
 

 

 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har den 1. juni 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

691 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF). 

 

Spørgsmål nr. 691:  

”Hvordan mener ministeren, man kan sikre borgere som Signe, omtalt i BT den 28. 

aj  i artikle  ”Gruso t svigt på bosted: Sig e blev badet i skoldhedt va d” e  
forsvarlig sundhedsmæssig pleje og dermed ret til patienterstatning og tilsyn fra Sty-

relse  for Patie tsikkerhed, år de ikke er o fattet af su dhedslove s rettigheder?” 

 

Svar: 

Der er tale om en meget ulykkelig og beklagelig hændelse. 

 

Til brug for besvarelse af spørgsmålet har jeg anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed 

og Styrelsen for Patientklager om bidrag. 

 

For så vidt angår spørgsmålet om ret til patienterstatning har Styrelsen for Patientkla-

ger oplyst, at der i henhold til klage- og erstatningslovens § 19 kan ydes erstatning til 

patienter, som påføres skade i forbindelse med undersøgelse og behandling, som er 

foretaget af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp, jf. sundhedslo-

vens § 6.  

 

Behandling omfatter ifølge sundhedslovens § 5 blandt andet sundhedsfaglig pleje. 

Beboere på bosteder kan have ret til erstatning, hvis der sker en skade i forbindelse 

med sådan sundhedsfaglig pleje. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt et bad 

sker som led i en sundhedsfaglig pleje. 

 

Jeg kan henholde mig til Styrelsen for Patientklagers bidrag og Styrelsen for Patient-

sikkerheds bidrag. Styrelsen for Patientsikkerhed har endvidere oplyst, at styrelsen 

var på et varslet, reaktivt tilsyn på bostedet Skelbakken i begyndelsen af juli i år. Sa-

gen er ikke afsluttet endnu, men bostedet har indført nye retningslinjer for badning 

af beboere, personalet er undervist i disse retningslinjer, der er indkøbt badevands-

termometre, og der er installeret temperaturmåling på armaturer med alarm på det 

varme vand. 
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