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Høringsnotat om oppfølging av forslag i
Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser til høringsnotat av 6. juni 2016 om oppfølging av
Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen. Vi har et innspillsom gjelder kapittel 5.
Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen.

Det fremgår av pkt. 5.11.2 Private tjenesteytere uten avtale med kommunen at det kan være aktuelt
å stille krav til privat tannhelsevirksomhet om for eksempel særskilte kvalifikasjoner, kapasitet,
deltagelsei folkehelsearbeidmed mer. Underpkt.5.16.5.2 angis det at ved overføringav ansvaret
for tannhelsetjenestertil kommunene,vilmanfå en klarhjemmeli helse-og omsorgstjenesteloven
§ 5-7 forå påleggehelsepersonellen plikttilà sendemeldingerom privattannhelsevirksomhettil
kommunen. Ved en registrering av slikt helsepersonell vil kommunene få et bedre grunnlag for
planlegging av kommunens tannhelsetjeneste og samordning av offentlig og privat sektor.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 kan kommunen pålegge «personell som yter tjeneste
etterdenne lov»å gi opplysningertilbrukfor planlegging,styringog utviklingav den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Departementet vil gi denne bestemmelsen anvendelse på
tannhelsetjenester. Man foreslår at denne meldeplikten også skal gjelde for private tjenesteytere
som ikke har avtale med kommunen.

Fra2003ble pasientskadelovenutvidettilå omfatteogsåden privatehelsetjenesteni Norge.
Samtidig fikk alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten plikt til å
melde fra og yte tilskudd til NPE for å dekke erstatning for pasientskader som blir voldt i denne
delen av helsetjenesten, jf. pasientskadeloven § 8 første ledd. Det har vært noen utfordringer ved
at enkelte virksomheter i privat helsetjeneste ikke har meldt fra og betalt tilskudd i tråd med denne
bestemmelsen. Det har vært vanskelig for NPE å finne slike virksomheter, og manglende
innbetaling av tilskudd har i en del tilfeller først blitt klarlagt når det blir meldt skadesak til NPE.

Dersomdet innføresen meldepliktfor privatetjenesteyteresliksomforeslåtti helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-8, er det ønskelig at dette tilrettelegges slik at NPE også kan få oversikt
over alle slike tjenesteytere i landet. Dermed kan NPE bedre følge opp innkreving av tilskudd
innenfor den private helsetjenesten i Norge, noe som vil støtte opp under finansieringen av
pasientskadeordningen for den private helsetjenesten her i landet.
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