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Helse og omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 

0030 Oslo 

  

Att. Helseminister Sylvia Brustad 

 

 

          Oslo, 13.02.2008 

 

 

Krav til Statsbudsjett 2009 

 

Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) er medlem av Funksjonshemmede fellesforbund 

(FFO) og vi stiller oss derfor bak de krav som FFO har sendt inn.  

Våre medlemmer har i tillegg en del behov som vi ønsker å rette oppmerksomheten mot.  

 

Rehabilitering/habilitering: 

LTN synes den nasjonale strategien for rehabilitering gir et grundig bilde av utfordringene i 

helsetjenesten med hensyn til rehabilitering. En av hovedutfordringene i Helse- og 

omsorgsdepartementet sin strategi var de begrensede rammene fagområdet arbeidet innenfor. 

Økonomi er og blir en hovedutfordring i den grad man ønsker at alle som har behov for 

rehabilitering skal få tilbud om dette. LTN mener derfor at den nasjonale strategien for 

rehabilitering må følges opp med en opptrappingsplan for å styrke rammene til 

rehabiliteringsfeltet.  

 

Rehabilitering av alvorlige hjerneskader 

LTN ønsker et fortsatt sterkt fokus på rehabiliteringstilbudet til mennesker som er reddet etter 

et alvorlig hode- og hjernetraume. På tross av at oppdragsdokumentene i flere år har bedt de 

regionale helseregionene styrke tilbudet om rehabilitering til mennesker med alvorlige 

hodeskader, er det fremdeles store geografiske skiller.  

DRG vekten for pasient innlagt for kompleks for kompleks rehabilitering gir ”daginntekt” på 

kr. 3000,- pr. døgn. En rehabiliteringsseng ved Hvidovre hospital i Danmark koster til 

sammenligning kr. 11.000,- pr. døgn. Dagens ressurstilførsel er ikke på langt nær god nok til å 

dekke rehabiliteringsbehovet. 

 

Unge på alders- eller sykehjem 

LTN mener at staten bør ha det finansielle ansvaret for unge funksjonshemmede som er 

plassert på alders- eller sykehjem. En statlig garanti vil sikre geografisk like muligheter for 

utflytting til alternative boformer for denne gruppen.  

Våre medlemmer som flyttes inn på en institusjon er en marginal gruppe når det gjelder antall. 

Det vil si at de fort kan bli glemt og at deres behov for behandling blir underdimensjonert. 

Snur vi på dette vil merkostnaden ved å sikre disse brukerne en statlig finansiering, som sikrer 

tverrfaglig rehabilitering også på kommunenivå, være minimal. En mulig løsning vil være å 

senke innslagspunktet for toppfinansiering til kostnaden tilsvarende en sykehjemsplass. I 

tillegg økes statens ansvar for de overskytende utgiftene fra 70 % til 100 %.  
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Smertebehandling/kronikere 

LTN krever en utbygging av smertebehandlingstilbudet til brukere med kroniske smerter på 

grunn av muskel- og skjellettliderser. Denne type lidelse står for en stor andel av 

sykemeldinger og uføretrygding hvert år. Legeforeningen har gjort et betydelig arbeid for å 

lage retningslinjer for behandling og oppfølging av smertepasienter. Likevel ser vi at 

medlemmer i LTN kommer langt ned på prioriteringslisten ved konkrete spørsmål om 

behandling. Ventelistene er lange i den grad helseregionene i det hele tatt har tilbud til andre 

smertepasienter enn kreftpasienter.  

Vi krever derfor at smertebehandlingstilbudet til mennesker med muskel- og skjelettlidelser 

utbygges i hver helseregion.  

 

Kiropraktikk inn i tak 2 

Mennesker med nakkeslengassosierte nakkeskader opplever å måtte betale en høy pris for å 

holde seg i jobb eller opprettholde livskvaliteten. Gjennom å få et dårlig tilbud fra den 

offentlige helsetjenesten søker de behandling hos private behandlere eller klinikker. Mange av 

våre medlemmer benytter kiropraktor etter å ha blitt henvist dit av fastlegen. Behandling hos 

kiropraktor er dyrt gjennom blant annet lave offentlige driftstilskudd og fri prisfastsettelse. 

Noen medlemmer får avskrevet utgiftene over ligningen gjennom såkalte ekstraordinære 

sykdomsutgifter. Det er likevel stor forskjell på hvordan slike utgifter behandles av 

ligningsmyndighetene og mange har også opplevd å få avslag. Dette er en uholdbar situasjon 

og vil for noen oppfattes som beskatning av sykdom eller skade.  

LTN mener derfor at kiropraktikk må inn under tak 2 ordningen for å gi lik tilgang til denne 

typen behandling for nakkeslengpasienter.  

 

Regionale kompetansesentra for nakke og rygg i alle helseregioner 

Noen av våre medlemmer med nakkeslengassosierte skader opplever å bli møtt med 

manglende kunnskap og forståelse, og får av den grunn ikke hjelp. Kunnskapen på området 

må styrkes og det må opprettes regionale kompetansesentra for nakke og rygg i alle 

helseregioner. 

 

Vi håper våre innspill er nyttige i deres arbeid, og dere må gjerne ta kontakt med oss for mer 

informasjon. 

 

 

  

 

Med vennlig hilsen  

Landsforeningen for trafikkskadde 

 

Henning Bjurstrøm /S/      Ingeborg Dahl-Hilstad 

Leder         Rådgiver 


