
 

Høringsnotat til endring av pasientskadeloven og ny forskrift om 
ménerstatning i pasientskader.  

I Helsepartiets stortingsprogram står det: 
 
«Pasientskadeerstatning 
Pasienter som blir skadet som en følge av feil behandling, eller manglende 
behandling, må sikres langt bedre muligheter for å få utbetalt erstatning enn i dag. 
Helsepartiet vil ha en bred gjennomgang og evaluering av pasientskade- ordningen. 
Behovet for forbedringer er stort.» 

Den foreslåtte nye forskriften vil svekke snarere enn styrke pasientenes rettigheter. 
Dette er et stort skritt i feil retning. Vi er også kjent med at et samlet pasient- og 
brukermiljø har reagert negativt på regjeringens forslag som organisasjonene mener 
er i strid med lovforarbeidene og intensjonen i pasientskadeloven. Den nye forskriften 
er ikke i feilbehandlede pasienters interesse og bør derfor ikke vedtas.  
 
Den foreslåtte forskriften vil medføre en radikal ending av retten til 
pasientskadeerstatning. Helsepartiet mener det er svært kritikkverdig at forslaget er 
utarbeidet uten juridisk eller medisinsk utredning i forkant. Hvordan er dette ment å 
styrke prosess og resultat? Spesielt uheldig er det at brukerorganisasjonene ikke har 
fått anledning til å medvirke. I lys av dette fremstår forarbeidene som tilfeldige, ufaglig 
og uten lojalitet til den part som regelverket er ment å beskytte: pasienten.  
 
At Norsk Pasientskadeerstatning selv har fått utarbeide forslaget uten den påpekte 
medvirkning, mener Helsepartiet er sterkt kritikkverdig. Dette er egnet til å svekk 
tilliten til offentlig forvaltning.  

Erstatningsretten hviler på en rettferdighetsbetraktning om at mennesker som 
uforvarende har blitt fratatt sin helse i offentlig helsevesen har krav på en økonomisk 
kompensasjon. Ingen pengesum kan demme opp for den smerte, fortvilelse og 
livsrasering det medfører å bli smertepasient, funksjonsnedsatt eller på andre vis 
måtte bære konsekvensene av helsemessige uhell og ukunne.  

Allikevel er erstatning en viktig hjelp for den rammede. Både psykologisk og rent 
praktisk. Selv om dagens ordning på mange vis i mange tilfeller synes å være svært 
knapp, tungt tilgjengelig og kun oppnåelig gjennom tung kamp mot byråkrati og 
systemkrav. Slik bør det ikke være. 
 
Med de foreliggende endringer i pasientskadeloven og den nye forskriften må vi 



primært spørre; hvem er disse endringene til gunst for? Store, foreslåtte kutt i 
smertetilstander / causalgier vil på ingen vis bedre allerede hardt rammede pasienter. 

Gjennom utallige møter med rammede pasienter som ikke opplever rettferdighet 
gjennom dagens system, ser vi vanskelig for oss at enda mer knipne ordninger vil 
hjelpe rammede mennesker. Opplevelsen av urett og av å bli holdt nede av 
overmakten, skaper bitre og syke individer. Ergo en forverring av situasjonen for 
mennesker som trenger støtte. Gevinsten ved det motsatte er evident: En stødig og 
mer rettferdig erstatningssak og erstatningssum vil kunne hjelpe endel mennesker 
tilbake i aktivitet og kanskje også til yrkeslivet.   
 
Helsepartiet kan vanskelig se de store fordelene med kutt og avkortninger for 
pasienter som har fått sine liv lagt i grus som uheldig konsekvens av hendelser i 
helsevesnet. Om noe, bør pasientskadeerstatningen utvides, gjøres mer etisk, lett 
tilgjengelig og økes betraktelig. Selv om det vil påføre samfunnet økte utgifter på kort 
sikt, så ser vi at samfunnsregnskapet vil få overskudd av slike investeringer.  

Istedenfor å se ordningen i et snevert, bedriftsøkonomisk perspektiv, bør Stortinget 
gå inn for å se helsekostnader som investeringer i både individ og samfunn. I dag 
kostnadsprises enkeltmennesker, mens inntekstpotensiale og samfunnsøkonomi 
fullstendig mangler i regnskapene. Det er en ren forvrengning av virkeligheten, med 
regnskapstekniske grep. I tillegg undergraver den myndighetenes kjerneoppgave: 
best mulig ivaretakelse av enkeltindividet. Det gjelder også pasienter med 
erstatningskrav.  

Helsepartiet er i mot den foreslåtte svekkelsen av pasientskadeloven. Det er ikke 
hensiktsmessig for skadelidte pasienter med en egen forskrift for ménerstatning eller 
en egen menerstatningstabell for pasientskader slik som det er foreslått. Det er ingen 
grunn til at det skal være en egen tabell for pasientskader – den samme tabellen må 
gjelde for alle personskader. 
 
Det foreliggende forslaget om ny forskrift vil gi grunnlag for å utmåle ménerstatning 
som er i strid med alminnelig erstatningsrett i pasientskadesaker. At pasientskader 
skal behandles på sammen måte som annen personskade var et viktig premiss da 
lov om Pasientskader ble utformet og dette er et viktig grunnleggende prinsipp som 
må fastholdes. 
 
Helsepartiet fraråder forslaget og mener i stedet at hele ordningen for 
pasientskadeerstatning bør gjennomgås grundig med tanke på å styrke 
pasientenes rettsvern. 
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