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DKF RÅDGIVER

Der er forskel  
på at klage  
og søge 
erstatning
Det er to forskellige ting med hver 
sit formål, sagsgang og ansvarlige myn-
dighed. I en klagesag rettes kritik – i en erstatningssag 
konstateres, om der er sket en skade, som skal dækkes 
af det offentlige. Der er ingen automatik mellem en 
klage og en erstatning.

Måske er det nok med en rapportering?
Nogle patienter ønsker måske 
hverken at klage eller søge 
erstatning, men blot at gøre 
opmærksom på en fejl eller noget 
uhensigtsmæssigt, de har oplevet. 
De kan vælge at rapportere det, 
de har oplevet, som en utilsigtet 
hændelse.
     Til forskel fra en klage får 
sundhedspersonalet da ikke kritik, 

men rapporten kan være med til at 
sikre, at lignende hændelser ikke 
sker igen.
     Patienten får ikke direkte svar 
på, hvad der er sket af evt. forbed-
ringer elle læring, men på www.
dpsd.dk kan man læse mere om, 
hvilke tiltag der er sat i gang på 
baggrund af rapporter om utilsig-
tede hændelser.

Forvent, at du mindst en gang i 
din karriere bliver involveret i en 
sag, hvor en patient klager, eller 
der sker en skade eller en fejl, 
mens patienten er i din varetægt
Få overblik over sagstyper, systemer og 
pligter her – og ideer til, hvordan du kan 
arbejde med at forebygge skader, fejl og 
klager og fremme patientsikkerhed.

2-4 dialogmøder om året
Det anslås, at der i snit holdes 2-4 dialogmøder 
med deltagelse af kiropraktorer om året. Til et 
dialogmøde kan en  patient, der har klaget over en 
sundhedsperson, tale med den pågældende om 
sagen. Ikke sjældent fravælger patienten at gå 
videre med klagen bagefter. Klagende patienter 
bliver af Styrelsen for Patient sikker hed tilbudt mø-
det. Takker patienten ja, sender styrelsen besked til 
den pågældende region, som inviterer parterne og 
holder mødet, hvis sundhedspersonen vil deltage.  

LÆS MERE, FIND RELEVANTE LINKS  OG PATIENTINFO: www.danskkiropraktorforening.dk/patientsikkerhed

HUSK
–  sker der en patientskade har du som kiropraktor pligt til at informere om muligheden for at søge erstatning hos Patienterstatningen

– På Patienterstatningen.dk kan man tjekke, om en skade opfylder betingelserne for 
anmeldelse 

FLERE TYPER KLAGER OG SYSTEMER

>  REGIONEN. PATIENTEN SKAL HENVENDE 
SIG TIL DET REGIONALE PATIENTKONTOR

KLAGER OVER OVER-
ENSKOMSTMÆSSIGE 
FORHOLD  
(fx service- eller ad-
gangsforhold, honorar-
størrelser osv.)

KLAGER OVER ET BEHANDLINGS-
STED (sygehusafdeling, klinik e.l.)

KLAGER MOD KONKRETE 
SUNDHEDSPERSONER

>  STYRELSEN FOR 
PATIENTSIKKERHED

>  SUNDHEDS VÆSENETS 
DISCIPLINÆRNÆVN
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www.danskkiropraktorforening.dk/etik

Book oplæg til klinikken
Hver region har patientsikkerhedsenheder for 
praksis sektoren. Her kan praktiserende læger, 
kiropraktorer m.v. søge rådgivning og læring om 
patient sikkerhed, fx utilsigtede hændelser m.v. Det 
er her du kan booke oplæg til klinikken.

HVIS DU BLIVER 
INVOLVERET I EN SAG
1. Kontakt Dansk Kiropraktor Råd. De opsamler viden om 

sagerne, men hjælper også med konkret rådgivning og 
kollegial støtte. Uanset graden af alvorlighed kan det være 
belastende eller urovækkende at være involveret i en sag 
eller have begået en fejl.  Som kiropraktor er du uddannet 
til at hjælpe andre og identificerer dig i høj grad med din 
faglighed. Derfor er det naturligt, at fejl, utilfredshed, ska-
der og klager opleves som en belastning – både profes-
sionelt og menneskeligt.

2. Brug Dansk Kiropraktor Råds vejledning, hvis du skal ud-
færdige redegørelser og svar.

3. Tal om det. Find evt. gennem Dansk Kiropraktor Råd en 
kollega, du kan tale med. På DKF Forum er oprettet en 
lukket klub for medlemmer, der har oplevet patienter 
udvikle CVA efter behandlinger foretaget af dem. Her kan 
medlemmer dele oplevelsen med andre, som har prøvet 
at være i denne meget sjældne, men ikke desto mindre 
ubehagelige situation. 

4. Du kan også finde vejledning hos Styrelsen for Patient-
sikkerhed og Lægeforeningen, ligesom du kan ringe til 
DKF’s sekretariat og få en snak.

5. Vær åben. Alle kan begå fejl, og der er brug for en kultur, 
hvor fejl er noget, man taler om og lærer af.

I Kiropraktorernes Etik kan du læse om udfordringer, som kan op-
stå i hverdagen. Gennem refleksion over eksemplerne kan du blive 
klogere på, hvordan du og I forholder jer til udfordringerne og på 
den måde blive bedre klædt på til at håndtere dem. Der er fx cases 
om patientinddragelse, kommunikation, åben fejlkultur osv.

Tænker du: 
”Det må bare ikke ske 
igen?”, så er det en utilsigtet 
hændelse, du skal rapportere
Alle hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, 
og som enten er skadevoldende eller kunne have været skade-
voldende, er utilsigtede hændelser. Alle kan rapportere utilsigtede 
hændelser, men autoriserede sundhedspersoner, og personer, 
der handler på disses ansvar, har pligt til at indberette utilsigtede 
hændelser.

LÆS MERE, FIND RELEVANTE LINKS  OG PATIENTINFO: www.danskkiropraktorforening.dk/patientsikkerhed

www.dpsd.dk

HUSK 
KURSET  
Klagesager  – hvad gør jeg?
PÅ FAGLIG  KONGRES
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