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Høringsuttalelse - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte
barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Helsedirektoratet viser til høringsbrev av 20.12.2012 med forslag om utvidelse av
pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale
rusinstitusjoner og aldershjem.

Forslaget støtter seg på Helsedirektoratets rapport - Bør pasientskadelovens
virkeområde utvides? —overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 01.10.2012.
Forslaget er også begrunnet i ønsket om å følge opp utviklingen med å harmonisere
regelverket for helsetjenester og omsorgstjenester. Helsedirektoratet er enig i at
regelverket bør harmoniseres videre, og viser til at utviklingen går i retning av at det
ytes mer helsehjelp i de aktuelle institusjonene.

Helsedirektoratet støtter etter dette departementets vurderinger, og er enig i at
pasientskadelovens virkeområde bør utvides til også å omfatte barnebolig, kommunale
rusinstitusjoner og aldershjem.

Når det gjelder den lovtekniske gjennomføringen av endringen har vi noen
kommentarer til forslaget.

Behovet for en ny forskriftshjemmel i pasientskadeloven er i høringsbrevet begrunnet i
at det ikke foreligger tilstrekkelig hjemmel for å presisere pasientskadelovens
virkeområde i forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. Helsedirektoratet er
enig i at det tidligere forslaget om å unnta aldershjem og rusinstitusjoner fra
pasientskadelovens virkeområde ikke hadde tilstrekkelig hjemmel.

Det aktuelle forslaget innebærer ikke en slik innskrenkning i virkeområde etter den
vedtatte endringen i pasientskadeloven § 1 første ledd bokstav a (ikke ikr.). Etter
endringen gjelder pasientskadeloven for «skade voldt i institusjon under
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.» Ut fra
ordlyden omfatter virkeområde også barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og
aldershjem, jf. også høringsbrevet s.1.

Hva som regnes som «institusjon under (...) den kommunale helse- og
omsorgstjenesten», jf. pasientskadeloven § 1 første ledd bokstav a må, slik vi vurderer
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det, forståspå sammemåte sometter helse-og omsorgstjenestelovenmedforskrift.Vi
er derforusikrepå nødvendighetenav å presiserei forskriftat begrepet«institusjon
etter helse-og omsorgstjenesten»skalforståspå sammemåte etter
pasientskadelovensometter helse-og omsorgstjenesteloven.Helselovgivningener et
sammenhengendesystem,der lovenei storgrad byggerpå begreperog reglersom
følgerav andre lover.

I utviklingenav helselovgivningenbørvi forsøkeå oppnået mestmuligoversiktligog
lettforståeligsystem.Lovenebyggeri storgrad på begreperog definisjoneri andre
lover,og da er det viktigat begrepergisdet sammemeningsinnholdi de ulikelovene.
Å forskriftsfesteinnholdeti et begreputfra bestemtelover,virkerunødigkomplisertog
kan ettervår vurderingbidratil å skapeen unødiguklarrettstilstand.

Som tidligerenevnt,er vi enig i at en eventuellinnskrenkningav virkeområdeikkekan
gjøresi forskrift,utenhjemmeli pasientskadeloven.Med mindreman kommertilat det
skalgjøresunntakfra virkeområde,er vi imidlertidusikrepå om det er nødvendigog
hensiktsmessigå reguleredettesærskilti forskrift.
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