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Høring — Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte 
barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem 
 

 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 20.12.2012 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 

disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 

har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt både 

lovutvalget for velferdsrett og lovutvalget for erstatningsrett. Lovutvalget for velferdsrett består av 

Wenche Dahl Elde (leder), Helene Braanen, Knut Lindboe, Endre S. Refsdal og Monica Solberg-

Leinebø. Lovutvalget for erstatningsrett består av Jane Margethe Ytreøy Grøndalen (leder), Laila 

Marie Bendiksen, Tore Leiros, Knut Riisa og Tom Sørum 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Sakens bakgrunn 

 

Pasientskadeloven gjelder for skader voldt av autorisert helsepersonell. Dagens lovverk omfatter 

imidlertid ikke ansatte ved barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem, selv om 

også disse for en stor del er autorisert helsepersonell. Det foreslås derfor å utvide hva som regnes 
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som institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven, og som institusjon under den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten etter pasientskadeloven. 

 

3.  Advokatforeningens syn 

 

Advokatforeningen mener forslaget om utvidelse av pasientskadelovens virkeområde er fornuftig, 

og vil med dette derfor uttrykke støtte til forslaget.  

 

Advokatforeningen forutsetter samtidig at NPE tilføres ekstra ressurser, slik at en utvidelse av 

deres arbeidsområde ikke medfører generelt lengre saksbehandlingstider i disse og andre 

pasientskadesaker. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 


