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

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 1. juli 2008 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader vedrørende forholdet til Svalbard:

Pasientskadeloven gjelder for Svalbard, men Kongen kan bestemme at loven ikke skal
gjelde for helsehjelp med særskilt liten norsk tilknytning (§ 19). Det er i forarbeider til
loven vist til at unntak f.eks. kan tenkes for "den russiske helsetjenesten på Svalbard".
Dette tar vi til etterretning, men vi har noen kommentarer til forskriftsforslaget § 1
andre ledd. Vi stiller spørsmål ved om det er nødvendig å presisere at det er norsk
offentlig helsetjeneste på Svalbard man ønsker å regulere. Helsetjenester i de
utenlandske bosettingene på Svalbard, som disse står for, vil ikke anses som offentlig
virksomhet. Vi anser således at definisjonene i § 3 tydeliggjør godt nok hva som menes.
Vi vil derfor anbefale at ordet "norsk" blir tatt ut av forskriftsteksten. I tillegg gjør vi
oppmerksom på at det er flere norske bosettinger på Svalbard enn Longyearbyen (Ny-
Alesund, Hopen, Bjørnøya), forskriftsteksten bør derfor endres fra "den norske
bosettingen" til "de norske bosettingene", dessuten bør det etter vår oppfatning stå "i de
norske bosettingene" istedenfor "til...". Ordlyden blir etter vårt forslag som følger:
"Pasientskadeloven gjelder ikke skade som voldes av virksomhet utenfor den offentlige
helsetjenesten på Svalbard, med mindre virksomheten er etablert med sikte på yte
helsehjelp i de norske bosettingene."

Vi foreslår også en omformulering av spesialmerknaden til § 1 andre ledd. Istedenfor
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uttrykket "den russiske helsetjenesten på Svalbard", foreslår vi "det medisinske tilbudet
i Barentsburg". Dessuten bør siste del av setningen "enten den er offentlig eller privat"
tas ut som overflødig, jf. avsnittet over.
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