NORSK KIROPRAKTORFORENING
NORWEGIAN CHIROPRACTORS` ASSOCIATION
Storgata 10A, 0155 Oslo
Telefon: 23 10 64 90 -Telefax: 23 10 64 91

Til Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@helse.dep.no
Høring – forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven – økning av tilskudd fra private
helsetjenester
Norsk Kiropraktorforening støtter prinsippet om at ordningen skal være selvfinansierende.
Vi støtter videre prinsippet om at tilskudd skal fordeles og differensieres mellom de
helsepersonellgrupper som inngår i ordningen basert på risikoestimater som med tiden kan
justeres i økende grad i henhold til skadehistorikk og erfaringer med ordningen.
Vi aksepterer på dette grunnlag høringsnotatets redegjørelse for at det er nødvendig med
en generell økning av tilskuddene for at ordningen skal bli selvfinansierende kombinert med
forslag om justering av risikofaktorer basert på skadehistorikk så langt.
Kiropraktorene har deltatt i ordningen siden den ble opprettet. Over 90 % av alle
kiropraktorer er medlem av Norsk Kiropraktorforening som administrerer kollektiv
innbetaling av tilskuddet for sine medlemmer.
Kiropraktorer er plassert i risikogruppe 4 hvor risikofaktoren er foreslått redusert med 15 %
i høringsnotatet. Etter modell 1 innebærer dette en økning av tilskuddet på 83 % fra
kr. 4.100,- til kr. 7.488,-.
I tallmaterialet vi har mottatt fra NPE for perioden 2009 til 2014 (se vedlegg) ser vi at
kiropraktorene har en svært god historikk så langt, hvor dekningsbidraget til drift og
fondsavsetning beløper seg til 9,33 millioner etter at skadeutbetalinger på totalt 1,458
millioner fratrukket samlede innbetalinger på 10,789 millioner. Dekningsbidraget
representerer derfor så langt 86,5 % av tilskuddet for kiropraktorenes vedkommende.
Så vidt vi kan bedømme ut fra vedlagte tabell utgjør dette et vesentlig større dekningsbidrag
enn de fleste andre helsepersonellgrupper som inngår i ordningen.
Vi stiller derfor et begrunnet spørsmål hvorvidt vår risikogruppeplassering bør revurderes i
vår favør, alternativt om risikofaktoren bør nedjusteres ytterligere med referanse til
prinsippene nevnt innledningsvis. Vi minner også om at den gang ordningen ble opprettet
presiserte Helse- og omsorgskomiteen at ordningen skulle bli en rettferdig og differensiert
ordning for helsepersonellgrupper som deltar i ordningen. Derfor burde høringsnotatet i
større grad redegjort for de endringer som foreslås for hver enkelt helsepersonellgruppe og
vi etterlyser en mer detaljert drøfting av det tallmaterialet som allerede foreligger.
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Norsk Kiropraktorforening ønsker en gradvis opptrapping av tilskuddet som foreslått i
modell 2 i høringsnotatet.

Oslo, 15. oktober 2015
Med vennlig hilsen,

_____________________________
Jakob Lothe
Leder Norsk Kiropraktorforening

Vedlegg:
NPE Tabell over «Forløp privat helsetjeneste 2009-2014»
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