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Bekendtgørelse om ansvarsforsikring mv. - Forsikring & Pensions høringssvar
Forsikring & Pension takker for muligheden for at komme med bemærkninger til
”Udkast til bekendtgørelse om ansvarsforsikring og indberetningspligt i forbindelse
med manipulationsbehandling af rygsøjlen”.
Indledningsvis vil vi kvittere for, at det er en kort og overskuelig bekendtgørelse,
som alene fokuserer på det væsentligste.
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Vi har kun to bemærkninger til udkastet.
Astrid Breuning Sluth

Indberetningspligten
Vi anerkender, at det med det vedtagne lovforslag er besluttet, at både ansvarsforsikringsselskab og alternativ behandler skal indberette anmeldte skader til Styrelsen for Patientsikkerhed. Denne dobbelte indberetningspligt giver ingen værdi
i forhold til ”at følge ordningen” og ”få et overblik over antallet af skader”, som
ifølge lovbemærkningerne er formålet med indberetningerne.
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Så længe der er tale om, at selskabet alene skal sende et tal for, hvor mange
skader der er anmeldt til selskabet i det forgangne år, er opgaven overkommelig.
Det er derfor vores vurdering, at indberetningspligten i det tilfælde ikke er afgørende betydning for et forsikringsselskabs beslutning om at tilbyde ansvarsforsikringen. Vi har imidlertid meget svært ved at se, at det er nødvendigt for opfyldelse
af formålet, at styrelsen skal have navnene på skadelidte.
Ministeriet har oplyst os om, at kravet om indberetning af navn på skadelidte
skyldes, at der er tale om en dobbeltindberetningspligt, hvor både selskab og
registreret alternativ behandler skal indberette anmeldte skader. Det er ministeriets vurdering, at det er nødvendigt med skadelidtes navne for at sikre, at én
anmeldt skade ikke bliver talt med to gange i styrelsens årlige opgørelse. Vi anerkender, at den årlige opgørelse selvfølgelig skal være retvisende, men mener
ikke, at det nødvendiggør, at selskabet videregiver navnene på skadelidte.
Da der er tale om en almindelig erhvervsansvarsforsikring, er det kun forsikringstageren – det vil sige RAB’eren – der kan anmelde skader på forsikringen. Forsikringsselskabet og RAB’eren har derfor præcis samme viden om antallet af anmeldte skader.
Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

Forsikring & Pension

Hver anmeldelse tildeles et sags- eller skadesnummer af forsikringsselskabet. Det
er det nummer, der bruges til identifikation af skaderne. RAB’eren bør være bekendt med sags- eller skadesnumrene.
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Vi foreslår derfor, at forsikringsselskabet og RAB’eren skal indberette antallet af
anmeldte skader i det forgangne år samt sags- eller skadesnumrene. På den måde
får styrelsen de oplysninger, som er nødvendige for at opfylde formålet med indberetningspligten uden, at navnene på skadelidte videregives.
Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli. Vi har tidligere gjort opmærksom på, at det
kan opstå tvivlsspørgsmål, hvis ikke bestemmelsen præciseres.
Hvis skadelidte har påbegyndt et behandlingsforløb før 1. juli, og behandlingsforløbet fortsættes efter 1. juli, dækker forsikringen kun, hvis skaden (dokumenterbart) er opstået efter 1. juli.
Vi beder ministeriet præcisere det i bekendtgørelsen for at undgå, at der opstår
tvivlsspørgsmål.
Vi står som altid til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen

Astrid Breuning Sluth
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