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Personskade – erstatningsrett
Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte
kompliserte. Bistand fra en spesialisert advokat
sikrer deg et godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS
har spesialkompetanse innen erstatningsrett, og vi
håndterer alle typer erstatningssaker, f.eks. trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, fritidsskade og tap
av forsørger.

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

Vi bistår klienter fra hele landet.
Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saksoppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for
en uforpliktende og gratis vurdering av din erstatningssak.
Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer informasjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Storgata 26
N-2000 Lillestrøm

Mob: 926 02 401
Tlf: 40 00 36 60

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

lene@advtonset.no
www.advtonset.no

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

Advokat Ivar Chr. Andersskog

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

Advokat Marit Figenschau

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

Adv.flm. Torgeir Haslestad

Advokatfirmaet Nidaros DA
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim,
Norway

Advokat Mads Midelfart
Advokat Sigve Seime Stokka

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

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

Lillestrøm - C. J. Hansensvei 13, 2007 Kjeller Tlf: +47 64 84 00 20 e-post: post@ohco.no www.ohco.no
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Leder
Av Kjell Silkoset

innhold

Godt å møte regionene
Vinteren er på hell og våren er i anmarsj. Jeg kjenner for min egen del at
vinteren har vært lang nok, og jeg vet
at mange sliter med økte smerter når
temperaturen svinger. Uten at foreningen skal bli noen klubb for ”kos med
misnøye”, så kan de lokale møteplassene og fellesskapet i forbundet være den
ventilen som gir samhørighet og forståelse på tvers av skader og erfaringer.
Akkurat det er etter min mening det
mest positive inntrykket jeg sitter igjen
med etter at alle regionene har hatt sine
regionmøter. Vi i landstyret har vært så
heldige å få delta, vi har hatt mange
gode samtaler og en fin dialog. Vi erkjenner at vi har skapt forventninger
om medlemsøkning og aktivitet etter
navnendringen. Det er derfor fint at vi
har møttes til dialog rundt disse temaene. Vi føler at vi har fått formidlet at
ting har tatt lengre tid en antatt, at budskapet om navnendringen og mediedekning er en mer krevende oppgave
en forventet. På lik linje med at lagene
har forventninger til oss i landstyret, har
vi også forventninger til lagene om aktivitet og seriøsitet. At vi har en åpen og
ærlig tone, vil jeg påstå er med på skape
den tilliten og samhørigheten vi trenger
i forbundet. Landstyret tar med seg de
signalene vi får underveis og behandler
det seriøst, uten at vi kan love at vi alltid
vil være enige.

Personskadeforbundet LTN
Besøksadresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Postadresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
e-mail: post@ltn.no
Generalsekretær: Ingeborg Dahl-Hilstad
e-mail: ingeborg@personskadeforbundet.no
Leder: Kjell Silkoset
e-mail: kjell.silkoset@gmail.com

De fleste lokallag har nå avhold årsmøte. Vi retter blikket fremover og ser frem
til vedtak om spennende og gode handlingsplaner.
Påsken står for tur og det betyr tett trafikk på veiene. Vi har gjennom hele vinteren hatt utfordrende værforhold og
kjøreforhold, så legg inn god tid og skap
en hyggelig atmosfære hvis dere skal ut
på veien. Vi har også medlemmer som
har veien som arbeidsplass og de forteller om groteske eksempler på uaktsom kjøring, stygge ulykker og nestenulykker. Likemannsarbeidet vårt, det å
ha et øre som hører og noen å snakke
med, er et behov. Likemannskurs er
noe jeg vil anbefale. Deltakerne kan i
etterkant av et grunnkurs jobbe videre
som likemann, hvis de ønsker det. En
likemann er absolutt ingen fagperson
og skal ikke opptre som noen ekspert,
men en medgåer. Bruk påsken til å få
gode opplevelser og vær en venn og
medmenneske. Legg bort telefon og
alle elektroniske ”dingser” som tar oppmerksomheten bort fra hverandre.
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Delt glede er dobbelt glede, delt sorg
er halv sorg, stå i øyeblikket og vær til
stede i egent liv. Ha en riktig god påske!
Kjell H Silkoset
Landstyreleder
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Reportasje
Av Jøran Gamman

Tommy fikk jobb
Prosjektet som skulle sørge for at
Tommy fikk seg en jobb ble startet
tidligere i år. Nå er det klart at Tommy blir bygdas nyeste postmann.
Bedriftene på Høllen Vest har postbokser og må hver dag sette av en
person til hente posten på Tangvall,
men ikke nå lenger.
– Nå har vi fått på plass en god
løsning som sikrer at bedriftene får
hentet og levert posten sin. Dette
er en vinn-vinn situasjon for alle.
Bedriftene sparer penger, bygda
sparer miljøet og Tommy får seg
en jobb, sier Tom Erik Dønnestad i
Songvaar vekst.
Tommy trengte en jobb der han
kunne komme seg ut og møte folk.
Inne i lokalene til Songvaar kan det
fort bli for mye støy for Tommy.

Tommy F. Skeie er Høllen Vest sin
nye postmann. Nå mangler han
bare sin svarte og hvite katt.

– Målet er at Tommy skal kunne
leve av dette. Nå har vi ordnet det
slik at han får egen logo, eget arbeidstøy og et eget firma. Nå mangler han bare en svart og hvit katt,
sier Dønnestad med et smil.
Gledeshyl
– Da jeg kom inn på rommet til
Tommy i dag morges ble jeg møtt
av gledeshyl. Han har sett frem til
dette i lang tid, sier assistent Tor
Stonny L. Knutsen. Han har arbeidet med Tommy i fem år og skal
være med på dagens rute sammen
med assistent Madeleine Fridolfsen som har jobbet med Tommy i
over ti år. Vi møter trekløveret
sammen med Dønnestad før de
skal ta fatt på den første postrunda.

– Tommy kom på besøk til oss
for å høre om vi hadde noe arbeid
til ham, men jeg fikk snudd Tommy
i døra fordi jeg så for meg at han
trengte en annen arbeidsplass enn
det vi kan tilby hos oss. Jeg visste
også at han var interessert i kjøring
og biler. Etter litt planlegging kom
vi på tanken og det gikk fort å få
detaljene på plass. Bedriftene har
vært helt eksemplariske og det var
en stor fordel at lokalavisen hadde skrevet et portrettintervju med
Tommy fra før. De visste hvem han
var og hva han har gått gjennom.
Alle ville hjelpe med det de kunne.
Det var ikke vanskelig å få et ja, sier
Dønnestad.

Tommy leverer posten til bedriftene på Høllen Vest. Her er det Gunn Reidun Myran i Repstad Anlegg som
får dagens levering. (Foto: Maria Azora Udø)
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”Det var ikke vanskelig å få et ja”

I tillegg til å jobbe ved Songvaar
Vekst er Dønnestad aktiv i Røde
Kors samt at han er ambulansesjåfør.
Ambulansesjåfør
Det var Dønnestad som var på jobb
den natten ulykken fant sted.
– Vi fikk melding om en påkjørsel
på Volleberg og jeg husker vi diskuterte om vi skulle ta gamleveien
eller E39. Vi tenkte først at ulykken
måtte ha skjedd på gamleveien. Vi
bestemte oss for å kjøre E39 for så
å gå ned til gamleveien hvis det var
der ulykken hadde skjedd, forteller
Dønnestad.
– Da vi kom frem var allerede folk fra lensmannskontoret på
plass. Vi fikk en rask briefing og ble

vist stedet hvor Tommy lå. Jeg husker at det var helt stille. Han var påført store skader og vi var i tvil om
han i hele tatt var i live. De som var
på stedet da vi kom hadde allerede
gjort en formidabel jobb med førstehjelp og vi fikk sikret pasienten
på båre og kjørte rett til sykehuset
hvor traume-teamet stod klare til å
ta ham i mot.
Det gjorde ekstra inntrykk at det var
en fra bygda som var skadet og ambulansesjåførene fulgte med Tommy i løpet av natta.
– Vi måtte ut på nye oppdrag,
men jeg husker vi stakk hodet innom hver gang vi kom tilbake til sykehuset for å se hvordan det gikk
med Tommy. Neste dag kunne vi
lese i avisen at Tommy var i live.

Det er en av de tingene jeg husker
best fra min tid som ambulansepersonell. Det var veldig spesielt å se
en fra bygda som jeg kjente til, en
ung gutt, men likevel stor og kraftig,
avslutter Dønnestad.

”Har sett frem til
dette i lang tid”

Tor Stonny L. Knutsen og Madeleine Fridolfsen blir med på Tommys postrute.
(Foto: Maria Azora Udø)
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Fagnytt
Av Gunn-Elisabeth Almås

Forbundet er ikke enig i
NMCUs konklusjon om rekkverk
Norsk Motorsykkel Union (NMCU) er sterkt uenig i Personskadeforbundets LTNs
krav om at forbudet mot wirerekkverk oppheves.
- Wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre typer rekkverk og motorsyklister er overrepresentert i rekkverksulykker, sier generalsekretær Morten
Hansen NMCU.
- Vi har aldri påstått eller gitt uttrykk for at for eksempel siderekkverk skal
erstattes med wirerekkverk. Derimot har vi understreket at wirerekkverk må kunne
brukes der andre alternativer ikke er mulig, svarer assisterende generalsekretær
Per Oretorp i forbundet.
I brev til Personskadeforbundets
LTNs redaksjon har Norsk Motorsykkel Union listet opp en rekke
innsigelser mot opphevelse av forbudet mot wire-rekkverk. Disse ble
sendt inn til Statens vegevesen og
Vegdirektoratet i forbindelse med
høring om saken i fjor. I sin uttalelse viser blant annet unionen til Trafikverkets studier i Sverige. NMCU
trekker frem flere momenter i sitt
brev:
- Det er ikke færre møteulykker
i Sverige fordi det finnes mer wirerekkverk, men fordi det finnes mer
midtrekkverk. Wire kan ikke brukes
som midtdeler på smalere veier
enn andre typer rekkverk. Påstanden om at det går an å hekte av wirene uten verktøy er feil, og med
verktøy kan man åpne alle typer
midtdelere. Påstanden om at wirerekkverk er klasset for å holde tunge kjøretøy er feil, mener unionen
og legger til at en gjeninnføring av
wire vil ikke gi noen gevinster - verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige.
- Så hvorfor ikke lytte til samtlige MC-organisasjoner i Europa
og støtte forbudet mot wire? spør
generalsekretær Morten Hansen i
NMCU avslutningsvis.
Kjenner innsigelsene
Assisterende generalsekretær Per
Oretorp er kjent med MC-miljøets
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innsigelser mot en oppheving av
forbudet. Han kommenterer innspillene slik:
- Ja det er en del som er riktig
her. Men man trekker også, etter
min oppfatning, mange feilaktige
konklusjoner ut av de rapporter
som man viser til. En langtidsstudie publisert av Folksam i fjor viser at det er stolpene som er farlige
for motorsyklister. Undersøkelsen
viser også at wirerekkverk ikke er
farligere enn andre rekkverk som
er montert på stolper. Som kjent er
alle rekkverk foruten betongrekkverk montert på stolper. NMCU mener, der de viser til VTI-rapporten
fra 2009, at man snakker om midtrekkverk i langtidsstudien av møtefri 2+1 vei i Sverige. Det er riktig at
det heter det i tittelen på rapporten,
men faktum er at de veier som rapporten omhandler er møtefri 2+1
vei med midtrekkverk i form av wirerekkverk, hvilket også fremgår av
rapporten, forklarer Oretorp.

volvert viste i tillegg til at høy fart
var en vesentlig faktor, at i ni av 10
møteulykker kom motorsykkelen
over i motsatt kjørebane og at i seks
av 10 tilfeller skjedde dette i kurver.
I den undersøkte perioden omkom
ifølge undersøkelsen ingen motorsyklist som følge av påkjøringav
midtdeler. Senere undersøkelser
der man har studert noen utvalgte
tilfeller der motorsykkel har truffet
forskjellig former av rekkverk viser
at det ikke er wirene som forårsaker
skadene, men at det er stolper og
utstikkende detaljer på rekkverket
som er farlige for motorsyklister. Vi
er opptatt av at det arbeides med
å utvikle rekkverk som enda bedre
beskytter alle trafikanter året rundt.
Men vi må bruke de alternativer
som finnes i dag og ettersom wirerekkverk ikke er farligere enn andre
stolpemonterte rekkverk må også
denne type rekkverk kunne brukes
der andre alternativer ikke er mulig,
sier han.

- Et alternativ
Per Oretorp er selv motorsyklist.
Han kjenner derfor godt utfordringene på veiene.
- De fleste dødsulykker med mc
knyttes ifølge en rapport fra TØI i
2011 til høy fart, rus og manglende
erfaring. En fireårsstudie fra Sverige (2005) som undersøkte 160
dødsulykker med motorsyklister in-

Betviler ikke redegjørelse
Overfor forbundet har også NMCU
vist til en ulykke der en motorsyklist
døde som følge av skadene i kollisjon med wirerekkeverk.
- Vi har ingen grunn å betvile
NMCUs redegjørelse for en ulykke i 2002. Det finnes ingen løsninger som er 100 prosent sikre, heller
ikke betongrekkverk. Dette fremgår

Personskadeforbundet LTN mener en rekke faktorer
må legges til grunn ved vurderingen av rekkverkstyrpe. (Foto: Kerstin Ericsson, Trafikverket)

også av undersøkelser som NMCU
selve viser til. Når det gjelder ulykken i 2002, som det refereres til, vet
vi heller ikke hva utgangen hadde
vært hvis wirerekkverket ikke hadde vært montert. Vi kjenner også til
flere tilfeller der eksempelvis kollisjon med betongrekkverk har medført dødsfall og store personskader
og som med stor sannsynlighet
ikke hadde inntruffet hvis det hadde vært montert wirerekkverk, sier
Oretorp.

Forbudet mot wirerekkverk i Norge skaper debatt.
Motorsykkelmiljøet er motstandere av wire, mens
flere trafikksikkerhetsorganisasjoner ønsker at forbudet oppheves. Dette bildet er tatt på Riksveg 40
vest for Jönköping i Sverige.
(Foto: Kerstin Ericsson, Trafikverket).

Må vurderes grundig
Oretorp poengterer at valg av rekkverkstype må vurderes grundig.
- En rekke faktorer må naturligvis legges til grunn ved vurdering av mest hensiktsmessig type.
Brukt feilaktig vil valget kunne
medføre økt risiko på samme måter som at feilaktig bruk av medisiner vil kunne medføre skader og
død. Men vi forbyr jo ikke medisiner av den grunn. Medisiner redder
tross alt flere liv enn hva de skader,
sier Oretorp og legger til:

- Vi har ingen grunn å betvile
Veivesenets opplysninger om at
en heving av forbundet vil resultere i at veibygger kan bygge møtefri vei i langt større omfatning enn
hva som er tilfelle i dag, og møtefri
vei utelukker nesten helt møteulykker. Møtefri vei beskytter selvfølgelig også oss motorsyklister. Men vi
motorsyklister må også huske på
at flere undersøkelser viser at den
største faren ligger i oss selv.

Forbundet

- Håper på godt engasjement
foran landsmøtet 2013
Landsmøtet i Personskadeforbundet LTN blir holdt på
Gardermoen i perioden 6.-7. september 2013. De aller
fleste lagene har nå avholdt årsmøte, og valgkomiteens
leder Helge Fossen oppfordrer derfor lagene til å komme med innspill så fort som mulig.
skal kunne dekke mange fagfelt,
slik som økonomi, jus, politikk, helse og omsorg. Samarbeidsevne er
naturligvis også svært viktig. Forbundet er tjent med at landsstyret,
utvalgene og de ulike komiteene
fungerer godt, sier Fossen og legger til at valgkomiteen gjerne tar
imot kritikk - både positiv og negativ slik at komiteen kan gjøre en
best mulig jobb.
Fossen forklarer videre at både fylkeslag, lokallag og enkeltpersoner
kan sende inn forslag.
- Hvis en foreslår nye kandidater
er det av vanlig praksis og høflighet i forbundet at forslagstiller forespør denne eller disse først. Om vi

- Send inn forslag til valgkomiteen så fort som mulig, oppfordrer leder for komiteen, Helge
Fossen.

Av Gunn-Elisabeth Almås

Helge Fossen forklarer at det er en
god del hensyn valgkomiteen må ta
når den innstiller.
- Gruppene skadde, pårørende
og etterlatte bør være representert.
Det skal også tas hensyn til geografi, kjønn og alderssammensetning.
Valgkomiteen må tenke bredt og
helhetlig, forklarer han
Fossen ber lagene bruke tiden godt
på å finne kandidater og han fortsetter:
- Som valgkomiteen også poengterte før forrige landsmøte, så
er det viktig for oss at personene som foreslås, eksempelvis til
landsstyret, må kunne utfylle hverandre på en god måte både. Styret

får mange flere forslag på kandidater enn det er verv til, er dette bare
til gode for Personskadeforbundet
LTN. Dette fordi at de ”overtallige
kandidatene” som ikke blir valgt i
denne omgang er med på å stille
krav til de som blir valgt. Derfor gir
alle som stiller seg til disposisjon
et positivt bidrag til Personskadeforbundet LTN, også de som ikke
måtte bli valgt inn under landsmøtet 2013, avslutter Fossen.

Lagene kan sende inn forslagene på mail til: helge.fossen@online.no. Forslag kan også sendes i
posten til: Valgkomiteen i Personskadeforbundet LTN, v) Helge Fossen, Kalland, 4737 Hornnes
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Forbundet
Av sekretariatet
Personskadeforbundet LTN

Region sør og øst
møttes på Gardermoen

Personskadeforbundet LTN arrangerte to regionsamlinger i helgen 15-17 februar.
Også landsstyret, sammen med generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad og regionsekretær Wenche Solløst møtte på konferansen.

Regionsekretær Wenche Solløst
ledet konferansen.

En lydhør og engasjert gruppe
tillitsvalgte møttes på Gardermoen.
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Medlemmer fra region sør viste engasjement rundt økonomi og organisasjonen under samlingen på
Gardermoen. Hva har landsstyret
gjort for å skaffe flere medlemmer?
Hva har lagene gjort? Dette var sentrale spørsmål da tillitsvalgte fra sør
møttes fra fredag til lørdag. Medlemmene tok også opp utfordringene når det gjelder å rekruttere
ungdommer. Samlingen var også
gjenstand for en frisk diskusjon
rundt hva som er nasjonalt ansvar
og hva som er lokalt ansvar for å
spre kunnskap om Personskadeforbundet LTN.
Erfarne deltakere
Mange som møtte opp på Gardermoen har vært i forbundet i lang
tid. Erfarne tillitsvalgte ga imidlertid
uttrykk for at de hadde fått mange
innspill om organisasjonsarbeid og
at de hadde fått inspirasjon til videre arbeid. Deltakerne hadde også
meninger om ferieleilighetene som
forbundet eier i Bulgaria. Flere lag
foreslo at organisasjonen, i tillegg
til leilighetene i Bulgaria, burde se
på muligheter for leiligheter i land
som kan brukes også på vinteren,
gjerne i tilknytning til behandlingssteder som har avtale med Helfo.

”Vi må jobbe
aktivt for å
bekjentgjøre
forbundet”
Interessant tema
Foredraget om motivasjon, kosthold og aktivitet ble veldig godt
mottatt. Deltagerne ga uttrykk for
kjernen i foredraget var noe de kunne ta med seg hjem. Etter at deltakerne fra sør reiste hjem lørdag,
så ankom medlemmer fra region
øst. Felles for begge regioner var
at landsstyret informerte om jobben de gjør i styret og det var satt
av tid til dialog og samtale der tillitsvalget kunne formidle sine tanker. Spørsmålene gjaldt blant annet
medlemstall etter navneendringen.
Tanker om hvordan vi kan sørge for
at flere som trenger oss, finner oss,
var også oppe til debatt. Arbeidsoppgavene til regionsekretæren var
tema i begge regioner. Det ble understreket at regionsekretæren skal

Landsstyrets Inger Simonsen (t.v), Martin Berg, Jarl Vian og leder Kjell Silkoset
svarte på spørsmål fra salen.
være en hjelp og støtte, men ikke
den som gjør jobben for de enkelte
lagene.
Følge opp medlemmer
Region øst tok opp spørsmål om
kurs og diskuterte regionsekretærens rolle. De har gått fra å ha regionsekretær 100 prosent stilling til
å ha en regionsekretær 50 prosent
og med det så følger naturlig en
del spørsmål rundt hva man egentlig kan forvente av regionsekretæren sin. Lagene i øst snakket også
en del om medlemsoppfølging og
hvordan man kan følge opp medlemslistene sine.

Landstyremedlem Inger Simonsen
viste fram hjemmesida under sitt
innlegg om likemann, og med hjelp
av Martin Berg fikk hun vist litt om
hvordan den kan brukes.
Må markedsføres
Gruppearbeid med fokus på likemannstjenesten, samarbeid og å
gjøre seg kjent stod også på programmet. De tillitsvalgte har en
følelse av at det ikke er så mange
som kommer og ber om likemann.
De tillitsvalgte fanger heller opp
dem som de tilfeldigvis kommer i
kontakt med. Deltakerne diskuterte

Det var satt av tid til gruppearbeid der sentrale spørsmål
ble tatt opp.

også hvordan forbundet kan markedsføre likemannstjenesten.
Det er visse forutsetninger for å
være likemann, alle passer ikke
som likemann. Det er noe laget må
ta med seg underveis. Deltakerne mener forbundet må gjøre seg
kjent også opp mot helseforetakene. Mye av informasjonen stopper
kanskje opp hos helsepersonell, og
derfor må alle i forbundet jobbe aktivt for at foreningens tilbud skal
bekjentgjøres overfor dem som
trenger det.

Merete Corneliussen fra Optimal
trening i Oslo snakket om livsstilsendring.
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Fra Retten
Av Gunn-Elisabeth Almås

Nytt nederlag for
Norsk Pasientskadeerstatning
Den ene av dommene dreide seg om utmålingen av økonomisk tap ved pasientskade
og den andre ved selve erstatningssummen etter pasientskade. I den ene saken ble
Norsk Personskadeerstatning dømt til å betale en 54 år gammel mann til sammen
2.154.303 kroner. I den andre saken ble erstatningsutmålingen på over 1,5 millioner
kroner mer enn det nemda allerede hadde utbetalt.
54-åringen var en aktiv mann i
jobb, men i 2005 ble han sykmeldt
på grunn av smerter i føttene. Han
gjorde som legen rådet ham til, gikk
til fysioterapi og brukte innleggsåler. Diagnosen var en betennelse
under føttene. Plagene vedvarte og
det ble besluttet at det skulle foretas en kikkhullsoperasjon. Etter en
tid kom imidlertid smertene tilbake,
og i 2007 ble det ny operasjon. Før
første operasjon var ikke mannen
gjort oppmerksom på risikoen som
var forbundet med inngrepet, det
vil si at det kunne skje en forverring
av tilstanden. Mannen hevdet han
oppfattet det slik at han ville bli bra
etter operasjonen, og Pasientskadenemnda erkjente også at han

ikke ble tilstrekkelig godt nok informert om risikoen.
Krevde erstatning
I 2010 krevde mannen erstatning
for feilbehandling, men Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)avslo kravet. Avslaget ble også oppretthold
av Pasientskadenemda og mannen
tok ut stevning ved advokat Tore
Leiros. Det ble lagt ned påstand om
at Staten, ved Pasientskadenemnda, var erstaningsansvarlig med
bakgrunn i at operasjonene hadde
ført til en forverring av tilstanden.
Like før nyttår ble saken, gjennom
advokat Tore Leiros, utvidet til også
å gjelde erstatningsutmåling og saken kom opp i Oslo tingrett.
Ulikt syn
Det var oppnevnt to sakkyndige i
saken. Retten la størst vekt på overlege Kjetil Hvaals uttaleser om at
han for sin del ikke ville ha operert
mannen i 2005. Han ville ikke ha
foretatt operasjon hvis det ikke
var sikkert at pasienten, ved
eksempelvis fysioterapi og
tøyningsøvelser, ikke ble
bedre. Men, Hvaal uttale
også at det er flere ”skoler” innen ortopedi
hvor noen mener operasjon bør foretas
tidligere enn andre.
Retten mente også
at mannen trolig
hadde takket nei
til operasjon hvis
han ble forespeilet at det var 10
prosent sjanse
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for at han ble verre, og bare 50 prosents sjanse for en forbedring. Retten vurderte dette spørsmålet opp
mot en dom fra Høyesterett i 1998
knyttet til informasjonssvikt. Her
valgte Høyesteretts flertall å legge
til grunn av vedkommende likevel ville fulgt legens råd og latt seg
operere. Men, i denne saken mente tingretten risikoen var dobbelt så
stor, og med 50 prosent sjanse for
å bli bra, så ville neppe mannen latt
seg opererte.
Vant frem
Retten mente også at mannens
framstilling når det gjaldt tapte inntekter både i fortid og fremtid syntes å stemme. Mannen fremmet
også krav når det gjaldt pensjonstap og skatteulempe på beløpene
som skal dekke det fremtidige tapet. I hovedsak fikk også mannen
medhold her, og den samlede erstatningen ble satt til 2.154.000 kroner. NPE må også betale 204.183
kroner i saksomkostninger.
Forsinket diagnose
En annen sak som har vært oppe i
tingretten omhandler utmåling økonomisk tap ved pasientskade. Kvinnen fikk smerter i korsryggen under
graviditet i 2002, og etter en lang sykehistorie ble det i 2005 oppdaget
en massiv prolaps og hun ble umiddelbart operert. Saken ble registrert
i Norsk Pasientskadeerstatning i
2007, og i 2009 erkjente NPE erstatningsansvar – kvinnen hadde krav
for skader som følge av en forsinket diagnostisering og behandling
av prolaps. Saken skulle utelukken-

Stanghelle som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Han konkluderte med at kvinnen
hadde medisinsk invaliditet på åtte
prosent uavhengig av behandlingsskaden og en varig medisinsk invaliditet på 16 prosent som følge
av behandlingsskaden. Her var det
både en ryggskade og nerveskade.

Igjen har to personer vunnet
frem mot Norsk Pasientskadeerstatning. (Illustrasjonsfoto:
Gunn-Elisabeth Almås)
de derfor dreie seg om erstatningsutmålingen. Ansvaret for skaden
var ikke et bestridt tema. NPE fattet i 2010 vedtak om å betale kvinnen 290.000 kroner. NPE tilkjente
ikke menerstatning, erstatning for
lidt inntektstap eller erstatning for
redusert evne til å arbeide hjemme.
Advokat Thomas Christian Wangen
påklaget vedtaket og hentet inn
en spesialisterklæring fra Johan K.

Årsmøte
Hordaland
Vi minner om årsmøte i
Personskadeforbundet
LTN-Hordaland den
11.april kl.19.00.
Sted: Mannsverk 4.
Velkommen!
Hilsen styret

Fikk støtte
NPE hadde innhentet en spesialisterklæring fra Elisabeth Gulowsen Celius som er spesialist i nevrokirugi. Hun konkluderte med en
varig medisinsk invaliditet på maksimalt 10 prosent. Rådgivende lege
Tor Bjørang sa seg imidlertid enig
med erklæringen fra Stanghelle, og
i 2012 omgjorde Pasientklagenemda delvis NPEs vedtak og tilkjente
menerstatning samt erstatning for
at kvinnen ikke lengre har helse til å
arbeide hjemme. Tilbudet var da på
640.000 kroner.
Kvinnen mente dette ikke kunne
være det hele og fulle erstatningsoppgjøret og advokat Wangen tok
ut stevning. Staten, ved Pasientskadenemnda, stod på sitt og mente
vedtaket var riktig. I januar i år ble
det avholdt hovedforhandling. Under hovedforhandlingene aksepterte også Pasientskadenemda at kvinnen ikke har resterversevne.
Kvinnen har tidligere fått utbetalt
640.000 i erstatning, mens dommen fastslår at kvinnen skal ha
1.519.000 kroner mer. Staten, ved
Pasientskadenemnda, må også betale saksomkostninger på 180.000
kroner.

”Saksbehandlingen i NPE og
PSN ivaretar
ikke i tilstrekkelig grad pasientskaddes rettsvern”

Gjentar seg
Som Personskadeforbundet ved
flere anledninger har gitt uttrykk for
synes ikke saksbehandlingen i NPE
og PSN i tilstrekkelig grad å ivareta
pasientskaddes rettsvern.
- Til tross for dette ønsker regjeringen å innføre en tilsvarende ordning for alle som skades i arbeidslivet. Vi mener det er stor grunn til
å være bekymret både for utviklingen innenfor pasientskadeområdet
og i forhold til foreslåtte endringer
på yrkesskadeområdet, sier assisterende generalsekretær og seniorrådgiver Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Flotte jakker
til salgs
Fine vindjakker
selges for kr. 250,De finnes i blå og har
Personskadeforbundet
LTNs logo på armen, samt
nettadressen vår nederst
på ryggen.
Jakken kan bestilles på
post@personskadeforbundet.no, og sendes ut
dagen etter at vi mottar
bestilling.
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Forbundet
Av Gunn-Elisabeth Almås

Sendte felles brev til

Personskadeforbundet LTNs
assisterende generalsekretær
Per Oretorp har sendt brev til
Arbeidsdepartementet sammen
med Advokatforeningen og
Finans Norge.

Arbeidsdepartementet
Arbeidet med ny organisering av arbeidsskadeforsikring
er godt i gang. Advokatforeningen, Personskadeforbundet LTN og Finans Norge opplyser at det nå gjøres noen
valg som vil ha stor betydning for skadelidte. De har
derfor sammen sendt brev til Arbeidsdepartementet.
Forbundet, sammen med Advokatforeningen og Finans Norge har
sendt et felles brev til statssekretær
Norvald Moe i Arbeidsdepartementet. Bakgrunnen er departementets
arbeid med ny ordning for arbeidsskadeforsikring. De tre instansene
mener at den organiseringsformen
som regjeringen foreslo i revidert
nasjonalbudsjett 2012 langt fra er
den beste, og at det bør finnes en
bedre måte å organisere dette på.
Fikk ikke tilslutning
I brevet går det frem at de tre mener at et statlig oppgjørskontor er
ikke den beste løsningen og skriver: ” I revidert nasjonalbudsjett
2012 la regjeringen opp til at det
etableres en ny stor oppgjørsenhet
som skal behandle alle skadesaker
(både ulykker og sykdommer) bortsett fra små merutgiftssaker. Stortinget sluttet seg ikke til dette forslaget i sin behandling av revidert
nasjonalbudsjett, men anmodet om
en bred drøfting av organiseringsspørsmålet. Vi forstår Stortingets
anmodning dit hen at det er ønskelig å se om det kan la seg gjøre å
finne en bedre organiseringsmodell, særlig med hensyn til de skadelidte som har blitt rammet av en
arbeidsskade. Stortingets vedtak på
dette punktet kom nettopp etter at
det var framført flere negative syn
på det foreslåtte oppgjørskontoret”.
Felles forslag
Advokatforeningen, Personskadeforbundet LTN og Finans Norge sier
i brevet til Arbeidsdepartementet at
de forutsetter, for det første, at for-
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slaget i revidert nasjonalbudsjett, og
Stortingets behandling, konkluderer med at det er forsikringsselskapene som skal være risikobærere.
Videre skriver de at: ”For det andre
forutsetter vi at det skal opprettes
et "sykdomskompetansemiljø"som
nevnt i revidert nasjonalbudsjett.
For det tredje forutsetter vi at det
bør legges avgjørende vekt på en
organisering av erstatningssaksbehandlingen som gjør det enklere
og mer fleksibelt for skadelidte. For
det fjerde mener vi det bør finnes
en løsning som samfunnsøkonomisk gir minst mulig dobbel saksbehandling”.
De peker også på en mulig løsning
som ivaretar disse forholdene på
en enklere og bedre måte:
•

Alle ulykkeserstatningssakene
gjøres opp i det aktuelle forsikringsselskapet. Omlag 80 prosent av alle yrkesskadeerstatningsoppgjør skyldes ulykker.

•

Alle yrkessykdomssakene gjøres opp i en ny oppgjørsenhet
som organisatorisk knyttes opp
mot den nye kompetanseenheten som er beskrevet. Det er
omlag 20 prosent av yrkesskadeerstatningsoppgjørene som
skyldes sykdommer.

Viktig sak
for forbundet
Arbeidsskadeforsikring var tema
under et debattmøte i Oslo i midten av oktober. Tidligere statssekretær Jan-Erik Støstad var invitert for

å legge frem hovedtrekkene i forslaget og han la den gang ikke skjul
på arbeidet hadde vært komplisert
teknisk sett. Personskadeforbundet
LTN har tidligere uttalt seg positivt
til målet med endring av dagens
lovverk, men krever at en ny ordning må sikre hensynet til rettsikkerhet, likebehandling og effektivitet.

Fikk tildelt midler fra
Alfred Berg Humanfond
2012 ble et godt år på børsen
og Alfred Berg Humanfond ble
et av de beste. Personskadeforbundet LTN er tildelt 85.680
kroner.
Utdeling av fondet for 2012 ble
på til sammen 1.522.546 kroner, og av disse fikk forbundet i
overkant av 85.000 kroner. Totalt
har forbundet fått 707.292 kroner
fra fondet. Årets utdelingsbeløp
fordeles med ulike beløp til nærmere 50 idéell-eide virksomheter.
En lang rekke privatpersoner og
virksomheter donerer hvert år
betydelige summer gjennom å ha
investert i fondet. 2012 har vært
et positivt år hvor aksjemarkedet
steg rundt 20 prosent og Humanfondet var blant de beste norske
aksjefondene.
- Det er stabile andelseiere i fondet, og givergleden ut til å være
like sterk som ett år tidligere,
opplyser Bente Thomassen, SRI
ansvarlig i Alfred Berg Kapitalforvaltning på fondets nettside.

Tid for selvangivelse
I mars/april får du selvangivelsen din fra Skatteetaten.
Selvangivelsen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. I fjor fikk vi mange spørsmål angående denne og vi har derfor prøvd å samle opp noen
av spørsmålene vi fikk.
Når får jeg selvangivelsen?
Selvangivelsen blir sendt til din folkeregistrerte adresse I månedskiftet
mars/april. Om du registrerte deg
på skatteetaten.no som elektonisk
bruker før 1. mars vil du får tilgang
til denne fra 19. mars.
Hva er en e-bruker?
Om du registrerte deg på skatteetaten.no før 1. mars er du e-bruker.
Dette betyr at du får tilgang til selvangivelsen 19. Mars. Som e-bruker mottar du kun informasjon om
selvangivelsen og skatteoppgjøret
i elektronisk form. Du får også annen post fra skatteetaten elektronisk.  Det er kun personlige skattytere som kan bruke denne tjenesten.
Hva er særfradrag for uførhet?
Særfradrag for uførhet er noe du
kan ha rett på om du har fått utbetalt uførepensjon fordi ervervsevnen er satt ned med minst 2/3.
Da har du rett på særfradrag med
kr. 2667 per måned (32 004 per år)
Får du uførepensjon etter folketrygdloven eller uførepensjon etter
andre lover, fordi ervervsevnen er
satt ned med mindre enn 2/3, har
du krav på halvt særfradrag med
kr 1 334 per måned (kr 16 008 per
år). Du kan få særfradrag til og med
den måneden du fyller 67 år.
Jeg mottar særfradrag for uførhet fra andre enn folketrygden.
Vil dette være ført inn på selvangivelsen min?
Nei, dette er ikke ført inn i selvangivelsen. Du må derfor huske å føre
opp særfradraget selv.
Får jeg særfradrag for uførhet
når jeg mottar arbeidsavklaringspenger?
Nei, du har ikke rett til særfradrag
for det tidsrom du har mottatt arbeidsavklaringspenger.

Kan jeg få særfradrag for store
sykdomsutgifter?
I statsbudsjettet for 2012 ble det
vedtatt at denne ordningen fases ut.
Derfor stoppet de denne ordningen
for nye brukere fra 2012. Om du har
fått særfradrag for 2010-2012 vil du
får 2/3 av fradragsberettigede utgifter i 2013. I 2014 vil dette bli redusert
til 1/3 før det fases helt ut fra 2015.
Jeg har fått sluttoppgjør fra forsikringsselskapet. Må jeg skatte
av dette?
Et sluttoppgjør kan inkludere flere
erstatningsposter og det er forskjellig om de er skattepliktige eller ikke.
Påført/lidt inntektstap: Dette er tap
av inntekt som løper fra skadetidspunktet og frem til oppgjørstidspunktet. Erstatningen for påført
inntektstap utbetales som en bruttoerstatning, noe som vi si at du også
får betalt skatten du skal betale av
erstatningsbeløpet.
Fremtidig inntektstap: Erstatning
for tap I fremtidig erverv skal dekke forskjellen mellom det du i dag
har av inntekt, og det du skulle ha
tjent hvis du ikke hadde blitt skadet.
Du får erstattet nettotapet. Dette vil
si at du får inntektstap dekket etter
fradrag fra skatt, og denne post skal
derfor ikke beskattes.

Fagnytt

Av Birte Sand Rismyhr

”Fristen for å
levere selvangivelse er 30.april”
Når må jeg levere selvangivelsen?
Fristen for å levere er 30.april, men
der er også mulig å søke om maks
en måneds utsettelse. Om du leverer etter fristen må du legge ved begrunnelse for den sene leveringen.
Når får jeg skatteoppgjøret mitt?
Skatteoppgjøre for de fleste er ferdig 25.juni. Før var det slik at om
man ikke fikk oppgjøret I juni, måtte
man vente til oktober. Nå er det slik
at når saksbehandler har ferdigstilt
den enkelte skattyters selvangivelse, får skattyteren skatteoppgjøret.
Om du leverer på papir eller søker
om utsettelse, kan du ikke forvente
å få skatteoppgjøret I juni.
Hvor finner jeg mer informasjon?
Du kan enten gå inn på skatteetaten
eller på ditt lokale skattekontor. Du
kan også ringe inn til skatteetaten,
selv om det kan være lang ventetid når selvangivelsen er sendt ut.
Nummeret til skatteetaten er
800 80 000.

Påførte, fremtidige merutgifter, menerstatning og oppreisningserstatning:
Disse erstatningsposter er skattefrie.

Årsmøte i
Solør/Odal

Jeg har ingen endringer, må jeg
fremdeles levere selvangivelsen?
Nei. Om du ikke har noen endringer
eller tilføyelser til det som er forhåndsutfylt, trenger du ikke levere
selvangivelsen.

Personskadeforbundet LTNSolør/Odal og omegn lokallag
har årsmøte tirsdag den 11. april
kl 18.00 på Mo bo og servicesenter (Mosebo) i Nord-Odal.
Vel møtt!
Ann-Kristin Nordby - Leder
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ØSTFOLD FYLKESLAG
INVITERER TIL FOREDRAG OM
ERSTATNINGSRETT OG
NAV-RETTIGHETER ETTER PERSONSKADE
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Foredraget er åpent for alle! Mulighet for gratis konsultasjon med foredragsholder(e)!

Program:
Erstatningsrett v/seniorrådgiver Per Oretorp:
•
•
•
•

Hva er hovedreglene i norsk personskade-erstatningsrett?
Forsikringsselskapet som med-/motspiller
Kan økt kunnskap om erstatningsrett bidra til å øke mestringsevnen underveis i en
erstatningsprosess?
Juridisk hjelp: Hvem kan hjelpe? Hva må man kunne? Hva koster det?

Nav-rettigheter v/rådgiver Birte Sand Rismyhr:
•
•
•

Rettigheter og plikter knyttet til Nav-området
Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon
Grunnstønad og hjelpestønad

Pauser etter behov. Det serveres lunsj kl. 14.00-15.00 og middag fra kl.19.00
Sted:
Nye Victoria Hotel, Fredrikstad
Dato:
25. mai 2013
Klokkeslett: fra kl 11 til ca. kl 17
Egenandel: medl. kr. 300,- og ikke-medlemmer kr. 500,-. Dette inkluderer kurs, lunsj, middag,
overnatting på hotellet samt frokost på søndag.
For de som ikke vil ha middag og overnatting: egenandel på kr 200,- pr pers for både medlem
og ikke- medlem. Dette inkluderer kurs og lunsj.
Påmelding rettes til:
Hege T. Hansen på mobilnr.: 469 58 794 eller e-post: ostfold@personskadeforbundet.no
Påmeldingsfrist: 4.4. 2013.
Dersom ønske om gratis konsultasjon med foredragsholder(e) i forbindelse med foredraget
må dette avtales ved påmelding.

Velkommen!

Ny sse
re
d
a
t
epos
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Magasinet for Personskadeforbundet LTN har fått ny epost-adresse.
Denne er:

magasinet@personskadeforbundet.no

Berg ble gjenvalgt

Landet Rundt
Av Gunn-Elisabeth Almås

Andre Berg ble gjenvalgt som leder av Personskadeforbundet LTN-Oslo fylkeslag
på årsmøtet. Møtet ble avholdt torsdag den 21.februar på Søsterhjemmet, Ullevål
sykehus.
Medlemmene hadde først et kort medlemsmøte før
selve årsmøtet ble avviklet. Det ble servert kaffe og
noen godt å spise. Det møtte opp 13 medlemmer og
alle papirer var i orden. Årsmøte gikk greit og ryddig for
seg. Møtet ble avsluttet ved 20.00-tiden.

Styret fikk denne sammensetningen for 2013: Andre
Berg Johansen (leder), Carl-Vidar Haugan (kasserer),
Cato Ulvestad (styremedlem), Kai M. Nordheim (styremedlem), Bjørn Roger Karlquist (styremedlem). Ole
Jonny Bakke og Rita Helene Paulsen ble valgt som
varamedlemmer.

Det nye styret i Oslo består av (fra venstre bakfra)
Bjørn Roger Karlquist, Andre Berg, (fra venstre forfra) Carl-Vidar Haugan, Cato Ulvestad og Ole Jonny
Bakke. Kai M. Nordheim og Rita Helene Paulsen var
ikke til stede da bildet ble tatt.

Skadelidte blir informert
i løpet av neste måned
Av Gunn-Elisabeth Almås

Forbundet har vært i møte i Justis- og Beredskapsdepartementet. Bakgrunnen er
Høyesterettsdommen fra i fjor hvor Personskadeforbundet LTN vant frem. Nå gjelder
det å få kunngjort saken slik at de som har rett på erstatning, blir gjort oppmerksomme på det.
- Vi fikk opplyst at departementet regner med å komme med en kunngjøring i media i løpet av april, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.
Høyesterett har fastslått personer som er skadet av
grovt uaktsomme førere i perioden 1997 og frem til
2001 skal tilkjennes erstatning – ikke bare dem som
ble skadet i perioden 2001 og frem til loven ble endret
i 2009. Forbundet har stått steilt på at ansvaret også
måtte gjelde helt siden EØS-avtalen ble inngått i 1994
og saken endte i Høyesterett hvor forbundet vant frem.
- Departementet informerte at de dessverre ikke
helt har kommet i mål i forhold til alle deler i den videre
prosessen. De beklaget dette men regner med at alle
deler skal være på plass i begynnelsen av april. Kunngjøring i media vil skje i løpet av april, sier Oretorp.

Det er foreløpig ikke bestemt hvilken instans som skal
motta og behandle innkomne krav.
- Personskadeforbundet har stilt seg til disposisjon når det gjelder utforming av kunngjøringstekst,
for å gjøre budskapet så forståelig som mulig. Departementet må følge et regelverk ved utforming av
slike kunngjøringer men ga uttrykk for at de så fordelen
av å drøfte kunngjøringsteksten med oss, avslutter
Oretorp.
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Landet Rundt
Av Gunn-Elisabeth Almås

Nils Magne Røstum forteller
sin historie etter at han styrtet i et mikrofly i 2004.

Opptur og nedtur
ble til bok
- Jeg er en av få som har overlevd en flystyrt, så jeg
har vært veldig heldig. Skadene jeg pådro meg har
snudd opp ned på livet mitt. Jeg håper å være en
inspirasjon for andre som er skadet, sier den ferske
forfatteren Nils Magne Røstum fra Melhus i SørTrøndelag.
I august i 2004 styrtet et mikrofly ved Oppdal og flyulykken har det nå blitt bok av. Nils Magne Røstum (40)
har skrevet ”Fra opptur til nedtur” som er en usminket
fortelling om hans liv etter ulykken.
- Jeg håper boken kan gi andre skadde inspirasjon
til å nyte tilværelsen – tross helseplager. Jeg forsøker
å formidle at selv om man er hardt skadd, så kan man
bygge seg opp igjen. Målet er å få frem ”stå-på-viljen”
og det å se lyst på livet, sier Røstum.
I boken følger vi forfatteren fra den skjebnesvangre dagen i 2004 og frem til 2011. Bare 10 dager før han skulle
gifte seg opplevde Røstum sitt livs mareritt. Han skulle
hygge seg med en flytur, men i om lag 70 meters høyde styrter mikroflyet rett ned. Røstum blir fløyet med
luftambulanse til Trondheim
Hardt skadd
Etter et par uker starter oppvåkningen og han ligger
da hjelpeløs i en seng på sykehuset. Røstum beskriver
skadeomfanget slik:
- Det var som om hele kroppen min var utsatt for all
energi. Skadene var enorme.
Trønderen var ansatt i ambulansetjenesten da ulykken
inntraff. Plutselig var han pasient selv. En nokså hjelpeløs en. Hodeskadene førte også til store språkproblemer.

- En time i senga kunne føles som en evighet, skriver han.
Han forteller om sykepleiere som åpner døra til rommet slik at han skal høre at det var mennesker i korridoren. Følelsen av ensomhet var stor.
- Det vanskeligste har kanskje vært kommunikasjon. Jeg har afasi, slår han fast.
Mange å takke
Røstum fikk god hjelp på Munkvoll Rehabiliteringssenter. Han retter en takk til sine logopeder og sin ergoterapeut. Han har hatt mange rundt seg som fortjener en
takk. Vielsen som skulle finne sted 10 dager etter ulykken, ble det aldri noe av. De små barna har blitt større. Han har også et partnerskap bak seg, men dette tok
slutt etter åtte måneder. Livet har bydd på utfordringer.
- Barna mine er i dag er i alderen ni til 14 år og er et stort
lyspunkt i min tilværelse. Hvordan min fremtid blir, vet
jeg jo ikke. Men, jeg har viljestyrke, fastslår Røstum og
legger til at han håper andre skadde kan se mulighet
for et opplevelsesrikt liv etter å ha lest boken.
Boken er gitt ut på Licentia Forlag i Bodø.

Andre kan hjelpe
lagene med nettside
Er det noen lag som har lyst på hjelp til og få opp nettsiden
og Facebook? Andre Berg i Oslo fylkeslag kan bistå med det.
- Har i dag hjulpet to lag med nettside, Follo og
Sør-Trøndelag pluss Facebook-side.
Ta kontakt om dere ønsker mer info, sier Berg.
Tlf: 920 15 574 - e-post: andre@andreberg.no
Andre Berg ber lagene kontakte han hvis de trenger hjelp
til å opprettet nettside.
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Brottsjø og stilla
Brottsjø stormar mot stilla
Støyter saman og går til ro
Det mytiske kommer frem
Ei blanding av heile vårt land
Det skummar saman
Ei sann foreining av villskap og ro
Som bryter barrierar

Og blir ein heling som fungerer saman i
brottsjø og stilla
Ein sann organisasjon mellom slik det er
Og slik det skal være
Ein organisasjon i harmoni
som strekker seg
Mot framtida
Mytisk i storm og stilla.
KIB 2012

Årsmøte Ofoten
Personskadeforbundet LTN-Ofoten lokallag hadde årsmøte
fredag den 1. mars. Laget hadde et flott gjennomført møte,
med god mat og drikke etterpå (bildet). Under møtet ble det
overrakt blomster til Kjersti Bergvik (t.h. bilde nr 2) som har
vært medlem av forbundet i 20 år.
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Ålesund-laget hadde stand

Landet Rundt
Av Ronni Larssen

Personskadeforbundet LTN-Ålesund og omegn lokallag arrangerte nylig stand og kom i kontakt med mange mennesker.
Vi hadde vi et lite “stunt” på et stort kjøpesenter her
i Ålesund. Det var Ronny Larssen og ungdomskontakt Ingelin som hadde stand. Vi viste frem logoen og
snakket med mennesker. Det var mange mennesker på
kjøpesenteret som ble interessert. Vårt inntrykk er også
at vi ikke har vært flinke nok til å få frem at Personskadeforbundet er det samme som gamle LTN.
Dette gjelder kanskje flere lag enn Ålesund. Vi fikk
imidlertid tydeliggjort dette denne dagen.
Vi hadde mange gode samtaler med personer som
stoppet opp og som viste interesse for vårt arbeid. I
tillegg var det interessant å observere hvordan folk
som passerte, stoppet litt opp og studerte logo/banneren vår.

1

2

1) Laget delte ut Seliuser til stor begeistring for
barna.
2) Logoen var godt synlig og utover dagen stoppet
mange opp for å høre hva forbundet arbeider med.

Gaver til

Denne måten å profilere foreningen på - og gjøre oss
mer kjent/tilgjengelig på, vil være et av de prioriterte
områdene for lokallaget i Ålesund. Vi tar med oss erfaringene fra denne dagen og lager et opplegg som vil
kommunisere bedre med travle shoppingmennesker.

Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN ble etablert i 1984 under navnet Landsforeningen for
Trafikkskadde (LTN) og vi arbeider for å styrke rettighetene til mennesker med alle typer
skader. Vi støtter ikke bare personer som rammes av trafikkulykker, men også de som skades
på jobben, hjemme eller på fritiden. Vi hjelper alle berørte parter, både de skadde, deres pårørende og etterlatte. Foreningen har lag i alle fylker og jobber lokalt og nasjonal for å bedre
vilkårene for alle som rammes av skader.
Personskadeforbundet LTNs gavekonto: 8101.28.94341
Gaver til for bundet er fradragsberettiget for inntil kr 12 000.
Dersom du ønsker skattefritak for din gave må navn og fødselsnummer (11 sifre) oppgis.
Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre).Skriver du inn navn og adresse sender vi
deg gjerne en takkehilsen.
Hvis du ønsker at gaven skal gå til et spesielt formål ber vi deg opplyse om dette.
Eks. på formål: Ungdomsarbeid, tiltak for barn, likemannsarbeid, forebyggende arbeid.
Vi takker på vegne av alle de som hjelpes av din gave!
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Drammen omegn
lokallag invitert til slottet

Landet Rundt
Av Vegar Tveit og
Hilde Andresen

I forbindelse med feiringen av Prinsesse
Martha Louise`s fond 40 års markering
ble lokallaget fra Drammen invitert til
markering på slottet fredag den 24. september.
Det var invitert mange organisasjoner og frivillige som
jobber med barn og unge som har ekstra behov i hverdagen på grunn av skade eller sykdom. Dagen begynte
med nydelig vær som en fin start på denne litt spesielle dagen for Vegar Tveit og Hilde Andresen som var representanter fra lokallaget i Drammen. På slottsplassen
måtte vi vente på at Jens Stoltenberg skulle komme ut
å kunngjøre den nye sammensetningen til regjeringen.
Vi gikk inn i det han og statsrådene kom ut fra slottet litt
før klokken 12.00.
Dronningen talte
Dronning Sonja holdt åpningstale hvor hun pratet om
stiftelsens oppstart i 1972 og dets formål. Hun pratet
om utviklingen denne stiftelsen har hatt både økonomisk og organisatorisk fram til i dag. Det var satt opp et
program med seminar av Lars Monsen hvor han holdt
et innlegg om utfordringer og muligheter for mennesker med handikap.
Han visste bilder og fortalte om programserien som ble
vist på tv.
Det var et veldig lærerikt fordrag om viljestyrke og
samspill mellom mennesker som har et mål og de utfordringer de står ovenfor.

Vegar Tveit og Hilde Andresen fra Drammen møtte
på slottet i fjor høst.
Flott underholdning
Videre var det et innslag fra Dissimilis som fremførte
“Halleluja” til stor beundring fra en tårevåt forsamling i
slottets sal. Prinsesse Martha Louise holdt en tale hvor
hun snakket om stiftelsen og utviklingen den har hatt.
Så fulgte et fint innslag av Oslo Balletthøyskoles elever,
barn og unge.
Etter dette var det satt opp lett lunch i ballsalen på slottet hvor alle de inviterte kunne prate og hygge seg med
mat. Dette var spesielt hyggelig siden de konglige også
vandret rundt og pratet med gjestene.
Dette er en dag vi kommer til å huske lenge og vil takke
for at vi fikk anledningen til å delta for Personskadeforbundet LTN.

Signe Liv fyller 70 år
Signe Liv Haugen (bildet) fyller 70 år den
6.april. Signe Liv, som bor i Vestfold,
har hatt en lang rekke tillitsverv i Personskadeforbundet LTN. Hun var vara i
valgkomiteen i 1997, satt i valgkomiteen
1999, medlem landsstyret i 2001 og var
nestvvvleder 2003. Hun satt i valgkomiteen i årene 2005, 2007, 2009 og var vara i
valgkomiteen 2011.
For sin store innsats for forbundet fikk Signe Liv
hederstegn i 2002.
I 2001 - 2003 var hun valgt inn i utvalg for kognitiv rehabilitering. Der satt hun også perioden 2003 – 2005, også
i internasjonalt arbeid.
Personskadeforbundet LTN gratulerer hjerteligst
med dagen!
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Landet Rundt
Av Gunn-Elisabeth Almås

- Russen kan igjen
skaffe seg sjåfører

Personskadeforbundet LTN har over flere år kjørt kampanjen "Ticket to ride"
sammen med If Skadeforsikring.
- Vi håper lagene bekjentgjør tilbudet vårt, sier konsulent Frank Gjelsøy i
forbundet.
Personskadeforbundet LTN og If sponser russebussene
med 500 kroner hvis de skaffer en voksen og edruelig
sjåfør til feiringen natt til den 1. og 17. mai. Sjåføren må
ha hatt førerkortet i fem år hvis det skal inngås avtale,
og skal dermed ikke være en del av ”russegjengen”.
- Avtalen innebærer at russen går inn med samme beløp for å lønne sjåføren disse to nettene. Mange lag i
forbundet har god erfaring etter å ha kjørt kampanjen,
forteller konsulent Gjelsøy og legger til:

Russekampanjen, som Personskadeforbundet i
Harstad står bak, har fått stor oppmerksomhet.
Dette er fra fjorårets arrangement.

- For lagene våre er det hyggelig å møte ungdommen på denne måten. Lagene har valgt ulike måter å
møte russen på - enkelte er ute på skoler for å fortelle
om "Ticket to ride", mens andre møter opp hos Statens
vegvesen når russebilene er inne for kontroll. Dette er
helt opp til lagene å avgjøre. Våre tilbakemeldinger er
at russen er veldig positive til oss, forteller Frank Gjelsøy.
I Harstad har laget satt inn ekstra ressurser i trafikksikkerhetsarbeidet som retter seg mot russen. I fjor ble det
arrangert en storstilt russesamling, og dette var så vellykket at laget igjen skal stå som arrangør.

- Russefeiringen
er ”like om hjørnet”. Det er viktig å
være tidlig ute med
informasjonen til
avgangselevene om
vårt tilbud ”Ticket
to ride”, mener konsulent Frank Gjelsøy i Personskadeforbundet LTN.

Rådgiverne

svarer

på spørsmål

Rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid hver torsdag
mellom klokken 10.00-14.00. Hun svarer på spørsmål angående
kognitive skader. E-post: kognitiv@personskadeforbundet.no

Rådgiver Birte Sand Rismyhr svarer på spørsmål om Nav,
rettigheter i kommunen og helserettigheter.
Alle e
E-post: birte@personskadeforbundet.no
r

å treff
e
på tel
efon
22

Seniorrådgiver Per Oretorp svarer på spørsmål om
erstatning og helserettigheter og juridiske spørsmål.
E-post: per@personskadeforbundet.no
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Landet Rundt
Av Hege T. Hansen

Full rulle med

Førerne fikk prøvd bilene sine
under arrangementet.

IsRally 2013
Lørdag den 2.mars 2013 var vi en gjeng på fire personer, Hans O. Hansen, Nils W.
Dikkanen, Tommy Hansen og Hege Hansen, som stilte opp med stand på IsRally 2013
på Rødenessjøen i Ørje (Marker kommune).
Dette var en flott dag med rundt 50 biler som var ute på
isen og testet bilene sine.
Selv om de fleste var mer opptatt av rally enn å prate
med oss, så fikk vi da vist oss fram.
I den forbindelse så sender vi en takk til Accident Angel
som lot oss få lov å dele teltplass med dem.
Morsom dag
Tommy var så heldig og få lov å være med noen runder
på isen. Takk til speaker Erik Thunem som fikk en sjåfør til Tommy. Det var vel bare øra som hindret gliset til
Tommy å gå helt rundt! Moro var det også at samme
sjåfør vant premien som var satt opp på IsRally 2013.
Målet med IsRally er i bunn og grunn å lære hver enkelt hvordan man behandler bilen i ekstreme situasjoner som kan forekomme i trafikken når isen ligger over
veibanen. Hvordan skal man reagere og hva kan føreren gjøre for og forholde seg rolig?
Laget fikk vist seg fram under IsRally 2013 i Ørje.

Får prøvd bilene
Iskjøring er etter hvert blitt et tema. Mange bygger
biler som kun er egnet til is kjøring med egne isdekk.
Disse har kraftigere pigger en normale isdekk, men det
er ønskelig at flest mulig kommer med sin private bil
og faktisk få prøvd banen i forskjellige hastigheter. Slik
får man trent mer.
Thor Arne Hvidsten har gjort en kjempejobb med dette
arrangementet.
Vi kommer gjerne tilbake neste år også Thor Arne!

Hege og T. Hansen og Nils W. Dikkanen er takknemlige overfor Accident Angel som lot dem få lov å
dele teltplass.
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

Trygt på skoleveiene
Steinkjer
kommune
www.steinkjer.kommune.no

Risør
kommune

Sirdal
kommune

www.risor.kommune.no

www.sirdal.kommune.no

- Risør Havn

Balsfjord
kommune
www.hamar.kommune.no

www.balsfjord.kommune.no

Lørenskog
kommune
www.meldal.kommune.no

www.lorenskog.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk

Meråker
kommune

Sektor for skole,
oppvekst og kultur

www.meraker.kommune.no

Tingvoll
kommune
www.tingvoll.kommune.no

Orkdal
kommune
www.orkdal.kommune.no

www.odda.kommune.no

Tysfjord
kommune

Osen
kommune
www.lier.kommune.no

Audnedal
kommune
www.vardo.kommune.no

www.osen.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift

www.namsos.kommune.no

Karmøy
kommune

Tromsø
kommune

www.sarpsborg.com

Flakstad
kommune

Helse og Velferd

www.flakstad.kommune.no

Vestvågøy
kommune
www.vestvagoy.kommune.no

www.gamvik.kommune.no

Kongsberg
kommune
www.kongsberg.kommune.no

sentraladministrasjonen

www.noreoguvdal.kommune.no

Åmli
kommune

Søndre Land
kommune

www.amli.kommune.no

www.sondre-land.kommune.no

www.fet.kommune.no

Oppvekst- og
kulturetaten

Forebyggende
helsetjenester

www.tromso.kommune.no www.karmoy.kommune.no

Nes
kommune
www.nes-bu.kommune.no

Sektor Oppvekst

Svelvik
kommune
www.svelvik.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

www.frogn.kommune.no

Granvin Herad
www.granvin.kommune.no

Kjør forsiktig
i påsketrafikken!

Kvinnherad
kommune
www.kvinnherad.kommune.no

Ulvik Herad

Enhet for
Grunnskolen

www.ulvik.kommune.no

Vardø
kommune
www.vardo.kommune.no

Sirdal
kommune
www.sirdal.kommune.no

www.bamble.kommune.no

Herøy
kommune
www.heroy.kommune.no

Moss
kommune
www.moss.kommune.no

Modalen
kommune
www.vaga.kommune.no

www.modalen.kommune.no

Inderøy
kommune

Grane
kommune
www.grane.kommune.no

www.sarpsborg.com

www.time.kommune.no

Frogn
kommune

Åfjord
kommune

www.afjord.kommune.no

Hvaler
kommune

Time
kommune

www.enebakk.kommune.no

www.tromso.kommune.no

Park og vei

www.stavanger.kommune.no

Fet
kommune

www.kristiansand.kommune.no

www.nes-ak.kommune.no www.tysfjord.kommune.no

Tromsø
kommune

Stavanger
kommune

www.austrheim.kommune.no

Birkenes
kommune
www.birkenes.kommune.no

www.inderoy.kommune.no

Vadsø
kommune
www.vadso.kommune.no

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Mesta Verksted
Bosch Car Service Leikanger
Hagane 3
6863 LEIKANGER
Tlf. 951 91 842

E. Flasnes
Transport AS
Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

Transporttjenester
Rudshøgda AS
Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

BUSKERUD
EIKER Trafikkskole AS

Arbeidergata 25, 3050 MJØNDALEN................................Tlf. 32 23 00 22
E-post:eiker-tr@online.no
www.eikertrafikkskole.com

Akershus og Østfold
Virkestransport AS

LUND - ROLAND Trafikkskole ANS

Værftsgata 1 C
1511 MOSS
Tlf. 69 91 21 30

MØRE og ROMSDAL

Nettec AS

Gymnasvegen 8 D, 3550 GOL.........................................Tlf. 952 09 953
rita-lr@hotmail.com

Kolbotnv 14
1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40
www.nettec.no

ABC Aut. Kjøreskole AS

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE.........................................Tlf. 71 25 30 15
abcskole@online.no
www.abcskole.no

NORDLAND

Barkhald & Pedersen Trafikkskole Avd. Rognan

Sørum Kommunalteknikk KF

Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89
E-post: rognan@trafikk-skole.no

Bilvarehuset
Anker AS

1921 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 53 00

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Trafikksikring

Manglerud
videregående skole

NORD-TRØNDELAG

Kjøpmannsg 38, 7500 STJØRDAL...................................Tlf. 74 80 63 13
trafikkskole@hoypuls.no
www.hoypuls.no

OSLO
ODD Torp Trafikkskole

Linderud T-Bamestasjon, 0594 OLSO.............................Tlf. 906 10 909
odd.torp@hotmail.com

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Plogv. 24, 0681 OSLO
Tlf. 22 76 16 00
www.manglerud.vgs.no

OSLOLAPPEN aut. trafikkskole

Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO..........................................Tlf. 22 43 98 00
post@oslolappen.no
www.oslolappen.no

Tlf. 02 222

ROGALAND
BIL & MC Skolen Stavanger AS

Haakon VII’s gt 8, 4005 STAVANGER..............................Tlf. 51 56 77 80
post@bil-mc-skolen.no
www.bil-mc-skolen.no

TROMS
HENRIKSEN Trafikkskole AS

HEDMARK
Trysil.....................Tlf.

62 45 09 90 / 917 74 111

HORDALAND
Austevoll................................Tlf.

56 18 14 60

Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN...............................Tlf. 77 76 70 05
gunnarhenriksen@online.no

NORDLAND

VEST-AGDER

Nord Salten Auto AS...............Tlf. 908 34 060

Follestadv 34, 3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

Hamarøy

UFO Trafikkskole

Dronningens gate 95, 4608 KRISTIANSAND......................Tlf. 38 10 04 00
ufo@ufo-trafikkskole.no
www.ufotrafikkskole.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

ØSTFOLD
www.bilia.no
AKERSHUS
St Mariegate 73, 1706 SARPSBORG.................................Tlf. 69 16 84 00
post@viptrafikkskole.no
www.viptrafikkskole.no

Bilia Personbil as, Bilia Lillestrøm

C. J. Hansensv. 18, LILLESTRØM..Tlf. 67 10 88 90

HEDMARK
Bilia Personbil as, Bilia Kongsvinger

Lerkev 52, 2209 KONGSVINGER...Tlf. 62 88 28 40

Karihaugveien 89
1089 OSLO
Tlf. 22 90 67 50
www.nkspedition.no

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Eggedal Bygg
Truls S. Halstenrud

Kampen
Antirustsenter

Nordbygda
3359 EGGEDAL
Tlf. 481 02 042

Skedsmogata 24
0655 OSLO
Tlf. 22 67 64 53

Askestad-Aas
Elektro AS

Moss
Transportforum AS

3431 SPIKKESTAD
Tlf. 31 29 07 99

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30
www.mtf.no

Toyota Ålesund
Brages
Bilforretning

NT Last og Buss AS

Roald Johansen AS

Coop Dønna

6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 82 00

9508 ALTA
Tlf. 78 43 14 21

Villmarksbygg

Sveinung Midtgarden
Bossbøen
3864 RAULAND
Tlf. 905 06 941

Arve Skjeflos v 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 08 80

Stavseng
8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

Hadsel
videregående skole
8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Månovegen 222
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 481 33 000

Sundrevegen 170
3570 ÅL
Tlf. 32 08 64 00

Vestvollv 8 b, 2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62 - Fax. 64 83 62 61
TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i sentrum for våre trafikkskoler

Norsk Motorcykkel
Union

Narvesen CC
Gjøvik

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Jernbanesvingen 6
2821 GJØVIK
Tlf. 61 17 93 96

Billakkering
Kokstad AS

KMS Trafikkskole

Industrig 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

A. Hønsen Sjåførskole AS

Hovrud Maskin

Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Røra
Bilverksted
Hyllav. 4
7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Bratsbergv 13
7037 TRONDHEIM
Tlf. 73 95 73 80

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA
Tlf. 479 14 898

Vikers Bildeler

Næringsv 30, 1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 66 10
Volksvagen og Audi deler
Åpningstider: man-fre 8-16, tor 10-19, lør stengt
Vrakpant kjøpes kontant

Stryken Grustak og
Maskinentreprenørforretning AS
Drammensveien 149, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 17 50

Jungelhåndboka 2013
Trenger du hjelp til å finne fram i
paragrafjungelen?
Jungelhåndboka 2013 er den eneste oppdaterte guiden gjennom
lover og rettigheter innen velferdsretten.
Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter
innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt inn i
flere kapitler, og tar for seg:
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeidsliv
trygdeytelser
helse- og omsorgstjenesten
tilgjengelighet og diskriminering
skole og utdanning
barneverntjenesten
boligspørsmål
offentlig saksbehandling

Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet til bruk både ved
selvstudium og som kursmateriell.

Pris og bestilling

Ett eksemplar av boka koster 325 kroner + porto.
Ved bestilling av 10 eller flere bøker koster boka 300 kroner per stykke + porto.
Boka kan bestilles elektronisk på

www.ffo.no/no/Rettighetssenteret/Jungelhandboka/Bestillingsskjema/
Den kan også bestilles på e-post info@ffo.no eller telefon 966 22 731

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Lingelemveien 65
3205 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 45 33
www.teknomed.no

Hønefoss
Videregående skole
Oslov. 17
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 00

Høyanger Bil A/S
Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Norbygg AS
Dikev. 14
1661ROLVSØY
Tlf. 69 33 71 00

Stranda
Anleggsservice AS
Ødegårdsveien 127
6200 STRANDA
Tlf. 908 66 000

Kirkestuen
Transport

Aksel Endresen
Transport AS

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Havnegata 14
8430 MYRE
Tlf. 76 13 36 26

Fred Olsens g 2
0152 OSLO
Tlf. 22 34 10 00

IP Huse AS

Berghagan Bil AS

Aaserud
Møbler A/S

Mek. Verksted
6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 913 83 462

Øvre Telemark
Trafikkskule
Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Politimesteren i
Nordmøre og Romsdal
Storgata 43
6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 90 00

Alstad Auto A/S
Baklivegen 3
6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Tlf. 02 610
Vi støtter
Trafikksikkerhetsarbeidet

Brugata 2, 2450 RENA
Telefon 62 44 71 50
Mail: amot.engerdal@aaeb.no
www.aaeb.no

Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Malermestrene

Nye OP Fure AS

avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE
Tlf. 952 95 234

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Kjell Arne Schjørn AS

5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Nedstrand Taxi
Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Opplæringskontoret
for Bilfag AS

Karl Botolfsen VVS AS

5966 EIVINDVIK
Tlf. 945 06 940

Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Furene
Bilservice AS

Nord
Lakkering AS
Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Aglo videregående skole
7510 SKATVAL
Tlf. 74 83 43 30

Eggen
Anleggsdrift AS
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Svangstrandv. 2 B
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00
www.nk-elektriske.no

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

Gulv og Tak AS

Solbergv. 5, 4050 SOLA
Tlf. 51 64 64 94

Furulund
Kro og Motell AS

Kjøpmannsbrotet 9
4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 60 60

Stokke Ravei 158
3160 STOKKE
Tlf. 33 36 38 00

Nakkens
Bilverksted

Berg Knudsen AS

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03
Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Vangsvegen 143
2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

Midt-Gudbransdal
Brann- og
Feievesen

Wam
Traktorservice

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Elveg. 5
1724 SARPSBORG
Tlf. 69 15 51 33

www.sagstuenauto.no

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

Tveito
Maskin A/S
Strengenv 38
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Ringeriksv. 342
3408 TRANBY
Tlf. 32 85 14 86

Dekkmestern
Drammen
Anchersbakken 7
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 17 80

avd. Vråliosen

3849 VRÅLIOSEN
Tlf. 35 05 51 30

Parlock AS

Ringeriksveien 171
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 44 77

Industriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Tlf. 78 40 76 40

Skarsnuten Hotel
Furenesveien 394
4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477

Østo
Ortopedisenter AS
Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO
Tlf. 23 16 76 50

Bråsetveien 3
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 06 92

OL Senteret AS

Skreosen
Byggsenter

Riis Bilglass

Barstølveien 42
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Strandg. 35
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 34 80
www.polytech.as

Klepp Auto
Bilverksted AS

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Siris v 8, 4950 RISØR
Tlf. 37 14 42 20

NK Elektriske AS

Saga Autoprotect
og Antirust

Polytech
Hammerfest AS

Johan R. Sunde AS
- SPAR

Risør
Videregående Skole

Haugen Industriområde
6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 44 55

Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Utvik
Autoservice AS
Karmøyv 480
4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 62 00
www.utvik-auto.no

Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak
Sundlandveien 10
3160 STOKKE
Tlf. 33 30 92 60

Storgata 84
2390 MOELV
Tlf. 62 36 71 49

Westrum AS

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Gulen og Masfjorden
Brann & Redning

4340 BRYNE
Tlf. 51 48 12 00
Alt innen biloppretting,
service og EU-kontroll

Veritasv 1, 1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

Mesta Verksted AS

Mesna Auto

Jan Reime Bil &
Karosseri AS

Verkseier Furulunds v 17
0668 OSLO
Tlf. 22 30 60 60

Strandg. 55
4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 18 00

Indre Østland AS

Sunnlandsv 2
7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24
7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Østreg. 32, 2317 HAMAR
Tlf. 03 650
www.taxi-hedmark.no

Furene 36, 6105 VOLDA
Tlf. 70 05 01 52
Service, reparsjoner
og EU-kontroll

Bamble Taxi

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Medalen Helje

Hallingdal Billag AS
- Nettbuss
Verkstedv. 6
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 27 71

Erling Farstad
Transport AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 06 17 00

Mørenot
Skjervøy AS
Havnegata 8
9180 SKJERVØY
Tlf. 77 77 72 50

Se
Sel
Husk å lese
Fjellvettreglene
Skal du på fjellet denne påsken? Hvis du skal det
så er det lurt å friske opp Fjellvettreglene. Turistforeningen har laget en veldig nyttig liste som
jeg synes alle skal lese før de begir seg på fjelltur. I regel nummer fire står det at: ” Vær rustet
mot uvær og kulde, selv på korte turer. Ta alltid
med ryggsekk og det utstyret fjellet krever”.
Fjellet er flott, men været kan være lunefullt. Vi
kan oppleve at vi går ut i flott vær, men at det
snur i løpet av veldig kort tid. Derfor er det så
viktig å ha med gode klær i sekken. Dessuten må
vi alltid sjekke værvarselet før vi legger ut på tur.
Det er kjempeviktig. Barn må aldri gå alene på
fjelltur, men det regner jeg med at du ikke gjør.

Solveig Dahl-Hilstad har sendt oss denne flotte og fargerike
tegningen. Tusen takk Solveig. Overraskelse kommer i posten.

Ikke alle er på fjellet, på hytte, i utlandet eller
på hotell i påskeferien. Faktisk er veldig mange
hjemme, og kanskje du er en av dem. Det kan
hende du også har noen venner som ikke er
bortreist og da kan dere jo finne på koselige ting
sammen. Dere kan jo overnatte hos hverandre,
gå på kino, leke i snøen eller gå turer. Det er også
mange spill som er gøyale. Jeg er helt sikker på
at dere finner på noe morsomt.

Raptus von Rupp har problemer: han kan
ikke finne ut hvilket tall som skal stå i det
tomme feltet! Kan du hjelpe ham?

God påske til alle Selius-venner!
Hilsen
Selius
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DET MYSTISKE TALLET

2

6

9

54 18

81 27

SJØRØVER-DONALD
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Sjørøver-Donald får guttene til å øve seg på å gå

A

elius
Hvilket tall skal stå på spørsmålstegnets
plass? Tipp og Topp vet det, vet du?

Langbein er trafikkpoliti og har skreve
kjørte for fort. Det er et motorkjøretøy
ikke rødt og har mer enn to passasjers
det?

1

?

1

13

2

3

8

5

RINGEREN I OPERAEN!

En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du
afikkpoliti og har skrevet ut en fartsbot til en somse hvem det er.

han kan
stå i det
?

G FORBUDT!

Det er et motorkjøretøy som ikke har to hjul, det er
ar mer enn to passasjerseter. Hvilket nummer har

Det var en gang to hunder som
møttes på gata. Den ene var tykk og
den andre var tynn.
Plutselig utbrøt den tykke hunden:
- Når man ser på deg, ser det ut
som om det var hungersnød her i
KJØRETØY
landet.
Hvor
Da sa
denmange
tynne: -kjøretøy
Og når man ser
på deg
ser
det
ut
som
av hvert slag ser om
du du var
grunnen til hungersnøden.

LØSNINGER

PARKERING FORBUDT!
Nummer 4.
KJØRETØY
På bildet er det: 3 kjøretøy med fire
hjul, 3 kjøretøy med to hjul og 4
motorkjøretøy.

Læreren til elevene: - I denne timen
skal vi ha om puberteten. Først vil
jeg bare si at jentene blir modne
lenge før guttene.
Lille Martin: - Vil det si at jeg er kart,
lærer?

Dekkog
over6
bildene
svar på
Skriv
tegnog til
Selius!
disse spørsmålene:

Hvis du- Hvem
har lyst
til å
tegning,
bilde, dikt, vits eller en
sitter
påsende
høyre en
side
av Dolly?
gåte
til
Selius,
så
er
adressen:
Hvem
sitter
midt
på
andre
rad?
øretøy
- Hvem sitter helt til
venstre
på første rad?
Personskadeforbundet
LTN,
Hausmannsgt.
19,
er du
0182 Oslo. Merk konvolutten ”Selius”. Du kan også bruke
d fire hjulmailadressen: magasinet@personskadeforbundet.no

LØSNINGER

Rute C passer på det store
bildet.

SJØRØVER-DONALD
3, fordi: hvis du hopper fra et tall
til et annet, med klokka, må du
hver gang gange med tre.

DET MYSTISKE TALLET

Løsninger

på bildet?

Læreren: - Per, du forstår vel at det
kjøretøy
meddufire
hjul
går utover
meg når
sitter
igjen?
Per: - Ja, jeg trøster meg med det.

Lille Ole står på gaten og gråter.
- Hvorfor er du så lei deg lille venn,
spør en dame.
- Vi skal ha pannekaker til middag.
- Er du lei deg for det da?
- Ja, for jeg finner ikke veien hjem.

4

Til venstre for Dollymotorkjøretøy.
sitter
onkel Skrue. Klodrik sitter
midt på andre rad, og helt
til venstre sitter fetter
Anton.

PÅ RIKTIGI PLASS
RINGEREN
OPERAEN!

av de to foregående tallene.

ER

4

kjøretøy med to hjul

5

d to hjul
øy

- Vet du hva klokka er?
- Den er i alle fall ikke fem, for da
skulle jeg vært hjemme.

Lille Per satt og så på tippekampen
motorkjøretøy
på TV da
moren sa: - Nå får du gå til
sengs, Per, og be aftenbønnen din.
Per : - Men mor da, kan vi forstyrre
Gud midt i annen omgang?

2

1

Le med Selius

3

PÅ RIKTIG PLASS
Kan du hjelpe Ferdinand
med å plassere hjerter,
spar, kløver og ruter på
det siste kortet?

1

En ung mann søkte jobb hos en
sirkusdirektør og fortalte om det
fantastiske nummeret sitt.
- Jeg kan hoppe fra 30 meters
høyde og ned i en tomflaske, skrøt
den unge mannen.
- Umulig, sa sirkusdirektøren, det
kan ikke være sant.
- Nei, for å være helt ærlig, sa den
unge mannen, så bruker jeg en
trakt.
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KJØRETØY
På bildet er det: 3 kjøre
hjul, 3 kjøretøy med to

LTNs påskekryss

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@c

KRANG LER
ARTIK KEL

DIKT
PIKE NAVN

TREL LER

LEDNING

ENSLIG
ETSE

André Berg

UTSIKT

STAD
HAVN

TONEN
SOL

VANN FALL

ÅPENT

BIBEL NAVN

KIKKER

RETNING
TALL

AKTU ELL
TEKNIKK

SANG
ER DET
NÅ

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no
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FOR FEDRE

ANNEN RANGS

SMELTE
SPILLE MERKE

IVRIG

TREKKE
HURTIG

BARN
FRI FOR

TOTAL
BINDE ORD

VENDE

HAKE

VIKTIG
OPPFORDRING

SKRED

UTROP

NAFTA
MINE

TEKKE
PLAGG

ELV I
ASIA

EURO PEERE

RETNING
MUNN
GRESK
BOK STAV

HELLAS

LIKE

JA PANSK
SKUE SPILL

GUTTE NAVN
ORDNE

SIPPE

UT TALTE

AMORIN
SPANSK
ELV

A

F

DEN
ELDRE
FLOKK
EURO PEISKE

RADON
SLEKT NINGER

SNITT

FUGE

STILL HET

J
FOR FRISK NING
UNION

STATER
FASE

GUTTE NAVN

BETY

BOK FOR
BARN
HVOR DAN
PADLE

FIKER

SVIKE FULL
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KRYD DER

SOMME
HARDT

SINTE

HODE PLAGG

PRYD

PASTA FIGUR

SKRU

STRØM

FLOTT HET

FRUKT

FATTIG
GLORIE

KOM MUNE
DYRE LÅT

ØKNING

IL
F

FINNES VIRKELIG

GUDINNE

FJERN SYN
SANG ERE

PURKE
RETT

FARTØY
FOR TELLER

ORGA NET

ADVERB

SMERTEROP
PRO NOMEN

PIKE NAVN
TVERR

TOKT

LINJER
PARTI

INTERNT

PUSSE

GUTTE NAVN
DYR

TALL

TOPP
BANNE ORD
PRE SANGER

FUGL
TRE

SKJÆ RINGS PUNKT
ESSET

PRØVER
OSLO LAGET
UT

MYNT
FISK

PIKE NAVN

TRÅKK

PREKEN

TONEN
MI

LAG

BE HAND LING

FINLAND
FISK

ALDER
IKKE

1000

GRYTER
STRÅ

FAR KOST

BRUTAL

FRYSE
MANN

UTROP

TIDSROM
ARTIK KEL
BLE
ARRAN GERT
11.FEB.

TRÆR
KAOS

50 - ÅRS
JUBI LANT

KONE
NEVNE

SNÅL

S
R

PASSER

MO DERNE
TANKE

EKSI STERER
TONE
ANGÅ ENDE

LEDIG
STYKKE

VÆSKE

ARBEI DER

TYSK LAND

SNUTER
BØNN

TEKNO LOGI

PIKE NAVN
ATOM

TALL
SAGA SKRIVER

SVÆR
EN GELSK
BY

URO

UTROP

STØL
LURE

SLAG STED
NY NORSK
PRO NOMEN

SLETTE
BEDRAG

DYR
ÅTE

BEKYM RET

BLIR DET
OGSÅ I
ÅR

VÅGER

GE SKJEF TIG
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KRY

HADDE
HAR DET
LAGENE
VONDT
I NORD

SØTER

NY NORSK
PRO NOMEN

STOFF

FARGE

KLØR

USTYR SOLGUD
LIG

BYRDE
VERK STED

HUS

Sett sammen
bokstavene i de
fargede rutene
(i rekkefølge fra
toppen og ned).
Dette blir løsningen
som du kan sende
inn.

VIL IKKE
HA WIREREKK VERK
PÅSKE FARGE
GEN STOFF

RETNING

OSTEBY
SLEKT NING

UTLØP

MÅL

SORTI
TITTEL

UT AV
VANSKELIG
SITUA SJON

SVÆRT
RUSLER

LOV TALE
TRE

STJELE
ESINGEN

INSTRU MENT

GLØD

PÅSKE LEK TYRE

MYNT

DYR

BY

SKJØT
PIKE NAVN
SKUE
DRIKK

BABY

DATA MASKIN

ENESTÅENDE
UTETT

TITT

PIKE NAVN
UTROP

SEL SKAP
OVER FALL

UKE BLAD
GUTTE NAVN

VEN STRE
HÅND

KRAN

VEKTIG

ATALT

LDSTED
FOTTØY

SPRÅK
TONE TEGN

BUTIKK KJEDE

STOF FET

VOKA LER

PLASS

Vinnere er:

TITAN
SAND STEIN
GUTTE NAVN

FEILFRI

GUTTE NAVN

VITALE

AKTU ELL
FRUKT
LEGE

OPP FØRE

LITT

MÅNE
ADV. OG
KONJ.

PAPE GØYE

Marita Thoresen,
Sørreisa

PIKE NAVN

MATERI ALE
LÆR STROPP
SENAT

ELV

FARTØY

OM RÅDET

I DET

KON JUNK SJON

MOBBET

Lillian E. Jensen,
Kløfta
KON JUNK SJON

Paul Magnar
Østlund, Rena

AGITERE MAKTET

RETT

PLAGG
AMPEL

TILLATE

ETTER SKRIFT

SVAR

KJEPP

SPRETTE
NEON

LIKE

TRE KANTET
FLAGG

PLAGG

BYGE
DYR

TIPPE

SELV PINER
OFRE

RE KLAME

PRO NOMEN

Løsning sendes til:
Personskadeforbundet LTN,
Hausmanns gt. 19
0182 Oslo
Løsning på
forrige kryss var:
Februarsnø

HELL

TALL

Det trekkes tre
vinnere som får en
overraskelse
i posten.
Svarfrist:
14. april

SYDE
AVGASS

KRYD DER
PLAGG

REISTE
BAK ENDE

GLI

PIKE NAVN

MIDJE

LIKE LEDES
BLOMST
PLAGG DEL

DEMPE

LYD
TØRKET
FRUKT

AKTU ELL
SJOKO LADE
STU DERE

FOR BILDE

50

DEL

PARTI

KRØP

HJEMME
KAR TONG

HUNDE KLOKKE
LIDELSE

ØYNE

GAMLE
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Bay Auto AS

Olav Ingstadsetvei 5
1351 RUD
Tlf. 67 15 22 00

ER-AN Bilverksted

5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60
Service, reparasjoner og
EU-kontroll
www.hjulstilling.no

Nettbuss Drammen
avd. Ringerike AS
3517 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 44 05

Myrlands Auto
Europav. 447
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 86 00

Tlf. 977 20 350
Flytting - Termotransport
- Stykkgodstransport
- Partilast - Flistransport

Barstølv 6
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Bilvask 1 AS Bryn
Gamle Åsveg 57
1400 SKI
Tlf. 22 27 77 77

Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 75 70

Skarnes
Drosjesentral

Invest AS

Hemsedal
Kildevann AS

Bjørn Myhren’s
Verksted AS

Ruterknekt
Grenland Bilglass

Ts Service
Tore Straume
Jernverksvegen 52
3721 SKIEN
Tlf. 907 20 890

Inkassorådgiverne AS
Midtunheia 20 A
5224 NESTTUN
Tlf. 482 20 720

Tlf. 06 491

Sam Eydesv 1
1412 SOFIEMYR
Tlf. 66 80 18 18

Ruten Fjellstue

Strømmen
Bilservice AS

Auto Service
Lillestrøm AS

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41
1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Telemark
Dekksenter AS
Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50
Dekkpartner

Sotra Bil AS

Grønamyrvegen 22
5353 STRAUME
Tlf. 56 31 39 00

Flage
Transport AS
Skomakerberget 6
9517 ALTA
Tlf. 971 34 547

Tlf. 32 21 15 00

Industriveien 7
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 67 21 54 05

2000 LILLESTRØM
Tlf. 67 21 54 65
Alt innen service, reparasjoner
og EU-kontroll

Tinnheia Bil AS

Mekonomen
Harstad AS

Stålveien 2
4629 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 53 19 51

Sluppen
Bilservice AS

Naustdal
Elektro AS

Øyrav. 3
6817 NAUSTDAL
Tlf. 57 81 93 69

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

Osloveien 731
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 38 90

Johansen Lakk
& Karosseri AS

Industriv. 5
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 77 18

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 12 65

Otterbeck
Bil og karosseri

Fjellvegen 10
6800 FØRDE
Tlf. 57 82 02 08

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Stubberudveien 38
3031 DRAMMEN
Tlf. 909 24 155

Fåberggata 126
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 08 00

7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Tanatorget, 9845 TANA
Tlf. 78 92 54 80

Transportsentralen Wist Last & Buss AS Birger N Haug AS
Sandefjord AS
Jæktskippergata 11
Depotg. 12

Korsbakken
Auto AS

2658 ESPEDALEN
Tlf. 61 29 73 20

Lyngdal
Øfas
Karosseri
& Auto AS
Husholdning AS
Grøndokkmoen 22

Klubbholmen 6 B
9409 HARSTAD
Tlf. 77 00 34 30

Ulsåk
3560 HEMSEDAL
Tlf. 481 09 146

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 55 34

Nedre Hjellegate 10
3724 SKIEN
Tlf. 35 10 00 39

Vrådal Bilsenter
Fanøy, 6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Syreveien Auto AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS
Tlf. 977 70 798

4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 52 82 86 70
Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Joker Luster

Lyngen Rør

6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Eidebakken
9069 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 02 53

7177 REVSNES
Tlf. 72 53 40 50

Proffservice
Elverum AS
Trysilveien 224
2409 ELVERUM
Tlf. 62 41 84 01

Tor Arne Johansen
Olamoen 40
3516 HØNEFOSS
Tlf. 932 55 163

Mohagen Bil AS
Mohagalia 4
2770 JAREN
Tlf. 61 39 50 00

Røste og Olsen
Bilverksted
Syretårnet 31
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 30 08

Automester AS

Indre Årsnes
4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Bremsnes
Bilverksted AS
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Bil i Nord AS
Botnhågen
9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

9386 SENJAHOPEN
Tlf. 907 95 834

Storbilskolen
Fredrikstad

Sluppenvegen 3
7037 TRONDHEIM
Tlf. 915 78 628

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 905 10 032

2256 GRUE FINNSKOG
Tlf. 62 94 53 61

SS Performance AS

Kirkenes
Byggservice AS

Oleif Simensen
Transport AS

Revheimsv. 74
4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883
Service og reparasjoner av alle
merker. Periodisk
kjøretøykontroll. 4-hjulskontroll

Frydenbø Bilsenter
Sogn og Fjordane
Sogndal

DVC Budbiler AS

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

Kvadraturen
Fysikalske Institutt

Folkeuniversitetet
Drammen

Trucknor
Sogn og Fjordane AS

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Trønderlinjen AS

Regnskap & Revisjon

Edvardsen og Enoksen
Transport AS

Trommedalsjordet 2
3740 SKIEN
Tlf. 481 01 020

Granden 23, 6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 34 00

Hans Væggersvei 10
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Kolbu Bilservice
Vegard Eriksen

Tvedestrand
Bilverksted

Kolbuvegen 495
2847 KOLBU
Tlf. 61 16 03 03

Fjærkleivene 55
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Mardalv. 84
9517 ALTA
Tlf. 908 55 254

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Madla Bil AS

Dronningens g 38
4610 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 00 10

Øysand
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 83 60

Vestre Strandg. 42
4612 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 12 25 50

Fosnøy Bilsenter

Hamar
Pukk og Grus

5943 AUSTRHEIM
Tlf. 53 00 43 83

Brog 17
1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 03 53

2206 KONGSVINGER
Tlf. 62 53 69 70

Skogliv 4
3047 DRAMMEN
Tlf. 32 21 34 10

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 905 22 878

Bråten
Hyttebygg A/S
Vestbygda
3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 48 07

Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat
Trafikkskader - Yrkesskader - Pasientskader

Har jeg krav
på erstatning?

HVA GJØR DU HVIS ULYKKEN ER UTE?
Advokatfirma Tor Erik Hjertøy
Mer enn 30 års erfaring med personskader.
Gratis førstekonsultasjon

Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade
Traﬁkkskade
Forsikringsrett

Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo, Tlf. 22 33 69 50 - Fax: 22 33 69 51
e-post: torerik@advokathjertoy.no

www.advokathjertoy.no

Kco
A D V O K A T E R

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Øystein Helland
oh@kco.no

§

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering
Kco advokater
Postboks 400, 1302 Sandvika

www.drageset-preto.no
Strandgaten 18 – Bergen
Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

Tlf.: 67 52 23 23
Faks: 67 52 23 20

www.kco.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker

Tips magasinet!

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår
skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader Yrkesskader Pasientskader

Har du en sak du brenner for og som du
gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips?
Ring Magasinet på Tlf: 970 01 965
Eller på mail:
magasinet@personskadeforbundet.no

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

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

trafikkskadde. ann.indd 2

God påske

2/13/09 12:44 AM

Personskadeforbundet LTN ønsker alle
medlemmer og samarbeidspartnere en
riktig fin påske. Vi oppfordrer alle om å
kjøre forsiktig i påsketrafikken.
Hilsen
Landsstyret og sekretariatet

personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på
Trafikkskade
Pasientskade
Yrkesskade

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder
forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Advokatene Leiros & Olsen as
Telefon: 02364
E-post: post@leiros.no

www.leirosogolsen.no

Sertifikat nr. 1638

•
•
•

Lisensnr. 241 823

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende firmaer innen
erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele landet, og har kontorer i
Tromsø, Alta og Oslo.

Miljøtrykksak fra Trykkpartner AS.

Advokatene Leiros & Olsen as

www.leirosogolsen.no

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

Har du krav
er firehjulsdrevet
et norsk firehjulsdrevet
Terrengen erTerrengen
et norsk
terrenggåe
på erstatning?
terrenggående hjelpemiddel som
hjelpemiddel som fortsetter der veien slutter

Advokatfirmaet Strand & Co består av
Terrengen
er der
et norsk
firehjulsdrevet ter
fortsetter
veien slutter
10 medarbeidere hvorav 8 jurister.
Terrengen er bensindrevet, Terrengen
har ubegrenset
rekkevidde,
er bensindrevet,
har
ubegrenset
rekkevidde, der veie
hjelpemiddel
som
fortsetter
og kan
tilpassesav hastighet og kan tilpasses brukere
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader,trinnløs regulering av hastighet
trinnløs
regulering
brukere med spesielle behov.
Terrengen er bensindrevet,
ubegrenset
rekkevidde,
trafikkulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
medhar
spesielle
behov.
trinnløs regulering av hastighet og kan tilpasses
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.
Konstruert for ferdsel i typisk
norskmed
terreng!
brukere
spesielle behov.
Konstruert for ferdsel i

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

norsk
terreng!
Konstruert for ferdsel i typisk
typisk norsk
terreng!

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

Terrengen
AS
• Stamnan
7392
• •Telefon
72 42 65
• www.terrengen.no
• E-post:
Terrengen AS •Terrengen
Stamnan 7392
Rennebu
• Telefon
72 42
65Rennebu
60 • www.terrengen.no
• 42
E-post:
AS
• Stamnan
7392
Rennebu
Telefon
7260
65 info@terrengen.no
60

www.terrengen.no • E-post: info@terrengen.no

