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Forsikring & Pension

Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden
for sundhedsvæsenet”.
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Materielle bemærkninger

fp@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension har ingen materielle bemærkninger til lovforslaget, idet vi
hæfter os ved, at staten med lovforslagets § 1, stk. 5 pålægges erstatningspligten for de af lovforslaget omfattede skader på værnepligtige og fængselsindsatte.

www.forsikringogpension.dk

Patienterstatningens dækningsområde

abs@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension henvendte sig i november 2013 til daværende sundhedsminister, Astrid Krag, for at rette opmærksomheden mod patienterstatningsordningens dækningsområde. Vi foreslog en udvidelse af Patienterstatningens dækningsområde således, at patienter, der har fået samme behandling af den samme autoriserede sundhedsperson med den samme skade til følge, ikke fremadrettet har en forskellig retsstilling i forhold til patienterstatningsordningen.
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På baggrund af vores henvendelse nedsatte daværende sundhedsminister, Nick
Hækkerup, i foråret 2014 en uformel arbejdsgruppe, som fik til formål at analysere patienterstatningens dækningsområde.
Vi har været i dialog med den uformelle arbejdsgruppe med henblik på at drøfte
den problemstilling, som vi rejste i november 2013, og at skabe større retssikkerhed for patienterne. Der er tale om en problemstilling, som vedrører et stort
og stigende antal patienter, som ikke med rimelighed kan forventes at gennemskue de nugældende regler, som giver patienterne en forskellig retsstilling afhængigt af den valgte behandlers ansættelsesretlige forhold.
Det er en omfattende og kompleks problemstilling, som involverer mange forskellige grupper af autoriserede sundhedspersoner. Den lader sig kun løse på tilfredsstillende vis for patienterne med input fra en bred kreds af interessenter,
herunder Forsikring & Pension, forskellige behandlerorganisationer, private udbydere af sundhedsydelser m.fl.
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Derfor håber vi, at ministeriet opfordrer relevante interessenter med forskellige
vinkler på problemstillingen til at bidrage med deres viden og input, så politikerne kan få det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger til gavn for patienterne i Danmark.
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Forsikring & Pension står selvfølgelig til rådighed for den uformelle arbejdsgruppe med input.

Med venlig hilsen
Astrid Breuning Sluth.

Side 2

