BEHANDLINGS- OG LÆGEMIDDELSKADER PÅ
SOCIALOMRÅDET

AUTORISEREDE SUNDHEDSPERSONER
Al behandling foretaget af en autoriseret
sundhedsperson eller dennes medhjælp er
omfattet af erstatningsordningen.

EN SKADE KAN VÆRE
Utilstrækkelig sårpleje.
Medicineringsfejl.
Skadelige bivirkninger af medicin.
Forsinket handling på klare
sygdomstegn.
Forsinket handling på følger efter
fald.

INFORMATIONSPLIGT
Autoriserede sundhedspersoner har pligt til at oplyse en borger om
erstatningsmuligheden, hvis man tror, der kan være sket en skade.
Patienterstatningen vil anse institutionen som den ansvarlige part i sagen. Aldrig
den ansatte.

DER KAN SØGES ERSTATNING FOR BL.A.:
varigt mén.
svie og smerte.

tab af erhvervsevne eller indkomst.
erstatning til efterladte ved dødsfald.

HVEM ER PATIENTERSTATNINGEN OG HVEM BETALER ?
Patienterstatningen er den institution i Danmark, der behandler alle
sager, der vedrører skader efter sygdomsbehandling, undersøgelser
og sundhedsfaglig pleje m.v. Vi behandler også lægemiddelskader både skadelige bivirkninger og skader efter fejlmedicinering.
Vi afgør sagerne efter klage- og erstatningsloven og følger reglerne i
erstatningsansvarsloven, når vi udregner erstatningens størrelse.
Det er kommunen eller regionen, der finansierer de skader, der sker
på deres institutioner.
Lægemiddelskader finansieres af Sundheds- og Ældreministeriet.

1.

HVORDAN VURDERER VI, OM DER ER SKET EN SKADE ?
Vi ser på, om den mest erfarne specialist på det aktuelle område, fx en social- og
sundhedsassistent, ville have handlet anderledes og skaden derved kunne være
undgået. Er det tilfældet, kan beboeren have ret til erstatning (specialist-reglen).
Beboeren kan også have ret til erstatning, selv om alle har gjort, hvad de skulle,
men der alligevel sker en skade. Her vil vi se på skadens alvor og på, hvor meget
beboeren skal tåle i forhold til alvoren af sin sygdom. Jo mere syg man er, jo mere
skal man tåle uden at få erstatning (rimeligheds-reglen).

SÆRLIGT OM LÆGEMIDDELSKADER
Alvorlige og sjældne bivirkningsskader kan give erstatning.
Både psykiske og fysiske skader kan give erstatning.
Eksempler på psykiske skader kan være; hallucinationer, depression, angst,
søvnløshed, tab af sexlyst.
Eksempler på fysiske skader kan være; blodprop, nedsættelse af hørelse, tab af
smags- eller synssans.

Eksempel: Fejlmedicinering gav
nyresvigt

Eksempel: Forkert håndtering af
lårbensbrud

En beboer på et bosted fik ved en fejl
udleveret en anden beboers medicin
mod skizofreni. Han led ikke selv af
skizofreni. Om aftenen blev han indlagt
med akut nyresvigt og lå i respirator i
12 dage.

En beboer på et bosted faldt og fik et
lårbensbrud. Han blev efterfølgende,
under stærke smerter, liftet op i sengen.
Senere blev beboeren indlagt på
hospitalet og døde efter et par dage.

Med lovudvidelsen er
sagen omfattet af
erstatningsordningen,
fordi der er tale om en
behandling foretaget af
en autorisere sundhedsperson eller af dennes
medhjælp.
Hvis Patienterstatningen
vurderer, at fejlmedicineringen var
skyld i nyresvigtet, vil
beboeren derfor have
ret til erstatning.

De efterladte mener, at personalet ikke
skulle have liftet ham efter faldet. De
mener også, at personalet skulle have
ageret hurtigere i forhold til at få ham
indlagt.
Hvis Patienterstatningen vurderer, at
personalet ikke var opmærksomme
nok, kan de efterladte have ret til
erstatning. Men kun hvis det vurderes,
at tilkaldelse af fx lægevagten kunne
have forhindret det komplicerede
efterforløb, der forårsagede beboerens
død.
2.

HVAD ER DET NYE ?
Den 1. juli 2018 træder en lovudvidelse vedrørende patienterstatning i kraft.
Lovændringen gælder for afgørelser, der træffes fra den dato.

1. Behandling udført af alle autoriserede sundhedspersoner/deres medhjælpere - er
nu omfattet af erstatningsordningen, uanset hvem der behandler, og hvor
behandlingen foregår.

2. Nu kan beboere på fx et bosted få erstatning, hvis der sker fejlmedicinering, og de
får en skade. Tidligere kunne beboerne kun få erstatning for skadelige bivirkninger,
hvis det var en privatpraktiserende, autoriseret sundhedsperson, der påførte dem
en behandlingsskade - fx egen læge.

3. Fredning af allerede udbetalte erstatninger. Tidligere kunne en borger risikere at
miste en allerede udbetalt erstatning, hvis sagen blev anket af fx kommunen.

4. Får en borger anerkendt en skade og tildelt erstatning, vil der blive modregnet et
egetbidrag på 7.460 kr. (2018-niveau).

5. Psykiske skader efter medicinering bliver dækket. Tidligere var det kun fysiske
skader, der kunne give erstatning.

3.

