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Skader forårsaget efter 1. september 2013 i forbindelse med speciallægeaktiviteter vil fremover være forsikringsdækket på følgende vis: 

 

Nr. 

Aktivitet 

Dækkes af 
Patient-

erstatningen – 
erstatning 

udbetales af 
regionen 

Dækkes af 

speciallægen 
gennem den 

lovpligtige 
forsikring1 

Dækkes af 
speciallægens 

evt. 
erhvervsansvars-

forsikring 
(klinikforsikring) 

1. Behandling/undersøgelse omfattet af speciallægeoverenskomsten, herunder §§ 64-65-
aftaler2 

X   

2. Behandling/undersøgelse af gruppe 2-patienter, hvor der opkræves egenbetaling fra 
patienten  

X   

3. Behandling/undersøgelse finansieret af sundhedsforsikring  X  

4. Behandling /undersøgelse finansieret af patienten selv  X  

5. Behandling/undersøgelse af patienter ansat på ambassader i Danmark eller EU-
medarbejdere ansat i Danmark 

 X  

6. Behandling/undersøgelse udført iht. reglerne om udvidet frit sygehusvalg (DUF), jf. 
sundhedslovens § 87 

 X  

7. Behandling/undersøgelse iht. reglerne om udvidet ret til behandling/undersøgelse af 
psykisk syge børn og unge samt psykisk syge voksne 

 X  

                                                           

1 Den nye lovpligtige forsikring. 
2 Forsikringspligten for aktivitet nr. 1 og 2 er ligeledes gældende for patienter med det særlige sundhedskort. 



Senest ændret: 07. august 2017 
Jr.nr. 2016 – 1606 

 

8. Udfærdigelse af attester og speciallægeerklæringer til fx Arbejdsskadestyrelsen, et 
forsikringsselskab eller Patientforsikringen om en patients aktuelle tilstand 

% % (X) 

9. Behandling/undersøgelse, der som udgangspunkt er omfattet af Patientforsikringen, men 
som falder under Patientforsikringens bagatelgrænse på kr. 10.000, eller hvis speciallægen 
har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed (regreskrav) 

  X 

10. Beskadigelse af patientens ejendele   X 

11. Behandling/undersøgelse, der foregår på andre klinikker og behandlingssteder og ikke hos 
speciallægen selv, fx på konsulentbasis. Forsikringspligten ligger hos 
klinikken/behandlingsstedet, hvor assistancen sker, under forudsætning af, at assistancen 
sker efter aftale eller kontrakt med behandlingsstedet. 

X 

Hvis behandlingen 
på klinikken er en 

regionsydelse 

% % 

12. Behandling/undersøgelse hos en tandlæge. Forsikringspligten ligger hos tandlægen, der 
har sin egen forsikringsordning. 

X % % 

13. Høreapparatbehandling i høreklinikker drevet af en speciallæge  X %  

14. Høreapparatbehandling i høreklinikker, hvor der alene er tilknyttet en audiologiassistent.  % % (X) 

15. Ikke-kirurgiske kosmetiske behandlinger med botox mv. finansieret af patienten selv 
udført på speciallægeklinik, uanset om behandlingen foretages af speciallægen selv eller 
personale 

 X  

16. Behandling/undersøgelse af udlandsdanskere, når de er i Danmark, finansieret af 
udlandsdanskeren selv (intet sygesikringskort) 

 X  

17. Behandling/undersøgelse af udlandsdanskere eller udlændinge foretaget af vagtlæger X   
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18. Behandling/undersøgelse af beboere på asylcentre (flygtninge), hvor Røde Kors betaler 
speciallægen for ydelsen, der foregår i speciallægepraksis  

% X  

19. Behandling/undersøgelse af udlændinge med Blåt sygesikringskort X %  

20. Behandling/undersøgelse af udlændige med Blåt sygesikringskort finansieret af 
udlændingen selv eller hvis der er tale om behandlinger efter reglerne om udvidet frit 
sygehusvalg (DUF) 

% X  

21. Behandling/undersøgelse af udlændige med Blåt sygesikringskort, hvor det efterfølgende 
viser sig, at kortet var ugyldigt, og speciallægen var i god tro med hensyn hertil på 
tidspunktet for behandlingen/undersøgelsen 

X %  

22. Behandling/undersøgelse af udlændinge, fx cruisepatienter, som ikke er akut syge, men 
som ønsker lægehjælp i form af fx kontrol 

% X  

23. Behandling/undersøgelse af patienter med Gult sygesikringskort, hvor det efterfølgende 
viser sig, at kortet var ugyldigt, og speciallægen var i god tro med hensyn hertil på 
tidspunktet for behandlingen/undersøgelsen  

X %  

24. Behandling/undersøgelse af patienter med Gult sygesikringskort, hvor regionen af 
forskellige grunde efterfølgende afviser at betale for ydelsen pga. fx problemer med 
henvisningen eller uenighed om overenskomstens ydelser 

Det er op til parterne (speciallægen og regionen) at finde en 
løsning, der alternativt kan søge det afklaret ved domstolene. 
Patientforsikringen kan ikke træffe afgørelse i relation til det 

bagvedliggende aftalegrundlag. I en tvistsituation får 
patienten sin erstatning af den såkaldte fælles pulje. 
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25. Behandling/undersøgelse af indsatte, hvor behandling/undersøgelse foregår i 
Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 

X 

(erstatning 
udbetales af 

staten) 

 

% (X) 

25 a Behandling/undersøgelse af indsatte, hvor behandling/undersøgelse foregår i 
speciallægens klinik 

% X  

26. Behandling/undersøgelse af værnepligtige, hvis speciallægen er tilknyttet det militære 
forsvar eller redningsberedskabet 

X 

(erstatning 
udbetales af 

staten) 

% (X) 

26 a Behandling/undersøgelse af værnepligtige, hvis speciallægen ikke er tilknyttet det militære 
forsvar eller redningsberedskabet 

% X  

26 b Behandling/undersøgelse af værnepligtige uden for infirmeriernes åbningstid og/eller i 
weekender og på helligdage 

% X  

27. Udførelse af provokerede aborter på kvinder fra Færøerne X %  

28. Behandling/undersøgelse foretaget af speciallæger i deres fritid3 % %  (X) 

29. Behandling/undersøgelse foretaget af speciallæger ved idrætsstævner (fritid) % % (X) 

                                                           

3 ”Den lille forsikring”. 
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30. Vaccinationer foretaget af en speciallæge (behandlingsskader) X %  

31. Vaccinationer foretaget af en speciallæge finansieret af patienten selv % X  

32. Bivirkninger ved vaccinationer er omfattet af reglerne om erstatning af lægemiddelskader 
og erstatningspligten påhviler staten 

X %  

33. Behandling/undersøgelse af patienter på alkoholafvænningsklinikker drevet af kommuner 
(kommunen er erstatningsansvarlig) 

X 

(Dog kun hvis 
patienten er 

henvist fra det 
offentlige 

sundhedsvæsen) 

%  

 

Forklaring til skemaet 

Parentes: Det anbefales, at man kontakter eget forsikringsselskab om, hvorvidt disse aktiviteter er dækket af forsikringen. Det anbefales, at man har en forsikring, der 
dækker disse aktiviteter, hvis man udøver disse. 

%: fungerer her som minustegn. 


