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Statsbudsjettet 2015 – kap. 723 Pasientskadenemnda: Tillegg til tildelingsbrev
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser til tillegg til tildelingsbrev av 29. mai
2015 der Pasientskadenemnda (PSN) ved direktøren får i oppdrag å lede arbeidet med
å planlegge og gjennomføre etablering av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
(Helseklage). Departementet utdyper nedenfor rammene for organisering av dette
arbeidet.
Prosjektdirektørens rolle
Direktør Rose-Marie Christiansen fristilles heretter og ut 2015 fra rollen som direktør
for PSN og benevnes i den perioden prosjektdirektør. Terje Østraat vil fungere som
direktør for Sekretariatet for PSN i samme periode. HOD flytter med dette oppdraget
fra PSN ved direktøren direkte til prosjektdirektøren. Arbeidet skal skje i nært
samarbeid med HOD, med sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd,
Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, med
PSN og med Helsedirektoratet og Helfo.
Prosjektdirektøren skal om nødvendig oppnevne og lede et prosjektsekretariat med
representanter for fusjonspartene og eventuell ekstern bistand for å gjennomføre
oppdraget.
Prosjektdirektøren skal lede prosjektgruppen, som er oppnevnt i tråd med tillegg til
tildelingsbrev av 29. mai 2015, og fatter etter diskusjon i gruppen de beslutninger eller
beslutningsforslag som er nødvendige for oppdraget. Prosjektgruppens medlemmer
skal forankre fusjonsarbeidet i egen virksomhet samt bistå og rådgi prosjektdirektøren.
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Rollen til prosjektgruppens medlemmer tilsier at de ikke også kan sitte i
Prosjektsekretariatet. Prosjektgruppen skal utvides med fungerende direktør for PSN.
Prosjektdirektøren leder samarbeidsgruppen som er forumet for informasjon,
drøfting og forhandling mellom partene i hht. omstillingsavtalen av 22. mai 2015.
Prosjektdirektøren må sikre at arbeidet i prosjektsekretariatet, i prosjektgruppa og i
samarbeidsgruppa har god nok kvalitet og er konsistent. Prosjektdirektøren må også
sikre økonomistyringen av prosjektarbeidet høsten 2015. HOD har tidligere gitt
beskjed om at prosjektet har en økonomisk ramme på inntil 2 millioner kroner til
prosjektadministrasjon for 2015.
Prosjektdirektørens oppdrag
Prosjektdirektøren skal gjennom Prosjektgruppen bygge opp Nasjonalt klageorgan for
helsetjenesten (Helseklage) i Bergen, herunder etablere ny organisasjon, besørge nye
kontorlokaler og fremme forslag til bruk av særavtale om virkemidler ved omstilling for
å beholde kompetanse i omstillingsperioden.
Rammer for organiseringsdelen av oppdraget
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) etableres gjennom å slå sammen
sekretariatet for PSN og sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda
for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og gjennom
overføring av ansvar for klagesaker fra Helsedirektoratet og Helfo. HOD vil ha
instruksjonsmyndighet over Helseklage på vanlig måte som overordnet organ. De
aktuelle nemndene vil imidlertid opprettholde sin uavhengige stilling og i funksjonen
som sekretariat for nemndene vil Helseklage være faglig underlagt nemnden og ikke
kunne instrueres av departementet.
Prosjektdirektøren skal gjennom forhandlinger i Samarbeidsgruppen organisere
Helseklage i nødvendige avdelinger, staber og eventuelt seksjoner for at Helseklage
skal gjennomføre sitt samfunnsoppdrag så effektivt, godt og habilt som mulig. Det skal
legges til grunn at Helsedirektoratet skal løse fellesadministrative oppgaver for HODs
underliggende etater, jf. tillegg til tildelingsbrev av 29. mai 2015.
Regjeringen har lagt til grunn at endringene i helseforvaltningen skal skje innenfor
dagens økonomiske rammer.
Rammer for flyttedelen av oppdraget
Helseklage bør ha kontor i Bergen våren 2015 og må ha kontor i Bergen senest 15.
august 2016. Deretter må antall ansatte ved Bergenskontoret økes gradvis slik at alle
ansatte har daglig arbeidsplass i Bergen senest 2. januar 2019.
HOD kommer tilbake til de økonomiske rammene for flyttingen til Bergen i
sammenheng med budsjettframlegget for 2016, men viser til at prosjektdirektøren har
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fått i oppdrag å presentere to alternative planer innenfor en samlet budsjettramme på
henholdsvis 75 millioner kroner og 120 millioner kroner for perioden 2016-2018.
Flyttekostnadene skal holdes så lave som mulig innenfor rammen av de to hensynene
nevnt nedenfor.
I forbindelse med flyttingen er det viktig å sikre to hensyn på samme tid. For det første
skal Helseklage opprettholde produksjon og kvalitet i omstillingsperioden 2016-2018 og
i driftsfasen deretter. For det andre skal Helseklage oppfylle oppdraget med å bemanne
Bergenskontoret senest fra 15. august 2016 og nedlegge Oslokontoret senest 31.
desember 2018. HOD antar at de økonomiske virkemidlene som skal anvendes, må
innrettes slik at de både:





stimulerer ansatte til å flytte,
stimulerer ansatte til å bli i etaten,
stimulerer ansatte til å lære opp nyansatte og
stimulerer kvalifiserte personer til å søke på jobb i Helseklage i Bergen.

HOD er orientert om at prosjektdirektøren har informert de ansatte om at ingen må
flytte mot sin vilje i 2016 eller 2017 og antar det er et viktig virkemiddel for å beholde
ansatte i omstillingsperioden. HOD har også registrert at prosjektmøtets deltakere har
fastslått at nyansettelser i dagens etater skal ha vilkår om arbeidssted i Bergen. Det er
nødvendig og bra.

Med vennlig hilsen

Ole T. Andersen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Joakim Lystad
spesialrådgiver

Kopi: Riksrevisjonen
Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda.
Helsedirektoratet
Helfo
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