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Er du kommet til skade ?        Har du mon ret til erstatning?

Når uheldet er ude, og vi pådrager os en skade, tjekker vi ofte vores ulykkesforsik-
ring. Der er dog en del situationer, hvor vi har ret til erstatning, uanset om vi selv
har en ulykkesforsikring, men hvor mange ikke er klar over, at den mulighed eksi-
sterer.

Når der er tale om ulykker eller uheld, som nogen er skyld i, dvs. når ansvaret for
ulykken kan placeres hos en anden, er der mulighed for at få erstatning for en bred
vifte af poster, herunder svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, mén og tab af
erhvervsevne.

Ved trafikulykker er det, uanset hvem der er skyld i ulykken, modpartens forsik-
ringsselskab, der hæfter for de skader, en person pådrager sig. Det betyder, at selv
om en bilist f.eks. kører op i en bil, der holder for rødt lys, så er det ansvarsforsik-
ringen hos den påkørte bil, der erstatter personskaden hos den person, der ikke var
tilstrækkelig opmærksom og som formentlig vurderes som ansvarlig for skaden.

Denne mulighed for at få erstatning er ofte overset, idet mange kobler ansvaret for
skaden sammen med erstatningsmuligheden. Men i trafikulykker er der mulighed
for erstatning hos modpartens forsikringsselskab for begge parter, såfremt der op-
står personskade, uanset hvem der bærer ansvaret for ulykken.

Ligeledes er alle mennesker, som bliver behandlet i det offentlige eller private
sundhedsvæsen, omfattet af en offentlig erstatningsordning, som gør det muligt at
blive tilkendt erstatning, hvis man kommer til skade i behandlingssystemet.

Adgangen til erstatning omfatter ikke kun behandlinger på hospitaler, men stræk-
ker sig til både offentlige og privatpraktiserende læger, fysioterapeuter, kiroprak-
torer, kliniske diætister, jordemødre og mange andre sundhedspersoner.

Kravet til anerkendelse er ikke, som mange tror, at der skal være tale om en læ-
gefejl eller behandlingsfejl!

Der ydes erstatning, hvis en skade er forvoldt på en af følgende måder:

1. Hvis en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderle-
des, og skaden derved ville være undgået.

2. Hvis skaden skyldes svigt i teknisk apparatur eller redskaber, som er brugt ved
behandling eller undersøgelse.

3. Hvis der som følge af en undersøgelse eller behandling indtræder komplikatio-
ner, som er mere omfattende, end hvad en patient med rimelighed må tåle eller
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4. Hvis skaden kunne være undgået med en anden behandlingsteknik eller metode,
som ville have været lige så effektiv.

Kravene for at få anerkendt en patientskade er forholdsvis beskedne, idet det kun
kræves, at man ikke har fået den bedst mulige behandling og derfor har pådraget
sig en skade.

Hvis man får en skade grundet manglende specialistviden hos behandleren, der
behandler ens sygdom efter bedste evne og uden fejl, men ikke efter niveauet for
bedste specialist, og dette medfører en skade eller merskade, så er der tale om en
patientskade. Med adgang til erstatning for den merskade, man har pådraget sig.

Har du været offer for en forbrydelse som f.eks. vold, voldtægt, voldtægtsforsøg,
og har du som følge af forbrydelsen pådraget dig enten forbigående eller varige
fysiske eller psykiske gener, har du også adgang til erstatning - også selv om man
ikke finder gerningsmanden. Man skal dog har anmeldt overgrebet til politiet straks
efter hændelsen.

Er skaderne så alvorlige, at man har ret til godtgørelse for varigt mén, erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne, anbefales det at kontakte en
advokat for at få bistand. De indviklede regler gør det svært at selv orientere sig og
opgøre tabet korrekt, da der er mange faktorer, der har betydning for erstatningens
opgørelse.

Såfremt uheldet, patientskaden eller forbrydelsen medfører dødsfald er der mulig-
hed for at få erstattet begravelsesudgifter samt eventuelt erstatning for tab af for-
sørger.

I mange tilfælde, hvor en anden person er ansvarlig for skaden, er der mulighed for
at få dækket rimelige advokatomkostninger hos ansvarsforsikringsselskabet.

En advokat med erfaring og viden på erstatningsområdet har de ressourcer, der gør
det muligt at opnå bedst mulig erstatning efter ulykker, patientskader eller forbry-
delser. Derfor bør man altid rådføre sig med en advokat. Og oftest vil advokaten
tilbyde at gennemgå din sag sammen med dig og samtidig vurdere dine muligheder
for at opnå erstatning allerede ud fra et indledende, uforpligtende og ofte gratis
møde.


