Center for Sundhed

Sagsnr. : 20012506
CentrfoSudhags.:20156SbehLvitrupCU-ska
Dato:10.decmbr2

NOTAT

Sagsbeh: Lasse Sveistrup
CSU-sekretariatet

Til:

Dato: 10. december 2020

Regionsrådet

Ny Højesteretsdom betyder, at regionen skal betale flere
renter i erstatningssager
Regionsrådet er ved et tidligere møde i regionsrådet den 23. juni 2020 orienteret om
en ventet principiel Højesteretsdom om renter i patienterstatningssager.
Højesteret har den 4. december 2020 afsagt en dom, som vil få økonomisk betydning
for regionernes udgifter til renter i sager om patienterstatning.
Patienterstatningen har ligeledes den 4. december 2020 meddelt regionerne, at man midlertidigt har pauseret udsendelse af nye afgørelser, mens man analyserer dommens betydning for patienterstatningsmyndighedernes praksis.

Højesterets dom
Højesteret slår fast, at Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen skal
tilkende renter til erstatningsberettigede patienter fra et væsentligt tidligere tidspunkt
end hidtil.
Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen har hidtil forrentet erstatningsbeløb fra månedsdagen efter, at Patienterstatningen faktisk har modtaget de nødvendige oplysninger til at kunne beregne erstatningens størrelse. Det tidspunkt har typisk været sent i sagsbehandlingen, da Patienterstatningen først har indhentet oplysninger til brug for udmåling af erstatning, når det er konstateret, at der er sket en skade, og
sagen er anerkendt.
Efter Højesterets dom skal erstatningsbeløb forrentes fra månedsdagen efter Patienterstatningen kunne og burde indhente oplysninger til brug for udmåling af erstatningens
størrelse. Det tidspunkt er ikke nødvendigvis fra sagens start, når patienten anmelder en
skade til Patienterstatningen, men skal heller ikke som hidtil vente på, at Patienterstatningen tager stilling til, om en anmeldt skade kan anerkendes.

I den konkrete sag, der var til behandling i Højesteret, fastsatte Højesteret tidspunktet
for, hvornår Patienterstatningen kunne og burde indhente oplysninger til brug for udmåling af erstatningens størrelse, til månedsdagen efter, at Patienterstatningen tidligt i
sagsforløbet modtog en speciallægeerklæring, der belyste patientens helbredstilstand.

Økonomisk konsekvens
Højesteretsdommen lægger op til, at forrentningstidspunktet afhænger af patienterstatningsmyndighedernes konkrete vurdering i hver enkelt sag af, hvor tidligt det er relevant
at indhente oplysninger til brug for erstatningsudmålingen.
Vi ved, at Patienterstatningen som følge af dommen skal genoptage erstatningsopgørelser 3 år tilbage i tid og revurdere forrentningstidspunktet. For Region Hovedstaden vil
det dreje sig om anslået op imod 2.500 afgørelser.
Ved orienteringen i juni 2020 meddelte administrationen dette foreløbige grove skøn
over Region Hovedstadens merudgifter. Før patienterstatningsmyndighederne har analyseret dommen og meldt ud om deres fremtidige praksis, er det meget vanskeligt at
vurdere de økonomiske konsekvenser nærmere. Nedenstående tabel er administrationens bedste skøn for de økonomiske konsekvenser af dommen i højesteret ved hhv.
genvurdering af de op imod 2.500 afgørelser samt de øgede udgifter ved fremtidige
patienterstatninger.
Rentebeløb til udbetaAdministrationsbidrag* Fremadrettet merudgift
ling i genoptagelsessager
30 mio. kr.
29 mio. kr.
9 mio. kr. / årligt
* Udgangspunkt i det nuværende takstbidrag pr. sag og anslået 2.500 genoptagelsessager. Administrationsbidrag til Patienterstatningens kommende behandling af genoptagelsessagerne er endnu ukendt.

