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Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ”Udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet”.

Forsikring & Pension

Vi har ingen materielle bemærkninger til udkastet, men vi finder anledning til at
bemærke, at Folketinget pt. behandler ”Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om en
brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere” (L 47). Vi
opfordrer til, at det tydeliggøres, hvorvidt den foreslåede ret til godtgørelse til
forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet,
også gælder, hvis skaden er forårsaget af en registreret alternativ behandler.
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Vi er opmærksomme på, at registrerede alternative behandlere ikke er omfattet
af patienterstatningens dækningsområde. Det fremgår dog af L 47, at den ansvarsforsikring, som skal dække skader forårsaget af rygmanipulationsbehandling foretaget af registrerede alternative behandlere, skal ”lægge de samme
principper til grund, som anvendes ved behandlingen af sager ved Patienterstatningen.”
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Vi har noteret os, at loven, jf. det fremsatte lovforslags § 2, træder i kraft dagen
efter offentliggørelse i Lovtidende. Det er en betydelig fremrykning af ikrafttræden i forhold til det udkast, som er sendt i høring. Imidlertid nødvendiggør lovforslaget ikke væsentlige ændringer i de forsikringsaftaler, som forsikringsselskaberne har indgået med de forsikringspligtige i henhold til Lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. I andre tilfælde vil det forholde
sig anderledes. Vi opfordrer derfor lovgiver til at holde det in mente ved fremtidige ændringer.
Vi står som altid til rådighed for en uddybning af vores bemærkninger.
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