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Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste 

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for anledningen til å gi innspill til høringen om 

forslag til endringer i pasientskadeloven og endringer i tilskuddsordningen for privat 

helsetjeneste.  

NTF mener ordningen med Norsk pasientskadeerstatning i stor grad fungerer etter 

intensjonen. Det objektive ansvar ordningen innebærer gjør at norsk helsepersonell i liten 

grad preges av frykt for erstatningsrettslig ansvar. Dette legger til rette for åpenhet om feil 

og bidrar til at helsepersonell ikke blir for defensive i sine behandlingsvalg.  

2/3 av tannlegene arbeider i privat sektor. Den store majoriteten er selvstendig 

næringsdrivende og eier egen praksis eller arbeider i praksisfellesskap med andre. Vår 

oppfatning er at ordningen i all hovedsak har god oppslutning blant aktørene i den private 

delen av tannhelsetjenesten.  

Vi er likevel kritiske til størrelsen på tilskuddene som nå etableres. Blir tilskuddene for høye 

er vi bekymret både for nyetablering av private tannhelsetilbud og tannhelsepersonellets 

oppslutning om ordningen.  

NTF mener det er behov for å vurdere andre tiltak enn de som foreslås for å håndtere 

kostnadene i fremtiden.  

Det bør også sterkt vurderes å overlate til staten og bære det finansielle ansvaret for 

historiske skadeårganger og ikke belaste fremtidens helsepersonell med dette. Ordningen 

slik den er i dag innebærer at en nyutdannet tannlege bærer ansvar for skader en 

pensjonert tannlege er ansvarlig for. Vi stiller oss kritiske til denne løsningen og mener at 

den er urimelig.  
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NTF er kjent med at det er betydelige administrasjonskostnader i ordningen, etter våre 

opplysninger om lag en tredel av kostnadene. Aktørene i den offentlige helsetjenesten får 

denne kostnaden dekket over statsbudsjettet slik at det ikke er en del av deres tilskudd til 

ordningen. NTF mener at det er klare fordeler ved at en slik ordning som NPE er offentlig 

drevet, men da bør administrasjonen av hele ordningen, inklusive den del som gjelder 

private helsetjenester, finansieres over statsbudsjettet. Det er i den forbindelse viktig å 

understreke at dette er en pålagt ordning og at NPE har enerett til å forvalte 

pasientskadeordningen også for private tjenester.  

I høringsnotatet presenteres det to modeller. Modell A der tilskuddet økes fra 1.1.2020 og 

modell B der tilskuddet økes gradvis over 10 år. NTF støtter departementets valg av modell 

B, der økningen i innskudd relatert til erstatningsbeløp fases inn over 10 år. Modell B vil 

ivareta virksomhetenes behov for økonomiske forutsigbarhet. Vi understreker likevel igjen 

at det endelige tilskuddsbeløpet vil være i en størrelsesorden som vil kunne gjøre det 

vanskeligere å etablere og drifte private tilbud innenfor tannhelsetjenesten.  

En økning av tilskuddssatsene i tråd med forslaget vil også med stor sannsynlighet kunne 

føre til høyere kostnader for pasientene. 

NTF støtter forslag om å lovfeste en hjemmel for tvangsgrunnlag for innkreving av tilskudd. 

Vi mener det er helt riktig å etablere en hjemmel for å kunne tvangsinndrive manglende 

innbetalt tilskudd. Dette vil bidra til en mer rettferdig og solidarisk ordning i forhold til de 

tilskuddspliktige som betaler rettidig.  

Vi støtter også vurderingen som er gjort rundt tvangsinnkreving av utbetalt erstatning og 

NPEs kostnader til saksbehandling, og at dette ikke foreslås.  

NTF er kritisk til at manglende innbetaling av tilskudd i perioden 2009 – 2019 ikke er 

tvangsinndrevet og tenker at dette nødvendigvis må påvirke finansieringen av fondet og 

føre til høyere innskudd for dem som rettidig innbetaler.  

NTF har full forståelse for at ordningen må ha tilstrekkelige midler til å dekke fortløpende 

forpliktelser og at ordningen må være robust slik at forutsigbarheten for dem som skal yte 

tilskudd ivaretas. Vi støtter de foreslåtte endringer i risikoklasser og tilskuddssatser og ser at 

ordningen blir mer rettferdig uten så stor grad av kryssubsidiering som tidligere.  

Forskrift om tilskuddsplikten legger tilskuddsplikten på virksomheten.  

NTF mener at man bør utrede og vurdere endringer i forskriften slik at tilskuddet m.a.o. 

(forsikringen) knyttes til den enkelte helsearbeiders hp.nr.  

NTF har ingen indikasjoner om at virksomhetene ikke melder inn riktig antall årsverk eller 

tannleger til ordningen, men trolig vil risikoen for feil og manglende innmelding reduseres 

dersom betalt tilskudd registreres på den enkelte helsearbeider. Dette, kombinert med 

anledningen til å søke regress vil utvilsomt sikre at alt helsepersonell i privat sektor er meldt 
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inn riktig. NTF ønsker at det etableres en ordning hvor NPE kan søke regress hos 

helsepersonell som ikke har betalt pliktig tilskudd.   

NTF har også et ønske om at man vurderer å innføre egenandel ved utløst bruk av 

forsikringen. Dette vil virke både preventivt og skjerpende, samt redusere premiens 

fremtidige størrelser.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 

 

Camilla Hansen Steinum John Frammer 
President forhandlingssjef 
 

Dokumentet er elektronisk signert av Camilla H. Steinum den 26.09.2019. 

 

         

 


