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Om Personskadeforbundet LTN 

Personskadeforbundet LTN er en politisk uavhengig, frivillig organisasjon som arbeider for å 

forebygge ulykker og personskader, samt for å ivareta og styrke rettighetene til skadde, pårørende og 

etterlatte uavhengig av skadeårsak. Våre medlemmer har fått livet endret etter skader på jobben, i 

trafikken, etter vold eller på fritiden. 

 

Personskadeforbundet LTN er en del av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 

Hjernerådet, og stiller oss bak deres innspill. 

 

Om budsjettet 

Budsjettet som helhet var ikke spennende lesning for våre medlemmer, det er forståelig nok preget 

av Covid-19 tiltak. Undersøkelser blant våre medlemmer, samt tilbakemeldinger fra organisasjonene 

viser at pandemien og nedstengning knyttet til dette rammet våre grupper særlig hardt. Det er satt 

av 100 millioner til avlastning og habilitering for barn og unge med funksjonsnedsettelser, dette er 

gode nyheter! Men utenom dette ser vi lite fokus på sårbare grupper. 

 

Kapittel 733 Habilitering og rehabilitering 

Tilskuddet til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering er over, og planen skal nå 

evalueres. I så måte er dette et «vente og se» budsjett. Vi mener det ikke er noe å vente på, og at 

situasjonen med nedstengning rundt pandemi tilsier at feltet fortsatt må stimuleres. Et av målene 

med opptrappingsplanen er at mer av rehabiliteringen skal foregå i kommunen der pasientene bor. 

Nedstengingen i mars satte lokale tiltak tilbake, i tillegg til at helsepersonell ble tatt ut av vanlig 

tjeneste for å drive smittesporing. Når også enkelte avdelinger i spesialisthelsetjenesten ble holdt av 

til Covid-19 pasienter og dermed ikke tok i mot sin vanlige pasientgrupper vet vi at vi rett og slett har 

et rehabiliterings-etterslep. Dette etterslepet vil ikke hentes inn ved vanlig drift, og pasientene står 

ikke i de sykehuskøene som det er satt av midler til å ta unna.  

 

Det må settes av ekstra midler til rehabilitering av sårbare grupper som ikke fikk nødvendig 

behandling på grunn av Covid-19 tiltak. Dette må komme i tillegg til nødvendig opptrapping på 

rehabiliteringsfeltet.  

 

Det ble i budsjettet for 2017 satt av midler for å etablere et behandlingstilbud for barn og unge med 

ervervet hjerneskade i alle helseregioner, og arbeidet med å utarbeide nye retningslinjer skal være 

sluttført. Det vil si at barn og unge skal nå tilbys tidligrehabilitering samt samarbeid med 

hjemkommune inkludert et pedagogisk tilbud om de skal bli rammet av en hjerneskade. Per i dag vet 

vi at det er store forskjeller i tilbudet barn får, og vi kommer til å følge dette tilbudet nøye.  

 

Det er fortsatt store geografiske forskjeller i rehabiliteringstilbudet rundt om i landet, dette har ikke 

opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering klart å gjøre noe med. Vi mener derfor at 

opptrappingen ikke har nådd sine mål. 

 


