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Status på anke af patienterstatningssager 

Siden 1. juni 2015 har det været Region Hovedstadens praksis at anke afgørelser fra 

Patienterstatningen, der vurderes at være forkerte af juridiske eller lægefaglige grunde.  

 

Tidligere havde man i regionen en tilbageholdende ankepraksis, hvor man alene anke-

de enkelte afgørelser, der blev vurderet forkerte af lægefaglige grunde. Man har såle-

des udvidet til også at anke juridiske forkerte afgørelser, herunder principielle afgørel-

ser, som underkender en fast praksis eller behandlingsmetode i regionen, og som der-

med fremadrettet kan få store økonomiske konsekvenser for regionen. 

 

Administrationen har til dato anket 32 afgørelser fra Patienterstatningen
1
, mens regio-

nens hospitaler siden 1. juni 2015 har anket 12 afgørelser.  

 

Regionens anker drejer sig enten om selve ansvarsgrundlaget eller om udmålingen af 

erstatningen. Ansvarsgrundlaget er spørgsmålet, om betingelserne for at tilkende er-

statning i det hele taget er opfyldt, fx om der er årsagssammenhæng mellem behand-

lingen og skaden, eller om der er handlet i strid med erfaren specialiststandard. En an-

ke vedrørende erstatningsudmålingen handler om den økonomiske opgørelse af en an-

erkendt skade, herunder godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjene-

ste og erstatning for tab af erhvervsevne. 

 

Administrationen anker i lige høj grad ansvarsgrundlaget og erstatningsudmålingen, 

mens hospitalerne primært anker ansvarsgrundlaget.  

 

Ankenævnet for Patienterstatningen har foreløbigt afgjort 21 af disse sager. I 11 til-

fælde har Ankenævnet for Patienterstatningen ændret Patienterstatningens afgørelser 

og givet Region Hovedstaden medhold i anken. I en enkelt sag har borgeren efterføl-

gende indbragt Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse for domstolene, hvor 

sagen stadig verserer.    

 

                                                      
1
 Patienterstatningen træffer årligt ca. 800 afgørelser, hvor Region Hovedstaden bliver pålagt erstatningsansvar. Det medfører 

yderligere ca. 1.500 afgørelser med udmåling af erstatningernes størrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   Side 2  

 

Derudover har Patienterstatningen i 2 sager, efter administrationen har gjort opmærk-

som på fejl i erstatningsudmålingen, genoptaget sagerne og reduceret erstatningsbelø-

bet. 

 

De ændrede afgørelser har betydet en reduktion af regionens erstatningspligt på 

4.270.371 kr.
2
 

 

Når regionen får medhold i Ankenævnet for Patienterstatningen, skal borgeren betale 

den for meget udbetalte erstatning tilbage. I det omfang, borgeren ønsker at indgå afta-

le om en afdragsordning, medvirker administrationen til en sådan aftale.  

 

Hvis borgeren indbringer afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen for dom-

stolene, tilbyder administrationen at stille tilbagebetalingskravet i bero, mens dom-

stolsprøvelsen foregår. 

                                                      
2
 I 2015 udbetalte Region Hovedstaden ca. 201 mio. kr. i patienterstatninger  


