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Forslag
til

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet
(Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde)
§1
I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november
2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 1257 af 18. december
2012 og senest ved § 18 i lov nr. 395 af 2. maj 2016,
foretages følgende ændringer:
1. I § 19, stk. 1, nr. 7, udgår »eller«.
2. I § 19, stk. 1, nr. 8, ændres »stk. 12.« til: »stk. 12,«.
3. I § 19, stk. 1, indsættes som nr. 9 og 10:
»9) på værnepligtige af autoriserede sundhedspersoner,
der udfører sundhedsfaglig behandling i det militære
forsvar eller redningsberedskabet, eller
10) af autoriserede sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig behandling af indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.«
4. I § 29, stk. 1, nr. 8, ændres »nr. 8« til: »nr. 8 og 9«.

faglig behandling i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. For tandskader dog kun hvis det er behandling, som den indsatte har ret til.«
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Stk. 2. § 1, nr. 3-5, finder anvendelse for erstatningskrav,
der er anmeldt til Patienterstatningen eller den private institution, som sundheds- og ældreministeren henlægger sager
til, senest 3 år efter at den erstatningsberettigede har fået eller burde have fået kendskab til skaden, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Uanset stk. 2 finder § 1, nr. 3-5, alene anvendelse
for skader, der er forårsaget den 1. juli 2006 eller senere.
§3
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.

5. I § 29, stk. 1, indsættes som nr. 9:
»9) Staten, for så vidt angår skader omfattet af § 19, stk. 1,
nr. 10, hvis skaden er pådraget som følge af sundhedsFolketinget, den 2. juni 2016
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