
   

1 
 

Helse- og Omsorgsdepartementet 

Pb 8011 Dep 

0030 Oslo 

 

 

 

Høringssvar til endring av pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning i pasientskadesaker 

 

Høringsinstans: Pasientskadeforeningen – Sammen for et bedre NPE 

1. Høringsinstansen består av 

Frank Andersen – Leder 

Roar Magne Norheim – Nestleder 

Vibeke Brunsell - Styremedlem 

Espen Øwre – Styremedlem 

 

2. Om høringsinstansen 

Sammen for et bedre NPE er en forening bestående av pasienter som har opplevd en uønsket 

hendelse i Norsk Helsevesen. Foreningen består av ca 800 personer med mangeårig erfaring fra 

pasientskadesystemet og helsevesen. Foreningen har derfor en betydelig erfaring i møte med 

helsevesen og forvaltning.  

 

Foreningen vår er således unik, da det ikke er en tredjepart som fremmer pasientenes synspunkt/ 

erfaringer. Eksempler på dette er Pasient- og brukerombud, andre pasientforeninger, advokater etc, 

som gjerne har dyktig fagpersonell og erfaring fra pasientkontakt, men ikke personlig erfaring med 

systemet.  

Vi i Sammen for et bedre NPE, har personlig erfart hvordan helsevesen og pasientskadeordning 

fungerer når det oppstår en uønsket hendelse/ pasientskade.  

Vi minner om at det kun er pasienten som har vært tilstede 100% av tiden i pasientskadesaker, og 

har erfart dette på kroppen. 

 

Pasientens stemme blir i liten grad hørt, derfor mener vi at våre stemmer er særdeles viktig i denne 

sammenhengen. Vi vil i denne høringsutalensen bruke et folkelig, og enkelt språk på vegne av 

pasientene. Det er fordi vi mener at pasientskader ikke er et mesterskap i finurlig jus, men det 

handler om mennesker og deres skjebne, som i mange tilfeller blir forseglet når en pasientskade 

oppstår. 

 

3. Kommentarer til at NPE er oppdragsgiver for utarbeidelse av ny medisinsk invalidetabell 

Når vi leser at NPE sitter på «egenhånd» å vurdere, for eksempel at smertetilstander /causalgier skal 

reduseres fra 50-70 % til 35%, så er de overhodet ikke i takt med pasienter og deres sykdomstilfeller.  

Ta for eksempel et smertesyndrom som CRPS, hvor pasientene blir svært invalidisert.  

Vi kan ikke klare å se at det på noen måte er samsvar mellom en slik prosentsats og hva disse 

pasientene opplever av redusert livskvalitet.  

En menerstatning i Norge er pr i dag ikke annet enn et lite plaster på såret for tap av livskvalitet. 

Å redusere denne ytterligere i slike alvorlige tilfeller vil fremstå som en hån mot de pasienter som er 

rammet.  
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Vi går ikke dypere inn i materiene enn dette, da vi mener at videre arbeidet må stoppe opp og gjøres 

på nytt i et samarbeide mellom berørte pasientgrupper og uavhengige spesialister. 

 

Det fremkommer av opplysninger NPE har lagt ut på sin egen hjemmeside, at de spesialister som er 

benyttet i dette arbeidet er NPE’s egne interne spesialister. Disse kan på ingen måte regnes som 

upartiske og objektive. 

NPE’s ønske om en endring kan ikke sees på som noe annet enn et forsøk på innskrenking av 

utbetalinger, hvor pasientens lidelse og behov ikke blir ivaretatt på en god måte. 

 

4. Er det behov for en egen medisinsk invalidetabell i pasientskadesaker? 

Nei, det er ikke behov for en egen tabell i pasientskader. Selv om det ikke hersker noe tvil om at 

dagens medisinske invalidetabell for menerstatning ved yrkesskader må revideres.  

Dagens tabell gir spesialistene muligheter til å bruke flere punkter i tabellen, samt at invalidegraden 

skal fastsettes etter en samlet vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er opp til den medisinske 

spesialisten å bruke tabellen på rett måte, og eventuelt etter reduksjonsprinsippet. 

En skade og tap av livsutfoldelse, vil påvirke pasienten like mye, om den er oppstått ved en ulykke 

eller ved et uhell på operasjonsbordet, eller på annen måte. 

 

Slik forvaltningens intensjon og fremstilling av at den nye tabellen er, skal den forbedre 

saksbehandling og gi et riktigere resultat. Vi frykter at dette ikke blir realiteten, da vi mener at 

forslaget om ny invalidetabell i praksis vil øke forskjellene fra slik de er i dag, og gjøre resultatet mer 

uforutsigbart.  

 

Departementet bekrefter at deler av det opprinnelige grunnarbeidet for eksisterende tabell er tapt, 

og ikke lenger mulig å finne. Derfor må et nytt grunnlag lages og revideres.  

Det er ikke bare de 4 punktene NPE ønsker å utarbeide som trenger gjennomgang. Det er mange 

flere diagnoser som trenger revisjon. At man ikke reviderer hele tabellen på en gang, vil ramme 

mange andre pasientgrupper. Det er ikke ønskelig. 

 

Vår mening er derfor at tiden er overmoden for en revisjon av eksisterende tabell, og at dette bør 

gjøres så snart som mulig. Med det formål at den skal gjelde for alle typer personskade uavhengig av 

hvordan skaden har oppstått. Dette vil øke forutsigbarhet og pasientens rettsikkerhet. 

 

5. Har prosessen vært gjennomført på en god og ryddig måte? 

Nei. Her har det nok en gang blitt gjort arbeid bak ryggen på pasienter og brukerorganisasjoner.  

En referansegruppe ble først opprettet når en brukerorganisasjon etterlyste dette. 

Det stilles spørsmålstegn ved om de involverte er inhabile og om de er rette personer til å kunne 

uttale seg om smertetilstander, mage/ tarm og hjertet i tilstrekkelig grad i denne sammenhengen, og 

om dette arbeidet er objektivt utført. Dette fordi de er tilsluttet NPE’s interne stab. 

Prosessen ansees som særdeles uryddig, da vi ikke kan se at brukere med personlig erfaring og 

uavhengig helsepersonell, ikke er forespurt om å være med i arbeidet eller referansegruppen. 

Slik vi ser det, er referansegruppen kun bestående av tredjepart. 

 

Sammen for et NPE er svært kritiske til at et slikt omfattende og kostbart arbeide blir igangsatt uten 

tilstrekkelig forarbeider. Spesielt viktig blir dette når pasientene faktisk kan oppleve å få enda mindre 

rettsvern og lavere menerstatning. 
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6. Beregning av flerskader, er det riktig med endring for pasientskader? 

Nei, det er farlig å begi seg ut på å endre til et forslag som avviker fra gjeldene rett. Spesielt når det 

er stor mulighet for at den svake berørte part, er den part som går tapende ut av denne endringen. Vi 

mener at Høyesteretts fastsettelse av, at menerstatning i flerskadetilfeller skal utmåles etter 

differanseprinsippet, fortsatt må danne presedens. 

Dette prinsippet må gjelde alle typer personskader. 

 

Personvernhensyn og hensyn til at det blir mindre jobb for den enkelte sakkyndige / forvaltningen 

må ikke gå foran pasientens rettsvern. 

 

7. Om Departementets forslag om endring av §4 i psl. 

Vi kan ikke se at Departementet skal ha behov for en slik hjemmel.  

Departementet fraskriver seg ethvert ansvar over NPE’s virksomhet, da de avviser ethvert ønske om 

en grundig evaluering av NPE’s praksis. 

Departementet nekter å lytte til pasient og brukerorganisasjoner om at tiden er overmoden for en 

gjennomgang av pasientskadeordningen. Det har nå gått over 16 år siden siste evaluering. 

Vår klare oppfatning er at det ikke skal endres noe i pasientskadeloven til fordel for NPE, før man har 

hatt en ekstern gjennomgang og sett hvor problemene ligger. 

 

8. Arbeide med utarbeidelse av forskrift om menerstatning og endring av pasientskadeloven. 

Må utføres av et uavhengig organ. Det kan ikke være sånn at NPE skal lage sine egne lover og regler. 

NPE er satt til å forvalte de regler som til enhver tid er gjeldene.  

 

Det er NPE som:  

• Lager reglene 

• Bestemmer hvordan reglene skal forvaltes og tolkes 

• Kurser sine ansatte 

• Lærer opp de sakkyndige, som pasientene sjelden får dialog med 

• Kurser Pasient – og brukerombud som skal representere pasientene 

• Lærer opp advokater som representerer pasientene 

• Informerer Departementer og sittende regjering, om hvor «bra» ordningen fungerer.  

 

Vi opplever at denne misvisende fremstilling av virkeligheten, ikke er noe vi kjenner oss igjen i. 

Forvaltning og Statsråd sine argumenter om at det utbetales årlig over 1 milliard kroner i erstatning, 

er en total avsporing. Da summen på 1 milliard kroner ikke sier noe om at saksbehandlingen har vært 

kvalitetssikret på en forsvarlig måte, eller at vedtaket er truffet på korrekte opplysninger. 

Dette beløpet sier kun noe om at det er betydelige feil som blir begått i Norsk Helsevesen, ikke noen 

om at pasienter som er utsatt for en uønsket hendelse får det de har krav på etter loven.  

Beløpet sier heller ingenting om rettssikkerheten til pasienten, om det er de rette pasientene som får 

erstatning, eller om saksbehandlingen er utført i tråd med god forvaltningsskikk. 

 

Vår forening har i årevis forsøkt å komme med konstruktive løsninger og innspill, basert på vår 

betydelige erfaring med NPE, hvor vi har skissert løsninger og tilbudt samarbeide, og deling av 

erfaring for å enkelt forbedre ordningen.  

Vi erfarer at våre innspill og tilbud, i svært liten grad blir tatt til etterretning. Istedenfor velger 

forvaltningen å lage dyre, kompliserte nye regelverk og løsninger. Som ikke nødvendigvis løser 

problemene, men med stor sannsynlighet skaper nye og krevende utfordringer.  
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Med enkle grep kan NPE benytte dagens gode regelverk på en god og konstruktiv måte. Vi mener at 

det er praktiseringen av dagens regelverk som er hovedproblemet, ikke regelverket. 

 

Det er derfor virkelig på tide at Departementet "våkner», og ser på hvordan ordningen i virkeligheten 

blir praktisert av NPE. 

Maktbalansen er skjev, da det kun i prinsippet er NPE som har all makt og styrer hele ordningen til 

sin fordel til enhver tid. Noe som er svært uheldig. 

 

9. Konsekvensanalyse  

Vi har lyst til å minne om sist høring vedr flytting av Helseklage til Bergen, uten at det var foretatt 

noen form for konsekvensanalyse. Statsråd Høie lovet skriftlig og muntlig at flyttingen ikke skulle 

ramme pasientene i nevneverdig grad med tanke på saksbehandling og saksbehandlingstid osv.  

Vi advarte den gang mot nettopp denne utfordringen. 

 

I dag, flere år senere, ser vi at konsekvensene for skadde pasienter har vært dramatiske med tanke 

på ventetid, store psykiske, helsemessige og økonomiske konsekvenser i saksbehandlingstiden. Et 

betydelig antall pasienter gir opp underveis, og orker ikke å fullføre saken i forvaltning og rettsvesen. 

Årsaken til frafallet er som oftest begrunnet med økonomi og dårlig helse. 

 

10. Konklusjon 

Denne prosessen må derfor settes på vent til en grundig og objektiv konsekvensutredning er 

gjennomført. Det må også brukes uavhengige spesialister, samt brukere. Slik at man får en reell 

objektiv vurdering av hele prosjektet. 

 

Det trengs ingen ny medisinsk invalidetabell, den eksisterende må revideres slik at den kan brukes 

for alle typer personskader. 

 

Flerskader må vurderes etter differanseprinsippet og gjeldene Høyesterettspraksis må ikke endres. 

 

Departementet skal ikke endre pasientskadelovens §4 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Sammen for et bedre NPE 

 

 

Frank Andersen  Roar Magne Norheim   Espen Øwre  Vibeke Brunsell 

 

 

Arendal 2019-09-02 


