
 

 

 
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 forenkling på arbejdsska-

deområdet 

En særegen konstruktion, der fører til forvirring 

og dobbeltarbejde 

Det danske arbejdsskadesystem er kendetegnet ved at 

være særdeles komplekst og involvere mange forskel-

lige aktører. Kompleksiteten og de mange aktører med-

virker til, at de samlede ressourcer i systemet ikke ud-

nyttes optimalt, og at risikoen for dobbeltarbejde er for 

stor. Vi ønsker derfor en forenkling af systemet og har 

tre forslag herpå. 

Det er fra politisk side besluttet, at der skal være en 

skarp opdeling mellem den, der træffer afgørelse i ar-

bejdsulykkessager (AES), og dem, der udbetaler godt-

gørelse og erstatning (selskaberne). Det er altså i dag 

kun AES, der kan afgøre, om en personskade skal aner-

kendes som en arbejdsulykke. Det er også kun AES, 

der kan træffe afgørelse om skadelidtes ret til ydelser 

efter loven. 

Det er en ganske særegen konstruktion, som ikke ken-

des fra andre personskadeområder. Konstruktionen er 

ikke blot forvirrende for de arbejdsskaderamte; den 

medfører også en betydelig risiko for dobbeltarbejde. 

Dobbeltarbejdet opstår, fordi det er nødvendigt for sel-

skaberne at følge tæt med i sagerne. Dels fordi selska-

berne er part i sagen og kan anke AES’ afgørelser. Dels 

fordi selskaberne – for at yde den fastholdelsesindsats, 

som lovgivningen ikke har fokus på – følger tæt med i 

den arbejdsskaderamtes helbredsmæssige udvikling. 

Endelig er selskaberne forpligtet ved lov til at opgøre de 

nødvendige hensættelser løbende. Det kan selskaberne 

kun ved at følge sagerne tæt. 

Et mere simpelt system er ressourcebesparende 

De samlede ressourcer i systemet kan og bør udnyttes 

bedre til gavn for de arbejdsskaderamte og uden at 

sætte deres retsstilling over styr. 

Vores første forslag er derfor, at selskaberne bemyn-

diges til at træffe afgørelse om anerkendelse af ar-

bejdsulykken, behandlingsudgifter og varigt mén, som 

giver krav på en engangserstatning. 

På den måde kan arbejdsskadesystemet drage nytte af 

selskabernes store og mangeårige erfaring med be-

handling af personskadesager. Samtidig undgås alle de 

anker, som selskaberne i dag laver, fordi de er uenige i 

afgørelserne, og som uundgåeligt er med til at forlænge 

sagsbehandlingstiden.  

Det skal selvfølgelig fortsat være muligt for de arbejds-

skaderamte at anke selskabernes afgørelser til Anke-

styrelsen. 

Forslaget betyder også, at AES kan fokusere sin indsats 

på de mere komplicerede sager om erhvervsevnetabs-

erstatning og årslønsberegning. Det er de sager, der 

har størst betydning for de arbejdsskaderamtes økono-

miske og sociale situation, da der er tale om erstatnin-

ger, der løber frem til pensionsalderen. 

Ensretning og simplere regler er ressourcebespa-

rende 

Det er udefra set mærkeligt, at skaderamtes mulighed 

for at få godtgørelse og erstatning og størrelsen af 

disse afhænger af, om der er tale om en arbejdsulykke 

eller om en sag med en skadevolder. 

Vores andet forslag er derfor, at man ensretter reg-

lerne om erstatningsopgørelse i arbejdsskadesikringslo-

ven og erstatningsansvarsloven. På den måde undgår 

man dobbeltarbejde og differencekravssager, som kræ-

ver urimeligt mange ressourcer i dag. 

Langt de fleste arbejdsskaderamte vælger at få kapita-

liseret en tilkendt løbende erhvervsevnetabserstatning. 

Vores tredje forslag er, at alle erhvervsevnetabser-

statninger på op til og med 50 procent kapitaliseres au-

tomatisk. Det vil spare ressourcer i både AES og selska-

berne uden, at de arbejdsskaderamte oplever en forrin-

gelse af deres rettigheder.  


