REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN

c/o Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø
Tlf. 35 29 81 00

OK‐Nyt – Praksis nr. 011‐2017
13‐03‐2017
EMN‐2017‐01602

Patienters adgang til at klage og søge erstatning, som følge af
ny tolkning af lov om assisteret reproduktion
Som følge af den nye tolkning af lov om assisteret reproduktion fra Sund‐
heds‐ og Ældreministeriet har Danske Regioner forespurgt ministeriet,
hvordan patienters adgang til at klage og søge erstatning forholder sig.
Her tænkes på de patienter, som fra gynækologimoderniseringens ikraft‐
trædelse 1. april 2016 til den nye tolkning af 6. marts 2017, selv har måtte
betale for assisteret reproduktion til eks. barn nummer to.
Ministeriet har nu svaret Danske Region Og meddeler, at: ”(…) patienters
adgang til at klage og søge erstatning er fastsat i klage‐ og erstatningslo‐
ven (LBK nr. 84 af 17. januar 2017).
Der ydes erstatning efter klage‐ og erstatningsloven til patienter, som på‐
føres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el. lign., som bl.a.
er foretaget på et sygehus eller på vegne af dette eller af privatpraktise‐
rende autoriserede sundhedspersoner m.v. Det betyder, at der alene gives
erstatning, hvis der er påført en skade i forbindelse med behandling eller
lign. Det er derfor vores umiddelbare vurdering, at der ikke kan søges er‐
statning efter klage‐ og erstatningsloven. Men en borger har altid mulig‐
hed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, så såfremt en borger
ønsker at klage, kan de rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikker‐
hed.
(…) ministeriets fortolkning af § 1a, som angivet i notat af 6. marts 2017,
gælder fremadrettet. Det betyder, at de berørte personer vil have adgang
til at modtage vederlagsfri inseminationsbehandling i speciallægepraksis
mhp. at få flere børn, hvis fertilitetsbehandlingen fortsat er aktuel, og hvis
de øvrige betingelser i lov om assisteret reproduktion er opfyldt – fx at
parret ikke må være genetisk beslægtet.”
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