
Patientforsikringen · Nytorv 5 · 1450 København K
Telefon 33 12 43 43 · Fax 33 12 43 41 · pf@patientforsikringen.dk · www.patientforsikringen.dk 

Denne anmeldelse indsendes til Patientforsikringen straks efter, at sygehuset er blevet bekendt med en skade, der kan være 
erstatningsberettigende, eller der i øvrigt måtte være rejst erstatningskrav fra en patient.

1. Sygehuset

Behandlende sygehus Reference/j.nr.

2. Patienten

Fornavn(e) Efternavn Cpr.nr.

Adresse Postnr. By

3. Patientens helbredstilstand før skaden

Oprindelig årsag til undersøgelse/behandling/indlæggelse

Diagnose

4. Forventet sygeperiode

Forventet sygeperiode, såfremt patientskaden ikke var indtruffet. Heraf dage på sygehus

Fra den                                           til                                                                                        dage sengeliggende i hjemmet

dage oppegående i hjemmet

5. Den indtrufne skade

Skadedato

På hvilke(n) afdeling(er) fandt behandlingen sted?

Stillingsbetegnelse for det ansvarlige sundhedspersonale (f.eks. overlæge, sygehuslæge, afd.læge, R1, Rlæge, sygeplejerske, jordemoder osv.)

Hvori består og hvorledes opstod skaden?

Patientforsikringen
ANMELDELSE af skade på sygehus 

Udfyldes af sygehuset



6. Skadens følger

Er behandlingen af patientskaden afsluttet?

(Sæt X)    Ja  ■■ Nej  ■■ Hvis ja, hvornår:

Eventuelle bemærkninger:

Har den indtrufne skade medført varige mén?

(Sæt X)    Ja  ■■ Nej  ■■ Kan endnu ikke besvares  ■■

Hvis ja, hvilke:

7. Statistiske oplysninger

Med henblik på forskning i patientskader og forebyggelse af tilsvarende skader foretages der i Patientforsikringen en omhyggelig registrering
af data vedrørende de skader, der anmeldes. Oplysningerne videregives til Sundhedsstyrelsen.

Ved registreringen anvendes Sundhedsstyrelsens klassifikationer af sygdomme, operationer og behandlinger.

Følgende koder skal anføres:

DIAGNOSEKODE
(den/de sygdomme der var årsag til 

patientens behandling mv.)

OPERATIONSKODE
(operationer med tilknytning til skaden)

BEHANDLINGSKODE
(behandlinger med tilknytning til skaden)



8. Sygehusets bemærkninger

9. Korrespondance

Henvendelse i denne sag kan rettes til (sygehus/amtskommune, adresse og tlf.nr.)

Vedlæg venligst kopi af relevant materiale, herunder journal, røntgenbilleder, operationsbeskrivelser,
anæstesiskemaer, laboratorieskemaer mv.

Dato og underskrift

BEMÆRK: Patienten har i henhold til forvaltningsloven ret til aktindsigt i sagens akter.
Patienten modtager derfor altid kopi af sygehusets skadesanmeldelse.
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Patientforsikringen
Uddrag af lov om patientforsikring

(jfr. lovbekendtgørelse nr. 228 af 24. marts 1997 som ændret ved lov nr. 395 af 2. juni 1999, lov nr. 145 af 25. marts 2002 og
lov nr. 430 af 10. juni 2003)

§ 1. Til patienter, som her i landet påføres fysisk skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende foretaget på offentlige sygehuse og 
sygehuse, det offentlige har driftsoverenskomst med, ydes erstatning efter reglerne i denne lov. Det samme gælder for efterladte til sådanne patienter.

Stk. 2. Med patienter sidestilles personer, der deltager i biomedicinske forsøg, der ikke indgår som led i diagnostik eler behandling af personens 
sygdom. Det samme gælder for vævs-, organ- og vævsvæskedonorer.

Stk. 3. Loven gælder også for patienter, der deltager i biomedicinske forsøg inden for den primære sundhedssektor....

Ved lov nr. 430 af 10. juni 2003 er der foretaget følgende ændring af § 1, stk. 1, for skader forårsaget den 1. januar 2004 og senere:

§ 1, stk. 1: Der ydes erstatning efter reglerne i denne lov til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med 
undersøgelse, behandling eller lignende, som er foretaget 
1. på sygehus eller på vegne af dette,
2. af sundhedspersoner og andet personale som led i den præhospitale indsats efter sygehusloven,
3. af autoriserede sundhedspersoner ansat i amtstandplejen og under de kommunale sundhedsordninger eller på vegne af disse,
4. på universiteternes tandlægeskoler,
5. af privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner,
6. af læger, der uden at være privatpraktiserende foretager vaccination i henhold til lov om tilbud om gratis vaccination mod visse 

sygdomme eller
7. af læger, der uden at være privatpraktiserende, virker som vagtlæger.

Erstatningsberettigende skader

§ 2. Erstatning ydes, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt på en af følgende måder:

1) hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ville have handlet anderledes ved
undersøgelse, behandling eller lignende, hvorved skaden ville være undgået,

2) hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse,
behandling eller lignende,

3) hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller 
behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom, eller

4) hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling indtræder skade i form af infektioner eller andre 
komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor,
dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens 
indtræden i betragtning.

Stk. 2 ...

§ 3. Skade som følge af, at der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, erstattes kun i de i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte tilfælde.
Stk. 2. Ved ulykkestilfælde, der ikke omfattes af § 2, stk. 1, nr. 2, ydes erstatning kun, hvis skadelidte er under behandling m.v. på et sygehus, og 

ulykken er indtruffet inden for dettes område under sådanne omstændigheder, at sygehuset måtte antages at have pådraget sig 
erstatningsansvar herfor efter almindelige erstatningsretlige regler.

Stk. 3. Erstatning efter denne lov ydes ikke for skader, der skyldes egenskaber ved de lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling 
eller lignende.

§ 5 Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar.
Stk. 2. Erstatning m.v. efter stk. 1 ydes, såfremt den overstiger 10.000 kr. ...
.….

Sagernes behandling

§ 13. Patientforsikringsforeningen modtager, oplyser og afgør alle erstatningssager efter denne lov...
Stk. 2...
Stk. 3...

§ 15. De afgørelser, der træffes efter § 13, kan indbringes for Patientskadeankenævnet, der har den endelige administrative afgørelse.
Patientskadeankenævnet kan tillægge en klage opsættende virkning.
Stk. 2. Klage til Patientskadeankenævnet indgives inden 3 måneder efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.
Stk. 3...

§ 16. Patientskadeankenævnets afgørelse kan indbringes for landsretten, der kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen.
Stk. 2. Indbringelse skal ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

§ 17. Patientforsikringsforeningen kan af kommuner, amtskommuner og andre vedkommende, herunder sygehuse, institutioner, behandlende læger 
m.v. samt den skadelidte, forlange meddelt enhver oplysning, herunder sygehusjournaler, journaloptegnelser m.v., som foreningen skønner er af 
betydning for behandling af sager efter loven.
Stk. 2...
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