav. 

I tillegg har personskadesaker ofte en trygderettslig side, som 

krever juridisk oppfølging.

Vi bistår personskadede ved vurdering av ansvarsgrunnlag, 

skadesaksbehandling, erstatningsutmåling og prosedyre.

Norman & Co. ANS er landsdekkende.

A DVO K AT F I R M A E T

NORMAN & CO. ANS
E TA B L E RT 1 8 7 8
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

I juni avholdt LTN landsmøte der 
vi vedtok å arbeide for et lovfes-
tet krav om belter i buss. Ekteparet 
Lill Tove Pedersen og Stein Håvard 
Kristiansen fra LTN-Harstad fikk full 
tilslutning til sitt forslag. De fortalte 
at de var redde for å sende datte-
ren med skolebuss fordi hun måt-
te sitte usikret i bussen. Etter at de 
selv hadde vært involvert en ulyk-
ke, hadde de blitt spesielt engste-
lige. Frykten var så stor at de hadde 
valgt å kjøre jenta til skolen i egen 
bil. Vi forstår foreldrene godt. For 
få uker tilbake veltet en buss med 
unge passasjerer på Hardangervid-
da. Før kjøreturen startet fra Oslo, 
oppfordret bussjåføren passasje-
rene om å bruke belte. Rapportene 
som har kommet i etterkant fortel-
ler oss at passasjerene har fulgt 
oppfordringen. Dette kan ha red-
det liv. Mediene har i den senere ti-
den belyst at en rekke skoler legges 
ned – eller trues, av nedleggelse. 
Det betyr i mange tilfeller at barna 
må fraktes i buss og at vi får flere 
skolebusser ut på veiene. LTN har 
hatt flere henvendelser fra fortvi-
lede foreldre som forteller at barna 
”stues inn” i skolebussen. Forel-
drene forteller at enkelte barn ikke 
engang får sete, men må stå i midt-
gangen. Slike tilstander kan vi ikke 
stilltiende være vitner til. LTN kre-

ver derfor påbud om belter i skole-
bussene – og det må skje raskt! 

Vi har mistet mange i trafikken 
i året vi legger bak oss og vi vet 
at god kontroll har betydning for 
ulykkesrisikoen. Vi må derfor ha 
et høyt kontrollnivå. Men også an-
dre faktorer har betydning for tra-
fikksikkerheten. Det forteller også 
forskningsleder Rune Elvik i Trans-
portøkonomisk institutt oss i dette 
nummeret av magasinet. Små jus-
teringer kan også redde liv og hel-
se. LTN hilser alle forslag velkom-
men. 

Nå går det fort mot jul og snart er vi 
inne i et nytt år. Mange lag har i len-
gre tid vært opptatt av årsmøter og 
valg som skal skje på nyåret. Valg-
komiteene har her et viktig arbeid. 
Det er vesentlig at medlemmer av 
styrene har evnen til å samarbeide 
og at alle styrmedlemmene er inn-
stilt på å bistå hverandre.  

På vegne av landsstyret ønsker jeg 
alle en riktig god jul og et godt nytt 
år!

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Setebelter kan redde liv

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

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 970 01 965 • Fax: 22 35 03 90
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

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

Av GunnElisabeth Almås

Forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt (TØI) mener det er en 
rekke enkle tiltak som kan iverksettes for å redusere antall skadde og døde i trafik-
ken. 
– Å anlegge et midtfelt - eller ”rumlefelt”, vil skjerpe oppmerksomheten hos føreren. 
Dette er et tiltak som kan være aktuelt på strekninger med høy ulykkesfrekvens og er 
heller ikke så kostnadskrevende, sier forskningslederen. 

– Det er ikke alltid de store kostnadskrevende til-
takene som må til for å redusere ulykkes tallene, 
fastslår Rune Elvik som er forskningsleder ved 
Transportøkonomisk institutt. (Foto: TØI) 

Forskningsleder Rune Elvik ved 
Transportøkonomisk institutt slår 
fast at det ikke finnes en trylle-
formular for å nå 0-visjonen – in-
gen drepte eller skadde i trafikken. 
Menneskelig svikt vil forekomme, 
og risikoadferd vil vi som trafikan-
ter være utsatt for. Men Elvik me-
ner det finnes trafikksikkerhetstiltak 
som kan iversettes med nokså en-
kle grep, tiltak som ikke vil kreve de 
helt store bevilgningene.

– Det er mange faktorer som lig-
ger bak ulykkene, og det er derfor 
viktig at vi ser på ulike tiltak som 
kan forebygge disse. For høy fart 
og utforkjøringer får ofte fatale føl-
ger. Ser man som mål å redusere 

disse ulykkene, så må vi ha mer 
kontroll av fart. Så enkelt kan sva-
ret være så lenge holdningene i 
trafikken ikke endres. Enten må det 
mer politi på veiene, eller så må det 
settes opp flere automater. Vi har 
også tekniske løsninger som å leg-
ge inn fartssperre i bilene, men her 
vil mange protestere høylytt. Rent 
teoretisk kunne vi ved bruk av ny 
teknologi hindret mange ulykker. 
Det finnes jo utallige tekniske mu-
ligheter, forklarer han.

Mer belysning
Bedre veimerking, nedsatt farts-
grense, rydding og planering av 
terreng langs veiene samt veibelys-

ning er også tiltak som kan forebyg-
ge ulykker.

– Mange en disse tiltakene er 
ikke så kostnadskrevende – sett i 
forhold til å bygge ut selve veiba-
nen og anlegge midtdelere. Vi bor 
i et land der vi har bygget til dels 
smale veier, og det er derfor store 
kostnader forbundet med bygging 
av midtdelere. Behovet anslås som 
kjent til å være 500 kilometer. På 
enkelte utsatte strekninger kan det 
eksempelvis ha en forebyggende 
effekt å anlegge såkalte ”rumle-
felt”. Kommer bilen mot midten av 
veibanen, så høres det. Bilføreren 
blir gjort oppmerksom på hva som 
er i ferd med å skje. Dette kan være 
utslagsgivende for om det oppstår 
en ulykke eller ikke, sier forsknings-
lederen.  

Uten belte
Nyere undersøkelser som Statens 
vegvesen har lagt frem for 2008, vi-
ser at 41 prosent av alle som mistet 
livet i bil, ikke brukte bilbelte.
– Kjøretøyteknologien har vi og det 
er mulig å bruke den slik at bilen 
ikke kan kjøres før beltet er på. Det 
samme gjelder jo med alkolås, En 
person med promille får ikke kjørt 
bilen, sier Elvik.

– Er alkolås på alle biler noe vi vil 
se i framtiden?

– Vel, jeg vil vel tro at dette i før-
ste rekke kan bli et krav til førere 
som tidligere er promilledømte. Vi 

– Med nokså enkle grep  
kan vi redusere ulykkene

Nyere undersøkelser som Statens vegvesen har lagt frem for 2008, 
viser at 41 prosent av alle som mistet livet i bil, ikke brukte bilbelte. 
(Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås)



– Vi må få ned ulykkestallene. Det 
ligger forferdelig mye lidelse, sorg 
og tapt helse bak disse. Hver eneste 
alvorlige trafikkulykke koster sam-
funnet millioner av kroner, så sett 
ut fra et samfunnsøkonomisk per-
spektiv, så lønner det seg også å 
satse på trafikksikkerhetstiltak. De 
menneskelige lidelsene lar seg 
jo ikke måle i kroner og øre, sier 
Lange land. 

Langeland sier innspillet fra 
forskningslederen i Transportøko-
nomisk institutt om flere ”rumle-
felt” på veiene våre høres ut som 
et fornuftig innspill for mulig å re-
dusere møteulykkene – uten at LTN 
som organisasjon har tatt stilling til 
saken. 

– Kan vi få ned antall alvorlige 
ulykker med ”enkle grep”, så er 
ingen ting bedre enn det. Bare det å 
henge på seg en refleks kan redde 
liv! Det vil ta uhyggelig mange år 
å bygge 500 kilometer midt delere 
med det tempoet som politikerne 

har lagt opp til. Mange liv vil gå tapt 
i møteulykker i årene som kommer. 
Hver tredje person som døde i tra-
fikken i 2008, mistet livet i møteu-
lykke. Dette er dystert, sier Lange-
land.

LTN mener også at det generelle 
forbudet mot såkalte wire-rekkverk 
bør vurderes av Stortinget. Som 
ventet møtte forslaget sterk mot-
bør fra interesseorganisasjoner – i 
hovedsak MC-miljøet. Skepsisen 
retter seg mot sikkerheten til fører 
og passasjer hvis sykkelen skulle 
kjøre inn i wire-rekkverket.

– Bakgrunnen for vår henstilling 
var en omfattende rapport etter 10 
års bruk av denne typen rekkverk 
i Sverige på såkalte møtesfrie 2+1 
vei. Dette er veier med to kjørefelt 
i en retning og et kjørefelt i den an-
dre retningen, der kjørebanen hol-
des avskilt med wire-rekkverket. I 
følge rapporten fra Statens väg-og 
transportsäkerhetsinstitut, har an-
tall døde og hardt skadde blitt re-

dusert betydelig. Dette er bakgrun-
nen for at vi ber politikerne vurdere 
forbudet. Jeg vil også understreke 
at LTN på ingen måte anbefaler at 
denne typen rekkverk blir brukt på 
alle veistrekninger, men kun der 
det vurderes som hensiktsmessig. 
Vi ønsker dessuten en god dialog 
med MC-miljøet for det er jo i alles 
interesse at vi redder liv, avslutter 
Langeland.

Langeland positiv til ”strakstiltak”
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har teknologien, men det er altså 
et spørsmål om i hvor stor grad vi 
skal bruke den, svarer han.

Stygge tall
I oktober i år omkom 12 personer 
i trafikken. I løpet av de 10 første 
månedene i år, hadde 177 perso-
ner mistet livet. I fjor omkom 255 
mennesker. Kunnskap om ulykkene 
er viktig for å få ned de dystre tal-
lene. Statens vegvesen bruker res-
surser på å undersøke, analysere 
og kartlegge dødsulykkene på nor-
ske veier. Nylig kunne vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen overlevere 
en rapport til samferdselsminister 
Magnhild Meltveit Kleppa der det 
går fram at stor fart og manglende 
kjørferdighet er faktorer som går 
igjen i nesten syv av ti dødsulykker i 
fjor. 38 prosent av alle trafikkdrepte 

mistet livet i en utforkjøringsulykke. 
I over halvparten av samtlige døds-
ulykker har farten vært for høy etter 
angitt fartsgrense, eller det har vært 
for høy fart etter forholdene.

– Unge menn topper statistik-
ken når det gjelder fart og utforkjø-
ringer. Har man noe svar på hvor-
for?

– Nei, det kan jeg ikke svare på...

Hva som er forankret i mennesket 
ligger utenfor mitt fagområde, sier 
han.

– Det nytter
Forskningsleder Rune Elvik ved 
Transportøkonomisk institutt me-
ner historien viser at det nytter ”å 
ta små skritt” også når det gjelder 
trafikksikkerhetstiltak.  

– Ser vi tilbake til 1970 så har 
antall drepte og skadde i trafikken 
gått ned. Vi har altså hatt en posi-
tiv utvikling, selv om enkelte år har 
vært preget av et svært høyt an-
tall drepte og skadde. Kurven har 
altså både gått opp og ned. Mitt 
hovedbudskap er at det er mange 
tiltak som samlet sett vil ha en po-
sitiv effekt. Mange av disse er ikke 
så kostnadskrevende og vil kunne 
gjennomføres raskt, avslutter Elvik.  

LTN-leder Svein Ove Langeland stiller seg positiv til å høre på alle forslag til ulykkes-
reduserende tiltak som måtte komme opp.
– Møteulykkene, og krav om midtdelere for å redusere disse fryktelige ulykkene, er en 
sak vi har kjempet for i årevis. Finnes det tiltak vi kan sette i verk i påvente av at poli-
tikerne gjennomfører det de har satt seg som mål, så hilser vi naturligvis det velkom-
men, sier Langeland.

– Vi hilser alle innspill til ulykkesre-
duserende tiltak velkommen, sier 
LTN-leder Svein Ove Langeland.

”Ser vi tilbake
til 1970, så har

utviklingen vært 
positiv”
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Hovedfokus for ungdomsutvalget i 
kommende periode blir å stimulere 
lokallagene til å trekke ungdommen 
med i styret.

– Vi har en utfordring i å finne 
fram til ungdom som vil være med 
å gjøre en jobb, og derfor må vi 
også markedsføre oss. Vi kommer 
til å trykke opp plakater som vi skal 
henge opp på helsestasjoner, tra-
fikkontor, ungdomsklubber, ung-
doms- og videregående skoler, for 
å nevne noe. Det er viktig at vi får 
fram mangfoldet i vårt arbeid, sier 
Elisabeth Bøen-Johnsen.

Investere i framtiden
De tre unge kvinnene mener at det 
er viktig å investere i LTN-ungdom-
men. De er framtiden for forenin-
gen. 

– Ungdom bør derfor bli vist 
den tillit at de blir tatt med i sentra-

le posisjoner i lagene. De må rett 
og slett få en stemme. Det er utro-
lig viktig at de unge blir tatt vare 
på, ellers forsvinner de fra oss. Vi 
må tilrettelegge for aktiviteter som 
trekker unge. Noen lag klarer det-
te bra, mens andre ikke har noen 
form for aktiviteter for unge, fortel-
ler de tre.

For liten andel
Nylig hadde ungdomsutvalget 
møte i Oslo, og der la de opp en 
strategiplan for å øke aktiviteten 
blant unge.

– Vi skal markeds-
føre ungdoms-

tilbudene i LTN. 
Blant annet skal vi 

henge opp plaka-
ter der ungdom 
ferdes, sier (t.v) 
Elisabeth Bøen-
Johnsen, Kjersti 
Einan og Hanne 

Sofie Holmeslet. 

Ungdomsutvalget i LTN, som består av Kjersti Einan, Hanne Sofie Holmeslet og 
Elisabeth Bøen-Johnsen, skal intensivere arbeidet med å få flere unge aktive.
– Vi vil blant annet jobbe for at alle lagene stiller med ungdomsrepresentanter på 
tillitsmannskonferansen i 2012, sier de tre.

 Vil satse 
mer på 
LTN-
ungdommen

Reportasje

Av GunnElisabeth Almås

”Ungdom
er for dårlig

representert”
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– En rask gjennomgang av samt-
lige lag, slo fast at bare en tredjedel 
av lagene har ungdommer i styret. 
Dette er for dårlig, mener vi. Her er 

det mye som kan gjøres lokalt. Vi 
vet det er flere mellom 16 og 35 år 
som kunne gjort en god jobb i sitt 
lokallag. At bare 12 lag har ung-
dommer med i sentrale posisjoner, 
er ikke godt nok. Vi oppfordrer der-
for samtlige lag til å sette fokus på 
denne problemstillingen, sier ung-
domsutvalget.

Øker aktiviteten
Fra sentralt hold har det vært arran-
gert ungdomskonferansen, turer 
kombinert med faglig innhold og 
andre sammenkomster. 

– Vi har hatt et relativt godt til-
bud til ungdommen, og dette skal 
vi bygge videre på. Til neste høst, 
nærmere bestemt i perioden den 
3.–5 september skal vi gjenta vi 
suksessen med actionhelg på Elve-
rum. Her skal vi samarbeide med 
bilsporten, motorsport- og luft-
sport, for å nevne noen. Vi er godt i 
gang med å søke midler til dette ar-
rangementet som vil ha 30 plasser, 
forklarer de tre.

Møtes på tillitsmanns-
konferansen
Høsten 2010 blir det også arrangert 

tillitsmannskonferanse, og LTNs 
ungdomsutvalg håper det kommer 

mange unge representanter til kon-
feransen.  I 2012 er målet at samt-
lige LTN-lag sender en ungdoms-
representant.

– Målet må være at ungdom fra 
hele landet kommer i 2012, og dette 
skal vi jobbe for i tiden framover. Vi 
er heller ikke så strenge på alderen, 
det må være lov til litt slingrings-
monn selv om vi har satt 16–35 år 
som alder på ungdomsrepresen-
tantene. En annen problemstilling 
som også er viktig å fokusere på 
er at mange unge skadde er en-
somme. Ungdom opplever at ven-
ner forsvinner etter en skade. Her 
kan vi i LTN være med på å lage et 
kontaktnett og dermed få ungdom 
ut av isolasjonen, avslutter Elisa-
beth, Kjersti og Hanne Sofie.   

– Vi har en svært god tone innad 
i ungdomsutvalget. Samarbeidet 
er godt, sier Hanne Sofie Hol-
meslet.

Ungdomsutvalget har nylig hatt møte i Oslo der de la planer for kommende periode. Målet er å møtes 
hver tredje måned.

”Vi må
markedsføre
oss bedre”
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Reportasje       

Av GunnElisabeth Almås
Foto LTNVesterålen lokallag

Populær julemesse for
femte gang i Vesterålen
Den yngste bidragsyteren til årets 
julemesse er Siri Leiksett på åtte år, 
og den eldste er Reidun Johansen 
på 86. I flere måneder har lagets 
medlemmer strikket, malt, sydd, 
broder, frest ut fjøler som har blitt 
dekorert, og de lager også populæ-

re ”fiskeskrin” for den ivrige hobby-
fisker – for å nevne noe.  LTN-Vest-
erålsens julestand i Øksneshallen er 
fylt med flotte hjemmelagede pro-
dukter, og mange av de vel 1000 
besøkende i Øksneshallen  kommer 
innom standen.

– Ja, salget går svært bra. Vi har 
stand i to dager og det aller meste 
blir solgt. For oss betyr det mange 
kroner i kassa. Vi selger også lodd 
under standen, så her er det full ak-
tivitet, forteller Astrid Olsen mens 
hun legger til at det er Arne Leik-
sett som står ansvarlig for å avvikle 
julemessa.

Stor aktivitet
Medlemmene i Vesterålen er kjent 
for sitt store aktivitetsnivå. Annen-
hver søndag arrangerer laget bin-
go, og her kommer det inn om lag 
1800 kroner gangen. Bingo-samlin-
gene er svært populære og her mø-
ter mange faste opp. Dette er na-
turligvis et kjærkomment tilskudd 
i kassa samt at bingo-samlingene 
har høy sosial profil. Medlemmene 
storkoser seg sammen.

– Tidligere år har medlemmene 
selv betalt for garn og diverse ut-
styr som er brukt i produksjonen til 
julemessa, men i år har laget spon-
set en del av dette. Vi hadde ikke 
fått til julemessa hvis vi ikke hadde 

En av årets største 
begiven heter i LTN-Vester-
ålen lokallag er julemessa 
som arrangeres i Øksnes-
hallen. Flittige hender har 
også i år laget masse flot-
te produkter som er solgt 
til inntekt for laget. Laget 
får inn mellom 30–40.000 
kroner under arrangemen-
tet, og dette er kjærkomne 
midler. – Her er alle med,  
både unge og eldre, slår 
leder i Vesterålen, Astrid 
Olsen fast.

– Vi har noen veldig entusiastiske medlemmer, sier ansvarlig for 
julemessa, Arne Leiksett sammen med lederen i laget, Astrid Olsen.

LTN-Vesterålen lokallag har en nydelig stand. Her er det mange som 
stopper opp for å kjøpe julegaver…



hatt så entusiastiske medlemmer. 
De står på hele året, forklarer Olsen 
som ikke får fullrost medlemmene.

Mye arbeid
Det ligger utallige timers arbeid bak 
den store produksjonen som laget 
årlig legger ut for salg. 

– Vi har bestemt at vi skal job-
be litt mer jevnt i året som kommer 
slik at trykket ikke blir så stort etter 
sommerferien. Vi kommer til å mø-
tes en lørdag hver måned nå etter 
nyttår, og dermed skulle vi være i 
rute til neste års julemesse når høs-
ten sette inn, forklarer Astrid.

Standen som laget har i hal-
len, er svært godt synlig. Den er et 
blikkfang og er flott dekorer av la-
gets medlemmer.

– Standen vokser for hvert år, ler 
Astrid:

– Vi startet første året med en 
stand som var om lag to meter, 
men i år er standen over syv meter 
lang. Vi kler vegger og bord med 
rødt stoff slik at den er godt synlig, 
forklarer hun. 

Et godt samhold
Når laget møtes til bingo, har mø-
ter, eller setter seg sammen for å 
produsere til julemessa, så er det 
sosiale veldig viktig.

– Ja, vi har til og med laget mid-
dag etter å ha vært samlet, så vi har 
det veldig hyggelig, sier leder Ast-
rid Olsen.

Julemessa Øksneshallen, og 
lokal lagets deltakelse, er kommet 
for å bli. Om ikke mange ukene så 
er flittige hender igjen i gang med 

en ny produksjon til julemessa 
2010.
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LTN-Vestrålen lokallag kan by på masse flott produkter, og det aller 
meste blir solgt hvert eneste år.

Her blir det laget populære fjøler 
som senere skal dekoreres.

Siri Leiksett på åtte år har bidratt med å male på koster. Her ser hun 
på mamma Edith som brenner inn dekorasjon på skrin.

Her er mange flittige hender i sving foran årets julemesse.
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Reportasje

Av Marianne T. Skeie og 
Bente Andreassen

Tommy på 14 dagers
Danmarks tur!
tilrettelagt ferie med assistanse, BPA

Lørdag 29. august i år reiste vi med Color Lines ”Super Speed” fra Kristiansand til 
Hirtshals. Jeg hadde ordnet med billetter og reise for assistentene for assistansebyt-
te i løpet av de 14 dagene vi skulle feriere. Det ble en fin overfart med god servering 
oppe på dekk 8. Været var flott og vi koste oss.

Ved ankomst Skallerup Klit var alt 
ordnet på forhånd, slik at vi kun 
trengte å pakke ut og komme i or-
den i ferieleiligheten. Selv om det 
var i slutten av august, var det godt 
og varmt. Hver morgen ved frokost-
bordet planla vi dagens utflukt i for-
hold til været, og det ble turer hver 
dag. Skallerup Klit ligger ved sjøen, 
5 kilometer fra Lønstrup, det nær-
meste tettstedet. Skallerup Klit had-
de laget kart over 4 turløyper, deri-
blant en til Klitgården, hvor det var 
en flott besøksbondegård. 

Mange utflukter
Vi hadde turer til Lønstrup, Løkken, 
Ålborg, Tversted, Skagen og Hjør-
ring, der vi spaserte på stranden og 
tok masse bilder og filmet. På stran-
den satte for øvrig rullestolen seg 
fast flere ganger. Vi kjørte til Rud-
bjerg Knude Fyr, som om noen år 
blir dradd ut i havet. Det finnes en 
mengde faktabrosjyrer man kan ha 
glede av på tur til slike steder. Vi var 
også i Skagen og så på Den tilsan-
dede kirke, noe som var både spen-
nende og flott. Så gikk turen videre 
til Rådbjerg Mile, der sanden blåser 
og terrenget flytter seg ca. 20 meter 
i året. Dit kommer man ikke opp i 
rullestol, men det er flott å se fra av-
stand og en historie verd å ta med 
seg. Til Grenen må man jo også, og 

der kommer man bare opp til Utsik-
ten med rullestolen. Men det er flott 
utsikt derfra, og det er en flott opp-
levelse.

Tilpassede utflukter
Å ha en 14 dagers tur har vært så 
deilig, man trengte ikke å stresse for 
å vite om man får nok med seg. Dag 
etter dag brukte vi brosjyrer som vi 
hentet i resepsjonen på Skallerup 
Klit der vi kunne finne tilpassede ut-
flukter. Vi var til og med på det sto-
re årlige Brønderslev-markedet. Der 
var det 160 boder med salgsvarer/
informasjon, og selv om været ikke 
var så godt, hadde vi det moro.
Temaet ferie er sårt for mange. Folk 
sier god helg, god påske, god som-
merferie, god jul…men det er ikke 
like hyggelig for alle å få disse hil-
senene. Det kan være sårt, slik det 
også var for vår familie. 

Har reist mye
Tidligere har vi i mange år reist 
rundt på hundeutstillinger mange 
steder i Norge med våre Dober-
mann-hunder, og i de senere år dro 
vi ofte til Danmark. Tommy og faren 
hans, Lasse, var ofte der for å trene 
hund i et flott miljø. Hele familien 
delte interessen, og vi drev i mange 
år Zitagaarden Kennel. I april 2001, 
da Tommy ble utsatt for en alvor-

lig påkjørsel og livet ble snudd opp 
ned for hele familien, ble det ikke 
flere slike reiser.

En dag i 2005 kom en assistent 
som jobbet hos Tommy og sa at 
de torde å være med og reise med 
ham, flere assistenter stilte opp, 
og det året var vi to ganger i Dan-
mark på tre-firedagers tur. Fami-
lien Skeie, med mor Marianne, far 
Lasse, Tommy og lillebror Kim Erik, 
kunne reise som vi pleide til Dan-
mark… nå med to assistenter. Det 
var mulig!! Da den ene turen var til-
bakelagt, dro vi hjem og bestilte en 
ny tur.

Tommy fikk et flott opphold i 
Danmark, og teamet rundt ham 
undersøker tilretteleggingen 
andre steder i Danmark også.
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Knalltøff hverdag
Vi hadde en knalltøff hverdag, og 
da far døde i mai 2007, kunne vi ikke 
klare å dra av sted. I tillegg til orga-
nisering, er det dyrt!  Sommeren og 
høsten 2007 samlet vi inn penger til 
Nettkontakt-treff som vi skulle ar-
rangere i Søgne.  Tiden og kreftene 
gikk til det og kampen for tilværel-
sen.

Tommy og lillebror ønsket seg 
så veldig en ferie, og Tommy for-
talte dette til læreren sin. Og i julen 
2008 bestemte vi at i 2009 skulle vi 
gjøre noe med det.  På senvinteren 
tok undertegnede kontakt med as-
sistentene i Team Tommy og spur-
te dem om de var interessert i 14 
dagers tur med Tommy til Dan-
mark og samtidig tok jeg kontakt 
med Color Line. 

Fant feriesenter
Etter utallige telefonsamtaler falt 
valget på Skallerup Klit feriesenter. 
Der hadde Tommy jo vært før, og vi 
visste at der var det stor nok plass 
til rullestolen. I etterkant av dette 
arbeidet tok jeg kontakt med Color 
Line for å fortelle dem at det er et 
behov for å synliggjøre tilrettelagte 
ferieturer for denne gruppen beve-
gelseshemmede som Tommy tilhø-
rer. Det koster en del penger å reise, 
fordi man må ha store rom og ha 
assistenter med, gjerne 2 og 3, og vi 
opplevde i tillegg å måtte betale for 
å låne seng fra hjelpemiddelsentra-
len i Hjørring kommune. I 2005 var 
dette gratis, men nå, i 2009, tar de 
betalt for leie av seng og fraktkost-
nader.  Color Line ville ha et møte 
med meg der jeg la fram min his-
torie. Jeg kunne fortelle at mange 
ønsker å reise, men tør ikke bestille, 
fordi de er redd reisen vil bli mis-
lykket. Det er så sårbart og nedver-
digende å oppleve at ting ikke er 
tilrettelagt. Jeg har nå et godt sam-
arbeid med Color Line hvor vi job-
ber med tilrettelagte turer. Det kan 
være ferieleiligheter eller byferie i 
en langhelg, kanskje turer på tider 
av året da prisene er langt lavere 
enn i høysesongen, til steder der 
man kan treffe mennesker i noen-
lunde samme situasjon, eventuelt 
treffes igjen år etter år og oppleve 
noe sammen.

Fikk vurdere tilbudet 
Denne turen vi hadde nå var trygg 

for oss!  Vi hadde vært der før, i 
en åttemanns luksushytte. Nå var 
det bare ledig en seksmanns luk-
sushytte… men den fikk jeg reise 
ned og vurdere på forhånd av Co-
lor Line, og de gav oss trygg og 
god service for tilrettelegging for at 
Tommy skulle få en fantastisk tur. 

Så Tommy dro på en i 14 dagers 
tur med familen, lillebror var riktig-
nok bare med oss de fire første da-
gene, da han måtte tilbake på jobb. 
Og så kunne mor være med, hun 
som er ansvarlig leder i Team Tom-
my og fungerer som en av to assis-
tenter når behovet var til stede. Vi 
var ute på noe hver dag, vi sov så 
lenge vi ville om morgenen, had-
de god tid og blåste i tidsplanen vi 
må følge hjemme. Ved frokostbor-
det bestemte vi hvor dagen skulle 
tilbringes. Tommy hadde assistan-
seskifte tre ganger i løpet av de 14 
dagene. 

Flotte assistenter
I koselige Tversted har Tommys 
tante og onkel kjøpt seg hus de skal 
flytte til. Det var moro å ta med as-
sistentene, og nede på Tversteds 
strand hadde de store is med 5 ku-
ler, guf, drys og kokosbolle. Og for 
hver assistent som kom ny måtte 
vi kjøpe ”Tversted spesial”. Den le-
ver vi lenge på. Vaktskiftene på Co-

lor Lines terminal gikk også bra , og 
assistentene hadde en fin overfart 
med bespisning og koste seg godt.
Assistentene gjør en stor innsats 
for at vi skal kunne dra på en slik 
tur. De får en fast lønn pr. døgn og 
stiller opp hele tiden.  Her kunne jeg 
være med og bistå, og vi fant på 
ting sammen. Vi må huske at assis-
tentene er på jobb, men de er like-
vel tett oppi en familie på tur. Det 
er viktig at alle er kjent med avtalen 
og at vi undertegner den før vi drar. 
Det kan oppstå ting underveis, og 
dette blir nyttig erfaring  med tanke 
på neste tur.

Lager en plan
Det har vært en opplevelse, og jeg 
er stolt av dette, men man må tenke 
nøye gjennom på forhånd hvordan 
man vil ha det og hva som er lurt 
å ha en kontrakt på. Det skal ikke 
oppstå konflikter på tur. Man lager 
en plan på forhånd og bruker den, 
men om det er praktisk der og da 
endrer vi den. For øvrig blir det eva-
luert i etterkant.

Vi var ute på mange spasertu-
rer, kjøreturer og var stadig på far-
ten. Vi kom i snakk med arbeidsfolk 
og befolkningen i nærområdet. Vi 
hilste på et skjønt dansk ektepar 
som leier ut hjemmet sitt til ferie-
rende og også har tilrettelagte lei-
ligheter.

En av disse deilige dagene kjør-
te vi rundt og rundt i øsende regn-
vær. Det var deilig, og så lo vi litt, 
for da var vi kommet til den og den 
kirken og stedet på kartet og opp-
daget at vi kjørte rundt og rundt i 
ring. Kjempedeilig, for vi hadde 
god tid… 14 dager. Det er mulig å 
reise på tilrettelagte ferier og ha 
med assistanse, men det handler 
om godt samarbeid og god plan-
legging. 

Behovene må dekkes
Man må også kunne se litt gjennom 
fingrene med hva som er optimalt 
av tilrettelegging. Men de viktigste 
behovene må dekkes. Derfor prøver 
nå undertegnede å få sett på andre 
feriesteder i Danmark og hvordan 
tilretteleggingen fungerer der.

Assistent Eunice får Tommy 
løs med rullestolen på Grenen, 
Skagen. Assistenter har litt av 
en utfordrende jobb.

”Mange er
engstelige
for å reise” 
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Kurset startet med å vise en film av Norsk Lastebileier-
Forbund (NLF). Filmen har til hensikt å vise oss hvor-
dan vi skal forholde oss til de store, tunge kjøretøyene, 
blant annet at bremselengden til en lastebil er mye len-
ger enn til en personbil og at blindsonene er mye større 
enn vi egentlig tror.!

Brit Lund startet med å fortelle om bakgrunnen for 
kurset. Deretter presenterte hun og Liv Solveig Einan 
seg med å fortelle om sin personlige bakgrunn for å 
være i LTN. Siden det var en del nye deltakere, tok 
kurslederne en runde på hvilke forventninger hver en-
kelt hadde til kurset. Deretter var det tid for å gå gjen-
nom ordet MAGISK.

En "medgåer"
Denne gangen ble det tatt utgangspunkt i ordene, ikke 
bokstavene, altså Medgåer, ikke bokstaven M. Kursdel-

takerne skulle komme på andre ord enn Medgåer som 
har med likemannsarbeid å gjøre. Medgåer kan være 
medmenneske, muligheter, omsorg, empati og forstå-
else. Ansvaret hos en likemann ligger i å være ærlig og 
si fra hvis det er noe han/hun ikke vet, men kan sjekke 
opp. Ansvaret ligger også i at man må kunne stå til ret-
te for det man har sagt. Man må også ta ansvar for seg 
selv og eventuelt ta kontakt med andre likemenn hvis 
man kommer i en vanskelig situasjon. Grensesetting 
for en selv er viktig ved at man ikke lar likemannsarbei-
det ta overhånd over sitt eget liv. Man kan ikke være 
likemann 24 timer i døgnet, da blir man fort oppbrukt. 
Man må sette grenser for hvilke områder man kan gå 
inn på og hvilke man skal overlate til andre, eks hel-
sepersonell. En likemann er bare et vanlig menneske 
som byr på sin personlige erfaring. Interesse for like-
mannsarbeidet er en forutsetning. Man må ha lyst til 

"Likemannsdamene" 
fortsetter turneen

Vel blåst med likemannskurset i Vest og klar for neste! Nå var damene på 
hjemmebane; Region Midt sto for tur! Det var 8 personer som møtte til kurs helga 
19.-20.september på Rica Hotel Kristiansund. Vi startet til middag på lørdag kveld og 
satte i gang med kurs fra søndag morgen

Landet Rundt 

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

Et vellykket likemannskurs i Kristiansund ble avviklet i september. Deltakerne tok opp mange aktuelle 
problemstillinger.
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å hjelpe folk. Er man interessert og engasjert gjør man 
en bedre jobb. Sorg berører de fleste medlemmene i 
LTN. Det må og skal være en åpenhet for å snakke om 
sorg. Kunnskap som likemann er i form av den erfarin-
ga man har. En likemann forstår det den andre snakker 
om fordi man kan koble det til sin egen erfaring.

Viktig med taushetsplikt
Taushetsplikten er viktig å overholde i arbeidet som li-
kemann. Det som blir sagt mellom likemann og person, 
blir mellom de to. Det finnes et taushetspliktsskjema i 
LTN. Det kan være nyttig å ha et likemannsutvalg i lage-
ne hvor likemenn kan diskutere ting de opplever som 
vanskelig. Personer man har vært i kontakt med skal da 
anonymiseres. Under de neste punktene i foredraget, 
”Hva er likemannen?”, ”Likemannens mål”, ”Likeman-
nens ansvar”, ”Likemannen har ikke ansvar for”, ”Hva 
er likemannsarbeid?” og ”Likemannsarbeid er” kom 
det mange kommentarer og synspunkter fra kursdel-
takerne. En likemann kan få mye ut av en samtale ved 
at han sitter igjen med følelsen av å ha hjulpet noen. 
Som likemann skal man ikke løse den andres proble-
mer, men hjelpe han på veien til å løse dem selv. Det 
kan også godt være stille perioder i en likemannssam-
tale, man får da hentet seg inn og tenkt gjennom hva 
som har blitt sagt.

En god samtalepartner
Likemannen må selv vite når han har overskudd til en 
samtale, og hvis han merker at han ”går tom”, kan 
han avtale en ny samtale. Man må huske at man har 
et eget liv også. Det var enighet om at det virker som 
at de fleste som oppsøker en likemann, synes det er 
godt å få snakke om det de gjennomgår. Likemannsar-
beid er å bruke den livserfaringen man har til å være en 

god samtalepartner. Det er ikke meningen at man skal 
være et stort oppslagsverk for å hjelpe noen. Det ble 
diskusjon omkring ulike tema som for eksempel nytten 
og funksjonen av et kriseteam, og om helse- og skole-
vesen som er to vesen som ikke møtes på midten og 
som ikke forstår hverandre i forbindelse med rehabili-
teringsprosessen

Evaluering av kurset
Etter lunsj var det tid for gruppeoppgaver og evalue-
ring av kurset. Gruppeoppgavene handlet om studen-
ten Mari på 26 år og bonden Olav på 52 år. Gruppene 
diskuterte hva de som likemenn kunne hjelpe Mari og 
Olav med, og hvilke ulike tilbud LTN har til disse. Et-
ter gruppeoppgavene ble kurset i sin helhet evaluert av 
kursdeltakerne. Innholdet i kurset var enkelt, greit og 
forståelig. Det var også greit at alle fikk snakke, og det 
er lettere å rekke opp handa når det er en mindre grup-
pe. Ved spørsmål om hvordan kurslederne var, fikk de 
spontan applaus.

Viktig å møtes
Kurslederne har ingen fagkompetanse og det gjør at 
alle er på lik linje. Man kommer alltid inn på personlige 
ting, hvilket er bra, men da blir det heller aldri nok tid 
til å diskutere. På spørsmål om noe manglet, noe man 
savnet eller noe å tilføye, ble det sagt at kurset sto til for-
ventningene, og at det ikke var kurset som var viktigst, 
men det å møte andre i samme/lignende situasjon. Det 
kom også forslag på at man burde ha en presentasjon 
av hver enkelt kursdeltaker som forklarer tilhørigheten 
i LTN. Det var også ønskelig at kurset varer fra lunsj til 
lunsj slik at ikke alt blir på en dag. Til slutt var det noen 
som sa at i en liten gruppe som denne fikk man anled-
ning til å bli bedre kjent enn tidligere på større kurs.

Det ble tid til hygge mellom øktene, og deltakerne fikk anledning til å bli godt kjent med hverandre.
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14 ivrige deltakere var lørdag morgen (de fleste ankom 
på fredag) klar for å være med på opplegget for like-
mannsarbeid som Sør-Trøndelag har laget. 

Lill Hege Bergquist fra Sør-Trøndelag fylkeslag var 
foreleser sammen med regionssekretæren, som også 
ledet kurset. Målsetningen for kurset var å gi den en-
kelte deltaker grunnlag for å vurdere mulighet og evne 
til å virke som likemann i LTN.

Etter at Nils-Gunnar hadde gått igjennom det prak-
tiske og vist powerpoint om gode leveregler, presen-
terte alle seg selv.

Skulle finne ord 
Kurset startet med ordet ”magisk”. På hver bokstav 
skulle forsamlingen finne ord som passet til likemenn. 
Det kom mange gode forslag.
M: mangfold, menneske, medmenneske, mulighet, 

mål og mot.
A: ansvar, angst, apati, adferd, annerledes, angrep, an-

ger og alvor.
G: grenser, glede, gavmild, ”gulle god”, grundig, gal 

og gi.
I: innsikt, interesse, individualitet, initiativ, impuls, 

iherdig og innpåsliten.

S: sorg, sinne, samspill, samhørighet, sosial, samtale, 
sta, styrke, selvmedlidenhet og sympati.

K: kunnskap, kvalitet, klarsynt, kommunikasjon, kreati-
vitet, kjærlighet, kaffe, kake, kjemi, kos og kontroll.

Viktige spørsmål
I løpet av dagen var vi blant annet innom taushetsplikt, 
hva er likemannen, mål for likemannen, ansvar, forut-
setninger og LTNs tilbud. 

Forsamlingen var meget aktiv hele lørdagen og det 
ble mange gode diskusjoner. 

Under middagen var det god stemning og det sam-
me etterpå når vi møttes for å pleie det sosiale.

Likemann i sykehus
På lørdag kom det innspill om å ha noe kulturelt på kur-
sene, så søndagen startet med litt kultur: Mossa fra ror-
bua (etterligning fra Honningsvågrevyen) på mp3-spil-
ler.

Etterpå gikk Nils-Gunnar gjennom organiseringen i 
LTN og litt om likemann i sykehus.

Til slutt la Lill Hege fram to saker som deltakerne 
skulle diskutere.

Sak 1:
Mari, 26 år student, sykkelulykke, rygg- og nakkeskade.
Ringer selv til likemann, studievennene synes hun har 
blitt kjedelig å være sammen med, hun tenker og gru-
bler mye, sitter mye på hybelen, er mer isolert, er langt 
unna familie og barndomsvenner.Hva har foreningen 
av tilbud?

Det ble mye diskusjon. Vi noterte en del punkter: 
Finne likemann, finne ungdomskontakt, kartlegge hen-
nes behov, hjelp til å ta kontakt sentralt, lytte, hjelp til 
å opprettholde sosialt nettverk, hjelp til å ta opp gam-
mel aktivitet, juridisk hjelp.

Sak 2:
Olav, 52år, bonde, traktorvelt, komplisert benbrudd og 
klemskade på høyre arm, betennelse i foten, konsentra-
sjonsvansker, synsforstyrrelse, mer glemsk.

Kona ringer og lurer på hvilke rettigheter mannen 
hennes har i forhold til rehabilitering. I løpet av samta-
len kommer det også frem at legene har sagt at man-

Vellykket likemanns
konferanse i region nord

Helga den 10.–11. oktober ble det arrangert likemannskurs på Skagen hotell i Bodø 
for lagene i region nord. Likemannsarbeid er en grunnleggende aktivitet i funksjons-
hemmedes organisasjoner og kurset er laget for å skape interesse for det å være 
like mann i LTN.
Det å være en god lytter og å ha en viss avstand til egne problemer er to av de vik-
tigste egenskapene for å bli en likemann.

Landet Rundt 

Av Nils Gunner Kristoffersen
Regionsekretær Nord

Deltakerne var svært godt fornøyde etter å ha 
vært på likemannskurs i Bodø.
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nen hennes har en kognitiv svikt og hun lurer litt på 
hva dette innebærer. Hva kan foreningen være behjel-
pelig med?

Følgende punkter ble notert: 
Kontakte hodeskadelikemann og pårørendelikemann, 
individuell plan, LMS, juridisk hjelp.

Godt fornøyd
Før lunsj og hjemreise var det enighet blant deltakerne 
at det hadde vært et lærerikt og meget bra kurs. 

Til slutt: Dette var første gang Lill Hege var forele-
ser og hun var veldig spent på tilbakemeldingen. Hun 
trengte ikke å være engstelig. Hun fikk toppkarakter 
hos alle, inkludert regionssekretær.

Foruten et tettpakket faglig program var det også 
hyggelig rundt bordet i pausene.

LTN i Telemark arrangerer kurs
Etter at LTN i Telemark i en periode har hatt liten aktivitet, er det nå dannet et interimsstyre. I 
styret sitter Nils Tore Johnsen, Jan Inge Øvergard og Gunnar Brattli. De tre vil sitte i styret  til det 
blir avholdt årsmøte på nyåret. Informasjon om årsmøtet vil gå ut til medlemmene etter nyttår. 

LTN-Telemark fylkeslag inviterer nå til grunnkurs i likemannsarbeid, og invitasjonen går ut til alle i 
region sør. Interimsstyret håper mange melder seg på et lærerikt kurs!

Kurset blir holdt på Gautefall hotell den 15.–16. januar.  Svarfrist den 20.desember. 

Velkommen!

Kontakt/informasjon: LTN-Telemark fylkeslag
 Interimsstyret v/Nils Tore Johnsen 
 Tel: 908 21 339 • E-post. nils@mediaprodukter.no

Varsel om årsmøte
LTN-Nordre Vestfold lokallag avholder 
årsmøte mandag 22. februar 2010 på 
Skjeestua i Stokke kl 18.00

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må 
være innsendt skriftlig til styret senest 4 – fire 
uker før årsmøte.

Sakene sendes til: 
Adelheid Bøen
Nedre Sloottsgate 3A, 
3111 Tønsberg

Vennlig hilsen styret



Landet Rundt 

Av Elisabeth BøhnJohnsen

Fin behandlingsreise til Spania

15 deltagere fra Asker og Bærum lokallag, Midt- 
og Nord-Hedmark lokallag samt lokallagene i Vest-
fold, deltok på årets behandlingsreise til Spania. 
Det frister til gjentakelse.

Deltakerne fikk også rikelig anledning til å hygge seg sammen.

15 deltagere fra Asker og Bærum lokal-
lag, Midt- og Nord-Hedmark lokallag samt 
lokallagene i Vestfold, deltok på årets be-
handlingsreise til Spania fra den 5. til 19. 
september. Årets tur gikk til Albir hvor vi 
bodde på hotell LaColina og fikk våre be-
handlinger ved Fysiakos fysioterapi.

Vi ankom hotellet lørdag kveld, ble tatt godt imot og 
hvor god grillmiddag ventet oss. LaColina er et lite in-
timt hotell med hyggelig atmosfære og service av yp-
perste kvalitet. Eieren er svensk og flere av de ansatte 
snakket også svensk, så språkproblemer var det ikke. 
Etter frokost på søndag fikk vi treffe Miriam Kristiansen 
som eier og driver Fysiakos treningssenter og fysiote-
rapi. Vi fikk utdelt timekort og timeplan for basseng- og 
gruppetrening samt at vi fikk en omvisning på det fysi-
kalske instituttet som ligger i 1.etasjen i hotellet. 

Fikk opptrening
Fysiakos er et institutt som er drevet av en nordmann 
og med norske fysioterapeuter. Vi fikk hver av oss fire 
fysioterapitimer i uken samt tilbud om tre bassengtre-
ninger i uken samt at vi hadde sirkeltrening på taket 
klokken halv ni om morgenen.  Utover dette var det på 
instituttet en treningssal som var til fri bruk. Hotellet lå 
i en liten by omringet av flott natur, så området rundt 
bød også på flere turmuligheter.

Tid til dagsturer
Vi hadde også tid til noen dagsturer og småturer i nær-
området. Til dette hadde vi avtale med HagaNor som 
stilte med hyggelig norsktalende reiseleder samt buss. 
Han tok oss med på turer til blant annet nabobyen Beni-
dorm, til den lille mauerbyen Guadalest samt storbyen 
Valencia. Dette var flotte turer hvor vi satt igjen med 
gode opplevelser.

Første uken var vi svært heldige med været så ut-
over behandlinger og trening koste mange seg på 
stranden, og fikk badet i middelhavet. Den andre uken 
var vi ikke like heldige og fikk nok litt regn, men tempe-
raturen var god. Og er det varmt nok, så går det også 
utmerket å bade i regnvær!

Ønsker ny tur
Resultatet av evalueringen er gjennomgående svært 
positiv, så vi håper derfor på å gjenta turen til neste år. 
Og da vil det bli lagt inn en bestilling på fint vær også 
den siste uken, så får vi se om vi får ønsket oppfylt. Tu-
sen takk for en flott tur.
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Landet Rundt

Av Anna Skadal Jonstad

Frå v: Aud Thue 
(hovudskade-gruppe), 
Anna Skadal Jonstad 
(sekretær) og Hanne 
Kristin Meek Ljotebø 
(leiar) – alle LTN-Sogn 
og Fjordane fylkeslag.

LTN Sogn og fjordane fylkeslag
opna kontor i Førde 21. oktober
Gleda var stor då fylkeslaget av LTN fekk sitt eige kontor  i Førde den 21. oktober. 
Kontoret ligg i FFO sitt senter, FI-senteret, med adresse Fjellv. 10, i Førde. Fylkeslaget 
har samarbeid godt med FFO, og Anna Skadal Jonstad er og med i FFO sitt styre. 

Etter 12 år som LTN organisasjon i fylket, var gleda av 
å kunne opne kontor for trafikkskadde, pårørande, ve-
ner og andre interesserte, stor for fylkeslaget.  Kontoret 
vert ope kvar onsdag frå 12.00 – 17.00. På opningsda-
gen vanka det kaker og kaffi i til alle som kom innom, 
og jentene som skal dele vaktene på kontoret, Hanne 
Kristin Meek Ljotebø (leiar i fylkeslaget), Aud Thue 
(gruppe hovudskade) og Anna Skadal Jonstad (sekr. 
for fylkeslaget), fekk godord og blomar.

Inviterte avisa
LTN banneret og informasjonsbrosjyrer, var godt syn-
leg og Selius var som alltid veldig populer! Fylket si 
største avis, Firda, som går ut til vel 42000 husstan-
dar, var invitert, og kom og laga fint oppslag om saka. 
LTN og fylkeslaget er blitt meir synlege. Positive tilbake-
meldingar frå publikum har gitt laget fleire medlemer, 
og medlemer som hadde vore ute av organisasjonen 
nokre år, melder seg inn igjen. I avisa Firda står det kvar 
veke denne annonsa; ”ONSDAG kl 12.00: Ope kontor, 
Trafikkskadde, FI-senteret.Førde.  Er du trafikkskadd, 
pårørande, ven eller ein/ei som ynskjer informasjon og/
eller hjelp frå oss, er du velkomen oppom. Her vil du 
møte Hanne Kristin; Aud eller Anna, alle frå LTN Sogn 
og Fjordane Fylkeslag”.  
 
Fleire arrangement
Det neste store arrangementet som fylkelaget har in-
vitert til, er ei to dagars samling i Førde 21. – 22. no-
vember. Laurdag vert det kulturvandring i Førde, med 
utdeling av refleks og Selius mellom arrangementa og 

til sist julebord om kvelden på Sunnfjord Hotell og med  
overnatting. Søndag er det minnemarkering – Trafikk-
skadde sin dag – i Førde Kyrkje der mange organisasjo-
nar vert med oss. Etter seremonien i kyrkja – vert alle 
inviterte til samling på Kyrkjelydshuset!

Her er nesten heile styret samla. Frå venstre: Jon 
Ivar Gausemel (medlem), Bjørg Refsnes (vara i 
styret), Hanne Kristin Meek Ljotebø (leiar), Anna 
Skadal Jonstad (skrivar), Sigmund Jonstad (styre-
medlem) og Jarle Haram (nestleiar).
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Landet Rundt 

Av Ragni Maria Hafsten 

Stemnings
rapport fra 
Aust-Agder Fylkeslag

Høsten er en tid med faste aktiviteter i laget vårt.  Den første helgen i oktober drar vi 
til Oslo på vår årlige revytur – nå var det 15. gangen.  

Og i den forbindelse måtte vi jo hedre de tre som 
har vært med alle 15 gangene !  Under middagen på 
hotellet ble de tildelt hver sin ”søte” utholdenhets-
medalje + diplom. Og disse tre er Synnøve Hansen, 
Målfrid B. Helle og Inger Rønning.  Revyen – Frus-
trerte fyrer – vakte allmenn jubel og lattermusklene 
ble godt trimmet.

Deltar på hobbymesse
Ellers har vi deltatt på hobbymesse på Eydehavn 
for 2. gang, der det ble solgt håndarbeider laget av 
medlemmer. Dette gir kjærkomne kroner i kassa. 
Det gjør også vårt faste julelotteri.  Medlemmene 
får tilsendt hver sin ”loddbok” á 50 lodd og i tillegg 
sitter vi i diverse forretninger / kjøpesentre og sel-
ger lodd.  

Trekning på julemøte
Trekningen foregår på julemøtet – som i år var den 3. desember.  På julemøtet koser vi oss med hjemmelaget 
koldtbord, og som vanlig har vi en liten utlodning. 

Vi fra Aust-Agder Fylkeslag vil ønske dere alle en riktig god jul! 

Hele gjengen utenfor bussen på hyggelig tur!

Tre trofaste LTNere som 
fikk medalje og diplom: 
(fra venstre) Synnøve 
Hansen, Målfrid B. Helle 
og Inger Rønning.  

Målfrid B. Helle på hobbymessa den 31. oktober. 
Her har mange flittige hender vært i sving og 
messa gir gode inntekter for laget.
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LTNOslo fylkeslag
med vellykkede kurs

LTN-Oslo fylkeslag arrangerte to kurs i oktober. 21. ok-
tober hadde laget besøk av advokat Thomas Myran 
fra advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co, som holdt 
et veldig bra foredrag i trygderettigheter. Vi hadde da 
besøk medlemmer av adhd-foreningen og fibromyal-
giforeningen. På begge kurs hadde vi også besøk av 
sosionomer fra Sunnaas sykehus, Rikshospitalet og 
Ulle vål. Erstatningskurset ble arrangert den 28. okto-
ber, og ble holdt av Morten Kjelland. Han har en dok-
torgrad i juss, og er nå ansatt ved Juridisk Fakultet i 

Oslo. Morten Kjelland underviser ikke bare studenter i 
erstatningsrett ved universitetet, men i tillegg advoka-
tene på diverse kurs, herunder er han fast foreleser ved 
det årlige personskadeerstatningskurset i Sandefjord.

Begge kursene ble holdt på Ullevål sykehus. Til sammen 
møtte 64 mennesker og vi fikk to nye medlemmer som 
meldte seg inn på stedet – i tillegg tre stykker som sa de 
skulle melde seg inn.

Nils-Gunnar fikk
sin Ann-Elise
Regionsekretær Nor, Nils-Gunnar Kristoffersen har giftet seg med 
sin Ann-Elise. Paret ble viet i Bodin kirke i Bodø den 31.10.09. De 
nygifte har hatt en flott bryllupsfeiring, og reiste på bryllupsferie til 
Gran Canaria den 5. desember.

LTN gratulerer hjerteligst, og ønsker paret alt godt for fremtiden!

(Foto: Rolf-Arne F. Vaag www.studiovaag.no)

Nestleder i LTN-Oslo fylkeslag Nina Fyhn overrakte 
blomster til Post Doc Morten Kjelland etter et in-
teressant foredrag.

Det ble et meget bra oppmøte på kursene i regi av 
LTN-Oslo fylkelag.

Landet Rundt 

AAv Sandra Træland
Leder LTNOslo fylkeslag



Liv Solveig Einan (t.v) og Brit Lund høster stor ap-
plaus for kursene de har holdt i de ulike regionene.

Deltakerne, som kom både fra Hedmark og Opp-
land, var godt fornøyd med kurset i Øyer.
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Vi var 19 deltagere inklusive kursledere Liv Solveig 
Einan, Brit Lund og regionsekretær Karin Bjørnøde-
gaard. Deltagerne kom alle fra Hedmark og Oppland. 
Det er ekstra positivt at disse to fylkene stilte med så 
mange deltagere, siden dette er de eneste fylkene som 
har etablert brukerkontor på henholdsvis Kongsvinger 
og Lillehammer sykehus. LTNs lokallag i Hedmark og 
Oppland bemanner brukerkontorene etter en fast ti-
meplan, og det er derfor viktig å ha likemenn som har 
gjennomgått opplæring.

Ble kjent
Vi startet fredag kveld med presentasjon av deltagerne 
og kurset, deretter gikk vi til middag. Etter middag had-
de vi sosialt samvær der vi alle kunne bli bedre kjent. 
Lørdag hadde vi kursprogram hele dagen fram til av-
reise klokken 15.30.

Flott kurs
Alle var fornøyde, og uttrykte tydelig at dette kurset var 
veldig positivt. De fikk en innsikt i likemannsarbeidet. 
Det gjør at de ikke er engstelige for å stille opp for an-
dre. Det som også ble sagt som positivt var at alle ble 
kjent med hverandre på fredag kveld, og at dette gjorde 
det enklere å snakke i forsamlingen på lørdag.

Likemannskurs i
Region Øst

Region Øst har arrangert likemannskurs. 
Kurset ble avholdt den 25.–26. septem-
ber på Hafjell Apartment i Øyer.

I hele oktober måned fikk LTN presentert seg på 
sykehuset i Levanger. 

(Foto: LTN-Stjør- og Verdal lokallag.)

Landet Rundt 

Av Karin Bjørnødegaard
Regionsekretær Øst

LTN var månedens organisasjon
LTN-Stjør- og Verdal lokallag har vært så 
heldig å få være månedens organisasjon 
på sykehuset Levanger i oktober måned.

Det vil si at det er en organisajon/lag/forening som får 
komme og presentere seg for mestrings- og rehabilite-
ringssenteret ved sykehuset. Sykehuset ordner en info-
plakat som blir hengt opp der, og det blir også plassert 
en ved hovedinngangen. Også på venterom for rønt-
gen på sykehuset blir det også hengt opp informasjon 
– i tilegg blir det lagt ut infomateriell alle tre plasser. 
Presentasjonen varer hele måneden.

Standene er ubemannet og det har ”forsvunnet” 
mye infomateriell, reflekser/vester, penner, klister-
merker – så dette er fin markedsføring for laget!   



Dagen begynte med noen få kalde grader men etter 
hvert ble det sol og mange varmegrader, altså en strå-
lende dag. Foreldre til småbarn og ungdom var strålen-
de fornøyd da vi stoppet dem og ga dem refleksvester, 
refleks og seliuser.

Det var mange som tok vestene på seg og syntes 
de var tøffe med tegningen av seliusen. Det var røren-
de og se så mange som gikk rundt i byen med vestene 

våre og småbarn som koste med seliusene. Det var fle-
re barn som syntes at mamma og pappa skulle bli sett 
i mørket sammen med dem, så de fikk de fine gule seli-
usrefleksene – de også. Noen ”skateboardgutter” fjer-
net plasten og tok på seg vestene med en gang.  De 
fartet rundt på hvert sitt brett rundt i byen og smilte til 
oss hver gang de rullet forbi.
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Landet Rundt

Av Britt S. Østheim

LTN-Buskerud fylkeslag har arrangert refleksaksjon for barn og ungdom i gågata i 
Kongsberg sentrum.

Refleksaksjon ble godt mottatt

Disse jentene 
var glade for 
å ha fått både 
refleksvester 
og seliuser!

Leder Marianne Ny-
land i LTN-Buskerud 
fylkeslag fikk møte 
mange hyggelige 
mennesker under 
aksjonen i Kongsberg 
sentrum.
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Nå har over 450 000 spillere valgt hvem de ønsker å 
støtte med sin grasrotandel. Norsk Tipping opplyser at 
dersom du er med i en forening som er grasrotmotta-
ker, kan det lønne seg å verve grasrotgivere nå. I 2009 
har nemlig grasrotandelen tilbakevirkende kraft. 

– I korte trekk betyr dette at det laget eller forenin-
gen spilleren velger første gang, vil motta fem prosent 
av alt han har spilt for i hele 2009. Derfor gjelder det 
å skynde seg. Det er bare 18 av 37 lag som er regis-
tret, så her vil jeg oppfordre lagene til å handle raskt, 
sier Andresen og legger til at enkelte lag har skaffet 

seg 10–15 000 kroner i kassa gjennom Grasrotande-
len. Norsk Tipping opplyser videre at Grasrotandelen 
fortsetter også i 2010, men da beregnes det grasrotan-
del fra det tidspunktet spilleren tilknytter seg. – Det er 
derfor så viktig at vi er raskt ute, fastslår generalsekre-
tæren.

Er du spiller og lurer på hva Grasrotandelen betyr, 
kan du lese mer om det på Norsk Tippings nett-sider. 
LTNs regionsekretærer kan også være behjelpelig hvis 
lagene har spørsmål om hvordan vi går frem. Du kan 
også spørre hos kommisjonæren.

– Haster med å skaffe 
givere til 
Grasrot andelen 

Landet Rundt 

Av GunnElisabeth Almås

Assisterende generalsekretær i LTN, Ingeborg Dahl-
Hilstad og ektemannen Anders, han fått en datter. 
Jenta heter Solveig, og ble født den 16.10 og veide 
3440 gram og var 50 cm lang. Iver er veldig stolt sto-
rebror!

LTN gratulerer hjerteligst!

Solveig kom til verden den 16. oktober og er en 
blid jente!

Ingeborg fikk flott jente

Stadig flere av Norsk Tipping sine spil-
lere har nå tilknyttet seg Grasrotandelen, 
og dette gir noen ivrige LTN-lag tusen-
lapper i kassa. Generalsekretær Marit 
Andresen oppfordrer alle lag om å skyn-
de seg å verve givere nå – for i 2009 har 
Grasrotandelen tilbakevirkende kraft, og 
bare 18 av 37 lag har registrert seg. 

– LTN-lag kan skaffe seg tusenvis av kroner gjen-
nom å verve givere til Grasrotandelen. Skynd 
dere! oppfordrer generalsekretær Marit Andresen.
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Minneord over
Arthur Wilhelm Sund
Vår gode venn Arthur ble født i stua på heimgården 
på Sundøya i Leirfjorden 4. april 1948. Her vokste 
han opp med mor, far og to søsken, en bror og en 
søster.

Tungt og hardt arbeid har preget hele livet til Ar-
thur. Dagen etter konfirmasjonen dro han ut i ar-
beid på ei frakteskute som gikk langs kysten. Dette 
var et arbeid han drev med i noen år.

Fiske var noe som fikk stor betydning i livet hans. 
Han var på Lofotfiske i til sammen 33 år. Utenom 
Lofot-sesongen drev han med både laksefiske, driv-
garn og krabbefiske. 

I 1973 ble han gift med Vigdis, som han fikk to 
sønner med, Viggo Andre og Johnny Vidar. Arthur 
og Vigdis bygget seg hus på heimgården hans, og 
etter hvert tok de over gården. Arthur var en fami-
liemann, og var svært glad i heimen og familien sin.

Arthur var en engasjert mann som lett tok på seg 
oppgaver av ymse slag. Som ungdom hadde han et 
mangeårig verv som leder av ungdomslaget. Inter-
esse for politikk hadde han også, og var med i styre 
og stell som SV-politiker i Leirfjord kommune gjen-
nom mange år.

Mange naboer rundt om fikk nyte godt av hans 
dyktighet og hjelpsomhet og han hjalp til og satt 
som kasserer i Hellesvik og Sund vannverk i over 
20 år. Han var også en av de sterke pådriverne som 
jobbet hardt for å få bygget bru fra fastlandet og 
over til Sundøya. Men det er vel som en veldig dyk-
tig organisasjonsmann han har satt mest spor et-
ter seg.

Arthur var leder i Leirfjord fiskarlag siden 70-tal-
let og var med i fylkeslaget for fiskere. Han satt i 12 
år i Mannskapsseksjonen i Noregs Fiskerlag og var 
medlem i kontrollnemda i Nordland fylkes fiskar-
lag. Arthur gikk alle organisasjonskurs som berørte 
fiskeryrket hans. 

Denne lærdommen tok han med seg inn i LTN-
organisasjonen. LTN kom han inn i ved dannelsen 
av Mosjøen og omegn lokallag i 1994, sammen 
med Vigdis, som tidligere hadde blitt skadet i en 
trafikkulykke de to hadde vært utsatt for. Dette lo-
kallaget ledet han fram til februar 2009, og har lagt 
ned et stort arbeid her.

Arthur var også med i fylkesstyret for LTN en 
stund og medlem i valgnemda i fylkesstyret var 
også et verv han hadde.

De siste årene av Arthurs liv ble preget av mye 
sykdom og plager. Han fikk sitt første hjerteinfarkt 
i 2005 og det andre fulgte året etter. Kols var også 
noe som etter hvert førte til mye plager, men humø-
ret og livsmotet beholdt han likevel. 

Høsten 2008 fikk 
han mye smerter i ryg-
gen og 9. januar ble det 
påvist kreft i en av lun-
gene med spredning. 
Han gikk mye inn og ut 
av sykehuset dette siste 
året. De siste fire ukene 
tilbrakte han på sykehus/sykehjem og det gikk 
svært raskt på slutten. 

Arthur døde på Leirfjord sykehjem 19. novem-
ber 2009, bare 61 år gammel, og våre tanker går til 
Vigdis og den nærmeste familie som har mistet sin 
kjære ektemake og far.

Vi lyser fred over Arthur sitt minne.

For Mosjøen og omegn lokallag:
Janne Mjåvatn

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om 
at Arthur Sund har godt bort. Arthur har kjem-
pet med sykdommen i lang tid. Han var leder 
til sykdommen gjorde at han måtte trekke seg, 
som leder av LTN-Mosjøen og omegn lokallag 
på siste årsmøte, men hans kone Vigdis overtok 
ledervervet. 

LTN-Nordland fylkeslag hadde også gleden 
av å ha han som styremedlem i mange år og 
han delte gjerne sin kunnskap med andre.  

Medlemmene kjente han som en omsorgs-
full og god leder. Det var latter og humor rundt 
ham.

Arthur Sund hadde mottatt LTNs heders-
tegn.

Vi i sekretariatet og landsstyre takker for det 
arbeidet han gjorde for de som ble skadet i tra-
fikken. Vi har mange gode minner å tenke til-
bake på.

Våre tanker går til Vigdis og den nærmeste 
familie.

Vi lyser fred over hans minne.

For LTN og landsstyret
Marit Andresen

Minne om 
Arthur Sund

Minneord



LTN takker for annonsestøtten

Trygt på skoleveiene

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten
www.skjervoy.kommune.no

Tønsberg kommune
www.tonsberg.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Hol kommune

www.hol.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Aukra
kommune

 www.aukra.kommune.no

Ullensvang herad
www.ullensvang.herad.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
www.rodoy.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Spydeberg
kommune

www.spydeberg.kommune.no

Eid
kommune

www.eid.kommune.no

Audnedal
kommune

www.audnedal.kommune.no

Skiptvet
kommune

www.skiptvet.kommune.no

Kvam
kommune

www.kvam.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
 www.trondheim.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Hasvik
kommune

www.hasvik.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
 www.karmoy.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Ålesund
kommune

www.alesund.kommune.no

Trøgstad
kommune

www.trogstad.kommune.no

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no

Lindesnes
kommune

www.lindesnes.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
 www.oygarden.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Kragerø
kommune

www.kragero.kommune.no
Vi oppfordrer alle våre
innbyggere til å vise

ansvar i trafikken

Eidsvoll
kommune

Oppvekst og
Utdanning

www.eidsvoll.kommune.no

Vågå
kommune

www.vaga.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

www.aurskog-holand.kommune.no

Grane
kommune

www.grane.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og
Kulturetaten

www.karomoy.kommune.no

Lyngen
kommune

www.lyngen.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Sula
kommune

Kultur- og
oppvekstkontoret
www.sula.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Hemne
kommune

www.hemne.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

www.naustdal.kommune.no

Stryn
kommune

www.stryn.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Sandøy
kommune

www.sandoy.kommune.no

www.asker.kommune.no

www.odda.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Frogn
kommune

Psykisk Helsetjeneste
www.frogn.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no www.sola.kommune.no

Bømlo
kommune

www.bomlo.kommune.no
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Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

AKERSHUS
Drøbak Trafikkskole
Lindtorpbakken 10, 1440 DRØBAK.........................................Tlf. 64 93 25 12

BUSKERUD
Din Kjøreskole
Tordenskjoldsg. 54, 3044 DRAMMEN......................................Tlf. 62 41 26 99
E-post: dk@dinkjoreskole.no    -     www.dinkjoreskole.no

MØRE og ROMSDAL

6230 SYKKYLVEN.....................................Tlf. 70 25 18 55 - Mob. 909 92 394

ROGALAND

4304 SANDNES....................................................................Tlf.51 66 00 27
Klasse: A, B T og BE

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

Sunde Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER................................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no   -    www.sundetrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG
Heimdal Trafikkskole A/S

          Tlf. 72 89 59 30
Heimdal
Byåsen
Midtbyen
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no    -    www.heimdaltrafikkskole.no

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

VESTFOLD
CEDE Trafikksenter AS
Skien - Larvik - Tønsberg............................................Tlf. 35 91 47 00
E-mail: ot@cede.no    -    www.cede.no

Johns Trafikkskole
Dronningensg. 3262 LARVIK.................................................Tlf. 33 13 17 70
E-mail: mail@johnstrafikkskole.no   -    www.johnstrafikkskole.no

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Trafikksikring
Tlf. 57 69 86 50 - 6893 Vik i SOGN

Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

opplevelser utemom det vanlige
aktiviteter og ferieopphold

kurs og konferanser

Tlf. 63 98 81 00
www.haraldsvangen.no

Bilskadesenteret AS
Halbrendsøyra 3

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 72 50

AUST-AGDER

Arendal...................................Tlf. 37 06 02 00
Lister.........................................Tlf. 38 35 49 00

MØRE og ROMSDAL

Molde........................................Tlf. 971 42 855

TROMS

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

Vegårshei
Sparebank

 4973 VEGÅRSHEI
Tlf. 37 17 00 60

Bil & Dekkservice AS
Fjærevegen 1, Øyrane

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 20 30

Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03 Mob. 977 20 350
Flytting - Termotransport

Stykkgodstransport

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

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50(2050)
2051 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Hepsø
Maskinstasjon

7228 KVÅL
Tlf. 72 85 22 08

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

Hurum Kraft AS
Øvre Skoledalen 12

3482 TOFTE
Tlf. 32 79 20 00

www.hurumkraft.no

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

JULIUSSEN
Trafikkskole - Tønsberg

Øyvinds
Trafikkskole A/S

Raymond & Hildes
Trafikkskole AS

* Trafikalt grunnkurs
* Personbil
* Personbil m/henger
* Minibuss
* Minibuss m/henger
* Liten lastebil
* Liten lastebil m/henger
* Moped
* Lett MC, Tung MC

Stoltenbergsg 3
3110 TØNSBERG

Tlf. 33 33 16 00 - 33 37 85 15

Regional utvikling
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

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

Yamaha Motor
Scandinavia AB

GH-huset
1433 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

Brødr. Olsen
Bilservice AS

1787 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 21 19 20

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Herøy
vidaregåande skule

6090 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 03 80

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

NA - TB - EL

Avd. på Vannylven
www.heroy.vgs.no
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SeliusSelius
Jeg regner med at du har begynt å glede deg 
til jul, for nå er det ikke mange dagene før vi 
skal feire. Jeg håper også du tar deg tid til å 
kose deg nå i adventstiden. Vi skal jo hygge 
oss, ikke bare stresse for å få alt på plass til 
jul. Skriver du julekort, forresten? De aller fles-
te av oss unge sitter en god del ved PC`n vår. 
Vi sender meldinger, og kanskje også julehil-
sen på den. Men, kanskje det aller koseligste 
er å få et kort i posten. Jeg har skrevet noen 
kort i år, og vet at de som får dem blir veldig 
glade. Kanskje du også skal glede noen med 
et kort?

Noen av dere som leser dette har kanskje hatt 
et vanskelig og leit år. Hvert år opplever barn 
at en i familien blir utsatt for en ulykke, eller 
får en sykdom. Julen i år blir kanskje derfor litt 
annerledes enn i fjor. En som jeg kjenner godt 
har en pappa som har vært syk i hele høst, og 
vennen min har vært veldig lei seg for det. Det 
er veldig vondt når noen som vi er glade i blir 
syke. Hvis du kjenner noe som er syke, eller 
noe som trenger litt ekstra omtanke fordi de 
har noen i familien som har en sykdom, så hå-
per jeg du bruker litt av tiden din på dem. Det 
føles godt å ha noen som bryr seg. Jeg tror 
også at barn og unge som er Selius-venner, 
stiller opp for andre. Bokstaven S i Selius kan 
stå for: Stort hjerte!
 
Nå som det er på det mørkeste ute, så håper 
jeg du er flink til å bruke refleks. Husk også på 
å bruke hjelm i slalombakken.
Ha en flott julefeiring!

Hilsen Selius

Kos deg i desember

Malene Lyberg Olsen fra Froland har tegnet denne fine 
tegningen til Selius. Tusen takk Malene. Overraskelse 
kommer i posten!

PLUTO!
Hjelp Tipp med å finne veien inn til Pluto.
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SeliusSelius

Løsning -

Vet du hvordan du skal få en svens-
ke til å le på nyttårsaften? 
Svar: Fortelle en vits på julaften!

Pasienten til legen: 
– Alle overser meg. 
Legen: – Neste!

– Hvem var det egentlig som fant 
opp Solo?
– Ja, var ikke det han der Appel da? 
– Appel? Hva er det du snakker 
om?
– Jo, det står på etiketten at det er 
Appel sin drikk...

Andre søndag i advent feiret vår 
skotske venn som vanlig med å 
sette stearinlyset foran speilet…

Har du hørt at fjortenåringer blir 
kalt fjortister? 
Da kan jo jeg kalle meg Elvis, for 
jeg er 11 år...

– Jeg tror jeg var tvilling da jeg var 
liten.
– Å? Hvorfor det? 
– Moren min har et bilde av meg 
da jeg var to.

Vitenskapsmannen til sin hustru: 
– Jeg har en stor overraskelse til 
deg på fødselsdagen din kjære.”
– Så snilt av deg. Hva er det?” 
– Jeg har oppkalt et virus etter 
deg.”

Le med Selius

Skriv og tegn til Selius!
Hvis du har lyst til å sende en tegning, bilde, dikt, vits eller
en gåte til Selius, så er adressen: Landsforeningen for trafikk-
skadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no

PLUTO:DEN ENSOMME 
GRANA:
 Det femte treet 
fra venstre i rad 
fire fra toppen

DEN ENSOMME GRANA
Mikke har kjøpt juletre på et sted 
som hadde to like av alle trær, 
bortsett fra ett. Ser du hvilket 
tre som ikke har noen tvilling?



LTNs julekryss

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

KJERNE TALL VASSE

SYK - 
DOMS - 
TEGN 
MERK

FORE - 
BYGGEN- 
DE PRO - 

SJEKT

ANELSE DYR
BU - 

ORMEN
ØM

JULE - 
GODT

OPP - 
DRAG

KLAR SØKE

PÅ DAGS-
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HØRINGS-
RUNDE

KVINNER 
ANTI

FINESSE 
SØTT

JULE - 
BAKST

DA       
TIDL. 
NAVN    

PÅ TRE

KON - 
JUNK - 
SJON

GIR

TALL

MATLAG-
RINGS - 
HUSET   
VARM

BOLET SKREMT NOEN
TIDSROM 
FUGLEN

ØY - 
GRUPPE

SPISELIG 
BYGG - 
VERK

MERKER

TRIUMF SVULM
PURRE 
AVGIFT

REKKE - 
FØLGE

TRE
PREG 
SKIFT

MODIGE

SNUTER 
STIVNE

ORMER VIND
BARE 

SPRÅK
PIKE - 
NAVN

SLAG - 
STED 

RETNING 
GUDINNE

CAMP 
KEISERE

DELTOK 
BUSKE - 
RUD F.-
LAG PÅ

SKRYT
VENDER  
OMRÅDE

BØNN 
FORT - 

SETTER
KNAPT

DIKTER - 
PREST   

UT - 
TJENT

REKKE TEAM RYE

KONKUR-
RANSE

TALL
KEISER -  

NAVN
GLØDET NAFTA

ER  I  
SALG

FISK VAG LIKE
DEN 

ELDRE

UT - 
BRENT   

FRI

LAKKE 
SOFT

FLOTT

LUKE
ARTER 
KORN - 
BAND

HAR DET 
BRA

VERV 
SOLGUD

KNA

FAVO - 
RITT - 
MAT

SPAN - 
DABEL 

KJEDE - 
LIG

UKJENT ENDE SLU SIKKER ORDNER STRØM

Æ TRANG
SKJÆ - 
RINGS - 
PUNKT

FREM - 
DELES

TELE VITALE RETT
UFRE - 

DEN
LETT

INVI - 
TERE

BIBEL - 
DEL     

FOR - 
STYRRE

BILAG MASSE
ANLEGG 

TONE
HUMRER TRE

FLOKK 
MINE - 
RALET

TALL - 
ORD

MYNT 
ARTIK - 

KEL

SKIKKE - 
LIG 

UTROP

GUTTE - 
NAVN

FAMILIE
SPOT - 

TER
SANGEN SPANIA OSTEBY LIKE EIM

SMER - 
TER 

BLOM - 
STER

UTETT KLARE
AV - 

DRAGET

TALL 
SVIME

SPISTE

SKUM - 
MEL 

BENYT - 
TELSE

SYKDOM 
TOPP

TØYS
REISE 

TILBAKE

GUTTE - 
NAVN

BYRÅ

SIKT   
AKTU - 

ELL 
FARGE

GUD
OPP - 
FØRT

DIKT
SAND - 
STEIN

PÅLEGG 
BILDE

LYSTIG 
TINN

EIER    
NØD

EKTE - 
MANN

VIND HYLLE
MINI - 
MALE

PIKE - 
NAVN

TEVLING
DAG - 
BLAD

KARAK - 
TER

FISK    
LUFT - 

FORSK - 
NING

BURE 
NEGL

SLUTTE FRUKT MUNN RÅTTEN
GUTTE - 

NAVN

FLYSEL-
SKAP   
PRO - 

NOMEN

SELV GROV

VOKSE

AFTE - 
NEN 

KLIEN - 
TER

EKSI - 
STERER

SIES PULVER LAND NESET

OND  
AMERI - 
KANSK 

BY

TRAU 
TIDSROM

FARGE FRODIG RUSLET
KRANG - 

LE
UTROP

PIKE - 
NAVN 

HUMRE
DRIKK TRENDY KLAGER

MAN     
KRY

VEKT

OPP - 
VISNING 
KJENT - 
MANN

UTLØP 
ATOM

DÅR - 
LIGE

VOLT
DYR   

DUNST

TEGNE - 
SERIE - 
FIGUR

TIGER - 
STADEN 
TØRKER

" SNØ - 
MANN "

SKUE JORDEN

PÅ - 
HITTET 
KOM - 
MUNE

VEN - 
STRE - 
HÅND

BESK BYGE BØYE AV PYNT
SAGN   
UTØY

SLUTT - 
ORD

UFRUKT-
BART 

GUTTE - 
NAVN

PADLE
PASSE 
STIRRE

GLANS 
DRIVE

TÅKE 
TILLATE

HULE 
DYRENE

KARAK - 
TER

UKOKT 
LENG - 

TER
STRI

LAG    
JULE - 
MAT

PURKER
DALER 
NED  I  
SKJUL

GRØNT - 
ANLEGG

TONEN   
MI

TRANGE 
RISP

STJELE 
FARTØY

KALD 
BOLIG    
MÅL

FESTE 
SVETT

GNÅL 
KANAL

NISSE PLAGG STØTTE

SKALL - 
DYR

JULE - 
GODT

GRØNN - 
SAK

GUTTE - 
NAVN

MEDIE - 
BEDRIFT

RE - 
SPEKT

TINE GLOSE
HER - 
SKER

BAKKE 
SKJØT

SPØRRE TALL
RO - 

MANIA

BAK - 
VERK   
OFRE

ATTER
HUSGUD 

TONE

GUTTE - 
NAVN 
UNION

IGJEN 
TEKKE

VENT
URO     
NYN. 

PRON.

KIKKE
FOR - 

FEDRE
AVTAR VÅPEN IHERDIG SVIMMEL ØVE

MOSEN
BLOD - 
SUGE - 

REN
HELLAS MOSJON

VANN - 
BE - 

HOLDER
FORBYR SOLDAT
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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: 
9. januar 2010

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Nattefrost

Vinnerne er:
Bjørn Eid, 
Hvittingfoss
Kjell Tellefsen, 
Drammen
Ann-Kirsti 
Soløy, Gravdal

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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Penger å spare
Nasjonal konferanse om traumatisk hjerneskade

8.–9. april 2010
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Vi minner om tidlig påmeldingsfrist 14.01.2010.

Pris for medlemmer i brukerorganisasjoner:
 Før 14.01.2010 = kr. 1000,-
 Etter 14.01.2010 = kr. 1.500,-
 
Pris for ikke-medlemmer: Før 14.01.2010 = kr. 3.200
 Etter 14.01.2010 = kr. 3.700,-

Gå inn på www.hjernenett.no og meld deg på
Der finner du også programmet for konferansen

LTN takker for annonsestøtten

Tlf. 23 23 47 50

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Gravør
Per Valbo
Karl Joh g 20
0159 OSLO

Tlf. 22 42 78 59

Ambulansetjenesten
i Ørland/Bjugn

7160 BJUGN
Tlf. 72 52 41 29

Hordaland
fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

Tlf. 55 23 90 00

Røros E-verk
Oslov 16

7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Albjerk Bil
Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

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

Sandefjord
Trafikkskole DA
Hjertnespromenaden 33

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 80 17

Autovernmontasje AS
Brattbakken 10, 4580 LYNGDAL

Tlf. 38 34 50 90 Andebuv 74, 3170 SEM
Tlf. 33 31 14 57    -    Mobil 907 32 811
Trafikalt grunnkurs - Teorikurs - Førerkort kl. B

Din lokale busspartner
Våre hyggelige sjåfører er opptatt av å yte høy

servicekvalitet. Ring oss!
Concordia Bus Norge A/S avd. Vestfold

3270 LARVIK   -   Tlf. 33 18 00 92
Besøk oss på internett: www.concordiabus.no

Thor Heyerdahl Videregående Skole
Hoffsg 6, 3262 LARVIK  -  Tlf. 33 12 31 00

Vestfolds bredeste tilbud av programområder
- Et godt elevmiljø - Dyktige lærere
- Nysgjerrig, modig og utadvendt!

www.thvs.no

Nettbuss
Trøndelag AS

Oslov. 129
7018 TRONDHEIM

Tlf. 815 22 900

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

Nor-Cargo
Brumunddal A/S

Strandv. 14
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 33 47 00

Stavern Sport
Dronningensg 2
3290 STAVERN
Tlf. 33 19 89 41

Nilsen
Bilservice A/S

Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Hamran
Snekkerverksted

Balchensv 2
4590 SNARTEMO
Tlf. 38 34 94 50

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 29 70
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

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

gode resultater.

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

Gratis vurderinG

• personskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

§
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

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 48 86 93 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

Stein Chr. Hexeberg (H)
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Tone Ringstad

Vi har lang erfaring med å bistå skadelidte etter alle typer 
personskader. Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon. 

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

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Ellen Abrahamsen

personskadeadvokat.no

Varsel om årsmøte
LTN-Søndre Vestfold lokallag avholder årsmøte 
på kontoret i Haraldsgate 2 B, Larvik tirsdag den 
16. februar 2010 kl. 1800. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må 
være styret skriftlig i hende seneste 4 uker før 
møtet starter.

Hilsen styret

Advokatfirmaet
Pedersen, Reier & Co AS

Adv. Ronald Pedersen – ronald.pedersen@apj.no
Adv. Marte Reier – marte.reier@apj.no
Adv. Stein Olsvik – stein.olsvik@apj.no
Adv. Tone Monclair – tone.monclair@apj.no
Adv. Espen Seeberg – espen.seeberg@apj.no
Adv. Tommy Dilling – tommy.dilling@apj.no

Vi har spesialisert oss på trafikkskader, yrkesskader og pasientskader. 
Gratis førstekonsultasjon. Vi har dessuten særlig kunnskap om fast 

eiendomsrettsforhold, forretningsjus, arbeids- og familierett.

P.b. 1064 Jeløy, 1510 MOSS • Tlf.: 69 27 85 00 • Fax: 69 27 85 20 
E-mail: advokatene@apj.no • Internett:www.apj.no

Landsforeningen 

for trafikkskadde 

ønsker alle 

medlemmer og 

samarbeids partnere  

en riktig

God Jul og et

Godt nytt år!
www.ltn.no



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

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

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

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

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

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

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

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum (H)

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Marit Håvemoen
Advokat Trond S. Laumann

Advokat Lars Edvard Erichsen
Advokat Espen Rekkedal

Adv.flm. Eivind Kluge

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

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

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

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

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

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


