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Personskadeforbundet LTN har, 
som mange andre, lagt bak seg 
en krevende periode. 

Med pandemi og nedstengning 
ble plutselig alle arrangementer 
lagt på is, og selv landsmøtet ble 
utsatt for å sikre trygge rammer 
for medlemmene våre da lands-

styret ikke kunne se at en digital 
avholdelse ivaretok demokratiet 
på en god nok måte. 

I perioden har sekretariatet og 
landsstyret vært på hjemmekontor 
og hatt møter via videokonferan-
ser. På tross av rask omstilling 
har vi vært fullt operative i perio-
den.

Sekretariatet og det dengang ferske landsstyret i 2019.  

Lagene har gjort en fantastisk inn-
sats ut fra situasjonen, og flere av 
de har gjort digitale kvantesprang 
med både digitale medlemsmøter 
og styremøter.



Interessepolitikk
Vårt interessepolitiske arbeid er 
forankret i handlingsplanen som 
blir vedtatt på landsmøtet og i 
landsstyrets vedtak. Covid-19 har 
naturlig nok påvirket arbeidet da 
nye problemstillinger har duk-
ket opp knyttet til smittevern og 
endringer i samfunnet. 

På NAV-området har det i pe-
rioden vært jobbet mye med 
arbeidsavklaringspenger etter at 
en innstramming trådte i kraft 1. 
januar 2018. Innen erstatningsret-
ten har en av de viktigste sakene 
handlet om retthjelpsdekning og 
hvor vanskelig det faktisk er å få 
dette. Når det gjelder barn har vi 
jobbet med stortingsmeldingen 
Tidlig innsats, som omhandler 
hvordan skole og barnehage 
møter og tilpasser seg barn med 
utfordringer. 

Innstrammingene i ordningen 
med arbeidsavklaringspenger 
trådde i kraft i 2018, men følgene 
av dette kom tydelig fram i denne 
perioden. Ordningen førte til en 
nedgang i antallet som mottok 
AAP utover ordinær periode, men 
i stedet for å se en økning i antal-
let som kom i arbeid så vi økning 
i antallet mottagere av uførepen-
sjon eller sosiale stønader. Per-
sonskadeforbundet LTN etterlyser 

fortsatt en tettere og mer indivi-
duell oppfølging av brukerne, og 
mener at det er veien å gå for å få 
flere ut i arbeid. 

Samtidig som vi så følgene av 
innstrammingene, har smittevern-
tiltak i forbindelse med Covid-19 
påført en allerede sårbar gruppe 
enda flere utfordringer med steng-
te kontorer og mangelfull oppføl-
ging. Bistand i disse sakene har 
hatt mye fokus i perioden.

Erstatningsretten har i perioden 
sanket en stor seier når det gjel-
der kapitaliseringsrenten. Etter 
mange års arbeid er det endelig 
lovfestet at kapitaliseringsren-
ten skal fastsettes i forskrift. Det 
betyr rett og slett en mer rettferdig 
erstatning når man tar rentene i 
betraktning. 

Forbundet har også jobbet med 
endring i ny pasientskadelov og 

ny forskrift om menerstatning der, 
samt endringer i førerkortforskrif-
ten. 
Når det gjelder barn med ervervet 
hjerneskade, har vi hatt bruker-
medvirker på plass i Helse Sør-
Øst sitt arbeid med behandlings-
linje, og har også bidratt i forhold 
til ny organisering av tilbud i 
skolen. 

Forbundet har også som vanlig 
deltatt i høringer i forbindelse 
med statsbudsjett på områdene 
Arbeid- og sosial, Helse- og om-
sorg, Samferdsel og Justis. 

Covid-19 la ekstra press på det 
interessepolitiske arbeidet og 
særlig i tidlig fase. Regjeringen 
la ut en mengde dokumenter vi 
måtte forholde oss til, og med kort 
høringstid. Gjennom effektivt og 
nært samarbeid mellom sekreta-
riatet og styret klarte forbundet å 
gjøre seg hørt i saker viktigefor 
medlemmene. 

Forbundet har videreført sam-
arbeidet med FFO, samt deltatt 
i en arbeidsgruppe for å sette 
fokus på utfordringer vedrørende 
Covid-19, smittevern og personer 
med nedsatt funksjonsevne. 

Prosjekter
Rehabiliteringsfeltet er viktig for 

Sekretariatets første møte etter Co-
vid-19 rammet landet vårt.



våre medlemmer, med vår erfaring 
er Personskadeforbundet LTN en 
ettertraktet aktør både som søker-
organisasjon i Stiftelsen DAM og 
som brukermedvirker. 
Et eksempel på vårt renomme er 
at vi per i dag har inne seks søk-
nader i Stiftelsen DAM som har 
kommet gjennom nåløyet for å få 
lov til å søke doktorgradsprosjekt 
eller post doc prosjekt. 
Nytt av perioden har vært Stiftel-
sen DAMs stimuleringsmidler i 
perioden med Covid-19, gjennom 
oss har Sunnaas stiftelsen fått to 
prosjekter. 

Ekstra gledelig er det også at 
Rogaland fylkeslag har søkt og 
fått midler fra DAM express for 
et lokalt prosjekt, vi håper andre 
lokallag følger etter. 

Personskadeforbundet LTN er 
også en ettertraktet samarbeids-
partner for prosjekter finansiert i 
helseregionene. Særlig i Helse 
Sør-Øst ønsker de oss med på 
laget, og vi jobber for å også bli 
tatt med på laget i andre helsere-
gioner. 

Informasjon og 
rådgivning
I denne perioden med smittevern 
har vi ikke hatt anledning til å 
møte medlemmer fysisk, men har 

tilbudt videokonsultasjoner og hatt 
kontakt per telefon og e-post. 
Vi er fullt klar over at for noen av 
medlemmene våre er dette min-
dre hensiktsmessig, og er glade 
for at vi nærmer oss vanlig drift. 
Det har vært et større press på 
rådgiverne for å jobbe på system-
nivå i perioden siden Covid-19 
har gitt ekstra utfordringer. Vi har 
i større grad hatt kontakt med 
forvaltningsnivå i NAV, samt di-
rektekontakt med helsevesen og 
forsikringsselskap. 

Vi kontaktes fortsatt primært av 
de som er utsatt for ulykker og 
deres pårørende. Fra helsefore-
takene er det primært Sunnaas 
sykehus som henviser videre, 
men vi håper å reetablere kontakt 
god kontakt med helseforetakene 
når vi igjen kan besøke de. 

Medlemmene trenger fortsatt råd 
og bistand i forhold til erstatning, 
NAV og helserett, og rådgiverne 
har ukentlige møter der saker dis-
kuteres for å hjelpe medlemmet i 
prosessene. 

Likeperson
Personskadeforbundet LTN er 
råd og hjertevarme. Våre frivillige 
har hatt et utfordrende periode 
der arrangementer har blitt avlyst 
eller flyttet på men flere har klart å 

holde tilpasset aktivitet oppe. En 
viktig del av arbeidet vårt har alltid 
vært likepersonarbeidet. 
Likepersonarbeidet skal være 
lokalt forankret, det vil si at lagene 
identifiserer og godkjenner frivil-
lige som kan jobbe som likeper-
son. 
Likepersonutvalget har i perioden 
bestått av Eli Eiklid, Hilde Valberg 
og Perpetua Azavedo.

Likepersonutvalget avholdt kurs 
med 33 deltagere i november 
2019, og håndboka og ID kort ble 
sendt ut til godkjente likepersoner 
i etterkant. 

Vi jobber fortsatt for å styrke 
likepersontjenesten, og da landet 
stengte ned i mars 2019 fikk vi 
satt opp en nasjonal likepersonte-
lefon. Denne betjenes av frivillige 
over hele landet, og har vært 
åpen både på julaften og nyttårs-
aften. Dette tilbudet kommer vi til 
å jobbe for å styrke. 

Brukermed-
virkningsutvalget
Brukermedvirkningsutvalget har 
hatt en krevende periode. Med 
nye medlemmer i utvalget, samt 
smittevern og nedstengning som 
har hindret fysiske møter, har ikke 
utvalget fått oppfylt sitt mandat. 
Leder i utvalget Andrè Eilertsen 



har i perioder hatt tett dialog med 
sekretariatet om jobben som bru-
kermedvirker. Utvalget  har i peri-
oden bestått av Andrè Eilertsen, 
Silje Olsen og Ronni Larssen. 

Personskadeforbundet LTN har 
brukermedvirkere i flere store 
prosjekter, blant annet i Norsk 
Traumeregister, Norsk intensiv- 
og pandemiregister, CHARM, 
prosjekter i Helsedirektoratet, 
Statped og flere forskningspro-
sjekter og miljøer knyttet mot 
rehabiliteringsfeltet. Vi ser at ut-
fordringen er nå å bli bedre kjent 
med brukermedvirkerne våre 
for å knytte de opp mot riktige 
forskningsmiljøer. Dette blir en 
prioritet i perioden. 

Aktiviteter og arrange-
menter
På grunn av smittevern og restrik-
sjoner, ble alle planlagte aktivite-
ter lagt på is fra mars 2020. Vi fikk 
ikke arrangert familieleir verken 
sommeren 2020 eller 2021, og 
håper at det er noe vi kan gjen-
oppta fra sommeren 2022. 

Vi har heller ikke fått til noe arran-
gement for ungdommer i organi-
sasjonen på grunn av restriksjo-
ner, og vil jobbe for å få til noe i 
2022.

Familie- og ungdomsutvalget har 
i perioden bestått av Marie Bratt-
bakk og Trond Mikalsen. 
Kognitivt utvalgs arbeid gikk plut-
selig i stå da koronaen kom over 
oss. 

Kognitivt utvalg rakk likevel å 
holde et kurs på Gardermoen og 
også å planlegge de to neste da 
det var meget stor interesse og 
pågang til våre kurs. 

Det ble stille lenge fra oss helt til 
vi bestemmer oss for å gå digitalt. 
Utvalget jobber fra Midtnorge og 
Nordnorge.

Telefon og e-post ble flittig brukt. 

På dette tidspunkt hadde utvalget 
enda ikke ordnet finansiering fra 
Personskadeforbundet, men tiden 
var knapp. Vi fikk ikke finansiering 
i orden før filmen var ferdig. 

Kognitivt utvalg er glad og litt stolt 
over å være det første og til nå 
eneste utvalg som har laget egen 
informasjonsfilm.

Utvalget står inne for et tidløst 
foredrag på 32 min som kan 
brukes om igjen, da det er mye 
stoff å hente fra filmen siden den 
berører flere tema lett uten å gå i 
dybde.
Utvalgets aktivitet
1.-3.11.19  Gardermoen Fysisk 
Kurs – 43 deltagere
28.10.20 Asker – Zoom – 17 
deltagere.
17.02.21 Ofoten/Harstad - Zoom 
– 25  deltagere
27.04.21 Rogaland – Zoom – 20 
deltagere
02.06.21Temakveld – hele landet 
– zoom –
Frøydis Hatland og Martin Berg 

Det ble avholdt regionkonferanser 

Ett av få fysiske møter i landsmøteperioden. Styreleder og generalsekretær 
på besøk hos koret Kor Sprøtt. 



via digitale verktøy for alle regio-
ner, og til og med et julebord for 
sekretariat og styre ble avholdt på 
skjerm. 

Positivt i perioden er at vi har 
startet med digitale temakvelder 
den første onsdagen i måneden. 
Temakveldene er åpne for alle, og 
også for ikke-medlemmer. Tema-
ene varierer ut fra medlemmenes 
ønske og behov, samt tilgjengelig-
het på forelesere. Disse tema-
kveldene ser vi at er et godt sup-
plement til vanlige kurs også når 
vi kan starte vanlig drift, for vi når 
til dels et annet publikum.

Nytt i perioden er også et gjen-
oppstått foreldrenettverk. Nett-
verket baserer seg på digitale 

samtalegrupper, og foreldrene 
har gitt uttrykk for at nettopp 
digitale møter fungerer godt for 
dem. Denne gruppe kommer til å 
fortsette å møtes over nett. 

Skadefri dag
Det har ikke vært mulig å ha 
kampanjer der vi går ut og møter 
folk, men forbundet har innført 
1. juni hvert år som skadefri dag. 
Målet er at 1. juni skal alle gjøre 
en ekstra innsats for å unngå 
skader. Både i 2020 og 2021 
ble arrangementet gjennomført 
digitalt med tegnefilmer på Insta-
gram og Facebook som belyste 
problemstillingene. 

I 2021 hadde vi også med oss 
Skadeforebyggende forum og 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
traumatologi på laget for å hjel-

pe oss med å spre budskapet. 
Kampanjeperioden gikk i mai 
fram mot 1. juni, og selv om vi 
gjerne skulle vært ute i gatene 
og spredd budskapet, nådde vi 
mange. Det ble også opprettet en 
ressursgruppe for sosiale medier. 

Organisasonen 
Landsstyret
Landsstyret i perioden: 
Leder Eli Eiklid
Nestleder Trond Mikalsen
Medlem Martin Berg
Medlem Marie Brattbakk
Medlem Marianne Nyland
Varemedlemmer Perpetua Azavedo
Varemedlem Andrè Eilertsen.

Stort sett alle styrets møter har 
blitt avholdt digitalt. Landsstyret 
har hatt et ønske om å følge mer 
aktivt opp flere saker vedtatt på 
landsmøte, men dette har ikke 
latt seg gjøre pga pandemi. 

En sak som helt konkret ble fulgt 
opp, var ønsket om at det skulle 
gjennomføres en spørreunder-
søkelse i lagene når det gjelder 
kontakt og bistand fra organisa-
sjonen sentralt. Spørreundersø-
kelsen ble gjennomført før ned-
stengning, men pga få svar var 
det vanskelig å gjøre beslutninger 
i saken. 

Familien Rulle viste vei under kampanjen Skadefri dag. 



Videre fikk landsstyret i oppgave 
å sette ned en komite som skal 
jobbe med fylkesendringene. 
Saken ble fulgt opp i landsstyret 
og administrativt, men sakens 
behandling i det offentlige har 
dratt ut og saken er enn så lenge 
satt på vent. 

Lokale ledd
Antall lag per 31.12.2020
Fylkeslag uten medlemmer 2
Lokal- og fylkeslag 30
Det er fortsatt krevende å få på 
plass tillitsvalgte i alle lag, og vi 
har mange eksempler på gode og 
lojale tillitsvalgte som gjør en jobb 
år etter år. Rekruttering både til 
verv og til organisasjonen gene-
relt er en av våre største utfor-
dringer. 

Revisorgodkjente medlemstall 
31.12.2020: 2704
31.12.2021: 2704

Lagenes aktiviteter
I år har lagene hatt et svært for-
skjellig nivå på aktivitetene. Det 
har også vært en forskjell som 
er geografisk betinget i forhold til 
smittervern og lokale tiltak. Noen 
lag har klart å avholde både sosi-
ale arrangementer og årsmøter, 
mens andre har vært stort sett 
helt stengt ned i påvente av et 

gjenåpnet samfunn.

Administrasjon
Administrasjonen i perioden:
Generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad
Assisterende generalsekretær/
seniorrådgiver Per Oretorp
Rådgiver Birte Sand Rismyhr
Regionsekretærer Wenche Sol-
løst (gikk i pensjon 31.12.2020) 
og Christina Thanger
Konsulent Frank Gjelsøy
Sekretær (50%) Hilde Andresen

Gunn Kvalsvik er redaktør for 
medlemsbladet LEVE MED. 

Sekretariatet jobber med støtte 
til lokal- og fylkeslag, administra-
sjon, informasjon og veiledning 
av medlemmer samt interessepo-
litikk. 

Sekretariatets oppgaver har 
endret seg noe i perioden mot en 
mer digital hverdag, der å tilrette-
legge møter i Zoom og få ut infor-
masjon på nett har blitt en viktig 
del av hverdagen. Sekretariatet 
har hatt vanlige åpningstider i 
hele perioden, men har ikke vært 
åpen for fysiske møter. 

På grunn av utfordringer med 
leverandør, har forbundet igjen 
byttet medlemssystem. Forde-

len er at også dette systemet er 
webbasert, og vil gi en høy grad 
av gjenkjennelse for tillitsvalgte. 
Frank og Christina har kalt inn 
alle lag til digital opplæring og vil 
fortsette dette arbeidet. 

Økonomi
Forbundets økonomi styres ved 
at økonomiutvalget gjør anbefa-
linger og landsstyret gjør vedtak. 
Generalsekretær er ansvarlig for 
daglig drift. Forbundets økonomi 
er fortsatt god, men med lavere 
inntekter øker utfordringene. 

Forbundet har investert i fond 
som skal sikre avkastning til vi-
dere drift, men koronapandemien 
har gitt utfordringer ved ustabil 
økonomi på verdensbasis. Dette 
har også speilet seg i våre inves-
teringer. 

Økonomiutvalget har i perioden 
bestått av Trond Mikalsen, Ran-
di Saugestad og Helge Fossen 
med Ingeborg Dahl-Hilstad som 
sekretær. 



Personskadeforbundet LTN 
Adresse: Hausmannsgate 19, 0182 Oslo

Telefon: 22 35 71 00
E-post: post@personskadeforbundet.no

Web: personskadeforbundet.no


















