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Svar høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral
helseforvaltning
Viser til overnevnte høring. Forbrukerrådet gir under kun innspill på deler som angår
Pasientskadenemnda.
Flytting av Pasientskadenemnda til Bergen.
Forbrukerrådet er bekymret for de konsekvenser en flytting av Pasientskadenemnda vil ha for
pasientene. Pasientskadenemndas sekretariat består i dag av svært kompetente mennesker som
er spesialister innenfor sitt arbeidsområde. Deres kompetanse er viktig for at pasientenes klager
skal få et så riktig resultat som mulig. Tidligere flyttinger av store offentlige organisasjoner viser at
kun et fåtall blir med. Høy kompetanse i saksbehandlingen, og rask saksgang er viktig for
pasientene som klager, hvorav mange er i en svært vanskelig og sårbar situasjon. Forbrukerrådet
kan ikke se at en flytting til Bergen er besluttet ut fra pasientenes beste.
Endring av sammensetning av nemndsmedlemmer.
Mange av sakene som behandles i nemnda er av svært kompleks karakter, og det er etter
Forbrukerrådets oppfatning viktig å ha to leger, to jurister og en brukerrepresentant til stede for å
sikre et riktigst mulig resultat for pasienten. Forbrukerrådet er derfor ikke enig i departementets
forslag om at nemnda i hovedregel skal settes med tre medlemmer.
Forbrukerrådet støtter heller ikke forslaget om at det ikke lenger skal stilles krav om medisinsk
sakkyndige nemndsmedlemmer. I nemndas behandling av saker er svært sjelden medisinsk
kompetanse ikke er nødvendig. Dersom departementet går for en løsning med tre
nemndsmedlemmer, mener Forbrukerrådet at det må være krav at nemnda settes men en med
medisinsk kompetanse, en med juridisk kompetanse og en brukerrepresentant. Dersom det skal
være mulighet til å fravike fra dette, må det kun være i saker med rene juridiske spørsmål.
Forbrukerrådet mener pasientene må settes i sentrum, og håper også HOD vil gjøre dette i
utformingen klageordningene.
Forbrukerrådet har hatt en brukerrepresentant i nemnda siden 2003.
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