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første halvår av 2016, blir jeg imponert over 

oss som organisasjon. Vi favner stort, og 

medlemmene våre kommer fra alle deler av 

samfunnet og har kommet til oss av mange forskjellige 

årsaker. 

Personskadeforbundet LTN arbeider for all type skade, det 

vil si at om du er skadet i trafikken eller innehar en annen 

form for skade vil du få hjelp hos oss. Vi har lenge arbeidet 

for alle uavhengig av hvordan de har skadet seg. I LEVE MED 

kan noen av artiklene virke som de er relatert til for eksempel 

trafikkskade eller pasientskade, men er det noe vi har lært 

oss i løpet av de siste 30 årene er at det spiller ingen rolle 

hvordan du ble skadet. Følgene og problemstillingene er like 

etterpå, og mange av artiklene i LEVE MED gjelder også deg 

selv om artikkelen omhandler en person med pasientskade 

og du har en yrkesskade.

I denne utgaven kan du også lese om Gøran og Lauren som 

forteller hvordan de som par jobber for å få et best mulig liv 

sammen. I vår deltok de på parkurset ”Vi husker SAMMEN” 

som forbundet arrangerte på Hamar. 

Endelig har sommeren kommet og mange ferdes ute langs 

veien som fotgjenger, sykelister og ved motoriserte kjøretøy. 

Ta hensyn til hverandre og nyt sommeren. 

Og skal du ut og reise i sommer, så husk reiseforsikring!

 Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

I LEVE MED kan noen av artiklene virke som de er relatert 

til for eksempel trafikkskade eller pasientskade, men er det 

noe vi har lært oss i løpet av de siste 30 årene er at det spiller 

ingen rolle hvordan du ble skadet. 

INNHOLD utgave 6 - 2016

Sommerkryssord

Et verdighets- 

prosjekt
s.4

s.24

Helsedirektoratet 

tar brukermedvirkning 

på alvor

s.10
Å leve 

sammen
s.14

PERSONSKADEFORBUNDET LTN REDAKSJON ANNET
Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Telefon: 22 35 71 00

E-post: post@personskadeforbundet.no

Redaktør: Gunn Kvalsvik

Telefon: 22 35 71 00

E-post: levemed@personskadeforbundet.no

Annonser: Heger@polarfakta.no 

Grafisk produksjon: Trykkpartner AS

Design: Tomorrow Creatives (www.t-c.no)

Når jeg tenker tilbake 
på 

Landet rundt s.18
Nytt ansikt 

i sekretariatet 
s.12



–  4  –

Et verdighetsprosjekt

Å prøve sin pasientskadesak for 
norsk pasientskadeerstatning (NPE) 
eller pasientskadenemnda (PSN) er 
som å spille russisk rullet. Facebook-
gruppen Sammen for et bedre NPE, 
med flere hundre medlemmer, er ikke 
nådig i sin kritikk mot de to offent-
lige organene.

TEKST: Gunn Kvalsvik

På en kafé ved elva i vakre Drammen 

sitter en voksen dame. Det lyse håret er 

pent klippet i en kledelig og lang pasje- 

sveis, hun er delikat kledd og stemmen 

er behagelig og lavmeldt. Ved første 

øyekast er helseutfordringene hun har 

fortalt om på telefon helt usynlige. 

Hun gjør seg til kjenne og nikker mot 

stolen rett overfor henne. Blikket, som 

er sterkt og tydelig, står i kontrast til 

en tydelig gjenstridig arm og et svakt 

håndtrykk.  

- Andrea, sier hun og setter seg tilbake 

på stolen. 

- Jeg står helt klart bak utsagnet om 

russisk rullet og mener det er en skanda-

le at NPE og PSN, som har som oppgave 

å ivareta rettighetene til oss som mener 

oss feilbehandlet, virker så tilfeldige i 

sine vedtak og behandler folks liv så 

lemfeldig, sier hun, mens hun justerer 

den  lyseblå kardiganen slik at den sitter 

pent utenpå den småblomstrete skjorte- 

blusen. 

Å LEVE MED ELLER Å LEVE FOR 

Andrea tok kontakt med LEVE MED for 

et par uker siden. Hun sa hun hadde er- 

faringer som hun dessverre delte med så 

altfor mange, og at hun hadde bestemt 

seg for å ta opp kampen mot et råttent 

offentlig system rundt ivaretagelse av 

mennesker som blir skadet under be-

handling.  

- Jeg liker tittelen på magasinet ditt; LEVE 

MED, sier hun, og tenker seg litt om:  

- Det er nemlig det jeg tenker jeg gjør 

hele tiden: lever med sinne, smerte og 

frustrasjon. Og jeg lever med følelsen 

av å være et sandkort i det store sam-

funnssystemet. Man mister selvfølelse 

og livskvalitet. Akkurat nå jobber jeg mer 

for å leve med enn for. Det er den eneste 

måten jeg orker hverdagen min på. 

Hun bøyer seg ned og tar opp en doku- 

mentmappe og forteller at hun har samlet 

noen av dokumentene som er relevante 

som bakgrunnsdokumentasjon. 

Det «leve med-prosjektet» Andrea referer 

til er utfallet av en dramatisk operasjon 

nøyaktig ti år tilbake i tid. Fra å være 

en travel tenåringsmamma, som elsket 

DET ER LETT Å KJØRE SEG FAST i et system som egentlig er laget for å ivareta deg.


