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og det er på tide å gjøre opp sta-

tus for hvordan 2019 har vært for 

Personskadeforbundet LTN. Hel-

digvis har vi ikke hatt de store krisene internt i organisasjonen, 

men noen samfunnsmessige hendelser har preget oss og 

våre medlemmer. Jeg har plukket ut fire: Alpha-saken, sam-

menslåinger av kommuner og fylkeskommuner, økt fokus på 

brukermedvirkning og Nav-skandalen.  

En av sakene som preget årets første måneder var Alpha-saken. 

Alpha Insurance hadde blant annet solgt yrkes- og personal-

forsikringer til norske arbeidsgivere i flere år, og da konkursen 

var et faktum rammet det personer som hadde en pågående 

ansvarssak samt de med utestående krav. Forbundet hadde 

medlemmer som ble rammet og vi valgte derfor å bruke res-

surser og tid på konkursen. Saken var også prinsipielt viktig 

siden den var «ny» også for våre myndigheter.

Året 2019 har vært preget av sammenslåinger - og kommuner 

og fylkeskommuner har villig og uvillig blitt til én. Dette kom 

ikke akkurat som «jula på kjerringa», men konsekvensene er 

ikke alltid lette å se før de nye strukturene tar form. Målet har 

blant annet vært å danne større enheter slik at helsetilbud blir 

mer robuste, og at man lettere skal få tilgang på spesialister. 

Dette er selvsagt viktig for oss, og så langt ser vi både utfor-

dringer og positive resultater. Men vi følger med! 

En av de svært positive tendensene vi har sett i året som 

har gått er et stadig større fokus på brukermedvirkning og 

involvering. Dette har vi som organisasjon vært opptatt av 

i 35 år, altså siden oppstarten. At myndigheter, forskning og 

forvaltning, samt også kommersielle aktører, i større og større 

grad etterspør brukererfaring og kompetanse, vet vi vil gjøre 

tilbud mer treffsikre og garantert bedre. 

De siste månedene har det vært en opprulling av en forvalt-

ningsblemme som setter Nav, departementet og rettsvesenet 

vårt i et svært dårlig lys. Jeg referer selvsagt til det som omtales 

som Nav-skandalen. En sak der tusenvis av mennesker har 

fått inndratt stønader, noen har til og med havnet i fengsel, 

fordi de har reist utenlands mens de har fått ytelser. Nå viser 

det seg at et EØS-direktiv fra 2012 gir rett til å bevege seg 

innenfor EU og EØS-land selv om man mottar ytelser. 

Det var kort året som gikk. Da gjenstår det bare å ønske dere 

alle en fredelig og god jul. 

Eli Eiklid

Jeg har plukket ut fire saker som har vært viktige 

for Personskadeforbundet LTN i året som har gått: 

Alpha-saken, sammenslåinger av kommuner og 

fylkeskommuner, økt fokus på brukermedvirkning 

og Nav-skandalen.
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Vi skriver desember og den store julefortellingsmåneden. Essensen i fortellingene er tragedier, håp – men mest 

av alt fremtid. I Personskadeforbundet LTN kryr det av slike. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   FOTO: Privat

Jostein er en vanlig mann i 50-årene. 

Mørk, høgreist, pen i klærne og fast i 

blikket. Han bor i en bygd på Sunnmø-

re. Han er gift, far til to jenter på hen-

holdsvis 20 og 22 år og inntil for noen 

år siden arbeidet han som prosjektleder 

i et byggefirma. 

I 2015 begynte Josteins konsentrasjon å 

svikte og han opplevde å ha problemer 

med å lære seg nye ting. Han hadde skif-

tet jobb, og de nye arbeidsoppgavene 

som skulle iverksettes ble for mye for 

han. Det var som om hodet ikke ville 

være med.

ARRDANNELSER PÅ HJERNEN

Jostein ble sykemeldt da hodet begyn-

te å svikte, og fastlegen hans startet 

runden med å finne ut hva som var år-

saken bak de kognitive utfordringene. 

De fant etterhvert fysiske skader, arr på 

hjernen, og vurderte om han kanskje 

hadde hatt et hjerneslag. Etter lang tids 

sykemelding ble det etterhvert snakk 

om uføretrygd.

- Jeg var ganske overbevisst om at jeg 

ikke hadde hatt slag, og tankene be-

gynte dermed å vandre bakover i tid. 

Tilbake til da jeg var ganske mange år 

yngre, forteller Jostein. 

Mest sannsynlig er arrene på hjernen 

hans over 30 år gamle. Og forteller 

om den tragisk bilulykken som Jostein 

mirakuløst overlevde, men som tok tre 

menneskeliv. 

TILBAKE TIL 1983

Vi skrur tiden tilbake 36 år og til en mi-

litærleir et sted på Østlandet. Det er 

februar måned og senvinter. Stemningen 

er ekstra bra fordi det er lønningsdag 

og flere har helgepermisjon. 

Fire kompiser, den ene Jostein, har be-

stemt seg for å kjøre til Arvika. De skal 

besøke noen damer de har blitt kjent 

med sommeren før. Stemningen i bi-

len er høylytt og god. De kjører innom 

Eidsvoll og kjøper øl, før de suser videre.  

Det ble natt før militærgutta klatret inn 

Mange slags julehistorier

FAKSIMILE FRA DEN fatale ulykken for over 30 år siden.


