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Høring:  Forslag til lov om endringer i
pasientskadeloven - dekning av
advokatutgifter og forlenget søksmålsfrist
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) viser til brev av 19. oktober 2007 om forslag
til lov om endringer i pasientskadeloven - dekning av advokatutgifter og forlenget
søksmålsfrist.

FFOs standpunkter:
• FFO støtter Helse- og omsorgsdepartementet forslag om at det gis forskrift om

begrensninger i dekning av advokatutgifter, herunder bruk av benefiserte satser
• FFO støtter forslaget om at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og

Pasientskadenemnda skal kunne foreta avkortninger i forhold til det beløp som kreves
dekket hvis advokaten har brukt lengre tid på saken enn hva som er rimelig og
nødvendig

• FFO støtter forslaget om at advokaten ikke skal kunne kreve eller ta imot ytterligere
vederlag av pasienten utover det som blir dekket av NPE eller Pasientskadenemnda.

• FFO støtter forslaget om utvidet søksmålsfrist
• FFO mener at endringene bør tre i kraft for saker som er meldt til NPE etter at loven

trådt i kraft

Innledning
I høringsnotatet fremgår det at NPE og Pasientskadenemndas utgifter til advokathjelp i
pasientskadeerstatningssaker har økt mye de siste årene og at dette skyldes at pasienter har
fatt større kunnskap om rettighetene de har etter pasientskadeloven. FFOs Rettighetssenter
mottar jevnlig henvendelser vedrørende pasientskadeerstatning, og har hatt en økning i
slike henvendelser de siste årene. Rettighetssenteret erfarer at selv om intensjonen er at den
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enkelte skal få nødvendig veiledning fra NPE, er det mange som henvender seg til oss med
spørsmål om ytterligere bistand i forbindelse med søknad om erstatning.

FFO
Bruk av benefiserte satser
Departementet foreslår en bestemmelse som åpner for at det kan gis forskrifter som begrenser
muligheten til å få dekket advokatutgifter i sak om pasientskadeerstatning. FFO er i
utgangspunktet positive til at det innføres benefiserte satser, under forutsetning at en slik
bestemmelsene ikke skal gå ut over pasientene. Vi ber likevel departementet være
oppmerksom eventuelle uønskede konsekvenser dersom færre advokater ønsker å ta slike
saker. Om dette skulle bli tilfelle, vil FFO be om at saken på nytt blir vurdert i forhold
regelverkets uforming.

Forøvrig vil FFO vil bemerke en generell uforming av ordlyden i forslag nytt annet ledd i §
11, kan være uheldig og begrensingene bør klart avgrenses til benefiserte satser.

Forbud mot at advokater skal kunne kreve eller ta imot ytterligere vederlag
FFO er positive til en bestemmelse om at advokater ikke kan kreve eller ta imot ytterligere
vederlag av pasienten utover det som blir dekket av NPE eller Pasientskadenemnda. Dette vil
styrke pasientens stilling i forhold til den profesjonelle part, advokaten, og hindre eventuelt
press om å gi ytterligere vederlag.

Avkortning  i forhold til det timetall som anses å være rimelig og nødvendig.
FFO støtter forslaget om at NPE og Pasientskadenemnda skal ha anledning til å foreta en
avkortning i forhold til det timetall som anses for å være rimelig og nødvendig i forhold til
saken i tråd med dagens praksis. Det er imidlertid viktig å sikre at denne praksisen ikke blir
for streng. En for streng praksis kan føre til at advokater ikke yter den hjelpen pasienten har
behov for.

Søksmålsfrist
FFO er positive til at søksmålsfristen for å bringe saken inn for domstolene utvides fra fire til
seks måneder. Dette er en god løsning av harmonisering shensyn og gir pasientene bedre tid til
å områ seg og vurdere i samråd med advokat om saken skal tas inn for domstolene.

Ikrafttredelse
FFO mener det er mest hensiktsmessig at loven gjelder for saker som er meldt til NPE etter at
loven trådt i kraft.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Margaret Sandøy Ramberg/s
leder Liv Arum

generalsekretær
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