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Høring – forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven –
økning av tilskudd fra private helsetjenester
Høringsnotatet foreslår en kraftig økning av tilskuddene til Norsk Pasientskadeerstatning,
NPE. For manuellterapeutenes vedkommende er det snakk om en økning på 115 % (fra
1.1.2016 modell 1, sammenlignet med dagens sats), eller 171 % (fra 2019, modell 2,
sammenlignet med dagens sats).
Norsk Manuellterapeutforening, NMF, var den første yrkesforening som inngikk
kollektivavtale med NPE. Avtalen innebærer at foreningen melder inn alle private
manuellterapiårsverk for sine medlemmer og betaler tilskudd for disse samlet. Senere har
seks andre foreninger/organisasjoner inngått liknende avtaler. Private helsetjenestetilbydere i
organisasjoner uten kollektivavtale må individuelt sørge for å være tilmeldt NPE og betale
tilskudd.
Høringsnotatet viser at utgiftene er større enn inntektene (tilskuddene). Dersom ikke noe
gjøres, vil fondsmidlene være oppbrukt ved utgangen av 2015. Ifølge høringsnotatet er
problemet at det har vært:
-

En høyere økning i antall tilmeldte årsverk i privat helsetjeneste enn tidligere
forutsatt
Antallet nye skader og dermed erstatningsutbetalingene og driftsutgifter forbundet
med saksbehandling har vært høyere enn forventet

Denne forklaringen synes ikke å være dekkende. Et høyere antall tilmeldte årsverk burde i
utgangspunktet føre til økte tilskudd, noe som igjen burde ha kunnet dekke utgifter knyttet til
økt saksmengde og økte erstatningsutbetalinger.
I brev av 17.4.2015 skriver NPE at
Ved registrering av nye skadesaker oppdager vi virksomheter som ikke har oppfylt
tilskuddsplikten. Noen melder seg inn og betaler tilskudd når de blir gjort oppmerksom
på forholdet. Andre virksomheter motsetter seg eller ignorerer plikten. Vi mener at et
gebyr bør kunne pålegges i sistnevnte tilfeller, også i saker som ikke endre i
medhold/regress. Dette vil være en – i praksis – mer aktuell mekanisme enn
straffereaksjonene bøter og fengsel. Vi ber departementet vurdere dette.
Vi støtter NPEs forslag. I tillegg ber vi departementet vurdere andre tiltak som kan bidra til at
håndhevelse av betalingsplikten. Det er urimelig at bare de som melder fra og betaler
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tilskudd slik man er pålagt etter reglene, skal dekke merutgiftene som de ikke-betalende
påfører NPE-ordningen.
Det er forutsatt at NPE-ordningen skal være selvfinansierende. Dette er et prinsipp som NMF
støtter. Hvis tilskuddssatsene skal justeres, ber vi om at det skjer umiddelbart fra 1.1.2016
(modell 1), og ikke gradvis opptrapping over flere år fra 2016 (modell 2).
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