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viktigste instans. I tillegg 

er etaten en av de beste 

indikatorene for å måle 

kvaliteten på velferd og vår velferdsstat. Rett og slett fordi det 

er de som har fått oppdraget å forvalte velferdspengene våre. 

NAV er et landsdekkende organ som de fleste av oss på ett 

eller annet tidspunkt er innom. Det handler om blant annet 

barnetrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd 

og pensjon. 

De fleste ytelsene fra NAV går på skinner. Tusenvis av an-

satte, til dels gode datasystemer og rutiner systematiserer 

og kompenserer. 

I Personskadeforbundet LTN har likevel mange medlemmer et 

anstrengt forhold til NAV. De opplever trenering, stadig utskifting 

av saksbehandlere og generelt dårlige prosesser. Enkelte mener 

endog at møtet med NAV ble en tilleggsbelastning etter skaden. 

Og, ikke minst, mange i forbundet sier de opplever å bli misten-

keliggjort i møtet med NAV. Kanskje er det ikke så rart at etaten 

oppfører seg som den gjør. Med en arbeids- og sosialminister, 

som tross alt er ministeren for det hele, som benytter seg av 

et språk og fører en politikk som både direkte og indirekte gjør 

at mottakere føler seg som snyltere. 

I det siste har et gått særlig utover unge uføre og folk som har 

behov for arbeidsavklaringspenger. 

Vi har, rett og slett, en lite sosial minister. Hun velger å se rett 

frem og ikke ta inn over seg at livet tar oss i forskjellige retninger. 

I denne utgaven av LEVE MED har vi en lang reportasje der 

Pernille Villekjær forteller om hvordan hun ble behandlet av 

NAV da hun etter mange år som uføretrygdet igjen ønsket å ta 

del i arbeidslivet. I stedet for å bli møtt på en positiv måte, det 

er tross alt positivt at hun opplever at hun har restarbeidsevne 

og vil bidra, ble hun lekset opp med økonomiske realiteter. 

Å jobbe for et inkluderende samfunn er viktig for Personskade-

forbundet LTN. Slik vår arbeids- og sosialminister, samt NAV, 

agerer i enkeltsaker – er det det motsatt av inkludering. Det 

er ekskludering. Og ja, derfor kommer vi ikke til å slutte å bry 

oss – eller å mase som sikkert NAV og arbeids- og sosialmi-

nisteren nok kaller det. 
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Det er feil å si at livet til Pernille Villekjær ble 
«normalt». Men mye har gått bra.

Politikerne sier det, og kanskje mener 

de det også, men i praksis virker det 

som det nesten er umulig å komme 

tilbake til jobb når du først har blitt 

uføretrygdet.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

En som har prøvd å komme seg i jobb 

etter å ha blitt uføretrygdet er Pernille 

Villekjær. Det siste året har hun eva-

luert livet sitt, sin kapasitet og tenkt; 

jeg vil jobbe. 

Veien til jobbmålet hennes har visst seg 

å være ganske kronglete og komplisert. 

Eller som hun selv sier det: 

- Jeg har møtt et NAV og et system 

som helst vil at jeg skal ligge stille i 

uførebunken. 

HISTORIEN – OG BAKGRUNNEN 

Det er 15 år siden Pernille Villekjær, 

som da var 23 år, ble alvorlig skadet i 

en bilulykke. Bilen hun var passasjer i 

kjørte i vill fart gjennom et tettsted og 

krasjet. Dette skjedde rett før Villekjær 

var ferdig utdannet sykepleier.

- Jeg husker jeg gledet meg til å bli 

ferdigutdannet og til å kunne begynne 

å jobbe som sykepleier. Jeg hadde alltid 

jobbet og hatt mye energi. Min mor og 

far drev hotell, restaurant og café - og 

fra jeg var ganske liten var det naturlig 

at jeg tok i et tak, forteller hun. 

Av de tre som satt i bilen som krasjet, 

var Pernille den som ble mest kvestet. 

Hun svevde mellom liv og død, ble lagt i 

kunstig koma og våknet først opp etter 

to uker. 

Familien, som hadde sittet på skift ved 

sengen hennes, var selvfølgelig lettet da 

hun våknet. Hun overlevde! Men skade-

ne var omfattende, og legene tydelige 

på at livet hennes ikke kom til å bli i 

nærheten av et «friskt» liv. Prognosene 

for forbedring var dårlige. Særlig var 

de bekymret for konsekvensene av det 

massive traumet mot hodet. 

- Jeg fikk det beste rehabiliterings-

tilbudet. Tidlig rehabilitering – altså 

gullrekka. Jeg kom meg på beina, fikk 

startet hjernen min – igjen, og litt etter 

litt har jeg klart å ta tilbake livet mitt. 

Til og med legene, som behandlet meg, 

ble overrasket, forteller hun. 

VIL TILBAKE I JOBB 

Det er feil å si at livet til Pernille Ville-

kjær ble «normalt». Hun ble blant annet 

uføretrygdet. Men mye har gått bra. 

Hun ble mamma til Jasper, som nå er 

9 år. I tillegg har hun tatt aktivt del i 

frivillig arbeid, både som bruker og som 

styremedlem. Og ja, til tross for at hun 

har slitt med kjøreangst etter ulykken, 

har hun de siste to årene kjørt bil. 

I år har hun tenkt å gå enda lenger; 

nemlig å begynne å jobbe igjen. 

- Jeg har hatt det i bakhodet lenge. At 

jeg har lyst ut i arbeidslivet igjen. Ikke 

bare som frivillig, selv om det har vært 

veldig verdifullt for meg, men som vanlig 

ansatt. Helsen min er ikke bra nok til 

fulltid, men jeg vet at jeg kan bidra en 

del, sier hun entusiastisk. 

Veien tilbake var dessverre mer kom-

pleks enn hun hadde trodd. Det er 14 

år siden hun ble skadet og var i arbeid, 

og i 8 år har hun vært uføretrygdet. I 

praksis betyr det at NAV plasserer henne 

i bunken for ferdig behandlet. 

Etter å ha prøvd å lese litt på NAV sine 

sider om hvordan hun skulle gå frem 

uten at hun ble noe særlig klokere, tok 

Pernille Villekjær mot til seg og gikk 

innom et sykehjem for å spørre om de 

hadde behov for henne. 

- Det var for så vidt et positivt møte, 

men de var skeptiske til min historikk 

og kapasitet, og jeg klarte ikke helt å 

forklare hvilken rolle NAV eventuelt 

kunne ha. Fordi jeg ikke var klar over 

det, sier hun. 

«MØTET» MED NAV 

Et av punktene som står på NAV sine 

hjemmesider, er at du skal ta kontakt 

dersom du ønsker å komme tilbake til 

jobb. Villkjær tok dette på alvor og ring-

te til NAVs Kontaktsenter. 

- Målet mitt, da jeg fikk en NAV-konsu-

lent på telefonlinjen, var å snakke om 

hvordan jeg faktisk kunne gå frem for å 

skaffe meg en jobb, og om hvordan NAV 

kunne bidra inn. Samtalen var egentlig 

helt surrealistisk. Mine spørsmål ble hele 

tiden vinkla tilbake til hvor mye jeg kunne 

tjene uten å miste trygden jeg hadde. 


