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Personskadeforbundet LTN er en organisasjon som ser hele mennesket. Vi jobber med 
forebygging før skaden og gir råd og hjertevarme når ulykken først er ute. 
 
Personskadeforbundet LTN arbeider for at alle med påførte skader skal ytes full rettferdighet.  
 
Personskadeforbundet LTN arbeider for å styrke medlemmene slik at de kan påvirke sin 
livssituasjon og oppnå god livskvalitet.  
 
Organisasjon 
Personskadeforbundet LTN skal være en organisasjon der alle ledd sammen utvikler seg i takt 
med samfunnet for å ivareta medlemmenes behov.  
 
Vi er en likestilt organisasjon som består av lokale tillitsvalgte, sentrale tillitsvalgte og ansatte 
som har god kommunikasjon og et godt samarbeid.  
 
Vi er en organisasjon som er sunn i alle ledd, der lokal- og fylkeslag er selvstendige enheter 
med god kjennskap til vedtekter og handlingsplan, og bruker disse aktivt. 
 
Vi skal jobbe aktivt for å verve nye medlemmer som ønsker å jobbe for en god sak. 
 
Brukermedvirkning og brukerrepresentasjon 
Personskadeforbundet LTN skal være representert der det er viktig for våre medlemmer og 
således være aktivt deltagende i utformingen av framtidens tjenester.  
 
Medlemmene i vår organisasjon skal være kjent med begrepene brukermedvirker og 
brukerrepresentant, og vi skal jobbe for å få rett person på rett plass. 
 
Brukermedvirkning skal være systemisk og individuell, vi skal gjøre medlemmene trygge til å 
påvirke i egen sak og hjelpe dem med å løfte kunnskapen opp til systemnivå.  
 
Vi skal opprette kontakt med og samarbeide med aktuelle aktører for å utdanne 
brukermedvirkere og brukerrepresentanter.  
 
Likeperson 
Likepersonarbeidet handler om mestring for den enkelte (både den hjelpsøkende og 
likepersonen). 
 
Vi skal ha en likepersontjeneste som er godt kjent lokalt i hele landet. 
 
Alle i forbundet er godt kjent med hva en god likeperson er, og de involverte er godt kjent 
med innholdet i likepersonhåndboka og kommer med løpende forslag til forbedringer. 
 
Forbundet har avklarte og definerte likepersonkategorier som er godt kjent for alle. 
 
Alle lag har trygge og gode likepersoner som er involvert i sitt styre, og har lokale  



likepersonutvalg som består av minst 3 personer. Likepersonarbeidet er fast tema på alle 
lokale styremøter. 
 
Alle likepersoner er godkjent av sitt lokale styre, har en god og standardisert 
grunnopplæring, støtte, oppfølging og videreutviklingsmuligheter.  
 
Sekretariatet og lokallagene har god kunnskap om offentlige krav som stilles for å få 
økonomiske midler til likepersontjenesten. 
 
Sekretariatet tilbyr årlig opplærings- og videreutviklingsmuligheter til både nye og erfarne 
likepersoner. 
 
Det er god kommunikasjon og godt samarbeid mellom likepersoner og andre involverte i 
likepersontjenesten i forbundet vårt. 
 
Forebygging 
Vi er en organisasjon som jobber aktivt for at mennesker ikke skal skades i samfunnet vårt, at 
mennesker ikke blir drept eller påført varig skade i samfunnet vårt.  
 
Vi skal aktivt jobbe mot nullvisjonen innen trafikksikkerhet, der vi er en aktiv part som svarer 
på høringer og fremmer saker som er viktige for trafikksikkerheten.  
 
Vi skal fremme trafikksikkerheten og jobbe holdningsskapende i alle aldersgrupper.  
 
Som organisasjon kan vi ikke leve med at det ikke er lov å ta i bruk alle virkemidler som er 
bevist effektive, og vil jobbe mot at det grunnløse forbudet mot wirerekkverk heves.  
 
Vi vil jobbe videre for at effektive virkemidler mot skade som bruk av sykkelhjelm blir påbudt 
ved lov.  
 
Vi vil jobbe for at mennesker skal være trygge også på fritiden, og påvirke til at virkemidler 
som hjelm eller redningsvest tas i bruk.  
 
Vi vil jobbe for at mennesker skal være trygge på jobben gjennom informasjon og samarbeid 
med aktuelle aktører. 
 
I dag gjelder ikke barns forsikring på skole og i barnehage når skaden ikke skyldes en ytre 
påvirkning, vi vil at barn skal være forsikret mot skader og ikke bare ulykker og vil påvirke til 
at dette settes på dagsorden og endres.  
 
Rettigheter 
Alle som trenger det skal få sine behov ivaretatt som skadet, pårørende eller etterlatt 
uavhengig av alder, kjønn eller bosted. 
 
Vi skal gi råd og veiledning til våre medlemmer slik at de er best mulig rustet til å stå i sin sak 
og har kjennskap til sine rettigheter, både innenfor erstatningsrett, helserett og velferdsrett.  



Alle som blir rammet av skade må få en forløpskoordinator som kan hjelpe deg gjennom 
prosessen. Dette er en egen kontaktperson som skal kjenne rettighetene dine på de ulike 
nivåene, og som hjelper deg å oppfylle dem.  
 
Personskadeforbundet setter nakkeslengskader høyt på dagsorden og etablerer et eget 
prosjekt som klarlegger tiltak forbundet kan sette i verk for å gi hjelp til medlemmer med 
denne type skade og smerteproblematikk.  
 
 
 


