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tar to av artiklene opp 
viktige politiske saker 
som forbundet er sær-
lig opptatt av. Vår 

agenda er, i begge, å øke kapasiteten og ressursene. Kø og vente-
lister reduserer helsen og ofte også livskvaliteten til oss mennesker.  

I forbindelse med covid-19 pandemien har helsevesenet blitt sær-
lig utfordra. Ikke minst ved å stille seg disponibel og å være i be-
redskap. De første estimatene fra helsemyndighetene om at det i 
perioder ville være opptil 4500 svært koronasyke innlagte pasien-
ter, gjorde at avdelinger og sengeposter ble ryddet og reserverte. 
Heldigvis stemte ikke scenariet og vi fikk langt færre innleggelser. 
Nå er ting i ferd med å åpne opp, men etterslepet er enormt. Dette 
melder både politikere, helseregioner og institusjonene. Det snak-
kes om minst et år for å være oppe å gå, noe vi mener er helt uak-
septabelt. Forbundet har derfor bestemt seg for å følge nøye med 
utviklingen, tallene og prioriteringene. 

En annen viktig sak vi tar opp i denne utgaven, er køene de som 
klager på beslutninger i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og skal 
videre behandles i Helseklage (tidligere Pasientskadenemda (PSN) 
opplever. Etter at Helseklage i 2016 flyttet fra Oslo til Bergen har kø-
ene deres økt sakte, men sikkert. Dette til tross for at statsråd Høie i 
forbindelse med flyttingen lovde å sette inn ekstra ressurser. Situa-
sjonen er nå kritisk og ifølge Personskadeforbundet LTNs pasientu-

tvalg er det nå ikke uvanlig at man snakker om ventetider som går 
over flere år. Nå har myndighetene og sivilombudsmannen kastet et 
blikk på situasjonen og sier at de ønsker å følge opp sendrektighe-
ten. Jeg er så fullstendig enig i det medlem i pasientskadeutvalget, 
Vibeke Brunsell, sier: - Det som er så nedslående er at man på en 
måte glemmer hva dette faktisk gjelder – nemlig enkeltmennesket 
bak saksnummeret. Vi snakker om mennesker som allerede er ska-
det. Hver time, dag, uke eller måned teller for dem. Mange sier at 
de lever med saken sine 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Det går 
ut over alt: Familie, venner, jobb/skole lider, ikke bare pasienten selv. 
Noe som igjen fører til at man får dårlig samvittighet.

Ideelle organisasjoner, som Personskadeforbundet LTN, har flere 
agendaer. Vi er en samlende arena der folk med lignende erfaringer 
møtes, vi utarbeider kurs og inviterer til konferanser – og vi jobber 
for å bistå slik at forskning og kunnskapsutvikling skjer. I tillegg, og 
slett ikke til slutt, jobber vi politisk. Forbundet jobber kontinuerlig og 
målrettet for å endre strukturer og å skape endring – og målet er et 
samfunn som er rettferdig og likeverdig. Vi kommer aldri til å gi oss, 
og innimellom kampene og sakene vi kjemper for å endre opplever 
vi at vi vinner frem. 

For meg er det politiske arbeidet og de små skrittene til et mer like-
verdig samfunn en viktig motivasjon for å være aktiv og medlem. 
Det håper og tror jeg flere enn meg tenker. Og oppskriften er klar, 
flere medlemmer gir gjennomslagskraft! 

Eli Eiklid
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Helse-Norge 
       etter Covid-19

NTB skriver i en melding at det i 

mars og april ble gjennomført 24.300 

færre operasjoner og 294.000 færre 

polikliniske konsultasjoner enn året 

før. Ennå står avdelinger og senger 

beredskapsklare, noe som gjør at 

etterslepet vokser. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN, som de fles-

te andre, forstår og aksepterer hvorfor 

Norge stengte ned da pandemien ram-

met landet vårt. Grunnen var at norske 

myndigheter fryktet tilstander som de 

så i Italia og andre steder som var hardt 

rammet av viruset. Derfor slo de alarm, 

og rustet seg på storinnrykk av koro-

napasienter og planla for et scenario 

der opptil 4 500 covid-19-syke skulle 

behandles på én gang. 

- Vi var og er selvsagt med på den na-

sjonale dugnaden, men som interesseor-

ganisasjon har vi siden nedstengningen 

fulgt nøye med hvordan helsemyndig-

hetene har gjort sine prioriteringer. Igjen 

ser vi, dessverre, at blant annet kronikere 

er de som ble plassert bakerst i køen, sier 

generalsekretær i Personskadeforbundet 

LTN Ingeborg Dahl-Hilstad. 

Hun er glad for at myndighetenes verste 

scenario ikke ble en realitet og at svært 

få har blitt alvorlig syke. 

TALL FRA HELSEDIREKTORATET  

Faktisk gikk det mye bedre enn myn-

dighetenes innleggelsestall. Helsedirek-

toratets statistikk viser at det på det 

meste kun var 325 sengeplasser i bruk 

av coronapasienter på samme tid. For 

sykehusene ble toppen nådd allerede 

25. mars, da 54 pasienter ble innlagt.

Til tross for at legeforeningen , Person-

skadeforbundet LTN og flere sykehus har 

ropt varsko om et farefullt etterslep, samt 

konsekvenser av å utsette behandlinger, 

er det likevel mange sykehussenger og 

avdelinger som fremdeles står i «bered-

skap». Ifølge Helsedirektoratet sto det, 

de to første ukene i mai, fremdeles 30 

prosent av sengene tomme på de største 

sykehusene.

Tall fra direktoratet viser at nesten 320 


