Kom du til skade
ved bloddonation?
Du har mulighed for at søge erstatning

Du kan søge erstatning på
www.patienterstatningen.dk
Det er gratis at søge erstatning hos
Patienterstatningen.
Når du har søgt erstatning, får du adgang
til et system, hvor du kan følge din sag.
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Hvornår kan du få erstatning?
Det sker heldigvis sjældent, at en donor kommer til
skade i forbindelse med bloddonation. Skulle det ske,
har du god mulighed for at få erstatning. Det skyldes,
at lovgivningen tilgodeser raske borgere, der frivilligt
hjælper andre som bloddonorer.
En skade kan for eksempel være, hvis du besvimer
eller får en allergisk reaktion i forbindelse med, at du
donorer blod.
Det har ingen betydning, om bloddonationen er
foretaget på et hospital eller på et mobilt tappested.
Hvis skaden sker i forbindelse med transport til og
fra en aftalt bloddonation, kan du også have ret til
erstatning.
Du kan søge erstatning, selvom du synes, at
personalet gjorde deres bedste. Patienterstatningen
vurderer kun, om du har ret til erstatning, og
erstatningssagen har ingen konsekvenser for
personalet.
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Sådan søger du erstatning
Du kan søge erstatning på flere måder:
• Søg digitalt på www.patienterstatningen.dk ved
hjælp af dit NemID/MitID.
• Print ansøgningsskemaet, som findes på
hjemmesiden, udfyld det og send det til os.
• Ring til Patienterstatningen og få et
ansøgningsskema tilsendt.
Det er gratis at søge erstatning, og du skal ikke bruge
en advokat for at søge. Vælger du alligevel at benytte
en advokat, skal du selv betale udgifterne.
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Din erstatning
Hvis du har ret til erstatning, giver loven dig mulighed
for at få følgende:
• Erstatning for udgifter til fx medicin, fysioterapi og
transport
• Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
• Godtgørelse for svie og smerte
• Godtgørelse for varigt mén
• Erstatning for tabt erhvervsevne.

Du kan læse mere om dine
muligheder for erstatning på:
www.patienterstatningen.dk
Patienterstatningen træffer
kun afgørelse om erstatning for
personskade.
Hvis dit tøj eller andre ting bliver
ødelagt ved bloddonationen,
kan du søge erstatning ved at
kontakte tappestedet.
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Forældelsesfrister
Du skal huske at søge erstatning, inden der går for
lang tid. Hvis sagen er forældet, skal vi afvise den.

I loven gælder der to forældelsesfrister:
• Maks. 3 år fra du opdagede skaden
Der må ikke gå mere end 3 år, fra
du finder ud af – eller burde have
fundet ud af – at du har fået en skade,
til at du søger erstatning. Hvis du
først søger efter 3 år, er dit krav om
erstatning forældet.
• Maks. 10 år fra du gav blod
Hvis der er gået mere end 10 år fra
den tapning, hvor du fik en skade,
er dit krav om erstatning forældet.

6

Hvis der sker nyt
efter sagens afslutning
Du har mulighed for at søge om at få genoptaget en
afsluttet sag i Patienterstatningen.
Din sag kan kun genoptages, hvis du for eksempel får
flere gener, efter din sag er afsluttet.
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Vejledning
Har du brug for vejledning om erstatning,
kan du altid kontakte Patienterstatningen.
Hvis du har brug for hjælp til behandling
af dine gener, kan du kontakte det sted,
hvor du blev tappet.
Du kan også kontakte Bloddonorerne
Danmark, hvis du har spørgsmål til
bloddonation m.v.

Patienterstatningen
Telefon 3312 4343
– mellem 09:30 og 15:00 i hverdage.
Mail: pebl@patienterstatningen.dk
Bloddonorerne Danmark
Mail: info@bloddonor.dk
Tappesteder
Find kontaktoplysninger på dit tappested her:
www.bloddonor.dk
Pjecen er lavet i et samarbejde mellem
Patienterstatningen og Bloddonorerne Danmark.
1. udgave, 2022.
Pjecen kan downloades fra:
www.patienterstatningen.dk
www.bloddonor.dk
og
www.kfsbutik.dk
Fotos: Bloddonorerne Danmark
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