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Vårt interessepolitiske arbeid er forankret i hand-
lingsplanen som blir vedtatt på landsmøtet og i 
landsstyrets vedtak. Av viktige temaer i perioden 
kan vi trekke fram barn og retten til spesialundervis-
ning, Arbeidsavklaringspenger og NAV samt rett til 
erstatning når et utenlandsk forsikringsselskap går 
konkurs (Alpha saken).

Personskadeforbundet LTN har som mål at alle skad-
de skal få riktig tilbud og behandling (handlingspla-
nen 2017 – 2019).

Vi tok opp endringene i arbeidsavklaringspenger 
i høring om statsbudsjett begge årene i tillegg til i 
egen høring. 1. januar 2018 ble regelverket stram-
met inn, noe som førte til at enkelte falt ut av ord-
ningen før de var ferdig avklart og at færre kvalifiser-
te til å komme inn i ordningen. Vi fortsetter å jobbe 
med denne saken. 

På generelt grunnlag har vi også tatt opp hvor 
utfordrende det kan være å få oppfylt rettigheter i 
NAV-systemet, og at saksbehandlerne må få bed-
re tid til å sette seg inn i hver enkelt sak. Vi jobber 
fortsatt for et NAV-ombud. Nav er en stor del av livet 
til mange syke og skadde, og vi samarbeider med 
andre organisasjoner i flere av problemstillingene.

Nordahl-utvalget har lagt fram en innstilling for å 
reformere skolen, og i denne innstillingen er den 
individuelle retten til spesialundervisning foreslått 
fjernet. Sammen med flere av FFOs medlemsor-
ganisasjoner og FFO har vi jobbet aktivt i forhold 
til å styrke rettigheten. Vi har også kommet med 
innspill til utvalget som skal legge fram forslag til ny 
opplæringslov. Det siste vi hørte er at utdanningsmi-
nisteren lar retten til spesialundervisning stå. 

Når det gjelder forebygging har vi deltatt i arbeidet 
med ny trafikksikkerhetsplan for veitrafikken og 
levert høringsuttalelser knyttet til endringer i Bilan-
svarsloven, førerkortforskriften og i forbindelse med 
forslag om obligatorisk rettsmedisinsk obduksjon av 
alle trafikkdrepte.

Pasientskadeutvalget har i perioden bestått av 
Vibeke Brunsell og Per Oretorp. Innenfor pasient-
skaderetten har vi deltatt i arbeidet med forslag om 
ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. I 
forbindelse med vårt arbeid for å få i stand en evalu-
ering av pasientskadeordningen har vi argumentert 
for bakgrunnen for dette i forbindelse med muntlige 
høringer på Stortinget samt i møte med stortingsre-
presentanter.

Interessepolitikk 



Rehabiliteringsfeltet er i endring og siden sam-
handlingsreformen trådte i kraft har det blitt flere 
oppgaver på kommunene. For å få et godt rehabili-
teringstilbud er det derfor viktig med god samhand-
ling og koordinering. Personskadeforbundet LTN er 
en ettertraktet organisasjon å ha med på brukersi-
den da vi representerer et mangfold av pasienter. 

Fordi vi er den organisasjonen som er til for de som 
blir skadet, er vi også delaktige i flere prosjekter 
som handler om nye rehabiliteringsopplegg og 
forskningsprosjekter som særlig omhandler hjerne-
skader.

Vi er aktiv søkerorganisasjon som nettopp har blitt 
tatt opp som medlem i Extrastiftelsen. I perioden 
har det startet opp ett nytt doktorgradsprosjekt, 
mens to doktorgrader vi har fått finansiering til tidli-
gere er avsluttet. I tillegg har vi gjennomført et eget 
prosjekt med Wenche Solløst som prosjektleder «Vi 
mestrer sammen», som ble tilbudt par i hele lan-
det og gjennomført for 24 deltagere i Tønsberg juni 
2018. Tilbakemeldingene fra deltagerne var veldig 
gode, og ExtraStiftelsen som bidro til finansiering, 
skrev dette etter sluttrapporten fra oss: «Vellykket 
kurs og kurskonsept som har vært viktig for delta-
gerne. Grundig sluttrapportering som kan vise til 
gode resultater».

Vi gleder oss til å jobbe mer prosjektbasert. 

Vi har i perioden jobbet med å finne balansen 
mellom individuell rådgivning og interessepolitisk 
arbeid. Det er gjennom kontakt direkte med med-
lemmer vi får våre argumenter i det interessepolitis-
ke arbeidet og her spiller også dialog med lokal- og 
fylkeslag en svært viktig rolle. 

I perioden har vi innført nytt medlemssystem, og får 
inn flere saker for vurdering av rådgivere via web. 
Det er fortsatt mange som ringer eller ønsker å møte 
oss, og vi imøtegår de så godt som mulig. Igjen hand-

ler det om å balansere politisk påvirkning og person-
lig rådgivning. 

Det er fortsatt de som har vært utsatt for en ulyk-
ke og ikke vet hvordan de skal gå fram videre som 
kontakter oss. Vi har en del som henvises videre fra 
Sunnaas og andre helseforetak. Rådgivningen omfat-
ter nesten alltid både erstatning, NAV og helserettig-
heter. Nav spørsmål omhandler primært sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. I perioden 
har vi forsøkt å dele opp rådgivningen i større grad 
etter tema, men rådgiverne har kommet til at dette 
gjør oss mindre effektive da nesten ingen saker er 
«rene erstatningssaker, eller rene NAV-saker.» 

Vi har som mål at informasjonen på vår hjemmeside 
skal være oppdatert og aktuell for medlemmene, 
og bruker også sosiale mediere til å informere om 
viktige saker. 

Prosjekter Informasjon og
rådgivning



Personskadeforbundet LTN skal være Råd og Hjer-
tevarme. En viktig del av hjertevarmen er å snakke 
med noen som vet hvordan det er, og vi har hatt ak-
tivt likepersonarbeide i mange år. Arbeidet er lokalt 
forankret, i denne perioden har det vært ivaretatt 
ved at det er lokal- og fylkeslag som bestemmer 
hvem som passer til å være likeperson og melder på 
kurs.  
 

Likepersonutvalget har bestått av :
Eli Eiklid, Hilde Valberg, Randi Nordset , Perpetua 
Azavedo

Det ble avholdt likepersonkurs for nybegynnere og 
erfarne likepersoner i oktober 2018 på Gardemoen 
med overvekt av erfarne likepersoner. Likeperson-
håndboka og ID kort er sendt ut til alle godkjente 
likepersoner etter godkjent kurs.

Likepersontjenesten er altfor lite kjent både lokalt 
og på landsbasis. Likepersonene er stolte av rollen 
sin, men vi må jobbe mer aktivt for at de som tren-
ger noen å snakke med finner dem. Samtidig må vi 
jobbe med en bevissthet rundt hva som faktisk er en 
likepersonsamtale når vi samhandler med medlem-
mene. Likepersonutvalget arbeider med informasjon 
om tjenesten, og ser at dette bør styrkes.

Det er de lokale kreftene som er de viktigste ambas-
sadørene for å gjøre tjenesten kjent.

Brukermedvirkningsutvalget ble oppnevnt etter 
forrige landsmøte for å møte den økende fore-
spørselen etter brukerrepresentanter i forskjellige 
prosjekter. Utvalget har gjennomgått og tilpasset et 
nettkurs fra Funkis for brukerrepresentanter som de 
vil tilby medlemmer som ønsker å bidra på denne 
måten. Det er to hovedmål for vårt arbeid med 
brukermedvirkning: Å identifisere og kurse de som 
kan og ønsker å bidra, samt å jobbe for at de som 
ønsker brukermedvirkning også setter av midler til å 
finansiere det. 

Personskadeforbundet LTN støtter forsknings-
prosjekter av relevans for våre medlemmer og 
har brukerrepresentanter i en rekke pågående 
forskningsprosjekter. Personskadeforbundet LTN 
har i samarbeid med Extrastiftelsen, FFO og CHARM 
utarbeidet en veileder for brukermedvirkning i reha-
biliteringstjenesteforskning. 

Brukermedvirkningsutvalget har bestått av: Marianne 
Trydal Skeie, Pernille Villekjær, André Eilertsen.

Likeperson Bruker-
medvirkning 



Forbundet arrangerte familieleir i leilighetene i Bul-
garia med overordnet tema: Vi mestrer en ferie. 
Vi vet at familier der enten en av foreldrene eller 
et av barna har en skade synes det er utfordrende 
å reise. Det kan være både økonomi og utrygghet 
som ligger bak dette. På turene våre møter de for-
ståelse og støtte, samt knytter nye bånd. 

Ungdomsleir ble arrangert i 2018, midlene kom fra 
stiftelsen Herreløs arv. Deltagerne hadde litt stør-
re eller andre utfordringer enn ved tidligere kurs, 
og var mindre knyttet opp mot lokallagene. Turen 
hadde to fokus: Å mestre en tur på egenhånd, samt 
sosiale medier. Vi ser at denne type møteplasser er 
viktige for medlemmene, og forsøker å søke midler 
til ny tur. 

Kognitivt utvalg har i perioden hatt flere kurs rundt 
om i landet. Tema har vært «Når konsentrasjon- 
og hukommelsessvikt skaper utfordringer i hver-
dagen».  Våre medlemmer har et stort behov for 
informasjon og å lære mer om utfordringene sine. 
Forbundet jobber også mot en nasjonal konferanse 
for ervervet hjerneskade i 2019, og deltok i pro-
gramkomiteen til nasjonal konferanse om ervervet 
hjerneskade i 2017.

Utvalget har i perioden bestått av Martin Berg (bil-
det), Frøydis Hatland og Birte Sand Rismyhr. 

Som organisasjon ser vi at behovet for informasjon 
om kognitiv svikt er stort rundt i landet, og vi jobber 
også med en oppdatering av informasjonssidene 
hjernehjelp.no og barn.hjernehjelp.no
 
Personskadeforbundet LTN får nye medlemmer i 
utvalgene etter landsmøtene. Markedsutvalget har 
jobbet videre med tilbakemeldinger fra tillitsmanns-
konferansen og har valgt å satse videre på kampan-
jen #taansvar. Dette mye fordi vi ser at det var satt 
av lite tid til god forberedelse for de ulike lag før 
forrige kampanje ble igangsatt. Lokallaget i Tromsø 
ved Elin Gjikaj satte en standard for hvordan man 
kan legge opp til en god markedsføring av budskapet 
under #taansvar. 

Markedsutvalget har opprettet en side på Facebook, 
hvor vi inviterer inn representanter fra de ulike lag 
som har ansvar for kampanjer og markedsføring av 
forbundet. Siden brukes i forbindelse med  erfa-
ringsutveksling og informasjon, samt råd og tips til 
hvordan kampanjer kan gjennomføres.

Utvalget har i perioden bestått av Steen A. Linde, 
Elin Gjikaj og Martin Berg.  

Leilighetene vi eier i Bulgaria er godt besøkt om 
sommeren, også av lag som reiser dit på felles tur 
eller for eksempel familieleir. Da leilighetene er ti år 
har det vært behov for oppgraderinger. 

I mai 2019 ble vi tatt opp som medlemmer i Extras-
tiftelsen. Det betyr at vi i tillegg til å søke forsknings-
prosjekter, som vi alltid har gående, kan søke små 
summer til lokale tiltak. 

Aktiviteter og arrangementer



Styret 
Landsstyret mottok i desember 2018 det triste bud-
skap om at vårt langvarige og engasjerte medlem 
Eva Opshaug hadde gått bort. Eva var spesielt viktig 
med sin juridiske bakgrunn og langvarige organisa-
sjonserfaring, samt sin engasjerte person. 
 

Landsstyret har i perioden bestått av:
Leder Eli Eiklid
Nestleder Trond Mikalsen
Medlem Eva Opshaug (død 18.12.18)
Medlem Martin Berg
Medlem Pernille Villekjær
Varamedlem Steen A. Linde (ikke på bildet)
Varamedlem Guttorm Johnsen 

I 2018 avholdt vi et ekstraordinært landsmøte fordi 
Bufdir krevde noen formelle endringer i vedtektene. 
Møtet ble avholdt i forbindelse med et ledermøte. 

Foruten vanlige styremøter, sitter også alle landssty-
rets medlemmer i komiteer og utvalg i organisasjo-
nen.

Lokale ledd
Antall lag pr. 31.12.2018
*  Fylkeslag uten medlemmer:         3
* Lokal-/fylkeslag med medlemmer:         30
Nedlagt etter forrige landsmøte: Fylkeslaget i Opp-
land har «tatt over» for lokallaget i Lillehammer da 
det er det siste eksisterende laget i fylket, Telemark 

fylkeslag og Rana & omegn lokallag. Hovedgrunnen 
til nedleggelse av de to sistnevnte var mangel på 
fulltallig styre og aktiviteter i lagene. 

Lokale ledd står overfor en organisatorisk utfordring 
i forhold til sammenslåing av kommuner og fylker. 
Dette er ikke nødvendigvis en vanskelig utfordring, i 
noen tilfeller er det nok å bytte navn: For eksempel 
fra Sør-Trøndelag fylkeslag til Sør-Trøndelag lokallag.
Revisorgodkjente medlemstall pr. 31.12.
2018: 2 957
2019: 3 004
I tillegg kommer ca. 70 (æresmedlemmer, livstids-
medlemskap og bedrifter)

Lagenes aktiviteter
Aktivitetsnivået er naturlig nok veldig varierende; fra 
sosiale sammenkomster til turer, faglige foredrag, 
kurs, deltagelse på stands, forebyggende arbeid, 
likepersonarbeid, brukermedvirkning, lotterisalg – 
og mye mer. Noen samarbeider aktivt med andre lag 
ved enkelte arrangementer.

Grasrotandelen
Alle lagene våre har mulighet til å få inntekter fra 
Grasrotandelen. Mange lag markedsfører seg aktivt 
som grasrotmottagere. Satsen økte i 2018 fra 5% 
til 7%. Totalt i 2018 mottok 30 lag kr 245 000, dvs. i 
snitt 8 000 kroner hver, dog varierende fra 650 kro-
ner til 23 000 kroner.  Stå på: i 2018 ble det delt ut 
649 millioner kroner til lag og foreninger!

Administrasjon
Administrasjonen har i perioden bestått av
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad
Assisterende generalsekretær/seniorrådgiver Per 
Oretorp
Rådgiver Birte Sand Rismyhr
Regionsekretærer Wenche Solløst og Christina  
Thanger
Konsulent Frank Gjelsøy
Sekretær Hilde Andresen

Gunn Kvalsvik er redaktør for medlemsbladet LEVE 

Organisasjonen i alle ledd 



MED. I perioden har også Rugile Lapinskaite og Julie 
Rønbeck hatt engasjementer som rådgiver hos oss. 

Sekretariatet jobber med støtte til lokal- og fylke-
slag, administrasjon, informasjon og veiledning til 
medlemmer samt interessepolitikk. 

Nytt medlemssystem og nye hjemmesider ble gjort 
tilgjengelig for lagene i 2017. Med dette systemet 
har lagene bl.a. muligheter til oversikt over sine 
medlemmer og gir gode muligheter til mye bedre og 
enklere kommunikasjon og informasjon til medlem-
mene.  

De nye hjemmesidene har en del som er åpen for 
alle samt en innloggingsdel der du får tilgang til in-
formasjon om rettigheter spesielt tilpasset deg som 
er skadet. Man logger inn via «min side» som er 
tilknyttet medlemssystemet. Enkelte frivillige i lokal- 
og fylkeslag synes det er utfordrende å forholde seg 
til systemet, så Frank og Christina har tilbudt opplæ-
ring og bistand på tomannshånd. 

Ikke alle har tatt i mot dette tilbudet, noe som til 
dels gjenspeiler seg i bruken av systemet.

 

Økonomi 
Forbundets økonomi styres ved at økonomiutvalget 
gjør anbefalinger som landsstyret vedtar. General-
sekretær ivaretar daglig drift. Forbundets økonomi 
er stabil og god, men med utfordringer da vi nå går 
over til nesten kun aktivitetsbaserte tilskudd fra det 
offentlige. Dette skaper en inntektsmessig utfordring 
som forbundet i perioden som kommer må finne 
løsning på.

Forbundet har midler investert i fond som skal sikre 
avkastning til videre drift. Investeringene er gjort 
med moderat risiko og langsiktig perspektiv.  

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

Møtene har vært både fysiske møter og på skype for 
å holde kostnadene nede. 



Viktige temaer
i perioden 2017-2019 

✓ Personskadeforbundet LTN har i perioden for alvor sett konturene 
av et nytt landskap for norske frivillige organisasjoner. 

✓ Bortfall av automatinntekter gir en ny økonomisk hverdag som 
krever ideer om hvordan vi kan nå ut på alternative måter. 

✓ Emneknaggen #taansvar har gått sin gang på Facebook som eksem-
pel på lavterskel markedsføring. 

✓ Styret har i perioden rettet blikket mye innover mot egen organi-
sasjon, vi har tatt i bruk nytt medlemssystem og nye hjemmesider. 

✓ Samtidig jobber vi med store interessepolitiske saker som er viktige 
for mange.

www.personskadeforbundet.no
Personskadeforbundet LTN,  Hausmannsgt. 19, 0182 Oslo. Tlf. 22 35 71 00.


