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HØRING  

Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om 

tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten 

Departementet sender på høring forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens 

virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige 

helsetjenesten. Forslaget omfatter i hovedsak endring av tilskuddsatsene som er 

fastsatt i forskriften § 10.  

Den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal melde fra om 

virksomheten og yte tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning. Etter pasientskadeloven 

§ 8 annet ledd kan nærmere bestemmelser om tilskuddordningen, herunder 

tilskuddenes størrelse, fastsettes i forskrift. Størrelsen på tilskuddene som den enkelte 

gruppe helsepersonell skal innbetale til NPE, er fastsatt i § 10 i forskrift av 31. oktober 

2008 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddplikt for den som yter 

helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten (FOR- 2008-10-31-1166). 
 

Hvilke helsetjenester som hører inn under henholdsvis den private og den offentlige 

helsetjenesten, reguleres i pasientskadeloven § 7 annet ledd og forskriften § 3 bokstav 

b. Virksomheten til staten, fylkeskommunene og kommunene, samt privat eid 

virksomhet som drives på oppdrag av eller med driftstilskudd fra noen av disse, regnes 

med til den offentlige helsetjenesten. Det vil si at de deler av private tjenesteyteres 

virksomhet som er finansiert gjennom avtaler med det offentlige, hører med til den 

offentlige helsetjenesten. Ved delvis offentlig finansiering vil de deler av virksomheten 

som ikke mottar slik finansiering, være å anse som privat virksomhet.  

 



Side 2 

 

I høringsnotatet foreslås det også en endring i § 9 om den praktiske gjennomføringen 

av meldeplikten.  

 

Videre ønsker departementet å gjøre unntak fra tilskuddsplikten for organisasjoner og 

foreninger som rent sporadisk og med små årsverksandeler sørger for helsehjelp ved 

idrettsarrangementer og lignende, og vil gjerne motta synspunkter fra 

høringsinstansene på dette.  

   

Det bes om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for 

underliggende etater og medlemsorganisasjoner. 

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside for 

høringer. 

 

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.  

 

Høringsfrist 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk 

til: postmottak@hod.dep.no innen 22. november 2012. 

 

Merknader kan også sendes til: 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 

0030 Oslo 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kari Sønderland e.f. 

ekspedisjonssjef 

 Lise Forfang 

 spesialrådgiver 
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