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F&Ps høringssvar vedr. ændring af regler om regulering 
og forrentning af erstatninger efter KEL 

F&P har modtaget udkast til forslag til ændring af sundhedsloven og lov om 

klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet i høring. Vi takker 

for muligheden for at komme med bemærkninger. 

 

Vores bemærkninger er afgrænset til den del af udkastet, der vedrører regu-

lering og forrentning af patienterstatninger. Denne del er relevant for de for-

sikringsselskaber, der tegner den lovpligtige patientforsikring efter lov om 

klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL). 

Positivt med forsimpling af reglerne 

Overordnet set finder vi det positivt, at der med udkastet lægges op til en 

forsimpling af reglerne for regulering og forrentning af godtgørelse og erstat-

ning tilkendt i henhold til reglerne i kapitel 3 og 4 i KEL. 

 

Den nuværende skønsmæssige vurdering af forrentningstidspunktet, der 

skal foretages for hver enkelt erstatningspost, vil uundgåeligt betyde, at det 

bliver vanskeligere at behandle sagerne, ligesom risikoen for forlænget sags-

behandlingstid og flere anker og retssager må antages at være betydelig. 

 

Den med Højesteretsdommen af 4. december 2020 indførte praksis er ufor-

udsigelig og uigennemskuelig for patienterne, som ikke har en reel mulighed 

for - uden professionel bistand - at forstå, hvordan forrentningstidspunk-

terne i deres sag er fastsat. Det har aldrig været meningen med ordningen, at 

den skulle være kompleks og kræve professionel hjælp at benytte og forstå. 

Tværtimod. 

 

Den foreslåede ændring af regulerings- og forrentningsbestemmelserne vil 

gøre det lettere for såvel Patienterstatningen som de erstatningspligtige at 

beregne godtgørelse og erstatning, og det vil samtidig give patienterne bedre 

mulighed for selv at forstå, hvordan deres godtgørelse og erstatning bereg-

nes. 
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Side 2 

Samtidig betyder udkastet, at regulerings- og forrentningsbestemmelserne i 

patienterstatningsordningen ensrettes med bestemmelserne på arbejdsska-

deområdet, som i sin natur ligner patienterstatningsordningen på mange 

punkter. 

Afgørelsestidspunktet 

Vi ser et behov for en præcisering af udkastets § 24c, hvoraf det fremgår, at 

forrentning finder sted, såfremt godtgørelse og erstatning udbetales senere 

end fem uger efter ”afgørelsestidspunktet”.  

 

Vi ser gerne, at det præciseres i bestemmelsen, at forrentning løber fra ”af-

gørelsen om tilkendelse af erstatning” og ikke fra ”afgørelsestidspunktet”. 

 

Vores forslag er baseret på den erfaring, at ordlyden af en given bestemmelse 

kan vægte tungere end lovbemærkningerne, idet der i praksis er eksempler 

på, at ellers klare lovbemærkninger tilsidesættes med henvisning til ordlyden 

i en lovbestemmelse. Vores forslag har dermed til formål at imødegå krav om 

forrentning allerede fra anerkendelsestidspunktet og en efterfølgende dis-

kussion ved domstolene om, hvorvidt man kunne have vurderet erstatnings-

kravet på det tidspunkt. 

 

*** 

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for en uddybning af vores bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Astrid Breuning Sluth 

 


