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Svar på spm 645, 646 og supplerende til spm 448 

Danske Regioner er anmodet om at bidrag til ministerens besvarelser af spm 
645 og spm 646 samt supplerende til besvarelsen af spm 488. 

 

Vedr. spm. 645: 

”Ministeren bedes oplyse, hvornår ministeren forventer at modtage svar fra 
Danske Regioner og dermed besvare SUU alm. del – spørgsmål 488?” 

Danske Regioners bidrag: Der må være tale om en kommunikationsbrist. Det er 
aftalt, at ministeriet modtager bidrag til besvarelsen den 25. marts 2019. 

 

Vedr.  spm. 646: 

”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange penge regionerne har brugt i 
forbindelse med, at patienter skal tilbagebetale deres udbetalte 
patienterstatning? Ministeren bedes oplyse det samlede beløb samt beløb 
fordel på de fem regioner.” 

 

Danske Regioners bidrag: I regionerne beskæftiger flere medarbejdere sig 
deltids med administrationen af patienterstatningsområdet, herunder særligt 
udbetaling af erstatningsbeløb. Tilbagebetalingssagerne har været en mindre 
del af medarbejdernes opgaveportefølje. Medarbejderne tidsregistrerer ikke 
de enkelte arbejdsopgaver, hvorfor regionerne ikke har en opgørelse over 
tidsforbruget i forbindelse med tilbagebetaling af udbetalt erstatning. Derfor 
kan omkostningerne i forbindelse med sagerne heller ikke vurderes. Flere 
regioner har været involveret i en eller flere retssager om 
patienterstatningsspørgsmål, hvor der kan være udgifter til ekstern 
advokatbistand og sagsomkostninger, alt afhængig af om sagen er vundet eller 
tabt. Det vil kræve en nærmere manuel gennemgang af de sager, hvis man skal 
gøre den del af udgifterne op. 

 

Regionerne vurderer derfor, at det vil koste uforholdsmæssig mange ressourcer 
at finde oplysningerne om omkostninger ved administrationen. Det betyder, at 
der vil skulle fratages ressourcer fra andre administrative opgaver, som ellers 
kan komme borgerne til gode. 



    

 

 

 

Det kan dog oplyses, at efter Højesterets to domme afsagt den 7. december 
2017 vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling af udbetalt erstatning 
indhentede Ministeriet og Danske Regioner 2 notater fra Kammeradvokaten 
om rækkevidden af dommene. Den samlede udgift for regionerne beløb sig til 
90.625 kr.  

 

Vedr. spm. 488 

”Ministeren bedes i forlængelse af svar på SUU alm. del – spm. 329, indhente 
oplysninger vedr. tilbagebetalingskrav for patienterstatninger, både fordelt på 
regioner og sager. Opgørelsen bedes adressere sager med- og uden et 
forbehold, herunder angive årstal og måned for tilbagebetalingskrav, samt 
angive hvor mange tilbagebetalingskrav - fordelt efter sager med og uden 
forbehold - regionerne har frafaldet. Der henvises til 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/329/svar/1549066/index.
htm”. 

Svar: Danske Regioner har oplyst, at en nærmere kategorisering i forhold til det 
konkrete spørgsmål vil kræve manuel sagsgennemgang i hver enkelt region og 
uforholdsmæssigt mange ressourcer. 

Jeg har bedt Danske Regioner se på, om de af Folketinget ønskede 
informationer ikke kan fremskaffes, samt at Danske Regioner ellers konkret 
bidrager med information om, hvor mange ressourcer Danske Regioner taler 
om, så Folketinget har de eksakte 

oplysninger. Jeg vil oversende endeligt svar, når jeg har modtaget bidrag fra 
Danske Regioner. 

 

Yderligere svar fra Danske Regioner på spørgsmål 488: 

Der henvises til bidrag til svar på SSU alm. Del 991, 1002, 1005, 1022, 1023, 
1024, 1025 og 1026 jf. Danske Regioners brev til SUM af 1. juni 2018, og svar 
på anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del. spm. 427, jf. Danske 
Regioners brev til SUM af 1. februar 2018. Heraf fremgår, hvor mange 
tilbagebetalingssager regionerne har haft til og med 2017.  

Der henvises i øvrigt til regionernes bidrag til besvarelser sendt på området 
efter Højesteretsdommene 7. december 2017, hvor det er oplyst hvordan 
regionerne har forholdt sig til de tilbagebetalingskrav, de har rejst. Desuden 
henvises til besvarelser af SUU 329 og 342. 

Det bemærkes, at spørgsmålet allerede er besvaret tidligere. Det vurderes, at 
det vil koste uforholdsmæssig mange ressourcer at manuelt gennemgå de 
enkelte sager for igen at finde oplysningerne og fordele dem på måneder. 

 

Venlig hilsen 

Jane Brodthagen 
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