
Personskadeforbundet LTN - Sentral målsetning 

 Så bra som mulig – så raskt som mulig 

 Et godt liv 



Multifaktoriell tilnærming 

 Alvorlig skadde pasienter og deres pårørende 

møter store utfordringer av psykisk, sosial, og 

økonomisk karakter, ofte over svært lang tid. Disse 

utfordringene har innvirkning på behandlings og 

rehabiliteringsprosessen samt på prognose og 

behandlingsresultat. Behandlings- og 

rehabiliteringsprosessen må forstås som en 

multifaktoriell prosess som i tillegg til medisinsk 

behandling og rehabilitering også omfatter sosial, 

psykososial og økonomisk rehabilitering.  





 

«forsikringsselskapene synes å spekulere i 

det skjeve maktforhold som oppstår» 

«selskapene kan forsøke å trøtte ut 

motparten sin» 



«…spekulerer i at det kan være andre forklaringer 

på hvorfor den skadde har falt ut av jobb» 

«selskapene gir gjennomgående altfor lave tilbud» 



Marthe (16) før kl. 01.25 den 14. juni 

2003 

Venner Skole 

Arbeid Familie 
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«De velger sine egne sakkyndige….» 

«….dette er en medisinsk uetisk måte å opptre på» 

«Det er ingen selskap som har faste leverandører 

av medisinske utredninger» 



«Det er ingen som tilbyr lav erstatning for å presse 

ned utbetalingene. Kundetilfredshet er et viktig 

parameter for selskapene» 

«Ingen forsikringsselskap er tjent med at sakene 

drar ut i tid» 

 



«Kun 10 av 17.000 personskadesaker som ender i 

retten. Folk er i hovedsak fornøyde» 



Praktiske og etiske spørsmål 

• Jus - «fremmende rettstanke» - fornuft 

 

• Erstatningsprosessen har betydning for forløp og prognose 

•Hvem sitt ansvar 

•Ryddig prosess eller «Tyrkisk bazar»? 

 

•Erkjennelse av maktforhold 

•God kommunikasjon 

•Forutsigbarhet 

•Trygghet 

 

• Sakkyndighet/Kjenner seg skadelidte igjen 

• Hadde vi gjort det annerledes enn skadelidte ? 

• Løper maraton men klarer ikke å jobbe 

• Er på jobb, men jobber han? 

 

• En dag kan praksis ramme deg 


