
Les dette før du fyller ut skjemaet
Vi ber deg fylle ut alle feltene i skjemaet nøye. Felt merket med stjerne * må fylles ut. Noen felt har en forklarende tekst.
Denne bør du lese før du fyller ut feltet.

Det er ikke nødvendig at du skriver langt og detaljert i skjemaet. Vi ber deg skrive kort og presist. Det gjør det lettere for
oss å forstå saken din.

Vi vil innhente all nødvendig informasjon fra behandlingsstedet der du mener skaden skjedde. Det kan også være aktuelt
å innhente opplysninger fra andre relevante behandlingssteder.

Fullmakt, personvern og innsynsrett
Samtykke og fullmakt
Vi trenger samtykke fra deg for å kunne behandle saken, registrere personopplysningene og innhente opplysninger. Ved
å signere på skademeldingsskjemaet, gir du oss samtykke og fullmakt til å registrere og innhente de opplysningene vi
trenger for å behandle saken din.

Personvern i saksbehandlingen
En saksbehandler har ansvar for å utrede saken og ta avgjørelser. Saksbehandleren vil sende kopi av skademelding med
vedlegg til behandlingsstedet og innhente uttalelse og journal derfra. Det kan også være relevant å innhente opplysninger
fra andre behandlingssteder eller instanser. Hvis du har rett til erstatning, vil vi samarbeide med deg for finne ut av det
økonomiske tapet som skaden har gitt deg. I den forbindelse vil vi hente inn relevante opplysninger hos instanser som for
eksempel arbeidsgiver, skatteetaten, Nav etc.

De opplysningene vi henter inn skal være tilstrekkelige og relevante for å behandle saken din. Opplysningene skal være
av så god kvalitet som mulig.

Reglene om integritet, tilgjengelighet og taushetsplikt gjelder for alle personopplysningene i saken din. Formelt er det
direktøren i NPE som er behandlingsansvarlig.

Hvem ser opplysningene i saken din?
Det er bare de personene hos oss som har behov for det i sitt arbeid, som har tilgang til opplysningene dine. De fleste
sakene vil også bli vurdert av en sakkyndig spesialist, som da får tilgang til dokumentene og opplysningene i saken.

Innsynsrett
Underveis i saksbehandlingen blir du holdt informert, og du kan komme med kommentarer. Du har også innsynsrett i
egen sak, og du har krav på å få informasjon om hvilke opplysninger vi har og hvordan vi sikrer disse opplysningene.

Arkivlova
Reglene i arkivlova om lagring av personopplysninger gjelder i alle sakene vi behandler. I utgangspunktet blir
opplysningene lagret opp mot 30 år, før de overføres til Riksarkivet. Har du spørsmål om sletting av personopplysninger,
ber vi deg ta kontakt med saksbehandleren din.

Du finner mer informasjon om hvordan NPE håndterer personopplysninger på våre nettsider www.npe.no.
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1. Opplysninger om den som er skadet
Pasienten
Fornavn *

Mellomnavn

Etternavn *

Fødselsnummer (11 siffer) *

E-post

Telefon *

Folkeregistrert adresse *

Postnummer og -sted * Land *

Jeg ønsker å motta post på en annen adresse enn den folkeregistrerte adressen

Postnummer og -sted Land

Arbeidsgiver

Stilling

Telefon

Fastlegekontor

Fastlege

Adresse

Skattekommune * NAV-kontor * Har pasienten søkt om erstatning i NPE tidligere?
Oppgi saksnummer:

Forsikringsselskap 1 Har pasienten tilsynssak hos fylkesmannen eller Helsetilsynet?
Oppgi fylke:

(1) Dersom du har søkt eller fått utbetalt erstatning fra et forsikringsselskap for den samme skaden du nå søker erstatning for hos NPE, ber vi om at du
opplyser hvilket forsikringsselskap dette gjelder.

Fullmektig
Er det pårørende/etterlatte, advokat, pasientombud eller andre som representerer pasienten i saken, må feltene nedenfor
fylles ut. Navnet som føres opp, vil bli vår kontaktperson under saksbehandlingen. Det må da legges ved fullmakt. Vi
anbefaler å bruke fullmaktsskjema på vår nettside www.npe.no. Kopi av gyldig legitimasjon fra pasienten må også
vedlegges. En advokat som representerer erstatningssøker trenger ingen egen fullmakt.
Er pasienten død, trenger vi skifteattest for å behandle saken.
Er pasienten representert ved verge, må det legges ved vergeattest. Dette gjelder ikke mindreårige under 18 år.
Firmanavn

Fornavn *

Etternavn *

Adresse

Postnummer og -sted

Telefon *

Land

E-post
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2. Skadedato
Du må fylle ut dag, måned og år da pasientskaden skjedde. Dersom du ikke vet når skaden skjedde, kan du fylle ut et
antatt tidspunkt.

Erstatningskravet må meldes senest tre år etter at du fikk, eller burde fått, kunnskap om skaden og den ansvarlige.
Dersom det har gått mer enn tre år, kan saken ha blitt for gammel til at NPE skal behandle den (saken har blitt foreldet).

En skade som er eldre enn 20 år er normalt foreldet.
Oppgi dag, måned og år da pasientskaden skjedde: *

3. Behandlingssteder
For å kunne behandle erstatningskravet ditt, trenger vi informasjon om alle stedene du har vært til behandling i
forbindelse med pasientskaden.

Fyll ut navn og adresse på behandlingsstedet/ene der du mener pasientskaden skjedde.

Hvis du i tilknytning til pasientskaden også har vært til behandling, utredning, undersøkelse eller oppfølging andre steder,
fyller du ut navn og adresse på disse behandlingsstedene også. Det kan for eksempel være fastlegen din, andre sykehus,
røntgeninstitutt, fysioterapeut eller lignende.

Vi ber deg markere i boksen til høyre det/de stedene der du mener skaden har skjedd.

(Fortsett på eget ark dersom det er flere behandlingssteder)

Behandlingssted *

Adresse

Postnummer Poststed

Merk av her hvis du
mener skaden
skjedde på dette
behandlingsstedet.

Behandlingssted *

Adresse

Postnummer Poststed

Merk av her hvis du
mener skaden
skjedde på dette
behandlingsstedet.

Behandlingssted *

Adresse

Postnummer Poststed

Merk av her hvis du
mener skaden
skjedde på dette
behandlingsstedet.
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4. Saken gjelder
Vi ber deg om å skrive så kort og presist som mulig. Da vil vi lettere forstå hva saken gjelder. Vi vil innhente all nødvendig
dokumentasjon i saken, inkludert medisinske journaler.

Bruk også dette feltet dersom det gjelder manglende behandling/henvisning eller forsinket diagnostikk.

Hva ble du behandlet for da pasientskaden skjedde? * Eksempel: Jeg ble operert for lårhalsbrudd.
(Fortsett på eget ark dersom du trenger mer plass)

Hvilken skade har du fått og hvordan mener du den oppsto? * Eksempel: Under operasjonen ble bruddet satt
sammen på feil måte, og jeg fikk betydelige smerter.
(Fortsett på eget ark dersom du trenger mer plass)
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5. Hvilke konsekvenser har skaden fått
For å ha rett til erstatning må du ha fått et økonomisk tap på minst 10000 kroner, eller du må ha blitt påført en varig og
betydelig medisinsk invaliditet (minst 15 prosent).

Det er derfor viktig at du svarer på spørsmålene nedenfor, slik at vi lettere kan vurdere om du fyller disse kravene.

Ta vare på kvitteringer og dokumentasjon på økonomisk tap. Vi vil be deg om å sende oss dette, dersom du får medhold i
erstatningskravet ditt.

Ja Nei Vet ikke

Mener du at skaden vil medføre tap på minst 10000 kroner? *

Mener du at skaden vil føre til varig men, minst 15%? *

Mener du at du har hatt noen utgifter som følge av skaden? *
Hvis ja, beskriv under.

Har skaden fått konsekvenser for arbeidet ditt? *
Hvis ja, beskriv under.

Beskrivelse av utgiftene (Fortsett på eget ark dersom du trenger mer plass)

Beskrivelse av skadens konsekvenser for arbeidet ditt. (Fortsett på eget ark dersom du trenger mer plass)
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6. Vedlegg
Fullmakt er lagt ved

Kopi av legitimasjon er lagt ved

Skifteattest er lagt ved

Andre vedlegg er lagt ved

7. Signer og send inn
Signer dokumentet og send det i posten, sammen med alle vedleggene.

Ved å signere på skademeldingsskjemaet, gir du oss fullmakt til å registrere og innhente de opplysningene vi trenger for å
behandle saken din.

Fullmakt
Jeg samtykker i at NPE kan registrere og behandle personopplysninger for å utrede erstatningskravet. Jeg samtykker
videre i at NPE kan innhente relevante helseopplysninger fra sykehus, leger, annet helsepersonell og tilsynsmyndigheter.
Jeg samtykker også i at NPE kan innhente relevante helseopplysninger og økonomiske opplysninger fra NAV, HELFO,
likningskontor og forsikringsselskap.
Ved å undertegne, samtykker jeg i innhenting og bruk av mine personopplysninger iht personopplysningsloven.

Sted Dato Signatur 2

(2) Underskrift fra erstatningssøker eller den som har fullmakt (fullmakt med kopi av gyldig legitimasjon fra pasienten må legges ved)
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