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Forsikring & Pension har modtaget ”Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet” i
høring. Vi takker for muligheden for at afgive bemærkninger, idet vi indledningsvis
bemærker, at kun lovudkastets § 1 har direkte relevans for forsikrings- og pensionsbranchen.

Forsikring & Pension

Baggrund for vores høringssvar

www.forsikringogpension.dk

Når en kunde kommer til skade og ønsker at gøre brug af sin forsikring, har kunden efter gældende regler i forsikringsaftaleloven og erstatningsansvarsloven pligt
til at oplyse sin sag. Bevisbyrden er således kundens. En væsentlig del af denne
sagsoplysning sker ved, at en speciallæge udarbejder en speciallægeerklæring
eller udfylder en lægeattest om skadens omfang. Det gælder på så forskellige
forsikringer som fx ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.
Lægeforeningen har i forbindelse med ikrafttrædelsen af reglerne om registrering
og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder gjort os opmærksom på, at
en række sygehusansatte læger, der i deres fritid udfører dette arbejde for kunderne, skal lade sig registrere og betale et årligt gebyr som led i det proaktive
risikobaserede tilsyn. Ifølge Lægeforeningen har registreringspligten og særligt
det årlige gebyr den betydning, at en række sygehusansatte læger ikke længere
vil udarbejde speciallægeerklæringer, mens andre overvælter gebyret i prisen på
speciallægeerklæringerne og attesterne. Begge dele er helt igennem naturligt og
rationelt set fra lægens side. Desværre er det til ugunst for kunderne, der får
sværere ved at løfte bevisbyrden i forsikringssagerne.
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Forsikrings- og pensionsselskaberne har allerede mærket konsekvensen af registreringspligten og det medfølgende gebyr, idet prisen på enkelte speciallægeerklæringer er steget med et beløb svarende til det årlige gebyr.
Opbakning til det risikobaserede tilsyn
Vi bakker fuldt ud op om det proaktive risikobaserede tilsyn, som er til gavn for
patienterne i det danske sundhedsvæsen. Ingen tvivl om det. Vi noterer os samtidig, at der i bemærkningerne til lovudkastet gives udtryk for, at reglerne ikke
må være til hinder for eller hæmme sundhedspersoner i at udføre eksempelvis
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frivilligt, ulønnet arbejde. Tilsvarende gives der udtryk for, at reglerne om registrering og betaling af gebyrer skal være proportionelle med den risiko for patientsikkerheden, som behandlingsstedet udgør.
Vi er helt enige i disse synspunkter, og vi finder på netop den baggrund ikke, at
der er et begrundet behov for at føre et risikobaseret tilsyn hos de sygehusansatte
læger, som vælger at udfylde attester og udarbejde speciallægeerklæringer i fritiden. Det skyldes primært tre forhold:
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For det første udføres attest- og speciallægeerklæringsarbejdet ofte i et
lokale på det sygehus, hvor lægen er ansat. Sygehuset er i sig selv omfattet af registreringspligten og har betalt gebyr.
For det andet indgår der ikke egentlig sundhedsfaglig behandling i forbindelse med udfyldelsen af attesterne og udarbejdelsen af speciallægeerklæringerne. Lægen skal godt nok gennemføre en objektiv undersøgelse
af patientens – fysiske eller psykiske – helbred, men der er alene tale om
en undersøgelse, som skal fastlægge omfanget af patientens skade. Risikoen for patientsikkerheden ved denne undersøgelse er ganske, ganske
lille.
For det tredje er der tale om et arbejde, som lægerne udfører i deres fritid,
og som derfor kan sidestilles med frivilligt arbejde, som lægerne udfører
uden for deres normale arbejdstid. De bliver godt nok betalt for arbejdet,
men uden dette arbejde kan kunderne vanskeligt løfte bevisbyrden, som
gældende regler forpligter dem til.

På den baggrund foreslår vi, at Styrelsen for Patientsikkerhed anvender den foreslåede bemyndigelse i lovudkastets § 1, nr. 3 til helt at undtage lægers frivillige
arbejde med udfyldelse af attester og udarbejdelse af speciallægeerklæringer fra
registreringspligten og betaling af gebyr.
Vi har noteret os, at nogle sygehusansatte læger muligvis vil blive undtaget fra
registreringspligten og gebyret med de i lovudkastet beskrevne omsætningsgrænser. Det er dog vores vurdering - baseret på branchens samlede erfaring med,
hvad en speciallægeerklæring koster - at det langt fra gælder for alle lægerne.
Afslutningsvis finder vi anledning til at bemærke, at forsikrings- og pensionsselskaberne ikke er de eneste, der efterspørger attester og speciallægeerklæringer.
Det samme gælder for bl.a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i arbejdsulykkessager og kommunerne i kommunale sager.
***
Vi står som altid til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.
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