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Brukermedvirkning, brukermedvirkning, brukermedvirkning.
Personskadeforbundet LTN har snakket om viktigheten
av medvirkning fra brukere nesten siden forbundet ble
etablert.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Etter nesten 30 års kamp,
ja kamp, er vi endelig i mål. En ny lov om barneerstatning ble

Vårt anliggende, som en bruker- og interesseorganisasjon, er

nemlig vedtatt den 01. mars. Konsekvensene av loven er at

først og fremst det logiske i at tilbudene blir bedre ved bruker-

barn som får varige skader og nedsatt ervervsevne etter å ha

involvering. Altså kommer pasient eller bruker til gode. Vi tror

blitt utsatt for vold, trafikkulykker og pasientskader før fylte 19

også på at det helseøkonomisk, dersom det gjøres rett, vil

år, får en personskadeerstatning i tråd med prinsippet om «full

være lønnsomt.

erstatning». Altså på lik linje med voksne. Den nye loven er
særs viktig fordi den tar hensyn til konsekvensene av skaden i
langt større grad enn tidligere.

De senere årene har heldigvis også politiske myndigheter fått
øynene opp for brukerkompetanse. Ballen er lagt hos Helsedirektoratet og det er ikke bare anbefalt å ta med brukernes

Jeg er stolt og glad av å være endel av et forbund som aldri
har gitt opp, og som har holdt trøkket oppe når det gjelder å få
på plass denne lovendringen. Det motiverer til videre innsats
på alle felt, også når det gjelder myndighetspåvirking og i å
fortsette vårt politiske arbeid.

kompetanse i utforming av tilbud, det er lovbestemt.
Vi vet at brukermedvirkning, tross politisk vilje ikke skjer ved et
trylleslag. Inngåtte mønster skal endres, maktstrukturer må
brytes ned og ikke minst, vi som brukerorganisasjon bidra med
vår kompetanse.

Brukermedvirkning, brukermedvirkning, brukermedvirkning.
Personskadeforbundet LTN har snakket om viktigheten av
medvirkning fra brukere nesten siden forbundet ble etablert.
Ordlyden har variert, men innholdet har vært det samme: Vi
ønsker at de som ”vet hvor skoen trykker” må inn både i utforming av tjenester og i én til én situasjoner der for eksempel

Til slutt en oppfordring til alle lag; sett av uke 22! Da kjører
vi sammen en landsdekkende førstehjelpskampanje. Kampanjen vil fokusere på hvilket ansvar vi som enkeltmennesker,
medtrafikanter og tilskuere har ved en ulykke. Bruk anledningen og vis Norge hvem vi er og hva vi står for.
Eli Eiklid

rehabiliteringstilbud skal bestemmes.
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Endelig får barn en rettferdig
erstatning
TEKST: Gunn Kvalsvik

Etter 26 års lobbyarbeid fra Personskadeforbundet LTN har regjeringen
endelig vedtatt å heve erstatningsnivået for barn og unge.

Den standardiserte utmålingen, som ble

saken varm ved å ta opp problematikken

satt til maksimalt 40 G for inntektstap og

ved flere anledninger, blant annet i hørin-

ménerstatning, førte til at erstatnings-

ger, ved å skrive om det i medlemsma-

beløpet ikke speilet det reelle tapet i et

gasinet og ved å bruke mediekanaler for

livsløpsperspektiv. Det hører til at da

å viser konsekvensene av loven.

Dette er fantastiske nyheter. Først og

loven ble utarbeidet, ble det presisert at

fremst for de som blir skadet, men også

lovene skulle følges med på og justeres

- På begynnelsen av 2000-tallet ble det

for Norge som rettsstat. Det er forunderlig

dersom den førte til skjevheter og util-

igjen gjort et større og konkret fremstøt

at en så diskriminerende lov har fått stått

siktede konsekvenser.

av forbundet. I et møte med Arbeider-

urørt i alle disse årene.

partiets Knut Storberget, som da satt i
Personskadeforbundet LTN, den gang

opposisjon, ble vår bekymring presisert.

- Lovendringen vil gi mange skadde barn

Landsforeningen for trafikkskadde, ble

Jeg var selv ikke ansatt på den tiden,

og unge en mulighet å leve et verdig liv

tidlig gjort oppmerksomme på lovens

men har blitt fortalt at han mente dette

og en hverdag uten å være så avhengige

skjevhet fra medlemmer som erfarte

var urimelig og ønsket å gjøre noe med

av foreldrenes støtte, sier Per Oretorp,

at loven førte til at skadde barn fikk en

diskrimineringen, forteller Oretorp.

assisterende generalsekretær i Person-

dårlig erstatning. Det ble derfor besluttet

skadeforbundet LTN. Han overtok sta-

på et landsmøte at dette var en sak som

LOVFORSLAG OG KJØNSTAD

fettpinnen og har hatt barneerstatnings-

skulle prioriteres.

Ikke lenge etterpå ble professor Asbjørn

saken på bordet sitt siden han startet i
forbundet for 11 år siden.

Kjønstad, som særlig var opptatt av
Lite visste man da at det skulle ta 30 år

barns rettsvern, engasjert i saken. Målet

før en lovendring kom på plass.

var å fremme et lovforslag som skulle

Når LEVE MED skal intervjue han om

styrke barns rettigheter. Forslaget ble

barneerstatningssaken, kommer han med

- Det første formelle brevet fra oss ble

ferdig i 2007 og i 2008 ble det overlevert

flere permer og utklipp som dokumente-

sendt til Barneombudet i 1992. Der gjorde

ministeren.

rer det standhaftige arbeidet forbundet

foreningen ombudet oppmerksom på

har lagt ned i saken gjennom 30 år.

urettferdigheten barneloven medførte.

- Samtidig hadde regjeringen satt ned

Dette ble besvart og sendt videre som en

et utvalg, askelandutvalget, som skulle

ET ÅRELANGT LERRET

bekymring til Stortingets justiskomité. I

utrede og utforme nye regler for hele per-

Å BLEKE

brevet presiserer ombudet at dette «nep-

sonskadeområdet. NOUen ble ferdig i

Den nye loven tar over etter en lov da-

pe var tilsiktet» da loven ble utformet og

2011 og den inneholdt nye regler både

tert 1987, Skadeerstatningsloven (Skl)

ber justiskomiteen se nærmere på saken,

for barn og voksne. Da den ble lagt ut på

§ 3-2, også omtalt som barneerstat-

forteller Oretorp.

høring i 2012 skaffet den mye uenighet

ningsloven. Innholdet i den gamle loven

rundt voksnes vilkår, mens det hersket

førte til at erstatning, som skulle tildeles

Oppfordringen fra ombudet ble dessverre

konsensus rundt de nye reglene for bar-

barn som ble skadet og enda ikke var

ikke fulgt opp, og den systematiske dis-

neerstatningen, forteller Oretorp.

fylt 16 år, ble utmålt som en standard-

krimeringen av barns erstatningsvern

erstatning.

vedvarte. I de neste årene holdt forbundet
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I høringen pekte forbundet på at barne-

