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HVIS DER SKER EN SKADE

I Danmark er der omkring 230.000
frivillige, ubetalte bloddonorer, der
hvert år giver knap 300.000 portioner blod.
Som bloddonor skal du vide, at der
er en lille risiko for, at der kan ske
uheld i forbindelse med en tapning.
Retfærdigvis bør du også vide, at
risikoen er minimal. Statistisk set
skal du tappes cirka 2.790 gange,
før du løber ind i et uheld. De fleste
af disse uheld er “småting”, såsom
forbigående utilpashed eller mindre
blodansamlinger.
Du skal også vide, at du som donor
har et sikkerhedsnet under dig. Hvis
noget skulle gå galt, er du dækket
af Patienterstatningen og Blod
donorernes Sikringsfond. Retnings
linjerne fremgår af næste side.
Fondens formål er at yde støtte til
bloddonorer (samt knoglemarvs- og
organdonorer), der har været ude
for skader i forbindelse med indsatsen som donor. Hjælpen – der også
kan gives som lån – beror på en
vurdering i hver enkelt sag.

Herudover hjælper vi gerne med
vejledning og praktisk støtte, hvis
uheldet skulle ske. Du kan altid
henvende dig til Bloddonorerne i
Danmark på tlf. 3635 9673/
7013 7014.
Bloddonorernes Sikringsfond arbejder
tæt sammen med Patienterstatningen.
Det er Patienterstatningen, der ifølge
loven om klage- og erstatningsansvar
inden for sundhedsvæsenet og erstatningsansvarsloven vurderer, om der
kan gives erstatning/godtgørelse, og
i givet fald hvor stor den skal være.
Donorer kan få erstatning for de
skader, der er en direkte følge af
tapningen, men også personskade
i forbindelse med transport til og
fra en aftalt tapning er dækket –
medmindre erstatning opnås fra
anden side. Har donor en privat
ulykkesforsikring, der dækker bloddonorskader, kan denne benyttes
sideløbende.

Hvis man har gener, som ikke er
forsvundet i løbet af en uge efter
tapningen eller kommer ud for et
uheld, skal man hurtigst muligt
kontakte det sted, hvor man blev
tappet.

Man kan få erstattet:

Sammen med donor udfylder tappestedet en anmeldelse, som sendes
til Bloddonorernes Sikringsfond, som
herefter kontakter donoren.

Hjælpemidler dækkes ikke af Patient
erstatningen, men kan evt. dækkes
af kommunen

Først efter aftale mellem donor og
Sikringsfonden videresendes anmeldelsen til Patienterstatningen,
der – afhængig af skadens omfang
– undersøger sagen og træffer
afgørelse om eventuelt erstatning.
Hvis man er utilfreds med Patient
erstatningens afgørelse, kan man
anke til Ankenævnet for Patienterstatningen. Fra det tidspunkt du finder
ud af, at du har en skade, til du
anmelder, må der ikke gå mere end
3 år.
Genoptagelse kan eventuelt ske,
hvis sagens faktiske omstændigheder
ændrer sig væsentligt i forhold til
dem, der blev lagt til grund ved
sagens afslutning. Her gælder en
10 års forældelsesfrist.

Helbredelsesudgifter f.eks. til medicin, fysioterapibehandling, støttebind og lignende, dog kun op til et
år efter skaden

Kørsel til og fra undersøgelse og
behandling dækkes af et mindre
tilskud
Svie og smerte, hvis donor har været
sygemeldt
Varige mén på 5% eller derover
Tabt arbejdsfortjeneste, hvis donor
kan dokumentere et reelt tab
NB! Husk at donor eller donors
arbejdsgiver selv rettidigt skal
anmelde krav om sygedagpenge
Erhvervsevnetab på 15% eller derover, såfremt donor kan dokumentere et fremtidigt indkomsttab
Mindre tingskade f.eks. rensning
af tøj eller knuste briller dækkes af
tappestedet
Betydelig tingskade dækkes i ganske
særlige tilfælde af Sikringsfonden
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1560 København V
Tlf. 3312 4343
E-mail: pebl@patienterstatningen.dk
patienterstatningen.dk
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