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 Trafikkskade  Yrkesskade

 Pasientskade  Fødselsskade

 Tap av forsørger  Fritidsskade

 Trygd/NAV  Bistandsadvokat
 

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Advokatbistand lønner seg!

Ta kontakt med advokat Lene Tønset. 
10 års erfaring med person-
skadesaker som spesialitet.
Bistår klienter over hele landet.

   
 Storgata 26 Mob: 926 02 401 lene@advtonset.no 
 N-2000 Lillestrøm Tlf:    40 00 36 60 www.advtonset.no

Har du krav 
på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
10 medarbeidere hvorav 8 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

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

Fjordgt. 23, 
Postboks 534 Sentrum 
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 
Telefax: 73 87 45 45

Har jeg krav  
på erstatning?

Personskade

Pasientskade

Yrkessykdom

Yrkesskade

Trafikkskade

Forsikringsrett

Alminnelig praksis

Strandgaten 18
Kropeliengården
5013 Bergen

Tlf: 55 90 85 80
Fax: 55 90 85 81

www.drageset-preto.no
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Landsforeningen

Av Kjell Silkoset

Da var vi inne i et nytt år og vil begyn-
ne med ønske alle sammen et riktig 
godt nytt år! 
At vi som forening kommer til å møte 
nye utfordringer og problemstillinger 
i året som kommer behøver man ikke 
være synsk for å gjette. Nye reformer, 
som samhandlingsreformen, vil ha 
betydning for våre medlemmer.  
LTN kan med stolthet melde at vi har 
lansert en ny nettside, den er ment 
som et hjelpemiddel for alle. www.
hjernehjelp.no er en side om kognitiv 
svikt. Nettsiden er i første rekke ment 
for dem som møter problemstillingen 
- enten i jobbsammenheng eller som 
pårørende. Den er enkel å finne frem 
på, og er også en nettportal for dem 
som sliter med en hjerneskade.

For oss som er opptatt av hva som 
skjer i retten og på erstatningssiden 
har året som er gått gitt oss masse 
nyttig erfaring Enkelte dommer viser 
bare hvor viktig det er å ta runden om 
LTN og det nettverket vi besitter for 
å kvalitetssikre at man får det advo-
katkontoret og advokatene med den 
rette kunnskapen og ressursene til å 
ivareta oss. Seniorrådgiver Per Ore-
torp har en utfyllende artikkel i dette  
magasinet som er verdt å studere.

At antall omkomne i trafikken var re-
kordlavt i 2011 blir ingen sovepute for 
oss. Vi jobber like intenst for et helhet-
lig trafikksyn. Da tenker jeg på at man 
må se flere virkemidler og satse på 
flere fronter: Veistandarden, føreropp-

læring, holdningsskapende arbeid, 
sikkerhetsutstyr i biler, bruk reflekser 
samt flere gode tiltak. Det er summen 
av alt dette pluss kanskje andre uten-
forliggende årsaker, som er et resultat 
av fjoråret statistikk. Men vi ser dess-
verre vekst på fritids- og yrkesskader 
som er en like viktig del av vårt fokus-
område. 

De fleste lagene er i gang med plan-
legging og gjennomføring av årsmø-
ter. Her burde medlemmer og interes-
serte engasjere seg. Det er her man 
kan bidra til å utvikle og drifte laget. 
Terskelen for å ta et styreverv i LTN 
burde ikke være høy, her får man en 
gylden anledning til å kunne påvirke 
og arrangere flotte aktiviteter. Nå er 
vi i god gang med en serie regions-
samlinger. Her er hele landsstyret 
også representert for å kunne knytte 
kontakter og bygge nettverk internt i 
foreningen. Helt siden det nye lands-
styret ble valgt har vi jobbet med å nå 
bedre ut til alle og vi har funnet en ny 
form på referatprotokollen fra land-
styremøtene. Dette håper vi at lokal-
lagene har formidlet videre. Dialog 
og kommunikasjon har jeg hatt som 
en rød tråd i mine ledere i magasinet. 
Dessverre er det til dels liten tilbake-
melding når vi sender ut e-post. Dette 
kan bli bedre. Er det noe dere savner 
og etterlyser må dere ta kontakt med 
styret i LTN.

Med vennlig hilsen
Kjell H. Silkoset

Et nytt og utfordrende år

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
e-mail: post@ltn.no
Generalsekretær: Ingeborg Dahl-Hilstad
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Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – januar, 2012
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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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Med penger fra Ekstra-Stiftelsen 
legger LTN opp til flere nye kurs 
om samliv inneværende år. Fag-
lig ansvarlig for kurset er Sveinung 
Tornås som både er spesialist i kli-
nisk nevropsykologi og er prep te-
rapaut (Prep er en forkortelse av 
den amerikanske betegnelsen Pre-
vention and Relationship Enhance-
ment Program). Parene må være 
bosatt i helse sør-øst-området.  Det 
bør være minimum ett og et halvt 
år siden skaden, slik at paret har en 
viss erfaring med det ”nye samli-
vet”. Parene vil møte andre i samme 
situasjon og legge grunnlag for vi-
dere kontakt og støtte.

Store utfordringer
- Vi vet at personer i målgrup-

pen sliter med problemer overfor 
familie, arbeid og fritidsaktiviteter. 
Kurset er tenkt forebyggende med 
hensyn til at det kan bli vanskelig 
å leve sammen etter en skade. Pa-
rene vi henvender oss til må altså 
ha et ønske om å forbli i forholdet, 
ja de må ønske å lære teknikker for 
kommunikasjon når livet går i opp-
overbakke.  Vi legger opp til at seks 
par kan delta på hvert kurs og det 
første kurset drar vi i gang 16.-18.
mars på Hankø Fjordhotell, forteller 
Wenche Solløst. Påmeldingsfristen 
for marskurset er 28. februar.

Mestring av hverdagen
Det er en kjensgjerning at mange 
forhold går i oppløsning eller at det 
oppstår samlivsproblemer etter en 
ulykke. En ervervet hjerneskade får 
gjerne konsekvenser når det gjel-
der kommunikasjon.   Sosiale situa-
sjoner føles også ofte strevsomme. 
Den nærmeste familien føler ofte at 
de sitter igjen med omsorgsoppga-

vene og det kan bli en stor belast-
ning.

- Parene har ofte ikke overskudd 
og kunnskap til å takle den nye 
hverdagen. Vi vil forsøke å fore-
bygge et samlivsbrudd gjennom 
dette kursopplegget. Et eksempel 
på dette er Prepkursene som er ut-
viklet ved Modum Bad. Gjennom 
mange år har dette vært en suk-
sess, forklarer Sveinung Tornås og 
Maj Back.

Reduserer skilsmisserisikoen
Prosjektet har også som mål å utar-
beide et hefte om kommunikasjon 
for par der den ene har en ervervet 
hjerneskade. Et annet mål er å eta-
blere sosiale nettverk. Kurset legger 
også opp til utveksling av erfaring 
gjennom det å øke både forståel-
sen for og innsikten i sin egen og 
hverandres situasjon. Kommunika-
sjonsferdigheter kan læres og det-
te vil deltakerne stifte bekjentskap 
med under kursopplegget.

Organiseringen av kursene
Parene som deltar i kursopplegget 
vil følges opp per telefon to til tre 
ganger i løpet av året. De vil i tillegg 
få e-post og sms. Samlingene skal 
foregå på hyggelige steder utenfor 
byer og tettsteder.

- Vi vil legge vekt på hyggelige 
rammer rundt kursene. Det vil inne-
bære gode rom, god atmosfære og 
fin natur. Vi starter samlingene fre-
dag klokken 15.00 og holder på til 
lunsj søndag. Planen er å gjennom-
føre vår-/sommerkursene  ved  sjø-
en og høstkursene på fjellet. Noe 
av bakgrunnen for at vi legger opp 
til tredagerskurs er at deltakerne 
med svekket kognitiv kapasitet har 
behov for lengre pauser, forteller 
de tre.
  
Deles i grupper 
Samlingene vil gjennomføres med 
forelesninger, øvelser og gruppe-
diskusjoner. Det vil bli satt av tid til 
både fysiske og sosiale aktiviteter, 
og til hvile.

Nytt kurs skal
friske opp samlivet

LTN drar i gang kommu-
nikasjon og samlivskurset 
”To i spann” i mars. Kurset 
retter seg til par som bor 
sammen fast, der den ene 
har en ervervet hjerne- 
skade. Målet med kurset 
er å få et bedre samliv.
  - I korte trekk vil dette 
være et forebyggende kurs 
for samlivet, forteller syke-
pleier Maj Back, psykolog 
Sveinung Tornås sammen 
med LTNs regionsekretær 
Wenche Solløst. 

”Vil forebygge 
skilsmisser”
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Innholdet til et hefte, som utarbei-
des som en del av kursopplegget, 
skal evalueres for hver samling og 
ferdigskrives etter siste samling. 
Heftet skal kunne leses på egen-

hånd eller som en del av likemanns-
arbeidet. 

- Vi håper derfor at flere LTNere 
enn de som deltar på kursene skal 
kunne få nytte av heftet. Målet er at 
kursdeltakerne bringer dette videre 
til sitt lag, sier Tornås og Back.
Gjennom de ulike kursene vil til 
sammen 18 par kunne delta og hele 
kursopplegget avsluttes med en fel-
les samling for alle parene 19.-21. 
oktober på Ilsetra – Hafjelltoppen.

Egenandel
Egenandelen er kr 500 per person 
per kurs.  LTN dekker kurs, materi-
ell, hotellopphold på dobbeltrom 
og full pensjon.  Reise ordnes og 
dekkes av deltakerne selv.

Ønsker du å vite mer om kurset, el-
ler ønsker å delta, ta gjerne kontakt 
med regionsekretær Wenche Sol-
løst på telefon: 22 35 71 00 eller på 
e-post: wenche@ltn.no

”Et kursopplegg 
med hyggelige 

rammer”

- Det å leve sammen over tid 
er en utfordring i seg selv. Når 
en av partene blir skadet så blir 
forholdet ekstra utfordrende, sier 
sykepleier og prepterapeut Maj 
Back.

- Kurset skal blant annet fokusere på hva man skal jobbe med for å kunne takle hverdagen bedre, sier 
(t.v.) psykolog Sveinung Tornås, sykepleier Maj Back og regionsekretær i LTN, Wenche Solløst.

- Jo større skadeomfanget er, 
jo mer krevende kan det bli å 
fungere i et forhold, sier psyko-
log og prepterapuet, Sveinung 
Tornås.

- Vi legger opp til at seks par  
kan delta på hvert kurs, forteller 
regionsekretær Wenche Solløst.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Aktivitet og deltakelse gjennom 
hele livet, er Beitostølen Helse-
sportsenters visjon for sin virksom-
het. Senteret tar imot brukere med 
ulikt funksjonsnivå  fra seks år og 
oppover. Også LTNere har benyttet 
tilbudet. Det å rehabilitere brukerne 
til å kunne delta i aktiviteter som 
de tidligere har vært med på, eller 
å finne nye som passer den enkelte 
ut fra funksjonsnivå, er vesentlig i 
opplegget. 

- Fritid er mye av livet, og vi har 
også fokus på at brukerne skal kun-
ne delta i aktiviteter når de kommer 
hjem. Eksempelvis kan en ulykke 
føre til at personen ikke kan være 
med slik som før, og da er vårt mål 
å tilpasse en aktivitet. Hvordan vi 
trener er også en viktig side. Ba-
lansetrening bør nødvendigvis ikke 
bare være å stå på en vippestol – 
men man får også trening gjennom 
eksempelvis skigåing eller sykling. 
Kanskje er det morsommere også, 

sier avdelingsleder Martin Sæbu 
sammen med fysioterapeut Heidi 
Nordtorp. 

Nina Ottersen fra Valdres har hatt 
fem opphold ved Beitostølen Helse-
sportsenter og hun får ikke fullrost 
tilbudet hun har fått.

- Jeg har hatt det helt fantastisk 
og merker at formen kommer seg. 
Jeg får rett og slett en indre ro av 
å være her, forteller hun smilen-
de sammen med treningskamerat 
Kari Reiset.
Snøen ventet på å komme til Beito-
stølen i fjor. Trafikkskaddes maga-
sin var på besøk helt i slutten av no-
vember, og hadde været vært som 
tidligere år, hadde nok en god del 
av brukerne vært ute i skiløypa. Ute 
sykler Thyra Ulekveiv mens pappa 
Børge er en god støtte å ha i ryg-
gen. At frosten biter litt i nesa gjør 
ingenting. De ler og tuller, dette er 
moro. 

- Thyra har balansetrening og 
da er sykkelen et ypperlig hjelpe-
middel. Å trene på vippebrett inne 
i en treningssalen er ikke like moro. 
Det er fint med en avveksling, for-
klarer pappa Børge.

Tilpasser treningen
 Det å finne alternative løsninger på 
opptrening er noe av Beitostølens 
filosofi. Det skal også være gøy å 
trene seg opp, og opptreningen 
kan i stor grad tilpassen den enkel-
te. Målet er å finne aktiviteter som 
brukeren kan fortsette med når han 
eller hun kommer hjem etter endt 
opphold.

- Her på Beitostølen bruker vi til-
rettelagt fysisk aktivitet som mid-
del. Etter en skade eller sykdom 
så er det for enkelte ikke så enkelt 
å ta opp igjen tidligere aktiviteter. 
Funksjonsnivået kan være endret. 
I slike tilfeller tenker vi nytt. Hva 
skal til for at brukeren, ved bruk av 

Fornøyde brukere ved
Beitostølen Helsesportsenter
- Jeg er her for femte gang, og får ikke fullrost treningsopplegget her på Beitostølen. 
Dessuten føler jeg en helt spesiell ro når jeg er her. Helt fantastisk! sier Nina Ottesen 
fra Valdres og titter smilende på treningskameraten Kari Reiset som også tråkker  
ivrig på ergometersykkelen.

I farta! Liggende på sykkel måles det 
raske rundetider…



Årsmøte i 
LTN-Valdres lokallag
LTN-Valdres lokallag har årsmøte torsdag den 
22.mars 2012.

Tid og sted kunngjøres minimum 2 uker før årsmø-
tet avholdes. Saker som skal opp til behandling på 
årsmøtet må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. 
Årsmøtesaker kan sendes til  Trine Lundstein, 2890 
Etnedal,
e-mail adr: einarlundstein@c2i.net

Velkommen! 
Hilsen styret
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hjelpemidler, kan ta opp igjen akti-
viteten? Eller det kan være at den 
som kommer hit finner nye aktivi-
teter, forteller avdelingsleder Mar-
tin Sæbu sammen med fysiotera-
peut Heidi Nordtorp. 

Variert tilbud
Valders-kvinnen Nina Ottesen og 
Kari Reiset fra Grimstad tråkker iv-
rig på hver sin ergometersykkel i 
treningshallen. De smiler og ler, to-
nen er god. Kari forteller at hun har  
sommerfugler i magen og forklarer:
- Jeg skal nemlig ri i dag, og det har 
jeg aldri prøvd før. Det blir en helt 
ny opplevelse for meg. Jeg har for-
resten aldri vært her tidligere, for-
teller hun. Treningskamerat Nina er 
i så måte en mer dreven bruker av 
Beitostølen:

- Jeg pleier å si at grunnlegger 
Erling Stordahls fine ånd, og hans 
virke for funksjonshemmede, sitter 
i veggene. Her får jeg ro. Ja det er 
helt spesielt å være her.

Også familietilbud
Beitostølen Helsesportsenter har 
mange tilbud til brukerne. I tillegg 
til vanlige opphold for barn gis det 
også et familietilbud for pårørende 
og søsken. Pappa Børge Ulekleiv 
forteller at hans familie skal benytte 
seg av det nå når datteren Thyra er 
på opptrening. Det blir fint å få re-
sten av familien oppover, forteller 
faren mens Thyra sykler ivrig forbi 
oss. Hun stråler.

- Kjempefint, roper Thyra kjapt 
på spørsmål om hvordan hun tri-
ves.
Ved Helsesportsenteret er listen 
over de ulike aktivitetstilbudene  
imponerende lang. Hver og èn bru-
ker må utforme sitt eget program, 
og med så mange fristende tilbud, 
så kan utfordringen være å ikke 
gape over for mye. 

Enkelt å søke
Brukerne mottas etter søknad fra 
lege, og helsesportsenteret har 

også en nettside for den som øn-
sker å lese mer om tilbudet. Nettsi-
den gir også opplysninger om hvor-
dan brukerne søker om opphold.

- Noen aktiviteter vil naturlig 
nok begrense seg med hensyn til 
vekt, balanseevne og funksjonsni-
vå. Men, det er svært mye brukerne 
kan gjennomføre bare det legges til 
rette for det, forklarer fysioterapeu-
ten.
Oppholdet på Beitostølen gjen-
nomføres og organiseres av et 
tverrfaglig team bestående av fy-
sioterapeuter, lege, idrettspedagog, 
sykepleier, rideinstruktør og sosio-
nom. De som bor på senteret har 
også mulighet for å trene på egen-
hånd og de har da tilgang på utstyr 
og andre fasiliteter. 

Ønsker du å lese mer om Beitostø-
len Helsesportsenter kan du gå inn 
på:  www.bhss.no

Thyra Ulekveiv stortives på 
Beitostølen sammen med pappa 
Børge.

- Det å finne alternative løsninger på opptrening 
er noe av Beitostølens filosofi, forklarer  
avdelingsleder Martin Sæbu sammen med  
fysioterapeut Heidi Nordtorp. 

Bassengtrening er en populær 
aktivitet ved Beitostølen Helses-
portsenter.

Nina Ottesen fra Valdres (t.v)  
tråkker ivrig sammen med  
treningskameraten Kari Reiset.
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Får kompetansesenteret og de ulike 
organisasjonene ønsket oppfylt, så 
møtes om lag 100 deltakere til sam-
ling på Øverby i mai. ”Gjøviksemi-
naret” skal være til inspirasjon og 
glede for hele familien og er tenkt 
å skulle bidra til å lade batteriene. 
Derfor er det lagt stor vekt på lek, 
moro sosialt fellesskap og hygge. 
Direktør Anne Tambs Thorbjørnsen 
ved Øverby kompetansesenter sier 
det er gledelig at de tre organisa-
sjonene har stilt seg så entusiastisk 
bak kursopplegget. 

-  LTN, MS-forbundet og SKB 
går i disse dager ut med invitasjon 
til sine medlemmer og vi håper på 
god respons. Blir samlingen vel-
lykket, så håper vi at ”Gjøviksemi-
naret” blir et begrep og at vi kan 
gjenta det, sier Anne Tambs Thor-
bjørnsen. 

Humørfylt samling
Øverby kompetansesenter har fått 
midler gjennom en stiftelse (SØT) 
til å arrangere samlingen. Stiftel-
sen ble opprinnelig opprettet for å 
sikre muligheter for botrening for 

elevene ved tidligere Øverby vide-
regående skole. Skolen er for lengst 
lagt ned og også stiftelsen legges 
også ned. Styret har derfor beslut-
tet å gi midler til familiesamlingen 
på Øverby.  

- Alle trenger vi en pause i hver-
dagen, en hverdag som kan være 
krevende for samtlige av oss. Vi 
ønsker å nå fram til familier som 
har lyst til å møte andre som har 
noe av de samme utfordringene. 
Som arrangør håper vi deltakerne 
stiller med en god porsjon godt hu-
mør for dette er et seminar som 
skal være til glede og vekst. Godt 
humør og et ønske om å møte an-
dre er viktige ingredienser for å ha 
det fint sammen.  Vi har dessuten 
lagt opp et program som vi mener 
vil nå alle i familien uansett alder 
eller funksjonsnivå, opplyser direk-
tøren.

Noe for hele familien
Etter første samarbeidsmøte er ho-
vedtrekkene i programmet lagt. Se-
minaret vil inneholde gruppesam-
linger med ulike temaer for voksne, 

lek og moro for de 
yngste. Ungdoms-
gruppa vil blant 
annet ha fokus 
på sosiale medi-
er. Dessuten lover 

Anne Tambs Thorbjørnsen  god un-
derholdning med  Trondheimsgrup-
pa ”Pantertanter og Tigeronkel”.

- Deltakerne skal bo på Hovde-
tun i Gjøvik som er et nyrenovert 
vandrerhjem i flotte omgivelser. 
Vandrerhjemmet ligger ved fri-
luftsbadet Fastland som er et me-
get populært sted for byens befolk-
ning og tilreisende. For den som 
ønsker å ta beina fatt så ligger van-
drerhjemmet i gangavstand både 
til sentrum og til Øverby, forklarer 
Tambs Thorbjørnsen.

Gode bussforbindelser
Den offentlige kommunikasjonen til 
Øverby er god men arrangøren vil 
også ha biler i beredskap hvis det 
skulle være nødvendig med privat-
skyss. Senteret vil også ha legge til 
rette for at kursdeltakere med be-
hov for hvile, vil få mulighet til å be-
nytte et rom ved senteret.

- Interesserte kan henvende seg 
til oss ved Øverby eller til sine re-
spektive organisasjoner. Både LTN, 
SKB og MS-forbundet vil gå ut med 
invitasjonen til sine medlemmer 
via nett, medlemsblad eller post. 
Når det gjelder egenandel for reise 
vil organisasjonene kunne svare på 
dette. Det er bare å ta kontakt, av-
slutter direktøren ved Øverby kom-
petansesenter.

Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Øverby arrangerer seminar 
til inspirasjon og glede
Øverby kompetansesenter har med seg Landsforeningen for trafikkskadde i Norge 
(LTN), MS-forbundet i Norge og Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB) i et samar-
beid om seminar på Gjøvik den 5. og 6. mai. ”Sammen for en god hverdag” er ment 
for barn og unge med læringsutfordringer, deres foresatte og søsken. 

- Sammen er vi sterke og vi vil nå ut til mange når 
våre organisasjoner inviterer til seminar, konstaterer 
(t.v)  Jan Magne Svål  (Støtteforeningen for Kreftsyke 
Barn), Gurli Vagner ( MS-forbundet i Norge) og Inge-
borg Dahl-Hilstad (Landsforeningen for trafikkskadde 
i Norge).
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Av Per Oretorp
Seniorrådgiver LTN

Fra retten

Gruppesøksmålet mot Staten har i 
lang tid vært sentral for LTN og var 
det også i 2011. LTN fikk medhold i 
Oslo tingrett, men dommen er an-
ket av staten og skal behandles av 
Borgarting lagmannsrett 23.-24.  
februar. 
Tillegget for skattebelastningen, 
den såkalte skatteulempen, viste en 
positiv utvikling i 2010. Denne tren-
den har fortsatt i 2011. 
En av de viktigste begivenhetene i 
2011 var fremleggelse av NOU 2011: 
16 hvor et utvalg har foreslått en 
standardisering av deler av erstat-
ningsutmålingen. I dette dokumen-
tet ligger blant annet forslag om 
heving av erstatning for skatteu-
lempen for unge skadelidte. Utfor-
dringene knyttet til avkortning ved 
skadelidtes egen uaktsomhet er på-
virket av direktivene fra EU, og den 
såkalte medvirkningslæren er i sta-
dig utvikling. 
Av saker som har vært behandlet 
i domstolene ser vi at det er man-
ge pasientskader, særlig vurdering 
av ansvarsgrunnlag, mens tvistene 
når det gjelder yrkesskade synes å 
ha gått klart tilbake. I tillegg har det 
vært en del saker vedrørende år-
sakssammenheng, mens selve ut-
målingssaker er i mindretall. 

Ansvarsspørsmål – 
bilansvarsloven
Frostating lagmannsrett behandlet 
en interessant sak den 23. juni, hvor 
spørsmålet var om forsikringssel-
skapet var ansvarlig etter bilan-
svarsloven når sjåføren ble skadet 
ved avstigning fra et motorkjøretøy. 
Sjåføren ble skadet i det han klatret 
ut av en lastebil. Spørsmålet var så 
om dette var et faktum som var dek-
ket under bilansvarsloven som skal 
ivareta den risikoen bilen represen-
terer, først og fremst ved tyngde, 
hastighet etc. Her ble skadelidte gitt 

medhold. Saken er anket til Høyes-
terett og skal behandles i løpet av 
2012. Jeg vil komme nærmere tilba-
ke til denne saken. 

Pasientskader 
I pasientskadelovens § 2, 3 ledd er 
det en bestemmelse som åpner 
for å gi erstatning, selv om det ikke 
foreligger grunnlag for erstatnings-
ansvar, når det har skjedd en ska-
de som er særlig stor, eller særlig 
uventet, og som ikke kan anses som 
utslag av en risiko pasienten må ak-
septere. Denne problemstillingen 
ble drøftet av Høyesterett i 2011. Pa-
sienten ble operert fordi man trod-
de han hadde en ondartet svulst på 
tykktarmen. Etter operasjonen vis-
te det seg at svulsten var godartet 
og at operasjonen var unødvendig. 
Operasjonen medførte imidlertid 
store plager for pasienten, og han 
ble 100 % arbeidsufør. Høyesterett 
kom her til at ulik diagnose normalt 
ikke er avgjørende for hvilken risi-
ko man må tåle, og Høyesterett be-
grunnet også avslaget med at svul-
sten uansett måtte ha blitt fjernet på 
et eller annet tidspunkt. Et lignende 
spørsmål ble behandlet av Borgar-
ting lagmannsrett 14. mars, hvor 
skadelidte fikk prolaps i nakken ved 
en bilulykke. Han ble operert etter 
ca åtte måneder, noe som førte til 
ryggmargsskader. Lagmannsretten 
kom her frem til at operasjonen var 
riktig utført, selv om det var gitt noe 
mangelfull informasjon og gi ikke 
skadelidte medhold.

Årsakssammenheng
Den kanskje mest omtalte saken 
ble behandlet av Eidsivating lag-
mannsrett 28. januar i den såkal-
te Åsta-ulykken. En 22 år gammel 
togpassasjer utviklet hode- og nak-
kesmerter, og psykiske problemer 
etter ulykken. Lagmannsretten kon-

kluderte med at det forelå årsaks-
sammenheng mellom togulykken 
og nakkeskaden og de psykiske 
skadene passasjeren ble påført, og 
tilkjente erstatning. Saken medførte 
en debatt i media om bruk av sak-
kyndige. 

2. mars behandlet Agder lagmanns-
rett en sak hvor en syklist kolliderte 
med en personbil og ble kastet med 
hodet mot bilens frontrute slik at  
ruten ble knust. Han fikk brudd i 
høyre legg, knusning i nesen, og 
sårskader. Han forklarte at han ut- 
viklet hodepine og trøtthet, smerter 
i hofte og kne, konsentrasjonspro-
blemer etc. Han ble til slutt innlagt på 
psykiatrisk sykehus og ble inn-
vilget 100 % uførepensjon. Lag-
mannsretten la til grunn at det var 
årsakssammenheng mellom ulyk-
ken, hjerneskaden og nakkeska-
den, men ikke sammenheng mel-
lom ulykken og syklistens psykiske 
plager. Lagmannsretten la til grunn 
at retten ikke hadde tilstrekkelig  
dokumentasjon, og anbefalte en full  
undersøkelse av psykiater. 

Frostating lagmannsrett behandlet 
7. april spørsmålet om årsakssam-
menheng etter sammenstøt med 
overhengende bagasjehylle under 
kjøretur i drosje. Her var det uenig-
het mellom de sakkyndige, men 
lagmannsretten la, under tvil, til 
grunn at det var tilstrekkelig sann-
synliggjort at det var sammenheng 
mellom de fysiske kreftene passa-
sjeren hadde vært utsatt for og de 
medisinske konsekvensene. Imid-
lertid ble forsikringsselskapet fri-
funnet under henvisning til svake 
”brosymptomer”. Det vil si at pas-
sasjeren ikke hadde hatt disse pla-
gene kontinuerlig. 

Erstatningsåret 
2011 
Det er igjen tid for å oppsummere hva som skjedde 
innen erstatningsretten i året vi nå har lagt bak oss. 
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En interessant sak ble behandlet av 
Bergen tingrett hvor man drøftet år-
sakssammenheng mellom Giardia-
smitte og ME. Dette er den såkalte 
drikkevann-saken i Bergen kommu-
ne hvor tarmbakterien Giardia ble 
spredt med drikkevannet. Retten 
konkluderte her med at det var år-
sakssammenheng mellom smitten 
og utvikling av tretthetsplager for en 
person som falt helt ut av jobb ca to 
år etter at hun var utsatt for smitten. 
Et interessant tema her var at ting-
retten kom til at manglende notater 
i journalen fra legens side ble kom-
pensert av andre bevis, for eksem-
pel skadelidt og nærstående vitners 
forklaring. Vi ser at forsikringssel-
skapene ofte kun henviser til legejo-
urnaler når det gjelder sannsynlig-
gjøring av kontinuitet av plagene. 

Inntektstap 
Høyesterett behandlet den såkalte 
Ask-dommen i desember 2010. Ask 
ble påført en nakkeskade som ble 
gitt en medisinsk invaliditetsgrad 
på 5 % og spørsmålet var om dette 
skulle ha noen betydning for hans 
reduserte arbeidsevne. Ask tapte 
saken i Høyesterett og begrunnel-
sen er ganske konkret i forhold til 
Asks spesifikke situasjon. Høyeste-
rett reserverer seg mot tilfelle hvor 
skaden er en utløsende årsak til inn-
tektstapet. Det er uenighet i erstat-
ningsmiljøet om forståelsen av me-
disinsk kunnskap og også om de 
juridiske konsekvenser av dommen. 
Etter min oppfatning både brukes 
og misbrukes dommen av forsi-

kringsselskapene, og mange har 
ment at det nå er veldig vanskelig 
å få erstatning for inntektstap ved 
skader av denne type.
Det var derfor hyggelig at Håloga-
land lagmannsrett 15.november ga 
skadelidte medhold i en lignende 
sak. Her var en vernepleier blitt ska-
det ved at han ble angrepet av en 
beboer på en institusjon. Beboeren 
grep tak i vernepleierens hår og lug-
get han kraftig, slik at hode ble ris-
tet frem og tilbake. Dette pågikk i 6 
-7 minutter. NAV betalte menerstat-
ning basis 19 % medisinsk invali-
ditet, mens KLP mente at det ikke 
vår årsakssammenheng i yrkesska-
deforsikringslovens forstand. Lag-
mannsretten var ikke enig og tilkjen-
te erstatning for inntektstapet. KLP 
har anket saken men det er p.t ikke 
avgjort om den slipper inn for Høy-
esterett.

Menerstatning
Frostating lagmannsrett behandlet 
en sak vedrørende dette spørsmå-
let 20. juni 2011 hvor trygdens råd-
givende lege vurderte den medi-
sinske invaliditetsgraden til å være 
under 15 %.  En medisinsk spesia-
list, som hadde foretatt personlig 
undersøkelse av pasienten, satte 
invaliditetsgraden til 15 %. At det 
er uenighet mellom trygdelegen 
og spesialisten som oppnevnes av 
skadelidte/forsikringsselskapet, er 
ikke noen uvanlig problemstilling. 
I denne saken satte lagmannsret-
ten trygdelegens vurdering til side, 
da man anså at ettersom vedkom-
mende ikke fysisk hadde møtt pasi-
enten, måtte hans vurdering tilleg-
ges mindre vekt.

Oppreisning
Som nevnt har LTN i lang tid 
vært opptatt av det så kalte opp-
reisningsspørsmålet, blant an-
net i forbindelse med kampen for 
å innføre forsikringsdekning for 
oppreisningskravet ved bilulyk-
ker. Oppreisning får man som en 
tilleggserstatning utover tradisjo-

nell erstatningsutbetaling. Oppreis-
ning er aktuelt hvor skadevolder har 
opptrådt grovt uaktsom, for eksem-
pel kjørt i alkoholpåvirket tilstand 
etc. I 2009 fikk vi, etter at LTN had-
de vært i Luxembourg og prosedert 
for EFTA- domstolen, en lovendring 
hvor forsikringsselskapet må utbe-
tale/ forskuttere oppreisingen på 
vegne av den uaktsomme sjåføren. 
Som de fleste er kjent med så vant vi 
saken mot staten i Oslo tingrett i fjor 
for skadelidte i trafikkulykker som 
skjedde i perioden 1994 – 2001. Sta-
ten har anket saken og den skal be-
handles av lagmannsretten i februar 
i år. Bakgrunnen for dette søksmå-
let er at staten kun erkjente ansvar 
for mangelfull lovendringen tilbake 
til 2001. For denne perioden(2002 – 
1.juli 2209) er det utbetalt erstatning 
til en god del skadelidte, og alle sa-
kene er ende ikke ferdig behandlet.
I 2011 var det en viss utvikling i ni-
vået for oppreising. Høyesterett har 
forsøkt å trekke opp en norm fra 
kr 100 000 til 120 000 for forsettlig 
drap, mens det i mindre grad har 
vært noen norm for personskader. 
Høyesterett behandlet en sak hvor 
dette var tema i 2011. Far hadde der 
mistet sin sønn i gulvet uten å dra 
til lege, og sønnen ble påført en al-
vorlig hodeskade da det ikke ble gitt 
medisinsk behandling. Oppreisin-
gen her ble fastsatt til kr 300 000 
som er et høyere nivå enn tidligere. 

Forsørgertap
Erstatning til etterlatte etter tap av 
forsørger blir av og til behandlet i 
domstolene. Høyesterett behand-
let en slik sak i september 2011. Av-
døde hadde sammen med gjenle-
vende spart penger til pensjon og 
ville fortsatt med det. Spørsmålet 
var hvorvidt bortfall av muligheten 
til pensjonssparing anses som tapt 
forsørgelse. Høyesterett kom frem 
til at sparing i denne saken ikke var 
erstatningsrettig vernet. Det er imid-
lertid flere uavklarte spørsmål innen 
dette temaet som sannsynligvis vil 
bli behandlet i domstolene i år. 

Avkortning 
Temaet om skadelidtes egen med-
virking som betydning for erstat-
ningsutmålingen har vært en gjen-
ganger de siste årene. Etter vår 
oppfatting har det vært en utvikling 
i skadelidtes favør i de siste 10 åre-

”LTN har vært  
aktiv”
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ne, blant annet etter påvirkning fra 
de liberale reglene fra EU retten. 
Jeg viser til Finnanger- saken og et-
terfølgende saker som har blitt be-
handlet av Høyesterett flere ganger 
og vært omtalt i TM. Fosen tingrett 
behandlet en slik sak 30. septem-
ber 2011, hvor skadelidte kjørte av 
veien i en hastighet på 85-90 km/h 
i 50 sone. Tre passasjerer døde og 
skadelidte har en medisinsk inva-
liditetsgrad på ca 40 %. Her viser 
Fosen tingrett til blant annet mot-
orvogndirektivene fra Brussel og 
reduserer erstatningen med 35 %, 
mens forsikringsselskapet mente 
det ikke burde gis erstatning over-
hode. Forsikringsselskapet har an-
ket til lagmannsretten. 

Organansvaret 
Dette er et erstatningsansvar som 
bygger på at en organisasjon/ be-
drift har opptrådt grovt uaktsomt, 
feks  i sitt sikkerhetsarbeid. Dette 
kan være aktuelt ved en yrkesska-
de hvor det er svikt på rutiner som 
f. eks skal ivareta arbeideres eller 
trafikanters sikkerhet. Dette tema 
ble drøftet i Nedre Romerike ting-
rett i 2011, i den såkalte Paulsen- 
saken. LTNs rettsikkerhetsfond var 
her aktivt med og bisto med mid-
ler fra Rettshjelpsfondet. Cato Paul-
sen omkom i en motorsykkelulyk-
ke sommeren 2008. Tvistetema var 
hvorvidt det var grovt uaktsomt av 
Vegvesenet/Mesta ikke på en for-
svarlig måte å reparere og skilte et 
hull i vegen, på tross av at de had-
de fått varsel flere dager før ulyk-
ken inntraff. Paulsen nådde ikke 
frem med sitt søksmål da tingret-
ten mente at Vegvesenet/Mesta ikke 
hadde opptrådt grovt uaktsomt. 
Dessverre ble derved spørsmålet 
om organansvar ikke vurdert. Det 
stilles strenge vilkår for å nå frem 
under dette ansvar. Blant annet må 
det sannsynliggjøres at det er svikt 
ganske høyt opp i systemet i det 
aktuelle organet, i denne sak altså 
Vegvesenet/Mesta. 
Tingretten uttalte dog i dommen at 
”saken har vist at det er behov for 
at Statens vegvesen ser nærmere 
på rutinene for varsling av delvis 
ferdige arbeider og arbeider mot 
en tettere forståelse av de særskilte 
trafikkrisikoelementer som knytter 
seg til motorsyklister”

Både LTN og Paulsens etterlatte var 
inneforstått med at det var en van-
skelig sak å nå frem med, men vi 
syntes det var viktig å prøve saken 
for domstolene. Saken fikk mye for-
håndsomtale og satte også dags-
orden uken etter dommen falt. I 
tillegg til at alle aviser og tv kana-
ler omtalte saken, ble den avsluttet 
med et direktesendt debattprogram 
på NRK fra Litteraturhuset. Vi håper 
rutinene nå skjerpes hos de ansvar-
lige veimyndigheter. Vi er likevel 
redd for at det vil dukke opp flere 
saker hvor ulykken skyldes dårlig 
veivedlikehold og manglende skil-
ting.

Voldsoffererstatningen 
I de siste årene har LTN blitt invol-
vert i flere sakstyper. I tillegg til tra-
fikkulykker er vi også engasjert i pa-
sientskader, yrkesskader etc. I 2011 
har denne tendensen blitt forster-
ket. Vi har i mange år vært opptatt 
av urimelig behandling av voldsof-
fer. Vi startet denne prosessen etter 
at Kjetil Rusvik, som har vært med-
lem hos oss i mange år, ble slått ned 
på bussen på Holmlia. Oslo tingrett 
tilkjente han kr 2 750 000,- i en dom 
21.februar 2006. På grunn av mak-
simalgrensen på 20 G, fikk han kun 
kr 1 200 000,-. Med den saken som 
”brekkstang” fikk vi hevet taket på 
voldsoffererstatningen fra 20 G til 
40 G, som ble innført med lov 1. ja-
nuar 2009. Vi har etter den tid møtt 
i Stortingets justiskomité og frem-
holdt at det er unødvendig med et 
slikt tak, og la sist høst frem flere 
forslag til endring av loven. Det er 
derfor gledelig å se at Justisdepar-
tementet nå, med utgangspunkt i 
22. juli, har sendt ut lovforslag hvor 
de har øket maksimalgrensen til 60 
G, og også gjort andre endringer 
som er i overensstemmelse med 
våre krav. Vi skal nå, i skrivende 
stund, utarbeide høring til dette for-
slaget og håper at det blir ytterlige-
re forbedring av dette viktige retts-
instituttet. 

Oppsummeringsmessig kan man 
konkludere med at 2011 har gitt 
noen bevegelser på viktige rettsom-
råder som øker rettssikkerheten for 
våre medlemmer, også utenfor de 
trafikkskaddes område. Vi tror også 
at det såkalte tredjemannstapet vil 
få et sterkere vern ved det lovforsla-
get som nå foreligger fra Justisde-
partementet. Vi konstaterer også at 
prosessene ikke har vært økende i 
forhold til 2010, noe vi tar til inntekt 
for at forsikringsselskapene har lagt 
seg på et noe høyere nivå. Vi vil i lø-
pet av inneværende år arbeide mye 
med høring til standardiseringsfor-
slaget, og det blir spennende å se 
om dette blir en realitet. På mange 
måter innebærer dette forslaget en 
bedring av dagens rettssikkerhets-
situasjon for de skadelidte. Vi vil 
gjennom TM holde dere løpende 
oppdatert om dette arbeidet. 

LTN har vært aktiv i forskjellige ju-
ridiske forum. Bla. kan nevnes at 
vi arrangerte et juridisk-medisinsk 
hodeskadeseminar hvor ca 120 ju-
rister og saksbehandlere deltok. Vi 
ble også invitert av Forsikringsfo-
reningen i en paneldebatt om stan-
dardiseringsforslaget. LTN ble som 
eneste brukerorganisasjon invitert 
av standardiseringsutvalget til å re-
degjøre for våre synspunkter. Vi blir 
også stadig kontaktet av media når 
det gjelder erstatningsrettslige pro-
blemstillinger. Dette skjer på områ-
der som ikke bare har med trafikku-
lykker å gjøre, noe som indikerer at 
vi har blitt en aktør innenfor erstat-
ningsjussen som blir lagt merke til.

Til sist vil jeg benytte anledningen 
til å takke alle dere som kommer til 
oss med aktuelle problemstillinger 
som kan benyttes til å sette fokus 
på områder der skaddes rettsvern 
må styrkes. Vil også benytte anled-
ningen til å takke samarbeidende 
advokater for aktiv bistand til våre 
medlemmer og ikke mints i alle de 
prinsipielle spørsmål som vi som 
forening er fokuserer på. Vi takker 
med dette for et hyggelig samar-
beid og benytter anledningen til å 
ønske et godt erstatningsår 2012.

Fagnytt

Av Nils-Gunnar Kristoffersen
Regionsekretær Nord

”Vi involveres i 
flere sakstyper” 
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Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: Ingelin Nårstad

- En helt fantastisk
cupfinale i Oslo

Ingelin Nårstad fra Ålesund har vært en ihuga fotball-
entusiast fra barnsben av. Familien ler av at det første 
ordet hun kunne på ordentlig, var fotball.

- Det å komme på cupfinale på Ullevaal, med Åle-
sund FK og SK Brann var helt fantastisk. Det var stor 
jubel og kjempestemning hele tiden, forteller hun og 
legger til at Brann-supporterne oppførte seg eksem-
plarisk tross at Brann tapte cupen.

Spilte fotball selv
Som helt ung spilte Ingelin fotball. Nå følger hun med 
på  TV og når hun kan reise på større evenementer.
For fire år siden ble hun skadet i en ulykke. Rulle- 
stolen er alltid med der Ingelin befinner seg, men hun kan  
bevege seg noe.

- Opplevelsen av å være på Ullevaal Stadion ble noe 
ødelagt på grunn av at vi ikke fant noe handikaptoa-
lett. Vaktene hadde heller ingen opplysninger å gi oss 
og det synes jeg var for dårlig. Jeg hadde heller ingen 
mulighet til å finne meg et sted å kjøpe brus. Noen per-
soner gikk rundt og solgte, men de kom ikke der vi satt.  
Min ledsager skrev derfor et brev til fotballforbundet i 
etterkant, forteller Ingelin. 

Ingelin Nårstad fikk oppleve en drømmehelg i Oslo i forbindelse med cupfinalen for 
herrer den 6.november.
  - Det var helt fantastisk. Eneste skår i gleden var at Ullevaal stadion ikke er godt 
nok tilrettelagt for bevegelseshemmede, forteller Ingelin.

Jubel og glede hos lag og supportere da  
Ålesund FK slo SK Brann den 6.november.

Ingelin Nårstad (foran) flankert av gode venner 
under cupfinalen for herrer i Oslo.
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Stor jubel
At Ålesund FK stakk av med gullet gjorde  
naturligvis cupfinalen til noe helt spesielt for  
Ingelin og hennes venner. Det var mange  
følelser i sving da Hans Majestet Kongen kunne 
overrekke pokalen.

- Det var en fantastisk helg og en ufor-
glemmelig cupfinale. Vi traff masse hyggelige  
bergensere også, smiler hun og roser igjen 
Brannsupporterne for eksemplarisk oppførsel.

Et flott syn på Ullevaal stadion. Ålesund-
supporterne viste seg fram…

LTN holdt et forenklet dagskurs i like-
mannsarbeid for region Sør den 5.  
november. Kurset ble holdt i Drammen 
og var et meget inspirerende kurs.

Kurset var svært enkelt og ga en innføring i både mål-
setting, ansvar, forutsetninger og prinsipper i like-
mannsarbeidet. Målet med kurset var å skape motiva-
sjon, mestring og fellesskapsfølelse hos medlemmene, 
men det var også et mål å ufarliggjøre og grensesette 
likemannsarbeidet. Vi er mange som har fått hjelp og 
støtte i LTN. Fellesskap er viktig. Noen har også fått  
venner for livet.

Påfyll og motivasjon
Ved å delta på kurs hvor det lages rom for erfarings-
utveksling, gode diskusjoner og forståelse for store og 
små problemer, kan man oppnå både påfyll og moti-
vasjon. Liv Solveig Einan fra Sør-Trøndelag var en god 
kursleder. Hun ledet oss godt gjennom hele kurset og 
ga oss en god innføring i hva det vil si å være en like-
mann.

En inspirasjon
Jeg synes jeg var heldig som fikk være med. Vi had-
de forventninger til kurset og disse det ble innfridd. Vi 
fikk god informasjon om hva likemannsarbeidet går ut 
på. Noen av deltakerne på kurset hadde også tidligere 
”jobbet” som likemenn. Det fine med kurset var også 
at Liv Solveig Einan synliggjorde innholdet ved å dele 
sine erfaringer med oss. Kurset bidro til å ufarliggjøre 
oppgaven som likemann og inspirere oss til å ta fatt på 
en slik oppgave.

Inspirerende likemannskurs
ble avviklet i Drammen
Av Kristin Levinsen Sporild 
LTN-Asker og Bærum lokallag

Deltakerne på likemannskurset i Drammen ga gode 
tilbakemeldinger. 

Innkalling til årsmøte
i LTN-Aust-Agder 
LTN-Aust-Agder fylkeslag avholder 
årsmøte den 12.april.
 
Hilsen styret
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Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no
www.lardal.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
www.stavanger.kommune.no

Åmli
kommune

www.amli.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Askvoll
kommune

www.askvoll.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Ulstein
kommune

www.ulstein.kommune.no

Åmli
kommune

Skoleavdelinga
www.amli.kommune.no

Flekkefjord
kommune

www.flekkefjord.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Marnardal
kommune

www.marnardal.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Nesodden
kommune

www.nesodden.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Andebu
kommune

www.andebu.kommune.no

Sørreisa
kommune

www.sorreisa.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Re
kommune

www.re.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Flakstad
kommune

www.flakstad.kommune.no

Risør
kommune

 - Risør Havn
www.risor.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

Tvedestrand
kommune

www.tvedestrand.kommune.no

Nittedal
kommune

www.nittedal.kommune.no

Stange
kommune

www.stange.kommune.no

Kåfjord
kommune

Oppvekst
www.kafjord.kommune.no

Hamarøy
kommune

www.hamaroy.kommune.no
www.austrheim.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no
Kvam Herad

www.kvam.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.sor-varanger.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og
omsorgsetaten

www.fedje.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Hjartdal
kommune

Tjeneste Psykisk Helse
www.hjartdal.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no

Ås
kommune

www.as.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.evje-og-hornnes.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Gol
kommune

www.gol.kommune.no

Spydeberg
kommune

www.spydeberg.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Eidfjord
kommune

www.eidfjord.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Fosnes
kommune

www.fosnes.kommune.no

Kristiansand
kommune

www.kristiansand.kommune.no

Øksnes
kommune

www.oksnes.kommune.no

Nord-Fron
kommune

www.nord-fron.kommune.no

Eid
kommune

www.eid.kommune.no

Nannestad
kommune

www.nannestad.kommune.no
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Leder i LTN-Salten lokallag tok opp med meg om det var mulig å ha julebord 
sammen med andre lag. Vi ble enige om å spørre Rana og Mosjøen. Begge 
lagene var med på det.
Jeg fikk jobben med å ordne med det praktiske og lagene sendte innbydelse 
til medlemmene. Dato ble satt til 26. november på Polarsirkelen høyfjells-
hotell på Saltfjellet.

God respons
Det viste seg at vi ble 30 festglade LTNere som kom til Saltfjellet med tog 
og bil. Ved 17.30-tiden møttes vi alle i ei stor stue på hotellet. Der fikk vi være 
alene. Regionsekretær åpnet og sa noen ord før alle presentere seg. Mens vi 
ventet på julematen gikk praten livlig og det ble også utvekslet vitser.

God julemat
Maten var nydelig og inneholdt alt man ønsker på et julebord. Stemningen 
var på topp. Etter matgildet var vi klar for enda mer samvær, prat, drikke 
og dans. Vi hadde det svært hyggelig til langt på natt. Alt har en ende og til 
slutt måtte de fleste få seg litt søvn før frokost. Vi stod opp til flott julefrokost.  
Utover formiddagen dro alle hjem til sitt, forhåpentligvis med gode tanker  
etter et herlig julebord.

Nyttig samarbeid
Det har vært sagt at det spøker på dette hotellet (Åndenes makt på TV), men 
det var ingen som sa at de hadde festet med noen spøkelser. Betjeningen sa 
også at hvis det er noen som spøker på hotellet, så er de veldig snille! Tilba-
kemeldingene etterpå har bare vært positivt. Arrangementet blir forhåpentlig 
gjentatt til neste år. Jeg vil anbefale andre lag om å slå seg sammen når de 
skal ha julebord (og eventuelt andre tilstelninger).

Julebord i søndre Nordland
LTN lagene i søndre Nordland arrangerte julebord og det ble lagt til Polarsirkelen 
høyfjellshotell på saltfjellet. At flere lag gikk sammen om arrangementet, var svært 
vellykket.

Regionsekretær Nils-Gunnar 
Kristoffersen åpnet arrange-
mentet før alle deltakerne 
presenterte seg.

LTN-lagene i Mosjøen, Rana og Salten gikk sammen 
om å arrangere julebord. Det var svært vellykket.

Latteren satt løst under sammenkom-
sten på Polarsirkelen høyfjellshotell.

Landet Rundt

Av Nils-Gunnar Kristoffersen
Regionsekretær i LTN 
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- ATL-skolene støtter
Trafikkskaddes Magasin

OSLO
Oslolappen Aut. Kjøreskole
Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO...........................................Tlf. 22 43 98 00
www.oslolappen.no

ROGALAND

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE

SØR-TRØNDELAG

Thoning Owesensgt 28, 7044 TRONDHEIM.......................Tlf. 73 91 76 70
www.abes-trafikkskole.com

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

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

ØSTFOLD
Martinsen Trafikkskole A/S
Fremskridt 4, 1605 FREDRIKSTAD..................................Tlf. 69 31 10 34

Østfold Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD............................................Tlf. 69 22 22 53

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

Midtstranda, 2321 HAMAR
Tlf. 62 54 32 60

Eidsvolls trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

Tlf. 63 96 47 20
E-mail: ets@eidsvoll-trafikkskole.no

Kontortid: man-fre 0900-1500

Sigvald Bergesen D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Madla Bil AS
Revheimsv. 74, 4043 HAFRSFJORD

Tlf. 979 63 883

Service og reparasjoner av alle merker.
Periodisk kjøretøykontroll. 4-hjulskontroll

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Sigvald Bergesen d.y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Tollbug. 10
3187 HORTEN

Tlf. 33 03 07 50

Lienv 41
3580 GEILO

Tlf. 32 08 71 00

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 34

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

HEDMARK

Hamar
2320 FURNES...............................Tlf. 24 03 26 01

OPPLAND

Gran
Mohagalia 2, 2770 JAREN...............Tlf. 24 03 37 50

VESTFOLD

Horten
Falkenstensv. 31, 3189 HORTEN.....Tlf. 24 03 11 00

Sandefjord
Gokstadv. 16, 3216 SANDEFJORD..Tlf. 24 03 11 50

www.moller.no

Toms
Lakkservice AS

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 55 13 38 80

Norbygg AS
Dikev. 14

1616 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 33 71 00

Tyin-Filefjell
Transport & Maskin AS

2985 TYINKRYSSET
Tlf. 958 77 777

Statens vegvesen
Bodø Trafikkstasjon

8088 BODØ
Tlf. 06 640

BUSKERUD
Hønefoss..............Tlf. 32 14 50 00 / 951 94 401

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

HORDALAND
Austevoll................................Tlf. 56 18 14 60

NORDLAND

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

NORD-TRØNDELAG

Rørvik......................................Tlf. 970 63 948

Tlf.  02 222

Hedmark Transportarbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR

Tlf. 62 54 09 79

Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

RSA Bil Skøyen
Drammensv. 130

0277 OSLO
Tlf. 22 54 24 50

Termo Partner A/S
Tonningsg. 33
6783 STRYN

Tlf. 57 87 64 75

Oleif Simensen
Transport AS

Mardalv. 84
9517 ALTA

Tlf. 908 55 254

Teknikken AS
Lundevågv 5

4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Bilplaneten AS
Rukkedalen

3540 NESBYEN
Tlf. 32 07 25 00

Toyota
Hadeland AS

Garverivegen 3
2740 ROA

Tlf. 61 32 47 70

Elverum
Karosseriverksted AS

Trysilv. 244
2409 ELVERUM
Tlf. 62 41 16 22
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Landet Rundt

Av Kjersti Bredal

Ofotens Kjell B. Johansen fylte 70 år den 
22. november og dagen ble feiret den 
2.desember med familie og venner. 

Feiringen fant sted på grendehuset i Vassdalen. Det ble 
en svært trivelig markering. Kjell, som også liker å gå 
på jakt, hadde sørget for maten mens kona Anbjørg er 
en meget habil kokk. Dermed var gjestene sikret et godt 
måltid.

Kjell B er æresmedlem og per i dag er han leder i kon-
trollkomiteen. Han ble valgt inn i landsstyret i 1995, og 
i den perioden rykket han opp til nestleder. Fra 1997 – 
2001 satt han som leder.

Både lokallaget og LTN for øvrig gratulerer hjerteligst!

Trafikkofrenes dag blir lagt til den ordinære gudstjenes-
ten. Der starter vi med å gå i prosesjon opp kirkegul-
vet. Alle bærer en rose som blir satt i vase ved koret.  
Hvis arrangementet sammenfaller med barnedåp, får  
barna en Selius, refleksvest og reflekser i gave fra LTN-
Ofoten. 
Ellers er det en tradisjon med lystenning for skadde og 
pårørende/rammede i trafikken. Det skjer etter forbønn. 

Presten legger også noe om temaet inn gudstjenesten. 
Avslutningsvis kommer søndagsskolebarna ut med  
refleksvester på og deler ut reflekser til menigheten. 
Etterpå har vi i lokallaget kirkekaffen. Her har vi som 
LTN-lag mulighet til å presentere oss. I år var det sang 
og musikk med familien Løkås. 

Verdig minnemarkering
i Narvik kirke
LTN-Ofoten lokallag arrangerte den 27. november Trafikkofrenes dag. 
Tradisjonen tro skjer dette i Narvik kirke. 

Mange vakre roser ble båret fram og satt i vaser.
Disse unge representantene for LTN gjorde seg 
godt synlige under minnegudstjenesten.

Kjell B. fikk mange flotte gaver i anledning 
sin 70 årsdag. 

Kjær LTNer
fylte 70 år
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Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim

Innkalling til årsmøte
i LTN-Lillehammer
LTN - Lillehammer og omegn lokallag holder års-
møte torsdag den 12. april. Vi ønsker at saker som 
skal behandles i lokallaget sendes styret senest 3 
uker før møtet. Det vil komme innkalling til årsmøte 
med saksliste samt tid og sted 2 uker før årsmøtet.

Hilsen
Espen Andreassen
LTN-Lillehammer omegn lokallag
Ekromskogen 27b
2624 Lillehammer
Mail espeandr@online.no

LTN- Nord/Vest Buskerud lokallag hadde 
julebord på Lamperud hotell fra den 19.-
20. november. Det var kun ni medlemmer 
som var med i år. Vi hadde imidlertid 
med oss godt humør og det resulterte i 
mye latter.

Snømangelen førte til at det ikke ble kanefart med  
slede og dombjelle under julearrangementet. Men vi 
fikk kjøre vogn som hestene trakk.  Hestene vrinsket, 
de tok oss bort fra hotellet og det bar ut på veien mot 
Lyngdal. Først gjennom tettbebyggelsen i Skartumlia 
boligfelt og så rett til skogs. Det var imidlertid så mørkt 
klokken 16.00 at det å se andre LTNere i vogna var  
nesten umulig. Vi hadde heldigvis fakler som lyste opp. 
Turen var meget hyggelig.

Ble servert gløgg
Vi fortsatte opp til Jørnsplassen hvor hotellet har aktivi-
teter og underholdning. Her tok vi en rast og fikk servert 
gløgg. Ved tunet ligger et gammelt hovedhus og lyst-
hus hvor det er plass til om lag 50 personer. Her er det 
en badestamp som varmes opp med ved. Det er også 
en stor utgrill på området og utedo.

Hyggelig avslutning
Da vi kom tilbake til hotellet var det god anledning til å 
slappe av før vi fikk servert god julemat. Kvelden gikk 
fort og praten gikk både på svensk og norsk. Det er all-
tid hyggelig at vi får med nye medlemmer på våre ak-
tiviteter.

Hyggelig 
julebord 
på Lamperud hotell

En glad gjeng LTNere fra Buskerud hadde  
det svært hyggelig under julearrangementet  

i november.
  

Det var god stemning i vogna som ble trukket av 
hester. Faklene lyste opp…
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Landet Rundt

Av Brit Lund
Foto: Anders Bergundhaugen

Innkalling til årsmøte i Oslo
Landsforeningen for trafikkskadde, Oslo fylkeslag, innkaller til årsmøte torsdag den 23. februar klokken 18.00.

Sted: Søsterhjemmet, Ullevål sykehus
Ring om dere ikke finner fram: tlf 920 15 574

Medlemsmøte i forkant av årsmøtet. Årsmøtelokalet vil være åpent 1 time i forkant av årsmøtet.

Hilsen styret

I november ble den høytidelige minnemarkeringen  
arrangert for 14. gang. Horg menighetsråd stiller trofast 
opp. De bidrar med forberedelser og de avslutter ar-
rangementet med kirkekaffe. Det var sang i kirken med 
Politikoret og vårt eget Kor Sprøtt. Kor Sprøtt`s dirigent 
Per Arild Lyng overrasket dessuten med solosang.

Moe holdt apell
 Appell ble holdt av Dagfinn Moe, som er forsker ved 
Sintef. Liv Solveig Einan leste hilsen fra fylkeslaget i 
LTN. Det var fire lys på alterringen for de omkomne i 
trafikken i Sør-Trøndelag. Prest John Olav Hodne forret-
tet under gudstjenesten.

Trafikken stanset
Etter gudstjenesten gikk vi ut på E6. Trafikken ble stan-
set for å minnes de omkomne og skadde. Vi hadde med 
fakler. Dette er noe som gjør et sterkt inntrykk. 
Minnegudstjenesten er en høytidelig og fin markering 
som vi alle setter pris på.

Minnegudstjeneste 

i Sør-Trøndelag
LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag har vært med på å arrangere den årlige minneguds- 
tjenesten i Horg kirke, gudstjenesten ble holdt den 20.november og LTNs eget kor  
”Kor Sprøtt” deltok også. 

Deltakerne gikk ut med fakler på E6 etter 
gudstjenesten og trafikken ble stanset.
             

Kor Sprøtt ble ledet av dirigent Per Arild Lyng som 
også overrasket med solosang.

Sintef-forsker Dagfinn Moe hold appell under  
minnegudstjenesten i Horg kirke.
.



avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE

Tlf. 71 21 40 00

Frøya
Transportsenter as

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80

RoCo Regnskap
Nordstrand Papper
1684 VESTERØY
Tlf. 69 37 68 31

Advokat
Willy Ruud
Hvervemov 49

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 85

Norges
Varemesse

Messeveien 8
2004 LILLESTRØM

Tlf. 66 93 91 00

Kjelsås
Bilverksted AS

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Inter Revisjon
Gjøvik AS

Storg. 20
2815 GJØVIK

Tlf. 61 18 90 90

Kvinnherad Taxi AS
Onarheimvegen 92

5460 HUSNES
Tlf. 917 82 000

Gulla
Transport AS

Røtveien
6652 SURNA

Tlf. 92 84 48 93

Tor Erik Jovall
Transport

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Egen
Anleggsdrift ANS

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Gunnar Knutsen
Transport AS

Vogellund 31
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 77 11

Apotek 1 Alta
Markv 14

9510 ALTA
Tlf. 78 44 96 10

Brillehjørnet
Jarle Bang

Hovsgutua
2750 GRAN

Tlf. 61 33 19 10

Boreal Transport
avd Hesseng

Hessengv 7
9912 HESSENG
Tlf. 78 99 39 70

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Kjellerødv. 30
1580 RYGGE

Tlf. 69 26 21 10

Bedriftsv. 8
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 70 10

Randaberg
videregående skole

Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

Joker Kirkenes
Kiell Torkildsens g 3

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 12 66

avd. Ringerike
Nedre Kilemoen

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 90 30

Bunnpris Langøya
Langøyneset

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 53 95
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LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag hadde 
to samlinger de siste månedene i fjor. I 
helgen 12.-13. november møtte åtte med-
lemmer til hyggelig prat, dans og god 
mat. Treffet ble arrangert i stedet for det 
tradisjonelle julebordet.

- Sosialt og hyggelig, sier medlemmer av LTN-Sogn 
og Fjordane etter treffet som ble arrangert i novem-
ber. Medlemmene var svær fornøyd med både hotell-
opphold og mat, og alle håper at arrangementet også 
kan gjentas. Fylkeslaget synes det var like greit med et 
treff, i stedet for det tradisjonelle julebordet. Noe av 
bakgrunnen er at julebordene ofte er ”overfylt” med 
folk og støy. Det kan være litt problematisk og slitsomt 
for medlemmene som er skadde.

Fire av fylkeslagets medlemmer har også vært samlet 
på Pizza Bakeren i Sogndal. Den hyggelige sammen-
komsten ble avviklet den 23.november og også lederen 
i laget møtte frem. Det er planer om å få til en liknende 
sammenkomst nå i det nye året, men dato er ennå ikke 
bestemt.

Hygge og nytte
i Sogn og Fjordane

Hyggelig samling på Pizza Bakeren i Sogndal der 
fire LTNere møtte frem.

LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag arrangerte treff i 
helgen 12.-13. november. Laget valgte å arrangere 
et treff i stedet for det tradisjonelle julebordet.

Landet Rundt 

Av Mona Oline Ugelstad

LTN takker for annonsestøtten
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Helse- og omsorgdepartementet 
opplyser at tallet på tjenestemot-
takere under 67 år er nesten blitt 
tredoblet de siste 20 årene, og at 
mer enn hver tredje bruker av om-
sorgstjenester har nevrologiske 
skader og sykdommer. Dette krever 
et omfattende tjenestetilbud. I dag 
er ikke dette godt nok. 

– Gjennom ”Nevroplan 2015” 
skal vi utvikle og forbedre helsetje-
nestene til denne store brukergrup-
pen, sier helse- og omsorgsminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen som 
onsdag den 14. desember la frem 
planen. 

Et best mulig liv
Ingeborg Dahl-Hilstad mener at det 
er på høy tid at pasienter med nev-
rologiske skader blir synliggjort.

- Vi registrerer at Anne-Grete 
Strøm-Erichsen legger opp til mer 
åpenhet og kunnskap omkring 
nevrologiske skader. Vi har lenge 
påpekt at tjenestetilbud for denne  
pasientgruppen er alt for dårlig. 

Det at det nå legges opp til mer in-
formasjon både overfor brukerne, 
pårørende, fagfolk og beslutnings-
takerne er bra. Det er noe vi selv-
følgelig hilser velkommen. At reha-
bilitering får et løft er noe LTN har 
jobbet for i en årrekke. Vi forventer 
handling nå, sier Dahl-Hilstad.

Bedre hverdager
Nevroplan 2015 består av tre hoved-
elementer. Det vektlegges informa-
sjon og ny kunnskap. Rehabilitering 
i dagliglivet og aktivitets- og tre-
ningstilbud er også en sentral pro-
blemstilling.

- Målet er å understøtte egen-
mestring og brukerinnflytelse og å 
bidra til meningsfulle hverdager for 
den enkelte. Dette skal blant annet 
gjøres gjennom tilrettelegging av 
aktivitets- og treningstilbud, opply-
ser Helse- og omsorgdepartemen-
tet.

Flerfaglig utviklingsarbeid
Helse- og omsorgdepartementet 

sier at målet er å øke den faglige 
bredden i det kommunale tjeneste-
tilbudet med sterkere vekt på akti-
visering, rehabilitering og bistand i 
hverdagen. Videre heter det at det 
er behov for å utvikle tjenester som 
bedre treffer de nye brukergruppe-
nes behov.  

- Som departementet selv sier 
så forutsetter dette et tverrfaglig 
samarbeid i helse- og omsorgstje-
nesten og en langt tettere oppføl-
ging fra spesialisthelsetjenesten. 
Vi har mange eksempler på at det-
te ikke har fungert tilfredsstillende. 
Vi ser derfor frem til å lese hele pla-
nen og se om det er mer enn fine 
ord. Det er viktig med handling når 
det gjelder denne gruppen, avslut-
ter Dahl-Hilstad. 

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Skal synliggjøre 
nevrologiske skader
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen 
har lagt frem ”Nevroplan 2015”. Målet er at personer 
med sykdommer Parkinsons, Celebral parese, hjerne-
slag og epelepsi skal få et bedre tilbud.
   - Mange av LTNs medlemmer har nevrologiske skader 
og i dag er ikke helsetilbudet tilfredsstillende. Vi ser 
derfor frem at denne pasientgruppen blir løftet frem, 
sier generalsekretær i LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

- Det er gledelig for LTN at det 
nå legges fram en plan for nev-
rologiske skader og at denne 
pasientgruppen blir løftet frem, 
sier generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

- - - Innkalling til årsmøter i - - -
Buskerud 
LTN-Nord/Vest Buskerud lokallag 
holder årsmøte lørdag den 14. 
april. Saker som ønskes behand-
let på årsmøtet må være styret i 
hende 4 uker før, altså senest den 
17. mars 2012. Disse sendes til: 

LTN- Nord/Vest Buskerud lokallag 
v/ leder, Marianne Nyland 
Pikerfoss stasjon - 3614 Kongsberg

LTN-Harstad 
LTN-Harstad og omegn lokallag har 
årsmøte 23. mars kl. 18.00 på Thon-
hotellet i Harstad. Årsmøtet avslut-
tes med god mat på Egon restau-
rant.

Hilsen styret

Lofoten 
LTN-Lofoten lokallag avholder 
årsmøte onsdag den 14. mars 
klokken 19.00. Årsmøtet holdes på 
grendehuset på Gravdal.

Hilsen styret 



Trafikkeksperten
Storgata 1

1830 ASKIM
Tlf. 920 29 581

Gunnar Eidsvaag
Begravelsesbyrå A/S

Ramsaysg 10
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 67 19 99

Fannefjord
vidaregåande skole

Julsundv 49 B
6412 MOLDE

Tlf. 71 24 90 90

Moland Park
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

Bilvarehuset
Anker AS

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Eker Bygg AS
Kråkerøyv 2

1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 33 96 33

Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Frank Dahl
Transport AS
Svend Haugsgate 33

3013 DRAMMEN
Tlf. 32 89 34 10

Rødven
Transport AS

Rødven
6350 EIDSBYGDA

Tlf. 911 03 492

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Hadsel
videregående skole

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Hornmoen
Bruk A/S
Langholsv 486
2401 ELVERUM
Tlf. 62 41 14 39

Sigmund Hvila AS
3359 EGGEDAL
Tlf. 971 93 703

Fjellets
Elektro A/S

Pinavegen 2
7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 90 00

Levanger
Bilservice

Havneveien
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 31 30

Toten Rundt
Bud og Varetaxi

Haakons gate 1
2815 GJØVIK
Tlf. 414 00 495

Sotra Bil AS
Grønamyrvegen 22

5353 STRAUME
Tlf. 56 31 39 00

Autofix AS
Lunde 1

4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 94 50

2540 TOLGA
Tlf. 958 69 028

Gneisveien 2
1914 YTRE ENEBAKK

Tlf. 64 92 99 00
www.dekkmestern.no

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

Flisa Bilelektriske
Per Erik Larsen

Sundmoen 34
2270 FLISA

Tlf. 62 95 22 35

Ensjøv 15 B
0655 OSLO

Tlf. 23 24 20 40

Kaldheims Auto
Steinsland

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 70 50

Tocar AS
Østre Aker v 61

0581 OSLO
Tlf. 22 64 25 80

Industriv 2
9062 FURUFLATEN

Tlf. 77 71 11 70

Evje
Bilopphogging

Evjemoen
4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

Brøttum Taxi ANS
Brøttumsvegen 5
2372 BRØTTUM
Tlf. 62 36 03 10

Øvre Lianv. 30
3400 LIER

Tlf. 32 84 98 02

Ski Taxi
Berghagen 5

1401 SKI
Tlf. 06 491

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark

3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Bårdshaug Vest
7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

Flk Bil
5381 GLESVÆR
Tlf. 56 33 77 40

XO Trafikkskole
Kirkebakken 13
8530 BJERKVIK
Tlf. 907 26 056

Trafikkskolen
v/Ole Edvard Larsen

Langvasseid
9910 BJØRNEVATN

Tlf. 934 14 356

Tuft Transport AS
Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Skandinavisk
Trafikksenter AS

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 05 85 60

Esp1 Trafikkskole
Espen Stubberud

Glendeveien 60
1820 SPYDEBERG

Tlf. 918 82 136

ANONYM
STØTTE

Gumpens
Auto Øst AS

Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Halden
Lastebilsentral A/L

Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 69 19 55 50

Kim Johansen
International
Transport AS

Bragersveg 6
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Forus Storbilskole
Bergelandsg 37

4012 STAVANGER
Tlf. 970 80 153

Bringslid
Trafikkskole

Haugli allé 7
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 915 14 004

Fossli AS
Nordbygda

7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Lindsethmo
Transport AS

Øverlia 11
7860 SKAGE I NAMDALEN

Tlf. 900 62 105

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Strandg 103
4307 SANDNES
Tlf. 51 62 22 00

avd. Larvik
Nansetgata 65
3269 LARVIK

Tlf. 33 11 35 10

Mekonomen Åsen
Servicesenter AS

7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Hoff Bilpleie ANS
Kobberbergsveien 8
3615 KONGSBERG

Tlf. 977 32 777
www.hoffbilpleie.no

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

UFO Trafikkskole
Dronningensg 95

4608 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 04 00

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Team Trafikkskolene
Bo & Anga
Glommeng 41

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 62 33

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 70 05

Alltransport
Trondheim AS

Kvenildmyra 5
7072 HEIMDAL
Tlf. 917 60 730

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Bring Cargo AS
Strandv. 14

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 33 47 00

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Hagen
Bilservice AS

Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Th Transport
og Utleie AS

2162 BRÅRUD
Tlf. 926 39 978

Fløtten Transport
Kjensliv 9

1911 FLATEBY
Tlf. 900 96 792

Stein Ivar Ludvigsen
Transport AS

Trårnev. 225
4640 SØGNE

Tlf. 38 03 24 90

Rana
Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Etnedal
Bilruter AS
2890 ETNEDAL
Tlf. 61 12 14 00

Gauldal-Østerdal
Buss AS
Elvegata 2

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 39 50

Ramlo
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Aksel Endresen
Transport AS

Havnegata 14
8430 MYRE

Tlf. 76 13 36 26

Østo
Ortopedisenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

NAF
Øvningsbane Voss

Bjørkemoen 66
5700 VOSS

Tlf. 901 27 410

Narvesen CC
Gjøvik

Jernbanesvingen 6
7435 TRONDHEIM
Tlf. 61 17 93 96

Bilskade &
Lakksenteret
Baker Østbys vei 7

1351 RUD
Tlf. 67 15 17 80

Støytens
Trafikkskole AS

Blomsg 5
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 32 08

Mekonomen
Lillestrøm AS

Isakveien 17
2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 10 10

Bodø Trafikkskole
Hernesveien 23

8003 BODØ
Tlf. 75 52 29 19

Amdals
Maskin AS

Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33
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Vi fikk servert en solid frokost, med hyggelig vertskap. 
Underveis i frokosten ble vi informert om hotellavtalen 
mellom FFO og Thon hotells. Denne avtalen var ikke vi 

i styret oppdatert på, men nå kommer det helt sikkert til 
nytte for oss også. For de som ikke vet det, så er dette 
en avtale for alle organisasjoner som står under FFO-
paraplyen. For vår del betyr dette at hvert LTN-medlem 
kan benytte seg av avtalen, også i privat regi. 

I avtalen er det gode rabatter på overnatting, spesielt i 
helgene, samt gode avtaler på kurs/konferanse lokaler.
Styret takker hotellmanager Kristian Storelv for god 
frokost, omvisning og nyttig informasjon.

Dessverre må jeg tilføye at det skjedde en ulykke bare 
500 meter fra der vi bor, og kanskje bare noen få meter 
fra der hvor vi kolliderte for 7 år siden.

Riksveg 83 mellom Harstad og Tjeldsund bru er en me-
get hardt ulykkesbelastet vegstrekning. Det ble dermed 
ingen bra start på julebordtiden for lokallaget.

Frokostmøte i
LTN-Harstad

Landet Rundt

Av Stein Håvard Kristiansen

Onsdag den 7. desember var styret i LTN-Harstad og omegn lokallag invitert til  
frokost på Thon hotell i Harstad. I følge hotellmanager Kristian Storelv, 
så er dette et møte de vil gjenta hvert år fremover.

Hotellmanager Kristian Storelv (t.h) inviterte styret 
i LTN-Harstad og omegn lokallag til frokostmøte. 
Leder i laget, Stein Håvard Kristiansen, sier møtet 
var nyttig.

Mona Oline Ugelstad fra LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag har sendt 
oss en oppfordring om at også hunden må sikres når eieren leg-
ger ut på biltur. Det er ikke bare mennesker som har nytte av å 
bruke bilbelte hvis det skulle oppstå en bråstopp.  Hunden Laika 
har det ekstra hyggelig når også LTNs maskot Selius er festet til se-
len. Mona er opptatt av at også hundene skal fraktes trygt, og vi lar 
derfor oppfrodringen gå videre: Bruk sele også på hunden under 
kjøreturen!

Også hunden må sikres i bil

Hunden til Mona Oline Ugelstad, Laika, 
har det trygt og hyggelig på biltur…

Innkalling til årsmøte i LTN-Nordre Vestfold 
LTN-Nordre Vestfold lokallag avholder årsmøte mandag den 26. mars 2012 på Skjeestua i Stokke klokken 18.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt skriftlig til styret senest fire uker før årsmøtet holdes.

Sakene sendes til:
Adelheid Bøen
Nedre Slottsgate 3A
3111 Tønsberg
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Hob Gods AS
Bårdshaug

7300 ORKANGER
Tlf. 400 02 380

Tomterv 41
1401 SKI

Tlf. 64 86 31 03

Naustdal
Elektro AS

Øyrav. 3
6817 NAUSTDAL
Tlf. 57 81 93 69

Sundrevegen 170
3570 ÅL

Tlf. 32 08 64 00

Tvemo
Transport DA

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Westad
Industri AS

Heggenv
3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 95 00

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12

1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Medema
Easytravel AS

Flyporten
2060 GARDERMOEN

Tlf. 64 82 17 60

Pit Stop Service
Stengata 22
1531 MOSS

Tlf. 69 25 49 12

Gaustad
Transport AS

Majorstuv. 17
0367 OSLO

Tlf. 909 05 000

Edvardsen og Enoksen
Transport AS

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 905 22 878

Rørleggermesteren
Geilo

Stølsv 16
3580 GEILO

Tlf. 900 86 176

Frekhaug
Fysioterapi

Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Lastebiltransport
Brede Stalsberg  AS

Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 61 89

Jordan AS
2270 FLISA

Tlf. 62 95 56 00

Staksrud og Grindstad
Advokatene

2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 40 50

Gaard Braastad
Oppdalslinna 242

2730 LUNNER
Tlf. 957 67 118

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Bondhus
Trafikkskule
Ivar Aasen gata 4

6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Accepta
Hallingdal AS
Gamlev 6, 3550 GOL

Tlf. 32 02 99 61

Helge Bakken AS
Klemmavegen 4

3550 GOL
Tlf. 482 29 533

A-Merking AS
Elektrovegen 1

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 39 20

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Regnskap &
Revisjon

Vestre Strandg. 42
4612 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 12 25 50

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

JIB Service
& Assistanse

Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 476 83 385

B. Jenssen
Transport AS

2081 EIDSVOLL
Tlf. 907 35 335

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

Rytterbua
Øvre Eikervei 19
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 00 70

Tynset
Drosjesentral

Kongsveien 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Tveito Maskin AS
Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

3701 SKIEN
Tlf. 02 610

Eide Fjordbruk AS
5640 EIKELANDSOSEN

Tlf. 56 58 52 00

Nobina Norge
avd Hamar

Disenstrandvegen 4
2321 HAMAR

Tlf. 954 00 100

Veolia Miljø
Hagelinveien 19

6511 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 70 73

ØPD Solutions
AS/Group

Asdalstrand 171
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 72 10

Halleland
Transport AS
Votlo, 5286 HAUS
Tlf. 55 70 60 80

Optikeren
Solagården, Solakrossen 2

4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

UniProtect AS
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Rabekk Bil USA
Ford Parts AS

Krapfossv. 4
1597 MOSS

Tlf. 69 24 27 37

Sørum Bilservice
Mekonomen
Blakervegen 11

1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 86 67 67

Sandmoflata 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

FFF Hage
og Miljø A/S

Follestad Industriområde
3474 ÅROS

Tlf. 31 29 26 30

Norcem A.S
Vaterlandsv 5

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 29 46 60

Atlantico AS
Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no

Eikås Hytter
og Hus AS

4596 EIKEN
Tlf. 38 34 95 00
www.eikas.no

Sulland
Gardermoen AS

Energivegen 9
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 94 27 50
www.sulland.no

Midtstranda
Karosseri

Midtstranda
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

Vartdal
Plastindustri AS

6170 VARTDAL
Tlf. 70 04 83 00

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Vinje Kro og
Veigrill AS

Vinjev 159
3890 VINJE

Tlf. 35 06 21 00

Halvorsen Rør AS
Løvikg. 15

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 11 90

Holsts g 10
0473 OSLO

Tlf. 22 37 85 58

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

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

Nr 1 Bil AS
Prost Stabels vei 12

2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 47 84

Furene
6100 VOLDA

Tlf. 70 07 47 00

Klippoteket
Jernbanegata 1 D
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

6099 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 60 00

Alstad Auto A/S
Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

F. Jørgensen A/S
Nils Ankers g 4
1776 HALDEN

Tlf. 69 17 86 10

Tangen
Automasjon AS

Semsv. 88
3300 HOKKSUND
Tlf. 941 61 010

Orkdal
videregående skole

Follo
7300 ORKANGER
Tlf. 73 86 66 00

Storgata 58
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 95 99

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Tenk miljø og trafikksikkerhet - REIS KOLLEKTIVT
Ta kontakt for feriereiser i inn- og utland

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00

J. Hammerås & Sønn
Bilverksted

Aarsætherv. 30 B
6006 ÅLESUND
Tlf. 70 13 16 71

Kjøpmannsgata 38
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 80 63 13

Risør
Videregående Skole

Siris v 8
4950 RISØR

Tlf. 37 14 42 20

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstads v 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

Egeland Transport
Johannes & Sønner

Olsteinv. 5
4342 UNDHEIM
Tlf. 51 48 45 22

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Stensgård & Co Bilforretning AS
Jørstadmov. 641, 2625 FÅBERG

Tlf. 61 27 02 00
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Nordkapp Renovasjon AS
- tlf.: 900 75 444

Seppola Auto AS
- tlf.: 78 47 62 20

Falck Honningsvåg
- tlf.: 78 47 62 22

AKERSHUS

Bilia Høvik
Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK.......Tlf. 22 95 67 99

Bilia Jessheim
Brannmannsv 2, 2050 JESSHEIM....Tlf. 63 92 79 50

Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM................Tlf. 67 10 88 90

HEDMARK
Bilia Kongsvinger
Lerkev 52, 2209 KONGSVINGER.....Tlf. 62 88 28 40

OSLO

Bilia Risløkka, Oslo
Økernv. 115, 0579 OSLO...............Tlf. 22 88 25 00

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 16 60
www.tipptransport.no

Motorhuset AS
Lilletunev. 4

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 76 00

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Gråterudv. 2
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 20 88 20

Lingelemveien 65
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 45 33

Industrivegen 2
3748SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Autohuset
Fagernes AS
Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77

Weka Holding AS
Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Strømmen
Billakk A/S
Skjærvaveien 6

2010 STRØMMEN
Tlf. 63 80 14 90

Nord
Lakkering AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Essen Bil AS
Industriv. 1

1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Lier Auto AS
Gjellebekkstubben 19
3420 LIERSKOGEN

Tlf. 32 84 07 00

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Automatservice AS
Salhusv. 55

5131 NYBORG
Tlf. 55 18 05 40

Vestbase AS
Omagata 110 c

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Kjellemo
Bilverksted AS

Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 45 15

Andersen Lakk
og Karosseri AS

Longum Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 34 22

Mesta Verksted AS
avd. Leikanger

Hagane 3
6863 LEIKANGER

Tlf. 951 91 842

Porsgrunnsv. 261
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 30

Oltedal
Bilverksted

Bygdav 116
4333 OLTEDAL
Tlf. 51 61 66 20

Leiraveien 12
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 80 99 99

Drosjer
LongyearbyenTaxi AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Motor Forum
Eidsvoll

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL

Tlf. 63 92 29 00

Brugata 2
2450 RENA

Tlf. 62 44 71 50

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Hommersåk Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Nilsen
Bilservice A/S

Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Kløfta
Bilservice AS
Myrvangvegen 10

2040 KLØFTA
Tlf. 63 98 16 50

Østreg. 32
2317 HAMAR
Tlf. 03 650

Litleåsv. 65
5132 NYBORG
Tlf. 55 39 30 30

Biltunet
Verksted AS

Nygårdsv 30
1400 SKI

Tlf. 64 97 70 10

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Randaberg
Taxisentral

4070 RANDABERG
Tlf. 05 141

Drosjesentralen
Tjennav 35

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 950 33 211

PS Trafikkskole AS
Enebakkv 275

1187 OSLO
Tlf. 412 32 574

Ullensaker
Fysikalske Institutt
Helsetunet, Skogvegen 2

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 22 88

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Gran Handel
og Håndverk

Storg. 28
2750 GRAN

Tlf. 61 33 15 10

Kiwi 034 Maura
2032 MAURA

Tlf. 63 99 34 65

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 90 51 00 32

Aanerød AS
Oslov. 59-65
1534 MOSS

Tlf. 69 22 33 82

Steenberg
Bedriftsrådgivning AS

Gl Riksv 333
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 928 37 440

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Arne Pettersen
Fyringsteknikk

Storgaten 121
3060 SVELVIK
Tlf. 970 88 598

Mariendal Bil AS
Åshøgdv 468

2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 41 35

Eek Transport AS
Bryggevegen 21
3683 NOTODDEN

Tlf. 03 595

Mekonomen
Tromsø AS

Terminalg. 32
9019 TROMSØ
Tlf. 77 60 96 20

Olsens Maskin AS
Svanviksvegen 116

3739 SKIEN
Tlf. 957 21 614

Espa og
Tangen Taxi

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10
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SeliusSelius
Dette halvåret har jeg bestemt meg for å  
gjøre mer på skolen enn jeg gjorde i fjor. Skal 
jeg være ærlig så var det ikke alle leksene som 
jeg gjorde like nøye. Noen fag er mer mor-
somme enn andre. Synes du også det? Noen 
i klassen min liker best matte, mens andre er  
veldig flinke i engelsk og norsk. Slik er det vel 
i alle klasser. Ikke alle er like flinke i alle fag. På 
min skole har vi leksehjelp og det synes jeg 
er kjempefint. Der kan elever som vil bli bed-
re i noen fag møte opp. Jeg har vært der en 
del ganger og der har jeg fått hjelp til oppgaver 
som jeg synes er vanskelig.  Hvis du har sam-
me mulighet på din skole, så synes jeg du skal 
gjøre det samme . Jeg synes i alle fall at jeg har 
fått kjempegod hjelp der. Og, som jeg sa tidli-
gere så skal jeg være litt flinkere med leksene 
mine fram til sommerferien. 

En klassekamerat kom tilbake etter juleferien 
med beinet i gips. Han hadde kjørt i slalombak-
ken og der falt han stygt. Heldigvis hadde han 
hjelm på seg. Snart skal vi ha vinterferie og da 
bruker jeg å stå på ski. Jeg håper du aldri kjø-
rer i bakken uten hjelm. Det er også viktig at 
du aldri kjører utenfor oppmerkingen i bakken. 
Hvis det er rasfare i området så kan det bli vel-
dig farlig. 

Ha en fin februar måned!

Hilsen Selius

Nytt år med
nye muligheter

Denne flotte tegningen har vi fått fra Magnus  
Larsen. Han har fått litt hjelp av mamma til å teg-
ne. Tusen takk Magnus, overraskelse kommer i 
posten.

SKYGGEN
Skygge E.

PRESANGEN
Se godt på presangene ved siden av Minni. Hvilken av de fire
presangene til høyre skal erstatte spørsmålstegnet så samlingen
blir komplett?

SKYGGEN
Hvilken skygge er den riktige?

TRE OG TRE
Kan du hjelpe Mikke med å finne tre blomster og tre blader som
er helt like? 

PRESANGEN
Presang 3: sløyfa, båndet og
prikkene skal være forskjellig på
hver presang i hver linje både
oppover og bortover.

TRE OG TRE

LØSNINGER

A
B

C D E



OPPNED?
Ole, Dole og Doffen sit-
ter på Asiden av
båndet.

FINN 9 FEILFØRST I MÅL
Anton.

LØSNINGER

OPP NED? 
Kan du ved første øyekast gjette hvilken
side av båndet Ole, Dole og Doffen sitter
på, side A eller side B?

FØRST I MÅL
Hvem kommer først i mål, Anton eller Donald?

FINN 9 FEIL
Sammenliknet med bilde 1 er det ni feil på bilde 2, mens det mangler
ni detaljer på bilde 3. Kan du finne dem alle sammen?

1 2

3

23

MÅL
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Ole, Dole og Doffen sit-
ter på Asiden av
båndet.

FINN 9 FEILFØRST I MÅL
Anton.

LØSNINGER

OPP NED? 
Kan du ved første øyekast gjette hvilken
side av båndet Ole, Dole og Doffen sitter
på, side A eller side B?

FØRST I MÅL
Hvem kommer først i mål, Anton eller Donald?

FINN 9 FEIL
Sammenliknet med bilde 1 er det ni feil på bilde 2, mens det mangler
ni detaljer på bilde 3. Kan du finne dem alle sammen?

1 2

3

23

MÅL

SKYGGEN
Skygge E.

PRESANGEN
Se godt på presangene ved siden av Minni. Hvilken av de fire
presangene til høyre skal erstatte spørsmålstegnet så samlingen
blir komplett?

SKYGGEN
Hvilken skygge er den riktige?

TRE OG TRE
Kan du hjelpe Mikke med å finne tre blomster og tre blader som
er helt like? 

PRESANGEN
Presang 3: sløyfa, båndet og
prikkene skal være forskjellig på
hver presang i hver linje både
oppover og bortover.

TRE OG TRE

LØSNINGER

A
B

C D E

Løsninger
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SeliusSelius
Hva gjør tannlegen hvis han ikke 
klarer å trekke ei tann?
Han slår opp vinduet slik at det blir 
mer trekk..

I geografitimen spurte læreren Ole: 
- Hvor ligger Liverpool?
Ole svarte: - De ligger øverst i  
tabellen.

En Sunnmøring følte seg ille til lags 
og stønnet til legen: 
- Hvor syk er jeg egentlig?
- Tja, sa legen: La meg si det sånn, at 
når du fyller bensin på bilen din, så 
holder det sannsynligvis med halv 
tank.

Sønnen i huset spurte en dag sin far: 
– Pappa, hva betyr blandede følelser? 
Faren tenkte seg godt om og svarte: 
– Det, gutten min, er når du ser din 
svigermor forsvinne utfor et stup 
med den nye bilen din!

Ektemannen spurte den blonde  
konen om hvorfor hun alltid lot 
bilnøkkelen stå i tenningen når hun 
forlot bilen. 
– Hvis jeg tar med meg nøkkelen, så 
mister jeg den bare, sa hun. 
– Ja, det er greit, kjære, men hva hvis 
noen stjeler bilen når du er borte?
– Åh, det går bra, sa hun. Jeg har 
alltid en reservenøkkel i hanske-
rommet!

Kelneren: - Skal De ha gul eller brun 
ost på rundstykkene? 
Gjesten: - Spiller ingen rolle. Jeg er 
fargeblind.

- Kelner, jeg vil gjerne bestille bord! 
- Beklager, men vi selger ikke  
møblene!

Hva blir våtere og våtere jo mer det 
tørker?
Et håndkle..

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



Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

www.hjernehjelp.no er en side 
om kognitiv svikt. Hva er kognitive 
funksjoner og svikt og hva fører det 
til? Dette er spørsmål du vil få svar 
på gjennom den nye nettsiden som 
LTN lanserer.

- Siden er i første rekke ment 
for dem som møter problemstillin-
gen enten i jobbsammenheng eller 
som pårørende. Nettsiden er enkel 
å finne frem på, og er også en ka-
nal for dem som sliter med en hjer-
neskade. Vi har også lagt inn en 
brukerhistorie som jeg tror mange 
vil kjenne seg igjen i. Den sier noe 
om de problemene som brukerne 
møter, opplyser Ingeborg Dahl-Hil-
stad.

På nettsiden vil du finne informa-
sjon om hjernen og skader. Den 
inneholder også tips for å gjøre 
hverdagen enklere. Du finner også 
opplysninger om hvem som kan 
hjelpe etter en ulykke eller sykdom 
som har ført til hjerneskade.

Du kan lese mer på:
”hjernehjelpen.no”
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LTN har lansert nettsiden ”hjernehjelpen.no”. Nettsiden er ment som en informa-
sjonskanal for ansatte i helsevesenet, i Nav, pårørende og brukere. – Vi mener det 
har vært et stort behov for en lett tilgjengelig informasjonskanal om hjerneskader, 
fastslår generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad som også har utarbeidet siden.

LTN med nyttig nettside

- Vi mener det er et stort behov for informasjon om hjerneskader, 
fastslår generalsekretær i LTN Ingeborg Dahl-Hilstad som står bak 
den nye nettsiden.

Innkalling til årsmøte 
i Sogn og Fjordane 
LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag skal ha årsmøte 
søndag 11.mars 2012 kl.13.00 på FI-senteret i Førde.
Vanlege årsmøtesaker. Enkel servering.

Alle er velkomne.

Med venleg helsing 
styret

Innkalling til årsmøte
i LTN-Steinkjer og Namsos 
LTN-Steinkjer og Namsos lokallag avholder årsmø-
te lørdag den 25. februar klokken 15.00. Vi samles på 
Jægtvolden fjordhotell, Inderøy. Møtet blir avviklet 
fra lørdag til søndag.
Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet 
må være styret i hende fire uker før års-
møtet holdes og senest innen 27.januar.

Vennlig hilsen styret



LTN kryss

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

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

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

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

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

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

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

HALVØY STRØM
TONEN

SOL TANKE
VIL LTN 

HA END - 
RING  I

AKKU - 
RAT

FISKE - 
RED - 

SKAPER

LOKKE - 
MATEN

LIKE
ER LTN 

KRAFTIG
I  MOT

GIFTET
SEG MED

MÅL
AVDRAG

RETTEN
KOST - 

BAR

AULA BERGE
FUN - 
DERE

RYTME FILLE DÅRLIG GANG
FOR - 

STAND

FUGL KRIBLE TRE

DANS FÆLT
FOR - 
TELLE

HAR ETA-
BLERT
NASK - 

UTVALG

NEDBØR
GUTTE - 

NAVN
BABY

MAN
BRUK - 

KET
TALL

VENDER ARM
SPRØ SPØK OFRER

PIKE - 
NAVN

GARN
DEN

ELDRE
VÅPEN

SMER - 
TER

HOL - 
LAND NORGE

MÅL
BYRDE

DYR
ORDNE LYD

FARTØY
GREIER
SVED PLATE

LEVER
DOM - 
PROST

OPP - 
TRINN
SØT - 

STOFF

50 EI PURKE PLAGG
DRA

UTØY
TRAKK
UTLØP

SOLID
SPRÅK

GUD
FOR - 

BILDET
DEMPE BRUTAL

GUTTE - 
NAVN

HYGGE
HERME FORM STILLE BAK

PLAGG
KNIKSET

TEPPE
FLOKK TALL

SMYKKE
TONE

SYNGE - 
SPILL PLUGG

SLEKT - 
NINGER

ROMA - 
NIA SOMME

HUMRE LIK
TILLATE
DELT  I

TO
TRAU

MYNT - 
ENE

RETNING
KLOK

PADLE
PIKE - 
NAVN BØNN

FJERN - 
SYN

BINDE - 
ORD

NASKER

KASTE - 
TAU

ANKE
DEL FASE

KORRI - 
GERER
MØBEL

STED
VED
STA - 

VANGER

DRETT
SPIR REKKE TUTER SKEPSIS TRALT

TÅTE
FLY - 

VÅPEN
MÅLTID LARVE

HAR 2011 
VÆRT HAST

GUTTE - 
NAVN ALDER HØYDE

SNÅL SOLGUD
PIKE - 
NAVN OVER

LYS - 
BILDER KAMIN FOTDEL

ARTIK - 
KEL

Wenche
Solløst

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 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: 
6. februar

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Når nettene blir 
lange

Vinnerne er:
Sigrid Ag-
Barkli, Tromsø

Jorunn 
G.  Olsen, 
Førresfjorden

Aud Rovde, 
Ålesund
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LTN takker for annonsestøtten

Larsen Bil A/S
Grenstølveien 1

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 27 48

SpareBank 1
Finans Østlandet
Parkgt 2, 2317 HAMAR

Tlf. 62 51 21 00

Classic Auto
Service

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Kvalv 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Otta Minibuss Service
og Otta Taxi

Joh. Nygårdsgt 2
2670 OTTA

Tlf. 909 03 024

Vikan Betong AS
Omag

6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

Klepp
Spesialtransport

Borev. 3
4352 KLEPPE

Tlf. 51 42 51 55

Frisørhjørnet
Eva og Tordis
Storg. 4, 2843 EINA

Tlf. 61 19 00 10

Melsom videregående skole
Melsomvikv 184, 3159 MELSOMVIK

Tlf. 33 36 39 00
Vi tilbyr følgende utdanningsprogram: Naturbruk
m/hest - Landbruk - Medier og kommunikasjon

www.mvs.vfk.no

Strandg 16
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 40 76 40

MØRE og ROMSDAL
Advokat Øyvind Riise
Torget 2, 6413 MOLDE
oyvind.riise@wold-riise.no ...................................................Tlf. 71 25 27 11

SOGN & FJORDANE

Naustdalsv. 1 b, 6800 FØRDE................................................Tlf. 57 83 71 00

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

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

RING FOR INFORMASJON

Rasmussen
Elektro AS

Solakrossv 6
4050 SOLA

Tlf. 51 65 65 33

Rune’s Maskin AS
5685 UGGDAL
Tlf. 970 81 251

Medalen
Maskin AS
3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Bilverkstedet
i Nittedal AS

Gamleveien 464
1484 HAKADAL
Tlf. 67 07 17 00

VIANOR AS
avd. Lillehammer

Industrigata 47
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 815 60 815

Ing.
Dagfinn Olaussen

Bergheim
3520 JEVNAKER
Tlf. 909 62 982

Indre Agder
Transport

www.iat.as
37 93 00 00

4737  HORNES

Flage
Transport AS
Skomakerberget 6

9517 ALTA
Tlf. 971 34 547

N & K Spedition
Karihaugveien 89

1089 OSLO
Tlf. 22 90 67 50

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00
www.bilogkarosseri.no

Golins
Trafikkskole

Tunv 15
4400 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 13 23

Mesna Auto
Storgata 84

2390 MOELV
Tlf. 62 36 71 49

PK
Entreprenør AS

4683 SØGNE
Tlf. 38 05 18 80

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Eikerbladet
Nedre Torgg. 18

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN

Tlf. 92 21 65 54

Jan Sigve
HerredsvelaTransport

Fuglestad
4363 BRUSAND
Tlf. 900 75 500

G.Nedrebø
Transport AS

Skogstien 6
6443 TORNES I ROMSDAL

Tlf. 913 69 335

Hafstad
vidaregåande skule

Hafstadv. 49
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 13 00

Autoservice
Solør AS

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Birger Lie
Bilforretning AS

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 00

Barkhald & Pedersen
Trafikkskole AS

Strandgata 12
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 08 89

Botne Bil AS
Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Numedal
Betong AS

3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

Sarpsborg
Karosseri AS

Ludv Enges v 21
17022 SARPSBORG

Tlf. 69 15 54 66

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

Trygg
Trafikkskole

Tvetenv 150
0671 OSLO

Tlf. 22 75 56 00

Hamar Pukk
og Grus

2206 KONGSVINGER
Tlf. 62 53 69 70

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Mediaa
Service AS
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 15 20 59

Telemark
Radiatorservice

Rødmyrlia 10
3740 SKIEN

Tlf. 35 59 62 67

Brandtsgård
Minibuss

Gneisen 8
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 934 98 678

Norsk Scania AS
avd Lillehammer

Korgvegen 32
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 69 20

Voksenåsen as
Ullenveien 4
0791 OSLO

Tlf. 22 81 15 00

Østlandske
Vindu AS

Brandalvegen 851
2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

KRS Transport
Gjelsmov. 18
4619 MOSBY

Tlf. 400 13 939
Fjellvegen 10
6800 FØRDE

Tlf. 57 82 02 08

AUST-AGDER

Lister.........................................Tlf. 38 35 49 00

OPPLAND
Dombås...................................Tlf. 932 42 099

ROGALAND

Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88

SOGN og FJORDANE

Stårheim.................................Tlf. 57 86 37 30

Hjelseth
Transport AS

Helland
6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 21 51 64



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

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

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no
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Nikolai Norman Advokat
Vidar Lindbekk Advokat
Helge Husebye Haug Advokat
Kjell Inge Ambjørndalen Advokat 
Julie Høydal Davik Advokat 
Jane Ytreøy Grøndalen Advokat
Oddvar Lindbekk 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 
Pasientskadeerstatning 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 DVOK AT F I R M A E T

NORMAN & CO. ANS
E TA B L E R T  1 8 7 8

KJØKKEN
ergonomiutstyr

Astec AS  -  Tlf. 2272 2355  -  post@astec.no  -  www.astec.no

Ditt favoritt kjøkken
Enten du skal ha nytt eller rehabilitere 
ditt eksisterende kjøkken, - vi har 
kunnskapen og heissystemene!
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Avsender: 
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 Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

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

Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS har lang erfaring og spisskompetanse innen 
fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og 
hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et  
av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og 
referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende 
vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt uten omkostninger for deg. 

Kontakt oss på 64 84 00 20 eller post@ohco.no – for en kostnadsfri vurdering  
av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.ohco.no 

Har du vært utsatt for en ulykke? 
Har du fått den erstatningen du har krav på?

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade
Voldsoffererstatning
Tap av forsørger
Bistandsoppdrag
Nakkeskade
Hodeskade
Multitraume
Ryggmargsskade 
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