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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. trafikk-
skade, yrkesskade, pasientskade, fritidsskade og tap 
av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saks-
oppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for 
en uforpliktende og gratis vurdering av din erstat-
ningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer infor-
masjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

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

Personskade – erstatningsrett 

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

Har jeg krav  
på erstatning?

Personskade

Pasientskade

Yrkessykdom

Yrkesskade

Trafikkskade

Forsikringsrett

Alminnelig praksis

Strandgaten 18
Kropeliengården
5013 Bergen

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

www.drageset-preto.no

Vi har fått 
nytt navn

På ekstraordinært landsmøte for Landsforeningen 
for trafikkskadde i Norge ble det besluttet å endre 
navn til Personskadeforbundet LTN. Vedtektsend-
ringene trådte umiddelbart i kraft. 

Organisasjonsnummeret 960381998, våre 
øvrige vedtekter og formålsparagraf er som før.

Kontonummer og kontaktinfo er også uendret.

Du kan bruke denne adressen på nett:
www.personskadeforbundet.no

eller som tidligere:         
 www.ltn.no

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Leder

Av Kjell Silkoset

På frigjøringsdagen den 8. mai 2012 ble 
det på ekstraordinært landsmøte vedtatt 
en historisk beslutning. Vi er nå Person-
skadeforbundet LTN. Dette gjenspeiles 
også i logoen på medlemsbladet vårt.
Når jeg nå dagen etter skal sette meg 
ned å skrive denne lederen til maga-
sinet er det mange tanker som raser 
igjennom en leders hode. Vi har et an-
svar for å ta vare på alle medlemmer og 
vise at navnendringen ikke rokker ved 
det vi står for, og det vi alle sammen har 
vært med på å bygge opp. Landsfore-
ningen for trafikkskadde har blitt et vel 
innarbeidet og anerkjent navn, og det 
er viktig at navnet og kvaliteten for all-
tid forbindes med Personskadeforbun-
det LTN. 

La meg også understreke at navnend-
ringen i seg selv ikke løser alle våre 
fremtidige utfordringer. Vi har en stor 
jobb å gjøre. Denne jobben må vi gjøre 
sammen og gjøre godt. Personskade-
forbundet LTN skal være det naturlige 
valget og en opplagt arena og oppsøke 
når ulykken først er ute.

Landsstyret har etter vedtaket svingt 
seg rundt og avholdt Landstyremøte for 
å behandle videre strategier og rammer 
slik at i har et forutsigbart handlingsrom 
for hvordan vi ønsker navnendringen 
og organisasjonsutviklingen videre. 
Første store merkbare hendelse blir nok 
tillitsvalgtkonferansen til høsten, hvor vi 
ønsker en bred medvirkning og involve-
ring fra hele landet i markedsføring for 
å komme best mulig ut i samfunnet, slik 

at vi når målene våre som er godt foran-
kret i vedtektene.

Men selvsagt har det skjedd masse 
spennende rundt i landet som dere vil 
finne artikler om lengre bak i bladet. 
Russen har som vanlig blitt viet ekstra 
oppmerksomhet i april/mai dagene, 
dessverre ser vi stadig i media om ulyk-
ker og hendelser som er rusrelaterte og 
knyttet opp mot disse. Ungdomsulykker 
generelt er også dessverre på denne ti-
den av året også stigende, her har vi og 
nasjonen spesielt en stor utfordring i 
hvordan vi kan nå ut til de forskjellige 
grupperingene. Forskning og forebyg-
ging er nok to viktige stikkord i hvordan 
forstå ungdomskulturen og forebygge 
ulykker, her må jeg si jeg ønsker et bre-
dere og mangfoldig involvering fra ung-
dommen selv.

Jeg vil minne alle om hvor viktig det er å 
tenke sikkerhet og trygghet, godt vedli-
kehold bidrar til at standarden på utsty-
ret holder seg og er trygt. Ta også spe-
sielle hensyn når dere kjører med små 
barn eller dyr i bilen. Varmen kan bli uut-
holdelig og farlig hvis du setter bilen fra 
deg – tross at du står i skyggen. Med dyr 
i bilen er det viktig med lufting. Tilgang 
på kaldt vann burde være en selvfølge. 
Her er det viktig med gode holdninger 
og rutiner.

Med hilsen
Kjell H Sillkoset, Leder 
Personskadeforbundet LTN

Kjære lesere
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Jubelen formelig stod i taket blant 
flertallet av deltakerne under LTNs 
ekstraordinære landsmøte på Gar-
dermoen. Kun èn sak skulle be-
handles og det var forslag om nav-
neendring fra Landsforeningen for 
trafikkskadde i Norge til Person- 
skadeforbundet LTN. Flere av dele-
gatene benyttet anledningen til å 
legge frem sitt syn, men ved opp-
tellingen viste det seg at det var 44 
lag som gikk for en navneendring 
mens fem stemte mot. Ingen stem-
te blankt.

- Dette har vært en demokratisk 
og god prosess. Vi har tatt opp sa-
ken i full bredde ved samtlige regi-
onmøter i landet. Deretter har lage-
ne fått jobbet med forslaget, og har 
fått anledning til å komme med inn-
spill. Personlig er jeg derfor godt for-
nøyd med saksgangen og jeg me-
ner resultatet av avtemmingen viser 

at LTN nå var moden for en navne-
endring, sier leder Kjell Silkoset.

Lettere å jobbe
Landsstyret og seniorrådgiver Per 
Oretorp har de siste månedene 
vært rundt i regionene med frem-
legg av problemstillingen. 

- Vi vet at mange av ildsjelene, 
som dessverre i dag har gått bort, 
også brant for at vi skulle endre 
navn. Navneendring er en sak som 
har versert lenge, sier seniorrådgi-
veren og legger til:

-  De alvorlige trafikkulykkene 
har hatt en nedgang de siste åre-
ne. Bilene blir sikrere og veiene blir 
bedre – selv om dette tar lang tid.  
Som forening har vi eksempelvis 
en økning i antall fritids- og yrkes-
skader, og vi har ønsket et navn 
som gjenspeiler at vi er til for alle 
skadde. Jeg vet også at mange av 

likemennene på sykehus har måt-
tet bruke tid for å forklare, eksem-
pelvis nyskadde som ikke har vært 
involvert i en trafikkulykke, hvorfor 
vi er riktig medlemsorganisasjo-
nen å ta kontakt med. Med det nye 
navnet vil vi fange opp og hjelpe 
langt flere enn i dag. Juridisk job-
ber vi bredt, blant annet med pasi-
entskader, yrkesskader, og voldsof-
fererstatning, forklarer Oretorp.

Glade æresmedlemmer
Æresmedlemmene Marit Andresen 
og Kjell B. Johansen var inviterte 
gjester. Målftid B. Helle, også æres-
medlem, stilte som varamedlem fra 

- En historisk dag
Den 8.mai ble det skrevet historie i Landsforeningen for trafikkskadde. En navneend-
ring har gjentatte ganger vært på dagsorden under landsmøter, men denne gangen 
vedtok et stort flertall av delegatene at navnet skulle endres.
   - Vårt nye navn, Personskadeforbundet LTN, åpner for alle typer skader. Det gjen-
speiler det vi arbeider med i dag. Personlig er jeg svært glad for at så mange stemte 
for forslaget. Jeg tror det viser at lagene har hatt en grundig gjennomgang av saken, 
sier leder Kjell Silkoset.

”Skal ikke miste 
identiteten vår”

- Etter en grundig gjennomgang 
av forslaget har vi kommet fram 
til at en navneendring vil være 
meget fornuftig, sa Tor Arild Han-
sen fra lokallaget i Steinkjer- og 
Namsos.

- Vi skal ikke miste identiteten vår og skal videreføre den gode 
jobben som er gjort. Derfor er også LTN med i det nye navnet, 
forklarte leder Kjell Silkoset.
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Aust-Agder og ble valgt som ord-
styrer sammen med tidligere lands-
leder Henning Bjurstrøm. Samtli-
ge delegater og gjester, med lang 
fartstid i LTN, var synlig fornøyd et-
ter at valget var gjort.

- Dette var kjempefint. En gle-
dens dag, sa mangeårig general-
sekretær som gikk over i pensjo-
nistenes rekker i fjor høst, Marit 
Andresen mens Kjell B. Johansen 
nikket fornøyd. 

En jobb på å gjøre
Leder Kjell Silkoset og generalse-
kretær Ingeborg Dahl-Hilstad leg-
ger ikke skjul på at det blir ”jevn 
jobbing” fremover med å markeds-

føre og synliggjøre Personskadefor-
bundet LTN. Den store konferansen 
i slutten av august blir startskuddet 
for tillitsmannsapparatet.

- Det er helt klart at navnendrin-
gen i seg selv ikke løser alle våre 
fremtidige utfordringer. Vi har en 
stor jobb å gjøre, både i lagene, i 
landsstyret og sekretariatet. Den 
aller første store grunnsteinen leg-
ges under tillitsvalgtkonferansen 
til høsten, hvor vi ønsker en bred 
medvirkning fra hele landet. Her 
blir strategien, ikke minst med tan-
ke på å komme best mulig ut i of-
fentligheten, tatt grundig opp. Vi 
har en kolossal fin gjeng tillitsvalg-
te med stor erfaring, og med det i 

ryggen, så skal vi bli en enda ster-
kere forening enn vi er i dag, sier 
Silkoset og Dahl-Hilstad.

Mange problemstillinger
Personskadeforeningen LTN har en 
rekke saker som det jobbes jevnt 
med fremover. 

- Unge ut av sykehjem, den nye 
Samhandlingsreformen, rehabilite-
ring – ikke minst når det gjelder ho-
deskader og erstatning ved annen 
type personskade er bare en del av 
hva vi bistår mennesker med i dag. 
Vi har hendene fulle av oppgaver. 
Det er mange som ikke får den hjel-
pen eller den erstatningen de har 
krav på. For oss er det veldig vik-
tig at de som har pådratt en skade 
settes i forbindelse med oss så fort 
som mulig. Vi har kompetanse på 
området. Gjennom å endre navn til 
Personskadeforbundet LTN håper 
vi at flere gjøres oppmerksomme 
på at vi er til for alle som skader 
seg og trenger hjelp, avslutter Kjell 
Silkoset.  

- Dette er en gledens dag for oss, sa (t.v) æresmedlemmene Målfrid 
B. Helle, Marit Andresen og Kjell B. Johansen.

”Vi har et solid 
tillitsmanns- 

apparat”

Det ble stor applaus og glede i salen da opptellingen viste at flertallet ønsket en navneendring.
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Salg av våre annonser skjer ek-
sternt, og annonseplass i magasi-
net er solgt på ordinær måte. Vi kan 
ikke annet enn ta til etterretning at 
justisministeren sier at dette bærer 
preg av direkte støtte til organisa-
sjoner fremfor markedsføring av 
Redningstjenesten, sier generalse-
kretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Har kjøpt annonser
Justisdepartementet skal ha kjøpt 
annonseplass for Redningstjenes-
ten i en årrekke, og dette mener de-
partementet kan ha vært i strid med 
regelverket.  Justisminister Grete 
Faremo mener frivillige organisa-
sjoner gjennom annonser kan ha 
fått ”støtte” fremfor at dette har 
vært en reell markedsføring av Red-
ningstjenesten.

- Det har vært kjøpt annonse-
plass også i vårt magasin, og dette 
salget har skjedd på ordinær måte 
gjennom vårt eksterne salgsappa-
rat. At departementet oppretter en 
personalsak som nå er under be-
handling har vi ingen kommentarer 
til. Dette er en sak for Justisdepar-
tementet, ikke en sak internt hos 
oss. 

Gjelder mange
Som i en rekke andre organisasjo-
ner selges det annonser gjennom 
eksterne salgsapparater og det har 
også skjedd når det gjelder Red-
ningstjenesten, forklarer Ingeborg 
Dahl-Hilstad.
Flere medlemsblad, og det øvrige 
arbeidet som driftes av frivillige or-
ganisasjoner, er i mer eller mindre 
grad avhengig av de såkalte støt-
te- eller næringsannonser. Dagbla-
det har en oversikt over 10 frivilli-
ge organisasjoner som har mottatt 

annonsepenger fra Justisdeparte-
mentet.

En lei sak
- Men vi overlever naturligvis 

om ikke Redningstjenesten annon-
serer hos oss. Vi fikk 155 000 kroner 
for disse annonsene i 2011, men 
her skal også vårt salgsapparat ha 
provisjon. Selvfølgelig er det leit 
for oss som en seriøs aktør at vi er 
en av dem som trekkes fram for å 
ha mottatt ”ulovlig” tilskudd,   men 
her har vi som organisasjon ikke 
noe å skjule, avslutter Dahl-Hilstad.

- Ikke regelbrudd hos oss
Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en pressemelding at det er avdekket 
pengebruk i strid med regelverket i departementet. Det er kjøpt annonser for å 
reklamere for Redningstjenesten hos frivillige organisasjoner – blant annet i 
Trafikkskaddes magasin.

- Det er naturligvis leit for oss at vi blir trukket fram som en av or-
ganisasjonene som skal ha fått annonsestøtte på ”ulovlig vis”. Men, 
disse annonsene er solgt på ordinær måte og dette er en sak for 
Justisdepartementet, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad. 

”Salget har skjedd 
på ordinær måte 

gjennom vårt 
eksterne salgs-

apparat”
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Om lag 60 små og store møtte frem 
til seminar på Øverby kompetanse-
senter. Samlingen var et samarbeid 
mellom Øverby, Personskadefor-
bundet LTN, MS-forbundet i Norge 
og Støtteforeningen for kreftsyke 
barn. Deltakerne kom fra 12 fylker 
og det var 13 ”hovedbarn” og 13 
søsken med foresatte som møtte 
frem. Familien Guthormsen hadde 
tatt turen helt fra Vennesla, og de 
storkoste seg under oppholdet.

- Det er fint å møte andre for-
eldre som har en utfordrende livs-
situasjon. Vi kan dele erfaringer, og 
i og med at det er over fem år siden 
Daniel pådro seg en hodeskade, så 
sitter vi inne med erfaringer som 
andre kan ha nytte av, sier pappa 
Bjørn Egil og legger til at det er spe-
sielt hyggelig at barn og unge kan 
møtes og knytte vennskap.

Tøff tid
Daniel (13) kan fortelle at han etter 
ulykken har fått bedre hukommelse, 
har fått mer ro i kroppen og at han 
har det greit på skolen. Utplasse-
ring på en gård, og et par timer jobb 
i en musikkforretning hver uke, er 

noe han synes er kjem-
pefint. Han er også med 
i en kristelig ungdoms-
gruppe der han spiller i 
et band.

- Det var en van-
skelig periode før vi 
fikk en diagnose på 
Daniel etter sykkelu-
lykken. Etter det så har 
skolen stilt veldig godt 
opp. Timeplanen leg-
ges godt til rette for Daniel. Vi er 
begge ansatt ved Vennesla videre-
gående skole og har en veldig for-
ståelsesfull arbeidsgiver. Kontak-
ten med Øverby kompetansesenter 
har vi hatt stor nytte av. Alle instan-
ser, som eksempelvis PP-tjeneste , 
nevrolog og psykolog, som må på 
plass et barn får en hodeskade, har 
vært der. Vi fikk et team rundt oss, 
forteller foreldrene.

Gøy på Øverby
Det var livlig i alle rom på Øverby 
under helgesamlingen. Barn og 
unge ble delt etter alder og funk-
sjonsnivå. Teater, sang, lek, spill og 
diverse foredrag for foreldrene ble 

svært godt mottatt. Klovnerier og 
sminke var også populært.

- Det er flott å ha våre ulike bru-
kergrupper samlet her hos oss, og 
vi er glade for å ha muligheten til 
å invitere dere. Vi håper dere får 
en helg fylt av hygge og nytte, sa 
direktør ved Øverby Anne Tambs 
Thorbjørnsen under åpningen – og 
det ble det. 
Ved Øverby kan de fortelle at tilba-
kemeldingene fra deltakerne har 
vært svært gode.

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Flott familiesamling på
Øverby kompetansesenter
Familien Guthormsen fra Vennesla storkoste seg 
på familiesamling i regi av Øverby kompetanse-
senter på Gjøvik i helgen 5.-6. mai.
   - Vi er veldig fornøyd. Her har det vært  
masse gøy for barn, unge og nyttige foredrag for 
foreldre, sier familien.

- Det har vært fint å få være med på familie-
samling på Øverby kompetansesenter, mener 
familien Guthormsen fra Vennesla med pappa 
Bjørn Egil (t.v), Daniel og mamma Berit.

Tuva Amundsen slo inn spiker i 
konkurranse med mange andre 
barn.

Jubel og latter. Både små og 
store koste seg under helgesam-
lingen.

Familiesamlingen  var et samar-
beid mellom tre organisasjoner 
og Øverby, her representert ved 
Personskadeforbundets LTNs 
Andrè Berg Johansen (t.v) Gurli 
Vagner fra MS-forbundet, direktør 
ved Øverby Anne Tambs Thor-
bjørnsen og Jan M.Svåi fra Støt-
teforeningen for kreftsyke barn.
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Av: Per Oretorp, 
Seniorrådgiver LTN
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I en av sakene hadde 
skadevolder erkjent er-
statningsansvar, men 
det var uenighet om 
hvorvidt skadelidte ble 
ufør på grunn av ulyk-
ken eller om uførheten 
uansett ville ha opp-
stått. De to andre dommene som 
berører to forskjellige ansvarssel-
skap, viser etter min oppfatning ty-
delig at man fortsatt prøver hardt 
for å gjøre gjeldende at alle ska-
der som ikke utvikler seg slik som 
er statistisk sannsynlig, må ha sin 
forklaring i årsaker som ikke betin-
ger erstatning. En påstand som er 

i strid, ikke bare med LTNs forstå-
else av Ask-dommen, men også 
i strid med de juridiske analyser 
som er publisert etter Ask-dommen 
i 2010. Jeg håper det ikke er grunn 
å frykte en utvikling der ansvarssel-
skapene prøver å nekte alle skadde 
kunder som ikke følger en normativ 
og mer eller mindre standardisert 
symptomutvikling, sin rettmessige 
erstatning. En slik utvikling vil kun 
medføre økte rettslige konflikter, og 
dessuten medføre at skadde utset-
tes for unødvendig stress som vil 
kunne ha en direkte negativ innvirk-
ning på både rehabiliteringspro-
sess og prognose.

15. mars 2012 - Nakkeskade
Denne saken behandler en rekke 
interessante juridiske temaer knyt-
tet til; de fire grunnvilkårene fra Lie-
dommen, inngangsinvaliditet, sær-
lig sårbarhet, økonomisk sårbarhet, 
betingelseslæren og adekvanslæ-
ren. En 34 år gammel kvinne ble i 
oktober 2004 påkjørt bakfra. Kolli-
sjonshastigheten var «forholdsvis 
lav» men skadelidte utviklet raskt 
symptomer fra nakke, og etter hvert 
ble helseplagene så store at hun 
ikke lenger kunne fortsett i jobben 
som frisør.  Sparebank1, som var 

erstatningsansvarlig 
selskap, betalte over 
en periode ut 110.000 
kroner som uspesifi-
sert erstatning. Da man 
ikke kom til enighet om 
oppgjør utover dette 
ble det tatt ut fastsettel-

sessøksmål som senere ble foran-
dret til et fullbyrdelsessøksmål.

Retten oppnevnte Professor dr. 
med Helge Nordal som sakkyndig 
og som i sin erklæring konklude-
rer med at skadelidte ble påført en 
moderat nakkeslengskade i ulyk-
ken og vurderte skadebetinget VMI 
til 7% og total VMI på 10%. Sakkyn-
dige mente også at ulykken hadde 
medført meget store ervervsmes-
sige konsekvenser for skadelidte. 
Sparebank1 hevdet at det måtte tas 
utgangspunkt i allmenn akseptert 
viten og at det skulle tas utgangs-
punkt i de fire vilkår. Til tross for at 
det er godt beskrevet i juridisk lit-
teratur at Ask-dommen viderefører 
de fire vilkårene fra Lie-dommen, 
hevdet Sparebank1 at det i hen-
hold til Ask skulle oppstilles et fem-
te vilkår, og at samtlige vilkår måtte 
være oppfylte.  Sparebank1 hadde 
i saken innhentet en rapport fra In-
geniørfirmaet Rekon og med denne 
rapport som grunn hevdet man at 
ulykken ikke hadde skadevoldende 
kraft. Retten uttaler i dommen at 
Siv. Ingeniør Aakre i sin rapport har 
konkludert med høyere kollisjons-
hastighet, og i en større utstrekning 
lagt inn sikkerhetsmarginer for sine 

Nyanserte og godt 
begrunnede dommer
På kort tid har Oslo tingrett avsagt tre meget nyanserte og godt begrunnede dommer 
av interesse for skadde generelt, og nakkeskadde spesielt. 

”Skadelidte utviklet raskt 
symptomer fra nakke”
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beregninger jamført med hva som 
var tilfelle i rapporten fra Rekon, og 
lade derfor Aakres konklusjon til 
grunn.

Tingretten kom til at de fire vilkå-
rene var oppfylt, og at skadelidtes 
helseutvikling i trå med rettsopp-
nevntes forklaring var forenlig med 
en følgetilstand av en nakkesleng-
skade. Sparebank1 ble dømt å be-
tale skadelidte full erstatning for 
hennes økonomiske tap. Saken ble 
prosedert av advokat Sven Knagen-
hjelm, Advokatforum.
Sparebank1 har anket dommen

24 april 2012 - Nakkeskade 
En skadelidt med nakkeskade ble 
tilkjent kr. 2 300 000,- i erstatning 
for bl.a inntektstap, merutgifter 

mv. Ifs første tilbud i saken var på 
kr. 200 000,-. If anførte i saken at 
den skadelidte hadde så store hel-
semessige plager uavhengig av 
ulykken at han ville blitt helt eller 
delvis ufør fra arbeidet som elektri-
ker selv om denne ikke hadde inn-
truffet. Tingretten legger til grunn 
at det skal en del til før selskapene 
kan høres med at den skadelidte 
uavhengig av ulykken ville hatt en 
klar negativ helsemessig utvikling. 
Videre ble det bl.a anført at ved-
kommende kunne tjene ½ G (kr. 40 
000,-)hvert år med skaden.  Retten 
ser også bort fra leilighetsvise inn-
tekter den skadelidte kan opparbei-
de seg, og fokuserer korrekt på ska-
den, funksjonsbegrensninger, Navs 
arbeidsutprøving mv. i vurderingen 
av uførhet.  Saken gir en god illus-
trasjon på hvordan retten vurderer 
anførsler de skadelidte ofte møtes 
med av forsikringsselskapene, og 
at det stilles krav til de argumenter 
som gjøres gjeldende. Saken ble 
prosedert av advokat Thomas Wan-
gen i advokatfirmaet Owe Halvor-
sen & Co.  
Dommen er ikke rettskraftig.

24. april 2012 Fastsettelsesdom
 - Nerveskade eller 
bløtdelskade?
Oslo tingrett måtte ta stilling til om 
det var faktisk og rettslig årsaks-
sammenheng mellom bilulykke 
og skadelidtes ryggplager. Skade-
lidte hadde etter en frontalkollisjon 
fått nakke og ryggplager som et-
ter hvert overgikk i sterke smerter 
fra brystryggen. Skadelidte hevdet 
at det at han var påført en nerves-
skade og ikke en nakkeslengskade, 
og at Lie-vilkårene derved ikke var 
direkte overførbare Forsikrings-
selskapet Gjensidige hevdet at det 
ikke var sannsynliggjort at det var 
årsakssammenheng mellom ulyk-
ken og skaden og at symptomut-
viklingen var ukarakteristisk med 
tanke på anført årsak. Man hevdet 
videre at dersom det ikke var på-
vist objektive funn, måtte det tas 
utgangspunkt i at det var snakk om 
en bløtdelsskade jf. Ask. Retten ut-
talte at de fire vilkårene var utviklet 
med sikte på en annen diagnose en 
i denne sak men var enig i at det var 
hensiktsmessig å ta utgangspunkt i 
de fire vilkårene, men at kriteriene 
måtte tilpasses og at det måtte fore-
tas en allmenn bevisvurdering.

Etter en meget nyansert og nøye 
bevisvurdering konkluderte tingret-
ten med at det var sannsynliggjort 
at skadelidte hadde blitt påført en 
intercostalnevralgi som følge av 
sentral sensitisering, og man ga 
skadelidte fullt medhold. Til tross 
for at skadelidte fikk fullt medhold 
valgte tingretten ikke tilkjenne ska-
delidte fulle saksomkostninger.  Sa-
ken ble prosedert av advokat Cecilie 
Waage i advokatfirmaet KCO. 
Dommen er ikke rettskraftig.

”Hun kunne ikke 
fortsette i 

jobben som frisør”

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@ltn.no

Hun er å treffe på telefon: 22 35 71 00
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN



Fagnytt

Av Ingunn Alvik
Høyskolelektor ved Høyskolen 
i Buskerud. Tidligere advokat i 
KCO advokater. 
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I mars 2010 trådte det nye regel-
verket om arbeidsavklaringspen-
ger i kraft. Regelverket finnes i fol-
ketrygdlovens kapittel 11. ”Forskrift 
om arbeidsavklaringspenger”1 ut-
fyller bestemmelsen. Det er også 
gitt et rundskriv til lovens kapittel 
112.  Dette gir utfyllende informa-
sjon for den som ønsker å sette seg 
grundigere inn i temaet. 

Utgangspunktet er at arbeidsavkla-
ringspenger ytes til personer som 
på grunn av sykdom eller skade 
har fått nedsatt arbeidsevnen med 
minst halvparten. Arbeidsavkla-
ringspenger erstatter de tidligere 
ytelsene rehabiliteringsstønad, att-
føringsstønad og midlertidig uføre-
pensjon. 
Det sentrale for å ha rett til arbeids-
avklaringspenger er i hvilken grad 
helsetilstanden påvirker mulighe-
tene til å være i inntektsgivende ar-
beid. I dette ligger at de som mot-
tar arbeidsavklaringspenger som 
utgangspunkt har en svekket helse-
tilstand. 

Også før regelverket om arbeidsav-
klaringspenger trådte i kraft, gjaldt 
det en meldeplikt, men kun for 

mottakere av attføringsstønad. Det 
gjaldt således ikke krav om å sen-
de inn meldekort for mottakere av 
rehabiliteringspenger og midlerti-
dig uførestønad. Med innføringen 
av arbeidsavklaringspenger er der-
for meldeplikten utvidet til også å 
gjelde personer med større helse-
problemer enn hva som var tilfellet 
tidligere. 
Innledningsvis nevnes allerede her 
at det skal svært mye til både for å 
få etterbetalt stønad dersom man 
ikke har overholdt meldeplikten og 
for å få innvilget fritak. Selv om vil-
kårene for dette ikke er oppfylt, er 
det imidlertid mulig å be NAV lokalt 
om hjelp. Også NAV er omfattet av 
den generelle veiledningsplikten i 
forvaltningsloven § 11. 

Hvordan overholdes 
meldeplikten?
Meldeplikten er i hovedsak begrun-
net med at stønaden varierer ut i fra 
om og eventuelt hvor mye mottake-
ren har arbeidet i den aktuelle pe-
rioden. Hva som fremkommer på 
meldekortet har derfor betydning 
for hvor mye man får utbetalt. Den 
store hovedregel er derfor at mot-
takere av arbeidsavklaringspenger 

må sende inn meldekort med opp-
lysninger om arbeidsmengde, akti-
vitet, og sykdom hver 14. dag. 

Det er to hovedformer for overhol-
delse av meldeplikten: Elektronisk 
melding og papirmelding. NAV lo-
kalt har også myndighet til å be-
stemme at melding skal skje på 
annen måte i tillegg til å sende mel-
dekort, for eksempel oppmøte på 
NAV-kontoret, telefonhenvendelse 
eller lignende.  

Et meldekort gjelder for 2 uker 
(mandag til søndag). Meldeplikten 
inntrer mandag i uken etter perio-
den på meldekortet, altså mandag 
i uke 3.  Brukeren skal uansett mel-
de seg på den datoen som er opp-
gitt om det skulle fremgå noe annet 
der. Konsekvensene av for sen mel-
ding, inntrer imidlertid først én uke 
senere, altså mandagen tre uker et-
ter at den aktuelle perioden startet.  

Når meldeplikten ikke 
er overholdt
Utgangspunktet er at retten til ar-
beidsavklaringspenge faller bort 
fra og med den dagen man skulle 
ha overholdt meldeplikten og inntil 

Arbeidsavklaringspenger og 
meldeplikt
Rutiner som kanskje tidligere kunne oppfattes som bagateller, kan av syke og skadde 
oppleves vanskelige å få gjennomført. For noen mottakere av arbeidsavklarings- 
penger, vil meldeplikten føye seg inn i rekken av oppgaver som skulle vært gjort og 
som blir et ork i hverdagen. Noen makter ikke å overholde meldeplikten. Temaet her 
er hvilke regler som gjelder og hvordan disse praktiseres. 

1 Forskrift om arbeidsavklaringspenger av 10.02.2010 nr. 152 
2 R11-00-D12: Rundskriv til ftrl kap 11: Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader
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man melder seg på nytt.3  Dette gjel-
der imidlertid kun dersom man ikke 
har hatt ”rimelig grunn” til å unnla-
te og sende inn meldekort. Dersom 
kravet til ”rimelig grunn” er oppfylt, 
skal ytelsen etterbetales. 

Men hva menes med ”rimelig 
grunn”? Det klare utgangspunk-
tet er at dette praktiseres meget 
strengt. Det avgjørende er om det 
inntrådte en hindring man ikke kun-
ne forutse og om denne hindringen 
var grunnen til at man ikke fikk le-
vert meldekortet. Dersom man kun-
ne ha forutsett hindringen, men 
ikke gjorde det nødvendige for li-
kevel å få sendt meldekortet, vil vil-
kåret ikke være oppfylt. Videre bør 
forholdet i utgangspunktet kunne 
dokumenteres, for eksempel ved 
legeerklæring eller lignende. 

Det finnes et stort antall saker fra 
Trygderetten om hva som menes 
med ”rimelig grunn”. Kun i et fåtall 
av sakene er det gitt medhold. Her 
gjengis kun et lite utvalg som illus-
trerer at kravet praktiseres svært 
strengt: 

I sak avsagt 02.12.114 hadde mot-
takeren etter en hodeskade fem år 
tidligere vært rammet av svimmel-
het og hukommelsesvansker. Det 
ble påvist en lett kognitiv lidelse 
som etter hvert utløste en dyp de-
presjon. Denne var kvinnen for ti-
den hardt rammet av, hvilket var en 
uforventet forverring av situasjo-
nen. Hun hadde vansker med å ta 
vare på seg selv og var avhengig av 
nettverket sitt. Retten uttalte at ”Slik 
retten vurderer de ovenstående 
opplysningene, synes det klart at A 
har problemer med hukommelsen. 
Hun er klar over dette, og det er da 
viktig at hun utarbeider systemer 
som gjør at hun husker ting det er 
viktig at hun husker. Etter rettens 
syn dokumenterer imidlertid opp-
lysningene ikke at hennes depre-
sjon kan sies å ha medført en plut-
selig uforutsett forverring som igjen 
har forhindret henne fra å sende inn 
meldekort. Dette underbygges etter 
rettens syn også av at meldekorte-
ne er sendt inn innen fristen både 
før og etter den aktuelle episoden.” 

I sak av 04.11.11 hadde medlem-
met glemt å sende inn meldekort. 
Det ble da uttalt at ”Det å glemme 
å sende inn meldekort kan være 
forståelig, men ikke noen rimelig 
grunn i seg selv”. 5 

Også av flere andre saker, fremgår 
det at det at man har glemt å sen-
de inn meldekort ikke i seg selv ak-
septeres som ”rimelig grunn”. Det 
må i så fall noe mer til for at dette 
skal godtas. I en annen sak uttalte 
Trygderetten at ”Å glemme å sende 
meldekort er ikke « rimelig grunn » 
hvis det ikke foreligger alvorlig psy-
kisk sykdom.” 6 

Et eksempel på alvorlig psykisk syk-
dom finner vi i en sak av 27.05.11 
hvor vedkommende hadde meldt 
seg en dag for sent. I tillegg til egne 
helseproblemer viste han til syk-
dom hos bror, ektefelle og far. Ret-
ten mente at han i den aktuelle pe-
rioden hadde psykiske belastninger 
som i sum tilsa at han hadde rime-
lig grunn til ikke å melde seg i tide, 
og han fikk fullt medhold.7 

Heller ikke dataproblemer er i ut-
gangspunktet akseptert som rime-
lig grunn. I sak av 04.11.11 ble føl-
gende uttalt: ”Dataproblemer har i 
praksis ikke blitt ansett som «rime-
lig grunn » jf. blant annet Trygderet-
tens kjennelse med ankenummer 
TRR-2011-343. Dette er begrunnet 
med at vedkommende som skal 
levere meldekort elektronisk, selv 
har ansvaret for å ha fungerende 
internettilgang. Dersom vedkom-
mende får problemer med internet-
tilgangen må han eller hun eventu-
elt kontakte NAV for å melde seg på 
annen måte.” 8

I én annen sak var ekskursjon i 
jobbsammenheng ikke tilstrekkelig 
selv om det var tale om feltøvelse 

som ikke kunne fastsettes god tid i 
forveien. Retten la til grunn at med-
lemmet visste at det var overvei-
ende sannsynlig eller sikkert at hun 
skulle delta på ekskursjon en eller 
flere dager før meldefristen. Kravet 
var dermed ikke oppfylt.9

Så til en litt spesiell sak hvor kra-
vet til ”rimelig grunn” ble ansett 
oppfylt: En kvinne hadde gjentatte 
ganger problemer med å sende inn 
elektronisk meldekort til NAV. Hun 
fikk derfor hjelp til dette ved det lo-
kale NAV-kontoret flere ganger. Fra 
avgjørelsen hitsettes følgende: ”Et-
ter det opplyste må det legges til 
grunn at A ikke på noe tidspunkt 
fra hun ble tilstått aap. i mars 2010 
til den aktuelle perioden i ukene 37 
og 38 i september samme år hadde 
greid å melde seg elektronisk selv. 
Det framgår at NAV var kjent med 
dette og hadde hjulpet henne med 
melding. I denne situasjonen er det 
vanskelig å se at NAV kunne forut-
sette at det skulle gå bedre de nes-
te ukene. Det er ikke tvilsomt at en 
pliktet å gi nødvendig bistand slik at 
melding kunne gjennomføres. Slik 
bistand ble også gitt. Etter det opp-
lyste må den forklaringen A har gitt 
om at hun følte seg for dum til å tør-
re å spørre om mer hjelp legges til 
grunn. Slik retten ser det, ga denne 
opplevelsen av utilstrekkelighet - i 
en situasjon der hun hadde mot-
tatt bistand til melding over lang tid 
og fortsatt ikke maktet selv å gjøre 
dette rent teknisk - henne rimelig 
grunn til ikke å gjøre flere forsøk på 
melding(…)”.  10

Vi ser i denne avgjørelsen at det 
legges vekt på at kvinnen gjentatte 
ganger hadde gitt uttrykk for at hun 
trengte hjelp og også hadde fått 
det. Når hun så fortsatt ikke mak-
tet å sende inn meldekort og heller 
ikke hadde mottatt ytterligere vei-
ledning fra NAV, var dette tilstrek-
kelig til at hun hadde rimelig grunn 
til ikke å overholde meldeplikten. 
Videre må vi nok her se sammen-
heng med veiledningsplikten i for-
valtningsloven, selv om denne ikke 
nevnes eksplisitt. I tillegg skal NAV 
på eget initiativ vurdere om fri-
tak fra meldeplikten skal gis.11 Det-

3 Jf. Folketrygdloven § 11-7 annet ledd.  
4 TRR-2011-2231, datert 02.12.11. 
5 TRR-2011-1913, datert 04.11.11.

6 TRR-2011-1229, datert 12.08.11 
7 TRR-2011-334, datert 27.05.11 
8 TRR-2011-1394, datert 04.11.11

9 TRR2011-1711,  datert 09.09.11. 
10 TRR-2011-2043, datert 25.11.11. 
11 Ftrl § 11-7

”Skal mye til for 
å få etterbetalt 

stønad”
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te skal blant annet skje når bruker 
gjentatte ganger ikke klarer å sende 
inn meldekort til rett tid. Også dette 
argumentet ble benyttet. Denne sa-
ken ble også utførlig kommentert i 
Trafikkskaddes magasin nr. 2 i år 
på side 14.  Advokat Solveig Bror-
son Olson, som representerte kvin-
nen, påpeker at avgjørelsen viser at 
det nytter å klage, men at det kre-
ver bistand å vinne frem overfor 
NAV. Dette har nok mye for seg. Sa-
ken viser at det kan være grunn til å 
benytte manglende oppfølging fra 
NAV som argument for at man had-
de rimelig grunn til ikke å overholde 
meldeplikten. 

*********

Uansett hva som er grunnen til at 
man ikke får levert kortet, bør man 
passe på å fremskaffe dokumenta-
sjon. Dette kan være legeattest som 
bekrefter egen eller barns sykdom, 
skriv som bekrefter streik eller lig-
nende. 

Det er uansett klart at det skal mye 
til for at unntaket kommer til anven-
delse. Det er som utgangspunkt ikke 
tilstrekkelig at man var syk, depri-
mert, ikke hadde sørget for tilgang 
til PC, glemte det eller lignende. Det 
må noe ekstra til som kan forklare 

hvorfor man ikke på forhånd kunne 
forutse at den aktuelle hindringen 
skulle inntreffe. Kunne hindringen 
vært forutsett, burde man på for-
hånd ha lagt til rette for at melde-
plikten likevel kunne overholdes. 

Til slutt nevnes også at det frem-
går av forskriften om arbeidsavkla-
ringspenger, at NAV skal vurdere 
om vilkårene for å motta arbeidsav-
klaringspenger er oppfylt når mel-
deplikten gjentatte ganger ikke har 
vært overholdt. 

Beslutning om reduksjon på grunn 
av for sent mottatt meldekort kan 
påklages. Klagen sendes til det 
NAV-kontor som fattet vedtak om 
avslag. Dersom man ikke får med-
hold der, vil saken bli oversendt til 
behandling hos klageinstansen. 
Dersom man også der får avslag, 
vil neste instans være Trygderetten. 

Fritak fra meldeplikten:
Hva skal til?
I folketrygdloven § 11-7 er det gitt 
hjemmel for fritak fra meldeplikten. 
Denne sier at fritak kan gis dersom 
”det vil være unødig tyngende for 
medlemmet å overholde meldeplik-
ten”.  Spørsmålet blir da hva som 
menes med ”unødig tyngende”. Det 
finnes lite praksis om dette. 

Vi har allerede sett at det skal mye 
til for at manglende overholdelse 
av meldeplikten godtas. Hensyne-
ne bak reglene er de samme, og det 
skal derfor også mye til for å få fri-
tak.  

Spørsmålet er om søkerens syk-
dom/skade er av en slik art at mel-
deplikten for denne personen blir 
vesentlig vanskeligere å overholde 
enn for andre mottakere av arbeids-
avklaringspenger. 

Det kan også gis fritak for en av-
grenset periode, for eksempel for-
di man skal legges inn på sykehus 
eller lignende. Dersom man for ek-
sempel skal gjennom et langvarig 
behandlingsopplegg, som tilsier 
at det er lite sannsynlig at man vil 
arbeide i denne perioden, faller jo 
også mye av begrunnelsen for mel-
deplikten bort. 

Det er to hensyn som kan medføre 
fritak fra å sende meldekort: Hindre 
som vanskeliggjør utfylling og hin-
dre som vanskeliggjør innsending 
av meldekortet. 

I rundskrivet til bestemmelsen er 
det klart påpekt at ”ingen grupper 
av brukere skal ha automatisk fritak 
fra kortinnsendelse med grunnlag i 
diagnose eller andre felles kjenne-
tegn”. 

Før det gis fritak fra plikten til selv å sende 
inn meldekort, må NAV lokalt vurdere om 
bistand kan føre til at brukeren selv kan klare 
å overholde meldeplikten.

”Bare få saker har 
fått medhold”
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Dette innebærer at det ikke er til-
strekkelig å vise til at man for ek-
sempel har synsproblemer, lese- 
skrivevansker eller lignende. Det 
må i tillegg vurderes om det finnes 
hjelpemidler og om personen er i 
stand til å nyttiggjøre seg disse. Det 
vurderes også om bistand til utfyl-
lingen kan avhjelpe problemet. Slik 
bistand kan for eksempel gis av 
NAV lokalt.  Men dersom man bor 
avsidesliggende til slik at det blir 
vanskelig å nyttiggjøre seg bistan-
den, vil kravet til ”unødig tyngen-
de” i slike situasjoner kunne være 
oppfylt. 

Personer som på grunn av syk-
dom, skade eller lyte har vanske-
ligheter med å sende inn meldeko-
rt, kan fritas fra plikten. Eksempler 
på dette vil kunne være bevegel-
seshemmede som er bosatt slik at 
det medfører uforholdsmessig mye 
merarbeid å få postlagt eller levert 
meldekort, og som samtidig ikke 
har tilgang til bistand for å få gjort 
dette. Et fritak kan i disse tilfellene 
være aktuelt for personer som ikke 
har de nødvendige forutsetninger 
for å kunne sende elektronisk mel-
ding. Men også her må det mye til. 

NAV må vurdere bistand 
før fritak innvilges
 Før det gis fritak fra plikten til selv å 
sende inn meldekort, må NAV lokalt 
vurdere om bistand kan føre til at 
brukeren selv kan klare å overhol-
de meldeplikten. Det skal vurderes 
om hjelpemidler, bistand fra veile-
der på tiltak, bistand fra behandler 
eller bistand fra NAV lokalt til utfyl-
ling og innsending av meldekortet 
kan gjøre vedkommende i stand til 
å sende inn meldekort hver fjorten-
de dag. I henhold til rundskrivet til 
bestemmelsen, skal NAV ikke legge 
opp til at bistand fra familiemed-
lemmer og bekjente skal trekkes 
inn. Dette fordi utfylling og innsen-
ding av meldekortet er og skal være 
en sak mellom vedkommende per-
son og NAV.  

Vedtak om fritak 
Dersom NAV lokalt kommer til at 
meldeplikten er å anse som ”unø-
dig tyngende”, skal det gis fritak fra 
plikten til selv å sende inn meldeko-
rt. Dette betyr imidlertid ikke at de 
aktuelle opplysningene som skal 

fylles inn på meldekortet, ikke skal 
oppgis.

Fritaket vil enten gå ut på en manu-
ell meldeform, hvilket innebærer at 
rapporteringen skjer muntlig til en 
NAV-ansatt som registrerer opplys-
ningene for personen. Saksbehand-
ler vil da ha ansvaret for å følge opp 
personen hver 14. dag for å få regis-
trert de nødvendige opplysningene. 

I tilfeller hvor det ikke foreligger 
behov for oppfølging og kontroll 
av rapportert arbeid og aktivitet, 
kan automatisk meldeform innvil-
ges. Denne formen kan kun velges 
når stønadsmottakeren ikke har ar-
beid.  Meldeformen er automatisk, 
og verken saksbehandler eller stø-
nadsmottakeren trenger i utgangs-
punktet å foreta seg noe for at ut-
betaling skal skje. Meldekortene 
beregnes ut fra et standardsett med 
opplysninger og en standard mel-
dedato. Beregning og utbetaling 
skjer på bakgrunn av disse stan-
dardopplysningene.

Personen som mottar arbeids- 
avklaringspenger, må imidlertid 
være klar over at den alminnelige 
opplysningsplikten fortsatt gjelder. 
Dette betyr at dersom det skjer end-
ringer i de standardopplysningene 
som ligger til grunn for det automa-
tiske meldekortet, plikter man å gi 
beskjed om dette. 

Avsluttende kommentar
De strenge kravene i lov og forskrift 
om meldeplikt for mottakere av ar-
beidsavklaringspenger, praktiseres 
altså strengt. Etter min mening er 
det grunn til å stille spørsmål ved 
om reglene om meldeplikten og 
praktiseringen av denne er rimelig 
og ivaretar den enkelte bruker i til-
strekkelig grad. Linjen som er truk-
ket opp i Trygderettens avgjørelse 
av 25.11.11 må følges opp slik at det 
i større grad tas hensyn til om NAV 
selv har overholdt sine plikter over-
for den enkelte. 

”Pass på å skaffe 
dokumentasjon”

Ingunn Alvik



Hjertelig velkommen til 
Tusenfryd, en dag med 

masse kick     
Vi ønsker deg/dere velkommen til en dag med masse kick, det 
er mange karuseller som du kan prøve på Tusenfryd. Det er ingen  
aldersgrense for å være med. Egenandel er på kr 100 pr. person, 
har du ledsager så går han/hun inn gratis. Men vi tar forbehold om 
været.

Tid: Søndag 17. juni kl. 12.00 Oppmøte ved gjesteservice
Sted: Tusenfryd
Adresse:   Mosseveien, 1407 Vinterbro.
Påmeldingsfrist: Fredag 8. juni kl. 20.00 på sms eller telefon til 
Andrè Berg Johansen Mobil 920 15 574 eller e-post ltn-oslo@ltn.no

Slik kommer du deg dit:  Tusenfrydbussen fra Bussterminalen eller buss 
541 til Drøbak (den finner du like uten for Oslo S: Fred Olsens gate nord)  

Med bil: Avstanden fra Oslo sentrum og ut til parken er ca. 20 km. Fra 
Moss er det ca. 30 km. Følg forøvrig skilting for avkjøring fra E6/E18 ved 
Vinterbro.

Om du trenger hjelp til og komme deg/dere til Tusenfryd 
så er det bare og ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen Personskadeforbundet LTN Oslo

Bowling med Oslo-laget
 
Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag inviterer til bowlingkveld for alle våre medlemmer fredag 
15. juni på Veitvet Bowling. Laget subsidierer utgiftene for medlemmene, slik at du vil få pizza, slush, 
brus og 2 runder med bowling for kun 50 kr. Etter bowlingen kan de som ønsker det ta en fredagspils, 
eller brus, ved bowlinghallen.

Veitvet Bowlingsenter tilbyr spesialavtale med tilrettelagt bowling for rullestolbrukere. De har egen 
rampe som gjør bowling mulig for alle. Ta kontakt med oss på telefon (snarest mulig) dersom det er 
aktuelt. Dersom du ikke vil bowle håper vi du likevel kommer for mat og hyggelig selskap.

Veitvet Bowling er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, og ligger på Veitvet senter, rett ved Veitvet 
t-banestopp, og bare et par hundre meter fra Veitvet busstopp. T-banen bruker 15 minutter fra Jernba-
netorget stasjon. Det er lett tilgjengelig parkering for handikappede utenfor senteret dersom du kom-
mer med bil.

Tid: Fredag 15. juni kl. 18.00
Sted: Veitvet Bowling, Veitvet Senter
Adresse: Veitvetveien 8, 0596 Oslo. 
Påmeldingsfrist: Mandag 4. juni kl. 12.00 på sms eller telefon til  Andre Berg Johansen 
 Mobil 920 15 574 eller e-post ltn-oslo@ltn.no 

Slik kommer du deg dit: Veitvet t-banestasjon, t-bane 5 mot Vestli. Buss 25, 31 og 33   
 til Veitvet bussholdeplass. Med bil fra sentrum: riksvei 4 mot Gjøvik,   
 avkjørselen til Veitvet ligger rett etter Linderud Senter.
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Hun var initiativtaker til dette kurset og oppfordrer også 
flere lag til å møtes på tvers av lokallagene.

- Det er viktig å dra nytte av hverandres erfaringer 
og problemstillinger. Å kunne samles til samtale og er-
faringsutveksling på denne måten mener jeg er viktig 
for medlemmer hos oss. Man kan skaffe seg et større 
nettverk, noe som også kan gjøre hverdagen lettere, 
forteller hun.
Kurset startet med at hun informerte om hva   
Personskadeforbundet LTN  jobber og står for før hun 
introduserte foredragsholderne: rådgiver Ann Karin 
Grønvold og seniorrådgiver Per Oretorp.  Hun intro-
duserte også Jan Gotfredsen og Heidi Aune Solaas fra 

Sørlandet Sykehus, kanskje mer kjent som Kongsgård 
rehabiliteringssykehus, som var kommet inn for anled-
ningen.

Rehabilitering på timeplanen
Ann Karin Grønvold hadde et foredrag om rehabilite-
ring etter hode- og nakkeskade. Hun fortalte om sitt eget 
møte med traumatisk hodeskade og rehabilitering.

- Å få en hodeskade kan ha psykologiske konse-
kvenser for både eget selvbilde og identitet, fortalte 
Ann-Karin, som også fortalte hvor viktig det er å gi seg 
selv tid etter en skade.
I tillegg til å fortelle om hvordan skaden har endret 
hennes hverdag fortalte hun også generelt om rehabi-
litering. Her dro hun blant annet frem nettsiden som 
Personskadeforbundet  LTN har laget. På www.hjerne-
hjelp.no finnes det mye informasjon om hva kognitiv 
svikt er og hvem som kan hjelpe. Denne siden er spesi-
elt utarbeidet for å informere, men også for å kunne gi 
tips og råd til skadde og pårørende.

Prosjekter i foreningen
Etter en times lunsj var det klart for dagens andre fore-
dragsholder, Per Oretorp. Han åpnet med å fortelle litt 
om forskjellige prosjekter som forbundet er en del av. 
Dette innebærer både høringer og prosjekter. 
- Vi blir sett på som en seriøs og ryddig organisasjon 
som blir hørt på flere politiske områder. Dette er noe 
som vi i organisasjonen kan være stolte over.
Videre fortalte han om grunnvilkårene i erstatnings-
rett og samspillet med trygdesystemet etter en ulykke. 
Han presiserte viktigheten av å dokumentere plager og 
symptomer etter ulykke, men også viktigheten av å ha 
en god advokat.

- Vi har et meget godt nettverk av advokater som i 
lang til har hatt personskadeerstatning som sitt hoved-
felt. Dette kan være avgjørende for en erstatningssak, 
forteller han. 
Deltagerne fulgte nøye med og kom med flere spørs-
mål under innlegget. Det var tydelig at dette var et tema 
som de var nysgjerrig og engasjert i. 

Den 21. april var medlemmer fra region  
sør samlet til kurs om temaer etter per-
sonskade ved Rica Grimstad Hotel. 
   - Jeg lærer alltid noe nytt på disse 
kursene, sier Målfrid B. Helle.

Rådgiver Ann-Karin Grønvold (t.v), Målfrid Bjor-
vatn Helle og seniorrådgiver Per Oretorp var synlig 
fornøyd etter kurset.

Personskadeforbundet LTN-Vest-Agder 
fylkeslag hadde årsmøte den 25. april. 
Årsmøte ble også i år holdt på Gunders 
Kafe i Søgne der det er god mat og kose-
lige lokaler noe som alltid bidrar til en 
god stemning. Vi var 14 stykker til stede 
på møtet. Under møtet hadde vi også et 
lite lotteri med fine gevinster.

ÅRSMØTE VEST-AGDER Av sekretær Caspar Smith 
LTN-Vest-Agder fylkeslag

Asbjørn Olaussen ble overrakt blomster av styret 
ved Jan H. Johannessen som takk for veldig god 
innsats som leder.

Landet RundtMange samlet 
i Grimstad
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Av Gunn-Elisabeth Almås

Politibetjent Roar Ødegård er primus motor for trafikk-
sikkerhetsdagen som arrangeres i Nordre Land. Siden 
1996 har ildsjelen hatt et sterkt fokus på unge og deres 
adferd i trafikken, og Ødegård har fått lønn for strevet, 
så langt.

- Vi har heldigvis ikke hatt noen ulykker der russ er 
innbladet disse årene. Kanskje noe av grunnen er at 
vi fokuserer så sterkt på dette hvert år. Det er i alle fall 
å håpe at ungdom tar lærdom av arrangementet, sier 
Ødegård som er en svært populær politi også blant de 
unge.

Sterkt møte
Personskadeforbundet LTN-Gjøvik og omegn lokal- 
lags Marianne Hagen var også hyret inn til arrange- 
mentet på Dokka. Hagen opplyste om russepro-
sjektet ”Ticket to ride” og orienterte om forbun-
det generelt. Lars Ola Rindseter har en personlig 
og sterk historie, og det var ingen elever som ikke 

lot seg berøre av hva den tidligere ”villmanns- 
kjøreren” fortalte under sitt foredrag.

- Livet mitt ble totalt forandret for nøyaktig tre år 
siden, og jeg unner ingen å gå igjennom det jeg har 
gjort. Jeg kunne faktisk ha drept fire av vennene mine, 
en ble skadet for livet, og jeg har sittet 67 dager i feng-
sel. Det er ikke å anbefale. Ulykken kommer til å være 
en del av meg hele livet, sier Rindseter. 

Uhyrlig fart
Lars Ola fastslo at det var nokså tilfeldig at akkurat han 
var sjåfør den aktuelle kvelden. Han holdt seg edru  
under festen og vennene fant ut at de skulle kjøre ut for 
å skaffe seg noe å spise. I nesten 200 kilometer i timen 
braste bilen ut av veibanen, knakk tretopper og ble lig-
gende som totalvrak ved elvekanten. Mirakuløst over-
levde samtlige fem som befant seg i bilen.

- Jeg husker jo ikke noe av selve ulykken, men  
tiden etterpå har vært forferdelig tung. Jeg greide ikke 
å gjennomføre skole, ja alt raknet.  Jeg måtte i fengsel. 

Holdt et sterkt foredrag
for russen på Dokka
Avgangselevene ved Dokka videregående skole i Nordre Land fikk et sterkt møte med 
Lars Ola Rindseter (21) fra Personskadeforbundet LTN-Nord Gundbrandsdal lokallag. 
Den 26. april var det nøyaktig tre år siden han var nær ved å drepe fire venner etter 
han kjørte ut fra veibanen i nesten 200 kilometer i timen.
   - Ha en fin russetid, og et godt fremtidlig liv. Glem aldri at det er livsfarlig å kjøre 
uvettig, sa han med klar adresse til elevene som møtte frem til trafikksikkerhetsdag 
på skolen.

Dramatikk på Vinjarmoen idet elevene fikk erfare 
hva en kollisjon i 55 kilometer i timen medfører…

Helserådgiver Kristin Hartveit Hansen (t.v) politi-
betjent Roar Ødegård og Marianne Hagen fra 
Personskadeforbundet LTN hadde all grunn til å 
være fornøyd med trafikksikkerhetsdagen som ble 
arrangert på Dokka videregående skole.



KURSTILBUD TIL PAR 
HVOR DEN ENE HAR 

HJERNESKADE

Fortsatt noen få ledige 
plasser på 
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Livet har vært fryktelig vanskelig. Jeg unner ingen å 
havne i den samme situasjonen som meg. Fengsels-
straffen fortjente jeg. Hver eneste dag hadde jeg tid 
til å tenke over hva jeg hadde gjort, forklarte Lars Ola 
og avsluttet et sterkt foredrag med at han nå endelig 
syntes livet er godt å leve med kjæreste, ny jobb som 
journalist i lokalavisa og mange gode venner.  

Lett å feile
Helserådgiver Kristin Hartveit Hansen hadde også en 
egen sekvens der hun orienterte om fakta når det gjel-
der alkohol, rus generelt, seksuell aktivitet, og overgrep.

- Drikker en jente på om lag 50 kilo en flaske vin på 
20 minutter, så har hun 2,3 i promille i blodet etter en 
og en halv time. Det er svært høyt. Jeg vil at dere skal 
tenke på den fineste festen dere har vært på. Var det 
når dere kom hjem med alkohol i bæreposen og altså 
ikke hadde drukket alt? Ta utgangspunkt i hva dere selv 
har hatt det hyggeligst med. Det er en god leveregel. 
Dessuten håper jeg dere er en god venn og tar vare 
på hverandre, sa helserådgiveren som også hadde en  
sekvens der hun snakket om overførbare seksuelle 
sykdommer.

Smell og sirener
Etter at foredraget var avsluttet på skolen, reiste samt-
lige elever til Vinjarmoen der både ambulanse, redning, 
brannvesen og bilberging hadde tatt plass på området. 
Her fikk elevene en demonstrasjon.

- Bilen dere ser krasjer her, kjører kun i 55 kilometer 
i timen, opplyste politibetjent Ødegård og elevene var 
synlig sjokkerte over de store materielle skadene sam-
menstøtte førte til. Elevene fikk også se hjelpemann-
skapene i aksjon. Kollisjonsbenk og veltepetter var 
også en del av opplegget. Under trafikksikkerhetsda-
gen var det også satt av tid til kåring av årets russebil.

- Jeg håper elevene vil ta til seg at en trafikk- 
ulykke også kan skje dem. Å kjøre for fort kan øde-
legge livet deres, sier Lars Ola Rindseter som holdt 
foredrag på Dokka videregående skole.

”TO I SPANN”, 
som er et kommunikasjons- og samlivs-
kurs for par hvor den ene har ervervet 
hjerneskade;

Kurs 1 ble avholdt i mars, og tilbake- 
meldinga fra deltagerne var svært 
positive!

Kurs 2 arrangeres 15.-17. juni på Tjøme, 

Kurs 3 arrangeres 21.-23. september på 
Ilsetra Hafjelltoppen.

Kurs 4, som er en fellessamling/oppføl-
gingskurs for alle parene fra kurs 1,2 og  
3 arrangeres 19.-21.oktober på Ilsetra 
Hafjelltoppen.

Prisen er kr 500,- pr. deltager pr. kurs  
og inkluderer kurset, hotellopphold på 
dobbeltrom og full pensjon. Reise  
ordnes/dekkes av deltagerne selv.

For mer informasjon eller påmelding: ta 
gjerne kontakt med prosjektleder 
Wenche Solløst på tlf. 22 35 71 00 eller 
e-post: wenche@ltn.no

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Soldataksjonen 2012 på Kolsås Leir i Bærum i år hadde 
fokus på trafikksikkerhet. Andrè Berg Johansen hadde 
et 20 minutters foredrag med ungdommene i militæret. 
Han snakket om trafikksikkerhet og om hvordan det er 
å være skadet. Andrè hadde med mye informasjons-
materiell og delte ut 100 Seliuser samt 200 reflekser. 

Alt materiellet ble tatt imot. Etter at han hadde holdt 
foredrag, ble han med på postløypene som alle skulle 
igjennom. Disse postene fokuserte på trafikk – alt fra 
bilbrann til kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Andrè var 
på besøk i seks timer og fikk blomster for å ha bidratt på 
en svært positiv måte.

Oslo-lagets Andrè informerte
under militærsamling

Under soldataksjonen var det lagt inn poster der 
de unge fikk være med på redningsaksjoner.

Leder av Personskadeforbundet LTN-Oslo fylkeslag, Andrè Berg Johansen, har vært 
på Soldataksjonen 2012. Der holdt han foredrag og delte ut materiell. 

Andrè Berg Johansen fikk blomster etter å ha holdt 
foredrag for militæret.

Soldatene tok imot informasjonsmateriell. 
Seliusene var populære…

Landet Rundt 

Foto: Andrè Berg Johansen
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Av Styret

Styret holdt fem styremøter i 2011, arrangerte to med-
lemsmøter. Ett av disse ble holdt i Mosjøen og et i 
Sandnessjøen. Representanter fra lokallaget har deltatt 
på årsmøtet i LTN Nordland, landsmøtet i LTN, region-
konferanse i Narvik og arrangerte kurs i erstatningsrett 
i Mosjøen. Lederen i lokalforeningen er valgt inn i det 
kommunale rådet for funksjonshemmede.

Hadde stand
Laget hadde stand på torget i Mosjøen på markerin-
gen av EU-kommisjonens ”Frivillighetens år 2011”, og  
hadde stand i Sandnessjøen under VM i krabbefiske. 
Julebordet i 2011 ble arrangert sammen med Rana og 
LTN-Salten-lagene. Lagene var samlet på Polarsirkelen 
Høyfjellshotell på Saltfjellet. På våren hadde vi loddsalg 
og skal forsøke å få dette til å bli en årlig tradisjon.

Representanter for laget har vært på sykehusene i Mo-
sjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund og hadde der 
med brosjyrer og brosjyreholdere. De kontaktet Vefsn 
kommune og informerte om våre likemenn. Laget vil 
arbeide videre for et bedre samarbeid med både kom-
mune og helsevesen lokalt.

Vil informere
Laget vil i likehet med forbundet sentralt, arbeide det-
te året med å informere om at vi ikke bare er en for-
ening for trafikkskadde, men alle typer personskader. 
For eksempel: fritidsulykker, pasientskade eller yrkes-
skade. Mange av dem som trenger vår hjelp, som har 
andre skader enn trafikkskader, kommer til oss først  
etter at de har brukt et par år på saken sin og slitt mot 
et system de ikke får oversikt over. Derfor vil vi i 2012 
ha stort fokus på å informere om hvem forbundet kan 
være til hjelp for.

Mange ulykker
Det har dessverre vært mange ulykker i regionen i  
løpet av det siste året. Både bil, fritidsulykker og annet. 
Vi håper og tror at vi kan være til hjelp for dem som 
ønsker det og oppfordrer til å ta kontakt med Unni M.  
Danielsen på telefon: 996 07 457 eller: 
ltn-mosjoenomegn@ltn.no

Det nye styret består av Unni M. Danielsen, Kine Anger-
mo, Maj-Britt Justad, Odd Kvalfors og Eirik Angermo. 
Vara er Svein R. Nilsen, Bente Hyttebakk og Tore Justad.

Mosjøen og omegn 
lokallag avviklet årsmøte
Personskadeforbundet LTN-Mosjøen og omegn lokallag avviklet årsmøte den 
11. april, og laget har lagt bak seg et år med flere aktiviteter.

Personskadeforbundet LTN-Mosjøen og omegn 
lokallag har hatt et meget aktivt år, og her er det 
nye styret samlet etter årsmøtet.

Nytt navn på forbund
Årsmøtet har enstemmig vedtatt at Funksjonshemmedes Studieforbund heretter 
skal hete Studieforbundet FUNKIS. Dette betyr at forkortelsen FS er fortid, og at FUNKIS 
blir det førende navn i framtiden.



Det nygifte paret forteller at bryllupet ble en fest fra 
morgen til kveld. Vielsen foregikk i Sandvika Rådhus i 
et nyoppusset, i et vakkert vielsesrom. Mange ble rørt. 
Det er ikke så ofte at noen velger å gifte seg etter 33 års 
vennskap. Paret ble kjærester i 1979 og har vært sam-
boere siden 1986.

Etter vielsen spiste de lunsj på Værtshuset, Bærums 
Verk. Vertshuset ble oppført rundt 1640. Vertshuset er 
et klassisk og tidløst sted som drives av Ulla og Bob 
Laycock med et ekte engasjement. Der ble det servert 
en kremet hummersuppe med påfølgende piggvar og 
hummerfrikassè i hvitvin og dillsaus. Som gave fikk  
paret en tykk bok om De historiske Hotel & Spisesteder 
i Norge med dedikasjon fra vertskapet.

Det nygifte paret forteller at gjester som ikke hadde 
vært på Bærum Verk før, tok en rusletur i de historiske 
bygningene. 

Så gikk turen til Quality Hotel Leangkollen der paret 
hadde mottagelse i Los-stua. I samlet flokk gikk de til 
Kahytten for å nyte en festmiddag med mange taler, 
sanger og opptredener. Kvelden ble avsluttet med pre-
sangåpning, kaffe og bryllupskake.

Personskadeforbundet  LTN gratulerer hjerteligst og 
ønsker paret mange gode år sammen!

Giftet seg etter
33 års vennskap
Erling Lauritzsen og hans Unni Hvalstad 
har formalisert forholdet etter 33 år langt 
vannskap og samboerskap. Erling Lau-
ritzsen var med å starte LTN og han var 
generalsekretær i perioden 1988-1996. 
Han er også æresmedlem.

Den 20. april giftet Unni Hvalstad og 
Erling Lauritzsen seg i Sandvika Rådhus.
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Bergsjø, som opprinnelig kommer fra Nord-Trøndelag, 
har nå tatt sete i Høyesterett. Han roser samarbeidet 
med LTN som han hadde gjennom mange år.

- Ja, det har vært et viktig samarbeid og noe jeg ser 
tilbake på med glede, forteller han.
Bergsjø startet i Vogt & Wiig i desember 1993 og ble 
partner i firmaet den 1. juli i 1995.

- Hvordan tirives du i Høyesterett?
- Det er hektiske arbeidsdager og jeg har en kreven-

de jobb. Men jeg har hyggelige kolleger og trives vel-
dig godt, sier Bergsjø.   

Per Erik Bergsjø
til Høyesterett

En mangeårig støttespiller for LTN,  
advokat Per Erik Bergsjø, er ansatt som 
dommer i Høyesterett. Bergsjø kommer 
fra Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS.

Per Erik Bergsjø fikk blomster i forbindelse med 
siste arbeidsdag hos  Advokatfirmaet Vogt & Wiig.  
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Av Rigmor Endresen 
Leder Finnmark fylkeslag

Styresamling i 
Kautokeino

Deltakerne hygget seg i isbaren på hotellet.

I begynnelsen av mars 2012 hadde Per-
sonskadeforbundet LTN-Finnmark fylkes-
lag styresamling i Kautokeino.

På denne måten ble hele styret og valgkomiteen med 
på utarbeidelse av årsmøtedokumentene. Vi tok en 
gjennomgang av aktiviteten i året som var gått, laget 
forslag til aktivitetsplan for 2012 og vi laget årsmelding. 
Regnskapet var allerede ferdig fra kasserer, forslag til 
budsjett ble lagt fram og valgkomiteen jobbet for fullt.

Grundig gjennomarbeidet
Etter å ha gjennomarbeidet alt grundig kunne styret 
godkjenne et komplett årsmøtedokument og det var 
klart for utsendelse av personlig invitasjon til medlem-
mene.

Vi opplevde dette som en konstruktiv måte å samarbei-
de på, i tillegg til en fin måte å ha sosialt fellesskap på.

Tips til andre
Arbeidsutvalget, som består av leder, sekretær og kas-
serer er enige om at dette var en god ide til bruk sei-
nere – mye bedre enn at bare noen få skal bruke mye 
tid og krefter på dette arbeidet og et tips og formidle til 
andre lag.

Vi avsluttet med middag og en tur innom isbaren på 
Thon Kautokeino hotel.

             
  

Styret jobbet grundig under samlingen i Kautokeino.
Etter en god jobb var medlemmene 
samlet til middag.  
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Landet Rundt 

Av Britt Sofie Østheim
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Likemannstreff på 
Ringerike sykehus

Likemannstjenesten i Buskerud er stabil og det er erfarne medlemmer som møter frem.

Dessverre møtte det ikke så mange som vi håpet på, 
men fire medlemmer hadde det hyggelig under tref-
fet på Ringerike sykehus. Likemannstjenesten ved LTM 
Ringerike sykehus går sin vante gang, og det er tre er-
farne medlemmer som jevnlig møter frem. I skriven-
de stund har vi noe sykdom blant likemennene, men vi 
kommer tilbake for fullt.

Vi hadde håpet å utvide tjenesten til Blefjell sykehus i 
Kongsberg, men det har vi ennå ikke lykkes med. Like-
mannstjenesten har imidlertid utarbeidet plakater som 
vi har satt opp ved begge sykehusene. Der presenterer 
vi oss og gir informasjon om hvor folk kan ringe hvis de 
trenger hjelp og støtte.
  

Personskadeforbundet LTN- Nord/Vest Buskerud lokallag har igjen hatt likemannstreff. 
Laget møttes på Lærings- og mestringssenteret på Ringerike sykehus onsdag den  
9. mai.
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Minneord

Med stor sorg mottok vi beskjeden 
om at advokat Stein Chr. Hexeberg, 
partner i advokatfirmaet Vogt & 
Wiig, døde natt til 1. mai, 59 år  
gammel. 

Siden 1994 har Stein og Vogt & Wiig vært nære 
samarbeidspartnere for LTN. Stein har vært et 
meget viktig og verdsatt medlem av forenin-
gens juridiske faggruppe. Da faggruppen be-
sluttet at det skulle nedsettes en nakkejuridisk 
gruppe var det naturlig å spørre Stein, som i til-

legg til sin brede erfaring og store kompetanse 
på både juss og medisin, også hadde en meget 
behagelig og ryddig fremtoning. Sammen med 
Stein så vi frem mot å ta fatt i arbeidet med å 
styrke erstatningsvernet til de som rammes av 
nakkeskader. 

Stein hadde et varmt hjerte for LTN og svært 
mange av våre medlemmer har fortalt ikke bare 
om en meget dyktig advokat, men også om et 
varmt menneske som tok seg tid til sin klient. 
For LTNs rådgiverseksjon har han vært en god 
samtalepartner, veileder, og inspirator. Han bi-
dro også gjennom årene med flere juridiske arti-
kler i Trafikkskaddes magasin.

LTN har mistet en uvurderlig støttespiller. Våre 
tanker går til advokatfirmaet Vogt & Wiig som 
har mistet en kollega og venn, men framfor alt 
går våre tanker og medfølelse til Steins kone Ja-
nicke og barna Jan Jørgen, Christian og Mari-
anne.

Personskadeforbundet LTN takker Stein for hans 
uvurderlige bidrag til foreningens virksomhet. 

Per Oretorp

Stein Chr. Hexeberg
har gått bort
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Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

Klepp
kommune

www.klepp.kommune.no

Tysfjord
kommune

 www.tysfjord.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
 www.karmoy.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Oppvekst
www.oygarden.kommune.no  www.sola.kommune.no

Oppegård
kommune

www.oppegaard.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Tvedestrand
kommune

www.tvedestrand.kommune.no

Vinje
kommune

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

Ulstein
kommune

www.ulstein.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Nesodden
kommune

www.nesodden.kommune.no

Gol
kommune

www.gol.kommune.no

Gulen
kommune

 www.gulen.kommune.no

Enebakk
kommune

www.enebakk.kommune.no

Tjøme
kommune

www.tjome.kommune.no
www.austrheim.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Shipping Publication AS
 3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 80
Fax. 33 18 36 76

www.skipslistene.no

Nettec AS
Kolbotnv 14, 1410 KOLBOTN

Tlf. 66 81 06 40

www.nettec.no

Mosjøen
videregående skole
Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN

Tlf. 75 65 40 00

www.mosjoen.vgs.no

ROGALAND

Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00

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

Trafikksikring
Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN

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

Lingelemveien 65
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 45 33
www.teknomed.no

NCC Construction AS
Fagernesveien 132

8514 NARVIK
Tlf. 76 95 07 00

www.ncc.no

Bavaria Arendal AS
Stoaveien 2, 4848 ARENDAL

Tlf. 37 00 69 00
www.bavaria.no

Stanseveien 9, 0975 OSLO
Tlf. 22 25 75 03

Samarbeidsforum for
Opplæringskontor
i Transportfag i Norge

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

www.moller.no
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0605 OSLO
Tlf. 02 694

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 70 05

Jørn’s
Bil og Brems AS

Østre Aker v 68
0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50

Star Autoco
Hammerfest AS

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 42 97 22

Ekornes
Fetsund AS
Ekornesveien 11
1900 FETSUND
Tlf. 63 88 33 00

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Bilvarehuset
Anker AS

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Gumpens
Auto Øst AS

 Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Tlf. 76 16 07 00
www.haneseth.no

avd. Bergen
 Liavegen 4/6
5132 NYBORG
Tlf. 55 53 54 00

Lastebiltransport
Brede Stalsberg AS

 Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 61 89

B. Jenssen
Transport AS

2081 EIDSVOLL
Tlf. 907 35 335

UFO Trafikkskole
Dronningensg 95

4608 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 04 00

Etnedal
Bilruter AS
2890 ETNEDAL
Tlf. 61 12 14 00

Storgata 1, 1830 ASKIM
Tlf. 920 29 581

Autosalg A/S
Storetveitv 58
5826 BERGEN
Tlf. 55 36 10 00

Nedstrand Taxi
 Nyåedalen

5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Ski Taxi
Berghagen 5

1405 LANGHUS
Tlf. 06 491

Torget 14
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 80 00

Øran Øst
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 78 00

Brandeheiv.
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 24 00

Blikkenslageri
Franke Onsrud AS

Kjelsåsv 170
0884 OSLO

Tlf. 23 00 80 60

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Skoglund
Transport AS

Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

Værftsg 1 c
1511 MOSS

Tlf. 69 60 98 11

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 416 75 216

Jærmester AS
Opstadvegen 643
4368 VARHAUG
Tlf. 51 79 86 80

Bilform AS
Bråteveien 175

2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Frekhaug
Fysioterapi

Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Halvorsen Rør AS
Løvikg. 15

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 11 90

Villmarksbygg
Sveinung

Midtgarden
Bossbøen

3864 RAULAND
Tlf. 905 06 941

Risør
Videregående Skole

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

Coop Dale BA
6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 57 73 99 30

Strandv 106
9265 TROMSØ
Tlf. 76 11 16 15

Nedre Kihlemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Solavegen 25
4352 KLEPPE
Tlf. 472 50 147

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Bondhus
Trafikkskule
Ivar Aasen gata 4

6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Byggsenteret
Toten AS
Lenagata 151
2850 LENA

Tlf. 61 14 38 50

Chr Repstads
Sønner AS

Arendalsv 74
4878 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 61 70

Hadsel
videregående skole

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Bodø
Transportservice AS

Olav Vg 102
8004 BODØ

Tlf. 75 52 44 44

Moe Transport og
Konsulent Tjenester

Kupedalen 15
5723 BOLSTADØYRI

Tlf. 900 89 107

Industriv 7
8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

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

Statoilsenteret
Sysle

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 38 27

Amdals Maskin AS
Skogmo

7863 OVERHALLA
Tlf. 74 28 28 33

Brugata 2
2450 RENA

Tlf. 62 44 71 50

Slett og Rett
Hovedv 2

9151 STORSLETT
Tlf. 77 77 05 79

Autofiks AS
Luramyrveien 21
4313 SANDNES
Tlf. 51 22 21 59

R. Kjos og
K. Bilverksted AS

Brug. 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

Rosenholmv 20
1252 OSLO

Tlf. 22 62 91 90

Sørlandets
Bilverksted AS

Barstølv. 50 E
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 82 37

Hommersåk Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Friis Arkitekter AS
Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Vadsø
videregående skole
Karl Rasmussens Plass 1

9800 VADSØ
Tlf. 78 96 36 00

Vesterålens
Apotek AS

Markedsgt 7
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 15 15 10

2850 LENA - Tlf. 61 14 36 00
post@lena-jernvare.no -
www.lena-jernvare.no

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

Alstad Auto A/S
Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

Vei 401 nr. 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Mekonomen
Kongsvinger AS

Vardåsvegen 1
2214 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

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

Mobil 934 46 652

Anton Jenssen
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Tlf. 78 40 76 40

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Hamar
Pukk og Grus
2206 KONGSVINGER

Tlf. 62 53 69 70

Meny Bekkestua
Bærumsveien 207
1357 BEKKESTUA

Tlf. 67 11 87 20

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77
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SeliusSelius
En gutt i klassen min har ikke hatt det greit på 
skolen. Det er tre, fire gutter som plager han. 
Her om dagen tok de sekken hans på hjem-
turen og kastet den ned i en skråning. En an-
nen dag tok plageåndene matpakka til gutten 
og gjemte den. Gutten har også blitt dyttet. De 
har rett og slett vært slemme med han. Noen av 
oss andre i klassen syntes det var stygt å se på, 
så vi bestemte oss for å gå til rektor å snakke 
om det. Heldigvis. Vi snakket lenge med rektor 
om det vi hadde sett, og han bestemte seg for 
at skolen skulle gjøre noe med mobbingen. 

Etter at vi hadde sagt i fra til rektor så ble det 
møte med plageåndene. De måtte selv fortelle 
hvorfor de oppførte seg som de gjorde, og de 
syntes nok det var veldig flaut. De fikk også 
vite at det var flere elever som ikke ville at det 
skulle være sånn, og at vi ville si ifra hvis de 
gjorde det igjen. Plageåndene var ikke så tøffe  
etter møtet. Og, hvis de fortsetter mobbingen, 
så blir det flere møter og de blir passet ekstra 
på i friminuttene av lærerne som er ute i skole-
gården. Gutten som ble mobbet har også fått 
noen elever å gå sammen med på hjemturen. 
Jeg er kjempeglad for at vi sa ifra om mobbin-
gen. Vi skal ikke se på at andre blir plaget!

Hilsen 
Selius

Vær grei mot
klassekameratene

Denne flotte tegningen av et fly har vi fått fra Christian 
Haaland. Tusen takk for tegningen. Overraskelse kom-
mer 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

TALLENE
Kan du hjelpe Mikke med å sette inn de
tallene som mangler?

SNØEN FALLER
På dette bildet går hvert snøflak igjen fire ganger, men det er ett
som går igjen fem ganger. Kan du finne det?

FINN 8 FEIL
Disse to bildene er like bortsett fra åtte små detaljer. Finn dem!

SNØEN FALLER

LØSNINGER

TALLENEFINN 8 FEIL

15

164

60
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SeliusSelius
Moren: Jeg er så stolt av sønnen 
min. Han er bare tre år og kan si 
navnet på et flyselskap baklengs.
Venninnen: Hvilket flyselskap er det 
da?
Moren: SAS

Lillegutten skulle be aftenbønn: 
-Sjære gud, du som er i himjelen.
Bestemor retter på det han sier:
- Nei, lille venn. Gud bor ikke i  
himjelen.  Han bor i himmelen. 
Da sier guttungen:
-  Ha han fjøtta?

Ole sier til bestemor:
- Tusen takk for den fine genseren 
som du ga meg.
Bestemor: - Å nei, det er da ingen-
ting å takke for!
Ole: - Nei, det synes egentlig ikke 
jeg heller, men mamma sa jeg 
måtte!

En politimann stod ved veien for å 
se etter råkjørere. Plutselig kom det 
en ung gutt rundt svingen på en 
sykkel. Politimannen løp ut i veien.
- Stopp, Stopp! Skrek han. Du har 
ikke bjelle på sykkelen!
Gutten: - Flytt deg, mann! Jeg har 
ikke bremser heller!

Det var en gang en hest og en 
mann som spilte kort. Plutselig 
så mannen at hesten begynte og 
tygge på kortene.
- Hvorfor tygger du på kortene? sa 
mannen.
- Det er jo kløver.

- Kelner, kelner, er det sant at orkes-
teret spiller det du ber om?
- Ja, sa kelneren.
- Så be dem spille ludo.

Politimesteren: - Så de trodde altså 
det var en elg De skjøt?
Den tiltalte: - Ja...
Politimesteren: - Og når merket De 
så at det ikke var en elg?
Den tiltalte: - Da han skjøt tilbake.

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: Personskadeforbundet LTN, 
Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no
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Toyota
Hadeland AS

Garverivegen 3
2740 ROA

Tlf. 61 32 47 70

Søgne
videregående skole

Søgnetunet 3
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 47 00

MECA
(Moster Bil AS)

Mostravegen 537
5440 MOSTERHAMN

Tlf. 53 00 14 89

Storgata 4
9615 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 23 99

Biltunet
Verksted AS

Nygårdsv 30
1400 SKI

Tlf. 64 97 70 10

Bilxtra Askim
Haugomg 4
1811 OSLO

Tlf. 69 88 84 00

Giljastølv 8
4335 DIRDAL

Tlf. 51 61 14 00

Sykehusveien 11
1474 NORDBYHAGEN

Tlf. 67 98 07 00

Ullensaker
Fysikalske Institutt
Helsetunet, Skogvegen 2

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 22 88

Hurum Utleie AS
Sørliveien 7 B

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 911 24 206

Mesta Verksted AS
avd Mosjøen

Austerbygdveien 74
8658 MOSJØEN
Tlf. 970 63 735

Sandberg Auto AS
Løxaveien 5
1351 RUD

Tlf. 67 17 22 00

MECA
(Autostil Verksted AS)
Håkon Magnussonsgate 9

7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 10 30 00

MECA
(Ps Bil AS)

Øyane 4
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 12 11

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Ekra Gartneri
Leinstrand

7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Granlund
Opplæring AS

Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Termo Partner A/S
Tonningsg. 33
6783 STRYN

Tlf. 57 87 64 75

Nord Lakkering AS
Østkilen 10

1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Tyin-Filefjell
Transport & Maskin AS

2985 TYINKRYSSET
Tlf. 958 77 777

Drosjesentralen
Tjennav 35

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 950 33 211

Espa og
Tangen Taxi

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

Motor Forum
Eidsvoll

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL

Tlf. 63 92 29 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

SKL Energi
til utvikling

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

MECA
(Multi Parts AS)

Industriveien 2
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 90 90

Teknikken AS
Lundevågv 5

4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen-

Næringspark
Bygg 33

3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

MECA
(Selbu Bil & Bensin)

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Lantz Auto AS
Verksv. 13
4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

N & K Spedition
Karihaugveien 89

1089 OSLO
Tlf. 22 90 67 50

Bertel O Steen Gjøvik
Damsletta2, 2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 14 61 00 - Fax: 61 14 61 20

Nettbuss Møre
avd Molde

Fannestrandv 71
6414 MOLDE

Tlf. 815 00 535

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Larsen Bil A/S
 Grenstølveien 1

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 27 48

Vikan Betong AS
Omag

6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

Sigdal Kjøkken
3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 32 71 40 00

Botne Bil AS
 Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Sannidal Taxi
Sannidalsv. 301
3766 SANNIDAL
Tlf. 950 83 535

Bertel O. Steen
Hedmark og
Oppland AS
avd. Hamar

 Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

Elveg. 5
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 51 33

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

Rasmussen
Elektro AS

Solakrossv 6
4050 SOLA

Tlf. 51 65 65 33

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Mesna Auto
Storgata 84

2390 MOELV
Tlf. 62 36 71 49

Micronova AS
 1503 MOSS

Tlf. 69 24 12 30

Byggmester
Madsen & Giseth AS

Seljestien 91
1387 ASKER

Tlf. 905 57 693

Industrivegen 24
3748SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Viking Redningstjeneste Detalj AS
Konows g 3, 0192 OSLO

Tlf. 22 19 10 11
www.vikingredning.no

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
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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:  ..............................................................................

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

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

FISKEN
FIKK

BRITT M. 
ØYEN

OFRET MAN KAKE
FOR - 

STAND PSYKE FORMER
HÅND - 
VERK - 
EREN

GOD
ENDE - 
PUNKT

ER DET 
FOR LITE 
KUNN - 

SKAP OM

ARTIK - 
KEL

UTLØP

INNE - 
HAVERE KRIBLE

BY
VISER TIPS

MOT - 
STØT

MO - 
DERNE
KNUTE

LEDEL - 
SEN

PRO - 
NOMEN

PIKE - 
NAVN

VINNE - 
REN

SVULME
ORDNER NEDBØR

HAKER AMORIN
ODDE

JULING
SERA - 

FER

SKREM - 
ME

BLOMST
DRETT HUSKE

PURKE REKKE
PRE - 
SANG
BØTTE

HINNE
TOPP - 
KORT

HJØRNE
TALL

SIKTER
DANSK

ØY

SKRYT
I  OSLO

29. MARS
DYRET
TAMP

KREERE
HOL - 
LAND

SMERTE

BEVEGE
AULA FIKSE SID

TILBAKE
EKTE

GRET - 
TEN

DANS
TINN
ELV SEIN FISK

AKSEL
TYSK - 
LAND KILLING

PADLE
ØVER

GLI
INVI - 
TERE

FUGL
MÅNE

ALV
REFUN - 
DERER TOPP LIKE DYR MYNT ANLEGG LAKKER

GUDINNE
DOKTOR

LÆR - 
REIM

REKKE
PARTI STRØM

STEMME STAPPE FUGL SKUE
PREPO - 
SISJON ETSE

ROM
TRÅKLE
LEVEN NEDBØR

REKKE - 
FØLGE

MENN FISK RÅTTEN
RE - 

KLAME DRIKK MOBBE

MÅL GUDINNE HUMRE
BE - 

TRAKTE
SKJE - 
MAT

TONE
HOVED - 

STAD

SLAG - 
STED

MASSE
LEDD

FINGRER
STOFF

DEN
FØRSTE NY

UVÆR HVILTE
TØRT
STED

TEKKE

FENG - 
SEL

LEVER
SVOVEL TRE

ÅPNING
TALL

KREMEN
GRINE DRIVE

KVIN - 
NENE

NAFTA

Birte
Sand Rismyhr

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: 
14. juni

Løsning sendes til: 
Personskade-
forbundet LTN, 
Postboks 4258, 
Nydalen, 0401Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Bilverksted

Vinnerne er:
Jorunn 
G. Olsen, 
Førresfjorden

Karen E. Eidet, 
Lommedalen

Randi Hustvedt 
Eriksen, Skien



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

SOGN & FJORDANE

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

OPPLAND

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

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

NORDLAND

Lofoten Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES.............................................Tlf. 76 08 25 55

NORD-TRØNDELAG

Bjørns Trafikkskole A/S
Mikvollv. 9, 7650 VERDAL............................................Tlf. 74 07 65 55
avd. Inderøy...........................................................Tlf. 74 07 65 55
www.bjornstrafikkskole.no

ROGALAND

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

SOGN og FJORDANE

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

SØR-TRØNDELAG

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

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

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

Veien til førerkortet  -

Bruk en ATL-skole!

- ATL-skolene støtter
Trafikkskaddes Magasin

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

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

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

www.bilia.no

Det FINN’s Trafikkhjelp as
 Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

avd. Aust-Agder
 Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ
Tlf. 066 40

Buskerudveien 217, 3007 DRAMMEN
Tlf. 32 80 93 93

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler

Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60
Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20

Alta - Tlf: 78 44 56 00

Tlf. 977 20 350
Flytting - Termotransport

- Stykkgodstransport - Partilast - Flistransport

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 34

Skrumoen, 4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

Straumsnes Servicesenter AS
6674  KVISVIK

Tlf. 71 53 26 88  Mob. 906 87 981
www.straumsnes-servicesenter.no

Eikås Hytter og Hus AS
4596 EIKEN

Tlf. 38 34 95 00
Leverer ekslusive hytter og hus til

kvalitetsbevisste kunder
www.eikas.no

TM 5-2012.pmd 11.05.2012, 07:504



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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

HVA GJØR DU HVIS ULYKKEN ER UTE?
Advokatrma Tor Erik Hjertøy 

Mer enn 30 års erfaring med personskadesaker. 
Gratis førstekonsultasjon.  

www.advokathjertoy.no

Trakkskader - Yrkesskader - Pasientskader

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

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

Tips 
magasinet!

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: gunn.almas@ltn.no

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar Magasinet
eller post fra  Personskadeforbundet LTN? Da har du trolig 
ikke meldt dette til oss.  Send inn din nye adresse til:
medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN



M
iljø

trykksak fra Trykkp
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S.       Lisen
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r. 1638 

  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

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

Kontaktpersoner:

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

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

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

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

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

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

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

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

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

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


