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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. 

Kapittel 230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem 

Blant våre medlemmer finner du barn som har fått hjerneskader som påvirker deres evne til å lære 

og til å fungere sosialt med andre barn. Disse skal på et tidspunkt tilbake i skolen, og møter store 

utfordringer i møte med et skolevesen som er blottet for kunnskap om følgene av en ervervet 

hjerneskade.  

Vi ser med bekymring på budsjettforslaget som innebærer å flytte 25 millioner fra kapittel 230 post 

01 til kapittel 226 post 21, det vil svekke det statlige pedagogiske støttesystemet som denne gruppen 

er helt avhengig av. Vi kan ikke se igjen det spesialpedagogiske perspektivet i den ganske vage 

formuleringen om at «midlene skal mellom anna brukast til kompetansetiltak overfor kommunar og 

fylkeskommunar.» 

Om lag 1600 barn i året blir rammet av hodeskader, i den enkelte kommune og på enkeltskolene er 

dette en lavfrekvent gruppe. Om vi legger til 200 barn som trenger bistand på grunn av tumor og 

andre sykdommer kommer vi opp i 1700. Skolen og kommunal eller fylkeskommunal pedagogisk 

psykologisk tjeneste ikke har kunnskapen som trengs for at disse barna skal få en tilfredsstillende 

skolegang. I tillegg har mange av disse barna sammensatte behov som krever større tilrettelegging. 

Dersom midler flyttes fra det statlige spesialpedagogiske støttesystemet frykter vi at fagmiljøet blir 

svekket. Det er med budsjettforslaget uklart for oss hvordan den spesialiserte kompetansen som 

Statped innehar skal ivaretas ved å flytte midler til kommuner og fylkeskommuner.  

I fjorårets budsjett fra helseministeren ble det endelig klart at også barn med hjerneskader må få 

tilstrekkelig rehabilitering uavhengig av hvor i landet de bor. I retningslinjene for denne behandlingen 

understrekes viktigheten av skolen som rehabiliteringsarena, men for å klare det må kompetansen 

være tilgjengelig.  

Personskadeforbundet LTN ber om at man i stedet for å flytte ressurser fra det statlige 

spesialpedagogiske støttesystemet til kommunen faktisk styrker Statped slik at de kan være en del av 

kompetansepakken til PPT. Man kan ikke forvente at alle skoler og alle PPT kontorer sitter med all 

kunnskap, men man kan forvente at de vet hvor de skal finne den.  

 

 


