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Høring over Forslag til lov om ændring af lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.  
 
(Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.). 
 

Dansk Erhverv har modtaget Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang 

inden for sundhedsvæsenet i høring.  

 

De overordnede formål med lovforslaget er at forbedre patienterstatningsordningen ved dels at 

frede udbetalte erstatninger og godtgørelser, så sådanne kun kan kræves tilbagebetalt i de til-

fælde, hvor patienten eller dennes efterladte har anket Patienterstatningens afgørelse til Anke-

nævnet for Patienterstatningen, og dels at udvide dækningsområdet for patienterstatning. Her-

til kommer en række ændringer i forhold til sagsbehandling, værnepligtige og sammensætning 

af Ankenævnet for Patienterstatningen.  

 

Lovforslaget vedrører en meget bred vifte af private virksomheder og selvejende organisationer, 

der er medlemmer af Dansk Erhverv. Dette drejer sig om blandt andet private hospitaler og kli-

nikker, bo– og opholdssteder, pleje- og rehabiliteringsinstitutioner, tandlæger, optikere, banda-

gister, private transportfirmaer, der transporterer patienter, samt andre virksomheder indenfor 

det præhospitale område.  

 

Dansk Erhverv finder det i den forbindelse kritisabelt, at Dansk Erhverv ikke har været involve-

ret i den evaluering, der har været gennemført af den eksisterende lovgivning, og at Dansk Er-

hverv ej heller har været inddraget på et tidligere tidspunkt i processen i forhold til udarbejdel-

sen af dette lovforslag.  

 

Helt overordnet finder Dansk Erhverv forslaget om fredning af udbetalte erstatninger, der fast-

holdes, selv når ankeinstansen har fastslået, at der ikke har været et ansvarsgrundlag, stærkt 

kritisabelt, da det er ødelæggende for sundhedsvirksomhedernes grundlæggende retssikkerhed 

at bryde med det fundamentale to-instansprincip i dansk ret, ligesom det også påfører virksom-

hederne øgede økonomiske og administrative omkostninger.  

 

Dansk Erhverv har en række principielle bemærkninger til lovforslaget samt en række generelle 

og specifikke bemærkninger til specielt udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af 

udbetalte erstatninger og ophævelse af undergrænsen for udbetaling af tilkendte erstatninger. 

Dansk Erhverv har samtidig anbefalinger til andre løsninger, end de af ministeriet foreslåede.  
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Principielle bemærkninger  

 

Manglende retssikkerhed i forslaget om fredning af udbetalte erstatninger  

 

Med lovforslaget ønsker samtlige partier i Folketinget at frede erstatninger og godtgørelser ud-

betalt på baggrund af afgørelser truffet af Patienterstatningen, som senere er blevet omgjort til 

skade for patienten eller dennes efterladte af Ankenævnet for Patienterstatningen. Tilbagebe-

taling af forkert udbetalte erstatninger skal alene kunne ske i tilfælde, hvor patienter eller efter-

ladte til patienter selv indbringer Patienterstatningens afgørelse for Ankenævnet for Patienter-

statningen, og således at kun erstatnings- og godtgørelsesbeløbet i den ankede afgørelse skal 

kunne kræves tilbagebetalt, hvis afgørelsen omgøres til skade for patienterne eller de efterladte 

til patienterne. En udbetalt erstatning og godtgørelse kan dermed ikke kræves tilbagebetalt, 

hvis det er sundhedsaktøren eller dennes repræsentant, der indbringer spørgsmålet om erstat-

ningspligt for Ankenævnet for Patienterstatningen. 

 

Det fremgår af lovforslaget, at partierne bag forslaget finder det urimeligt, at patienter og efter-

ladte til patienter risikerer at skulle tilbagebetale erstatning og godtgørelse lang tid, efter udbe-

talingen er sket, og at de skal kunne indrette deres livsførelse i tiltro til, at en udbetalt erstat-

ning og godtgørelse, som patienter eller efterladte til patienter ikke selv indbringer for Anke-

nævnet for Patienterstatningen, kan beholdes. 

 

Dansk Erhverv forstår det bagvedliggende politiske ønske om at tage et hensyn til patienter, der 

ikke selv indbringer, deres sag for Ankenævnet for Patienterstatningen, men konsekvenserne af 

forslaget er dybt problematiske. 

 

Dansk Erhverv finder, at forslaget om fredning af udbetalinger grundlæggende strider mod to-

instansprincippet, hvorefter alle - både klager og indklagede - har ret til at få prøvet deres sag i 

to instanser. To-instansprincippet er et grundlæggende princip i dansk ret, herunder i forvalt-

ningsretten, der sikrer retssikkerheden i Danmark ved, at de materielt rigtige afgørelser bliver 

truffet. Inden for retsplejen følger retten til to-instansprincippet direkte af grundloven. 

 

To-instansprincippet vil blive udvandet ved at gøre det umuligt - i visse tilfælde - at kræve tilba-

gebetaling af erstatninger, som er blevet udbetalt uberettiget, selvom ankeinstansen er kommet 

frem til dette resultat. Dansk Erhverv mener, at en sådan annullering af muligheden for at rets-

håndhæve materielt rigtige afgørelser truffet af en ankeinstans generelt vil krænke retssikker-

heden for klagepart på så væsentligt et område som sundhedsområdet. 

 

Retsvirkningen af afgørelserne vil nemlig blive illusoriske, når sundhedsaktørerne kan få en af-

gørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen, der giver medhold i, at man er berettiget til at 

kræve den udbetalte erstatning tilbage. Men med denne lovændring bliver det så ikke muligt at 

kræve beløbet tilbage, da der sker en fredning af den pågældende persons udbetalte erstat-

ning. 

 

Afgørelsen vil således alene have retsvirkning til eksempelvis at få ”renset” en uskyldig læge 

eller sundhedsperson for et ansvar, men erstatningen vil stadig skulle udbetales.  Man indfører 

altså en ny erstatningspligt i tilfælde, hvor der ikke er indtrådt et erstatningsansvar. Dette er 
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retssikkerhedsmæssigt yderst betænkeligt, og Dansk Erhverv mener, at man bør være yderst 

tilbageholden med at indføre en så vidtgående regel.  

 

Dansk Erhverv anbefaler, at et reelt ankesystem bibeholdes. Det kan ske ved at indføre auto-

matisk opsættende virkning ved klager til Ankenævnet for Patienterstatningen. I lovforslaget er 

dette i forvejen beskrevet som en mulighed, der dog kun bruges i sjældne tilfælde. I Arbejds-

skadelovens § 44, stk. 6, er dette angivet som praksis, hvor arbejdsgiveren (eller selskabet) kla-

ger over en afgørelse, hvor klagen får opsættende virkning. 

 

Uproportional begunstigelse af patienter 

 

Patienterstatningsordningen er, som det allerede er anført på side 8 i bemærkningerne til lov-

forslaget, fordelagtig for patienterne. Ansvarsgrundlaget og bevisreglerne er lempeligere end 

efter de almindelige erstatningsregler. Et ansvarsgrundlag foreligger således, hvis blot en erfa-

ren specialist ville have handlet anderledes og dermed havde undgået skaden.  

 

I bevismæssig sammenhæng er det tilstrækkeligt, at der foreligger overvejende sandsynlighed 

for, at en skade er forvoldt ved behandling eller mangel på samme. Patienterstatningens sags-

behandling er hurtigere end ved domstolene. Det er endvidere gratis for patienter eller efter-

ladte til patienter at indbringe sagen, og de sparer dermed udgifter til advokat og har fri adgang 

til at få prøvet afgørelsen i Ankenævnet for Patienterstatningen. 

 

Patienterne er med patienterstatningsordningen dermed sikret bedre muligheder for at få er-

statning og godtgørelse, end hvad der ellers følger af dansk rets almindelige erstatningsregler. 

Der er altså allerede efter de gældende regler en øget beskyttelse af patienten eller dens efter-

ladte i forhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige udgangspunkt. At denne gruppe med 

forslaget skal beskyttes yderligere ved, at personer, der uberettiget har fået udbetalt erstatning, 

ikke skal tilbagebetale denne, når der ikke er fundet grundlag for en erstatning eller godtgø-

relse, finder Dansk Erhverv uproportionalt. 

 

Dette skal ses i lyset af, at det er meget få sager, som ankes af den part, der er fundet erstat-

ningspligtig i første instans. Ifølge Ankenævnet for Patienterstatningen var det i 2016 ud af 

2.998 sager, som Ankenævnet for Patienterstatningen har afgjort, kun 108, som var påklaget af 

den erstatningsansvarlige.1  

 

Lovforslaget vil således indføre vidtgående ændringer på et område, hvor patienterne i forvejen 

nyder en særlig beskyttelse i form af et lempeligere ansvarsgrundlag, og hvor de potentielt er-

statningsansvarlige reelt mister en ankemulighed i strid med grundlæggende principper om 

retssikkerhed efter to-instansprincippet i dansk ret – til trods for, at der i disse tilfælde kun er 

tale om et fåtal af sager, der bliver indbragt ved Ankenævnet for Patienterstatningen. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Principperne i erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, 3. pkt., bør ikke overføres. 

 

                                                        
1 Der henvises til Ankenævnet for Patienterstatningens årsberetning 2016 (https://stps.dk/da/udgivelser/2017/ankenaevnet-for-patient-

erstatningens-aarsberetning-2016/), se særligt side 9. 

https://stps.dk/da/udgivelser/2017/ankenaevnet-for-patienterstatningens-aarsberetning-2016/
https://stps.dk/da/udgivelser/2017/ankenaevnet-for-patienterstatningens-aarsberetning-2016/
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Dansk Erhverv mener ikke, at principperne i erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, 3. pkt., bør 

overføres. 

Vedrørende bemærkningen på side 11 i betænkningen til lovudkastet om erstatningsansvarslo-

vens § 16, stk. 1, 3. pkt., skal Dansk Erhverv gøre opmærksom på, at grundlaget for indførelsen 

af denne bestemmelse ikke kan sammenlignes med denne sag.  

 

Grundlaget for at indføre erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, 3. pkt., var, at det kunne være 

vanskeligt at opgøre, hvorvidt der var tale om varige mén, altså selve mén-opgørelsen - og ikke 

om selve ansvarsgrundlaget for at udbetale erstatningen er til stede.  

 

Ifølge motiverne til erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, 3. pkt., forventede lovgiver, at over-

kompensation kun ville blive aktuel i ganske få tilfælde, fordi det normalt er muligt at vurdere 

det varige erhvervsevnetab endeligt inden for tidsfristen i loven.   

 

Bestemmelsen har således intet med selve ansvarsgrundlaget at gøre, men fokuserer alene på 

opgørelsen af erstatningen og de tilfælde, hvor opgørelsen har været umulig at foretage inden-

for den to års frist, der gælder i den sammenhæng.  

 

Der er altså ikke tale om, at man skulle være afskåret fra at kræve tilbagebetaling af den ube-

rettiget udbetalte erstatning i de tilfælde, hvor der ikke forelå et erstatningsansvar hos sund-

hedsaktøren. Med andre ord ville sundhedsaktøren gå fri, hvis der ikke var et erstatningsansvar 

– naturligvis.  

 

Det er derfor misvisende at overføre princippet til patientskadesager, da de samme forhold ikke 

gør sig gældende. Opgørelsen af erstatningens størrelse er ikke det samme som vurderingen af 

et ansvarsgrundlag. 

 

Ophævelse af undergrænsen for udbetaling af tilkendte erstatninger 

 
Med lovforslaget ophæves undergrænsen for udbetaling af erstatning og godtgørelse. Argu-

mentationen for denne ændring er udelukkende økonomisk. Dansk Erhverv finder, at når pri-

vate hospitaler og klinikkers administrationsomkostninger til enhver sag, der indbringes for Pa-

tienterstatningen, allerede i dag er kr. 12.000 pr. sag, og de derudover har omkostninger for-

bundet med at skulle svare og belyse sagerne, så er det urimeligt, at der ikke er en minimums-

grænse.  

Det betyder, alt andet lige, at antallet af klager vil stige, ligesom sagerne, når de ikke afvises 

indledende, vil koste private virksomheder uhensigtsmæssigt mange administrative omkostnin-

ger.  

Dansk Erhverv anbefaler, at minimumsgrænsen bibeholdes – og at staten, hvis denne gruppe 

patienter ønskes beskyttet, vælger at finansiere den ekstra omkostning, det giver. 

 

Vedrørende udvidelse af dækningsområdet 

 
Lovforslaget lægger op til en udvidelse af patienterstatningsordningen i forhold til at dække be-

handlingssteder, der er omfattet af registreringspligten i sundhedsloven, og hvor sundhedsper-

soner udøver behandling. 
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Ifølge forslaget udvides dækningsområdet blandt andet til at omfatte sundhedspersoner, der 

udøver sundhedsfaglig virksomhed som ansatte i fx private firmaer, botilbud, plejehjem inden-

for det sociale område, optikere, mv. Med forslaget sikres det blandt andet, at skader, der er 

påført af den autoriserede sundhedsperson (defineret i sundhedsloven § 6), omfattes af pati-

enterstatningsordningen uanset, hvor skaden sker.  

Dansk Erhverv kan støtte dette, og finder det positivt, at alle i det udvidede dækningsområde 

fremadrettet vil omfattes af patienterstatningsordningen, og som det står anført i lovforslagets 

§ 29, stk. 1, nr. 10-14, se særligt nr. 11-13, at det er kommunen eller regionen, der har erstat-

ningsforpligtigelsen og dermed også de økonomiske udgifter forbundet med patienterstatnings-

ordningen.  

Dansk Erhverv vil ud fra et ligebehandlings- og konkurrencehensyn anbefale, at privathospita-

ler og klinikker får samme status.  

 

Økonomiske konsekvenser for specifikt for privathospitaler og klinikker 

 
I lovforslagets bemærkninger står, at forslaget ikke vil påføre erhvervslivet større økonomiske 

omkostninger. 

Dansk Erhverv finder dette direkte misvisende.  

For privathospitaler og klinikker vil ophævelsen af undergrænsen i sig selv medføre en omkost-

ning. Det er højst usandsynligt, at der med indførelsen af et egenbidrag på kr. 7.300 i alle sager 

vil kunne skabes en nulsums-situation på privathospitalernes andel af sagerne.  

Da privathospitalerne reelt kun havde 150 sager i 2016, vil egenbidraget på kr. 7.300 rent tek-

nisk tilføre privathospitalerne en samlet ekstra omkostning på cirka kr. 1 mio.. Men hvis postu-

latet om ingen økonomiske konsekvenser skal være sand, skal det være den enkelte virksom-

hed, der skal have et nulsum.  

Når der samtidig indføres en fredning af alle sager, hvor det fx er erstatningsansvarlige privat-

hospitaler, der anker, er det usandsynligt, at lovforslaget reelt ikke påfører erhvervslivet store 

ekstra omkostninger. Når den gennemsnitlige tilkendte erstatning i 2016 var kr. 283.043, så 

skal der kun én ankesag til for den enkelte virksomhed, før regnestykket ikke hænger sammen.  

Da stort set alle afgjorte sager ligger under de fleste privathospitalers selvrisiko, vil det påvirke 

den enkelte virksomhed direkte. Samtidig er det sandsynligt, at forslaget giver anledning til at 

påstå en udvidet risiko for forsikringsselskabet ved den manglende konsekvens ved anken. Så 

forslaget vil også give indirekte omkostninger i form af forhøjede præmiesummer. 

Når man fastholder en forsikringsforpligtigelse overfor privathospitaler, der tager udgangspunkt 

i den enkelte virksomhed, er det problematisk, at der tegnes et regnestykke, der bygger på de 

store tals lov for en hel branche. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser for det udvidede dækningsområde 
 

Det fremføres i forslaget, at den foreslåede udvidelse ikke vil medføre merudgifter for erhvervs-

livet. Som nævnt ovenfor, mener Dansk Erhverv, at forslaget vil påføre privathospitalerne en 

væsentlig merudgift.  

Når dækningsområdet bliver udvidet vil det desuden medføre en administrativ omkostning for 

de nævnte sundhedsaktører, der i konkrete sager vil skulle bruge tid på at fremskaffe, frem-

lægge og dokumentere et givent behandlingsforløb.  

Det skønnes, at en udvidelse af patienterstatningsordningen vil koste det offentlige 20,4 mio. 

kroner. Udgifterne foreslås finansieret inden for de 7.300 kroner i egetbidrag. 

 

Dansk Erhverv kan ikke af høringsmaterialet læse, om denne finansiering er tilstrækkelig, og 

derfor ser vi med bekymring på, om den offentlige merudgift vil ”dryppe” nedad, og dermed 

blive pålagt de enkelte virksomheder og institutioner i den udvidede dækning. 

 

 

Dansk Erhverv foreslår, at lovforslaget i sin endelige form og såfremt det vedtages, følges op af 

en letforståelig vejledning.  

 
Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående høringssvar.   

Med venlig hilsen 

Katrina Feilberg 

Sundhedspolitisk chef 

Dansk Erhverv  

 

kfs@danskerhverv.dk 

tlf. 60101018 
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