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Ved mail af 14. december 2009 har Ministeriet for sundhed og forebyggelse anmodet 
Patientforsikringen om eventuelle bemærkninger vedrørende udkast til forslag til ændring af lov om 
klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. (j.nr. 0908622). 
 
Patientforsikringen har følgende bemærkninger: 
 
 
Generelt: 
Patientforsikringen kan tilslutte sig lovforslaget. 
 
Samarbejde med Patientombudet: 
Det er en meget vigtig del af Patientforsikringens arbejde at sikre, at den læring, som indsamles 
gennem vores afgørelser, bruges i videst muligt omfang. Patientforsikringen har i dag en elektronisk 
skadedatabase med mere end 50.000 afgørelser, som løbende opdateres. Databasen stilles til rådighed 
for blandt andre regionerne og hospitalerne med henblik på skadeforebyggelse og bruges af forskere 
i forbindelse med udarbejdelse af videnskabelige artikler samt naturligvis af Patientforsikringens 
medarbejdere i det daglige arbejde og til udarbejdelse af foredrag mm. Data leveres endvidere til 
IKAS, patientforeninger og pressen m.fl. 
 
Patientforsikringen vil meget gerne indgå i et aktivt og konstruktivt samarbejde med Pa-
tientombudet med henblik på at nyttiggøre skadedatabasen og andre oplysninger fra vores sager til 
brug for det læringsarbejde, som Patientombudet skal forestå. 
 
Læring for Patientforsikringen: 
Efter den gældende lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet  
§ 34, stk. 8, er der hjemmel til, at Patientskadeankenævnet kan tillade andre at være til stede under 
nævnsbehandlingen af en ankesag. I praksis deltager en medarbejder fra Patientforsikringen som 
observatør i møderne netop med henblik på læring, særligt vedrørende den medicinske bedømmelse 
af sagerne i nævnet.  
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Imidlertid er der ikke en tilsvarende hjemmel, for så vidt angår Lægemiddelskadeankenævnet, 
hvilket betyder, at Patientforsikringen ikke har samme mulighed for at følge bedømmelse af sagerne 
i Lægemiddelskadeankenævnet med henblik på læring.  
 
Patientforsikringen foreslår derfor, at der i kapitel 4 i klage- og erstatningsloven indsættes en 
tilsvarende bestemmelse. Det vil naturligvis være op til Lægemiddelskadeankenævnet, om nævnet 
ønsker at gøre brug af bestemmelsen til at tillade en repræsentant for Patientforsikringen at være til 
stede under behandlingen af en sag. 
 
Finansiering af Patientskadeankenævnet i det nye Patientombud: 
 
Med hensyn til finansiering af Patientskadeankenævnet har Patientforsikringen fra ministeriet fået 
bekræftet, at det med den direkte takstfinansiering er forudsat, at bidraget ydes direkte af den 
erstatningspligtige myndighed og ikke over Patientforsikringens budget. 
 
Patientforsikringen finder denne ændring meget tilfredsstillende. 
 
 
 
 
 
Poul-Erik Svendsen                                                             Karen-Inger Bast 
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