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Program  

 

 Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskade- 
og erstatningskontor (FAEK) 

 

 Arbejdsskadesikringsloven 

 

 PTSD 

 

 Forsvarets særlige erstatnings- og 
godtgørelsesordning 
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Program fortsat: 

 

 Andre ydelser og forsikringsordninger 

 

 Erstatningssager 

 

 Spørgsmål 
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 FAEK 
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Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og 
Erstatningskontor (FAEK) 

 FAKTA: 

 1 chef og pt. 9 medarbejdere 

 

 PRIMÆRE SAGSTYPER: 

 Arbejdsskadesager 

 PTSD-sager 

 Erstatningssager 

 Bonussager 

 FN erstatningssager 

 Generelle forespørgsler 
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Arbejdsskadesager 
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Arbejdsskadebegrebet – hvad dækker det? 

 

 Arbejdsskadesikringsloven: 

 Ulykker  

 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget 
af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller 
inden for 5 dage.  

 

 Erhvervssygdomme  

 På fortegnelsen 

 Uden for fortegnelsen via Erhvervssygdomsudvalget 

 Forelæggelse, hvis ASK skønner, at der er en mulighed for 
anerkendelse 
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Erhvervsbetingede sygdomme - eksempler 

 Infektionssygdomme, som f.eks. Mave- tarm 
infektioner 

 

 Psykiske sygdomme 

 

 Rygsygdomme efter længere tids belastning 

 

 Hørelidelser 
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Arbejdsskadesystemets opbygning - 

anmeldelse 

Anmeldelse 

Afvisning 

Anerkendelse 
Mén, erhvervsevnetab 
og eventuelt 
behandlingsudgifter 



RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Hvad skal anmeldes? 

 

 Alle arbejdsulykker, uanset omfang og uanset om 
ulykken har medført fravær 

 Gælder både for militære og civile 

 Gælder uanset opgaven/funktionen, herunder om 
det er sket under egentlig militærtjeneste i 
forbindelse med udøvelse af idræt m.v. 

 Gælder uanset egen skyld 

 Gælder uanset om skaden er sket nationalt eller 
ved internationale operationer 

 

 



RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

PTSD  
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Juni 2013: Arbejdsskadestyrelsen genoptog afviste 
PTSD-sager 
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Sent diagnosticeret PTSD i erstatningsretlig 
sammenhæng  

 

 Anerkendelse efter 
arbejdsskadesikringsloven 

 Ulykker/Erhvervssygdomme 

 Administrativ anerkendelse efter 
erhvervssygdomsfortegnelsen 

 Anerkendelse efter forelæggelse for 
erhvervssygdomsudvalget 

 Anerkendelse efter lov om erstatning og 
godtgørelse til tidligere udsendte soldater og 
andre statsansatte med sent diagnosticeret 
PTSD (særloven) 
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Hvad lægges der vægt på i forhold til 
belastningen? 

 

 

 Exceptionel svær belastning af katastrofekarakter 

 Deltagelse i krigshandlinger ( konkret livsfare, 
beskydninger) 

 Trusler 

 Minefare (f.eks. kørsel i minerede områder) 

 Raketangreb 
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Arbejdsskadesager ( ydelserne) 
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Arbejdsskadesikringsloven (ydelser) 

 

 Mén – minimum 5 % 

 Erhvervsevnetab – minimum 15% 

 Behandlingsudgifter og hjælpemidler 

 Overgangsbeløb ved dødsfald 

 Forsørgertabserstatning 

 Forsørgertab til børn 

 Særlig godtgørelse til efterladte  

 

 

 Social sikringslov – ikke krav om ansvar 
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Forsvarets særlige erstatnings- og 
godtgørelsesordning - INTOPS 
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Forsvarets særlige erstatnings- og 
godtgørelsesordning (FSG) 

 

 

 Personskade i missionsområdet eller under transport til og 
fra missionsområdet: 

 Transport: Lufttransport fra dansk lufthavn, ved 
søtransport fra udskibningshavn og ved landtransport fra 
dansk grænse. 
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 Godtgørelse for varigt mén, jf. 
Arbejdsskadestyrelsens afgørelse 

 

 Ved en méngrad på 100% er godtgørelsen 

    4.089.500 kroner 

 

 Gælder både i tjenestetiden og i fritiden 

 

 Udbetales af FAEK  
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FSG - fortsat 

 Dødsfald i missionsområdet og under transport til 
og fra missionsområdet: 

 

 Forsørgertabserstatning: 2.727.000 kroner 

 

 Ved tab af ikke forsørger: 1.361.500 kroner til 
afdødes bo 

 

 Gælder også, hvis dødsfaldet sker i fritiden eller 
skyldes naturlig død 

 Udbetales af FAEK 
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Andre ydelser  
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Kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte  

 

 Lov om forsvarets personel § 11c . Godtgørelse 
ydes fra skadesdagen med 190 kroner pr. dag man 
er syg som følge af skaden og indtil arbejdet 
genoptages eller méngraden fastsættes  

 

 Den samlede godtgørelse kan ikke overstige 73.500 
kroner 
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Tab eller beskadigelse af personlige ejendele samt 
bagageforsinkelse 

 Under udsendelse er man omfattet af statens 
almindelige tjensterejseforsikring, der bl.a. dækker 
tab og beskadigelse af personlige ejendele som 
følge af brand, tyveri og røveri samt 
bortkomst/beskadigelse og forsinkelse af indskreven 
bagage ( også computere) 

 

 Dækker dog ikke cykler og andre transportmidler 

 

 Tab og beskadigelse anmeldes til Europæiske 
Rejseforsikring 
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Hvis tjenesterejseforsikringen ikke dækker? 

 Kan der evt. ydes kulancemæssig godtgørelse for 
tabet, jf. lov om forsvarets personel § 11d 

 Kun beløbsgrænser som i tjenesterejseforsikringen 

 Nødvendige personlige ejendele, der medbringes 
under udsendelse til INTOPS 

 Særlige kostbare genstande godtgøres ikke 

 

 Ansøgning sendes til den myndighed man er 
udsendt fra  
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Andre forsikringsordninger m.v. 
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Gruppeliv og kritisk sygdom 

 

 Statens gruppelivsordning ( fremgår af lønseddel 
om man er omfattet) 

 

 Kritisk sygdom – 100.000 kroner 

 

 Dødsfald – 370.000 kroner til nærmeste pårørende, 
medmindre der er indsat en begunstiget 

 

 Til hvert barn under 21 år udbetales 30.000 kroner 

 Nærmere info på Forsvarets HR-portal 
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Andre ydelser 

 

 Efterindtægt 

 

 Særligt beløb til bonusberettiget personel omfattet 
af HKKF-overenskomst 

 

 FN-erstatninger 

 

 Pensionsmæssige forhold ( aktstykke 425), lov om 
forsvarets personel § 11b 
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 Som medlem af en faglig organisation fx CS, HKKF 
og HOD kan man endvidere være omfattet af 
særskilte gruppelivs-/forsikringsordninger. 
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Private forsikringer 

 

 Hvis man selv har tegnet ulykkes- og livsforsikringer 
bør der rettes henvendelse til forsikringsselskabet 
for at høre nærmere om dækningsforhold i det/de 
lande, hvor man skal udsendes eller evt. holde orlov 

 

 Hvis der er dækning i de pågældende områder – er 
det i muligt at få udbetalt uafhængigt af, hvad der i 
øvrigt tilkendes af f.eks. méngodtgørelse fra andre 
ordninger. 
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Erstatningssager 
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Erstatningssager 

 

 

 Personskader (FAEK) 

 

 Tingsskader. Primær behandling ved den 
myndighed, der er tillagt kompetencen. Det kan 
dreje sig om færdselsskader, markskader, tab af 
forsyningsgenstande m.v. 

 FAEK er klageinstans 
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Krav mod Forsvaret 

 

 Der kan rejses et erstatningskrav over for 
Forsvaret, hvis Forsvaret eller en ansat i Forsvaret 
ved fejl, undladelse eller forsømmelse har været 
skyld i en personskade. Det skal kunne bevises, at 
Forsvaret er ”skyld” i skaden. 

 

 Hvis det vurderes, at der er handlet 
ansvarspådragende, kan der evt. udbetales 
godtgørelse for svie og smerte og erstatning for 
tabt arbejdsfortjeneste mv., jf. 
erstatningsansvarslovens regler 
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Eksempel ved dødsfald til ægtefælle eller 
samlever (2 års regel)- omfattet af ASL 

 Arbejdsskadesikringsloven: 

 Overgangsbeløb:                158.500 kroner 

 FSG                                2.727.000 kroner 

--------------------------------------------------------  

I alt                                    2.885.500 kroner 

 

Hertil kommer mulighed for forsørgertabserstatning, 

forsørgertab til børn og et beløb efter den særlige  

godtgørelsesordning til efterladte (ASL). Endvidere  

mulige udbetalinger efter gruppelivsordninger, private 

forsikringer m.v. 
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Spørgsmål 
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Kontaktinfo 
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Kontaktinfo 

 

 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Lautruphøj 
8, 2750 Ballerup, telefon 72 81 90 00  

 Ved hasteproblemstillinger kan Pernille 
Hershøj(CHFAEK) kontaktes på 32 66 54 54 

 FPS@mil.dk Att.: FAEK – ved konkrete sager - 
angivelse af CPR-nr. 

 Yderligere info om arbejdsskade- og 
erstatningsforhold: 

    medarbejder.forsvaret.dk. Vælg 
ansættelsesforhold/arbejdsskader 
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