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vi på flere nivå. Vi jobber 

for enkeltmedlemmer, 

guider dem gjennom for-

valtningen og tilbyr et fellesskap. Deretter har vi arbeidet vi 

gjør ute i vårt langstrakte land. I hovedsak gjøres dette gjen-

nom lokallagene. Aktiviteter varierer utfra behov, interessene 

de som er aktive har, og hvilke ressurser som er tilgjengelige. 

Noen jobber mer politisk for å for eksempel bedre helsetil-

budet, andre har valgt å arrangere gå-grupper for å tilby 

en treffarena og felles trening. Til sist har vi det politiske og 

systemiske nivået. Her jobbes det for å endre strukturene i 

samfunnet. Helse- og rehabiliteringsfeltet, samferdsels- og 

veipolitikk, arbeid- og sosialområdet og lovendringer. Vi hol-

der øynene på politikken og feltet, og kommer med innspill 

både direkte til instansene eller gjennom medier. 

Høsten er den perfekte tid for refleksjoner. Som leder 

i Personskadeforbundet LTN sirkler tankene stadig rundt 

hvem vi er, hvilken rolle vi har i samfunnet og hvordan 

vi skal jobbe fremover. Umiddelbart tenker jeg at vi skal 

fortsette det gode arbeidet. Jobbe systematisk og konkret, 

og aldri gi opp vårt prosjekt. Dette har vært vår oppskrift 

og det har gitt oss mange seiere. Da mener jeg både kurs- 

tilbud, rådgivingstjenesten og aktiviteter i lokallag. Det 

skjer nemlig ikke av seg selv. Styret har en rolle, sekretaria-

tet, lagene og selvsagt også  hvert enkelt medlem. Aktivitet  

krever aktivitet. Sånn er det. 

Vi ser også at vi kanskje får noen utfordringer når det gjelder 

økonomi. Flere tilbud finansieres eksternt og vi har fått sig-

nal om endringer. Penger er kjedelig, men superviktig for at vi 

skal få til det vi ønsker. 

Et annet område jeg ønsker vi skal sette et større fokus på, 

er brukermedvirkning. Det skrikes etter vår erfaringskompe-

tanse i mange instanser, og jeg håper og tror vi kan inspirere 

flere til å bidra inn.  

Til sist vil jeg gjerne minne om at vi er en medlemsorgani-

sasjon og at hver og en av dere er velkommen til å komme 

med innspill. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Høsten er den perfekte tiden for refleksjoner. Som 

leder i Personskadeforbundet LTN sirkler tankene 

stadig rundt hvem vi er som forbund, hvilken rolle 

vi har i samfunnsmaskineriet og hvordan vi skal 

jobbe fremover.
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Når mennesker blir drept eller skadet i trafikkulykker, som følge av at skadevolder har utvist grov uaktsomhet 

eller forsett, har de som rammes krav på oppreisningserstatning. Dette er en erstatning for krenkelser som 

etterlatte og skadde har blitt rammet av. Erstatningen kommer i tillegg til de vanlige erstatningspostene etter 

bilansvaret og skadeserstatningsloven. 

TEKST: Per Oretorp 

Dette er en erstatningspost som ska-

devolder selv i utgangspunkt hefter 

for, men som siden 2009 er inkludert i 

bilansvaret. Det innebærer at forsikrings-

selskapet skal betale ut også denne er-

statningsposten slik at de rammede 

selv slipper å kreve inn dette fra den 

enkelte skadevolder slik tilfelle var før 

lovendringen.

TAPET ER LIKT 

Fra forbundets side mener vi at den kren-

kelse og smerte som gjenlevende og hardt 

skadde opplever ikke er mindre når livet 

forandres fordi skadevolder er psykotisk. 

Tapet av en ektefelle, et barn, en mor 

eller far er like traumatisk og belasten-

de uansett. Derfor mener vi at all den tid 

oppreisningserstatning er dekket av bilan-

svaret er det urimelig at erstatningen til 

skadelidte skal settes ned fordi skadevolder 

var psykotisk. Det burde være rimelig at 

selskapene som skal dekke de skader som 

motorvogn gjør, også dekker krenkelsen 

fullt ut. At skadevolder i en straffesak blir 

dømt til å betale en lavere oppreisningser-

statning fordi vedkommende var psykotisk 

på skadetidspunktet må så være, men når 

det gjelder bilansvaret og forsikringsselska-

penes ansvar burde gjenopprettingshen-

Bilulykke med psykotisk  
skadevolder

PERSONSKADEFORBUNDET LTN MENER at all den tid oppreisningserstatning er dekket av bilansvaret er det urimelig at erstatningen til skadelidte skal settes ned fordi skadevolder 

var psykotisk.


