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Landsforeningen

Av Kjell Silkoset

Da har vi i skrivende stund unnagjort 
påsken. Med det blanda været som vi 
har hatt på seinvinteren byr det på ut-
fordringer både på vei og i naturen. 
Nyhetene bringer stadig inn nytt om 
snøskred og søk etter turgåere. Påsken 
viser virkelig innsatsen til alle frivillige 
rundt om i Norge. Røde Kors og Folke-
hjelpa er noen gode eksempler på dette. 
LTN har hatt nye reklamefilmer på TV2 
og TVNorge hvor vi har fine ambassa-
dører som viser mangfoldet hos oss. 
Påsketrafikken bringer dessverre også 
med seg ulykker, og som forening har 
vi jo våre frivillige som tar likemans-
oppgavene, være seg fritidsulykker,  
trafikkulykker eller yrkesskader. Vi er i 
"beredskap" hele året, og det fortjener 
alle som er medlemmer og støtter oss 
en takk for, uten den frivillige innsatsen 
er det ikke godt å vite hva LTN hadde 
vært.

Rundt om i landet er det avholdt års-
møter og friske planer er lagt, lands-
styret har fullført sin rundtur med re-
gionmøter. Landsstyret har avholdt 
styremøte og signert revidert regnskap 
og er i god gang med planleggingen av 
den neste store samlingen den 8. mai, 
hvor lag fra hele landet samles på Gar-
dermoen. Som dere kan lese i maga-
sinet vedtok Landsmøtet også å anke 
dommen fra lagmannsretten da dette 
er en prinsipiell sak. Den bringer også 
frem nyanser og rettspraksis som berø-
rer våre medlemmer.

Vi står foran en spennende tid som  
forening, vi skal klare å møte de utford-
ringer som eventuelt måtte komme, 
vi aner fortsatt virkningene av NAV-re-
formen og de til tider demotiverende  
debatter om "trygdemisbrukere" som 
tildels stigmatiserer hele gruppen un-
der ett. Mange blant oss kjenner kam-
pen om trygghet og inntekssikring på 
kroppen, og skulle mere enn gjerne 
vært uten denne ufrivillige situasjonen. 
Mange ønsker virkelig å kunne bidra og 
være inkludert i et arbeidsliv, men mø-
ter dessverre veggen i møte med ukloke 
arbeidsgivere, da hjelper nok ikke me-
dia videre til. De trygge møteplassene 
og gode samtalene dere rundt om i 
landet bidrar med, er med på å lette på 
denne situasjonen. Videre fremover skal 
vi bli enda flinkere og tydeligere på at vi 
inkluderer alle de med skade, de pårø-
rende eller arbeidsgivere og samfunnet 
ellers som trenger all den erfaringsba-
serte kunnskapen vi sitter på. 

Ta vare på våren og nyt alt livet som 
våkner opp etter vinterdvalen, la over-
gangen til sommer gå så lett som  
mulig. Klargjøring av sykler og dekk-
bytte på biler hører med, tenk sikkerhet. 
Har dere noen som er russ i nærheten 
tips dem om at vi i år også har Ticket to 
Ride.

Ha en fortreffelig fin vår rundt om i hele 
landet.

Kjell H Silkoset
Leder i LTN

Klar for utfordringer

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
e-mail: ingeborg@ltn.no
Leder: Kjell Silkoset 
e-mail: kjell.silkoset@gmail.com

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 970 01 965 • Fax: 22 35 03 90
Ansvarlig redaktør: Gunn-Elisabeth Almås
e-mail: gunn.almas@ltn.no

Utgiver: Landsforeningen for trafikkskadde
Giverkonto: 8101.19.97139

Annonser: Hege Reinholdsen, Polarfakta
Tel: 75 68 26 24 • e-post: heger@polarfakta.no
Ab.pris: kr. 345,–
Grafisk Produksjon: 
TrykkpartnerGrytting AS
Opplag: 4000
Forsidefoto: 
Gunn-Elisabeth Almås

Landsforeningen for trafikkskadde Trafikkskaddes magasin

Trafikkskaddes magasin – april, 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.  

innhold

- Måtte lære meg
 å like den nye Jan 4-5

- Det er håp selv om
livet har punktert  6-7

- For lite kunnskap om
hodeskader og 
rehabilitering 8-9

Høyesterettsdom om 
Bilansvarslovens grenser 10-12

LTN anker til 
Høyesterett  13

Tok samlivskurs
før bryllupet  14-15

Landet rundt 16

Selius 26-27

Kryssord 28-29



4 Tm • nr. 4 – 2012

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Ta vare på dagen, er en av Sch-
wenckes klare oppfordring. Han vet 
hvor fort livet snur, hvor vanskelig 
det er å reise seg, men også at du 
kan få et godt liv tross sykdom og 
skade. Reklame- og kommunika-
sjonsmannen fra Bærum har gledet 
mange med sitt foredrag ”Dette har 
jeg lært meg til nå”. Her bruker han 
sin egen historie og selvkompo-
nerte vakre viser for å nå publikum.

- Selve hjerneslaget var en 
skremmende opplevelse, men kan-

skje det mest skremmende er når 
det synker inn i deg hva skaden har 
ført til. Når det går opp for deg hva 
du har mistet er det både forvir-
rende og tungt å bære.  De fysis-
ke ringvirkningene, med nedsatt 
førlighet i en side av kroppen, var  
synlige. Men, det som skjer inni 
hodet ditt er ikke alltid synlig eller 
merkbart. Jeg måtte lære meg å 
kjenne den nye Jan, ja like den nye 
Jan, forteller han.

Reddet av musikken
Ikke bare fysioterapi var det som 
skulle gjøre positivt utslag for opp-
treningen etter skaden. Schwencke 
er en habil visesanger og gitaren  
har vært en følgesvenn i alle år.  
Bærumsmannen mente gitaren 
kunne være en viktig faktor i opp-
trening av armen, og slik ble det. Et-
ter skaden fikk også komponisten 
Schwencke en dypere klang i sine 
viser. Visesangen ble en viktig fak-
tor og ikke minst mental terapi.

 - Måtte lære meg
 å like den nye Jan

Et såkalt ”lite hjerneslag” den 8. oktober i 2009, var stort nok til å nullstille Jan  
Schwencke fra Bærum. Slaget satte den tidligere reklame- og kommunikasjons- 
lederen langt tilbake.
   - Det tok tid før jeg kom til erkjennelsen av at jeg hadde mistet det som gjør at jeg 
er jeg. Også familien trenger tid når noe så dramatisk oppstår, sier Schwencke som  
i dag så absolutt er på føttene igjen – ikke minst takket være gitaren og visesangen.

 - Du kan få et godt liv tross sykdom og skade, fastslår 
reklame- og kommunikasjonsmannen fra Bærum som i 
dag er tilbake som frittstående konsulent i en 20 prosent 
stilling i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).
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- Det ble enklere å få frem tanker 
med musikk. Jeg tenker musikk og 
rytmer i ”bildene” mine. Det å syn-
ge en linje er for meg lettere enn å 
fortelle. Jeg får tilbakemeldinger 
på at visene mine treffer mitt publi-
kum og det er hyggelig, sier han og 
smiler lunt.

Må rydde plass
Jan Schwencke er klar på èn ting: 
Jeg er ikke helt som før. Vi møter 
han i lokalene til Norsk forbund for 
utviklingshemmede (NFU). Han er 
tilbake som frittstående konsulent, i 
en 20 prosent stilling, men håpet er 
å komme i 50 prosent.

- Kanskje noe av det vanskelig-
ste var å høre at ”så fint at du har 
blitt akkurat som før”. Slik er det 
ikke. Jeg er ikke som før, jeg er den 
nye Jan. Jeg vektlegger også dette 
når jeg holder foredrag. Noe av det 
vesentligste er å komme til erkjen-
nelsen av at du har en skade, ikke 
tenker bakover – men fremover, 
for det er fremover vi skal.  Histo- 
rien må man legge bak seg. Du må 
tørre å tenke at du faktisk er bra nok 
som den du er i dag, poengterer 
han og legge til:

- Med en hjerneskade så må du 
posjonere kreftene. Det kan være 
så enkelt som at du ikke takler åtte 
personer ved bordet under jule-
middagen, men du greier å forhol-
de deg til seks. Vel, da blir det seks 
ved bordet. Jeg opplever å ha måt-
tet sette begrensninger også når 
det gjelder å være sosial. Jeg vet 
hvor grensene går, og legger i dag 
opp til et sosialt liv ut fra det. Du 
blir fort sliten, fastslår han.

Våken-trening
Sliten og trett. Dette er to ord man-
ge med en hjerneskade kjenner 
igjen. Det er heller ikke lett for på-
rørende eller venner å forstå hva 
utmattelsen innebærer. Hvordan 
skal andre forstå når jeg ikke forstår 
meg selv? spør Schwencke.

- Jeg må trene på våkenheten 

for å kunne leve med trettheten, 
sier han kjapt og legger til:

- For alle mennesker er det vik-
tig å føle at man mestrer. For meg 
betyr det en hverdag med balanse 
og god livskvalitet. Jeg har også 
lært meg å ikke gi opp etter første 
forsøk. Du kan prøve en gang til, 
og en gang til. Et hytteprosjekt ble 
eksempelvis en stor utfordring for 
meg etter skaden. Det var mange 
brikker som skulle på plass – prak-
tisk talt. Men, det gikk. I dag er hyt-
ta en fin påminnelse på det. Jeg 
fikk det til, smiler han.
   

Gleder mange
Rehabiliteringsprosessen og møte 
med helsevesenet er ikke gle-
desprat. Schwencke roser imidlertid 
fastlegen og Sunnaas. Her ble han 
tatt på alvor. Også kona og barna 
har vært gode støttespillere.

- Fastlegen min ser ikke på klok-
ka. Vi setter av god tid til prat. Det 
har vært utrolig viktig. Det å kom-
me til Sunnaas, på Kress, var også 
en del av oppvåkningen min. Her 
var det noen som forstod, og som 
fikk meg til å forstå. Det var bare 
fantastisk, slår han fast.
Visesangeren fra Bærum har etter 
hvert laget mange tekster med mu-
sikk som han gjerne deler med an-
dre. Under et opphold på Sunnaas 
fikk han æren av å synge for Kong 
Harald og Dronning Sonja. Han er 
også en etterspurt foredragsholder 
og der har visene en solid plass. På 
spørsmål om det snart kommer CD 
signert Schwencke vrir han seg litt 
på stolen:

- Vel, vi får se. Noen har vist in-
teresse og jeg ser ikke bort fra at 
det kan bli et eller annet, røper han 
og ser på klokka. Jan Schwencke 
har nemlig lovet oss en musikalsk 
smakebit før han skal i møte på na-
bokontoret. 
Jan Schwencke stemmer raskt gi-
taren og nydelig visesang høres 
fra syvende etasje på Youngstorget 
i Oslo. Jo, det er viktig å sette av 
plass til hygge og glede i løpet av 
dagen. Det er kun dagen i dag du 
kan ta vare på.

- Sangen og musikken har vært 
en viktig del av opptreningen, 
forteller Bærumsmannen Jan 
Schwencke.

”Prøver å aldri 
gi meg”

”Hvor var hjelpeapparatet?”
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

De fleste medlemmer av LTN har 
følt livets skyggesider både på 
kropp og sjel. Ja, det er tungt når  
livet endres og som Nordengen 
fastslår: ikke all forandring fryder.

- Min far var ordfører og min be-
stefar var jordbruker. Selv er jeg 
ordbruker. Dette er ikke et foredrag, 
men et kåseri – helt fritt for power 
point. Jeg er heller ingen stor til-
henger av Facebook, jeg liker best 
”face to face”.

Per Anders Nordengen er en mann 
av mange ord. Kloke ord. Det fikk 
en fullsatt sal oppleve da seks loka-
le LTN-lag inviterte til en helt spesi-
ell vårkveld i Sandvika. Nordengen  
tok utgangspunkt i at livet kan føles 
urettferdig, og til og med er urettfer-
dig. Noen ser ut til å få mye mer å 
stri med enn andre. Hvem har ikke 
tenkt ”Hvorfor akkurat meg?”

- Jeg har ingen fasitsvar på 
hvordan man skal klare å reise seg 
å gå videre. Men, jeg kan gi noen 
smakebiter. Ikke noe menneske 
kan leve uten å rystes, og man skal 
ha lov til å klage – men ikke syte. 
Syter man så blir man selv sliten, 
og de nærmeste blir veldig slitne. 
Men, det er lov å sette av en time å  
klage. Klage så mye man orker, for 
så å legge det bak seg for en stund, 
sa en svært entusiastisk foredrags-
holder i Sandvika.

Det uopprettelige
Tiden kan ikke snus tilbake selv om 
man aldri så mye skulle ønske det. 
En ulykke, død eller alvorlig syk-
dom er plutselig et faktum. Du har 
så to valg: Å kjempe eller gi opp. 
Det er kun deg selv som bestem-
mer hvem av disse som skal bli din 
ledestjerne:

- Mange lever livet med ryg-
gen mot fremtiden. De ser bakover.  
Erkjennelsen av at ting faktisk har 
skjedd, at du ikke kan forandre det, 
er uhyre viktig. Du kan ikke gå vide-
re før du erkjenner at ”Slik er situ-
asjonen”. Jeg holdt et foredrag for 
ny-amputerte.  Ingen får tilbake en 

fot eller en arm som er borte. Men 
da blir spørsmålet: Hvordan skal jeg 
gå videre? En av deltakerne valgte å 
se optimistisk på situasjonen. ”Jeg 
er heldig som ble amputert nå og 
ikke for 20 år siden. Det er jo så mas-
se fine proteser. De er til og med da-
tastyrt. Jeg kan gå på ski!”

Super Klatremus
Per Anders Nordengen elsker å 
være i Thorbjørn Egners ”Hakke-
bakkeskogen”. I en av scenene blir  
Klatremus beskyldt av Morten 
Skogmus for å være uansvarlig for-
di han ikke bekymrer seg så mye 
som han burde. 

- Du tenker aldri på dagen i mor-
gen og likevel er du glad bestandig.

- Jeg spiller og synger jeg, sier 
Klatremus

- Man kan ikke leve av det, sier 
Morten.

- Man kan ikke dø av det heller, 
sier Klatremus.
Nordengen liker filosofien. Mange 
går rundt å bekymrer seg – men de 
fleste bekymringene blir det faktisk 
ikke noe av. Man gruer seg for mye, 
og gleder seg for lite. Unødvendige 
bekymringer kan med fordel bare 
velges bort.

- Noen velger å se muligheter i 
de fleste problemer, mens andre ser 
problemer uansett. Det handler ikke 
om hvordan vi har det, men hvor-
dan vi tar det, fastslår Nordengen.

De aller fleste sliter
Nordengen poengterer at ingen er 
perfekte. I boken ”Livsglede i livs-

- Det er håp selv om
livet har punktert
Har du følelsen av at livet butter og at det er vanskelig å komme videre? I tilfelle kan 
et kåseri med Per Anders Nordengen anbefales på det varmeste. I to timer trollbandt 
han medlemmer og andre interesserte som møttes i Kommunegården i Sandvika i 
regi av seks lokale LTN-lag.
- Livet er jo rett og slett oppskrytt, fastslår den populære foredragsholderen.

- Ingen går gjennom livet uten 
å oppleve sorg, gleder, latter og 
tårer, fastslår prest og ordkunst-
ner Per Anders Nordengen.
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alvoret” skriver han at alle har vi 
våre svakheter, vrangsider, våre 
enerom, våre smerter og våre hem-
meligheter. Ingen er bare det vi ser. 
Å leve godt handler om å leve med 
alle sine sider, både på godt og 
ondt, og det handler om å erkjenne 
at vi har disse ulike sidene.
Også det å ha en venn, familie, 
samboer eller ektefelle er naturlig-
vis noe av det mest verdifulle.

- I og med at jeg er prest, og vier 
brudepar…så har jeg ofte sagt at 
ved siden av av datoen på ringe-
ne så burde det stå ”best etter”, sa 
Nordengen til stor latter fra salen 
og han fortsatte:

- Det å føle at noen har bruk for 
en, er vesentlig. Det å kunne bidra 
er viktig. Kona mi spurte forresten 
om jeg fortsatt var forelsket. Da 

måtte jeg svare nei. Forelskelse går 
over. Men, jeg er ”etterelsket”, ikke 
forelsket, sa han humørfylt.

Latter er viktig
Nordengen oppfordrer oss til å 
oppsøke latteren. Vi skal ha lov til 
å sørge, og da skal vi finne et rom 
for det. I det rommet skal sorgen 
og smerten få komme til uttrykk. Så 
kan vi gå ut av sorgens rom og luk-
ke døra.

- Oppsøk teateret, se en mor-
som film – la deg begeistre…le! 
Latteren gjør deg godt. Noen ten-
ker at ”Jeg som har opplevd så mye 
sorg og fortvilelse ikke har noe på 
et lokalt kulturhus å gjøre. Tenk om 
noen ser at jeg ler – jeg som har 
opplevd så mye trist?” Du skal til-

late deg å le, gå ut fra sorgens rom, 
oppfordrer han og la til:

- En venn av meg som er syk sa 
at han fra en skala fra 0 til 10, had-
de det 1,7. Men, så la han til: hvis 
du spør meg om hvordan jeg har 
det på en skala fra 0 til to – så har 
jeg det vel ikke så aller verst. Alt-
så hvor høyt legger vi lista? Hvor 
realistiske er vi? For meg har dette 
vært en tankevekker, sier Per An-
ders Nordengen.

- Nordengen ga oss alle mye å 
tenke på. Kåseriet var glimrende, 
mener Unni Hvalstad og Erling 
Lauritsen. Lauritzen er veteran i 
LTN-sammenheng. Han var med 
i oppstarten i 1984 og var gene-
ralsekretær i perioden 1988-1996.

Som arrangør stod LTN-Asker og 
Bærum lokallag, LTN-Oslo fylkes-
lag, LTN-Follo lokallag, LTN-Nord/
Vest Buskerud lokallag, LTN-Rome-
rike lokallag og LTN-Drammen og 
omegn lokallag.

- Vi hadde rett og slett ikke greid 
å få til en slik vellykket kveld uten 
samarbeid. Det er mange brikker 
som skal på plass, og da kreves det 
at flere deler på oppgavene, sier 
Julie Kvamme og Kristin Levinsen 
Sporlid. 
Foredraget ”Når forandring ikke 
fryder” fylte salen og det var en be-
geistret gjeng deltakere som dro 
hjem. 

Det var stinn brakke i Kommunegården i Sandvika. 
Nærmere 60 personer møtte fram.

Samarbeid ga full klaff
Samlingen i Kommunegården i Sandvika ble en stor suksess, og det skyldtes et godt 
samarbeid mellom seks LTN-nabolag. 

- Samarbeid mellom lagene har gitt mersmak, forteller (t.v) Hans 
Haugland, Kristin Levinsen Sporlid, Julie Kvamme, Anne Helene 
Lindseth og Sabina Hauge fra LTN-Asker og Bærum lokallag.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Ann-Karin Grønvold arbeider som 
rådgiver på hodeskadeområdet 
og har kontortid  ved LTNs hoved-
kontor i Oslo hver torsdag. Hun 
har også selv erfaring som pasi-
ent. I 1993 ble den tidligere rekto-
ren hardt skadet i en bilulykke, og 
Grønvold kan derfor bruke noe av 
sin egen historie i møte med andre 
mennesker.

- Min opplevelse er at man i 
møte med sykehus og leger kon-

sentrerer seg om å reparere krop-
pen, altså konsentrerer seg om de 
skadene man ser. De ”usynlige” 
skadene er det altså verre med. 
Selv om min hodeskade var ”syn-
lig”, eksempelvis med tale, balan-
se og øyne, så var jo skaden der 
selv om dette blir bedre over tid. 
Jeg er jo ennå i en rehabiliterings-
fase. Eksempelvis er hørsel, kjeve, 
tenner, og syn problemstillinger 
som er der hele tiden. Med så store 

skader som jeg pårdro meg, å blir 
man aldri ferdigrehabilitert, fortel-
ler hun.

Ikke meg selv
Grønvold måtte ta tak i egen sak og 
ble sin egen koordinator. Hun er et 
levende bevis på at ikke alle kom-
muner har et apparat som funge-
rer. I de tilfellene verken fastlege 
eller kommune veileder godt nok, 
er pasienten avhengig av egne res-

- For lite kunnskap om
hodeskader og rehabilitering
Lokallagene i Oppland og Hedmark  trakk full sal under hodeskadekurset som ble 
avholdt på Biri i slutten av mars.
   - Vi kan slå fast at det er lite kunnskap samt svært variable og tilfeldige tilbud til 
pasienter med hodeskade. Jeg har kontakt med store deler av landet, så det vet jeg, 
forteller Ann-Karin Grønvold som er rådgiver i LTN.

Leder av LTN-Lillehammer og omegn lokallag, Espen Andreassen (t.v) var svært godt fornøyd med opp-
møtet på Biri sammen med foredragsholder Ann-Karin Grønvold og leder i LTN-Midt-og Nord-Hedmark 
lokallag Per Erling Aasen.
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surser, eller at vedkommende har 
pårørende som kan orientere seg 
både i lovverket og helsetilbudet.

- Det er en stor og dramatisk 
overgang når man pådrar seg en 
hodeskade. Fra å være et aktivt 
menneske, så var jeg plutselig på 
nullpunktet. Med min utdannings-
bakgrunn og arbeid som rektor, så 
må jeg kalles oppegående på det 
tidspunktet skaden skjedde. Jeg 
er også mor, og det ble derfor vel-
dig viktig for meg å komme hjem 
så fort som mulig til mine barn. Jeg 
ville hjem fra sykehuset, forteller 
hun.

Tar tid
Grønvold forteller at: ”Jeg kjen-
te jo på meg selv at noe var galt 

med hodet mitt”. Det var konsta-
tert hodeskade, men ingen hadde 
forklart hvilke utfordringer som lå 
foran henne. Kroppen var ”lappet 
sammen” med de smertene det 
medførte, men også hodet funger-
te annerledes enn tidligere. Den tid-
ligere rektoren forteller at legene 
konsentrerte seg om kroppen hen-
nes, ikke hodet. De usynlige skade-
ne fikk ikke nok plass.

- Det kan være vanskelig å er-
kjenne ut at man ikke greier det 
samme som før. Du har altså ikke 
like stor kapasitet som tidlige-
re. For meg var det viktig å legge 
et løp. Hvor mye kan jeg mestre i  
løpet av en dag? Med noen grep  
så kan man faktisk lære seg til å ha 
et nokså greit liv. Forutsigbarhet, 
en viss timeplan for dagen, faste 
tider for opptrening/rehabilitering 
og liknende er viktige elementer 
for en bedre hverdag, fastslår hun 
og legger til at hun ennå er inne i  
en rehabiliteringssirkel.

Vanskelig for mange
Under møtet på Biri ble Grønvold 
spurt hvordan hun hadde greid 
”rehabiliteringssirkelen” så godt.  
Både regel- og lovverket er vanske-
lig for mange. Hva har jeg krav på? 
Hva kan kommunen hjelpe med? 

- Jeg har naturligvis hatt nytte 
av min utdanning og mitt tidligere 
yrke. Den lærdommen jeg hadde 
før skaden, den ”sitter”. Dessuten 
tok jeg tak i egen sak. Jeg oppsøk-
te de legene, nevropsykologene 
og miljøene som kan hodeskade. 
Gjennom mitt arbeid i LTN har jeg 
naturligvis også fått mye erfaring 
på området, forklarer hun.

Rådgiveren mener en grundig ut-
redning av skadene er avgjørende 
for hvordan både en selv og omgi-
velsene skal kunne leve best mulig 
med den nye hverdagen.

- Hvis du har 40 prosent kapa-
sitet etter en hodeskade, så er det 
ikke det samme som dine tidligere 
100. Da må du legge opp dagen ut 
fra 40 prosent, ikke hvordan akti-
vitetsnivået var tidligere. For meg 
betyr det eksempelvis å legge inn 
pauser med hvile, ha nok tid til re-
habilitering, være i fysisk aktivitet 
samt å gjøre ting som er lystbeto-
net. Kort tid etter min ulykke var  
tilfeldighetene slik at vi var fire 
kvinner i samme nabolag som på-
dro seg en skade. Vi dannet jente-
gruppe som vi hadde stor nytte av 
selv om vi hadde forkjellige typer 
skader. Det å ha noen å prate med 
er viktig, fastslår hun.

Mange blir alene
Grønvold har også mange henven-
delser fra pårørende som sliter. Blir 
et familiemedlem hodeskadet, så 
rammer det alle. Det finnes få are-
naer hvor pårørende kan møtes og 
utveksle erfaringer. LTN gir, gjen-
nom likemannsarbeid, også et vik-
tig rom for pårørende. Tilbudet er 
imidlertid ikke like godt utbygd over 
hele landet, og mange pårørende 
føler de er alene.

- Vi er også stolte av at LTN nå 
tilbyr en egen nettside for dem 
som ønsker å vite mer om hode-
skader. Behovet for informasjon er 
stort, og jeg vil anbefale dere å gå 
inn på: hjernehjelp.no oppfordrer 
rådgiveren.

 

- Flott at samarbeidet mellom 
lagene har fungert så bra og 
at det har møtt opp så mange 
interesserte, sa (t.v) tidligere 
regionsekretær i LTN og medlem 
av LTN-Lillehammer og omegn 
lokallag, Karin Bjørnødegaard 
sammen med leder i LTN-Opp-
land fylkeslag Per-Arne Mauseth 
og Wenche Mauseth.

LTNs rådgiver Ann-Karin Grøn-
vold har selv er faring som  
pasient og bruker mye av sin 
egen historie i møte med andre.



Fra retten

Av: Per Oretorp, 
Seniorrådgiver LTN
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Bilansvarslovens § 4 sier 
lite om hvor grensen går: 
“Gjer en motorvogn ska-
de, har skadelidte krav 
på skadebot..”. Det er  
dette begrepet “gjer” 
som i enkelte tilfeller kan 
være omtvistet. I forar-
beidene til loven blir det 
blant annet uttalt: “rege-
len om den objektive erstatnings-
plikt omfatter en hver skade som 
har en noenlunde naturlig sam-
menheng med en motorvogns til-
stand, egenskaper eller andre for-

hold, så fremt skaden ikke er voldt 
ved at motorvogn brukes til annet 
formål enn som kjøretøy.” Det er 
særlig bilens farlige egenskap som 
forsikringen skal dekke.

Avsa dom
Høyesterett avsa 14. feb-
ruar i år en dom som 
drøfter dette spørsmålet, 
hvor en sjåfør ved avstig-
ningen fra en tankbil mis-
tet festet og falt ned ca 
1,5 meter, og fikk en varig 
skade i skulderen. Spørs-
målet var så hvorvidt 

denne ulykken omfattes av “gjer-
kriteriet” i bilansvarsloven. Høy- 
esterett kom til at så var tilfelle, og 
gav sjåføren erstatning.  I denne  
saken var den dominerende år-
saksfaktoren tankbilens utforming 
og høyde. Dette er en praktisk vik-
tig avgjørelse som innebærer at 
personskader kan omfattes av bil-
ansvarsloven selv om bilen står 
stille. Saken ble prosedert av advo-
kat Hasse Benberg, advokatfirmaet  
Nidaros. 

Medvirkningslæra i Norsk 
erstatningsrett
 – fremdeles i utvikling 
Når skadelidte selv har vist uakt-
somhet/vært uforsiktig kan skade- 
volder kreve reduksjon i erstat-
ningsbeløpet. Dette er den såkalte 
medvirkningslæra. Den har vært 
i sterk utvikling de siste 15 årene, 
blant annet under innflytelse fra EU- 
retten og direktiver som nå er in-
korporert i Norsk lovgivning. Vi har 
fått to interessante dommer som 
belyser at det fremdeles er uenig-
het mellom skadevolder og skade-
lidte når det gjelder forståelsen av 
det rettskildebildet som foreligger 

Høyesterettsdom om 
Bilansvarslovens grenser
Med jevne mellomrom dukker det opp saker som utfordrer grensen for hva som 
dekkes under den tradisjonelle Bilansvarsloven. 

 ”Personskader kan omfattes 
av Bilansvarsloven selv om 

bilen står stille”
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i dag. Selv om begge dommene er 
fra tingretten, illustrer det proble-
met ganske godt. 

Ble alvorlig skadet
Den ene saken ble behandlet av Fo-
sen tingrett, og saken ble avsagt 
12. januar i år. I denne saken ble en 
passasjer i baksetet alvorlig skadet 
da han satt på med en uregistrert bil 
som kjørte ut av veien. Det var seks 
personer i bilen og skadelidte be-
nyttet ikke sikkerhetsbeltet. Føreren 
var påvirket av alkohol. Fartsgren-
sen på stedet var 50 km/t og det 
ble fremlagt dokumentasjon under 
rettssaken på at farten hadde vært 
minst 100 km/t. Trafikkforsikrings-
foreningen avviste erstatningskrav, 
da bilen ikke var forsikret, og la til 
grunn at manglende skilt indikerte 
dette, noe passasjerene også bur-
de ha skjønt. I tillegg ble det vist 
til at sjåføren var påvirket av alko-
hol. Sjåføren var betydelig yngre 
enn passasjeren. Retten kom til at 
skadevolder ikke maktet å føre be-
vis for at passasjeren ikke visste at  
bilen var uforsikret. I dommen er 
det interessante drøftelser rundt be-
viskravene. Retten konkluderte med 
20 % avkortning, det vil si at ska-
delidte ble tilkjent 80 % erstatning. 
Det var for øvrig i overensstemmel-
se med påstand som skadelidte la 
ned. Forsikringsselskapet ble dømt 
til å betale skadelidtes saksomkost-
ninger. 

Dagens praksis
Dommen illustrerer at grensen 
for avkortning etter hvert har blitt 
ganske høy. Når både sjåføren er  
alkoholpåvirket og passasjeren ikke 
har bilbelte, ville det etter gammel 
praksis indikert en betydelig høye-
re avkortning. Dommen illustrerer 
at dagens praksis, som noen for-
sikringsselskaper fremdeles driver 
med når de avkorter med 25 % på 
grunn av manglende bilbeltebruk, 
ikke er i overenstemmelse med de 
rettskildene denne dommen byg-
ger på. Saken ble anket av skade-
volder, men er senere forlikt. Saken 
ble prosedert av advokat Tom Sø-
rum, advokatfirma Ness Lundin. 

Kjørte i fjellvegg
En annen dom som tar opp lig-
nende problem er Fosen tingretts 
dom av 30. september 2011. Her var  

faktum at føreren ble alvorlig ska-
det da han i april 2004 kjørte inn i 
en fjellvegg. Tre passasjerer om-
kom i ulykken. Ulykken skjedde i en 
50 - sone. Føreren ble dømt til en 
fengselsstraff på 5 måneder og ble  
dømt til å betale oppreisnings- 
erstatning til de etterlatte av de  
omkomne. Retten la til grunn at 
hastigheten har vært mellom 85- 
90 km/t og la til grunn at ulykken  
hadde skjedd på en svært uover-
siktlig vei med stigning/krappe 
svinger og flere utkjørsler. Retten  
la videre til grunn at det kun var  
farten som kan klandres sjåføren/
skadelidte. Retten la derfor til grunn 
at det ikke er tvilsomt at skadelidte 
hadde opptrådt grovt uaktsomt til 
egen skade. Skadelidte var 21 år da 

ulykken inntraff, og retten mener at 
alderen ikke hadde noen betydning 
for vurderingen av hans skyld.

Trakk opp Otterstad-saken
Forsikringsselskapet anførte at ny-
ere norsk rettspraksis vedrørende 
avkortning for skadelidte passasje-
rer, ikke var relevant for nærvæ-
rende sak, da de mente at førerens 
rettsstilling ikke er påvirket av EUs 
motorvogndirektiv. Retten sa seg 
ikke uten videre enig i disse anførs-
lene. Retten bygger på de retnings-
linjene Høyesterett trakk opp i den 
såkalte Otterstad-saken. Otterstad 
var passasjer og avkortningen i den 
saken var påvirket av EUs motor-
vogndirektiv. Retten kom frem til 
en avkortning på 35 %. Forsikrings-

”Grensen for avkortning har  
etter hvert blitt ganske høy”
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selskapet ble også dømt til å dekke 
skadelidtes saksomkostninger. 
Det har vært en betydelig debatt 
om direktivene fra EU også påvir-
ker avkortningsgraden for sjåføren, 
og dommen illustrerer at det sy-
nes som også sjåføren er “vernet” 
av disse direktivene. Ut fra disse 
dommene kan man fastslå at det vil 
ta noen år før det blir enighet om 
hvordan medvirningsreglene skal 
forstås. Saken ble påanket av forsi-
kringsselskapet, men forlikt. Saken 
ble prosedert av advokat Christian 
Lundin, Advokatfirmaet Ness Lun-
din. 

Nakkesleng, medisinsk 
invaliditetsgrad
 – betydning for tapt arbeids-
evne? 
Etter at Høyesterett i fjor avviste at 
en skadelidt med 5 % medisinsk  
invaliditetsgrad etter nakkesleng 
ikke fikk erstattet fremtidig inn-
tektstap, har det vært en debatt 
rundt dette tema. 
13. februar i år kom det en dom, 
fra Sør- Gudbrandsdal tingrett som  
belyser dette. Her ble en 19 år gam-
mel jente som var fører av en bil 
som sto stille og ventet på rødt lys 
påkjørt bakfra. Det er usikkert hvor 
stor fart den påkjørende bilen had-
de, men fartsgrensen var 50 km/t. 
Det ble lagt frem bilder i retten som 
viste at bilen ble påført omfattende 
skader, og bilen ble kondemnert. 
Skadelidte fikk smerter på venstre 
side av nakken og utover venstre 
skulder/bue et par timer etter ulyk-
ken. Hun dro samme kveld til lege-
vakten. På skadetidspunktet hadde 
hun nettopp begynt i en deltidsstil-
ling og hun hadde erfaring fra ar-
beidslivet fra to år tilbake i tid. Tre 
måneder etter ulykken ble hun sy-
kemeldt i ett år og på slutten 20 %. 
Den medisinske spesialisten som 
ble oppnevnt av retten konkluder-

te med at det ikke var dokumentert  
såkalte brosymptomer i ett års pe-
riode. Det ble samtidig vist at pri-
mærlege journalen ikke gav noe 
særlig godt bidrag til vurdering 
om dette. Det vil si om plagen had-
de vært kontinuerlig, hvilket har 
blitt oppstilt som et vilkår i mange 
av disse sakene. På tross av det-
te konkluderte den rettsoppnevn-
te sakkyndig med at det er årsaks-
sammenheng mellom ulykken og 
hennes plager, og vurderte skaden 
til 6 % medisinsk invaliditetsgrad. 
Dvs. den samme medisinske inva-
liditetsgrad som ble gitt i den såkal-
te Ask-saken som ble behandlet av 
Høyesterett. 

Fikk ikke medhold
Forsikringsselskapet prosederte på 
at en så lav medisinsk invaliditets-
grad ikke kunne få konsekvenser 
for yrkeslivet, og de avviste kravet 
om fremtidig inntektstap. Her ble 
selskapet ikke gitt medhold. Retten 
la vekt på at skadelidte ikke hadde 
hatt nakkeproblemer tidligere og 
at hun hadde falt ut av yrkeslivet.  
Retten legger til grunn at ulykken 
var den eneste nødvendige betin-
gelsen på at skaden oppsto og tenk-
te man bilulykken borte ville skade-
lidte ikke hatt redusert arbeidsevne. 
Retten la så til grunn at hun ville  
arbeide 50 % og ha 50 % uførepen-
sjon, og tilkjente beløpet som var 
lagt ned i påstanden på kr 1,8 milli-
oner. Forsikringsselskapet ble også 
dømt til å betale skadelidtes saks-
omkostninger. Saken ble prosedert 
av advokat Einar Lohne og advokat-
fullmektig Hanne Langved Lepsøe, 
begge fra Advokatfirmaet Hartsang.
NB. Når dette skrives var dommen 
ikke rettskraftig og det var ikke kjent 
hvorvidt selskapet ville anke avgjø-
relsen. 

Nakkesleng – 
årsakssammenheng
Dom fra Hålogoland lagmannsrett 
den 15.november 2011 er rettskraf-
tig etter at den ikke slapp inn for 
Høyesterett. Rana tingrett dømte, 
23. februar 2011, selskapet å betale 
skadelidte erstatning etter yrkesska-
deforsikringsloven. Skadelidte var 
vernepleier og arbeidet på en insti-
tusjon når hun i september 1997 ble 
angrepet av en beboer som grep 
tak i skadelidtes hår og ristet hen-

nes hode kraftig i 6-7 minutter. Etter 
at plagene ble verre med årene, og 
hun falt ut av arbeid, ble det i 2003 
fremmet krav om yrkesskadeerstat-
ning fra forsikringsselskapet. Kra-
vet ble avslått med begrunnelsen 
manglende årsakssammenheng 
mellom skaden og hendelsen i 1997. 
Etter at NAV innvilget yrkesskadeer-
statning basert på 19 % medisinsk 
invaliditet, utbetalte forsikringssel-
skapet menerstatning etter hoved-
tariffavtalen, men avslo erstatning 
etter yrkesskadeforsikringsloven 
som ville ha gitt et gunstigere resul-
tat for skadelidte, med begrunnel-
se manglende årsakssammenheng 
mellom skadene og problemene.

Hadde ulik oppfatning
Sentralt i saken sto et opphold ved 
et rehabiliteringssenter der det i 
følge selskapet skulle ha skjedd en 
feilbehandling. Fra skadelidtes side 
ble det hevdet at uansett om man i 
dag ikke behandler skader av den-
ne type på samme måte, så var det 
i trå med akseptert viten på det tids-
punkt da behandlingen ble gitt.
De tre sakkyndige legene i saken 
hadde ulik oppfatning om hvorvidt 
ristingen av skadelidtes hode had-
de skadeevne eller ikke. Spesialis-
ten i fysikalsk medisin vedgikk at 
hans sammenligninger med mot-
orvognkollisjoner var beheftet med 
betydelig usikkerhet. Sakkyndig 
spesialist i nevrokirurgi mente at 
skadeevnen i denne sak var åpen-
bar, og større enn i mange påkjørs-
ler i trafikken hvor det er gitt erstat-
ning etter nakkeslengskade.
Lagmannsrettens flertall vurderte 
at de fire så kalte Lie-kriteriene var 
oppfylt og at symptomutvikling var 
i trå med det man vet om denne 
type skader, og forkastet anken.
Saken ble prosedert av advo-
kat Einar Lohne, advokatfirmaet 
Hartsang.

 ”Plagene ble  
verre med årene”

”De avviste  
kravet om fremti-
dig inntektstap”
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Fra retten

Av Gunn-Elisabeth Almås

LTNs seniorrådgiver og assisteren-
de generalsekretær, Per Oretorp, er 
også en av dem som mener LTN 
ikke kan la dommen bli stående:

- Vi har bestemt oss for å anke 
saken til Høyesterett, og person-
lig er jeg veldig glad for at lands- 
styret er enstemmig i sin vurde-
ring. Vi kan rett og slett ikke aksep-
tere at uskyldige mennesker må 
betale prisen for Statens feil, er Per 
Oretorps kommentar.

Dømt til å betale
LTN, som har anlagt gruppesøks-
målet mot staten ved justisdeparte-
mentet, ble dømt å betale Statens 
saksomkostninger for både ting- 
og lagmannsrett. Dommen ble en 
stor skuffelse i LTN fordi foreningen  
mener det her er mennesker som 
ikke får den erstatningen de har 
krav på. Landsstyret hadde møte 
den 29. mars og vedtok at LTN går 
videre med saken. Seniorrådgiver 
Per Oretorp er den i LTN som har 
arbeidet mest med saken, er svært 
glad for vedtaket om å kjøre den til 
Høyesterett.

Må rette opp feil
- Til tross for at Staten har 

vedgått at norsk lov var feil i den  
aktuelle perioden ønsker man ikke 
å rette opp den urett som har ram-
met uskyldige mennesker. Hvis 
lagmannsrettsdommen blir ståen-
de fratar man i praksis disse men-

nesker muligheten noen gang å bli 
ferdige med erstatningssakene, og 
tvinger dem i all fremtid å måtte 
forholde seg til de personer som 
gjennom grov uaktsomhet har for-
voldt uopprettelig smerte, skade 
og tap, sier Oretorp og legger til:

- Landsforeningen kan ikke  
akseptere at uskyldige enkeltper-
soner skal betale prisen for at Sta-
ten ikke fullt ut forstår sine interna-
sjonale forpliktelser.
Oretorp forteller videre at dette er 
en prinsippsak for LTN:

- Vi vil på vegne av våre ram-
mede medlemmer føre saken helt  
ut, og har derfor besluttet å anke 
lagmannsretten avgjørelse til Høy-
esterett.

- Våre rammede medlemmer 
skal vite at de har oss i ryggen, 
fastslår seniorrådgiver og assis-
terende generalsekretær i LTN, 
Per Oretorp.

”Uskyldige 
mennesker betaler 
prisen for Statens 

feil”

LTN anker til 
Høyesterett
Borgarting lagmannsrett frikjente den 16. mars Staten for erstatningsansvar for de 
personer som har blitt skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1994-2000, og 
som på grunn av en feilaktig norsk lov ikke har fått utbetalt den erstatning de hadde 
krav på.
   - Denne dommen kan ikke bli stående. Vi anker, sier et samstemt landsstyre i LTN 
med leder Kjell Silkoset i spissen.
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- Vi har vært kjærester i om 
lag syv år, og gifter oss nå i april. 
Vi mente det kunne være nyttig å 
melde oss på kurset før bryllupet. 
Det er tre år siden Lars Petter ble 
skadet etter en fallulykke. Det re-
sulterte i en lammelse i den ene si-
den av kroppen og afasi, forteller 
Elin Østby.
Elin og Lars Petter har et godt sam-
liv og de hadde planlagt bryllupet 
lenge før kurstilbudet ”To i spann” 
ble annonsert. Tross at det ble litt 

hektisk like før bryllupet, valgte de å 
melde seg på. Elin legger ikke skjul 
på at mye av hverdagen dreier seg 
om opptrening etter Lars Petters 
skade og det har dermed vært mye 
fokus på den ene parten.

- Vi tenkte at det kunne være 

godt å treffe andre som er i noen-
lunde den samme situasjon som 
oss. Det er greit å prate med andre 
som selv har kjent på hvordan det 
er når den ene blir skadet, forklarer 
hun.

Godt gjennomført
Elin er godt fornøyd med kurset og 
sier de begge to hadde utbytte av 
kurset på Hankø fjordhotell. Under 
kurset i mars, deltok to par fra sør, 
ett fra øst og to fra sør. Regionse-

Landsforeningen    

Av Gunn-Elisabeth Almås

Tok samlivskurs
før bryllupet
LTNs samlivs- og kommunikasjonskurs ”To i spann” er godt i gang og tilbake- 
meldingene er gjennomgående gode. Parene som deltok på første kurs har ulik  
fartstid sammen, de har bodd sammen fra om lag to år til nesten 30. Felles for dem 
alle er de ønsker å bedre kommunikasjonen etter at en av partene har fått en  
hjerneskade.

Elin Østby og Lars Petter Lintho valgte å ta kurset ”To i spann” før de viet seg.

”Kurset dekker et 
viktig behov”
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kretær Wenche Solløst forteller at 
tilbakemelingene er overveldende 
gode. 

- Ja, evalueringen er det all 
grunn til å være fornøyd med, og 
vi har ytterligere to kurs vi skal av-
vikle før felleskurset blir arrangert 
fra 19-21. oktober. Alle som deltar 
i ”To i spann” blir automatisk på-
meldt det siste kurset som arran-
geres på Hafjelltoppen. Behovet er 
så absolutt til stede for et slikt kurs-
opplegg. Vi er rett og slett stolte 
over at LTN kan tilby dette kurset, 
forteller hun.

Fornøyde kursholdere
Fagansvarlig for prosjektet er 
Sveinung  Tornås som er spesialist 
i klinisk nevropsykologi og prep.  
terapaut. Han har med seg Janne 
Maj Back som er sykepleier og prep.
terapaut:

- Vi som kursledere var nok nes-
ten like spente som kursdeltagerne 
på det første kurset; nytt kursopp-
legg og fem par som ikke kjente 
hverandre eller oss fra før. Kurs-
opplegget er basert på internasjo-
nale og nasjonale anerkjente me-
toder, men å målrette det mot par 

hvor den ene har kognitiv svikt er 
nybrottsarbeid. Vi var også spente 
på om temaene for kurset og selve 
gjennomføringen av opplegget vil-
le fungere så godt som vi ønsket? 
Det gjorde det! Tilbakemeldingene 
var klare på at det var en god veks-
ling mellom forelesninger, videoer, 
øvelser med mer. Det ble også en 
helg hvor parene fikk tid til hygge-
lig samvær med de andre parene, 
og for seg selv. Dette er et viktig 
element i kursopplegget. Deltager-
ne var enstemmige i at kurset dek-
ker et viktig behov for parene, og 
kom med gode innspill til hvordan 
dette opplegget kan utvikles vide-
re, forteller de og legger til:

- Det ble også mange flotte mø-
ter med mennesker som har opp-
levd ekstra utfordringer i familie 
og samliv, som en følge av alvorlig 
sykdom eller skade hos den ene. 
Dette vil for de aller fleste av oss 
selvfølgelig påvirke forholdet og fa-
milien. Vi gleder oss til neste kurs. 
Og er selvfølgelig svært spente på 
det siste kurset hvor vi skal møte 
alle parene igjen.

Prosjektansvarlig er  Wenche 
Solløst fra LTN.

Neste kurs arrangeres på Tjøme 
i perioden 15.-17. juni.  

Deltakerne på det første kurset i ”To i spann” var storfornøyde. Når hele kursserien er avsluttet møtes 
samtlige deltakere på Hafjelltoppen i oktober.

Wenche og Ivar Hansen hygget seg. Wenche fylte nemlig 47 år under 
kurset… 

”Fikk veldig gode 
tilbakemeldinger”
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Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: privat

Lie er nå medlem av LTN og har søkt hjelp i foreningen. 
Det skulle han ønsket å ha gjort tidligere. Egersunde-
ren forteller at senskadene etter uhellet i 2003 har satt 
inn for fullt. Og problemene har blitt verre etter at han 
og samboeren nylig var utsatt for en påkjøring bakfra. 
Nakkeskadene ble da ytterligere forverret. 

- Umiddelbart etter ulykken i 2003 så trodde jeg 
at jeg kun hadde pådratt meg en kink i nakken, men 
smertene ble bare verre og verre. Jeg fikk påvist  
avslitte nerver og prolapser etter å ha vært utredet i 
Bergen en tid etter ulykken. Jeg greide å arbeide noe 
de fire første årene, men jeg gikk fra full jobb til halv 
jobb helt til jeg ikke klarte mer. Jeg kjørte buss og det 
var naturligvis ikke forsvarlig med tanke på smertene 
og svimmelheten, forklarer Lie og legger til at han har 
fått ytterligere en prolaps i nakken etter siste ulykke.

Tunge år
Den tidligere tungstransportsjåføren forteller om et liv i 
smerter og økonomisk uføre.

- Jeg får utbetalt om lag 12.000 kroner i måneden i 
arbeidsavklaringspenger. For noen år tilbake ble uføre-
trygden erstattet med arbeidsavklaringspenger.  Det 
er ikke mye å leve av. Forsikringen på 500.000 kroner 
gikk til å betale gjeld. Jeg sitter altså ikke igjen med en 
krone ekstra. Da tilbudet fra forsikringsselskapet ble 
lagt på bordet, så følte jeg meg presset til å takke ja. 
Jeg så rett og slett ikke noen annen utvei akkurat da, 
forklarer han.
Lie går til behandling hos kiropraktor. Han har prøvd 
det meste innen behandling, og er åpen for å forsøke 
alt som kan være med å bedre helsetilstanden.

- Viktig å kontakte LTN
så fort som mulig
Karl Martin Lie (40) fra Egersund er både fortvilet og oppgitt. Etter et uhell på Karmøy 
i 2003, da yrkessjåføren skulle forsøke å forhindre en palle i å velte under lossing, har 
problemene stått i kø. 
   - Jeg har forstått at det er viktig å ha bistand fra en advokat som kan skade- 
erstatning. Dessverre er det nok mange som kjapt takker ja til forsikringsselskapenes 
tilbud rett og slett fordi de opplever å ha kommet i et økonomisk uføre. Dermed kan 
man gå glipp av den erstatningen man egentlig har krav på, sier Lie. 

- Jeg føler jeg stanger hodet i veggen og er opp-
riktig lei meg for at jeg ikke kom i kontakt med 
LTN tidligere, sier Karl Martin Lie.
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- Kiropraktoren mener jeg burde hatt et opphold på 
Firda Fysikalske i Førde. Men hvem skal dekke det? Jeg 
ser ingen økonomisk mulighet for å punge ut selv. Jeg 
føler at jeg er en kasteball i systemet og min befatning 
med Nav har ikke vært noen god opplevelse. Så av-
gjort ikke, sier han bestemt.

Helt arbeidsufør nå
Karl Martin Lie forteller han stadig blir dårligere:

- Jeg greier ikke å løfte en melkekartong engang. 
Fingrene er hovne og jeg har veskeansamling også i 
armene. Jeg skal opereres og vesken skal tappes ut. 
Helsen min er rett og slett veldig dårlig. Legen mener 
det kan være utsikter for at jeg kommer i jobb igjen, da 
i en redusert stilling. Men skal jeg bli bedre, så må jeg 
ha opptrening og hjelp. Her møter jeg veggen igjen. 
Uten penger så kan jeg jo ikke få den opptreningen jeg 
kunne hatt nytte av. Alt stopper opp, forteller han. 
Lie sier han neppe er den eneste i foreningen som føler 
seg ”motarbeidet” både av Nav og forsikringsselskap.

-Papirmølle og rot, er karakteristikken Nav får:
-Nye regler ser ut til å bli satt ut i livet uten at det føl-

ger ressurser med. Dermed blir det mye rusk i maski-
neriet. Jeg forstår at folk blir desperate når de ikke når 
fram. Jeg har ofte spurt meg selv hvorfor etater ikke 
anmeldes når de ikke gjør jobben sin.

Lei sak
Seniorrådgiver i LTN, Per Oretorp, sier at Lies historie 
ikke er unik. Kommer saken skjevt ut, så trøbler det seg 
gjerne til ettersom tiden går. I Lies tilfelle har han inn-
gått et forlik om erstatning, og det er særdeles vanske-
lig å gjøre om i ettertid.

- LTN oppfordrer derfor skadelidte, enten det gjel-
der trafikk,-yrke,- eller fridsskadde, om å ta kontakt 
med oss raskest mulig. Det er uhyre viktig at advoka-
ten som gis oppdraget har lang erfaring og mer eller 
mindre utelukkende arbeider med personskadeerstat-
ningsrett. Som forening bistår vi jo også i andre spørs-
mål, eksempelvis trygderett. En del av lokallagene  
arrangerer kurs i trygd og erstatning, og disse kursene 
er vanligvis godt besøkt. Det er jo et tegn på at det er 
meget vanskelig å orientere seg i lovverket, konstate-
rer Per Oretorp.

Tablettforbruket forteller om en mann som har mye 
smerter…

Karl Martin Lie er blant ant plaget av at veske samler seg i kroppen. Hendene er hovne.

”Historien er ikke unik. 
Dessverre”
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Britt Mjaasund Øyen har hatt en lang karriere som 
idrettsutøver med svært gode prestasjoner på nasjo-
nalt og internasjonalt nivå. Hun har vært en pioner når 
det gjelder deltakelse, utvikling og organisering av flere 
idretter for bevegelseshemmede.
I begrunnelsen fremheves det at hun vist stort stor evne 
og vilje til å stimulere andre til aktivitet og deltakelse, 
og å lære dem viktige ferdigheter som de kan ta med 
seg for å gjøre sitt eget ”Riddersprang”. Inspirerende, 
motiverende og inkluderende er ord som blir brukt om 
henne fra personer hun har hjulpet til å oppleve idrett.

Mange priser
I 1991 brøt hun en barriere ved å spille på det norske 
laget i kjelkehockey i World Cup, og i 1994 voktet hun 
målet på sølvlaget under Paralympics på Lilleham-

mer. Til sammen har hun vunnet 10 paralympiske gull- 
medaljer i ispigging. 
Britt har deltatt på Ridderrennet hele 25 ganger. Hun 
var en av de som ivret for å få pulk utfor til å bli en gren 
innenfor handikapidretten, og hun deltok aktivt i hals-
brekkende forsøksvirksomhet.

En ildsjel
For 10 år siden var hun med på å starte Oslo Rullestol 
Tennisklubb, hvor hun har vært formann i klubben i 
mange år. 

- Vi håper at denne prisen kan motivere både hen-
ne, Tennisforbundet og andre til å stå på videre for å 
utvikle Rullestolstennis til å bli like utbredt i Norge som 
i mange andre land, sa Ine Wigernæs under overrek-
kelsen. risen er et diplom og sjekk på 5000 kr. 

Erling Stordahls Ærespris 2012
tildelt Britt Mjaasund Øyen
Det var en stolt prisvinner som mottok Erling Stordahls Ærespris under 
avslutningsseremonien på Ridderrennets siste dag på Beitostølen.

- Dette kom som en stor og  
positiv overraskelse for meg  
og jeg både stolt og beæret  
over denne prisen, sa en  
sprudlende og engasjert  
Britt Mjaasund Øyen.  
(Foto: Jan Arne Dammen)

Rådgiverne svarer på spørsmål

LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid hver torsdag mellom 
klokken 10.00-14.00. Hun svarer på spørsmål angående 
kognitive skader. E-post: kognitiv@ltn.no
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Av Kjersti Bergvik

Onsdag den 21.mars var seniorrådgiver 
Per Oretorp hos LTN-Ofoten og hadde 
kveldskurs i erstattingsrett.

Kurset gikk over tre timer og ble holdt på vårt nyåpne-
de Rica hotell. Kurset samlet 19 lydhøre og interesserte 
medlemmer. Rådgiver Oretorp hadde også flere kon-
sultasjoner, det var flere som ønsket å få hjelp. 

Kurset ble veldig godt mottatt og vi takker Per Oretorp 
for hans engasjement. 
Laget har også hatt andre aktiviteter enn kurs. I peri-
oden 10.-19. mars hadde Ofoten sin årlige kafè under 
Vinteruka (VU-kafè). Denne ble godt besøkt spesielt i 
helgene. Takk til våre medlemmer som gjorde det mulig 
å gjennomføre kafeen også i år. Det var nå 17-18 gang 
(år) vi arrangerte VU-kafè.

Erstatningsrett 
i Ofoten 

Medlemmene møtte på det 
nyåpnede Rica Hotell.

Kurset som ble holdt av seniorrådgiver Per Oretorp ble meget godt 
mottatt i Ofoten.

Landsstyret i LTN avholdt styremøte den 29. mars og har signert revidert regnskap. 
Styret rapporterer om at det jobbes godt.  Planleggingen av den neste store samlin-
gen på Gardermoen den 8. mai har tatt en del tid. Representanter fra alle LTN-lag er 
ventet til Gardermoen i mai.

Landsstyret møttes i Oslo

Landsstyret var i slutten av mars samlet i Oslo og trakk frisk vårluft i en av pausene. Jarl Vian (t.v) , 
Inger Simonsen, Martin Berg, Hilde Valberg (nestleder), Kjell Silkoset (leder), Leif Ranglo og Carina 
Simonsen.

Rådgiverne svarer på spørsmål
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Fra 29. mai 2011 til september 2011, ble fire ungdom-
mer rammet med døden til følge, noe som berørte hele 
i bygda. Kameratene satt igjen i dyp sorg. De var redde 
for hvem som kunne bli rammet neste gang. Famili-
ene satt også igjen i dyp sorg og fortvilelse, med man-
ge spørsmål som: ”Hvorfor skjer dette og hva er me-
ningen, hvordan skal vi komme videre, hvor skal vi få 
hjelp?”  Etter at jeg hadde vært inne å hjulpet noen fa-
milier som slet for å komme seg videre, bestemte jeg 
meg for å gjøre noe for den hardt rammede bygda, vise 
at det alltid er noen som bryr seg.

Varm velkomst
Fra den 3. februar til den 5. februar ble det avholdt  
arrangement i regi av Landsforeningen for trafikk- 
skadde, LTN-Sortland og Andøy lokallag sto som  
arrangør. Vi leide inn Kjersti Bergvik og Inge Botten  
til å bistå og hjelpe til med arrangementet.
Gunnhild og Roger Lauknes som mistet sin sønn for to 
og et halvt år siden i en tragisk ulykke ble våre i det lille 
lokalsamfunnet. De ordnet med campingvogn utenfor 
sitt hus hvor vi kunne sove, og åpnet sitt hjem for oss 
alle tre på en fantastisk måte.

Fredag ettermiddag startet vi med å handle inn alt av 
mat, kaffe, kaker og lys til arrangementet, før vi satte 
kursen mot Rossfjord hvor vi ble geleidet over tele- 
fonen til Gunnhild Lauknes. Vi fikk en hjertelig velkomst 
og vi forsto da hvor lenge de hadde ventet på dette.
Kvelden gikk med til at de fikk dele sin historie og sorg 
med oss, samtidig som de fikk dele alle de gode min-
nene de satt igjen med etter en kjær sønn og bror.
Deres datter Guro på 19 år var sammen med oss hele 
kvelden, en jente vi ble så hjertelig glad i alle sammen.

Mange møtte frem
Lørdag dro vi til skolen og ordnet lokalet, stekte vaf-
ler og kokte kaffe slik at alt var klart til arrangementet 
startet. Det var omlag 20 personer som møtte fram på  
lørdag, pårørende til de rammede familiene, men også 
en person som hadde en hardt skadet bror etter en tra-
fikkulykke.
Arrangementet ble åpnet ved at vi fortalte om Lands-
foreningen for trafikkskadde, hvordan foreningen ble 
startet, hvordan vi kunne bistå med hjelp gjennom for-
eningen og hvilke personer som jobbet på sekretaria-
tet, og også hvordan de kunne kontakte personer som  

Landet Rundt 

Av Inger Simonsen
Landstyremedlem

Liten bygd ble
hardt rammet

Rossfjord er ei lita bygd med 1000 inn-
byggere som på en brutal måte ble ram-
met. I løpet av to og et halvt år mistet 
seks familier sine kjære sønner i tragiske 
ulykker, ungdommer i alderen 18 til 28 år.

Det var omlag 20 personer som møtte fram. Noen av dem var pårørende til de rammede familiene.
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jobber i sekretariatet. Fylkes- og lokallag over hele lan-
det ble fremhevet, likeså at det finnes likemenn/med-
mennesker i alle lokal- og fylkeslag.
Det var på forhånd lagt ut brosjyrer, reflekser og Seliu-
ser, samt Trafikkskaddes magasin og det ble opplyst at 
de som ville bare måtte ta med seg det de fant interes-
sant.

Ordføreren deltok
Ordfører i Lenvik kommune Geir Inge Sivertsen deltok 
og overtok ordet etterpå.
Han åpnet med å takke for at han fikk komme og presi-
serte at han først og fremst var der som medmennes-
ke, men hvis det var spørsmål som de brant inne med 
så var han der som ordfører også. Dette ble tatt i mot 
med takk fra deltagerne, han lyttet og skrev ned det 
som de etterlyste og lovte at dette skulle han ta med 
seg videre i kommunen.
Han takket også LTN for at vi hadde tatt oss tid til å 
komme til Rossfjord, for som han sa at det å vise at 
man bryr seg og er medmennesker betydde mye for 
bygd i sorg.
Han deltok sammen med oss i to timer og er vel den 
eneste ordfører som vi vet om som ble fotografert med 
Selius i slipset, dette til stor applaus og en god latter fra 
deltagerne.
Som takk for at han stilte opp fikk han Seliuser og  
reflekser med hjem til sine barn. Han fikk også brosjy-
rer og Trafikkskaddes magasin med, samt visittkort.

Veldig fornøyd
Det ble også god tid til kaffe og noe å spise og sosi-
alt etterpå. Det så ut som de fleste åpnet seg for hver- 
andre og praten gikk livlig rundt bordene.Alle kom med 
tilbakemelding om at det hadde vært en fin dag og de 
hadde fått mye nyttig informasjon, samt at dette hadde 
gjort godt for dem alle.
Søndagen startet med å dra på kirkegården sammen 
med Gunnhild og Roger å tenne lys på gravene. Så bar 
det av gårde til flerbrukshuset som er i tilknytning til  
sykehjemmet, dette blir brukt til gudstjenester, barn-
dåper m.m. på vinteren, da kirken i bygda er stengt 
grunnet at den er gammel og kald.
Vi kokte kaffe, og ordnet med noe å spise slik at alt var 
klart til minnestunden skulle begynne.

Det var ca 25 personer til stede under minnestunden, 
av disse var det seks ungdommer som møtte.

Håpets lys
Vikarprest Jan Ole Berntsen holdt minnestunden, og 
minte oss alle på at håpets lys alltid måtte få brenne, 
likeså sa han i sin tale at denne samlingen står i håpets 
tegn og ord, la oss alle ta det med oss i hverdagen.
Det ble spilt musikk og Kjersti leste to dikt, etterpå ble 
det lystenning, ei fin minnestund som nok var tøff for 
mange av de rammede, men som mange sa så var det 
også godt.
En verdig avslutning på ei flott helg sammen med så 
mange flotte mennesker tross det de hadde gått gjen-
nom.
Til slutt ble det servert kaffe og noe å spise, og det var 
godt å observere at alle slappet av og koste seg i lag.
Vi følte vel alle tre at vi hadde knyttet sterke bånd og 
vennskap for livet.
Vil til slutt takke menighetsrådet for gratis bruk av fler-
brukshuset, en stor takk til Evelyn Elvemo som hadde 
klargjort alt til minnestunda.
En stor takk til rektor ved Rossfjord skole for gratis  
lokale og en stor takk til ordfører Geir Inge Sivertsen og 
vikarprest Jan Ole Berntsen. 

Jobber med sorggruppe
I ettertid fikk jeg telefon fra psykolog Kim Màhlitz, som 
sa at han sammen med vikarprest Jan Ole Berntsen 
jobbet nå med å få en sorggruppe på plass i regi av 
Lenvik kommune.
De skulle starte denne gruppen i Rossfjord først for de 
som var berørte, men satset på at dette skulle kunne 
bygges videre på når slike tragedier skjer, slik at det-
te skulle være et tilbud som Lenvik kommune hadde 
å tilby.
Han lurte også på om jeg hadde noen erfaring med 
slike sorggrupper og om jeg kunne tenke meg å være 
med. Slik erfaring hadde jeg ikke, men vet at det var  
lokallag i LTN som hadde erfaring med dette. Jeg ga 
han telefonnummer til Inger Berit Stene som jobber i 
Norsk Selvhjelpsforum og har fast kontor i Tromsø, hun 
har bred erfaring med slike grupper. Han lovde å gi  
tilbakemelding når de var kommet godt i gang, slik at vi 
kunne vite om dette tilbudet.

Vikarprest Jan Ole Berntsen holdt minnestunden, 
og minte oss alle på at håpets lys alltid måtte få 
brenne.

Ordfører i Lenvik kommune Geir Inge Sivertsen 
deltok også, og han fikk hengt en ”Selius” i slipset. 



LTN takker for annonsestøtten

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Tysfjord
kommune

 www.tysfjord.kommune.no

www.nord-fron.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

Meløy
kommune

www.meloy.kommune.no

Øygarden
kommune

Teknisk drift og service
 www.oygarden.kommune.no

Vevelstad
kommune

www.vevelstad.kommune.no

Grue
kommune

www.grue.kommune.no

Leikanger
kommune

www.leikanger.kommune.no

Samnanger
kommune

www.samnanger.kommune.no

Hyllestad
kommune

Skolekontoret
www.hyllestad.kommune.no

www.ballangen.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Vikna
kommune

www.vikna.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Årdal
kommune

www.ardal.kommune.no

Nesset
kommune

www.nesset.kommune.no

Drammen
kommune

www.drammen.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysvaer.kommune.no

Froland
kommune

www.froland.kommune.no

Fosnes
kommune

www.fosnes.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Tjeldsund
kommune

www.tjeldsund.kommune.no

Hægebostad
kommune

www.haegebostad.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

www.gran.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

Trafikk og
Parkeringsseksjonen

www.rana.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Lindås
kommune

www.lindas.kommune.no

Kvam
Herad

www.kvam-herad.kommune.no

Som medlem i

Landsforeningen for trafikkskadde
kan du få en gratis vurdering av saken din gjennom advokat.

Ta kontakt på telefon 22 35 71 00
for nærmere informasjon!
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Som de fleste kjenner til så er det mulig 
for frivillige organisasjoner å profilere 
seg selv i de reklamefrie dagene i påsken. 
I år var LTN på TV-skjermen med to nye 
kortfilmer.
   - Vi er veldig godt fornøyd med produk-
sjonen, og vi har flotte LTN-medlemmer 
som velvillig har stilt opp og bruker sin 
historie, sier generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

Det er Bedriftsøket som står bak filmene og de bruker 
Mann av Huse produksjoner. 

- Fra LTN deltar Cato Ulvestad, Silje Ugelstad og 
Andrè Berg Johansen. Filmen med Andrè er ikke fer-
dig enda, så i påsken var Silje på TVNorge og Cato på 
TV2. Det hele er lagt ut på facebook, forklarer general-
sekretæren og legger til: 

- Det er bra for LTN å være på TV i disse høytids-
dagene. Mange ser på TV i høytiden. Det betyr at vi 
får fortalt flere at vi finnes og kan hjelpe flere. Det fine 
med disse nye filmene er også at de viser mangfoldet 
hos oss. Som sagt, vi er kjempefornøyd med dem vi 
har samarbeidet med, sier hun.

LTN på TV 

- Vi er kjempefornøyd med produksjonen som gikk 
på TV i påsken, fastslår generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

I LTN-Stjør- og Verdal lokallag finnes det mange ildsjeler og to av dem 
ble nylig hedret for sin storstilte innsats for LTN. Hallgeir Hjelseng har 
vært aktiv i laget siden hans mor var med og startet lokallaget i 1996. 
Han selv ble med i styret tidlig på 2000-tallet og har sittet der siden.  
Styret har brukt i sin begrunnelse at Hallgeir har vist et positivt og godt 
engasjement i laget.

Johan Valberg har vært medlem i LTN siden 1993, og har vært delaktig 
i de fleste arrangementer som laget har gjennomført. Han har sittet i  
styret i mange år. Styret skrev i sin begrunnelse at Johan fyller alle krite-
rier for å få tildelt hederstegn for sitt engasjement i LTN.
Hederstegnene ble delt ut i forbindelse med lagets årsmøte.

Hjelseng og Valberg 
hedret for innsatsen
Hallgeir Hjelseng og Johan Valberg i LTN-Stjør- og 
Verdal lokallag har begge fått hederstegn for sin  
innsats i LTN.

Johan Valberg var en av dem som ble tildelt hederstegn under 
årsmøtet i LTN-Stjør og Verdal lokallag. (Hallgeir Hjelseng var ikke 
til stede da bildet ble tatt).
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MØRE og ROMSDAL
Advokat Øyvind Riise
Torget 2, 6413 MOLDE
oyvind.riise@wold-riise.no ...............................................Tlf. 71 25 27 11

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen
2900 FAGERNES

E-mail: firmapost@advokatenesveen.no .......................Tlf. 61 36 03 66

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

RING FOR INFORMASJON

BUSKERUD

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

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

Lierstranda 111, 3400 LIER...................................................Tlf. 05 090

Modum Trafikkskole AS
Lilleåsgata 5, 3341 DRAMMEN.........................................Tlf. 327 81 113

Blomsgate 5, 3510 HØNEFOSS......................................Tlf. 32 12 32 08

NORD-TRØNDELAG

Skjevik
Ølvegata 18-20, 7715 STEINKJER...................................Tlf. 454 81 820
www.bobbosbiler.no

ROGALAND

Bil & Mc Skolen Stavanger AS
Haakon VII’s gt 8, 4005 STAVANGER..............................Tlf. 51 56 77 80

BMG Kjøreopplæring
Meierigt 17, 4349 BRYNE...............................................Tlf. 51 48 10 20
E-post: post@bmgkjoreopplaering.no

Bryne Bil & Mc Skole AS
Parkv 2, 4340 BRYNE...................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no

Kåre Ekrene Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND...........................Tlf. 52 71 75 66

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND........................... .......Tlf. 52 72 95 00
E-post: post@trygve-trafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

7084 MELHUS..............................................................Tlf. 72 87 03 89
avd Støren..............................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

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

TELEMARK
Wright Trafikkskole AS avd. Kragerø
Frydensborgveien 4, 3770 KRAGERØ..............................Tlf. 35 98 25 24
E-post: tovet@wright.no

VESTFOLD
Centrum Sørensen Trafikkskole
Slagenv 16, 3110 TØNSBERG........................................Tlf. 33 31 04 68
E-post: post@tut-tut.no

Eian’s Trafikkskole AS
Peder Bogensgt 6 a, 3238 SANDEFJORD.........................Tlf. 33 47 56 00
E-post: post@eianstrafikkskole.no

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

- ATL-skolene støtter
Trafikkskaddes Magasin

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

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

Fagerlia 30
 Langesg. 1

3044 DRAMMEN
Tlf. 32 26 44 70
Fax. 32 26 44 71

Motorhuset AS
Lilletunev. 4

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 76 00

Essen Bil AS
Industriv. 1

1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80

Kristiansund Taxi
Ramsaysgate 18

6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 936 61 678

Aas Transport AS
3630 RØDBERG
Tlf. 977 27 200

Hammerfest
Parkering KF
9615 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 32 28

Nordlandsfly AS
Mosjøen Lufthavn
8658 MOSJØEN
Tlf. 75 18 95 00

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

Holmen
Motorservice AS

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 09 80

Hoff Bilpleie ANS
Kobberbergsveien 8
3615 KONGSBERG

Tlf. 977 32 777
www.hoffbilpleie.no

Forus
Storbilskole

Bergelandsg 37
4012 STAVANGER

Tlf. 970 80 153

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

Jan S. Krog
Transport

Eneråsen, 1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Funderud
Transport AS
Ragnhilds vei 9 A

1473 LØRENSKOG
Tlf. 905 72 437

Kjeppestadv 30, 1400 SKI    -    Tlf. 64 91 35 00



Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Det er lov å feire – vi sponser sjåfør!
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN) og If skadeforsikring ønsker at russen skal kom-
me gjennom feiringen uten skader eller ulykker. Enkelte år har ulykkestallene vært svært dystre. 
Som et forebyggende tiltak er det derfor dratt i gang en landsomfattende aksjon som heter ”Tic-
ket to ride”. Natt til den 1. mai og natt til 17. mai tilbyr LTN og If seg å sponse hver russebil med til 
sammen 500 kroner. Dette gjør vi for at avgangselevene skal kunne leie seg voksne edrue sjåfører. 
Russen som inngår avtalen med LTN og If, skal også bidra med samme beløp til sjåførene. Der-
med vil sjåførene som leies få betalt 1000 kroner for to oppdrag. Det forutsettes også at den som 
leies som sjåfør, har hatt førerkortet i fem år. 

Er dere interessert? Kontakt lokallaget i Landsforeningen for trafikkskadde i deres distrikt, eller 
ring LTNs hovedkontor i Oslo på tlf: 22 35 71 00 • mail:sekretar@ltn.no 

Ha en hyggelig russetid!

Birte Sand Rismyhr, som er 24 år gammel, har nå tatt 
plass i sekretariatet i Christian Michelsens gate i Oslo. 
Etter at Dahl-Hilstad gikk over i ny stilling, har det vært 
et ønske om å få rett kvinne, eller mann, på plass.  
Spesielt har det vært et ønske å få ansatt en medarbei-
der med kompetanse på kommune og Nav, ikke minst 
etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft. Etter flere 
intervjuer med jobbsøkere falt valget på Sand Rismyhr. 

Fra Sunnaas
Brite kommer fra en stilling som sosionom ved  
Sunnaas Sykehus, avdeling RMN, som jobber med 
ryggmargsskader, multitraumer og nevrologi samt 
brannskader.  Hun var også barneansvarlig sosionom, 
så hun har også kunnskap om barn og ungdom i syke-
hus.

- Hva blir dine viktigste oppgaver?
- Det blir å gi råd og veileding til enkeltmennesker. 

Per i dag har jeg mest erfaring med Nav og kommune. 

Dessuten skal jeg også holde kurs for medlemmer og 
arbeidspartnere. Jeg skal også delta i det interesse-
politiske arbeidet, forteller hun.

Aktiv dame
Dialekten røper at 24-åringen opprinnelig kommer fra 
Karmøy, men hun har bodd i Oslo de siste årene. Birte 
stortrives i leiligheten hun har sammen med sambo-
eren på Bislet, og bruker fritiden på venner, trening og 
konserter. Hun er en aktiv dame selv om jobben har tatt 
mye av tiden de siste årene.

- Etter at jeg startet i LTN så har er ikke veien til  
jobben så lang, og det kjennes godt - spesielt på etter-
middagen, forteller hun og legger til at medlemmene 
bare må sende en mail, eller ringe, hvis de har spørs-
mål om saker.

Birte har mailadresse: birte@ltn.no

Birte på plass som ny rådgiver
Etter påske begynte Birte Sand Rismyhr som rådgiver i LTN. Stillingen ble ledig da 
tidligere rådgiver Ingeborg Dahl-Hilstad ble ansatt som ny generalsekretær.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på 
oppgavene i LTN, sier nyansatt rådgi-
ver Birte Sand Rismyhr.
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SeliusSelius
Nå går det raskt mot mai måned og da er det 
snart sommer! Jeg har pakket bort alle vinter-
klærne, for nå er det ikke lenge før badeseson-
gen setter inn. Det kan jo hende du er heldig å 
ha en svømmehall i nærheten der du bor. Noen 
skoler har basseng  og enkelte kommuner har 
egne offentlige anlegg. Når vi nå går somme-
ren i møte så tenkte jeg at jeg ville skrive litt om 
hvor viktig det er at vi lærer å svømme. Hvert år 
så er det dessverre noen som drukner, og noen 
av disse er barn. Der jeg bor så er det en vok-
sen dame som hvert år har svømmeopplæring 
i et tjern her i nærheten. Denne damen har lært 
mange hundre barn å svømme. Hvert år kom-
mer det en hel gjeng med barn som vil være 
med, og det er kjempefint. Det koster ikke så 
mye heller. Dessuten er jo det å lære å svømme 
noe du vil ha glede av hele livet – og du vil være 
mye tryggere hvis du oppholder vannet. Kan-
skje du liker å fiske og dermed oppholder deg 
mye ved vannet? Jeg synes derfor du skal sette 
deg som mål å lære å svømme i sommer hvis 
du ikke allerede kan det.

Sykling hører også våren og sommeren til. 
Husk at du sjekker bremser og lys på sykkelen 
før du tar den i bruk. Jeg blir veldig glad hvis 
du sykler med refleksvest slik at du er synlig i 
trafikken. Bruk også gang- og sykkelstiene hvis 
du kan!

Ha en flott mai måned!

Hilsen Selius

Viktig å kunne
svømme

Denne flotte fargerike tegningen har vi fått fra Iver 
Dahl-Hilstad (5). Tusen takk for tegningen. Det kommer 
en overraskelse i posten.

FINN 8 FEIL!

VED FØRSTE
ØYEKAST
Kan du, ved å
kaste et blikk på
dette bildet, se om
det er 26 ruter
eller mer som
mangler på dette
sjakkbrettet? 

SE PÅ MEG!
Mikke fotograferer.

VED FØRSTE
ØYEKAST
31 ruter mangler.

FINN 8 FEIL!
Kan du finne de åtte
små detaljene som
skiller disse to
bildene? 

LØSNINGER

SE PÅ MEG!
Hvem poserer Minni for? Fargelegg alle feltene med en prikk så
får du se.



Løsninger

FINN 8 FEIL!

VED FØRSTE
ØYEKAST
Kan du, ved å
kaste et blikk på
dette bildet, se om
det er 26 ruter
eller mer som
mangler på dette
sjakkbrettet? 

SE PÅ MEG!
Mikke fotograferer.

VED FØRSTE
ØYEKAST
31 ruter mangler.

FINN 8 FEIL!
Kan du finne de åtte
små detaljene som
skiller disse to
bildene? 

LØSNINGER

SE PÅ MEG!
Hvem poserer Minni for? Fargelegg alle feltene med en prikk så
får du se.

   nr. 4 – 2012 • Tm 27

SeliusSelius
Her om dagen skulle jeg gå ut av 
Rema 1000. Da så jeg to soldater 
som holdt hånd i hånd. Hvilken 
type soldater var det?
Svar: Leiesoldater.

Om morgenen gikk blondinen bort 
til speilet. Hun sa til seg selv: - Jeg 
ser ikke ut!
Hun gikk da bort til vinduet og sa til 
seg selv. - Nå ser jeg ut.

- Vet du hvordan appelsinen ble til 
juice?
- Nei.
- Han ble pressa til det.

Ole satt på skolen og kjedet seg 
som vanlig.
Ole: - Lærer, kan du åpne opp 
vinduet?
Lærer: - Hvorfor det?
Ole: - Fordi, hjemme pleier jeg alltid 
å sove med vinduet åpent.

To bananer gikk på en vei, en grønn 
en og en gul. Da de ankom et kryss, 
gjemte den grønne bananen seg 
bak hjørnet. 
Da den gule bananen gikk forbi, 
hoppet den grønne fram og brølte:
Bøøøøøøøø!
Da ristet den gule bananen på  
hodet og sa: - Du er så umoden!

Læreren: - Hvorfor snakker du 
mens jeg underviser?
Eleven: - Hvorfor underviser du 
mens jeg snakker?

To sitroner gikk over veien, så ble 
den ene påkjørt. Da spurte den 
andre:
- Ble du sur nå?

- Hva heter den nye hunden din?
- Jeg vet ikke, den vil ikke si det.

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
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Skandinavisk
Trafikksenter AS

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 05 85 60

Arendal Båt &
Billakkering

Brekka Austre Moland
4800 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Arkitektkontoret
A38 AS
Kyrkjev 6

6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 74 50

 Kyrkjev 6
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 77 50

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

Gumpens
Auto Øst AS

Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

ANONYM
STØTTE

Viking Redningstjeneste Detalj AS
Konows g 3, 0192 OSLO

Tlf. 22 19 10 11 Bragersveg 6, 2050 JESSHEIM
Tlf. 63 99 69 00

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

A. Hønsen Sjåførskole AS
Vestvollv 8 b, 2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62 - Fax. 64 83 62 61
TRAFIKKFORUM AS:

-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i sentrum for våre trafikkskoler

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Sletta Verft AS
 6693 MJOSUNDET

Tlf. 71 64 77 50

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Helge’s Bil AS
Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300
www.helgesbil.no

RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

EuroContact
Norge A/S

 Øvre Flatås vei 18
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 42 40

Pilaro AS
 Alfheim 7, 1384 ASKER

Tlf. 66 90 80 00

Akershus
Amtstidende AS

Wienerbrødskjæringa 13
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 54 00

Aksel Endresen
Transport AS

Havnegata 14
8430 MYRE

Tlf. 76 13 36 26

Orkdal
videregående skole

Follo, 7300 ORKANGER
Tlf. 73 86 66 00

PK
Entreprenør AS

4683 SØGNE
Tlf. 38 05 18 80

Barkhald &
Pedersen

Trafikkskole AS
Strandgata 12
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 08 89

Byggteknikk
Valdres AS

Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Autofix AS
Lunde 1

4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 94 50

ØSTFOLD
Halden.....................................Tlf. 69 17 54 90

HORDALAND
Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN...............Tlf. 24 03 13 00

www.moller.no

Ingeniør og
Arkitektkontor

Andreas Holmsen
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 17 32

Rana
Industriterminal A/S

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 69 20

Accuro
Regnskap AS

 Kjellstadvn 5
3400 LIER

Tlf. 993 83 030

Arvid Nielsen
Trafikkskole AS

Heddalsv 44
3670 NOTODDEN
Tlf. 35 01 07 00

Industriv 14
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 88 50

Bømlo
Folkehøgskule

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Hammerfest
Skadesenter AS

Båtsfjordv 2 A
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 40 78 00

Flage
Transport AS
Skomakerberget 6

9517 ALTA
Tlf. 971 34 547

Servicehallen
Dombås AS
Essostasjonen
2660 DOMBÅS
Tlf. 61 24 20 00

Horten
Båtsenter AS

Nedre v 8
3183 HORTEN

Tlf. 33 03 54 00

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

2850 LENA
Tlf. 61 14 36 00

post@lena-jernvare.no
www.lena-jernvare.no

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

FFF Hage
og Miljø A/S

Follestad Industriområde
3474 ÅROS

Tlf. 31 29 26 30

Oslov 59-65, 1534 MOSS
Tlf. 69 25 33 82

Alstad Auto A/S
Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Regnskap & Revisjon
 Vestre Strandg. 42

4612 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 12 25 50

Elveg. 5
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 51 33

Jørpeland
Bilverksted A/S
Nedre Barkvedvegen 13

4100 JØRPELAND
Tlf. 51 74 08 80

Autohjørnet AS
Stasjonsg. 91

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 15 66

Sverdrup Steel AS
Strandsvingen 2

4032 STAVANGER
Tlf. 51 81 69 00

Trafikkskolen
v/Ole Edvard Larsen

 Langvasseid
9910 BJØRNEVATN

Tlf. 934 14 356

XO Trafikkskole
Kirkebakken 13
8530 BJERKVIK
Tlf. 907 26 056

Brandtsgård
Minibuss

Gneisen 8
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 934 98 678

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

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

Toten Rundt
Bud og Varetaxi

Haakons gate 1
2815 GJØVIK
Tlf. 414 00 495

DekkTeam Skarnes
 Slomarka Industriområde

2100 SKARNES
Tlf. 62 96 11 24

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

9615 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 73 30

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 7797263 HAMARVIK

Tlf. 72 44 80 80

avd. Bergen
Liav. 4, 5132 NYBORG - Tlf. 55 53 54 00
Lastebiler - Busser - Delelager - Verksted
- Truckdiesel - Døgnåpent selvbetjening

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79 Nedrevei 4, 3658 MILAND

Tlf. 35 09 05 85  -  Mobil 996 25 400

Kirketeigen Ungdomssenter
& Camping

Bygdahusvegen 11, 2642 KVAM
Tlf. 61 21 60 90
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LTN kryss

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

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

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

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

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

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

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

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: 
11. mai

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Kjør pent i 
påsketrafikken

Vinnerne er:
Rune Haugom, 
Mandal

Ann-Margrethe 
Seierstad, 
Sandefjord

Else 
Kristiansen, 
Gravdal 



LTN takker for annonsestøtten

Tveito Maskin AS
Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20
Mobil 909 04 016

Ramlo
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 30 560

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 70 05

Lindsethmo
Transport AS

Øverlia 11
7860 SKAGE I NAMDALEN

Tlf. 900 62 105

Skvadronvegen 3, 4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Osbuss AS
 Industrig. 47, 5200 OS

Tlf. 56 30 99 80

Holsts g 10, 0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

Pel &
Bryggeservice

Bjørnevn 32
4323 SANDNES
Tlf. 917 55 524

Randaberg
Taxisentral

4070 RANDABERG
Tlf. 05 141

Lierterminalen, 3400 LIER   -   Tlf. 32 24 25 50

Nordkapp Renovasjon AS
- tlf.: 900 75 444

Seppola Auto AS
- tlf.: 78 47 62 20

Falck Honningsvåg
- tlf.: 78 47 62 22

Mauseidvåg, 6036 MAUSEIDVÅG
Tlf. 70 19 88 50

Tønsberg Parkering AS
 Kjellengveien, 3125 TØNSBERG

Tlf. 33 34 89 60
www.tonsberg-parkering.no

Lena, 2850 LENA   -   Tlf. 61 14 33 50

Trygg
Trafikkskole

Tvetenv 150
0671 OSLO

Tlf. 928 41 200

Oppaas
Trafikkskole

Telegata 2
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 30 00

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

Graving - Transport

Karl Botolfsen
VVS AS

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO

Tlf. 23 16 76 50

Sørengen
Kjøreskole AS

 Kongsv 84
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 13 36

AKERSHUS
Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI......................Tlf. 64 97 78 00

Bilia Personbil as
Brannmannsv 2, 2050 JESSHEIM....Tlf. 53 02 57 80

www.bilia.no

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

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

JIB Service & Assistanse
JAN IVAR BAKKE

Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 476 83 385

Moss
Transportforum AS
Vålerv. 157, 1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30
www.mtf.no

Skogveien
Auto AS

 Knappvegen 1
2322 RIDABU

Tlf. 62 54 30 10

T. T. Eikestøls Eftf.
Lundeveien 107
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 07 00

Sola Shipping as
Bedriftsv 16

4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Kjellemo
Bilverksted AS

Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 45 15

Finstadhagen Last AS
Finstadhagan Industriområde 1

 1930 AURSKOG
Tlf. 63 86 45 01

www.finstadhagenlast.no

Ryghg, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

3701 SKIEN
Tlf. 02 610

7177 REVSNES
Tlf. 72 53 40 50

Finn og Albert
Egeland A/S

4688 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 79

Vest-Agder
fylkes-
kommune

Todenskjoldsg 65
4614 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 07 45 00

Jordheim
Fysikalske Institutt

Sørumsg. 33
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 14 25

Hagev. 9
2613 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 05 10

3277 STEINSHOLT
Tlf. 33 15 56 00

www.steni.no



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Tips 
magasinet!

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

Eller på mail: gunn.almas@ltn.no

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar 
Trafikkskaddes magasin eller post fra LTN? 
Da har du trolig ikke meldt dette til oss.  
Send inn din nye adresse til:

medlemmer@ltn.no • Tel: 22 35 71 00

Landsforeningen for t raf ikkskadde

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

Advokatfirmaet
Pedersen, Reier & Co AS

Adv. Ronald Pedersen – ronald.pedersen@apj.no
Adv. Marte Reier – marte.reier@apj.no
Adv. Stein Olsvik – stein.olsvik@apj.no
Adv. Espen Seeberg – espen.seeberg@apj.no
Adv. Anita K. Syversen – anita.kotte.syversen@apj.no
Adv. Helge Karlbom – helge.karlbom@apj.no

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

eiendomsrettsforhold, forretningsjus, arbeids- og familierett.

Cort Adelersgt. 8, 1515 MOSS • Tlf.: 69 27 85 00 • Fax: 69 27 85 20 
E-mail: advokatene@apj.no • Internett:www.apj.no

§
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
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Avsender: 
LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi har spesialisert oss innen disse problemstillingene:

•		 Hodeskader	
•		 Ryggmargskader	
•		 Nakkeskader	
•		 Forsørgertap	
•		 Skadelidtes	medvirkning	
	 	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•		 Erstatning	til	næringsdrivende	
•		 Pasientskader	

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 

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


