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Høring- Forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven – 

Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 25. juni 2019, samt korrespondanse om utsatt 

høringsfrist. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på arbeidsmøte 28. august 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

• NPE gir trygghet for legene i sin yrkesutøvelse og Of er overordnet sett fornøyd med 

ordningen. Samtidig finner Of grunn til å bemerke at det er viktig at ordningen 

oppleves rettferdig.  

• Of mener at det er viktig at ordningen sikrer både den som utfører behandling og den 

som eventuelt blir utsatt for skade. 

• Of savner at modellen sier noe om hvordan man kan jobbe for å redusere antall 

pasientskader. 

• Private tjenester uten avtale med et offentlige er et viktig supplement til den offentlige 

helsetjenesten. En del tilbud skal ikke finansieres av det offentlige, men er samtidig 

viktige tilbud for pasientene. Det er viktig at den foreslått endringen i tilskuddet ikke er 

av en slik størrelsesorden at det kan komme til å påvirke det totale tjenestetilbudet, ved 

at færre velger å etablere og drifte privat tjeneste. En økning av tilskuddssatsene i tråd 

med forslaget vil kunne føre til høyere kostnader for pasientene.  

• Det er ikke skissert andre tiltak i ordningen, bortsett fra at NPE formidler at det ikke 

finnes forsikringsselskap som er villig til å inngå avtale med NPE, noe som gir NPE 

enerett på disse forsikringene. 

• Det framkommer ikke hvor store internkostander er, og hvordan det er arbeidet med å 

redusere denne. 

• Dersom departementet velger at tilskuddene fra privat helsetjeneste skal økes, er det 

Ofs syn at modell 2 (som innebærer at tilskuddet gradvis økes fram mot 2030), er den 

modellen som er minst belastende og derfor den modellen som bør velges.  

• Of ønsker en tydeligere differensiering av gruppene. For eksempel er øyeleger i en 

egen risikogruppe. Det ordningen ikke tar høyd for, er at noen øyeleger driver opererer, 

andre ikke. Risikoprofilen er derfor ulike også innad i øyelegegruppen. At det ikke 

differensieres ut fra risiko, kan oppleves urettferdig. Konsekvenser av dette er dyrere 



tjeneste. Tilsvarende gjelder for kirurger, det er ulik risikoprofil. Of savner dessuten tall 

på saker hvor pasienter er gitt medhold i sine søknader til NPE, og Of savner også en 

forklaring på de ulike risikogruppenes inndeling. 

• Høringsnotatet burde i større grad redegjort for de endringer som foreslås for hver 

enkelt helsepersonellgruppe, vurderinger av risikogrupper og vi etterlyser en mer 

detaljert drøfting av det tallmaterialet som allerede foreligger 

• Legegruppens inndeling endrer seg uten at det er tydelig forklart. 
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