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Sammenfatning 

 
Denne publikation har til formål at belyse behandlings- og lægemiddelskader fra almen praksis, der er anmeldt til 

Patientforsikringen i perioden 2007 – 2010. 

 

Rapporten er publiceret i forbindelse med udsendelse af Patientforsikringens nyhedsbrev den 14.11.2011 sammen 

med en række andre artikler af relevans for almen praksis. Nyhedsbrevet kan downloades fra hjemmesiden under 

”Nyheder og nyhedsbrev”.  

 

Vedrørende anmeldelser og afgørelser fra almen praksis viser undersøgelsen bl.a.: 

 
• Set i forhold til det samlede lægeforbrug er det relativt sjældent, at der anmeldes skader fra denne del af 

sundhedsvæsenet. Det kan dog hænge sammen med, at ikke alle patienter og sundhedspersoner i almen 
praksis er opmærksomme på erstatningsmulighederne.  

 
• Set i forhold til indbyggertallet var det knap 9 pr. 100.000 indbyggere i 2007, der anmeldte en behandlings- 

eller lægemiddelskade fra almen praksis til Patientforsikringen, mens det i 2010 steg til 12,6 pr. 100.000 
indbyggere. 

 
• Ser man på køns- og aldersgrupperingen i perioden, er den mest markante forskel, at der er en generel 

tendens til, at kvinder i aldersgrupperne 20 – 50 år anmelder flere skader end mænd i samme aldersgrupper. 
Denne forskel hænger sammen med graviditetsrelaterede skader, generelle kvindesygdomme og ikke mindst 
anmeldte p-piller-skader.  

 
• Anerkendelsesprocenten for behandlingsskader fra almen praksis er stigende over perioden, men dog lavere 

end den gennemsnitlige anerkendelsesprocent for alle dækningsområder. I 2010 var den gennemsnitlige 
anerkendelsesprocent 36 pct. for alle dækningsområder og 27 pct. for almen praksis.  

 
• Der blev i 2010 tildelt 30.8 mio. kr. i erstatning for behandlingsskader i almen praksis. Set over perioden har 

erstatningssummen for alle dækningsområder været stigende - også for almen praksis. 

 
• Inden for gruppen af anerkendte sager er gruppen ”ikke optimal diagnose eller behandling” den største for 

Patientforsikringens sager generelt - også når vi ser isoleret på afgørelser fra almen praksis. Der er tale om 
forebyggelige skader, der kunne være undgået. 

 
• De forebyggelige skader i almen praksis udgør 97,1 pct. af samtlige erstatningsudbetalinger for 

behandlingsskader i almen praksis i 2010.  

 
• Over halvdelen af det erstatningsbeløb der i 2010 blev tilkendt for såkaldte forebyggelige behandlingsskader 

fra almen praksis drejede sig om sager, hvor diagnosen var overset.  
 

• Der har været en stigende tendens for alle regioner, når det gælder gruppen af forebyggelige skader, hvor 
diagnosen er overset.  

    

• I forhold til det samlede antal anmeldte skader fra almen praksis udgør lægemiddelskaderne ca. 20 pct.    

    

• Der blev i 2010 tildelt lidt over 19 mio. kr. i erstatning for lægemiddelskader i almen praksis.    

 
• Siden 1997 har Patientforsikringen modtaget 282 anmeldelser fra almen praksis vedrørende p-piller-skader. 

Knap 60 pct. af sagerne er anerkendt, og de handler primært om veneblodpropper i ben, lunger, hjerne og 
tarm. Der er tildelt 37 mio. kr. i alt i disse sager. 
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Om erstatningsordningen  

 
Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af klage- og erstatningsloven. 

 

Patienter har altså mulighed for at få erstatning, hvis de kommer til skade i forbindelse med behandling og 

undersøgelse eller ved brugen af lægemidler. 

 

Det er regionerne, der finansierer behandlingsskader, og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der finansierer 

lægemiddelskaderne. Man skal altså ikke som privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson tegne en forsikring til 

dækning af disse typer af skader.  

 

Retten til erstatning er ikke afhængig af, om en eller flere sundhedspersoner har begået fejl i forbindelse med 

behandlingen. Patientforsikringen beskæftiger sig derfor ikke med, hvorvidt der er begået en fejl. Vi forholder os alene 

til, om der er sket en skade, der kan erstattes efter klage- og erstatningsloven. Der er altså tale om en "no blame/no 

fault" erstatningsordning. 

 

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der er årsag til patientens skade. Det er et spørgsmål om bevis. I både 

Sverige og Danmark stiller man efter loven som krav, at det skal være "overvejende sandsynligt" (mere end 50 pct.), at 

skaden skyldes undersøgelsen eller behandlingen og ikke forhold hos patienten selv. 

 

Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til 

erstatning efter klage- og erstatningsloven, at informere patienten om dette, og hvis det er nødvendigt hjælpe 

patienten med at udfylde anmeldelsen 1111. 

 

Patientforsikringen har ret til at modtage alle journaloplysninger, der er relevante for vurderingen af sagen, 

vederlagsfrit.  

 

 

Om datagrundlaget 

 
Data, der indgår i Patientforsikringens database, er baseret på de behandlings- og lægemiddelskader, der anmeldes til 

Patientforsikringen. Databasen indeholder oplysninger om behandlingsskader tilbage til 1996. Datagrundlaget 

omfatter personoplysninger, medicinske oplysninger samt oplysninger om den juridiske afgørelse og erstatningens 

størrelse. 

 

Patientforsikringen opdaterer og reviderer løbende oplysningerne i databasen. Der kan komme ændringer i forbindelse 

med, at tidligere sager f.eks. genoptages og afgørelser ændres af Patientskadeankenævnet eller ved domstolene eller 

i forbindelse med en intern kontrol af datakvaliteten. 

 

 

 
                                                   

1 Lov om klage- og erstatningsadgang § 23 



 

5 

 

Fra 1. januar 2004 blev loven udvidet til bl.a. at omfatte skader opstået hos de alment praktiserende læger. 

Opgørelsesperioden for denne publikation er 2007 – 2010.  

 

For publikationen gælder det, at tabellerne opgøres efter det år skaden er anmeldt (anmeldelsesåret), det år sagen er 

afgjort (afgørelsesåret) eller året, hvor erstatningen blev udbetalt (udbetalingsåret). Den valgte opgørelsesmetode 

afhænger af indholdet af den aktuelle tabel. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at en sag, der anmeldes 

i et år, måske først afgøres i det efterfølgende år, og erstatningen udbetales helt eller delvist i det eller de 

efterfølgende år.  

 

Skadetyper 

 
I rapporten omtales følgende skadetyper: 

 

Behandlingsskader (BS): skader opstået i forbindelse med undersøgelse eller behandling i almen praksis, og som 

anmeldes til Patientforsikringen. Hvis skaden anerkendes efter klage- og erstatningsloven, beregnes erstatningen efter 

erstatningsansvarsloven. Det er den region, den alment praktiserende læge (skadevolderen) har praksis i, der udbetaler 

erstatningen til den skadelidte. 

 

Lægemiddelskader (LMS): : : : skadelige bivirkning efter brug af et lægemiddel, , , , der er udleveret i forbindelse med 

kontakt/konsultation med    egen læge, og som anmeldes til Patientforsikringen. Hvis skaden anerkendes efter klage- og 

erstatningsloven, beregnes erstatningen efter erstatningsansvarsloven. Det er Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse, der udbetaler erstatningen til den skadelidte 

 

Rapporten indledes med en kort oversigt over forbruget af lægehjælp i Danmark, antallet af anmeldelser (både 

behandlingsskader og lægemiddelskader) fra almen praksis samt køns- og aldersfordeling. Herefter gennemgås 

behandlingsskaderne og lægemiddelskaderne separat.  
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Lægeforbruget i Danmark 
 

I 2010 anmeldte 682 personer i alt 693 skader (både BS og LMS) til Patientforsikringen, der vedrørte almen praksis – 

jf. tabel 2. I forhold til det samlede antal konsultationer svarede det til 0,004 pct., og i forhold til de personer, der fik 

lægehjælp (konsultationer i dagtimerne) svarede det til 0,02 pct - jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Forbruget af lægehjælp hos alment praktiserende læger i 2010Tabel 1. Forbruget af lægehjælp hos alment praktiserende læger i 2010Tabel 1. Forbruget af lægehjælp hos alment praktiserende læger i 2010Tabel 1. Forbruget af lægehjælp hos alment praktiserende læger i 2010    

    

2010201020102010    

Almen lægeAlmen lægeAlmen lægeAlmen læge        
kokokokonsultation, nsultation, nsultation, nsultation, 
dagtiddagtiddagtiddagtid    

Almen læge, Almen læge, Almen læge, Almen læge, 
telefonkonsultattelefonkonsultattelefonkonsultattelefonkonsultatiiiion, on, on, on, 
dagtiddagtiddagtiddagtid    

Almen læge, Almen læge, Almen læge, Almen læge, 
besøg, dagtidbesøg, dagtidbesøg, dagtidbesøg, dagtid    

Almen læge, Almen læge, Almen læge, Almen læge, 
emailemailemailemail----
konsultationkonsultationkonsultationkonsultation    

    

    
Almen læge, Almen læge, Almen læge, Almen læge, 
kontakter, kontakter, kontakter, kontakter, 
forforforforeeeebyggelse byggelse byggelse byggelse 
mv.mv.mv.mv.    

    

Antal kontakterAntal kontakterAntal kontakterAntal kontakter    19.112.781 425.827 13.834.199 2.266.020 2.366.683 

Antal personerAntal personerAntal personerAntal personer    4.367.544 150.992 3.368.458 796.298 1.272.997 

Antal kontakter pr. peAntal kontakter pr. peAntal kontakter pr. peAntal kontakter pr. perrrrsonsonsonson    4,4 2,8 4,1 2,8 1,9 

Kilde: Danmarks Statistik SYGK og SYGP ekskl. konsultationer, besøg og telefonkonsultationer i aftentimerne mv., men inkl. personer, hvor der mangler 

oplysninger om region og køn. 

 

Anmeldelser til Patientforsikringen og forbrug af lægehjælp 
Set i forhold til det samlede lægeforbrug i almen praksis er det altså relativt sjældent, at der anmeldes skader fra 

almen praksis. Det kan dog hænge sammen med, at ikke alle patienter og sundhedspersoner i almen praksis er 

opmærksomme på erstatningsmulighederne, når der sker erstatningsberettigende skader.  

 

Til sammenligning fremgår det af Patientombuddets nyhedsbrev nr. 3 (oktober 2011), at ombuddet i løbet af 3 

måneder (fra juli til september 2011) modtog 411 indberetninger om utilsigtede hændelser fra praktiserende læger. 

Det er dog langt fra alle utilsigtede hændelser, der fører til en reel skade, men det er sandsynligt, at nogle af disse 

indberetninger omhandlede reelle erstatningsberettigende skader, der aldrig er blevet anmeldt til Patientforsikringen. 

 
Tabel 2. Tabel 2. Tabel 2. Tabel 2. AnmeldteAnmeldteAnmeldteAnmeldte sager  sager  sager  sager ogogogog personer i almen praksis fordelt på  personer i almen praksis fordelt på  personer i almen praksis fordelt på  personer i almen praksis fordelt på anmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesår    
    

RegistrerinRegistrerinRegistrerinRegistreringgggsårsårsårsår Antal sagerAntal sagerAntal sagerAntal sager     Antal personerAntal personerAntal personerAntal personer 

 BSBSBSBS     LMSLMSLMSLMS  SygesikringenSygesikringenSygesikringenSygesikringen    BSBSBSBS LMSLMSLMSLMS SygesikriSygesikriSygesikriSygesikringenngenngenngen    

 SkaderSkaderSkaderSkader    Kontakter Kontakter Kontakter Kontakter     PersonerPersonerPersonerPersoner    
PersonerPersonerPersonerPersoner der fik  der fik  der fik  der fik 
læglæglæglægeeeehjælphjælphjælphjælp        

2007200720072007    313 155 36.478.471 313 155 4.301.849 

2008200820082008    382 105 37.820.978 382 105 4.350.018 

2009200920092009    483 114 38.068.251 483 114 4.375.322 

2010201020102010    581 101 38.005.510 575 101 4.367.544 

I altI altI altI alt    1.759 475 186.408.770 1.983 528 21.627.367 

Kilde: Danmarks Statistik SYGK og SYGP 2007-2010 ekskl. konsultationer, besøg og telefonkonsultationer aften mv. Og antal personer hos almen læge, 

konsultation, dagtid. 

 
Note: Har en person både anmeldt en behandlingsskade og en lægemiddelskade tæller personen med begge steder. Vedrørende tallene fra 

Sygesikringen gælder det, at har en person brugt flere forskellige kontaktformer tælles, personen med til hver af de kontaktformer, som personen har 

brugt.  
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Af tabel 2 fremgår det, at både antallet af personer og anmeldelser har været stigende gennem perioden, når det 
drejer sig om behandlingsskader.  

 

For lægemiddelskaderne ligger niveauet stabilt gennem perioden bortset fra 2007, hvor der blev anmeldt ca. 50 pct. 

flere lægemiddelskader til Patientforsikringen end i de øvrige år i perioden. Stigningen skyldtes et meget stort antal p-

pillesager, der blev anmeldt efter en tv-udsendelse i juni måned 2007. 

 

Det fremgår også af tabellen, at antallet af kontakter og personer, der har modtaget lægehjælp i almen praksis, har 

været stigende gennem perioden. I perioden 2007 – 2010 er det samlede antal kontakter til almen praksis steget 

med ca. 4,2 pct. og det samlede antal personer, der modtog lægehjælp i dagtimerne, er steget med ca. 1,5 pct. 

 

Til sammenligning er det samlede antal af anmeldte skader steget med 86,3 pct. og antallet af personer med 83,7 

pct. Det stigende antal skader er givetvis udtryk for, at ordningen var ny i den periode, vi har fokus på, men også at det 

stigende antal kontakter til de alment praktiserende læger alt andet lige vil føre til flere skader og dermed også flere 

anmeldelser.  

 
Tabel 3. Antal anmeldte Tabel 3. Antal anmeldte Tabel 3. Antal anmeldte Tabel 3. Antal anmeldte behandlingsbehandlingsbehandlingsbehandlings---- og lægemiddelskader og lægemiddelskader og lægemiddelskader og lægemiddelskader fra almen praksis  fra almen praksis  fra almen praksis  fra almen praksis fordelt på fordelt på fordelt på fordelt på anmeldelsesåreneanmeldelsesåreneanmeldelsesåreneanmeldelsesårene        
2007 og 2010 samt andelen af det sa2007 og 2010 samt andelen af det sa2007 og 2010 samt andelen af det sa2007 og 2010 samt andelen af det samlede lmlede lmlede lmlede læææægeforbrug og geforbrug og geforbrug og geforbrug og antallet af indbyggereantallet af indbyggereantallet af indbyggereantallet af indbyggere        
    

 2007200720072007    2010201020102010    

     
Pr. 100.000Pr. 100.000Pr. 100.000Pr. 100.000    
kkkkontaktontaktontaktontakterererer        

Pr. 100.000 Pr. 100.000 Pr. 100.000 Pr. 100.000 
indbygindbygindbygindbygggggereereereere    

    
Pr. 100.000Pr. 100.000Pr. 100.000Pr. 100.000    
kkkkontaktontaktontaktontakterererer    

Pr. 100.000 Pr. 100.000 Pr. 100.000 Pr. 100.000 
indbyggereindbyggereindbyggereindbyggere    

 
AntalAntalAntalAntal        
BS og BS og BS og BS og LMSLMSLMSLMS    

AndelAndelAndelAndel    
AntalAntalAntalAntal    
BS og BS og BS og BS og LMSLMSLMSLMS 

AndelAndelAndelAndel    

AnmeldelserAnmeldelserAnmeldelserAnmeldelser    476 1,3 8,7 697 1,9 12,6 

 Kilde: Danmarks Statistik SYGP og SYGK 2007 – 2010 ekskl. konsultationer, besøg og telefonkonsultationer aften mv. 

 

Af tabel 3 fremgår det, at andelen af anmeldte behandling- og lægemiddelskader i forhold til antallet af kontakter 

stiger gennem perioden. I 2007 var det 1,3 ud af hver 100.000 kontakter til den alment praktiserende læge, der 

førte til en anmeldelse til Patientforsikringen. I 2010 var det ca. 1,9 ud af 100.000 kontakter, der blev anmeldt til 

Patientforsikringen.  

 

Set i forhold til indbyggertallet var det knap 9 pr. 100.000 indbyggere i 2007, der anmeldte en skade til 

Patientforsikringen, mens det i 2010 steg til 12,6 pr. 100.000 indbyggere, hvilket er en stigning på næsten 50 pct. 

 

 

Køns- og aldersfordeling for behandlings- og lægemiddelskader 
Af figur 1a og 1b fremgår det, at der i perioden 2007 – 2010 er en generel stigning i antallet af anmeldelser indenfor 

de enkelte aldersgrupper for både mænd og kvinder, hvilket hænger naturligt sammen med et stigende antal 

anmeldelser.  

 

For mændene ses stigningen at fortsætte frem til aldersgruppen 50 – 60 år, hvorefter der sker et fald i antallet af 

anmeldelser. I de efterfølgende aldersgrupper ses en stagnation i antallet af anmeldelser.  
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Figur Figur Figur Figur 1111 a. Antal mæn a. Antal mæn a. Antal mæn a. Antal mænd, der har anmeldt en d, der har anmeldt en d, der har anmeldt en d, der har anmeldt en behandlingsbehandlingsbehandlingsbehandlings----    eller lægemiddelskadeller lægemiddelskadeller lægemiddelskadeller lægemiddelskadeeee vedr. almen  vedr. almen  vedr. almen  vedr. almen     
praksis fordelt på alderpraksis fordelt på alderpraksis fordelt på alderpraksis fordelt på alderssssgrupper og grupper og grupper og grupper og anmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesår    
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For kvinderne ses den samme tendens som for mændene frem til aldersgruppen 70 – 80 år, hvor der ses et fald i 

antallet af anmeldelser. I aldersgruppen over 80 år sker der atter en stigning i antallet af anmeldelser. 

 
Figur 1 b. Antal kvinderFigur 1 b. Antal kvinderFigur 1 b. Antal kvinderFigur 1 b. Antal kvinder, der har anmeldt en , der har anmeldt en , der har anmeldt en , der har anmeldt en behandlingsbehandlingsbehandlingsbehandlings---- eller lægemiddelskade eller lægemiddelskade eller lægemiddelskade eller lægemiddelskade vedr. almen  vedr. almen  vedr. almen  vedr. almen     
praksis fordelt på alderpraksis fordelt på alderpraksis fordelt på alderpraksis fordelt på alderssssgrupper og grupper og grupper og grupper og anmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesår    
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Note: Har en person anmeldt flere skader sket på forskellige tidspunkter, og personen dermed har forskellig alder på tidspunktet for skaden, vil 

personen tælle med flere gange med den alder personen havde på det aktuelle skadestidspunkt. Personer der helt eller delvist er uoplyste er ikke 

medtaget 

 

Sammenlignes figur 1a og 1b fremgår det, at der i perioden 2007 – 2010 synes at være en generel tendens til, at 

kvinder i aldersgrupperne 20 – 50 år anmelder flere skader end mænd i de samme aldersgrupper, hvilket hænger 

sammen med graviditetsrelaterede skader, generelle kvindesygdomme og ikke mindst anmeldte p-piller-skader. Da 

tallene i de enkelte aldersgrupper er små, skal de dog tolkes med stor varsomhed.  I aldersgrupperne over 50 år ses 

der en større lighed mellem kvinder og mænd, hvad angår antallet af anmeldte skader.  
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Behandlingsskader i almen praksis 
 

I de kommende afsnit har vi adskilt behandlingsskader og lægemiddelskader, og gennemgår først 

behandlingsskaderne, der er den største af de anmeldelsesgrupper.  

 

Vi begynder som vi sluttede i foregående afsnit, med køns- og aldersfordelingen, men denne gang kun med fokus på 

behandlingsskaderne. 

 

 

Køns- og aldersfordeling for behandlingsskader 

Når vi sammenligner med figur 1a og 1b (hvori indgår både lægemiddelskader og behandlingsskader) med 

nedenstående figurer 2a og 2b, afviger udviklingsforløbet ikke meget. Der er tale om et stort set identisk billede for 

mændene. For kvinderne derimod er billedet ændret en smule, hvilket primært skyldes, at p-pille-skaderne ikke er 

med, idet de kategoriseres som lægemiddelskader, men det er fortsat i aldersgrupperne 20-50 år, at kvinderne 

adskiller sig fra mændene. Se i øvrigt kommentaren til figur 1a og 1b. 

 
Figur 2 a. Antal mænd, der har anmeldt en behandlingsskFigur 2 a. Antal mænd, der har anmeldt en behandlingsskFigur 2 a. Antal mænd, der har anmeldt en behandlingsskFigur 2 a. Antal mænd, der har anmeldt en behandlingsskade vedr. almen praksis ade vedr. almen praksis ade vedr. almen praksis ade vedr. almen praksis     
fordelt på alderfordelt på alderfordelt på alderfordelt på alderssssgrupper og grupper og grupper og grupper og anmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesår    
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Figur 2 b. Antal kvinder, der har anmeldt en behandlingsskade vedr. almen praksis fordelt Figur 2 b. Antal kvinder, der har anmeldt en behandlingsskade vedr. almen praksis fordelt Figur 2 b. Antal kvinder, der har anmeldt en behandlingsskade vedr. almen praksis fordelt Figur 2 b. Antal kvinder, der har anmeldt en behandlingsskade vedr. almen praksis fordelt     
på alderpå alderpå alderpå alderssssgrupper og grupper og grupper og grupper og anmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesår    
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Afgørelser og erstatninger for behandlingsskader 
Af tabel 4 fremgår det, at anerkendelsesprocenten for behandlingsskader fra almen praksis er stigende, men dog 

lavere end den gennemsnitlige anerkendelsesprocent for alle dækningsområder, som var 36 pct. i 2010. Forskellen 

kan skyldes flere forhold, men forklaringen er formentlig, at andelen af risikobetonede ydelser er færre i almen praksis 

end f.eks. på hospitalerne, og at der derfor opstår færre skader, der kan anerkendes efter loven. At 

anerkendelsesprocenten for almen praksis alligevel er stigende i perioden kan være udtryk for et øget kendskab til 

erstatningsordningen blandt både sundhedspersonale og patienter, som igen kan føre til at flere 

erstatningsberettigende skader anmeldes. 
    
    
Tabel 4Tabel 4Tabel 4Tabel 4. Antal afgørelser vedr. behandlingsskader fra almen praksis fordelt på a. Antal afgørelser vedr. behandlingsskader fra almen praksis fordelt på a. Antal afgørelser vedr. behandlingsskader fra almen praksis fordelt på a. Antal afgørelser vedr. behandlingsskader fra almen praksis fordelt på affffgørelsesår gørelsesår gørelsesår gørelsesår     
    

    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

AnerkendtAnerkendtAnerkendtAnerkendt    51 78 107 140 

AfvistAfvistAfvistAfvist    192 234 359 377 

I alt afgjorte sagerI alt afgjorte sagerI alt afgjorte sagerI alt afgjorte sager    243 312 466 517 

AnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocentAnerkendelsesprocent    21,0 25,0 23,0 27,1 

 

Tabel 5 viser, at der i 2010 blev udbetalt 30.8 mio. kr. i erstatning for behandlingsskader sket i almen praksis. Set 

over perioden har den samlede erstatningsudbetaling været stigende for behandlingsskader både generelt og altså 

også for almen praksis. Det skal her bemærkes, at Patientforsikringen i 2009 afsluttede ekstraordinært mange sager.  

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

11 

Tabel 5. Udbetalte erstatninger for behandlingsskader i almen praksis fordelt på regioner og udbetalingsår Tabel 5. Udbetalte erstatninger for behandlingsskader i almen praksis fordelt på regioner og udbetalingsår Tabel 5. Udbetalte erstatninger for behandlingsskader i almen praksis fordelt på regioner og udbetalingsår Tabel 5. Udbetalte erstatninger for behandlingsskader i almen praksis fordelt på regioner og udbetalingsår     
    

 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 

 

I altI altI altI alt    

Gns. Gns. Gns. Gns.     

erstaerstaerstaerstattttning ning ning ning 

pr. sagpr. sagpr. sagpr. sag    

I altI altI altI alt 

GnGnGnGns. s. s. s.     

erstaerstaerstaerstattttning ning ning ning 

pr. sagpr. sagpr. sagpr. sag    

I altI altI altI alt 

Gns. Gns. Gns. Gns.     

erstaerstaerstaerstattttning ning ning ning 

pr. sagpr. sagpr. sagpr. sag    

I alt kr.I alt kr.I alt kr.I alt kr. 

Gns. Gns. Gns. Gns.     

erstaerstaerstaerstattttning ning ning ning 

pr. sagpr. sagpr. sagpr. sag    

Region Region Region Region 

HovedstadenHovedstadenHovedstadenHovedstaden    
775.521 64.627 2.769.596 153.866 11.608.482 313.743 5.735.490 139.890 

Region Region Region Region 

SjællandSjællandSjællandSjælland    
664.907 66.491 3.868.438 386.844 8.891.273 592.752 3.100.975 119.268 

Region Region Region Region 

SyddanmarkSyddanmarkSyddanmarkSyddanmark    
537.322 35.821 5.315.921 379.709 6.293.316 190.707 12.047.922 273.816 

Region Region Region Region 

MidtjyllandMidtjyllandMidtjyllandMidtjylland    
2.467.150 189.781 5.434.315 271.716 7.490.655 299.626 6.578.864 164.472 

Region Region Region Region 

NordjyllandNordjyllandNordjyllandNordjylland    
604.920 100.820 1.693.583 241.940 2.301.331 109.587 3.356.568 152.571 

I alt I alt I alt I alt     5.049.820 90.175 19.081.853 276.549 36.585.057 279.275 30.819.819 178.149 

 

Sammenlignes udviklingen mellem de enkelte regioner svinger tallene en del. Der er umiddelbart ingen klar 

udviklingstendens, hvilket nok skyldes, at få sager med meget store erstatningsudbetalinger kan påvirke den 

gennemsnitlige erstatning i et givent år. 

 
    

Forebyggelige behandlingsskader 
Der er altid en risiko, når man bliver behandlet for en sygdom. Det er derfor heller ikke alle typer af skader, der kan 

erstattes. Ifølge klage- og erstatningsloven kan Patientforsikringen bl.a. tildele erstatning, hvis skaden med 

overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder: 

• Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes (ikke optimal diagnose eller behandling), og skaden 
dermed ville være undgået.  

• Hvis man ved valg af anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.  

Inden for gruppen af anerkendte sager er førstnævnte undergruppe (ikke optimal diagnose eller behandling) den største 

for Patientforsikringens sager generelt – men også når vi ser isoleret på afgørelser fra almen praksis.  Denne samt 

undergruppen (skaden kunne være undgået ved anden ligeværdig metode) kan betegnes som forebyggelige skader. 

Sidstnævnte regel bruges dog ikke meget, da det er sjældent, at to metoder kan siges at være helt ligeværdige.  
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Af tabel 6 fremgår den gennemsnitlige erstatning for de forebyggelige skader fordelt på de enkelte regioner.    
    
Tabel Tabel Tabel Tabel 6666. Udbetalte erstatninger for forebyggelige behandlingsska. Udbetalte erstatninger for forebyggelige behandlingsska. Udbetalte erstatninger for forebyggelige behandlingsska. Udbetalte erstatninger for forebyggelige behandlingsskader fra almen praksis der fra almen praksis der fra almen praksis der fra almen praksis fordelt på udbetalingsårfordelt på udbetalingsårfordelt på udbetalingsårfordelt på udbetalingsår    

    

2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    
    AfgørelseAfgørelseAfgørelseAfgørelsennnn    

Kr.Kr.Kr.Kr.    

Region Region Region Region 
HovedstHovedstHovedstHovedstaaaadendendenden    669.696 2.680.857 11.588.352 5.558.468 

Region SjæRegion SjæRegion SjæRegion Sjælllllandlandlandland    664.907 3.833.088 8.891.273 3.100.975 

ReReReRegion gion gion gion 
SyddaSyddaSyddaSyddannnnmarkmarkmarkmark    481.730 5.190.011 6.098.057 11.984.627 

Region MidtjyRegion MidtjyRegion MidtjyRegion Midtjylllllandlandlandland    2.467.150 5.434.315 7.265.703 6.291.640 

Region NordjyRegion NordjyRegion NordjyRegion Nordjylllllandlandlandland    

Ikke optimal diagnoseIkke optimal diagnoseIkke optimal diagnoseIkke optimal diagnose,,,, behandling behandling behandling behandling    
eller metodevalgeller metodevalgeller metodevalgeller metodevalg    

604.920 1.693.583 2.147.343 2.982.738 

I alt I alt I alt I alt         4.888.403 18.831.854 35.990.728 29.918.448 

 

Som det fremgår af tabel 5 og 6, udgjorde de forebyggelige skader 97,1 pct. af samtlige erstatningsudbetalinger for 

behandlingsskader i 2010. De øvrige behandlingsskader fra almen praksis omfatter afgørelsestypen ”sjælden og 

alvorlig skade” samt ”ulykkestilfælde”.  

 

Oversete diagnoser 
En stor del af de anerkendelser, der vedrører ”Ikke optimal diagnose, behandling eller metodevalg”, får tildelt den 

medicinske kode for ”oversete diagnoser” i Patientforsikringens skadesdatabase. Der er tale om sager, hvor patientens 

symptomer bliver overset eller fejlfortolket, hvorefter behandlingen forsinkes.  

 

En del af de oversete diagnoser skyldes kommunikationsbrist mellem læge og patient eller læge, speciallæge og 

patient. Patientforsikringen pålægger hvert år i et antal sager alment praktiserende læger ansvar efter klage- og 

erstatningsloven, fordi de f.eks. ikke har sikret, at patienten får svar på undersøgelser og analyser, der foretages hos 

forskellige eksperter. Den alment praktiserende læge har nemlig ansvaret for, at patienter får svar på diverse 

undersøgelser, og efterfølgende får tilbudt den nødvendige behandling. 

 

Eksempel I Eksempel I Eksempel I Eksempel I ––––        (10(10(10(10----2998)2998)2998)2998)    

    

En mand på 63 år henvendte En mand på 63 år henvendte En mand på 63 år henvendte En mand på 63 år henvendte sig til egen læge med et modermærke på venstre skulder, som var vokset i højden, og sig til egen læge med et modermærke på venstre skulder, som var vokset i højden, og sig til egen læge med et modermærke på venstre skulder, som var vokset i højden, og sig til egen læge med et modermærke på venstre skulder, som var vokset i højden, og 

som kløede og irriterede. Lægen fjernedesom kløede og irriterede. Lægen fjernedesom kløede og irriterede. Lægen fjernedesom kløede og irriterede. Lægen fjernede modermærket og sendte det til patologisk undersøgelse. Prøvesvaret modermærket og sendte det til patologisk undersøgelse. Prøvesvaret modermærket og sendte det til patologisk undersøgelse. Prøvesvaret modermærket og sendte det til patologisk undersøgelse. Prøvesvaret viste  viste  viste  viste 

sårdannende  modermærkesårdannende  modermærkesårdannende  modermærkesårdannende  modermærkekræftkræftkræftkræft. Det fremgik af prøvesvaret, at patienten burde henvises til specialafdeling. Egen . Det fremgik af prøvesvaret, at patienten burde henvises til specialafdeling. Egen . Det fremgik af prøvesvaret, at patienten burde henvises til specialafdeling. Egen . Det fremgik af prøvesvaret, at patienten burde henvises til specialafdeling. Egen 

læge skrev i anmeldelsen til Patientforsikringen, at han ved en fejl flæge skrev i anmeldelsen til Patientforsikringen, at han ved en fejl flæge skrev i anmeldelsen til Patientforsikringen, at han ved en fejl flæge skrev i anmeldelsen til Patientforsikringen, at han ved en fejl fik godkendt prøvesvaret uden at foretage sig ik godkendt prøvesvaret uden at foretage sig ik godkendt prøvesvaret uden at foretage sig ik godkendt prøvesvaret uden at foretage sig 

yderligere. Over et år efter henvendte patienten sig atter til egen lægeyderligere. Over et år efter henvendte patienten sig atter til egen lægeyderligere. Over et år efter henvendte patienten sig atter til egen lægeyderligere. Over et år efter henvendte patienten sig atter til egen læge med med med med adskillige knuder på hals, bryst og ryg.  adskillige knuder på hals, bryst og ryg.  adskillige knuder på hals, bryst og ryg.  adskillige knuder på hals, bryst og ryg. 

Han blev henvist til onkologisk afdeling, hvor man konstaHan blev henvist til onkologisk afdeling, hvor man konstaHan blev henvist til onkologisk afdeling, hvor man konstaHan blev henvist til onkologisk afdeling, hvor man konstateteteterede morede morede morede modermærkedermærkedermærkedermærkekræftkræftkræftkræft med flere hje med flere hje med flere hje med flere hjernernernernemetastaser. metastaser. metastaser. metastaser. 

Patienten Patienten Patienten Patienten døde kort tid efterdøde kort tid efterdøde kort tid efterdøde kort tid efter.... Patientforsikringen anerkendte skaden og  Patientforsikringen anerkendte skaden og  Patientforsikringen anerkendte skaden og  Patientforsikringen anerkendte skaden og det efterfølgende dødsfald, som en følge af det efterfølgende dødsfald, som en følge af det efterfølgende dødsfald, som en følge af det efterfølgende dødsfald, som en følge af 

lægenslægenslægenslægens    håndteringhåndteringhåndteringhåndtering    af prøvesvaret.af prøvesvaret.af prøvesvaret.af prøvesvaret.    

 

I 2010 er der registreret 57 afgørelser jf. tabel 7, der vedrører ”oversete diagnoser” ud af disse er kun fire sager også 

kodet med ”kommunikationsbrist”. Dette antal stemmer dog ikke overens med tilbagemedlinger fra 

Patientforsikringens sagsbehandlere, der ofte oplever, at en overset diagnose i mere eller mindre udstrakt grad også 

hænger sammen med en mangelfuld kommunikation (kommunikationsbrist) mellem patient og læge, læge og 

speciallæge eller hospital. Et nedslag i skadesdatabasen på sager fra almen praksis i 2010, der alene er kodet med  
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”overset diagnose”, viser også, at en hel del af dem burde have haft koden ”kommunikationsbrist”. Det er altså 

sandsynligt at der er flere sager, der vedrører kommunikationsbrister, men hvor sagerne i dag alene er kodet med 

”overset diagnose”. 

 

Eksempel II Eksempel II Eksempel II Eksempel II ––––    ((((10101010----2580258025802580))))    

    

En mand på 46 år kontaktede en nat lægEn mand på 46 år kontaktede en nat lægEn mand på 46 år kontaktede en nat lægEn mand på 46 år kontaktede en nat lægevagten med vejrtræevagten med vejrtræevagten med vejrtræevagten med vejrtrækkkkningsbesvær, trykken for brystet samt smerter ved ningsbesvær, trykken for brystet samt smerter ved ningsbesvær, trykken for brystet samt smerter ved ningsbesvær, trykken for brystet samt smerter ved 

brystben og venstre skulder. Lægevabrystben og venstre skulder. Lægevabrystben og venstre skulder. Lægevabrystben og venstre skulder. Lægevaggggten tilså patienten og bad ham henvende sig til egen læge dagen efter. ten tilså patienten og bad ham henvende sig til egen læge dagen efter. ten tilså patienten og bad ham henvende sig til egen læge dagen efter. ten tilså patienten og bad ham henvende sig til egen læge dagen efter.     

    
Da det blev dag henvendte patienten sig hos egen læge. Han oplyste at have ømDa det blev dag henvendte patienten sig hos egen læge. Han oplyste at have ømDa det blev dag henvendte patienten sig hos egen læge. Han oplyste at have ømDa det blev dag henvendte patienten sig hos egen læge. Han oplyste at have ømhed og trykken for brystet samt hed og trykken for brystet samt hed og trykken for brystet samt hed og trykken for brystet samt 
kvælningsfornemmelse. Lægen foretog objektiv undekvælningsfornemmelse. Lægen foretog objektiv undekvælningsfornemmelse. Lægen foretog objektiv undekvælningsfornemmelse. Lægen foretog objektiv underrrrsøgelse ssøgelse ssøgelse ssøgelse samt lungefunktionsundersøgelse amt lungefunktionsundersøgelse amt lungefunktionsundersøgelse amt lungefunktionsundersøgelse og udskrev recept på og udskrev recept på og udskrev recept på og udskrev recept på 
astmamedicin og bad patienten henvende sig igen ved manglende bedring eller forværring. astmamedicin og bad patienten henvende sig igen ved manglende bedring eller forværring. astmamedicin og bad patienten henvende sig igen ved manglende bedring eller forværring. astmamedicin og bad patienten henvende sig igen ved manglende bedring eller forværring.     
    
Dagen efter havdDagen efter havdDagen efter havdDagen efter havde patiee patiee patiee patienten det fortsat dårligt, nten det fortsat dårligt, nten det fortsat dårligt, nten det fortsat dårligt, og og og og han han han han kontaktede igen lægevagten. Det fremgår af journalmaterialet, kontaktede igen lægevagten. Det fremgår af journalmaterialet, kontaktede igen lægevagten. Det fremgår af journalmaterialet, kontaktede igen lægevagten. Det fremgår af journalmaterialet, 
at patieat patieat patieat patientenntenntennten ikke kunne få luft, det spændte i brystet og han kunne ikke tage den udleverede astmamedicin. Man  ikke kunne få luft, det spændte i brystet og han kunne ikke tage den udleverede astmamedicin. Man  ikke kunne få luft, det spændte i brystet og han kunne ikke tage den udleverede astmamedicin. Man  ikke kunne få luft, det spændte i brystet og han kunne ikke tage den udleverede astmamedicin. Man 
valgte at se valgte at se valgte at se valgte at se tiden tiden tiden tiden an.an.an.an.    
    
Fem dage efter patienten kFem dage efter patienten kFem dage efter patienten kFem dage efter patienten kontaktede lægevagtene første gangontaktede lægevagtene første gangontaktede lægevagtene første gangontaktede lægevagtene første gang,,,, døde han. Det fremgår af obduktionsrapporten, at  døde han. Det fremgår af obduktionsrapporten, at  døde han. Det fremgår af obduktionsrapporten, at  døde han. Det fremgår af obduktionsrapporten, at 
dødsårsagen formodentlig var en blodprop i hjertet.dødsårsagen formodentlig var en blodprop i hjertet.dødsårsagen formodentlig var en blodprop i hjertet.dødsårsagen formodentlig var en blodprop i hjertet.    

    
Patientforsikringen Patientforsikringen Patientforsikringen Patientforsikringen vurderedevurderedevurderedevurderede, at patienten ikke havde fået optimal undersøgelse og behandling hos hverken lægevagt , at patienten ikke havde fået optimal undersøgelse og behandling hos hverken lægevagt , at patienten ikke havde fået optimal undersøgelse og behandling hos hverken lægevagt , at patienten ikke havde fået optimal undersøgelse og behandling hos hverken lægevagt 

ellellelleller egen læge. Var patienten er egen læge. Var patienten er egen læge. Var patienten er egen læge. Var patienten blevet blevet blevet blevet indlagt akut i forbindelse med den ene afindlagt akut i forbindelse med den ene afindlagt akut i forbindelse med den ene afindlagt akut i forbindelse med den ene af de de de de to henvendelser til lægevagten,  to henvendelser til lægevagten,  to henvendelser til lægevagten,  to henvendelser til lægevagten, 

havde patienten med overvejende sandsynlighed overlevet. Patientenforsikringen lagde også vægt på, at patienten havde patienten med overvejende sandsynlighed overlevet. Patientenforsikringen lagde også vægt på, at patienten havde patienten med overvejende sandsynlighed overlevet. Patientenforsikringen lagde også vægt på, at patienten havde patienten med overvejende sandsynlighed overlevet. Patientenforsikringen lagde også vægt på, at patienten 

ved henvendelsen til sin egen læved henvendelsen til sin egen læved henvendelsen til sin egen læved henvendelsen til sin egen læge oplyste, at han havde ømhed og trykke for brystet ledsaget af ge oplyste, at han havde ømhed og trykke for brystet ledsaget af ge oplyste, at han havde ømhed og trykke for brystet ledsaget af ge oplyste, at han havde ømhed og trykke for brystet ledsaget af 

kvælningsfornemmelse.kvælningsfornemmelse.kvælningsfornemmelse.kvælningsfornemmelse.    

        

Ved samtlige henvendelser gav Ved samtlige henvendelser gav Ved samtlige henvendelser gav Ved samtlige henvendelser gav patienten udtryk for symptomer patienten udtryk for symptomer patienten udtryk for symptomer patienten udtryk for symptomer hvor blodprop skal mistænkeshvor blodprop skal mistænkeshvor blodprop skal mistænkeshvor blodprop skal mistænkes,,,, og s og s og s og som derfor kræver om derfor kræver om derfor kræver om derfor kræver 

akutindlægges. Pakutindlægges. Pakutindlægges. Pakutindlægges. På den baggrund anerkendte Patientforsikå den baggrund anerkendte Patientforsikå den baggrund anerkendte Patientforsikå den baggrund anerkendte Patientforsikringen sagen.ringen sagen.ringen sagen.ringen sagen.    

 

 
Tabel Tabel Tabel Tabel 7777. Antal forebyggelige behandlingsskader fra almen praksis, . Antal forebyggelige behandlingsskader fra almen praksis, . Antal forebyggelige behandlingsskader fra almen praksis, . Antal forebyggelige behandlingsskader fra almen praksis, der drejer sig om overset diagnose der drejer sig om overset diagnose der drejer sig om overset diagnose der drejer sig om overset diagnose fordelt på afgørelsesåretfordelt på afgørelsesåretfordelt på afgørelsesåretfordelt på afgørelsesåret    
    

        2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

    KomplikationenKomplikationenKomplikationenKomplikationen    AntalAntalAntalAntal    

Region HovedstRegion HovedstRegion HovedstRegion Hovedstaaaadendendenden    8 10 12 15 

Region SjællanRegion SjællanRegion SjællanRegion Sjællandddd    7 8 8 12 

Region SyddaRegion SyddaRegion SyddaRegion Syddannnnmarkmarkmarkmark    8 8 10 12 

Region MidtjyRegion MidtjyRegion MidtjyRegion Midtjylllllandlandlandland    7 10 9 12 

Region NordjyRegion NordjyRegion NordjyRegion Nordjylllllandlandlandland    

Oversete diagnoser Oversete diagnoser Oversete diagnoser Oversete diagnoser  

    

3 1 11 6 

UoplystUoplystUoplystUoplyst          1 1 

I alt I alt I alt I alt         33 37 49 57 

 

Af tabel 7 fremgår det, at der alt andet lige har været en stigende tendens for alle regioner, når det gælder gruppen af 

forebyggelige skader, hvor diagnosen er overset. Dog skal man være opmærksom på, at der er tale om meget små tal, 

og små ændringer i denne sammenhæng kan resultere i større udsving.  
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TTTTabel abel abel abel 8888. Udbetalte erstatninger . Udbetalte erstatninger . Udbetalte erstatninger . Udbetalte erstatninger i sager, hvor en diagnosei sager, hvor en diagnosei sager, hvor en diagnosei sager, hvor en diagnose er er er er    ovovovoverset erset erset erset fordelt på udbetalingsårfordelt på udbetalingsårfordelt på udbetalingsårfordelt på udbetalingsår    
    

Forebyggelige Forebyggelige Forebyggelige Forebyggelige     

behanbehanbehanbehanddddlingsskaderlingsskaderlingsskaderlingsskader    
    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

    KomplikationenKomplikationenKomplikationenKomplikationen    Kr.Kr.Kr.Kr.    

Region HovedstRegion HovedstRegion HovedstRegion Hovedstaaaadendendenden    341.921 755.816 3.407.557 2.794.218 

Region SjæRegion SjæRegion SjæRegion Sjælllllandlandlandland    627.355 3.734.209 8.649.688 932.571 

Region SyddaRegion SyddaRegion SyddaRegion Syddannnnmarkmarkmarkmark    314.510 4.844.274 5.137.256 7.305.083 

Region MidtjyRegion MidtjyRegion MidtjyRegion Midtjylllllandlandlandland    2.309.283 4.936.718 725.933 2.296.751 

Region NordjyRegion NordjyRegion NordjyRegion Nordjylllllandlandlandland    

Oversete diagnoser Oversete diagnoser Oversete diagnoser Oversete diagnoser  

    

604.920 623.110 431.864 2.256.758 

I alt I alt I alt I alt         4.197.989 14.894.127 18.352.298 15.585.381 

 

Af tabel 6 og 8 fremgår det, at 52,1 pct. af de udbetalte erstatningsbeløb for forebyggelige behandlingsskader fra 

almen praksis i 2010 drejede sig om sager, hvor diagnosen er overset. At de oversete diagnoser lægger beslag på en 

så forholdsvis stor andel af erstatningssummen skyldes, at de forsinkelser, der følger med en overset diagnose kan få 

meget alvorlige følger for patienten, hvis der f.eks. er tale om en kræftsygdom eller en begyndende blodprop.    

    

Nedenstående tabel 9 er en top 3 i forhold til de typer af sygdomme, der fylder mest i gruppen af sager, hvor der har 

været tale om overset diagnose. 
    
Tabel Tabel Tabel Tabel 9999. . . . TOP 3: De mest udbredte diagnosegrupper i sagTOP 3: De mest udbredte diagnosegrupper i sagTOP 3: De mest udbredte diagnosegrupper i sagTOP 3: De mest udbredte diagnosegrupper i sager, hvor en diagnose er overseter, hvor en diagnose er overseter, hvor en diagnose er overseter, hvor en diagnose er overset fordelt på afgørelsesåret fordelt på afgørelsesåret fordelt på afgørelsesåret fordelt på afgørelsesåret. . . .     
    

    ICDICDICDICD----10 kapitel10 kapitel10 kapitel10 kapitel    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

Sygdomme i Sygdomme i Sygdomme i Sygdomme i hjertehjertehjertehjerte---- og  og  og  og kredsløbsorganerkredsløbsorganerkredsløbsorganerkredsløbsorganer    DIDIDIDI    6 9 6 6 

OndOndOndOndartede sartede sartede sartede svulstervulstervulstervulster    DCDCDCDC    14 9 14 20 

Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre 
påvirpåvirpåvirpåvirkkkkningerningerningerninger    DSDSDSDS    10 10 17 22 

 

Ved at sammenholde tabel 7 og 9 fremgår det, at det er indenfor de samme diagnosehovedgrupper, at de fleste 

oversete diagnoser findes gennem hele perioden, når man ser på behandlingsskader i almen praksis. Det er samtidig 

også de sygdomme, der er mest fatale for patienten og dyrest at overse, hvilket fremgår af nedenstående tabel 10. 

 
    
Tabel Tabel Tabel Tabel 10101010. . . . De gennemsnitlige erstatningsudbetalinger i skadeDe gennemsnitlige erstatningsudbetalinger i skadeDe gennemsnitlige erstatningsudbetalinger i skadeDe gennemsnitlige erstatningsudbetalinger i skaderne, derne, derne, derne, der vedrører oversete diagnose fordelt på udbetalingsåretr vedrører oversete diagnose fordelt på udbetalingsåretr vedrører oversete diagnose fordelt på udbetalingsåretr vedrører oversete diagnose fordelt på udbetalingsåret. . . .     
    

        2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

ICDICDICDICD----10 kapitel10 kapitel10 kapitel10 kapitel    KomplikationenKomplikationenKomplikationenKomplikationen    Gns. Kr.Gns. Kr.Gns. Kr.Gns. Kr.    

DIDIDIDI    206.969 593.723 759.335 568.385 

DCDCDCDC    126.228 786.874 367.585 230.239 

DSDSDSDS    

Overset diagnoseOverset diagnoseOverset diagnoseOverset diagnose    

122.055 82.790 55.574 64.447 

 

Der er stor forskel på erstatningsbeløbene alt efter hvilken diagnose, der bliver overset. Således er den gennemsnitlige 

erstatning for en overset kræftdiagnose (ICD-10 kapitel DC) større end for et overset brud (ICD-10 kapitel DS). Det 

skyldes, at en behandlingsforsinkelse i forbindelse med kræftbehandling kan få alvorlige konsekvenser for patienten, 

og derfor bliver skaderne også ”dyrere”. Dette gælder især i de tilfælde, hvor patienten ender med at dø som følge af 
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behandlingsforsinkelsen, og der eventuelt skal tildeles erstatning til de efterladte. Det er dog vigtigt at være 

opmærksom på, at der er tale om få sager, og en enkelt sag med en meget stor erstatningsudbetaling vil derfor 

påvirke den gennemsnitlige erstatning, hvilket resulterer i udsving hen over perioden.  
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Lægemiddelskader i almen praksis 

 
Som det fremgår af tabel 2 modtog Patientforsikringen 101 lægemiddelskader, hvor medicinen var ordineret af 

patientens egen læge i 2010. Ifølge Patientforsikringens årsberetning 2010 modtog vi 347 anmeldelser vedrørende 

lægemiddelskader i alt.  

 

Næsten 30 pct. af de anmeldte lægemiddelskader vi modtog i 2010 vedrørte altså bivirkninger til medicin ordineret i 

almen praksis.  

 

Som tidligere anført har antallet ligget stabilt gennem 4-års perioden med relativt små udsving, når der ses bort fra 

2007, hvor der blev anmeldt ca. 50 pct. flere lægemiddelskader til Patientforsikringen fra almen praksis. I forhold til 

det samlede antal anmeldte skader fra almen praksis udgør lægemiddelskaderne ca. 20 pct. 

 

Til sammenligning vedrører det største antal rapporterede utilsigtede hændelser til Patientombuddet (POB) 

lægemidler. Ser man på fordelingen af klassifikationer af utilsigtede hændelser indrapporteret til POB i 2. kvartal 

2011, så ligger medicinering helt i top med 1.952 hændelser, og hvor patientuheld, der er den næststørste kategori, 

står for 507 hændelser: ”Blandt hændelser med alvorlig eller dødelig konsekvens for patienten, udgør 

medicineringshændelser (20 pct.), administrative processer (13 pct.) og patientuheld (12pct.)”2222. 

 
Figur Figur Figur Figur 3333a. Antal mænd, der har anmeldt en lægemiddelskade fra almen praksis foa. Antal mænd, der har anmeldt en lægemiddelskade fra almen praksis foa. Antal mænd, der har anmeldt en lægemiddelskade fra almen praksis foa. Antal mænd, der har anmeldt en lægemiddelskade fra almen praksis forrrrdelt på delt på delt på delt på     
aldersgrupper og aldersgrupper og aldersgrupper og aldersgrupper og anmeldelsesanmeldelsesanmeldelsesanmeldelsesår år år år     
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2 Patientombuddets nyhedsbrev nr. 2 – August 2011. 
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Figur Figur Figur Figur 3333b. Antal kvinder, der har anmeldt en lægemiddelskade fra almen praksis fob. Antal kvinder, der har anmeldt en lægemiddelskade fra almen praksis fob. Antal kvinder, der har anmeldt en lægemiddelskade fra almen praksis fob. Antal kvinder, der har anmeldt en lægemiddelskade fra almen praksis forrrrdelt på delt på delt på delt på     
aldersgrupper og aldersgrupper og aldersgrupper og aldersgrupper og anmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesåranmeldelsesår    
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Note: Har en person anmeldt flere lægemiddelskader på forskellige tidspunkter, og personen dermed har forskellig alder på 
tidspunktet for skaden, vil personen tælle med flere gange med den alder, personen havde på det aktuelle skadestidspunkt. Personer, 
der helt eller delvist er uoplyste, er ikke medtaget. 

 

Af figur 3a og 3b fremgår det, at der er forskel på anmeldte lægemiddelskader for hhv. mænd og kvinder. Kvinderne – 

eller de unge piger – fylder en hel del. Det skyldes bl.a. de forholdsvist mange p-piller-skader, der er blevet anmeldt til 

Patientforsikringen. Kvinderne anmelder også flere lægemiddelskader i aldersgrupperne op til 50 år.  I aldersgrupperne 

over 50 år anmelder mænd og kvinder lægemiddelskader i samme størrelsesorden, men tallene er små, og der er 

derfor relativt store udsving.  

 
Tabel 1Tabel 1Tabel 1Tabel 11111. Udbetalte erstatning for lægemiddelskader i almen praksis fordelt på u. Udbetalte erstatning for lægemiddelskader i almen praksis fordelt på u. Udbetalte erstatning for lægemiddelskader i almen praksis fordelt på u. Udbetalte erstatning for lægemiddelskader i almen praksis fordelt på uddddbetalingsår betalingsår betalingsår betalingsår     
    

 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 

 

I altI altI altI alt    

Gns.Gns.Gns.Gns.    

 ersta ersta ersta erstattttning ning ning ning 

pr. pr. pr. pr. sagsagsagsag    

I altI altI altI alt 

Gns.Gns.Gns.Gns.    

 ersta ersta ersta erstattttning ning ning ning 

pr. sagpr. sagpr. sagpr. sag    

I altI altI altI alt 

Gns.Gns.Gns.Gns.    

 ersta ersta ersta erstattttning ning ning ning 

pr. sagpr. sagpr. sagpr. sag    

I alt kr.I alt kr.I alt kr.I alt kr. 

Gns.Gns.Gns.Gns.    

 ersta ersta ersta erstattttning ning ning ning 

pr. sagpr. sagpr. sagpr. sag    

    Kr.Kr.Kr.Kr.    

I alt LMSI alt LMSI alt LMSI alt LMS    4.152.473 207.624 9.473.862 215.315 23.590.932 224.676 19.213.999 237.210 

 

Ifølge tabel 11 er der udbetalt i alt 19.2 mio. kr. i erstatning i 2010 for lægemiddelskader. Ifølge Patientforsikringens 

årsberetning for 2010 blev der tilkendt 51 mio. kr. i erstatning i alt for lægemiddelskader. 37 pct. af 

erstatningsudbetalingerne i forbindelse med lægemiddelskader kommer altså fra skader sket i almen praksis. 

 

Ser man på de hyppigst forekommende præparater blandt de anerkendte lægemiddelskader fra almen praksis, fylder 

p-piller (3. og 4. generationspræparater ) mest i perioden.  
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Siden 1997 har Patientforsikringen modtaget 282 anmeldelser3333     fra almen praksis vedrørende p-piller. Knap 60 pct. 

af sagerne er anerkendt, og de handler primært om veneblodpropper i ben, lunger, hjerne og tarm. Der er tildelt 37 

mio. kr. i alt i disse sager.  

 

Der findes mere information om p-pille-sagerne og andre typer af sager på Patientforsikringens hjemmeside, der 

løbende opdateres med juridiske- og lægefaglige relevante anonymiserede afgørelser. 

 

 

 

                                                   

3 Baseret på data trukket i september 2011. 
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