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Høring – utvidelse av pasientskadelovens virkeområder til å 
omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem. 
 
Helsedirektoratet og NPE har fått i oppdrag å utrede behovet for at pasientskadelovens virkeområde skal utvides 
til å blant annet omfatte rusinstitusjoner. Følgende er en beskrivelse av Frelsesarmeens Rusomsorgs institusjoner 
og tiltak som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, samt vår vurdering av 
utvidelsen av erstatningsloven. 
 
Institusjoner og tiltak innenfor Frelsesarmeens Rusomsorg med virkeområde utenfor pasientskadeloven:  
Bosatt, Oslo 44 plasser 
Den Åpne Dør, Oslo 18 plasser 
Fagerborg bo og omsorgssenter, Oslo 20 plasser 
Heimen bo og omsorgssenter, Oslo 24 plasser 
Tønsberg bo- og treningssenter 24 plasser 
Bakkegaten bo- og omsorgssenter, Bergen 30 plasser 
Bo- og omsorgssenter, Haugesund 13 plasser 
Kvinnehuset, Bodø 8 plasser 
Furulund Bo og treningssenter, Trondhjem 36 plasser 
Bo- og omsorgssenter, Bodø 15 plasser 
 
Tilsammen 232 plasser 
 
Formålet med opphold 
Alle overnevnte tiltak med unntak av Bosatt har som hovedformål å gi ett heldøgns helse- og omsorgstilbud for 
rusmiddelavhengige. Dette inkluderer tjenester innenfor flere spekter som rehabilitering, kortidsplasser, 
omsorgstjenester og tjenester for rusmiddelavhengige med særlig behov og uforutsigbar atferd. Disse 
tjenestetypene er videre beskrevet i Helsedirektoratets rapport som omhandler utvidelse av  pasientskadeloven 
(okt, 2012). I Bosatt er formålet å klare seg i egen bolig med nødvendig oppfølging (som regel av personell som 
ikke går under pasientskadeloven).  
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Personalsammensetning 
På de overnevnte tiltakene er det ulike sammensetninger av personalgrupper. Av de som ikke allerede inngår i 
pasientskadeloven i kraft av å være autorisert helsepersonell eller under direkte veiledning av helsepersonell er 
følgende grupper: 
Ufaglærte (som ofte har stillinger som ekstravakter eller helgevakter), sosionomer, barnevernspedagoger, 
velferdsvitere, lærere/pedagoger, prester, aktivitører, coacher/veiledere, annen 3-årig høgskoleutdanning utenom 
helse- eller sosialfag. 
 
Typer skader og risiko for skader 
Dette er redegjort for på side 23 i Helsedirektoratets rapport som omhandler utvidelse av  pasientskadeloven 
(2012). 
 
Konklusjoner 
Frelsesarmeens rusomsorg støtter de konklusjoner som fremkommer i Helsedirektoratets rapport som omhandler 
utvidelse av pasientskadeloven (2012): Inkludering av de aktuelle institusjonen i pasientskadeloven betyr sterkere vern ved 
pasientskader under enkel helsehjelp gitt av for eksempel sosialfaglig personell, assistenter og vikarer. Inkludering betyr ett sterkere 
vern av skader som resultat av systemsvikt/skader der enkeltpersoner ikke kan stilles ansvarlig.  
 
Disse konklusjonene er spesielt gjeldende for våre tiltak da det er mange grupper av personell som ikke er dekket 
av pasientskadeloven samtidig som de utfører oppgaver der det foreligger ett skadepotensiale. Eksempler på dette 
er nevnt i Helsedirektoratets rapport siste avsnitt s 28. I tillegg har mange av de beboerne som blir henvist oss og 
får tilbud om plass omfattende psykiske og somatiske plager som tilsier at tjenesten som gis burde dekkes av 
pasientskadeloven. Rusmiddelavhengige i rusinstitusjoner er i en spesielt sårbar gruppe som også vil ha nytte av en 
forenklet prosess med ett ytre vurderingsorgan dersom de ønsker å klage inn skader de mener er forvoldt av 
personal på de ulike tiltakene. Dette vil også kunne være med på å styrke rutiner og prosedyrer på de ulike tiltak 
rundt forsvarlig og korrekt dokumentasjon på avvik. Det vil også verdsette og tydeliggjøre behovet for helse- og 
sosialfaglig kompetanse på institusjonene.   
 
Frelsesarmeens rusomsorg ønsker avslutningsvis å fremheve at å inkludere rusmiddelavhengige i 
erstatningsordningen vil resultere i klart bedret rettsstilling for mulige skadelidde. 
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