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Folketingets Social- og Ældreudvalg

Folketingets Social- og Ældreudvalg har den 12. maj 2021 stillet følgende spørgsmål
nr. 620 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra af ikkemedlem af udvalget (MFU) Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF).
Spørgsmål nr. 620:
”Vil ministeren redegøre for, om borgeren kan kræve erstatning af kommunen, hvis
der opstår skader i forbindelse med et forkert opmålt eller indrettet
kompressionsprodukt – på samme måde som de private bandagister? Dette kan
f.eks. blive aktuelt, hvis der udvikler sig rosen, fordi kompressionsproduktet gnaver
hul, når der er sket forkert opmåling eller ved irreversible skader, hvor f.eks. armen
vokser og ikke kan mindskes i omfang igen?
Der henvises til SOU alm. del – bilag 283 (fortroligt) og debatindlægget ”Er
fritvalgsordningen for personlige hjælpemidler kun for de rige i Vejle Kommune?” af
Ulla Asmussen, fredericiaavisen.dk den 7. maj 2021.”
Svar:
Til brug for min besvarelse har jeg indhentet bidrag fra Patienterstatningen, som jeg
kan henholde mig til:
”Patienterstatningen kan ikke gå ind i den konkrete sag, men vi kan generelt oplyse,
at patienterstatningsordningen, der har hjemmel i klage- og erstatningsloven (KEL),
dækker skader i forbindelse med undersøgelse og behandling udført af
sundhedspersoner tilknyttet de kommunale sundhedsydelser, herunder
hjemmesygeplejen. Vi henviser herved til § 5, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, i bekendtgørelse
nr. 636 af 29. maj 2018 om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang
inden for sundhedsvæsenet.
Hvis en sygeplejerske eller denne dennes medhjælper som led i en kommunal
sundhedsydelse foretager opmåling og tilretning af kompressionsprodukter foreligger
der efter vores opfattelse sundhedsfaglig behandling. Det betyder, at en evt. skade i
forbindelse med behandlingen er omfattet af patienterstatningsordningen. Hvis
skaden skyldes forkert opmåling eller udlevering af et forkert produkt, vil der være
erstatningsansvar efter specialistreglen i KEL § 20, stk. 1, nr. 1. Hvis behandlingen har
været korrekt, kan en evt. komplikation til behandlingen efter omstændighederne
dækkes efter rimelighedsreglen i KEL § 20, stk. 1, nr. 4, forudsat, at der er tale om en
sjælden og alvorlig komplikation. Endelig kan der være erstatningsansvar efter KEL §
20, stk. 1, nr. 2, hvis skaden skyldes en defekt i kompressionsproduktet.
Det er kommunen, der er erstatningsansvarlig for skader i forbindelse med de
kommunale sundhedsydelser, jf. KEL § 29, stk. 1, nr. 3. Sagen rejses af borgeren ved
at indsende en ansøgning til Patienterstatningen, der herefter behandler sagen og
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tager stilling til, om erstatningsbetingelserne er opfyldt. Den skadelidte skal ikke selv
rejse krav mod kommunen. Patienterstatningen kan således bekræfte, at der er
mulighed for at søge om erstatning efter patienterstatningsordningen for skader
påført ved forkert opmåling eller tilretning af kompressionsprodukter udført af
kommunalt ansatte sundhedspersoner eller på vegne heraf. Erstatningsansvaret
påhviler kommunen. I bilag 283 lægges det til grund, at private bandagister selv skal
betale for skader i forbindelse med forkert opmåling af kompressionsprodukter.
Dette er ikke korrekt. Bandagister er autoriserede sundhedspersoner og dermed
omfattet af patienterstatningsordningen. Hvis behandlingen sker efter aftale med en
kommune som led i levering af en kommunal sundhedsydelse, påhviler
erstatningsansvaret for evt. behandlingsskader kommunen.”
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