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Høringsuttalelse  -  Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde
og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige
helsetjenesten

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 1. juli 2008 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for erstatningsrett. Lovutvalget består av Carl Aasland Jerstad (leder), Jan Martin
Haugen, Harald Hjort, Erik Johnsrud, Tore Leiros og Otto Roll.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

II Sakens bakgrunn

Høringen gjelder forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for
den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.
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Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av at gjeldende pasientskadelov ikke omfatter pasientskader
som er påført i privat helsesektor.  Riktignok gir loven uttrykk for dette slik den lyder i dag, men
den er ikke trådt i kraft i privat helsesektor på grunn av manglende forsikringsdekning.

Nærværende forslag går ut på at pasientskadeloven nå også skal omfatte den private helsesektor
og at denne sektoren selv skal finansiere erstatningsordningen gjennom å betale tilskudd til
Norsk pasientskadeerstatning.

III Kommentar til de enkelte forslagene

Advokatforeningen kan generelt slutte seg til det forslag som omtales slik at all skade som nå
oppstår innen helsesektoren i prinsippet er vernet inn under regelverket med få unntak.

Ytterligere vil Advokatforeningen støtte forslaget om utvidelsen av Pasientskadenemnda.
Saksbehandlingstiden har dessverre de siste år økt betydelig og det er således et klart behov for å
utvide kapasiteten i Pasientskadenemnda.  Advokatforeningen støtter også forslaget om at
medlemmene i Pasientskadenemnda skal gå inn i en sirkulasjonsordning for å unngå at det
oppstår forskjellig praksis i avdelingene.

Vennlig hilsen

'vl, -----

Berit Reiss-Andersen Merete Smith
leder generalsekretær
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