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Som styreleder har mitt mål vært å være åpen og
tilgjengelig for medlemmer og for lagene. Det er nemlig
medlemmene rundt om i lagene som er fotfolket og
danner grunnmuren i organisasjonen vår.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Takk til Landsmøtet,
som første
helgen i september

Som styreleder har målet mitt vært å være åpen og tilgjengelig

gav meg tillit til å

for medlemmer og for lagene. Det er nemlig medlemmene

styre Personskade-

som er fotfolket og som danner grunnmuren i organisasjonen

forbundet LTN i to nye år. Fremdeles kjenner jeg på energien

vår. For meg er det viktig å jobbe på lag, skape en god og

av helgen, det er nemlig en spesiell stemning når engasjerte

positiv kultur, å stå sammen og å være enige om de større

folk fra hele landet møtes.

målene våre.

Jeg vil gjerne si noe om mine to år foregående år. Det er ingen

De neste to årene håper jeg vi får til en tettere dialog og jeg

hemmelighet at det har vært en bratt læringskurve siden jeg i

ønsker meg flere henvendelser i konkrete saker. Vi må dele

2017 inntok ledervervet uten å ha gått veien gjennom et styreverv.

engasjement for å vokse og bli større, og dermed sterkere.

Helt ærlig hadde jeg aldri turt å si ja uten en solid arbeids- og

Etter å ha vært med i to dødsulykker, vet jeg at livet er skjørt.

organisasjonserfaring i ryggen. Det er nemlig utrolig mye ansvar

For meg betyr det at jeg bruker mer tid på det positive enn

å være leder. Plussiden er at det er veldig spennende og lærerikt.

det som er negativt.

Først og fremst har jeg blitt kjent med en organisasjon som

Det jeg ønsker meg aller mest de neste to årene, er at vi skal ut-

jeg er stolt av å være en del av. Det inkluderer å ha respekt

vikle en mer positiv organisasjon. Ja, jeg vet at det er motbakker

for og innsikt i alle deler. Med den kunnskapen jeg besitter i

– men vi må også se på det som er bra. Og nei, vi trenger ikke

dag føler jeg meg sterkere og bedre rustet til å være med på

å være redde for å være uenig med hverandre, det handler om

å stake ut kursen videre.

konstruktive og gode samtaler for å utvikle oss videre og gjøre
oss sterkere for fremtiden.

Som leder har jeg ansvar for lagene, og derfor alle medlemmene,
men også for de ansatte i administrasjonen. Jeg har derfor deltatt

Nå gleder jeg meg til å ta fatt!

på personalmøter, gjerne i kombinasjon med styremøter i Oslo.
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Pasientskadeerstatningsordningen:

Vi må ikke gå i feil retning!
Regjeringen vurderer for tiden å
gjøre endringer i pasientskadeerstatningsordningen, og har sendt
på høring et forslag om å innføre en
ny forskrift om menerstatning ved
pasientskader. I den forbindelse har
Personskadeforbundet LTN levert en
høringsuttalelse.
TEKST: Gunn Kvalsvik

eller hensiktsmessig med en egen forskrift

utenfor forvaltningen har vært oppnevnt

for menerstatning ved pasientskader. I

i arbeidsgruppen og, etter hva vi erfa-

tillegg er gruppen skeptiske til store deler

rer, har heller ikke tabellforslaget blitt

av innholdet i punktene i tabellverket

behørig drøftet med eksterne uhildete

som blir foreslått. Dette kommer frem i

leger, brukerrepresentanter fra relevante

tilbakemeldingene som nylig ble sendt

bruker- og pasientorganisasjoner eller

til Helse- og omsorgsdepartementet.

skadelidteadvokater.

«Personskadeforbundet LTN er enig i at

- Dette er svært uheldig og ikke trå med

det er behov for en revisjon av den medi-

brukermedvirkningsprinsippet og Helse-

sinske invaliditetstabellen. En slik tabell

ministerens mantra om at pasientene

Pasientskadeerstatningsordningen er

må være tilpasset de skader som oppstår

skal involveres i endringer og prosesser

et viktig tema for Personskadeforbun-

i samfunnet i dag og må være generell for

som gjelder dem I tillegg er vi også kri-

det LTN og det er derfor brukt både tid

utmåling av erstatning ved personskader

tiske til rollen Finans Norge har hatt i ar-

og ressurser for å gå grundig gjennom

og ikke knyttes til et særskilt ansvars-

beidet rundt utviklingen av tabellverket,

forslaget.

grunnlag som pasientskader.»

fastslår Oretorp.

- Vi har nedsatt en høringsgruppe for

Her er et par sitater fra våre innspill:

- Hva mener du med det?

gjennomgang, analyse og konsekven-

«Personskadeforbundet LTN mener at

svurdering, forklarer assisterende gene-

det er uheldig og uhensiktsmessig med

- Finans Norge representerer forsikrings-

ralsekretær Per Oretorp.

en egen forskrift og en egen medisinsk

bransjen som har økonomiske interesser

invaliditetstabell for menerstatning i pa-

i personskadesakene. Det å involvere en

I tillegg til han selv har gruppen bestått

sientskadesaker. Vi mener det åpenbart

skadevolderrepresentant i arbeidet mens

av Vibeke Brunsell, Personskadeforbundet

er mer hensiktsmessig med en revisjon av

man utelukker representant for pasienten

LTN’s pasientskadeutvalg, Therese Lohne

den allerede eksisterende tabellen slik at

og relevant pasientorganisasjon leder

Boehlke advokat fra advokatfirma Ness

medisinsk invaliditet og menerstatning

selvfølgelig til et legitimitetsproblem.

Lundin, Janne Larsen advokat fra advo-

kan vurderes og utmåles ut fra én tabell,

Slik vi tolker forslaget på det punkt i ta-

katfirma Roander & Co, Cecilie Sethil Stu-

uavhengig av ansvarsgrunnlag.»

bellverket som Finans Norge har deltatt

berg advokat fra advokatfirma Simonsen

i, vil menerstatning bli lavere etter det

Vogt Wiig, Gry Pedersen, pasientrådgiver,

«Vi er av oppfatning at en utvikling med

nye tabellforslaget enn hva som i dag

Norsk Pasientforening og Live Kroknes

ulik utmåling av menerstatning, med for-

er tilfelle. Det vil kunne forståes som at

Berg, leder av rettighetssenteret, Funk-

skjellige invaliditetstabeller og forskrifter

man også fra forvaltningen sin side er

sjonshemmedes Fellesorganisasjon.

for forskjellige ansvarsgrunnlag, vil virke

interessert i å holde menerstatningen

kompliserende, uoversiktlig og ikke minst

nede, forklarer Oretorp.

KRITISKE TIL DEN NYE

forvirrende for skadelidte.»
FORSLAGET VIL GJØRE DET

INVALIDITETSTABELLEN
Kort oppsummert er forbundet , sammen

HVEM HAR SITTET VED RORET?

VANSKELIGERE FOR PASIENTER

med resten av høringsgruppen, svært kri-

Som det fremgår av høringsbrevet er

Høringsgruppen og forbundet mener

tiske til forslaget. Personskadeforbundet

det gjeldende forslaget utarbeidet av

at en grunnregel må være at utmåling

LTN mener at det hverken er nødvendig

forvaltningen selv. Det betyr at ingen

av erstatning etter en pasientskade må
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