
Er du skadet i  
helsevesenet?
Vurderer du å klage inn forholdet til 
Norsk Pasientskadeerstatning- eller 
har du allerede en sak der? 

Bli medlem og få støtte og fellesskap 
fra andre som forstår din situasjon!



Hvem er vi? 
Pasientskadeforeningen består av pasienter som  
har blitt påført skader under behandling av helse-
personell. Vi er en unik gruppe på tvers av diagnoser 
og skader, og kan tilby et trygt og ressurssterkt  
fellesskap når man søker erstatning fra NPE. 

Pasientskadeforeningen  
er en ideell organisasjon  
basert på frivillig innsats. 

Våre medlemmer har alle erfaring med pasient- 
skader, enten selv, eller i nær familie som  
pårørende. Dette gir oss en unik erfaring, og en 
helt spesiell innsikt i de utfordringer som man 
har når man han fått alvorlige konsekvenser  
etter behandling i helsevesenet.

Vi støtter hverandre i prosessen!



Du er ikke alene! 
Vi er mange som har opplevd og opp-
lever det samme! Det er mange felles- 
nevnere i saksbehandlingen tross i 
ulikt utgangspunkt. 

Vi kan tilby et digitalt samlingspunkt på Facebook i 
Pasientskadeforeningen sitt forum, der vi kan dele 
gode opplevelser eller frustrasjon. Vi deler nyheter 
som omhandler pasientskader, dommer eller avgjø-
relser fra NPE som påvirker sakene våre. 

I tillegg har medlemmer rett på samtaler med like-
person, og hjelp til egen sak fra medlemmer i styret. 
Denne form for ufiltrerte og uformelle samtaler gir 
trygghet hos den enkelte pasient, og kan ofte være 
den eneste person som «forstår hvor skoen trykker» 
når man har opplevd en pasientskade. 

Overordnede mål:
• Pasientskadeforeningen er en politisk og religiøst 

uavhenging forening.
• Alle mennesker verdsettes likt, og alle er velkom-

men uansett bakgrunn og etnisitet.
• Vårt fokus er å hjelpe de svakeste slik at pasient-

rettigheter skal være likt for alle.  
• Mennesker med funksjonshemminger, eks syns-

hemmede, hørselshemmede, fremmedspråklige, 
mennesker med fatigue eller andre med spesielle 
behov, ønsker vi å bistå slik at deres  
rettsvern er ivaretatt. 



Vår historie
Pasientskadeforeningen startet i utgangspunktet som 
en Facebookgruppe i 2011. Frank Andersen følte seg 
maktesløs og ensom i sin sak med NPE og ønsket 
kontakt med likesinnete. 

I 2015 ble foreningen «Sammen for et bedre NPE» 
startet, og med den opprettelsen av et styre hvor 
Frank Andersen ble leder. I 2020 valgte styret å skifte 
navn til Pasientskadeforeningen.

Viktige avklaringer for å kunne 
søke erstatning hos NPE:
•  Skyldes skaden en svikt i behandlingen? 
•  Har det ført til økonomisk tap for deg?
•  Har du fått store komplikasjoner etter 

behandling i det offentlige?
•  Er du innenfor tidsfrist til å klage dette 

inn til Norsk Pasienterstatning? 



Vil du bli en del av 
vårt fellesskap??

• Vi har en digital medlemsside med egne  
veiledere for pasientskadesaker.

• Vi har en likeperson-ordning, og tilbyr en  
erfaren samtalepartner. 

• Vi har inngått samarbeidsavtaler med flere  
advokatfirmaer innen pasientskaderett som 
jevnlig vil holde kurs og publisere artikler 
innen sitt felt. 

• Betalende medlemmer i Pasientskade- 
foreningen kan også få spesialpriser hos  
advokatene om de ønsker videre bistand.

Få hjelp i prosessen. Gå inn på 
vår hjemmeside og bli medlem!



Våre medlemmer kan ringe oss på dagtid 
mellom 12-16. Vi tilbyr likepersonsamtaler 
der vi lytter og deler erfaringer. Kontakt oss 
for en avtale. 

Å oppleve en pasientskade er krevende i 
seg selv. Å være i en pasientskadesak med 
et virvar av juss og medisinske opplysninger 
er svært krevende. For å håndtere saken 
din på en god måte trengs det innsikt i både 
saksgang og systemet. 

Kontakt:

   www.pasientskadeforeningen.no
    +47 41 69 17 41

  post@pasientskadeforeningen.no

 /pasientskadeforeningen
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Trenger du 
noen å prate 

med?


