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NOTAT om politianmeldelse inden for 72 timer.
Forsikringsenheden har igennem et stykke tid fået en del
henvendelser vedrørende en ny praksis fra Erstatningsnævnet, der er
omtalt i deres årsberetning for 2014. Artiklen i årsberetningen har
givet anledning til flere artikler i fagblade, der lægger til grund, at der
fremover ikke kan ydes erstatning i henhold til offererstatningsloven,
medmindre der er sket politianmeldelse.

Dato 04-12-2015
Marie Bartholdy
Tel. +4578410176
Marie.Bartholdy@STAB.RM.DK
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1. Betydning for arbejdsskader og erhvervssygdomme.
Indledningsvist er det vigtigt at slå fast, at problemstillingen ikke
vedrører arbejdsskader eller erhvervssygdomme. Der er ingen
praksisændring på disse områder. Det vil sige, at for disse skader er
der ikke noget krav om, at der skal ske politianmeldelse inden for 72
timer.
Ændringen vedrører alene Erstatningsnævnets praksis i sager, hvor
der skal ske udbetaling af erstatning i henhold til
offererstatningsloven.
2. Hvad er Erstatningsnævnet.
Erstatningsnævnet er en offentlig myndighed, der varetager
behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til
offererstatningsloven.
Hos Erstatningsnævnet kan man søge om dækning af visse
erstatningsposter, der ikke er dækket af arbejdsskadesikringsloven,
f.eks. svie og smerte for sygedage.
3. Betingelser for at få erstatning fra Erstatningsnævnet.
Helt overordnet er der følgende krav, for at man kan få erstatning fra
Erstatningsnævnet:

•
•
•
•
•

at skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold,
opholdsforbud og bortvisning.
at der er tale om personskade.
at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer.
at man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i
retten.
at man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest to år, efter forbrydelsen er
begået, to år efter endelig dom i sagen er afsagt eller to år efter politiets afgørelse om
indstilling af efterforskningen.

4. Erstatningsnævnets nye praksis.
Praksisændringen vedrører punkt 3 om anmeldelse til politiet inden for 72 timer.
4.1. Den nye praksis
Det, der står i årsberetningen er, at for at få erstatning i henhold til offererstatningsloven, skal
forholdet være politianmeldt inden for 72 timer. Tidligere har det været således, at man har
dispenseret fra denne regel, hvis det drejede sig om visse faggrupper som f.eks.
plejepersonale. Man har foretaget denne dispensation uden yderligere undersøgelse af årsagen
til, at der ikke blev foretaget en politianmeldelse, og det er det, man nu strammer op på.
4.2. Præcisering af praksis
Da artiklen har givet anledning til en del tvivl, har Erstatningsnævnet selv uddybet deres nye
praksis på deres hjemmeside.
De anfører her, at Erstatningsnævnet med tiden er blevet opmærksom på, at den manglende
politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden i en del tilfælde
ikke skyldes pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. Baggrunden for den
manglende (rettidige) politianmeldelse kan i stedet f.eks. være, at den ansatte ikke ønskede
forholdet anmeldt, at den ansatte eller arbejdspladsen kun anså tilskadekomsten for en
arbejdsskade eller ikke betragtede det som sandsynligt, at den pågældende beboer, elev mv.
ville blive straffet. I nogle tilfælde er der blot ikke kutyme for anmeldelse på arbejdspladsen.
Erstatningsnævnets nye praksis er, at de i de enkelte sager nu søger at få oplyst, om det rent
faktisk er pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der er baggrunden for, at der
ikke er sket en politianmeldelse.
Hvis det er pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der er baggrunden for, at der
ikke er sket en politianmeldelse, dispenserer nævnet som hidtil fra anmeldelseskravet. Hvor
det ikke er tilfældet, og hvor der er andre årsager til den manglende politianmeldelse, vil der
ikke længere blive dispenseret.
Det nye er altså, at det ikke i sig selv er en begrundelse for dispensation, at ansøgeren er
f.eks. en pædagog, der er kommet til skade i arbejdstiden. Det skal også være denne funktion,
der er årsag til, at der ikke er sket anmeldelse.
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5. Institutionernes overvejelser.
Som institution bør man derfor fremadrettet gøre sig følgende overvejelser:
•

•

Hvis det er pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der er baggrunden for,
at der ikke er sket en politianmeldelse, kan dette med fordel registreres sammen med
hændelsen. Det bør kort beskrives, hvorfor man i den konkrete situation vurderer, at
det ikke vil være pædagogisk/ behandlingsmæssigt hensigtsmæssigt at foretage
politianmeldelse i forhold til den konkrete skadevolder.
Skadelidte skal være opmærksom på, at Erstatningsnævnet kun er relevant i de
tilfælde, hvor man forventer at gøre et krav gældende mod skadevolder. I sin
årsberetning for 2013 skriver Erstatningsnævnet selv følgende: "Skader opstået
indenfor pleje- og pædagogsektoren og lignende områder, hvor der ikke foreligger
rettidig politianmeldelse og -undersøgelse, og hvor der alene er tale om småtjatteri
eller almindelig modstand i forbindelse med fastholdelse, vil normalt ikke udgøre en
strafbar handling, som kan medføre dækning efter offererstatningsloven for opstået
personskade".

Bilag: Erstatningsnævnets praksis, jf. deres hjemmeside.
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