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Statsbudsjettet 2018 - kap. 741 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling
av bevilgning
1. Bevilgning
Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2017 – 2018) er det vedtatt følgende bevilgninger:
Kapittel og post
Betegnelse
2017
2018
Kap. 741 post 01 Driftsutgifter
181 455 197 569
Kap. 741 post 70 Advokatutgifter
37 214 38 219
Kap. 741 post 71 Særskilte tilskudd 36 975 20 514
Kap. 3741 post 02 Diverse inntekter 1 420
6 448
Kap. 3741 post 50 Premie fra private 18 018 17 892
(beløp i 1 000 kr.)
I dette brev fremkommer Helse- og omsorgsdepartementets mål og styringskrav for 2018.
Regjeringen bygger sin politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Som i
næringslivet er det også i offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv. Regjeringen
har derfor innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), og forutsetter at
alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Gjennom Stortingets
behandling av statsbudsjettet for 2018 utgjør ABE-reformen 0,7 pst. driftsgrunnlaget.
Bevilgningen over post 01 er styrket med 10 mill. kroner for å øke
saksbehandlingskapasiteten, herunder bruk av medisinsk sakkyndige.
2. Prioriteringer og resultatmål for 2018
Hovedmål:
 Rask og god saksavvikling skal ha høyeste prioritet i Norsk pasientskadeerstatnings
arbeid.
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Balansen mellom grundighet og tidsbruk skal vurderes kontinuerlig.

Styringsparametere:
 70 % av sakene der erstatningssøkeren er tilkjent erstatning (medholdssakene) skal
være ferdigbehandlet innen det har gått 24 måneder
 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene skal ikke overstige 22 måneder
 85 % av sakene der erstatningssøkeren ikke tilkjennes erstatning (avslagssakene) skal
være ferdigbehandlet innen det har gått 12 måneder
 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene skal ikke overstige åtte måneder
Strukturen på styringsparameterne er endret i 2018. Det skyldes omleggingen av praksis fra to
vedtak (ett for ansvarserkjennelsen og ett for erstatningsberegningen) til ett vedtak i
medholdssakene. Omlegging til nye styringsparametere uttrykker forventninger om både god
fremdrift i det store antallet saker og sikrer at NPE også har fokus på å redusere
saksbehandlingstiden i alle sakene.
NPE skal fortsette arbeidet med utnyttelse av etatens erfaringsmateriale i kvalitetsutvikling og
skadeforebyggende arbeid.
3. Spesielle oppdrag






Det vises til initiativ fra NPE, og etatsstyringsmøtet høsten 2017, om behov for
oppdateringer av invaliditetstabellen. HOD vil komme tilbake til saken i eget
oppdragsbrev til NPE.
Norsk pasientskadeerstatning og Helseklage skal i løpet av 2018 komme med en
vurdering av fremtidig behov/innretning for utvikling av IKT-systemene i Norsk
pasientskadeerstatning og Helseklage.
Bistå departementet med å fastsette nye tilskuddssatser for privat helsetjeneste.

4. Finansiering av pasientskadeordningen
NPE skal føre årlig statistikk – intern regnskap - over alle transaksjoner knyttet til innbetaling
og premier, egenandeler og utbetalinger av erstatninger, fordelt på RHF, kommuner og
fylkeskommuner.
NPE skal føre årlig statistikk – intern regnskap – over innbetalinger og utbetalinger for de
ulike personell-/profesjonsområder i privat helsetjeneste. NPE skal ha systemer som gjør det
mulig på egnet tidspunkt å vurdere behovet for endringer i tilskuddene, basert på en vurdering
av risiko, og anslag over fremtidige erstatningsforpliktelser. NPEs utgifter til å forvalte privat
helsetjeneste skal holdes adskilt fra kostnadene knyttet til å forvalte saker fra den offentlige
helsetjeneste.
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5. Administrative prioriteringer
5.1 Fellesføringer
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å
motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet
med å fremme et seriøst arbeidsliv. Norsk pasientskadeerstatning skal ved tildeling av
oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og
regler. Norsk pasientskadeerstatning skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging
av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre
dette hensynet.
Regjeringen har satt ambisiøse mål i regjeringsplattformen for inntak av lærlinger i offentlige
virksomheter. Det er et krav til alle statlige virksomheter å knytte til seg minst èn lærling , og
det skal vurderes hvert år om virksomheten kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye
lærefag. For å styrke en felles innsats skal statlige virksomheter knytte seg til
opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor som vil bistå virksomhetene med
oppfølging av lærlingene. HOD ber om at NPE vurderer muligheter for å ta inn lærling(er) i
virksomheten.
5.2 Risikostyring og internkontroll
NPE skal i henhold til pkt. 2.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten etablere
dokumentert internkontroll tilpasset risiko og vesentlighet. Risikofaktorer som kan medvirke
til at målene til NPE ikke nås, skal identifiseres, og korrigerende tiltak som med rimelighet
kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives.
6.Rapportering
NPE rapportering skjer i årsrapporten, etatsstyringsmøtene og i innspill til de faste
budsjettmilepælene. Frister for rapporteringer og budsjettdokumenter:
- 5. januar 2018. Oppdatert prognose for utgiftene over kap. 741 post 71 Særskilte
tilskudd for budsjettåret 2019.
- Januar 2018. Årsavslutning for statsregnskapet 2017. Tidsfristene for de ulike
oppgavene fremgår av egen oversendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet.
- 15. februar 2018. Økonomirapport relatert til RNB-2018.
- 1. mars 2018. Årsrapport med kopi til Riksrevisjonen.
- 15. april 2018. Budsjettforslag for 2019 knyttet til alle kapitler og poster som NPE
forvalter. Budsjettforslaget skal også inneholde forslag til tekst til Prop. 1 S.
- 30. september. Innspill til omgrupperingsproposisjonen.
Innspillene til budsjettprosessene skal bl.a. innholde en historisk oversikt over utviklingen i
sentrale størrelser som:
-

Tilgang på nye saker

-

Avvikling av saker

-

Saksbehandlingstider, andel av sakene behandlet innen angitt frist og restanser

-

Produktivitet
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Med hilsen

Cathrine Meland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Reidar Skilbrei
spesialrådgiver
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