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Kommentarer til statsbudsjett for 2011 

 

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN) er en organisasjon for alle som har blitt 

påført skade. Vi ønsker med dette å komme med våre kommentarer til regjeringens 

statsbudsjett for 2011. 

 

Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester 

Kapittel 733 Habilitering og rehabilitering 

LTN ser igjen at rehabilitering og habilitering heller ikke i får en betydelig satsning. For at 

utkomme skal bli best mulig, og enkeltmennesker skal nå sitt rehabiliteringspotensiale er det 

viktig at rehabiliteringen kommer i gang allerede når man er innlagt på sykehuset. I budsjettet 

legges det til grunn at en robust primærhelsetjeneste i kommunen skal være fundamentet i den 

fremtidige helsetjenesten, dette gir grunn til bekymring all den tid kommunen ikke har midler 

til å skjøte sine oppgaver og heller ikke all kunnskap de trenger. Våre medlemmer opplever 

også en motvilje mot at det betales for rehabiliteringsplasser for dem på institusjoner, de 

sendes i stedet til omsorgsboliger eller lokalsykehus i hjemkommunen. Det blir et opphold i 

rehabiliteringen og de får et dårlig tilbud. Disse menneskene når aldri sitt 

rehabiliteringspotensiale.  

 

Under post 21 spesielle driftsutgifter står det at bruk av individuell plan (IP) og koordinerende 

enhet for habilitering og rehabilitering må økes. Vi ber også om at det settes av midler til en 

grundig undersøkelse for å få avdekket hva kommunene oppfatter at en individuell plan er, og 

hvor mange brukere som faktisk har en. Det henvises til antall barn i psykiatrien som har IP, 

og vi regner med at det er de beste tallene vi har. LTN kjenner også til at det er et gap mellom 

hvem kommunene mener har fått IP og hvilke brukere som oppfatter å ha fått en. En 

individuell plan er ikke en pleieplan.  

 

Når det gjelder habilitering av barn og unge, vil vi spesielt gjøre oppmerksom på store 

mangler når det gjelder rehabilitering av barn med ervervede hodeskader. Første skritt på 

veien er å faktisk erkjenne at disse barna har et rehabiliteringspotensiale og ikke bare skal ha 

habilitering.  

 

For en tid tilbake ble det satt i gang tidlig intervenering av komatøse pasienter med 

hodeskader, noe som har gitt meget gode resultater. Derfor setter vi stor pris på at man blant 

annet har bedt de regionale helseforetak prioritere rehabilitering innenfor alvorlige 

traumatiske hodeskader.  For noen år tilbake ble det opprettet et nasjonalt nettverk innenfor 
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området traumatiske hodeskader.  Dette førte blant annet til økt fokus på traumatiske 

hodeskader og rehabilitering av disse.  

I samsvar med dette og det etablerte hodeskadenettverket ber vi om at det gis midler til å 

opprette en egen hjemmeside for traumatiske hjerneskader etter mønster fra Danmark.  De har 

en egen hjemmeside: www.hjernekassen.dk  som er et informasjonssenter for hodeskader.  

Hjemmesiden må være nasjonal og sentralt forankret. 

 

Barn med ervervede hodeskader 

Barn har særlige behov som må ivaretas i forbindelse med komplisert rehabilitering. Barn 

med behov for tidlig og spesialisert rehabilitering etter ervervede hodeskader, plasseres i dag 

på avdelinger for voksne. Barns særlige behov for langvarig oppfølging etter hodeskader må i 

fremtide ivaretas på en helt annen måte en det gjøres i dag. Enkelte hjerneskader oppdages 

ikke gjennom radiologiske undersøkelser, men kan avdekkes gjennom psykiatriske og 

nevropsykologiske undersøkelser. I tilfelle negativ MR-resultat er det dessverre ikke uvanlig 

at pasienten ”friskforklares” hvilket får til følge at nødvendige nevropsykologiske tester ikke 

blir gjort. 

Etter hva LTN erfarer manifesteres ofte diffuse hodeskader lang tid etter det faktiske traumet, 

hvilket i mange tilfeller kan lede til at hodeskade med kognitive utfall feilaktig diagnostiseres 

som psykiatriske lidelser. Dette i sin tur kan lede til et inadekvat behandlingstilbud og et 

feilaktig erstatningsrettslig tilbud. 

 

LTN mener at det i statsbudsjettet for 2011 må avsettes midler til minst et senter for barn med 

ervervede hodeskader samt midler for prosjektering av nasjonalt 

hodeskaderehabiliteringstilbud til barn med ervervede hodeskader. Rehabiliteringstilbudet må 

omfatte alle typer av ervervede hodeskader.  

 

Kunnskap og kompetanse 

I statsbudsjettet for 2010 ble det avsatt 5 millioner kr for forskning på habilitering og 

rehabilitering.  Vi betrakter dette beløp som om man ikke ønsker en bred forskning på dette 

feltet.  Dersom man ønsket å satse på økt kvalitet og bedrede resultater innen feltet 

habilitering og rehabilitering, burde satsingen vært mangedoblet, spesielt bør forskning på 

nakkeskader intensiveres og midler avsettes.    

 

Samhandlingsreformen 

LTN er bekymret for progresjonen av den så kalte samhandlingsreformen. En forutsetning for 

at reformen skal bli hensiktsmessig implementert er selvfølgelig at den blir adekvat finansiert. 

LTN tillater seg å minne om at en sentral del ved samhandling mellom 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er bruk av Individuell plan i henhold til 

forskrift om individuell plan. Forskriften ble hjemlet ved lov 01.01.2001, og i forbindelse med 

dette fikk de aktuelle brukerne også en rett til å få oppnevnt en navngitt koordinator. Til tross 

for at de nå har gått 9 år siden forskriften trådde i kraft er det fortsatt alt for få som faktisk får 

utarbeidet en individuell plan i trå med forskriften. De som får bekreftet at de har rett til en 

individuell plan må som regel vente svært lang tid på å få oppnevnt en navngitt koordinator, 

hvilket får til følge at planarbeidet utsettes uhensiktsmessig lang tid.  

LTN krever i denne anledning at departementet i forbindelse med arbeidet med 

samhandlingsreformen i statsbudsjettet for 2011, øremerker midler for utdanning og tilsetning 

av tilstrekkelig antall koordinatorer i kommunene.  

http://www.hjernekassen.dk/
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LTN krever vesentlig økte økonomiske rammer for Norsk Pasientskadeerstatning og 

Pasientskadenemnda. 

 

Muligheten for pasienter som er påført skade under helsebehandling å få adekvat juridisk 

bistand er vesentlig redusert etter at ny forskrift som vedrør pasientens rett til dekning av 

advokatkostnader trådde i kraft 1. april d.å. Det er lovgiveres ansvar å tilse at NPE/PSN 

tilføres tilstrekkelige ressurser for at tilstrekkelige og adekvate utredninger blir gjort før 

vedtak i sak fattes. 

Sikring av pasientskaddes rettsvern forutsetter en betydelig økning av NPE og PSNs 

driftstilskudd. 

 

LTN er svært bekymret for pasienters rettsvern. Ny forskrift som vedrør pasientens rett til 

dekning av advokatkostnader trådd i kraft fra 1. april 2009. Forskriften har etter hva LTN 

erfarer medført at svært mange advokater med tilstrekkelig erfaring fra et meget komplisert 

område nå vesentlig reduserer antallet pasientskadesaker, og et ikke ubetydelig antall 

advokater med adekvat kompetanse rapporterer at de ikke lenger vil påta seg denne type 

saker. Dette kommer ikke som noen overraskelse på LTN uten er helt i trå med den 

høringsuttalelse som foreningen sendte Stortingets helse- og sosialkomité høsten 2008. 

Muligheten for at pasienter som er påført skade under helsebehandling å få adekvat juridisk 

bistand er vesentlig redusert.  

Det er lovgiveres et ansvar å tilse at NPE/PSN tilføres tilstrekkelige ressurser for at 

tilstrekkelige og adekvate utredninger blir gjort før vedtak i sak fattes. 

 

LTN har tidligere gjort Stortingets helse og omsorgskomité oppmerksomm på saker der 

pasienten har vært avhengig av spesialisert og erfaren advokat, for i det hele tatt å vinne frem 

i årsakssammenhengen. Når det gjelder utmålingen så viser LTN i til en sak som nylig ble 

nektet fremmet for HR, der NPE i utgangspunkt hadde erkjent ansvar og vurdert korrekt 

erstatning til kr. 950.000. PNE mente at korrekt erstatning var kr. 1.850.000. Domstolen 

avgjorte til slutt at korrekt erstatning var 4,7 mill. kroner. Det bør her merkes at pasienten 

takket være ressurssterk familie var økonomisk i stand å føre saken for retten, og også på egen 

bekostning fremskaffe dokumentasjon som medførte at saken foran behandlingen i 

lagmanssretten ble adekvat belyst. Lagmannsrettens domsuttalelse viser tydelig at NPE/PSN 

som offentlig organ ikke i tilstrekkelig grad er i stand å utrede sakene godt nok før vedtak 

fattes.  

 

 

 

Svein Ove Langeland /sign./    Liv Solveig Einan /sign./ 

Landsstyreleder     Nestleder landsstyret 

 


