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Patientskadeerstatning B\u00f8je Pommer Hent PDF I 2009 blev der anmeldt 6.300 patientskader, hvor
omtrent en tredjedel blev fundet erstatningsberettigede, og foreløbige tal for 2010 tyder på en betydelig

stigning både i anmeldte skader og i erstatning. Det grundlæggende kriterium for patientskadeerstatning er,
hvorvidt skaden kunne være undgået ved en anderledes undersøgelse eller behandling. Den lovmæssige

udvikling på området har som hovedformål at sikre at patienten lettere skal få adgang til erstatning og vejen
dertil skal være så let som mulig, hvilket også har resulteret i et stigende antal erstatningssager. Grundet
patientforsikringsordningen er der dog skabt en utilsigtet forventning hos mange patienter, at enhver

helbredsforringelse kan skadeserstattes, da lovens afgrænsninger kan være svære at forstå for ikke-jurister.
Denne bog er sammenstykket som en lovkommentar og du kan således blive opdateret med relevant

lovgivning og samtidigt blive kompetent guidet til en forståelse for, hvordan du kan praktisere de mange
komplekse regler på området. Målgruppen er jurister, der beskæftiger sig med patientskadesager.
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