Generel vejledning om kulancemæssig godtgørelse til personer, der er påført skade som følge af lægemidler indeholdende thalidomid
Personer, der er påført skade som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid, har for 2019 mulighed for at ansøge om kulancemæssig godtgørelse fra en særlig pulje, der er afsat ved satspuljeaften.
Puljen er afsat for året 2019 og udgør 1,5 mio. kr., inkl. de udgifter, der er forbundet med Styrelsen for Patientklagers vurdering af ansøgningerne. Puljemidlerne skal fordeles ligeligt mellem de ansøgere, der opfylder
kriterierne for at modtage godtgørelse fra puljen.
Ansøgning skal indgives til Styrelsen for Patientklager senest den 7. januar 2019.

Baggrund
Puljen er afsat af partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet.
Etableringen af puljen er begrundet med, at personer med skader som følge af brug af lægemidler indeholdende thalidomid på ulykkeligvis lever med alvorlige konsekvenser af skaderne. Der er behov for at anerkende og have forståelse for de berørte personer. Der er tale om personer, som har haft negativ påvirkning
igennem hele deres liv. Derfor er der behov for støtte til at lette hverdagen for de ramte.
Der er tale om fosterskader, der er opstået som følge af moderens anvendelse af et lægemiddel, der indeholdt det aktive lægemiddelstof thalidomid, under graviditeten.
Det er et krav, at skaderne skal være diagnosticeret og forårsaget af lægemidler indeholdende thalidomid.
I satspuljeaftalen er det fastsat, at der ses bort fra andre erstatningsudbetalinger til de pågældende patienter.
Hertil kommer, at udbetaling af midler fra puljen ikke medregnes i modtagerens personlige indkomst eller
fradrages i eventuelle ydelser efter sociallovgivningen.

Kriterier for godtgørelse
Styrelsen for Patientklager afgør sagen ud fra følgende fastlagte kriterier, som alle skal være opfyldt:


Ansøgeren skal være nulevende på udbetalingstidspunktet og lide af en skade som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid.



Skaden skal være diagnosticeret og forårsaget af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid.

Styrelsen for Patientklager foretager en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse fra puljen. Vurderingen foretages primært på grundlag af de oplysninger, herunder
eventuelt lægelige oplysninger, der kan medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis
rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift på ansøgningen.

Godtgørelse kan kun ydes til nulevende thalidomidskadede.
Ansøgning om godtgørelse kan kun indgives af den person, der er skadet som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid, eller en partsrepræsentant for denne. Efterladte til afdøde thalidomidskadede kan ikke ansøge om at få del i puljen.

Nødvendige oplysninger
Oplysninger om diagnose og udsættelse for thalidomidholdige lægemidler
For at vurdere de enkelte ansøgninger har vi brug for oplysninger, der dokumenterer, at ansøgeren er
diagnosticeret med skader som følge af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid.
Ansøger skal oplyse, hvor og hvornår diagnosen er stillet, og hvilke skader ansøgeren er påført som følge
af thalidomidholdige lægemidler. Der skal så vidt muligt vedlægges dokumentation for diagnosen.
Da diagnosticeringen af thalidomidskader for en dels vedkommende er stillet for mange år siden, måske i
barndommen, er Styrelsen for Patientklager klar over, at ansøgerne ikke i alle tilfælde er i besiddelse af
præcise oplysninger om tid og sted for diagnosticeringen, ligesom ikke alle ansøgere vil kunne vedlægge
dokumentation herfor. Kan der ikke gives tilstrækkeligt præcise oplysninger eller fremsendes dokumentation for diagnosticeringen, vil vi vurdere ansøgningen ud fra andre forhold baseret på oplysningerne i
ansøgningen.
En del personer, der har skader som følge af brugen af thalidomidholdige lægemidler, har modtaget eller
modtager fortsat godtgørelse eller erstatning fra udenlandske godtgørelses- eller erstatningsordninger.
Styrelsen for Patientklager har kendskab til, at der eksisterer svenske og tyske godtgørelseordninger,
hvorfra danske, nulevende personer med skader forårsaget af thalidomid, modtager godtgørelse. Disse
godtgørelsesordninger forudsætter, at personen er diagnosticeret med thalidomidskader.
Kan det dokumenteres, at ansøgeren er godkendt til at modtage godtgørelse fra den svenske eller tyske
ordning, vil Styrelsen for Patientklager godkende dette som dokumentation for, at ansøgeren opfylder
kriteriet om at være diagnosticeret med en skade forårsaget af brugen af lægemidler indeholdende thalidomid. Ligeledes vil ansøger efter en konkret vurdering kunne godkendes som berettiget til godtgørelse
fra den danske pulje, hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er anerkendt som thalidomidskadet i
relation til andre godtgørelses- eller erstatningsordninger.
Kan ansøgeren ikke vedlægge dokumentation for anerkendelse via andre godtgørelses- og erstatningsordninger, vil styrelsen eventuelt selv søge at indhente denne fra de instanser, der er anført i ansøgningen.

Ansøgning
Ansøgning om godtgørelse skal indgives senest den 7. janaur 2019.

Ansøgningsskemaet skal udskrives og sendes til Styrelsen for Patientklager. Du kan finde ansøgningsskemaet på styrelsens hjemmeside på siden Godtgørelse til skadelidte efter thalidomid.
Hvis der er brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du læse mere i vejledningen til udfyldelse af ansøgningsskemaet.
Ansøgningen og bilag hertil kan enten sendes med almindelig post, eller scannes ind og sendes i en email til Styrelsen for Patientklager. Husk at underskrive.
Postadresse:
Styrelsen for Patientklager
Att.: Erstatningscentret
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
E-mail:
stpk@stpk.dk
Husk at skrive Att.: Erstatning i emnefeltet.
Hvis du vælger e-mail, bør du sende via digital post på www.borger.dk, hvor du kan logge på med NemId
og derefter skrive en e-mail til os med Styrelsen for Patientsikkerhed, som i en overgangsperiode frem til
1. januar 2019 modtager sikker post for Styrelsen for Patientklager.
Hvis du i stedet vælger at skrive til os direkte på vores e-mailadresse stpk@stpk.dk (ikke sikker e-mail),
beder vi dig skrive ”Erstatning” i emnefeltet.
Underskrift på tro og love
Ansøgeren erklærer ved sin underskrift på ansøgningen, at alle oplysningerne i ansøgningen er korrekte,
og at ansøgeren er indforstået med, at vi kan genoptage sagen, og at godtgørelsen vil kunne kræves
tilbagebetalt, hvis ansøgeren har afgivet urigtige oplysninger.
Samtykke til indhentelse af oplysninger
Ansøgeren giver ved sin underskrift samtykke til, at Styrelsen for Patientklager har ret til at indhente de
oplysninger fra læger, sygehuse, offentlige myndigheder, dataregistre m.v., herunder oplysninger fra
instanser i udlandet, der er nødvendige for at behandle ansøgningen.

Sagsbehandling
Det er Styrelsen for Patientklager, der behandler sagen og træffer afgørelse. Når vi modtager ansøgningen, opretter vi en sag og foretager en individuel vurdering primært på baggrund af de oplysninger, som
sendes sammen med de personlige oplysninger i ansøgningen.
Vi behandler ansøgningen, når ansøgningsfristen er udløbet den 7. januar 2019. Der kan forventes en
afgørelse senest primo april 2019. Ansøgeren modtager besked om afgørelsen direkte fra Styrelsen fra
Patientklager.

Det er vigtigt, at ansøgningen bliver udfyldt så præcist som muligt, og at den nødvendige dokumentation
så vidt muligt bliver vedlagt. Hvis ansøgeren ikke kan fremskaffe oplysningerne, eller har spørgsmål, kan
Styrelsen for Patientklager kontaktes på telefonnummer 72 33 07 40.
Hvad er dine rettigheder i forhold til persondataforordningen:
Når vi behandler sagen, bliver der registreret oplysninger om dig i ankenævnets databehandlingssystem.
Du kan læse mere herom på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside www.stpk.dk.
Godtgørelsens størrelse
Godtgørelsen ydes per kulance og udgør et engangsbeløb, der udbetales i 2019.
Godtgørelsens størrelse afhænger af, hvor mange ansøgninger der kan anerkendes, idet den afsatte pulje
på 1,5 mio. kr. – ekskl. administrationsudgifter - skal deles ligeligt mellem de berettigede personer.
Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang, og godtgørelse ydes kun til personer, der er nulevende på
udbetalingstidspunktet.

Spørgsmål og svar
Hvad sker der, hvis ansøgeren dør, mens vi behandler ansøgningen?
Det er alene den, der er diagnosticeret med en skade som følge af brugen af lægemidler indeholdende
thalidomid, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren dør, mens ansøgningen behandles, træder
eventuelle arveberettigede efterladte ikke i ansøgerens sted.
Kan ansøgeren bede en anden om at repræsentere sig i forbindelse med sagen?
Ansøgeren kan give fuldmagt til, at en anden skal repræsentere ansøgeren i forbindelse med sagens behandling. Det kan f.eks. være en pårørende, advokat eller interesseorganisation. Afgørelsen vil herefter
blive sendt til den, der har fået fuldmagt. Hvis vi under sagens behandling har spørgsmål eller har brug
for yderligere oplysninger, vil vi også kontakte den, der har fået fuldmagt.
Hvad sker der, hvis ansøgeren får afslag på godtgørelse?
Styrelsen for Patientklager træffer den administrative afgørelse.
Hvis der er givet afslag på ansøgningen følger det af den almindelige administrative rekurs, at der er
mulighed for at klage til Sundheds- og Ældreministeriet.

