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AKTUELT I FORENINGEN   

Fra sentralstyret møte 14.1. 2008

Støtter endringer 
i pasientskadeloven490

Legeforeningen støtter forslaget om 
standardiserte, lavere timesatser til 
advokater i saker for Norsk Pasient-
skadeerstatning og Pasientskade-
nemnda.

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre 
pasientskadeloven slik at advokatene får 
lavere timesats i erstatningssaker for Norsk 
Pasientskadeerstatning og Pasientskade-
nemnda, enn timesatsene som legges til 
grunn i andre saker. Departementet mener 
advokatutgiftene skal beregnes ut fra salær-
satsen om salær fra det offentlige til advo-
kater. Advokatene skal heller ikke ha til-
gang til å kreve at pasienten dekker mel-
lomlegget mellom den offentlige satsen 
og advokatens ordinære sats.

Legeforeningen har forståelse for at 
departementet har behov for større kontroll 
med kostnadene til dekning av advokat-
hjelp, og støtter forslaget. Imidlertid 
påpeker foreningen at dette kan medføre 
endringer i forhold til hvilke advokater som 
vil håndtere slike saker, og dermed en fare 
for redusert kvalitet i behandlingen. Man 
bør derfor evaluere nivået på advokattjenes-
tene, dersom man innfører standardiserte 
takster, uttaler Legeforeningen.

Fordi pasienten gjerne ønsker å benytte 
den advokaten han eller hun mener vil tjene 
saken sin best, tror Legeforeningen en end-
ring av salærene vil medføre at flere 
pasienter velger å saksøke ansvarlig helse-
personell direkte, istedenfor å fremme 

saken for Norsk Pasientskadeerstatning. 
Foreningen ønsker derfor en hjemmel 
i pasientskadeloven som sikrer at helseper-
sonell ikke kan bli pålagt personlig økono-
misk ansvar for pasientskader på de områ-
dene som omfattes av ordningen.

Hvis departementet får innført standar-
diserte timesatser uten å innføre en slik 
hjemmel, kan det også få uheldige konse-
kvenser for pasientene.

– Det gjelder ulike typer beviskrav 
i sakene som Norsk Pasientskadeerstatning 
håndterer etter pasientskadeloven, og i de 
sakene hvor helsepersonell er saksøkt per-
sonlig, og sakene derfor blir ført for dom-
stolene. Mens det er alminnelige erstat-
ningsrettslige prinsipper som gjelder for 
erstatningssakene domstolene behandler, 
åpner pasientskadeloven for lempeligere 
beviskrav. Derfor kan pasienter oppleve at 
de ikke når frem med krav for domstolene 
som de ville fått dekket under ordningen 
gjennom Norsk Pasientskadeerstatning, 
uttaler Legeforeningen.

Legeforeningen slutter seg til forslaget 
fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
å forlenge søksmålsfristen fra fire til seks 
måneder. Da får pasientene mer tid til 
å avgjøre om de vil bringe Pasientskade-
nemndas avgjørelse inn for domstolene. 
Det vil antakelig redusere antall søksmål 
som først tas ut og senere trekkes, mener 
foreningen.

Elisabeth Huitfeldt
elisabeth.huitfeldt@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Internett-kurs for tillitsvalgte490

Tillitsvalgte innenfor KS-området skal 
få tilbud om nettbaserte kurs.

Det er ikke alle tillitsvalgte som har anled-
ning til å delta på de sentrale grunnkursene, 
og noen går også inn i verv på et senere 
tidspunkt i valgperioden. Et nettkurs vil gi 
muligheter for de tillitsvalgte til å gå inn på 
Legeforeningens nettsider når de selv vil, 
for å få nærmere kunnskap om det regel-
verk som setter rammer for deres funk-
sjoner.

Internettkurs skal ikke erstatte ordinær 
kursvirksomhet, men være et supplement, 
enten man er ny som tillitsvalgt, eller føler 

behov for en oppfriskning av kunnskaper 
etter tidligere gjennomførte kurs.

Kurset skal først utvikles for KS-
området, men det vil også være en plattform 
for å utvikle kurs i de andre tariffområdene.

Bakgrunnen for at man ønsker å tilby 
internettkurs er også at det, særlig innenfor 
tariffområdet for ansatte i kommunene, er 
svært kostbart å kalle alle tillitsvalgte inn til 
ordinære tillitsvalgtkurs.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Fra møtet 14.1. 2008

Sentralstyrets møte i april er flyttet til 
mandag 28.4. 2008 kl 900 i Legenes hus.

Lokalsykehusfunksjonen 
i psykiatri
Sentralstyret nedsatte i februar 2007 en 
arbeidsgruppe for å utrede lokalsykehus-
funksjonen i psykiatri når det gjelder kom-
petanse, kvalitet og bemanning som norm 
for lokalsykehusfunksjonen. Utkast til rap-
port sendes på bred høring med seks ukers 
høringsfrist.

Omstillingsprosjektet
Sekretariatet har opprettet en intern pro-
sjektgruppe til å bistå tillitsvalgte og med-
lemmer i forbindelse med de varslede 
omstillingsprosessene i sykehussektoren 
i 2008. Sekretariatet styrkes midlertidig 
for å møte utfordringene disse vil medføre. 
Det bevilges inntil kr 600 000 fra posten for 
utredningsformål for bistand i forbindelse 
med omstillingsprosesser i sykehussek-
toren.

Forhandlingsutvalget for Spekter
Trond Egil Hansen, Allmennlegeforeningen 
inntas i forhandlingsutvalget for Spekter-
området som representant for tariffområ-
det privat praksis, med observatørstatus. 
Michael Strand fra Praktiserende Spesia-
listers Landsforening (PSL) oppnevnes 
som vararepresentant.

Forhandlingsutvalg 
Stat og KS/Oslo kommune
Ernst Horgen, Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid (LSA) er oppnevnt som LSAs repre-
sentant i forhandlingsutvalget for tariff-
området Stat, med Barbro Kvaal som vara-
representant. Ole Johan Bakke er oppnevnt 
som LSAs representant i forhandlings-
utvalget for tariffområdet KS/Oslo Kom-
mune, med Frantz Leonard Nilsen som 
vararepresentant.

Legeforeningen og ledelse
Cecilie Risøe, leder, Odd Jarle Kvamme, 
Ola Jøsendal, Eva Gerdts, Anny Spydslaug, 
Karin Frydenberg, Einar Hysing, Ragnhild 
Øydna Støen, Sverre Uhlving, Jana Midel-
fart Hoff og Axel Lupton er oppnevnt som 
medlemmer av arbeidsgruppen Legefor-
eningen og ledelse, som skal utarbeide for-
slag til Legeforeningens fremtidige platt-
form for ledelse i sykehus og kommune-
helsetjenesten. Gruppens mandat ble 
vedtatt av sentralstyret 15.11. 2007.

Norsk Helsenett
Tidligere inngått avtale med Norsk Helse-
nett AS (NHN) utløp 31.12. 2007. Legefor-
eningen fornyer avtalen og presidenten 
gis fullmakt til å sluttføre og undertegne 
avtalen.
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