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Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovennævnte lovudkast i høring. Forlaget vil give forældre 
som har mistet et barn, som følge af en fejlbehandling mulighed for en godtgørelse op til 
162.000 kr. 

Vi har følgende bemærkninger. 

Beløbet størrelse er problematisk 
Forbrugerrådet Tænk finder forslaget sympatisk, og vi støtter, at forældre der står i denne 
ulykkelige situation kan få en godtgørelse. Beløbet vil dog på ingen måde kunne erstatte det 
tab, som forældre har lidt. Desværre rejser forslaget nogle problemtikker, som vi vil opfordre 
til, at man overvejer ganske nøje. I andre forhold hvor børn omkommer fx på legepladser 
eller i trafikken, hvor en skadevolder har handlet uagtsomt, kan der opnås godtgørelse, men 
ikke i samme størrelsesforhold. Beløbet størrelse skal diskuteres langt mere indgående, og 
der skal være en sammenhæng med andre love og praksis på erstatningsområdet.  
 
Reglerne om tilbagebetalingen bør ændres 
Forbrugerrådet Tænk har sammen med Danske Handicaporganisationer og Danske 
Patienter i efteråret gjort opmærksom på de store uhensigtsmæssigheder i loven vedrørende 
tilbagebetalinger og særligt i de sager, hvor man ændrer hele ansvarsgrundlaget til skade for 
patienterne1. Det drejer som altid om syge mennesker, som har været igennem et langt 
forløb, hvor de ender med at skulle tilbagebetale millioner. Flere sundhedsordførere og 
tidligere ældre- og sundhedsminister Sophie Løhde har i pressen udtalt, at de skulle drøfte 
sagen, men det har desværre ikke ført til ændringer.  
 
Vi vil benytte denne lejlighed til igen påpege problemet. Vi har sammen med de andre 
organisationer forslået, at borgerne – når de har modtaget pengene i god tro – kan beholde 
dem. Dette fungerer i ankestyrelsen jf. § 40a2. Hvis der ikke kommer klarhed om reglerne, vil 
forældre som har mistet et barn, også kunne blive tvunget til at tilbagebetale deres 
godtgørelse.  
 
Erstatning for psykiske lægemiddelskader mangler 
Forbrugerrådet Tænk har i årevis gjort opmærksom på manglerne i loven ved psykiske 
skader ved lægemidler. Der findes lægemidler som giver psykiske skader, og disse bør være 
erstatningsberettigede på lige fod med fysiske skader. Det er dokumenteret, at der 

                                                                    
1 https://www.altinget.dk/misc/Henvendelse%20om%20patienterstatni-266719.12.0.pdf 

2 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=145683 
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forekommer psykiske skader ved midler mod parkinson og malaria. Forbrugerrådet Tænk 
har ved flere lejligheder deltaget i behandling af sager, hvor nævnet ikke var tvivl om 
årsagssammenhængen mellem skaden og lægemidlerne, men hvor der ikke var hjemmel til at 
give erstatning.  Det er efter vores opfattelse uholdbart. 
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