
 

 

 
Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.  

Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse  

velfærdssamfundets udfordringer. 

 

 

F&P ønsker fokus på fastholdelse af arbejdsskaderamtes tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet 

Alt for mange mister arbejdsmarkedstilknytnin-

gen efter en arbejdsulykke 

Det danske arbejdsskadesystem mangler fokus på fast-

holdelse af de arbejdsskaderamtes tilknytning til ar-

bejdsmarkedet. Det skal der gøres op med.  

Tidligere undersøgelser har vist, at 80 procent af dem, 

der får erhvervsevnetabserstatning efter en arbejds-

skade, ikke er 100 procent selvforsørgende fem år efter 

skaden. Det kan og skal vi gøre bedre. 

I dag ligger ansvaret for fastholdelsesindsatserne for-

melt set i kommunerne. Som supplement hertil yder ar-

bejdsskadeforsikringsselskaberne en betydelig ind-

sats for at hjælpe de arbejdsskaderamte med i vi-

dest mulige omfang af bevare en større eller mindre 

grad af tilknytning til arbejdsmarkedet. Det sker bl.a. 

ved, at selskaberne: 

• Tildeler den tilskadekomne en fast kontaktper-

son, som har indgående kendskab til den tilska-

dekomnes situation. 

• Deltager i møder med kommunen og/eller ar-

bejdspladsen for at bygge bro mellem de for-

skellige dele af systemet. 

• Dækker udgifter til medicin, akupunktur, psyko-

logsamtaler og lignende, der ligger ud over, 

hvad selskaberne skal dække ifølge loven. 

Selskabernes indsatser er typisk forankret i en bestemt 

afdeling i selskabet, som kun har fokus på at hjælpe de 

tilskadekomne med at fastholde tilknytningen til ar-

bejdsmarkedet. Det er typisk socialrådgivere og juri-

ster, der arbejder med selskabernes fastholdelsesind-

satser.  

Forpligtende målsætning er vejen frem 

Arbejdsskadesikringsloven har i dag primært fokus på 

de arbejdsskaderamtes ret til godtgørelse og erstat-

ning. Vi skylder de ramte mere end det. 

Vi foreslår derfor, at der indføres et forpligtende mål i 

arbejdsskadesikringsloven om at fastholde eller hjælpe 

de arbejdsskaderamte tilbage på arbejdsmarkedet. Et 

mål, som selskaberne, arbejdsgiverne og kommunerne 

skal løfte i fællesskab. 

Det forpligtende mål skal tænkes sammen med den øv-

rige relevante lovgivning og give de rette incitamenter 

for både selskaber, arbejdsgivere og kommuner. 

F&P’s input til arbejdet med et forpligtende mål 

Et forpligtende mål kræver viden om, hvor mange ar-

bejdsskaderamte der i dag bevarer arbejdsmarkedstil-

knytningen. Den viden findes ikke i tilstrækkeligt om-

fang i dag. 

Vi foreslår, at der tilvejebringes ny statistik på områ-

det, så man kan følge udviklingen i forhold til at få folk 

tilbage i job. 

Desuden er der behov for fælles viden om, hvilke fast-

holdelsesindsatser der virker bedst.  

Vi foreslår derfor et analysesamarbejde mellem bran-

chen og Arbejdstilsynet, hvor man – ved hjælp af ano-

nymiserede individdata fra selskaber og data fra Dan-

marks Statistik – undersøger, hvad der sker med de ar-

bejdsskaderamtes arbejdsmarkedstilknytning over tid. 

Endelig foreslår vi, at arbejdsskadesikringsloven udvi-

des, så de arbejdsskaderamte i et eller andet omfang 

kan få dækket udgifter til omskoling eller andre indsat-

ser, hvis de kan bidrage til fastholdelse af arbejdsmar-

kedstilknytningen. 

Fakta: I perioden 2012-2018 er der årligt anerkendt 

11.500 arbejdsulykker og udbetalt 2,4 mia. kr. i erstat-

ning til skadelidte. 

Arbejdsskadesikringsloven indeholder i dag ingen 

bestemmelser om fastholdelse af de arbejdsskaderam-

tes arbejdsmarkedstilknytning. Loven fokuserer alene 

på økonomisk godtgørelse og erstatning. Den arbejds-

skaderamte kan få dækket udgifter til sygebehandling 

eller optræning, hvis det er nødvendigt for at opnå 

bedst mulig helbredelse. Udgifterne dækkes kun, hvis 

de ikke kan afholdes efter sundhedsloven eller som led 

i behandlingen på offentligt sygehus. 

Kilder: AES (2019): Arbejdsskadestatistik 2018; Arbejdsska-

desikringsloven; Ekspertudvalgets rapport (2014), figur 1.1. 


