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Høring – utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, 
kommunale rusinstitusjoner og aldershjem 

Statens seniorråd viser til høringsbrev av 20. desember 2012 om utvidelse av 
pasientskadelovens virkeområde.  Vi støtter forslaget i rapporten fra Helsedirektoratet som 
foreslår å utvide pasientskadelovens virkeområde til også å omfatte barneboliger, 
kommunale rusinstitusjoner og aldershjem. 

Som det framgår av rapporten er antallet plasser i aldershjem redusert de siste 10 årene til 
fordel for en viss økning i sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Samtidig er skillet mellom 
tjenestetilbudet og personellsammensetning i sykehjem og aldershjem nokså flytende. 
Formålet med aldershjem har i utgangspunktet vært tilsyn, trygghet og praktisk hjelp, 
mens formålet med sykehjem er medisinsk behandling og sykepleie. Disse skillene er nå i 
ferd med å viskes ut. Mange blir boende i aldershjem selv om de etter hvert får et like stort 
pleiebehov som beboere i sykehjem for å unngå påkjenningen ved å flytte. Rapporten 
konkluderer med at risikoen for pasientskader antas å være på samme nivå i aldershjem 
som i sykehjem. Vi er derfor enige i at retten til eventuelt pasientskadeerstatning bør være 
den samme for beboere uavhengig av institusjonstype. 

Selv om omsorgsboliger ikke regnes som institusjon savner vi en omtale av slike boliger i 
rapporten. Omsorgsboliger og omsorg+ boliger har langt på vei erstattet funksjonen til 
tidligere aldershjem. De som bor der vil ofte ha like dårlig helse som de som tidligere flyttet 
i aldershjem. Det er derfor viktig at kommunene sørger for at beboere i omsorgsboliger får 
det tilsyn og den hjelp de har behov for, også fra autorisert helsepersonell når det er 
nødvendig. 

Samhandlingsformen legger opp til at flest mulig pasienter skal ivaretas i 
primærhelsetjenesten/kommunen framfor spesialisthelsetjenesten. Den nye loven om 
kommunal helse- og omsorgstjeneste legger opp til at flest mulig tjenester skal være 
profesjonsnøytrale. Statens seniorråd forutsetter da at pasienter som mottar helsehjelp har 
samme rettigheter til pasientskadeerstatning, uavhengig av hvor helsetjenesten blir gitt og 
hvem som gir den.   



 

 

 

 

Statens seniorråd mener at regelverket bør tydeliggjøres slik at pasientbehandling i 
pasientens hjem – enten den skjer i regi av spesialisthelsetjenesten eller 
primærhelsetjenesten, skal være en del av pasientskadelovens virkeområde - selv om 
behandlingen skjer ved hjelp av ikkeautorisert personell.  
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