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Høring om forsalg til utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte
barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem.

FF0 Telemark kommer herved med svar på om høring om Departementets lov- og
forskriftsforslag til utvidelse av pasientskadelovens virkeområde. Utvidelsen omfatter
følgende institusjoner under den kommunale helse —og omsorgstjeneste;
barneboliger (herunder avlastningsboliger), rusinstitusjoner og aidershjem.

FF0 Telemark ser seg enig med Helsedirektoratets forsalg om å utvide
pasientskadelovens virkeområde til også å omfatte institusjoner som tidligere var
regulert i sosialtjenesteloven, dvs. Barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og
aldershjem.

FF0 Telemark viser til rapportens kap. 6.5. konklusjon: «Utredningsgruppen
anbefaler at pasientskader voldt i barne- og avlastningsboliger, rusinstitusjoner og
aldershjem bør omfattes av pasientskadeloven. Inkludering av de aktuelle
institusjoner i pasientskadeloven betyr for det første et sterkere vern ved
pasientskader voldt av for eksempel sosialfaglig personell, assistenter og vikarer.
Inkludering betyr for det andre et sterkere vern ved skader som resultat av
systemsvikt/skader der enkeltpersoner ikke kan stilles ansvarlig.»

FF0 Telemark støtter denne konklusjonen, spesielt fordi enkel helsehjelp, omfatter
også helsehjelp som ikke nødvendigvis krever autorisert helsepersonell i stell og
pleie av pasienter. Vi viser til kap 5.3 Personellsammensetning i oversendt rapport,
side 25.

FF0 Telemark mener at uautorisert helsepersonell i mange tilfaller kan forårsake
oftere skader enn autorisert —om ikke god veiledning og kontroll foretas av
ansvarlige instanser. Det vises dag til rapporten kap.6.1. Bør Pasientskadelovens
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virkeområde utvides? —«Det antas at enklere former for helsehjelp, herunder hjelp til
forflytning, ernæring, sårstell m.m. ofte blir utført av andre enn de som i dag omfattes
av pasientskadeloven. Om enn selve helsehjelpen ikke er avansert, foreligger et
skadepotensiale også på dette området.

Med vennlig hilsen

FF0 Telemark

(90
Berit Wiborg
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