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Hørings over udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og er-

statningsadgang inden for sundhedsvæsnet. (Godtgørelse til forældre, 

der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsnet) 

 

Regionerne bemærker, at det er hensigtsmæssigt, at der i lovgivningen ind-

føres en mulighed for at give en kompensation til forældre, der har mistet et 

barn som følge af en påført skade.  

 

Det forekommer imidlertid, som en juridisk anomali at indføre en godtgø-

relse som den foreslåede i klage – og erstatningsansvarsloven (KEL). Den 

foreslåede lovændring regulerer udmåling af erstatning og hører mest natur-

ligt til i lov om erstatningsansvar (EAL).  

 

KEL § 24, stk. 1 fastslår, at erstatning og godtgørelse ydes efter reglerne i 

EAL. EAL hjemler ikke mulighed for at yde den foreslåede godtgørelse. 

Hvis forslaget bliver vedtaget vil det medføre, at kun patienter, der er blevet 

udsat for en erstatningsberettigende behandlingsskade kan opnå denne 

godtgørelse – alle andre skadelidte der er berettiget til personskadeerstat-

ning vil ikke kunne opnå denne godtgørelse - hvilket umiddelbart fore-

kommer som en urimelig retstilstand.  

 

Anden retsstilling 

En region vil godt benytte sig af muligheden for at henlede opmærksomhe-

den på en anden retsstilling vedrørende udmåling af erstatning, som fore-

kommer åbenbar urimelig. 

 

Det følger af erstatningsansvarslovens § 8, at der tilkendes en standardiseret 

erstatning for tab af erhvervsevne til børn under 15 år efter den méngrad, 

som er fastsat i henhold til § 4, uanset skadens karakter. Det skyldes, at det 

er meget svært at opstille en individuel prognose for den erhvervsmæssige 
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Side   2 beskæftigelse for børn under 15 år, herunder skadens betydning for deres 

fremtidige erhvervsevne. 

 

Retsstillingen i dag indebærer, at regionen på patienterstatningsområdet op-

lever, at mindre skader, der på grund af skadens karakter helt åbenbart ikke 

vil påvirke barnets fremtidige erhvervsevne, automatisk medfører en erstat-

ning for tab af erhvervsevne. Eksempler på sådanne mindre skader, der i 

dag udløser erstatning for tab af erhvervsevne men utvivlsomt ikke indebæ-

rer en forringelse af barnets fremtidige erhvervsevne, er tab af testikel, tab 

af æggestok. 

 

Økonomi 

I forhold til vurdering af de økonomiske konsekvenser af lovforslaget øn-

sker regionerne at lovforslaget drøftes i DUT. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jane Brodthagen 

Seniorkonsulent, cand.jur. 

 

  

  

 

 

 

 


