
 

UDKAST
til

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring 
af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

I medfør af § 9, stk. 31, i lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og for-
skellige andre love, jf. § 2, nr. 1, i lov nr. 314 af 25. april 2018 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang in-
denfor for sundhedsvæsenet, § 42 i lov nr. 1257 af 18. december 2012 om ændring af lov om klage- og erstatningsad-
gang inden for sundhedsvæsenet, § 5, stk. 2,3 i lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om 
klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, § 5, stk. 2,4 i lov nr. 519 af 26. maj 2014 om ændring af 
sundhedsloven, § 11, stk. 2,5 i lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige 
andre love, § 14, stk. 2,6 i lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgning, meddelelser og klager til of-
fentlige myndigheder, § 37 i lov nr. 654 af 8. juni 2016 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, § 9, stk. 3,8 i lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sund-
hedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love, § 39 i lov nr. 238 af 15. marts 2017 om æn-
dring af klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, § 26, stk. 3,10 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 om æn-
dring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love, § 2111 i lov nr. 655 af 8. juni 2017 om an-
vendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile og § 512 i lov nr. 314 af 25. april 2018 om ændring af lov 

1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”De dele af § 1, som i medfør af stk. 2 er sat i kraft i Færøerne, kan ved kongelig an-
ordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
2 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sæt-
tes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
3 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§ 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de 
ændringer, som de færøske forhold tilsiger.”
4 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med 
de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
5 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Lovens § 7 kan for Færøerne sættes i kraft ved kongelig anordning med de afvigel-
ser, som de særlige færøske forhold tilsiger.”
6 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§§ 8 og 9 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de 
ændringer, som de færøske forhold tilsiger.”
7 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt 
eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.”
8 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Lovens § 1, nr. 11-21 og 24-26, §§ 2, 3, 5 og 6 og § 7, nr. 1, kan ved kongelig anord-
ning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
9 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt 
eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
10 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§§ 14 og 16 kan helt eller delvis ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med 
de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.”
11 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-19 kan ved kongelig anord-
ning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.” 
12 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan for Færøerne sættes i kraft ved 
kongelig anordning med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.”
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Side 2

Side 2om klage- og erstatningsadgang indenfor for sundhedsvæsenet, § 713 i lov nr. 558 af 29. maj 2018 om ændring af 
sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om høje-
ste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,  § 414 i lov nr. 730 af 8. juni 2018 om ændring af 
sundhedsloven og om lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, § 9, stk. 2,15 i lov nr. 1555 af 
18. december 2018 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om 
apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love, § 416 i lov nr. 1435 af 17. december 2019 om ændring af 
lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven og § 7, stk. 2,17 i lov nr. 1436 af 17. 
december 2019 om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, 
sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lægemiddelloven, bestemmes:

§ 1

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1248 
af 19. december 2011, foretages følgende ændringer: 

1. I § 1, stk. 1 og 2, ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Patientklager«.

2. I § 1, stk. 2, ændres ”kapitel 4 i lov om patienters retsstilling” til: ”kapitel 8 i den for Færøerne gældende sund-
hedslov”.  

3. I § 1, ophæves stk. 3 og 4, og efter stk. 2, indsættes som nye stykker: 
”Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 4. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 5. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 6. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 7. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 8. Klager over videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til forskning eller statistik, jf. § 46, stk. 2, eller § 47 i 

den for Færøerne gældende sundhedslov, kan ikke behandles af Styrelsen for Patientklager.
Stk. 9. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om Styrelsen for Patientklagers visitation af sager efter 

stk. 1.«

4. § 2 affattes således:
»§ 2. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. §§ 13-16, behandler klager fra patienter over autoriserede sundheds-

personers sundhedsfaglige virksomhed, herunder personer autoriseret til specifikke opgaver, og forhold omfattet af den 
for Færøerne gældende sundhedslovs kapitel 4-7 og 9 samt afsnit IV med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige 
lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Nævnet kan ikke behandle en klage, hvis den sundhedsfaglige virk-
somhed, klagen vedrører, er omfattet af en klage efter § 1, medmindre Styrelsen for Patientklager i anledning af klagen 
efter § 1 har udtalt kritik af sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed.

5. I § 2 ophæves stk. 3 og i stedet indsættes:
»Stk. 3 (sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om Styrelsen for Patientklagers visitation af sager efter 

stk. 1«.

6. I § 2 a ændres »Sundhedsstyrelsen« til: »Styrelsen for Patientsikkerhed«.

7. § 3, 1. pkt., ophæves og i stedet indsættes:

13 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men § 1, stk. 3, i lov om klage- og erstat-
ningsadgang inden for sundhedsvæsenet som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, og denne lovs § 2, nr. 2-7 og 9-16, kan ved konge-
lig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.”
14 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i 
kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger”. 
15 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”§§ 1 og 5 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne 
med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.”
16 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1, nr. 1, og 4-11, kan ved kongelig an-
ordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger.”
17 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de æn-
dringer, som de færøske forhold tilsiger.”
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Side 3

Side 3»Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgiver i sager efter §§ 2 og 2 a en udtalelse om, hvorvidt sundhedspersonens 
sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedspersonen har handlet i strid med den for Færøerne 
gældende sundhedslovs kapitel 4-7 og 9 samt afsnit IV.«

8. I § 3 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan i sager omfattet af § 2, stk. 1, mægle forlig mellem parterne og 

træffe afgørelse om, at det arbejde, en praktiserende tandlæge har udført, er mangelfuldt, og at der skal ske hel eller 
delvis tilbagebetaling af honoraret til patienten. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan desuden træffe afgørelse om, 
at der skal ske omgørelse af arbejdet eller betaling for omgørelsen.«

9. § 4 ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 3 a. Klager efter §§ 1 og 2 skal være indgivet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være

bekendt med det forhold, der klages over. Klager skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har 
fundet sted. Der kan ikke dispenseres fra de nævnte klagefrister.

Stk. 2. Er klagen omfattet af § 2, stk. 1, 2. pkt., forlænges fristerne i stk. 1 svarende til perioden fra indgivelse af 
klagen efter § 1, til Styrelsen for Patientklagers afgørelse forelå.

§ 3 b. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

Klager over beslutninger om anvendelse af tvang

§ 4. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

§ 4 a. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)«. 

10. I overskriften før § 5 indsættes efter »kommunalbestyrelsers,«: »Udbetaling Danmarks,«.

11. Efter § 10 indsættes i kapitel 1:

»§ 10 a. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

12. I overskriften før § 11 ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Patientklager«. 

13. I § 11, stk. 1 og stk. 2, ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Patientklager«.

14. I § 11, stk. 3, ændres »Patientombuddets« til: »Styrelsen for Patientklagers«.

15. I § 12, stk. 1, ændres »Sundhedsstyrelsen« til: »Styrelsen for Patientsikkerhed«.

16. I § 12, stk. og 2, ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Patientklager«.

17. I § 12, stk. 2, ændres »Patientombuddets« til: »Styrelsen for Patientklagers«.

18. I § 12, stk. 3-5, ophæves og i stedet indsættes: 
»Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 4. Styrelsen for Patientklager underretter Styrelsen for Patientsikkerhed om modtagne klager efter § 1 og om 

Styrelsen for Patientklagers afgørelse af sådanne klager. Styrelsen for Patientklager videregiver sagsakter og sagsoplys-
ninger i klagesager efter 1. pkt. til brug for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedsvæsenet efter sund-
hedsloven og tilsyn med sundhedspersoner efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virk-
somhed og til Styrelsen for Patientsikkerheds læringsaktiviteter.

Stk. 5. Styrelsen for Patientklager udarbejder en årsberetning om Styrelsen for Patientklagers virksomhed. De færø-
ske sundhedsmyndigheder bidrager efter Styrelsen for Patientklagers anmodning med oplysninger til brug for årsberet-
ningen. Årsberetningen offentliggøres og sendes til sundheds- og ældreministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, 
Sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner og det færøske sundhedsministerium. 

Stk. 6. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om Styrelsen for Patientklagers videregivelse af 

sagsakter og sagsoplysninger efter stk. 4, 2. pkt.«.

19. I § 12 a, stk. 1, 2. og 3. pkt., stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Pa-
tientklager«.

20. I § 12 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »ombuddets« til: »styrelsens«.
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Side 4

Side 4
21. I § 13, stk. 4, ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Patientklager«.

22. I § 16, stk. 1, ændres »§ 12, stk. 1-3 og stk. 4, 1.-3. pkt.« til: »§ 12, stk. 1-2 og 4, og stk. 5, 1.-3. pkt.«

23. Efter § 16 indsættes før overskriften før § 17:

”Tvangsbehandlingsnævnet

§ 16 a. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

§ 16 b. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)

§ 16 c. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

§ 16 d. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)”. 

24. § 17, stk. 2 og 4, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

25. I § 17, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår »og 2«.

26. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Patientklagers aktiviteter i tilknytning til pa-
tientklagesystemet,«

27. I § 18, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »regionerne«: », hvor regionen er erstatningspligtig efter § 29, stk. 1, nr. 5 
eller 6«. 

28. § 18, stk. 2, ophæves og i stedet indsættes: 
»Stk. 2. Forsikringsselskaber, som har indtegnet en forsikringstager efter § 30, stk. 1, afholder udgifter til driften af 

Styrelsen for Patientklagers sekretariatsbetjening og udgifterne til afholdelse af nævnsmøder i Ankenævnet for Patien-
terstatningen. Udgifterne fordeles på grundlag af en standardtakst pr. afsluttet sag, og i forhold til om behandlingen af 
patienten har fundet sted ved institutioner, som er omfattet af forsikringspligten i § 30, stk. 1.«

Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 4. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 5. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
Stk. 6. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om afholdelse af udgifter efter stk. 1 og 2. Ministeren kan 

herunder fastsætte forskellige standardtakster for forskellige sagstyper og bestemme, at taksterne kan dække andre 
sager end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, og at visse områder inden for Styrelsen for Patientklagers og Sundhedsvæ-
senets Disciplinærnævns virksomhed ikke indgår i takstbetalingen. Endvidere kan der fastsættes regler om forudgående 
opkrævning fra staten, regionsråd og kommunalbestyrelser m.fl. af acontobetaling«.

29. I overskriften til kapitel 3 ændres »Patientforsikring« til: »Patienterstatning«.

30.  I § 19, stk. 1 ophæves nr. 3 og 5-7.
Nr. 4 og 8 bliver efter nr. 3 og 4.

31. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Uanset stk. 1 ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til patienter eller efterladte til patienter, som på 

Færøerne påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af sundhedspersoner, jf. 
den for Færøerne gældende sundhedslov § 6.«
Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

32. I § 19, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, indsættes efter »forsøg«: », herunder kliniske forsøg med lægemidler«.

33. I § 19, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 3 og 4«.

34. I § 19, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

35. I § 22, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 19, stk. 3«.

36. I § 23 ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.
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Side 5

Side 537. I § 23 ændres »§ 19, stk. 5« til: »§ 19, stk. 6«.

38. I § 24, stk. 1, indsættes efter »erstatningsansvar«: », jf. dog § 24 a«.

39. I § 24, stk. 2, ændres »såfremt den overstiger 10.000 kr.« til: »efter at 7.300 kr. (2017-niveau) er fratrukket er-
statningen eller godtgørelsens hovedstol.«

40. I § 24, stk. 3, ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 19, stk. 3«.

41. I § 24 indsættes som stk. 5 og 6:
»Stk. 5. Erstatning og godtgørelse efter stk. 1, der er tilkendt af andre private institutioner end Patienterstatningen, 

og som sundhedsministeren har indgået aftale med efter § 19, stk. 6, ydes på tandskadeområdet, såfremt beløbet sam-
let overstiger 10.000 kr. For indsatte og kontraktansatte i redningsberedskabet som nævnt i § 29, stk. 1, nr. 9 og 10, 
ydes erstatning og godtgørelse, såfremt beløbet samlet overstiger 1.000 kr.

Stk. 6. Når erstatning eller godtgørelse fratrækkes det beløb, der er nævnt i stk. 2, anvendes den regulering af be-
løbet, der var gældende på tidspunktet for Patienterstatningens afgørelse efter § 33, stk. 1.

Stk. 7. Det beløb, der er fastsat i stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningspro-
centen for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

42. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Den eller de, som har forældremyndigheden over et barn, der afgår ved døden inden det fyldte 18. år som 
følge af en skade omfattet af dette kapitel, har ret til en godtgørelse, der udgør 162.000 kr.

Stk. 2. Ved et barn omfattet af stk. 1 skal forstås et levendefødt barn samt et dødfødt barn, såfremt svangerskabet 
er gået mindst 22 fulde uger.

Stk. 3. Godtgørelse efter stk. 1 kan kun udbetales en gang. Hvor forældremyndighedsindehaverne har fælles foræl-
dremyndighed, udbetales godtgørelsen efter stk. 1 med halvdelen til hver.

Stk. 4. Det i stk. 1 fastsatte godtgørelsesbeløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasnings-
procenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til 
nærmeste med 500 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på baggrund af det på reguleringstidspunktet gældende be-
løb før afrunding.

Stk. 5. Godtgørelse fastsættes på grundlag af det beløb, der efter stk. 4 var gældende på det tidspunkt, hvor godt-
gørelsen kunne kræves betalt efter stk. 6.

Stk. 6. Det i stk. 1, jf. stk. 4, fastsatte godtgørelsesbeløb kan kræves betalt efter bestemmelsen i § 16, stk. 1, 1. 
pkt., i den for Færøerne gældende lov om erstatningsansvar.

Stk. 7. Godtgørelsesbeløbet forrentes fra det tidspunkt, hvor det kan kræves betalt efter stk. 6, med en årlig rente 
svarende til renten i henhold til den for Færøerne gældende rentelovs § 5.«

43. § 29, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 2« til: »jf. dog stk. 3«.

44. I § 29, stk. 1, nr. 5, indsættes som 2. pkt.:
»1. pkt. finder dog ikke anvendelse for praktiserende speciallæger, som ikke har speciale i almen medicin, medmin-

dre der er tale om en speciallægeundersøgelse, der udføres til brug for sagsbehandling hos offentlige myndigheder, for-
sikringsselskaber m.v., hvor der ikke er tale om en tjenesteydelse til patienten. «

45. I § 29, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nye numre:
»7) Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser for skader efter behandling, undersøgelse el.lign., som er 

betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen.
8) (Sættes ikke i kraft for Færøerne)
9) De færøske sundhedsmyndigheder, for så vidt angår skader påført kontraktansatte som følge af sundhedsfaglig 

behandling i redningsberedskabet. 
10) De færøske sundhedsmyndigheder, for så vidt angår skader påført indsatte som følge af sundhedsfaglig be-

handling i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. For tandskader dog kun, hvis det er behandling, som den ind-
satte har ret til. 

11) De færøske sundhedsmyndigheder, for så vidt angår institutioner, boformer, plejehjem m.v. inden for det soci-
ale område, hvor der er ansat autoriserede sundhedspersoner.

12) De færøske sundhedsmyndigheder, for så vidt angår virksomheder, organisationer m.v., der har ansat autorise-
rede sundhedspersoner, og som har sin adresse på Færøerne. Det gælder dog ikke de private sygehuse, klinikker og 
speciallægepraksisser, der er nævnt i nr. 7.

13) De færøske sundhedsmyndigheder, når en sundhedsperson på Færøerne påfører skade i forbindelse med un-
dersøgelse, behandling el.lign., der ikke er foretaget som led i et ansættelsesforhold eller som led i sundhedspersonens 
arbejde i en privat klinik.

14) De færøske sundhedsmyndigheder, for så vidt angår skader, der som følge af sundhedsfaglig behandling er på-
ført af Landslægen eller landssygehuset, der foretager blodprøvetagning for politiet.«

46. I § 29 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Pligt til at yde erstatning efter dette kapitel har endvidere speciallægepraksisser med speciale i almen medi-

cin, som ikke virker efter overenskomst med Heilsutrygd, jf. løgtingslóg um almenna heilsutrygd, for skader efter be-
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Side 6

Side 6handling, undersøgelse el.lign., som er betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen. Dog har de færøske 
sundhedsmyndigheder, når speciallægepraksissen er beliggende på Færøerne, pligt til at yde erstatning for skader efter 
behandling, undersøgelse el.lign., som er udført efter den for Færøerne gældende sundhedslovs øvrige bestemmelser.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

47. I § 29, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »§ 19, stk. 5« til: »§ 19, stk. 6«.

48. I § 29, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Såfremt de færøske sundhedsmyndigheder efter stk. 1, nr. 1, og 5, i et omfang ud over det gennemsnitlige 

har været erstatningspligtigt efter disse bestemmelser, skal de færøske sundhedsmyndigheder oplyse Landslæge herom 
til brug for Landslægens tilsyn efter den for Færøerne gældende sundhedslov.«

49. I § 29 indsættes som stk. 5 og 6:
»Stk. 5. Såfremt et privat sygehus, en klinik eller en speciallægepraksis efter stk. 1, nr. 7, eller stk. 2, 1. pkt., i et 

omfang ud over det gennemsnitlige har været erstatningspligtig efter disse bestemmelser, skal pågældendes forsik-
ringsselskab oplyse Landslægen herom til brug for Landslægens tilsyn efter den for Færøerne gældende sundhedslov.

Stk. 6. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for oplysningspligten efter stk. 4 og 5, herunder for op-
tælling af erstatningsudbetalinger og forældelse af sager.«

50. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen« og efter 1. pkt. indsættes: 
»Forsikringsselskaber omfattet af 1. pkt. skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen, hvis for-
sikringsdækningen bortfalder.«

51. § 30, stk. 5, nr. 1, affattes således:
»1) at de færøske sundhedsmyndigheder, når den erstatningspligtige, jf. § 29, har bopæl eller hjemsted på Færø-

erne, udbetaler erstatning i tilfælde, hvor den erstatningspligtige ikke har tegnet forsikring efter stk. 1, idet de færøske 
sundhedsmyndigheder kan anlægge sag om regres mod den erstatningspligtige,«.

52. I § 30, stk. 5, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:
»2) at de færøske sundhedsmyndigheder, når den erstatningspligtige, jf. § 29, har bopæl eller hjemsted på Færø-

erne, udbetaler erstatning i tilfælde, hvor den erstatningspligtige ikke har tegnet forsikring efter stk. 2, idet de færøske 
sundhedsmyndigheder kan anlægge sag om regres mod den erstatningspligtige,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

53. I § 30, stk. 6, ændres »nr. 1-3« til: »nr. 3 og 4«.

54. § 30, stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 7. Sundhedsministeren kan fastsætte regler for registrering af og tilsyn med forsikringsdækning efter stk. 1.«

55. I § 31, stk. 6, ændres »nr. 1 og 2« til: »nr. 3«.

56. I overskriften før § 32 ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

57. § 32, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
»Forsikringsselskaber, som har tegnet forsikringer omfattet af dette kapitel, og selvforsikrende færøske sund-

hedsmyndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser opretter i fællesskab en forening ved navn Patienterstatningen 
og vælger en bestyrelse for foreningen.«

58. I § 32, stk. 3, ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

59. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

60. I § 33 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. De i § 29, stk. 1, nævnte mulige erstatningspligtige skal oplyse Patienterstatningen om, efter hvilke regler i 

den for Færøerne gældende sundhedslov patienten er undersøgt, behandlet el.lign., eller om undersøgelsen, behandlin-
gen el.lign. er betalt uden om det offentlige sundhedsvæsen. Oplysningen skal sendes til Patienterstatningen inden 30 
dage fra modtagelse af anmodningen. Kan fristen ikke overholdes, skal Patienterstatningen inden fristens udløb under-
rettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.«

     Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 

61. I § 33, stk. 3, ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

62. I § 33, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »ydelser«: »straks efter udløbet af den klagefrist, der fremgår af § 
58 b, stk. 2, 1. pkt.«, og som 2. pkt. indsættes: »Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen påklages.«.
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Side 7

Side 763. I § 33, stk. 4, ændres »Patientforsikringsforeningens« til: »Patienterstatningens«. 

64. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 a. Erstatning og godtgørelse, der er udbetalt efter § 33, stk. 4, kan ikke kræves tilbagebetalt eller modregnet 
i andre krav på erstatning eller godtgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Har patienten eller efterladte til patienten mod bedre vidende undladt at afgive oplysninger eller afgivet urig-
tige oplysninger, og har de manglende eller urigtige oplysninger medført en anden afgørelse, end Patienterstatningen 
eller Ankenævnet for Patienterstatningen ville have truffet, hvis oplysningerne havde foreligget eller der ikke var afgivet 
urigtige oplysninger, træffer Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen en ny afgørelse. Den erstat-
ningspligtige kan på baggrund af den nye afgørelse fra Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen 
kræve tilbagebetaling af erstatning og godtgørelse udbetalt efter § 33, stk. 4. Kravet om tilbagebetaling gælder alene 
de afgørelser, hvor den pågældende oplysning har haft en afgørende betydning for afgørelsens udfald.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for erstatning og godtgørelse for tandskader, der er tilkendt af andre private institu-
tioner end Patienterstatningen, og som sundhedsministeren har indgået aftale med efter § 19, stk. 6.«

65. Overskriften før § 34 ophæves.

66. §§ 34-36 ophæves.

67. § 37, stk. 1, affattes således:
» Patienterstatningen kan af kommunalbestyrelser, de færøske sundhedsmyndigheder, regionsråd, statslige told- og 

skattemyndigheder og andre vedkommende, herunder sygehuse, institutioner, behandlende læger og andre sundheds-
personer, Sundhedsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsgiver efter lovens § 30, stk. 1, m.v., samt den skade-
lidte vederlagsfrit forlange meddelt enhver oplysning, herunder sygehusjournaler, journaloptegnelser, politirapporter, 
obduktionsrapporter, oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber m.v., som foreningen skønner er af betydning 
for behandling af sager efter dette kapitel. Oplysningerne skal sendes til Patienterstatningen inden 30 dage fra modta-
gelse af anmodningen. Kan fristen ikke overholdes, skal Patienterstatningen inden fristens udløb underrettes om grun-
den til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Oplysningerne kan indhentes i 
elektronisk form. Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager kan få terminaladgang til oplysninger i indkomstre-
gisteret.«

68. I § 37, stk. 2, ændres »Patientskadeankenævnet« til: »Ankenævnet for Patienterstatningen« og »Patientforsik-
ringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

69. I § 38, stk. 1, 1. pkt., udgår »fysisk«, og stk. 2, 3. pkt., ophæves.

70. I § 39, stk. 1, 1. pkt., udgår »kun«.

71. I § 39 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Erstatningen ydes desuden hvis lægemidlet hidrører fra en medicinkiste til brug i en redningsbåd eller red-

ningsflåde ombord på et færøsk indregistreret maritimt fartøj og medicinkisten er udleveret fra et færøsk apotek, med 
tilladelse til efter, fráboðan frá Sjóvinnustýrinum nr. 2 frá 11. desember 2012 um medisinkistu og sjúkuviðgerð umborð 
á skipi, at forhandle og udlevere medicinkister til brug i redningsbåde og redningsflåder. Det er endvidere en forudsæt-
ning, at erstatningen alene ydes til personer, der har haft legitimt ophold på det færøsk indregistrerede maritime fartøj, 
som medicinkisten i redningsbåden eller redningsflåden har været ombord på.

Stk. 3. (Sættes ikke i kraft for Færøerne)” 

72. § 40, stk. 1, affattes således:
»Ved et lægemiddel forstås en vare, der præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af syg-

domme hos mennesker eller kan anvendes i eller gives til mennesker enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysio-
logiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning eller for at stille en medicinsk 
diagnose.«

73. I § 40, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »§ 38, stk. 2«: », eller lægemidler omfattet af § 39, stk. 2«.

74. I § 41 indsættes efter »skadelidte«: », medmindre der er tale om lægemidler omfattet af § 39, stk. 2.«

75. I § 45 ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

76. I § 46, stk. 2, ændres »kun, såfremt beløb fastsat efter stk. 1 overstiger 3.000 kr.« til: », efter at 7.300 kr. er fra-
trukket erstatningen eller godtgørelsens hovedstol.«
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Side 877. I § 46 indsættes som stk. 5 og 6: 

»Stk. 5. Det beløb, der er fastsat i stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocen-
ten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 6. Når erstatning eller godtgørelse fratrækkes det beløb, der er nævnt i stk. 2, anvendes den regulering af belø-
bet, der var gældende på tidspunktet for Patienterstatningens afgørelse efter § 55, stk. 1.«

78. Efter § 46 indsættes:
»§ 46 a. § 24 a finder tilsvarende anvendelse på sager omfattet af dette kapitel.«

79. I § 49, stk. 2, ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

80. I § 55, stk. 1, indsættes efter »behandler«: », oplyser«.

81. I § 55, stk. 2, 1. pkt., ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

82. I § 55, stk. 2, 1. pkt., ændres »kapitel 2, til at behandle« til: »kapitel 3, til at behandle, oplyse«.

83. I § 55, stk. 2, 2. pkt., ændres »Patientforsikringsforeningens« til: »Patienterstatningens«.

84. I § 55 indsættes som stk. 4 og 5:
»Stk. 4. Sundhedsministeren eller den, der bemyndiges hertil, kan lade vidner afhøre ved byretten på det sted, hvor 

de bor.
Stk. 5. De færøske sundhedsmyndigheder udbetaler de fastsatte ydelser straks efter udløbet af den klagefrist, der 

fremgår af § 58 b, stk. 2, 1. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen påklages.«

85. Efter § 55 indsættes:

»§ 55 a. Erstatning og godtgørelse, der er udbetalt i sager efter § 55, stk. 1 og 2, kan ikke kræves tilbagebetalt el-
ler modregnet i andre krav på erstatning eller godtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har patienter eller efterladte til patienter mod bedre vidende undladt at afgive oplysninger eller afgivet urig-
tige oplysninger, og har de manglende eller urigtige oplysninger medført en anden afgørelse, end Patienterstatningen 
efter bemyndigelse fra sundhedsministeren eller Ankenævnet for Patienterstatningen ville have truffet, hvis oplysnin-
gerne havde foreligget eller der ikke var afgivet urigtige oplysninger, træffer Patienterstatningen eller Ankenævnet for 
Patienterstatningen en ny afgørelse. Sundhedsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan på baggrund af 
den nye afgørelse fra Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen kræve tilbagebetaling af erstatning 
og godtgørelse udbetalt i sager efter § 55, stk. 1 og 2. Kravet om tilbagebetaling gælder alene de afgørelser, hvor den 
pågældende oplysning har haft en afgørende betydning for afgørelsens udfald.«

86. Overskriften før § 56 ophæves.

87. §§ 56 og 57 ophæves.

88. § 58, stk. 1, affattes således:
»Sundhedsministeren eller den, som ministeren bemyndiger til at varetage opgaver efter dette kapitel, kan af kom-

munalbestyrelser, de færøske sundhedsmyndigheder,  regionsråd, statslige told- og skattemyndigheder og andre ved-
kommende, herunder sygehuse, apoteker, institutioner, behandlende læger og andre sundhedspersoner, Sundhedssty-
relsen, Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsgiver efter lovens § 30, stk. 1, m.v., samt den skadelidte og vedkommende 
medicinalfirma vederlagsfrit forlange meddelt enhver oplysning, herunder sygehusjournaler, journaloptegnelser, poli-
tirapporter, obduktionsrapporter, oplysninger fra forsikrings- og pensionsselskaber m.v., som skønnes at være af betyd-
ning for behandling af sager efter dette kapitel. Oplysningerne skal sendes til Patienterstatningen inden 30 dage fra 
modtagelse af anmodningen. Kan fristen ikke overholdes, skal Patienterstatningen inden fristens udløb underrettes om 
grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Oplysningerne kan indhen-
tes i elektronisk form. Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed kan få terminaladgang til oplysninger i ind-
komstregisteret.«

89. I § 58, stk. 2, ændres »Lægemiddelskadeankenævnet« til: »Ankenævnet for Patienterstatningen«.

90. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

Ankenævnet for Patienterstatningen
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Side 9

Side 9§ 58 a. Sundhedsministeren nedsætter et ankenævn for Patienterstatningen, der består af 1 formand og et af sund-
hedsministeren fastsat antal næstformænd og beskikkede medlemmer.

Stk. 2. Formanden og næstformændene udnævnes af sundhedsministeren. Formanden og mindst 3 næstformænd 
skal være landsdommere. De øvrige næstformænd skal være dommere. Nævnets øvrige medlemmer udpeges af Sund-
hedsstyrelsen, regionsrådene i forening, KL, Forsikring & Pension, Advokatrådet, Forbrugerrådet Tænk, Danske Handi-
caporganisationer og Danske Patienter.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen udpeger for de faglige områder, hvor det findes nødvendigt for sagernes behandling, et 
antal sagkyndige medlemmer, der alle er fagligt uddannede.

Stk. 4. Ved afgørelsen af den enkelte sag skal nævnet sammensættes af
1) formanden eller 1 næstformand,
2) 2 sagkyndige medlemmer udpeget af Sundhedsstyrelsen efter stk. 3,
3) 1 medlem udpeget af regionsrådene i forening,
4) 1 medlem udpeget af KL,
5) 1 medlem udpeget af Forsikring & Pension,
6) 1 medlem udpeget af Advokatrådet,
7) 1 medlem udpeget af Forbrugerrådet Tænk,
8) 1 medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer og
9) 1 medlem udpeget af Danske Patienter.
Stk. 5. Formanden eller vedkommende næstformand afgør, inden for hvilket fagligt område eller områder sagkyn-

dige medlemmer efter stk. 4, nr. 2, skal deltage ved afgørelsen af den enkelte sag.
Stk. 6. Nævnet er beslutningsdygtigt, hvis nævnet ved afgørelsen af den enkelte sag består af formanden eller 1 

næstformand og mindst 4 medlemmer, heraf mindst 1 medlem efter stk. 4 henholdsvis nr. 2 og 6, 1 medlem efter stk. 
4, nr. 3, 4 eller 5, og 1 medlem efter stk. 4, nr. 7, 8 eller 9.

Stk. 7. Sundhedsministeren kan bemyndige nævnets formand eller 1 næstformand til at træffe afgørelse i sager, der 
ikke skønnes at frembyde tvivl.

Stk. 8. Nævnets medlemmer udpeges for 4 år. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den kun til pe-
riodens udløb.

Stk. 9. Sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med nævnet dettes forretningsorden.
Stk. 10. Styrelsen for Patientsikkerhed stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.
Stk. 11. § 18 finder tilsvarende anvendelse for afholdelsen af udgifter til drift af nævnet.

§ 58 b. De afgørelser, der træffes efter §§ 33 og 55, kan indbringes for Ankenævnet for Patienterstatningen, der 
træffer den endelige administrative afgørelse. Ankenævnet kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen.

Stk. 2. Klage til Ankenævnet for Patienterstatningen skal indgives, inden 1 måned efter at klageren har fået meddel-
else om afgørelsen. Klagen har opsættende virkning. 

Stk. 3. Ankenævnet for Patienterstatningen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund 
hertil.

Stk. 4. Stk. 2 gælder ikke for erstatning og godtgørelse for tandskader, der er tilkendt af andre private institutioner 
end Patienterstatningen, og som sundhedsministeren har indgået aftale med efter § 19, stk. 6. Klage skal i disse sager 
indgives, inden 3 måneder efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

§ 58 c. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

§ 58 d. Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser kan indbringes for retten, der kan stadfæste, ophæve eller 
ændre afgørelsen.

Stk. 2. Afgørelsen skal indbringes for retten, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.«

91. I § 59, stk. 1, ændres »Patientforsikringsforeningen« til: »Patienterstatningen«.

92. I § 60 a, 1. pkt., ændres »Patientombuddet« til: »Styrelsen for Patientklager«.

93. Efter § 60 a indsættes:

»§ 60 b. Træffes der bindende afgørelse om anerkendelse af en skade omfattet af kapitel 3 eller 4 eller om udmå-
ling af erstatning for en sådan skade, løber fra tidspunktet for afgørelsen en forældelsesfrist på 3 år for erstatningskrav 
som følge af skaden.

Stk. 2. Var den erstatningsberettigede ubekendt med erstatningskravet, regnes forældelsesfristen efter stk. 1 dog 
først fra den dag, hvor den erstatningsberettigede fik eller burde have fået kendskab til kravet.

Stk. 3. Forældelse indtræder senest 10 år efter den i stk. 1 nævnte afgørelse, dog senest 30 år efter den dag, hvor 
skaden er forårsaget eller lægemidlet er udleveret til skadelidte.«

94. I § 61, indsættes efter »§ 12, stk. 2,«: § 16, stk. 1, § 33, stk. 2, § 37, stk. 1, eller § 58, stk. 1,«.

§ 2
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Side 10Anordningen træder i kraft dagen efter dens kundgørelse i Kunngerðablaðið.   

Givet på Amalienborg, den [DATO]

Under Vor Kongelige Hånd og Segl
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