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Senere ændringer til forskriften
LBK nr 995 af 14/06/2018
LBK nr 1252 af 31/10/2018

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet
(Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 28.
august 2017, som ændret ved § 41 i lov nr. 620 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:
1. § 19, stk. 1, nr. 3, 5-7, 9 og 10, ophæves.
Nr. 4 og 8 bliver herefter nr. 3 og 4.
2. I § 19, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres »tandlægeskoler,« til: »tandlægeskoler eller«.
3. I § 19, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 4, ændres »stk. 12,« til: »stk. 12.«
4. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Uanset stk. 1 ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til patienter eller efterladte til patien‐
ter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af
sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6.«
Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.
5. I § 19, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »forsøg«: », herunder kliniske forsøg med
lægemidler«.
6. I § 19, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 3 og 4«.
7. I § 19, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
8. I § 22, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 19, stk. 3«.
9. I § 23 ændres »§ 19, stk. 5« til: »§ 19, stk. 6«.
10. I § 24, stk. 2, ændres »såfremt den overstiger 10.000 kr.« til: »efter at 7.300 kr. (2017-niveau) er fra‐
trukket erstatningen eller godtgørelsens hovedstol.«
11. I § 24, stk. 3, ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 19, stk. 3«.
12. I § 24 indsættes som stk. 5 og 6:
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»Stk. 5. Erstatning og godtgørelse efter stk. 1, der er tilkendt af andre private institutioner end Patienter‐
statningen, og som sundhedsministeren har indgået aftale med efter § 19, stk. 6, ydes på tandskadeområ‐
det, såfremt beløbet samlet overstiger 10.000 kr. For indsatte og værnepligtige som nævnt i § 29, stk. 1,
nr. 9 og 10, ydes erstatning og godtgørelse, såfremt beløbet samlet overstiger 1.000 kr.
Stk. 6. De beløb, der er fastsat i stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpas‐
ningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«
13. I § 29, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 19, stk. 3« til: »§ 19, stk. 4«.
14. I § 29, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., indsættes efter »som ikke har speciale i almen medicin«: », medmindre der
er tale om en speciallægeundersøgelse, der udføres til brug for sagsbehandling hos offentlige myndighe‐
der, forsikringsselskaber m.v., hvor der ikke er tale om en tjenesteydelse til patienten«.
15. § 29, stk. 1, nr. 8 og 9, ophæves, og i stedet indsættes:
»8) Staten, for så vidt angår skader omfattet af § 19, stk. 1, nr. 4.
9) Staten, for så vidt angår skader påført værnepligtige eller kontraktansatte som følge af sundhedsfag‐
lig behandling i det militære forsvar eller redningsberedskabet.
10) Staten, for så vidt angår skader påført indsatte som følge af sundhedsfaglig behandling i Kriminal‐
forsorgens fængsler og arresthuse. For tandskader dog kun, hvis det er behandling, som den indsatte
har ret til.
11) Den driftsansvarlige region eller kommune for en institution, en boform, et plejehjem m.v. inden for
det sociale område, hvor der er ansat autoriserede sundhedspersoner.
12) Den region, hvor en virksomhed, organisation m.v., som har ansat autoriserede sundhedspersoner,
har sin adresse. Det gælder dog ikke de private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser, der er
nævnt i nr. 7.
13) Den region, hvor en sundhedsperson påfører skade i forbindelse med undersøgelse, behandling
el.lign., der ikke er foretaget som led i et ansættelsesforhold eller som led i sundhedspersonens arbej‐
de i en privat klinik.
14) Staten, for så vidt angår skader, der som følge af sundhedsfaglig behandling er påført af detentions‐
læger og læger, der foretager blodprøvetagning for politiet, Retspsykiatrisk Klinik under Justitsmini‐
steriet, Statens Serum Institut eller Radio Medical.«
16. I § 29, stk. 3, ændres »§ 19, stk. 5« til: »§ 19, stk. 6«.
17. I § 33, stk. 2, ændres »erstatningsansvarlige« til: »erstatningspligtige«.
18. I § 33, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Oplysningen skal sendes til Patienterstatningen inden 30 dage fra modtagelse af anmodningen. Kan
fristen ikke overholdes, skal Patienterstatningen inden fristens udløb underrettes om grunden til fristover‐
skridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.«
19. I § 33, stk. 4, ændres »inden 1 måned.« til: »straks efter udløbet af den klagefrist, der fremgår af § 58
b, stk. 2, 1. pkt.«, og som 2. pkt. indsættes:
»Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen påklages.«
20. Efter § 33 indsættes:
»§ 33 a. Erstatning og godtgørelse, der er udbetalt efter § 33, stk. 4, kan ikke kræves tilbagebetalt eller
modregnet i andre krav på erstatning eller godtgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Har patienten eller efterladte til patienten mod bedre vidende undladt at afgive oplysninger eller
afgivet urigtige oplysninger, og har de manglende eller urigtige oplysninger medført en anden afgørelse,

2

end Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen ville have truffet, hvis oplysningerne
havde foreligget eller der ikke var afgivet urigtige oplysninger, træffer Patienterstatningen eller Ankenæv‐
net for Patienterstatningen en ny afgørelse. Den erstatningspligtige kan på baggrund af den nye afgørelse
fra Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen kræve tilbagebetaling af erstatning og
godtgørelse udbetalt efter § 33, stk. 4. Kravet om tilbagebetaling gælder alene de afgørelser, hvor den på‐
gældende oplysning har haft en afgørende betydning for afgørelsens udfald.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for erstatning og godtgørelse for tandskader, der er tilkendt af andre pri‐
vate institutioner end Patienterstatningen, og som sundhedsministeren har indgået aftale med efter § 19,
stk. 6.«
21. I § 37, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »skadelidte«: »vederlagsfrit«, og efter »obduktionsrapporter«: »,
oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber«.
22. I § 37, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Oplysningerne skal sendes til Patienterstatningen inden 30 dage fra modtagelse af anmodningen. Kan
fristen ikke overholdes, skal Patienterstatningen inden fristens udløb underrettes om grunden til fristover‐
skridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.«
23. I § 38, stk. 1, 1. pkt., udgår »fysisk«, og stk. 2, 3. pkt., ophæves.
24. I § 46, stk. 2, ændres »kun, såfremt beløb fastsat efter stk. 1 overstiger 3.000 kr.« til: », efter at 7.300
kr. er fratrukket erstatningen eller godtgørelsens hovedstol.«
25. I § 46 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Det beløb, der er fastsat i stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpas‐
ningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«
26. I § 55, stk. 1, indsættes efter »behandler«: », oplyser«.
27. I § 55, stk. 2, 1. pkt., ændres »kapitel 2, til at behandle« til: »kapitel 3, til at behandle, oplyse«.
28. I § 55 indsættes som stk. 4 og 5:
»Stk. 4. Sundhedsministeren eller den, der bemyndiges hertil, kan lade vidner afhøre ved byretten på det
sted, hvor de bor.
Stk. 5. Staten udbetaler de fastsatte ydelser straks efter udløbet af den klagefrist, der fremgår af § 58 b,
stk. 2, 1. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen påklages.«
29. Efter § 55 indsættes:
»§ 55 a. Erstatning og godtgørelse, der er udbetalt i sager efter § 55, stk. 1 og 2, kan ikke kræves tilba‐
gebetalt eller modregnet i andre krav på erstatning eller godtgørelse, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har patienter eller efterladte til patienter mod bedre vidende undladt at afgive oplysninger eller
afgivet urigtige oplysninger, og har de manglende eller urigtige oplysninger medført en anden afgørelse,
end Patienterstatningen efter bemyndigelse fra sundhedsministeren eller Ankenævnet for Patienterstatnin‐
gen ville have truffet, hvis oplysningerne havde foreligget eller der ikke var afgivet urigtige oplysninger,
træffer Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen en ny afgørelse. Sundhedsministeren
eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan på baggrund af den nye afgørelse fra Patienterstatningen eller
Ankenævnet for Patienterstatningen kræve tilbagebetaling af erstatning og godtgørelse udbetalt i sager ef‐
ter § 55, stk. 1 og 2. Kravet om tilbagebetaling gælder alene de afgørelser, hvor den pågældende oplys‐
ning har haft en afgørende betydning for afgørelsens udfald.«
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30. I § 58, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »medicinalfirma«: »vederlagsfrit«, og efter »obduktionsrappor‐
ter«: », oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber«.
31. I § 58, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Oplysningerne skal sendes til Patienterstatningen inden 30 dage fra modtagelse af anmodningen. Kan
fristen ikke overholdes, skal Patienterstatningen inden fristens udløb underrettes om grunden til fristover‐
skridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.«
32. § 58 a, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Formanden og næstformændene udnævnes af sundhedsministeren. Formanden og mindst 3
næstformænd skal være landsdommere. De øvrige næstformænd skal være dommere.«
33. I § 58 b, stk. 1, 2. pkt., udgår »og tillægge en klage opsættende virkning«.
34. I § 58 b, stk. 2, ændres »3 måneder« til: »1 måned«.
35. I § 58 b, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Klagen har opsættende virkning.«
36. I § 58 b indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Stk. 2, 2. pkt., gælder ikke for erstatning og godtgørelse for tandskader, der er tilkendt af andre
private institutioner end Patienterstatningen, og som sundhedsministeren har indgået aftale med efter §
19, stk. 6.«
§2
I lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed,
sundhedsloven og forskellige andre love (Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over
sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.)
foretages følgende ændring:
1. I § 9 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. De dele af § 1, som i medfør af stk. 2 er sat i kraft for Færøerne, kan ved kongelig anordning
sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«
§3
I lov nr. 620 af 8. juni 2016 om kliniske forsøg med hjælpemidler foretages følgende ændring:
1. § 41 ophæves.
§4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 5.
Stk. 3. Denne lovs § 1, nr. 1-4, 8-11, 13-16, 19, 20, 23-25, 29 og 33-36, samt § 24, stk. 6, og § 55, stk. 5,
i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12
og 28, finder ikke anvendelse for afgørelser, der er truffet af Patienterstatningen inden den 1. juli 2018.
For sådanne afgørelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.
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Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 19, stk. 4 og 7, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund‐
hedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller
afløses af nye regler.
Stk. 5. § 24, stk. 5, 2. pkt., i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet som affattet
ved denne lovs § 1, nr. 12, finder anvendelse for skader forårsaget den 1. juli 2006 eller senere.
§5
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan for Færøerne sættes i kraft ved kongelig anord‐
ning med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Ellen Trane Nørby
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