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HØRING –  
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE OG 
OM TILSKUDDSPLIKT FOR DEN SOM YTER HELSEHJELP UTENFOR DEN 
OFFENTLIGE HELSETJENESTEN 
 
 
Det vises til høringsbrev av 1. juli 2008. 
 
Med dette oversendes høringsuttalelse på vegne av Norges Optikerforbund. 
 
Tidspunkt for iverksettelse av ordningen. 
Før vi går inn på det de enkelte punkter i høringsutkastet, ser vi grunn til å understreke 
viktigheten av at det fastsettes et endelig tidspunkt for iverksettelse av ordningen for privat 
sektor.  Norges Optikerforbunds avtale med forsikringsselskapet som nå forsikrer optikere, 
har to måneders oppsigelsesfrist. Våre medlemmer kan ikke settes i en situasjon som 
innebærer at de står uten forsikring fra 1.01.09 og må selvfølgelig også unngå å være 
dobbeltforsikret. Spørsmålet er allerede tatt direkte opp muntlig med departementet.  
 
Finansiering av ordningen. 
Ordningen bygger på at tjenesteytere som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten 
selv skal finansiere erstatningsordningen for privat sektor gjennom å betale tilskudd til NPE. 
Det vil si at finansieringen av pasientskadeerstatningsordningen i privat sektor skal skje ved 
tilskudd til NPE i stedet for ved premiebetaling til et forsikringsselskap.  
 
Dersom de beregninger som fremgår av høringsutkastet, skal legges til grunn, vil optikeres 
utgifter til forsikring fordobles i forhold til i dag. Noe av økningen kan trolig forklares med at 
ansvarsgrunnlaget utvides med et objektivisert ansvar.  
 
På den annen side er det grunn til å tro at den nåværende avtale som Norges Optikerforbund 
har inngått med forsikringsselskapet, dekker tilfeller som ikke vil dekkes gjennom NPE. En 
følge av dette vil kunne bli at det kan bli nødvendig med privat forsikring i tilegg til NPE, noe 
som vil gi ytterligere kostnader for våre medlemmer.  
 
Sammenlignet med andre yrkesgrupper fremstår det som naturlig at optikere som en fri og 
selvstendig profesjon plasseres i risikogruppe 2. 
 



Vi har ikke på bakgrunn av de beregningsmodeller som fremgår av høringsutkastet, grunnlag 
for å hevde at fastsettelsen av tilskudd for vår medlemsgruppe ikke er korrekt.  Fordi det 
hefter så mange usikkerhetsmomenter til beregningen, vil vi imidlertid påpeke 
nødvendigheten av å evaluere alle sider ved fastsettelsen tilskuddet etter en tid og evt. foreta 
justeringer slik at tilskuddet kan fastsettes mest mulig korrekt. 
 
Det er et faktum at det er knyttet ulik risiko til de ulike helsepersonellgruppers virksomhet. 
Vi kan ikke se det rimelig at helsepersonellgrupper med liten risiko i sin virksomhet skal bidra 
til å finansiere forsikring for helsepersonellgrupper som har stor risiko. Dette bryter også etter 
vår oppfatning med prinsippet om at ordningen skal bygge på at tjenesteyterne selv skal 
finansiere erstatningsordningen.  
 
 
Om meldingen. 
Det er foreslått at plikten til å melde og betale er lagt på virksomhetsnivå og ikke på det 
enkelte helsepersonell. Vi er enige i dette.  Det bør presiseres i forskriftens § 9 at også 
meldeplikten ligger på virksomhetsnivå. 
 
Det er foreslått at det skal sendes årlig melding til NPE. Det bør etter vår oppfatning være 
tilstrekkelig at det sendes melding ved endringer. 
 
 
Avtaler med profesjonsforeningene. 
Norges Optikerforbund er glad for at det legges til rette for at NPE kan inngå avtaler med 
profesjonsforeningene om å ivareta melde- og tilskuddsplikten for sin profesjon. Vi ønsker å 
bidra til etablering av gode rutiner og et godt samarbeid med NPE.  
 
Det fremgår av høringsnotatet at foreningene skal få rabatt som kompensasjon for den 
administrative besparelsen dette utgjør for NPE. Norges Optikerforbund imøteser nærmere 
informasjon om hvordan denne skal beregnes og bistår gjerne i dette arbeidet. 
 
Klageordning. 
Ut fra de oppgaver hhv Pasientskadenemnda og NPEs styre har i dag, fremstår det som  
naturlig at NPEs styre skal være klageinstans i avgjørelser vedr. melde- og tilskuddsplikt. 
 
 
Diverse spørsmål. 
Norges Optikerforbund mener at en naturlig konsekvens av at NPEs funksjonsområde nå 
utvides til å omfatte privat sektor, må være at NPEs styre utvides med tanke på å ivareta 
privat sektors interesser bl.a. mht  forvaltning av innskuddene. Det vises i den forbindelse til 
at alle styremedlemmer i NPE i dag har tilknytning til det offentlige. 
 
Når det gjelder Pasientskadenemndas sammensetning, finner Norges Optikerforbund det 
betimelig å påpeke at det er uheldig at det ikke kan oppnevnes annet helsepersonell enn leger 
som medlemmer etter dagens ordning. 
 
 
Med hilsen 
 
Tone Garaas 
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