
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
Spesialisthelsetjenesteavdelingen 

Saksbehandler 
Reidar Skilbrei 
22 24 87 55 

Statsbudsjettet 2019 - Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av 
bevilgning 

1. Bevilgning 

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2018 – 2019) er det vedtatt følgende bevilgninger:  
 
Kapittel og post Betegnelse 2018   2019 
Kap. 741 post 01 Driftsutgifter 197 569 205 664 
Kap. 741 post 70 Advokatutgifter 38 219 39 327 
Kap. 741 post 71 Særskilte tilskudd 20 514 10 304 
Kap. 3741 post 02 Diverse inntekter 6 448 6 602 
Kap. 3741 post 50 Premie fra private  17 892 17 802 

(beløp i 1 000 kr.) 
 
I dette brev fremkommer Helse- og omsorgsdepartementets mål og styringskrav for 2019.   
Regjeringen bygger sin politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Som i 
næringslivet er det også i offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv. Regjeringen 
har derfor innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), og forutsetter at 
alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. For 2019 utgjør ABE-
reformen 0,5 pst. av driftsgrunnlaget. 
 
Bevilgningen over post 01 er styrket med 3,9 mill. kroner for å øke 
saksbehandlingskapasiteten, herunder bruk av medisinsk sakkyndige. 
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2. Prioriteringer og resultatmål for 2019 

Hovedmål: 
 Rask og god saksavvikling skal ha høyeste prioritet i Norsk pasientskadeerstatnings 

arbeid. 

 Balansen mellom grundighet og tidsbruk skal vurderes kontinuerlig. 

Styringsparametere: 
 70 % av sakene der erstatningssøkeren er tilkjent erstatning (medholdssakene) skal 

være ferdigbehandlet innen det har gått 24 måneder  

 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene skal ikke overstige 22 måneder  

 85 % av sakene der erstatningssøkeren ikke tilkjennes erstatning (avslagssakene) skal 
være ferdigbehandlet innen det har gått 12 måneder  

 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene skal ikke overstige åtte måneder  

 NPE skal i 2019 halvere antallet saker som har vært under ansvarsvurdering eller 
beregning i mer enn to år 

Strukturen på styringsparameterne ble endret i 2018. Det skyldes omleggingen av praksis fra 
to vedtak (ett for ansvarserkjennelsen og ett for erstatningsberegningen) til ett vedtak i 
medholdssakene. Omlegging til nye styringsparametere uttrykker forventninger om både god 
fremdrift i det store antallet saker og sikrer at NPE også har fokus på å redusere 
saksbehandlingstiden i alle sakene. NPE skal fortsette arbeidet med utnyttelse av etatens 
erfaringsmateriale i kvalitetsutvikling og skadeforebyggende arbeid. 
 

3. Spesielle oppdrag 
 Bistå departementet med å fastsette nye tilskuddssatser for privat helsetjeneste.    

 
4. Finansiering av pasientskadeordningen 

NPE skal føre årlig statistikk – intern regnskap - over alle transaksjoner knyttet til innbetaling 
og premier, egenandeler og utbetalinger av erstatninger, fordelt på RHF, kommuner og 
fylkeskommuner. NPE skal føre årlig statistikk – intern regnskap – over innbetalinger og 
utbetalinger for de ulike personell-/profesjonsområder i privat helsetjeneste. NPE skal ha 
systemer som gjør det mulig på egnet tidspunkt å vurdere behovet for endringer i tilskuddene, 
basert på en vurdering av risiko, og anslag over fremtidige erstatningsforpliktelser. NPEs 
utgifter til å forvalte privat helsetjeneste skal holdes adskilt fra kostnadene knyttet til å 
forvalte saker fra den offentlige helsetjeneste.    
 

5. Administrative prioriteringer 

5.1 Fellesføringer 
Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå 
målene for dugnaden 
NPE skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle 
rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. NPE skal 
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i årsrapporten redegjøre for hvordan etatens rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 % 
målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. Har NPE hatt nyansettelser i 
rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV`en 
rapporteres i årsrapporten. Har NPE færre enn fem nyansettelser i perioden, skal 
prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. I 
disse tilfeller kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet 
rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal NPE vurdere arbeidet opp mot dugnaden; hva som 
har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor NPE eventuelt ikke har 
lykkes med å nå målene for dugnaden, jf. Rundskriv H-3/18. 
 
Motvirke arbeidslivskriminalitet 
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 
motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet 
med å fremme et seriøst arbeidsliv. NPE skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av 
inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. NPE skal i årsrapporten 
redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens 
anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, jf. Rundskriv H-8/17. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med berørte departement sende ut et 
rundskriv med utdypende forklaring på hvordan fellesføringene skal forstås og hvordan 
virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene.  
 
Fellesføring på e-helseområdet for helseforvaltningen for 2019 

Digitalisering i helse- og omsorgssektoren skal så langt som mulig skje koordinert og 
gjennom felles initiativer. Direktoratet for e-helse har nasjonal myndighet og 
premissgiverrolle på e-helseområdet og skal være en pådriver i utviklingen av digitale 
tjenester i helse- og omsorgssektoren.  
 
Departementet forventer at alle virksomheter understøtter nasjonale e-helsetiltak for å sikre 
gode og kostnadseffektive e-helseløsninger til innbyggere, pasienter og helsepersonell. Alle 
virksomheter skal rapportere status, fremdrift og risiko i relevante strategiske IKT-prosjekter 
til Direktoratet for e-helses oversikt over Nasjonal e-helseportefølje.  
 
Gjennom helsedataprogrammet og i arbeidet med å utvikle en helseanalyseplattform legges 
grunnlaget for å gjøre helsedata lettere tilgjengelig for forskning og andre formål som er 
viktig for pasienter og befolkning. Etatene skal gjennom velferdsteknologiprogrammet legge 
grunnlaget for at velferdsteknologi er en integrert del av Helse- og omsorgstjenesten. 
Næringslivets bør involveres i planlegging og utforming av nasjonale planer og veivalg for å 
sikre best mulig utnyttelse av næringslivets kompetanse og ressurser. Alle virksomhetene skal 
i størst mulig grad benytte markedet til utvikling av nye tjenester og løsninger. Det skal 
benyttes innovative offentlige anskaffelser der dette er relevant. Dette skal bidra til at den 
nasjonale utviklingen av e-helse danner grunnlag for nyskapning, bedre tjenester og 
næringsutvikling. 
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5.2 Risikostyring og internkontroll 
NPE skal i henhold til pkt. 2.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten etablere 
dokumentert internkontroll tilpasset risiko og vesentlighet. Risikofaktorer som kan medvirke 
til at målene til NPE ikke nås, skal identifiseres, og korrigerende tiltak som med rimelighet 
kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives.   
 
6. Rapportering  
NPE rapportering skjer i årsrapporten, etatsstyringsmøtene og i innspill til de faste 
budsjettmilepælene. Frister for rapporteringer og budsjettdokumenter: 

- 1. desember 2019; oppdatert prognose for utgiftene over kap. 741 post 71 Særskilte 
tilskudd for budsjettåret 2021.   

- Januar 2019. Årsavslutning for statsregnskapet 2018. Tidsfristene for de ulike 
oppgavene fremgår av egen oversendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

- 22. februar 2019. Økonomirapport relatert til RNB-2019. 
- 1. mars 2019. Årsrapport med kopi til Riksrevisjonen.   
- 15. april 2019. Budsjettforslag for 2020 knyttet til alle kapitler og poster som NPE 

forvalter. Budsjettforslaget skal også inneholde forslag til tekst til Prop. 1 S.  
- 30. september. Innspill til omgrupperingsproposisjonen 2019.    

  
Innspillene til budsjettprosessene skal bl.a. inneholde en historisk oversikt over utviklingen i 
sentrale størrelser som: 

- Tilgang på nye saker 

- Avvikling av saker 

- Saksbehandlingstider, andel av sakene behandlet innen angitt frist og restanser 

- Produktivitet 
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