
Magasinet for Personskadeforbundet LTN 

#Utgave 3 - 2020

Et trafikkoffers 

hjertesukk
s.4 

Forsikringstakeren -

Selskapets 

melkeku(nde)?

s.6 Landet rundt s.22 

36

Personskadeforbundet LTN 
er her fortsatt! 



–  3  –

annet på vent. Vi hol-

der pusten, blir stadig 

instruert i nye restriksjoner – og alle kjenner på usikkerheten 

om hva som venter underveis og etterpå. 

Det skjer mye, og situasjonen endrer seg fra dag til dag. Jeg 

regner med det jeg skriver i dag nesten er gammelt nytt når 

magasinet når deres postkasser. Går alt som myndighetene 

planlegger, skal vi nemlig her til lands ha klart å ta en viss 

kontroll på smittetakten før påske. 

En positiv erfaring så langt er å se hvor dugnadsvillige folk er 

når det faktisk gjelder. Svært mange er solidariske og setter 

egne behov til side. Facebook-grupper som handler om å 

hjelpe hverandre blir opprettet. Folk handler for hverandre. Det 

arrangeres klapp for helsearbeidere-kampanjer og folk setter 

opp skilt der de tilbyr andre i oppgangen bistand. Vi ønsker å 

stå sammen og å bidra. Målet er vi enige om, nemlig at flest 

mulig av oss skal overleve og at helsevesenet må vernes, slik 

at det ikke kollapser.

Selv om jeg og alle andre selvsagt skulle vært denne situasjonen 

foruten, håper jeg at vi tar med oss noen av erfaringene videre. 

Særlig er jeg glad for den hyllesten helsearbeidere har fått. Folk 

har klappet på balkonger for å vise takknemlighet. Istedenfor 

å tenke på seg selv og albue seg frem – adlyder pasienter og 

stiller seg i kø. I ettertid må vi bruke dette til læring – vi må 

bygge kunnskap, ivareta og passe på at vi har et sterkt og 

godt strukturert helsevesen. Det er i sårbare situasjoner som 

vi er inne i nå vi faktisk ser hvor sterke vi er.  

Det kommer en tid også etter dette. Kanskje vil noe endre 

seg, det vil muligens bli mindre reising og noen vil oppleve at 

arbeidsplasser forsvinner grunnet konkurser og økonomisk 

nedgang. Personskadeforbundet LTN kommer til å fortsette 

som før. Nemlig med å jobbe for at rettighetene til de som 

skader seg og deres pårørende blir ivaretatt så godt som råd 

er. Vi skal fremdeles kjempe for rettferdighet.  

Eli Eiklid

Som både bruker av - og ansatt i - helsevesenet ser 

jeg hvor sårbare vi er når en pandemi rammer oss. 

Det krever enorme ressurser og skyver logisk nok 

andre oppgaver til side.

INNHOLD utgave 3 - 2020

Påskequiz

Et trafikkoffers 

hjertesukk
s.4

 s.26
Har pasientforakt

blitt legitimt?
s.10 s.16

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: faktserv@faktserv.no 

Grafisk produksjon: Trykkpartner AS

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

Påskekryss s.24Smått & Viktig s.14

LEDER Eli Eiklid

Black out og tapt 

språk ble veien  

til journalistikken

I disse koronatider står 
liksom alt                
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ET TRAFIKKOFFERS HJERTESUKK
MED IRONISK SKRÅBLIKK PÅ FORSIKRINGSSELSKAPENE

Telefonen min ringer 

Så muntert det klinger

- hei du, vi har en forsikring så bra

- så godt deg i vare denne vil ta 

- med vilkår så gode som det rene gull

- og dette er alvor og ikke tull

Med akk og ve

En skade skulle skje

Da hjertevarmen sluknet 

og i papirmassen jeg druknet 

Den rene ping pong-metodikken 

Synes nå å regjere i forsikringspolitikken 

Jeg hang der i bilbeltet fastlåst, forvridd

Og ventet på hjelpen, men det tok sin tid 

En påkjørsel bakfra så bilen vår flaksa 

Da brannvesen kom til, de måtte ta saksa 

å klippe opp bilen for å få meg fri 

for skaden ble stor ved slik høyenergi 

En hverdag med prekestol, rullator – med smerter store 

Jeg unisont overdøves av forskingskoret 

De søker nitid, ja, kanskje med lupe 

- i gamle papir og journaler vil stupe 

På mine opplysninger som forsikringstaker 

Gis tilbakeslag så rent kraftig det knaker 

En inngangsinvaliditet du trolig, ja, sikkert vil ha 

Du har vel ikke alltid følt deg helt bra 

Hva plagene skyldes det dokumenteres ei nøye 

Vi symptomer fra fortid til nåtid vil tøye 

- din påkjørsel kan ei problemer skape

- dine rettigheter hos oss du av den grunn vil tape 

Så sitter jeg her da – skal broer bygge 

Som kanskje mine rettigheter omsider kan trygge 

I forsikringssammenheng må du ha oppført deg riktig 

Behandling som hjelper synes ikke så viktig 

-løp jevning til ditt faste legekontor 

-på uttalelser fra spesialist og kiropraktor ingen tror 

Ja, slik flyr nå tida – blir dager og uker 

Enormt mye krefter på saken jeg bruker 

- er oppgitt, sliten, frustrert og lei 

av motgang jeg møter på forsikringsbransjens vei 

Er noen som jobber i denne bransjen 

Fortsatt beriket med den saklige rettferdighetssansen 

Og tankene tumler i hodet mitt 

Blir Finansklagenemda det neste skritt  

Min tillit til forsikring har fått seg en knekk 

- synes borte for alltid, ja, borte vekk 

Kan jeg håpe at en ny runde resultater vil gi 

eller vil de fortsatt sine prinsipper ri 

Jeg blikket så retter mot legekontoret 

som aldri har møtt sine skadeobjekter 

Konklusjonen de trekker – fort og konsist 

- dette er «gammel årgang» - det har vi bevist 

Med din alder du må ta høyde for det 

- for smerte i hofte, i rygg og i kne 

Jobben er gjort nå – til selskapets beste 

Kjøpt og betalt tror kanskje de fleste 

av oss som må svelge det tunge lodd 

- av uttalelser forkastes -vi er jo forsmådd 

De vet jo en rettssak vi ikke kan føre 

så selskaper trygt sine løp kan kjøre 

elv 2020 


