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Høringsnotat Statsbudsjettet for 2020 - Helse- og omsorgskomiteen 

 

Om Personskadeforbundet LTN 

Personskadeforbundet LTN er en politisk uavhengig, frivillig organisasjon som arbeider for å 

forebygge ulykker og personskader, samt for å ivareta og styrke rettighetene til skadde, pårørende og 

etterlatte uavhengig av skadeårsak. Forbundet organiserer mennesker som er rammet av 

trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, fritidsskader og voldsskader. 

Personskadeforbundet LTN er en del av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 

Hjernerådet, og stiller oss bak deres krav. 

 

Om budsjettet 

Dessverre fortsetter trenden fra fjoråret, og funksjonshemmede og kronisk syke føles fortsatt 

usynlige. De er dårlig økonomi for et helsevesen som premieres for korte køer og ferdigbehandlede 

pasienter.  

Det har blitt sagt at funksjonshemmede og kronisk syke er usynlige i årets budsjett, noe som også 

stemmer for våre medlemmer. Kronikere blir aldri ferdig behandlet, og er dårlig butikk for 

helsevesenet som må forholde seg til et budsjett som premierer korte køer og ferdigbehandlede 

pasienter. 

 

Kapittel 733 Habilitering og rehabilitering 

Etter at man i statsbudsjettet for 2017 la til grunn at det skulle skje en utredning av 

behandlingstilbudet for barn og unge med ervervet hjerneskade, er det ikke satt av friske midler for å 

bygge opp et godt nok tilbud til barn som trenger hjelp. Som vi sa i fjor, så klarer ikke de regionale 

helseforetakene det innen dagens rammer. Det må også settes av midler til informasjonsarbeid for å 

overføre kompetansen inn i kommunen slik at de kan ta imot barna fra spesialisthelsetjenesten. 

Dette kan ikke være et ansvar som hviler kun på frivillige organisasjoner, det blir i praksis foreldrene 

som må ta mye av jobben.  

 

Tilskuddet som overføres kommunene i forbindelse med 0pptrappingsplanen for habilitering og 

rehabilitering bør ikke legges inn i frie midler. Det må foretas en evaluering for å se hva brukerne 

faktisk har fått tilbake fra satsningen, vi frykter pengene ikke nødvendigvis er brukt på rehabilitering.  

 

Rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten må styrkes med flere ressurser. Vi vet lite om hvor det blir 

av menneskene som ikke kommer inn i behandlingskjeden. I noen tilfeller legges mennesker med 

alvorlige hjerneskader på for eksempel ortopedisk avdeling der de ikke har kunnskap om hoder, og 

forsvinner ut av systemet. Andre skrives hjem til lokalsykehus eller sykehjem som ikke kan gi de god 

rehabilitering. Disse menneskene fratas muligheten til å leve et liv med skaden sin med mestring og 

livskvalitet. 

 

Rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten må styrkes, og regjeringen må ikke fraskrive seg ansvaret 

ved vise til kommunale tiltak som ikke er etterprøvd. 

 

Kapittel 741 Norsk pasientskadeerstatning 

Økningen i bevilgningene til Norsk pasientskadeerstatning er ikke nok til å dekke økningen i 

kostnadene. NPE er et offentlig organ, og fordi de skal være nøytrale dekkes ikke advokatbistand i 

innledende fase. Antallet klager som går videre til Helseklage på grunn av uklare og uforståelige 

vedtak viser at Pasientskadenemnda ikke oppfyller oppdraget sitt. Vi trenger en faglig sterk og tydelig 

førsteinstans dersom ordningen skal fungere etter intensjonen.  
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Med dagens ordning går for mange saker til domstolene, og dommer derfra viser at det er tatt feil 

beslutning i alt for mange saker.  

 


