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Formål

§2 Vedtekter for LTN

– LTN er en partipolitisk nøytral organisasjon, hvis formål er å 
ivareta interessene til personer med alle typer 
ulykkesskader, etterlatte og pårørende ovenfor 
myndigheter, forsikringsselskaper, organisasjoner og andre.

LTN skal bidra til å støtte skadde, pårørende og etterlatte, 
samt å styrke trafikksikkerheten



Når livet blir snudd på hodet

Veien tilbake – Flere prosesser
– Akuttbehandling
– Rehabilitering
– Erstatning



Prosesskoordinering

Erstatningsprosessen
– Katalysator eller brems?

Hvem er pasienten?
Økonomi? 

– Umiddelbare tap?
– Fremtidige tap?

Kontroll
Trygghet
Raskere tilbake



Raskest mulig tilbake

Parallelle prosesser
Ryddige prosesser
– Kommunikasjon
– Informasjon
– Dialog
– Forståelse



Aldri fred å få? 

Nei, det er ikke fred å få!

Fysiologiske

Sosiale

Juridiske

Psykologiske

Simultane 
prosesser/stressorer



Hvorfor konflikter ?

Årsakssammenheng
– De fire vurderingstemaene
– Prøves overført til andre skadetyper
– Spesialister som aldri hadde blitt akseptert av erfarne 

personskadeadvokater
– Overprøving av spesialisterklæringer

Utmåling
– Nyttegjøringsvurderingen
– Hvem kommer tvil til gode? 
– Avkortning
– Urimelige tilbud 
– Urimelige krav



Raske oppgjør uten konflikt?

Raske oppgjør? 
– Raske oppgjør ikke en målsetning i seg selv!
– Riktig erstatning på riktig tidspunkt!

Konfliktreduksjon
– Adekvat og korrekt informasjon til kunden

Hva kan jeg kreve erstattet?
– Ingen eller uerfaren advokat?
– Tilby korrekt erstatning!
– Krev korrekt erstatning!



Media – Fordel eller ulempe?

Ja, kan være fordel MEN:
– Belastning for den skadde
– Kan gi både positive og negative følger

Nødvendig for å få selskap å korrigere ”praksis” (?)
Samfunnsmessig plikt
Nødvendig for å ivareta skaddes interesser (!) 
jf. §2 vedtekter LTN



Standardisert erstatning (?)

Erfaringer fra barneerstatningen
Erfaringer fra yrkesskadeerstatningen
Personskadeutvalgets mandat

– Vurdering og forslag om standardiserte regler
– Standardiserte regler = redusert konfliktnivå?

NEPPE



LTN og standardisert erstatning

LTN forholder seg til de rettsprinsipper som 
til enhver tid er gjeldende !

?
Hvilken rett forholder seg ”bransjen” til ?
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