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Høring – Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om 

menerstatning ved pasientskadesaker  

 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 25. juni 2019. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken første gang på styremøtet 18. juni 2019, 

og deretter godkjent endelig uttalelse per mail. Styret har vedtatt følgende uttalelse:  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høring av forslag til endring i pasientskadeloven 

og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker. Forslaget er utarbeidet av Norsk 

pasientskadeerstatning (NPE) på oppdrag fra departementet.  

 

Departementet foreslår også̊ en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til 

å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hjemmelen skal omfatte forskrifter som på̊ 

enkelte punkter fraviker reglene om menerstatning i skadeserstatningsloven.  

 

I dag benyttes forskrift om menerstatning ved yrkesskade (herunder invaliditetstabellen) ved 

beregning av menerstatning ved pasientskader. Varig medisinsk invaliditet fastsettes enten ved 

at det vises direkte til tilstander som er regulert i invaliditetstabellen eller med grunnlag i en 

sammenligning med tilstandene som er regulert i invaliditetstabellen. 

 

Formålet med forskriften er å sikre likebehandling ved saksbehandling av tilnærmet like 

erstatningskrav og forutberegnelighet for erstatningssøkerne. Forskriften er i utgangspunktet 

utformet med tanke på̊ tilstander som kan oppstå ved yrkesskader. Den er derfor ofte 

mangelfull og ikke helt treffende ved utmåling av menerstatning i pasientskadesaker.  

 

Det har lenge vært etterspurt av fagmiljøet en endring og revisjon av forskriften, for å 

inkludere pasientskader. I tillegg har det vært mangler i dagens forskrift og man tar nå inn flere 

områder som ikke tidligere var dekket. 

 

De medisinske områdene det har vært jobbet med i ny forskrift er områdene 

fordøyelsessystemet (mage og tarm), kjønnsorganer og hjerte. Områdene er allerede omtalt i 

yrkesskadeforskriften, men de er supplert og justert i ny forskrift. I tillegg er det laget et 

generelt punkt om smerter og et nytt punkt om cerebral parese. Ellers er resten av tabellverket 



fra yrkesskadeforskriften kopiert inn i denne forskriften. 

  

Of er positive til de endringene som er gjort, men etterspør en mer omfattende revisjon når 

man først går i gang med dette arbeidet. Det er ikke gjort endringer i de største fagområdene, 

nemlig ortopedi og kreft. Man angir at det skal jobbes videre med flere felt og legge de inn i 

forskriften etter hvert, og Of støtter dette. Of mener samtidig det er nødvendig med en 

fullstendig gjennomgang da mye av behandlingen har endret seg betydelig siden siste revisjon.  

  

Helse- og omsorgsdepartementet ber spesielt om merknader til bestemmelsen i 

forskriftsutkastet § 4 andre ledd om beregningsmåten ved flerskader. NPE foreslår at den 

medisinske invaliditeten som pasientskaden gir skal fastsettes uavhengig av andre skader eller 

sykdommer (separasjonsprinsippet). Forslaget avviker fra gjeldende rett. Høyesterett har 

fastsatt at menerstatning i flerskadetilfellene skal utmåles etter differanseprinsippet.  

 

Of er positiv til denne endringen da den vil kunne redusere saksbehandlingstiden og 

ressursbruken uten at man ser en reduksjon i erstatningen. Siden man i § 5 også tar høyde for 

individuell vurdering av spesielle tilfeller av inngangsinvaliditet, anser Of dette punktet som 

fornuftig. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 


