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Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 14. december 2017 stillet følgende
spørgsmål nr. 17 (L 98 – Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning
af udbetalte erstatninger m.v.) til sundhedsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).
Spørgsmål nr. 17:
”Ministeren bedes oplyse, hvor mange patienter der har eller er i gang med at
tilbagebetale en tidligere godkendt erstatning til en region?”
Svar:
Jeg har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet bidrag fra Danske Regioner,
som oplyser følgende:
”Da ske Regio er har edt regionerne om at udfylde nedenstående skema med henblik på besvarelsen:

1. Antal sager, hvor regionen har
rejst krav
over for en
patient

2. Antal sager,
hvor patienten har
tilbagebetalt erstatningen / kravet

3. Antal sager,
hvor patienten er
ved at afdrage
erstatning /kravet

2015

72

34

18

4. Antal sager,
hvor patienten ikke er
gået i gang
med at afdrage erstatningen/kravet
20

2016

78

38

16

28

2017
(frem til
30/11)

103

28

17

58

Tallene skal tages med et forbehold, idet en tilbagebetalingssag kan strække sig over
flere år, inden patienten foretager selve tilbagebetalingen.
Ved fremsøgning af tal til brug for tabellen er der eksempelvis tilfælde, hvor regionen
har fremsendt et krav i fx 2014, men dette krav er først indbetalt i 2015 efter adskillige henvendelser fra patienten (måske dennes advokat), overvejelse af tilbagebetalingsordning eller måske fremsendelse af sagen til SKAT. Alt dette kan tage lang tid,
og derfor afsluttes sagen måske ikke i det år, hvor kravet fra regionen blev fremsendt.
Dette gør, at talle e i fx søjle , og ikke svarer præ is

ed søjle .”

Jeg henholder mig til Danske Regioners svar.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby
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