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Høring – Barn sin rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og 
brukerrettsloven, helsepersonell sin ivaretaking av barn som pårørende og 
etterlatte, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.

Vi takker for muligheten til å komme med høringsinnspill. 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge har sett på de foreslått endringene og er svært fornøyd med at 

barn som er pårørende til syke søsken nå også blir inkludert, som et særskilt ansvarsområde for 

helsepersonell. I tillegg inkluderes barn som pårørende når både foreldre/foresatte og søsken dør. Dette er 

etter vårt syn veldig viktige og riktige endringer.

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) har påpekt behovet for å 

gjøre noen presiseringer i høringsdokumentets kap.10 – Tydeleggjering av verkeområdet til pasientskadelova.

Ut fra NAFKAMs undersøkelser blant alternative behandlere vet vi at en ikke ubetydelig andel også innehar 

autorisasjon som helsepersonell. Disse gir alternativ behandling som i varierende grad kan sies å være «en 

integrert og sammenhengende del av helsehjelpen». Behandlingen tilbys både innenfor og utenfor 

helsetjenesten. Når det gjelder muligheten for erstatning ved pasientskade, vurderer vi dette til å være en 

uoversiktlig situasjon for norske pasienter. 

Vi ser derfor positivt på at helsemyndighetene ønsker en tydeliggjøring av gjeldende rett på området, og 

støtter at §1 i Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) får det foreslåtte andre punktum i 

første ledds bokstav c. Vi vil imidlertid påpeke at det fortsatt vil være utfordrende å forstå, særlig for 

pasienter, hvorvidt den alternative behandlingen er «en integrert og sammenhengende del av helsehjelpen». 

Vi foreslår derfor at det i tilknytning til lovendringen utarbeides utfyllende og standardiserte kriterier for 

vurdering av hvorvidt den alternative behandlingen anses som integrert og sammenhengende og at autorisert 

helsepersonell som helt eller delvis tilbyr alternativ behandling pålegges en plikt, i starten av behandlings-

opplegget, til å informere sine pasienter om hvilke pasientskadeerstatningsordninger/forsikringsordninger 

pasienten er dekket av.
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