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Sådan tænker vi forebyggelse
At forebyggelse betaler sig, kan de fleste

keltes velfærd og privatøkonomi, mens andre

blive enige om. Forebyggelse handler imid-

igen kan koste liv, førlighed eller arbejdsevne.

lertid ikke kun om penge, men også om liv
og førlighed. Nogle gange kræves komplekse

Vi påtager os vores ansvar, både for den

løsninger, andre gange små enkle tiltag. En

økonomiske sikring og for den løbende råd-

røgalarm kan redde menneskeliv. En bedre lås

givning og hjælp til at forebygge og begrænse

kan forhindre indbrud.

virkningerne af disse hændelser. Branchen
bidrager på den måde til danskernes tryghed

Fremsynede samfund satser benhårdt på

og velfærd.

forebyggelse. Noget overraskende er Danmark
middelmådig til at forebygge, hvis vi sammen-

Men der er også områder, hvor der er tale om

ligner med andre OECD-lande på en række

samfundsproblemer, der kræver fælles og ikke

centrale områder. Vi kommer på 16.-pladsen

mindst nye løsninger. Vi har valgt at sætte

ud af 34 lande. Det viser Forsikring & Pensi-

fokus på fire områder, hvor der er behov for

ons forebyggelsesbarometer, som kan ses på

bedre forebyggelse, og hvor branchen i forve-

forsikringogpension.dk. På en række områder

jen spiller en vigtig rolle:

skal Danmark derfor blive markant bedre til at
forebygge.
I forsikrings- og pensionsbranchen vil vi medvirke til bedre forebyggelse og skabe nye rammer og muligheder for fremtidens løsninger.

– For mange mennesker ender i langvarigt
sygefravær eller presses helt ud af arbejdsmarkedet efter sygdom og ulykke.
– For mange huse og virksomheder risikerer
oversvømmelser, når vejret viser tænder.
– Indbrudstyvene har alt for let spil i Dan-

Branchen tager ansvar
Vi leverer et økonomisk sikkerhedsnet under

mark, som har en kedelig EU-rekord i indbrud.
– For meget byggeri plages af sjusk og

danskere, der skal pensioneres eller bliver ramt

skader – og samtidig risikerer vi, at øgede

af begivenheder som sygdom, ulykke, storm,

energikrav til vores boliger giver et ringere

skybrud, brand eller tyveri. Nogle af begiven-

indeklima, der går ud over beboernes sund-

hederne er mindre, andre kan true den en-

hed.

Forebyggelse

Forebyggelse
– fokus på fire områder

side 3

Forebyggelse er mange ting. Derfor er det

Forsikring & Pension vil

nødvendigt at handle på flere fronter, hvis vi
skal lykkes med at styrke forebyggelsen
i Danmark.

– Arbejdsmarked: Have syge og ulykkesramte
hurtigere tilbage i job, bl.a. via et tættere
samspil mellem kommuner, arbejdsgivere

På nogle strækninger vil vi have brug for
at fjerne lovbestemte barrierer for bedre
forebyggelse. Andre steder er udfordringen
snarere mangelfuldt samarbejde mellem de
mange aktører, der er i spil.
Bedre forebyggelse kræver viden om, hvad
der virker – og den viden findes ikke altid,

og forsikringsbranchen.
– Klima: Medvirke til smarte løsninger, når vi
klimatilpasser Danmark. Kommunerne skal
investere målrettet i at forebygge oversvømmelser og vandskader – til gavn for
borgere og virksomheder.
– Kriminalitet: Sikre danske boliger mod

men skal skaffes. Endelig er der brug for

indbrud – og sætte ind over for hæleri ved

oplysning og kommunikation, så borgere,

hjælp af ny teknologi.

virksomheder og andre mobiliseres og yder
deres bidrag til en bedre forebyggelse.
Derfor tænker vi forebyggelse på alle disse

– Bolig: Øge kravene til kvalitet i byggeriet –
og nedbringe fugt og skimmel bl.a. via ny
uddannelse af håndværkere og taksatorer.

niveauer.

>>Vi har valgt at

sætte fokus på fire
områder, hvor der
er behov for bedre
forebyggelse.<<
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Hurtigere tilbage i job
Alt for mange danskere ryger ud af arbejds-

og identitet, når man ikke længere er en del af

markedet efter sygdom og ulykker, bl.a. fordi

et arbejdsfællesskab.

sygefraværet trækker ud. Vi skal som samfund
blive langt bedre til at få folk, der er syge-

Langvarigt sygefravær er dyrt for samfundet.

meldte, hurtigere tilbage i job.

Det begrænser udbuddet af arbejdskraft og
øger udgifterne til sygedagpenge, førtidspen-

Jo længere tid et sygdomsforløb varer, desto

sion og andre overførsler.

sværere er det at vende tilbage i job. Problemerne vokser sig specielt store efter et halvt

Derfor er en tidlig indsats afgørende for fast-

års fravær. Og 8 ud af 10, der er syge i mere

holdelse på arbejdsmarkedet. Det kræver, at vi

end et år, kommer aldrig tilbage i job.

finder nye løsninger og nye samarbejdsformer.

Det kan have store konsekvenser for den en-

Der er brug for en koordineret indsats og et

kelte at have et langvarigt sygefravær. Det kan

endnu bedre samarbejde ml. kommuner, ar-

koste jobbet – og dermed sætte privatøkono-

bejdsgivere, sundhedssektoren og forsikrings-

mien over styr. Det kan også ramme selvværd

og pensionsbranchen.

Branchen forebygger

Mange forsikrings- og pensionsselskaber
tager i dag hånd om kunder, der har været
ude for sygdom eller ulykke.
Branchen:
– Rådgiver om muligheder
– Hjælper til hurtig udredning og
behandling
– Sætter pensionsindbetalingen på pause,
uden at forsikringer forsvinder
– Udbetaler relevante forsikringer.

Alt for mange falder ud
– Hvert år rammes 40-50.000 danskere af
en arbejdsulykke eller erhvervssygdom.
– Det samlede årlige sygefravær svarer til
over 60.000 fuldtidsstillinger og koster
knap 40 mia. kr. årligt i sygedagpenge
og løn under sygdom.
– Årligt tilkendes ca. 15.000 danskere førtidspension. Halvdelen af dem skyldes i dag
psykiske lidelser.
– Andelen af førtidspensionister, der modtager invalideydelser fra pensionsselskabet, er
steget fra 13 pct. i 2004 til 21 pct. i 2010.
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Forsikring & Pension vil
Indgå nye partnerskaber

Dokumentere branchens forebyggende indsats

Vi vil arbejde for et partnerskab med kommu-

Forebyggelse har positive effekter både men-

ner, arbejdsgivere m.fl. om en helhedsoriente-

neskeligt og økonomisk. Allerede i dag gør

ret, koordineret indsats for at fastholde syges

forsikrings- og pensionsselskaberne en stor

eller ulykkesramtes tilknytning til arbejdsmar-

forebyggende indsats. Forsikring & Pension vil

kedet.

kortlægge og analysere effekterne af selskabernes indsats for at forebygge langvarigt

Skabe en ny model for fastholdelse

sygefravær og varigt tab af erhvervsevne.

Vores vision er en samlet model for en tidlig
indsats – et fast track tilbage til arbejde. For-

Tilbyde hurtig hjælp ved sygefravær

sikrings- og pensionsselskaberne bør invol-

En tidlig indsats kræver tidlig besked. Derfor

veres tidligt i et sygeforløb for at hjælpe den

vil forsikrings- og pensionsbranchen tilbyde sin

ansatte hurtigst muligt tilbage i job.

hjælp i sygefraværsforløb via nemrefusion.dk.
Fra sommeren 2013 vil en arbejdsgiver, der

Modernisere arbejdsskadeområdet

anmoder om refusion af sygedagpenge på

Forsikring & Pension deltager aktivt i Beskæf-

nemrefusion.dk, automatisk få en påmindelse

tigelsesministeriets arbejde for at moderni-

om at kontakte forsikrings- og pensionssel-

sere arbejdsskadeområdet, herunder hvordan

skabet for at høre, hvordan de kan bidrage.

arbejdsskadesikringen kan medvirke til at

Medarbejderen får også en besked.

fastholde tilskadekomne på arbejdsmarkedet.

>>Vi skal som samfund blive langt

bedre til at få folk, der er sygemeldte,
hurtigere tilbage i job.<<
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Klar til et ændret klima
Effekterne af klimaforandringerne er for alvor

nerne ved, hvordan kloaksystemerne virker, og

kommet på dagsordenen de sidste par år,

hvor overfladevandet burde løbe hen. For-

efter at dele af Danmark har stået under vand

sikringsselskaberne ved, hvor skaderne sker,

som følge af voldsomme skybrud både i som-

og hvor omfattende de er. Ved at koble den

meren 2010 og 2011.

viden, bliver kommunens beslutningsgrundlag
forbedret.

Alene skybruddene i sommeren 2011 gav over
90.000 skader og kostede hele 6,2 mia. kr.
i erstatning fra forsikringsselskaberne. Erhvervsdrivende måtte lukke i længere perio-

Vi hjælper forbrugerne

der, boligejere stod i vand til knæene, veje blev

Ud over at udbetale erstatninger, rådgiver de

lukket og flere blev syge af det beskidte vand,

enkelte forsikringsselskaber deres kunder om

der væltede op af kloakker og afløb.

at forebygge og begrænse skader.

Alle har erkendt, at der kræves en stor fore-

Desuden har Forsikring & Pension udviklet

byggende indsats for at gøre Danmark klar

forskellige hjælpeværktøjer til forbrugerne. På

til at håndtere regn i de mængder. For vold-

forsikringsvejret.dk kan man holde sig ajour

somme skybrud er ikke en enlig svale. Eksper-

med uvejrets hærgen i tilfælde af skybrud,

terne er enige om, at vi fremover vil få mere

storm eller lynnedslag, og man kan tilmelde

monsterregn.

sig sms-varsling. Når uvejret er overstået, kan
man se, om det var så slemt, at det er omfat-

Klimatilpasning er blevet en vigtig opgave for

tet af forsikringsdækningen. Med mobilapp’en

både stat, kommuner, borgere, virksomheder

Husets VejrAlarm kan man tilmelde sin adresse

og forsikrings- og pensionsbranchen.

og få varsling ved skybrud og storm, ligesom
man kan få gode tip om forebyggelse både
her og nu og på længere sigt.

Vi bidrager med viden

Scan koden og

Kommunernes klimahandlingsplaner er en vig-

få gratis Husets

tig del af løsningen. Forsikringsbranchen sam-

VejrAlarm

arbejder med 35 kommuner om at kortlægge
nedbøren og de relaterede skader. Kommu-
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Forsikring & Pension vil
Skabe stærke resultater med partnerskabsaftale

handlingsplaner, bl.a. ved at stille viden og

Vi har indgået en flerårig partnerskabsaftale

data til rådighed. Konkret understøtter vi kom-

med Miljøministeriet om klimatilpasning. Af-

munernes indsats ved at:

talen skal styrke forebyggelsen af oversvømmelser og skybrudsskader i Danmark bl.a. ved
hjælp af hydrologiske kort, som forsikringsbranchen er med til at finansiere. Partnerskabet er en mulighed for at finde nye løsninger,
for at styrke kommunernes klimahandlingsplaner og for at inspirere og motivere boligejere
til at klimasikre deres huse.

– Medfinansiere detaljerede hydrologiske kort
til alle landets kommuner.
– Indgå partnerskaber med kommuner om
brug af forsikringsselskabernes skadedata.
P.t. har vi aftaler med 35 kommuner.
– Bidrage med nye klimaværktøjer, så kommunerne kan se præcist, hvor det er, ska-

Løse udfordringen med udsatte huse

derne sker, og hvor meget, de koster. Vi

Vi samarbejder med myndighederne om at

samarbejder p.t. med et antal kommuner,

finde en løsning for de få huse, der fremover

der svarer til omtrent halvdelen af den dan-

ikke kan forsikres pga. gentagne oversvøm-

ske befolkning.

melser og udsat beliggenhed.
Identificere best practice i kommunerne
Hjælpe kommunerne

Vi vil lave en ny benchmarkundersøgelse, der

Kommunernes kommende klimahandlingspla-

analyserer kommunernes klimatilpasningsind-

ner bliver en af de centrale brikker i klimasik-

sats for at finde frem til best practice på det

ringen af Danmark. Vi vil styrke de kommunale

kommunale landkort.

>>Der skal handles hurtigt

og tænkes alternativt, hvis
vandskaderne skal minimeres.<<
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Indbrudskurven skal knækkes
Danmark er det mest indbrudsplagede land i

Vores huse er for dårligt sikret, det er for let at

EU. Vi har fx fire gange så mange indbrud som

komme af med hælervarer, og opklaringspro-

i Sverige og fem gange så mange som i Tysk-

centen er i bund. Det må vi som samfund gøre

land. Antallet af indbrud er steget over

noget ved.

50 pct. siden midten af nullerne.
Vi kan opfordre borgerne til at sikre deres
Den udvikling skal vendes. De mange indbrud

huse bedre – det gør både forsikringsbran-

koster penge, skaber utryghed og giver ind-

chen og en lang række andre parter, og det

tægter til lyssky bagmænd.

skal vi blive ved med. Men måske er tiden også
kommet til at hjælpe dem endnu mere konkret

For at komme den høje indbrudsrate til livs

på vej – fx ved at stille krav til basal indbruds-

må vi som samfund starte med en erkendelse.

sikring af boliger via bygningskrav, eller at vi

Lad os se det i øjnene: Indbrudstyvene har alt

som samfund gør noget mere indgribende ved

for let spil i Danmark.

hæleriets kredsløb.

Antal indbrud i EU pr. 100.000 indbyggere, 2010
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Forsikring & Pension vil
Gribe ind i hæleriet via nye digitale løsninger

Revitalisere Stop Indbrud-kampagnen

Vi vil i tæt samarbejde med politiet udvikle en

Vi vil videreudvikle stopindbrud.dk og lancere

database over tyvekoster, så forbrugerne kan

nye opmærksomhedsskabende kampagner

tjekke, om ting, de er interesserede i at købe,

om at forebygge indbrud.

er meldt stjålet til politi og forsikringsselskab.
Databasen skal også give mulighed for at

Arbejde for nye krav i bygningsreglementet

registrere forsikringskundernes særligt værdi-

Der er brug for krav til sikring af døre og

fulde genstande. Hvis vi gør det sværere for

vinduer i bygningsreglementet. Sådanne krav

tyvene at komme af med hælervarerne, har de

har man haft i Holland siden 1999, og det har

langt mindre grund til at begå indbrud.

betydet mere sikre bygninger og et markant
fald i indbrudsraten. Vi vil arbejde for krav om,

Certificere vores boliger

at der ved alt nybyggeri og ved ændringer i

Vi vil undersøge muligheden for en frivillig

eksisterende bygninger bruges indbrudssikre

certificering af boliger, så huse, der er ind-

produkter.

brudssikret, kan få, hvad der svarer til en glad
smiley.

>>Lad os se det i øjnene:

Indbrudstyvene har alt for let spil i
Danmark.<<
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Mere kvalitet, mindre fugt
Forebyggelse på bygningsområdet handler

Det øgede fokus på energirenovering betyder

om at gøre vores huse og erhvervsbygninger

tættere huse, nye byggemetoder og dermed

sunde og sikre.

nye udfordringer for byggebranchen og forsikringsbranchen. Forsikringsbranchen sætter

Hvert år konstateres et utal af bygningsskader.

fokus på forebyggelse af skader, når husene

Nogle af problemområderne er bl.a. mangel-

skal bygges om for at leve op til de skærpede

fuld brandsikring og grundlæggende fejl i

krav, og vi sætter fokus på et godt indeklima.

bygningskonstruktioner.
Indeklimaet er et aspekt, vi ikke må overse.
Vi må have fornyet fokus på kvaliteten af vores

Energirenovering er vigtigt, men det er også

byggeri. Derfor vil branchen indsamle viden

vigtigt, at vi gør det på en måde, så tættere

og bearbejde og formidle byggetekniske

huse ikke er lig med fugtigere huse. Et godt

erfaringer, så svigt og skader forebygges eller

indeklima i boligen er altafgørende for be-

udbedres mest hensigtsmæssigt.

boernes sundhed – og for at boligen holder
længe.

De ændrede klimabetingelser stiller nye krav
til vores bygninger. Store mængder sne og
vand og kraftige storme giver nye udfordrin-

Vidste du

ger i forhold til udformning og sikring af vores

De sidste fem år er der gennemsnitlig an-

huse. Forsikringsbranchen vil systematisk

meldt mere end 300.000 bygningsskader

indsamle viden om skaderne. Erfaringerne skal

til forsikringsselskaberne om året.

formidles, så de gode og enkle byggetekniske
løsninger og erfaringer indarbejdes i byggeri-

Erstatningerne er i gennemsnit mere end

ets praksis.

6 mia. kr. om året.

En anden ting, der udfordrer vores huse, er de

Der opstår over 70.000 brande om året.

stigende krav og den store interesse for energirenoveringer.
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Forsikring & Pension vil
Skabe mere viden om svigt

Bekæmpe fugt og skimmel

og skader i byggeriet

Vi mener, der er brug for en selvstændig

Vi vil i samarbejde med Statens Byggeforsk-

indsats over for fugt- og skimmelskader. Vi

nings Institut systematisk kortlægge årsagerne

vil arbejde for, at der udvikles en ny fugtud-

til de mange svigt i bygningskonstruktioner.

dannelse, der gør taksatorer, håndværkere og

Myndigheder og lovgivere skal have mere

skadeservicefirmaer bedre i stand til at hånd-

viden og et bedre overblik over, hvor der er

tere fugtproblemer, fx efter klimarelaterede

behov for at sætte ind, og hvor kravene kan

vandskader.

skærpes med fokus på kvalitet og skadesfri
bygninger.

Reducere antallet af brande fra el-installationer

Langt de fleste brande skyldes fejl i el-inForbedre indeklimaet

stallationer. Derfor vil vi sætte fokus på el-

Mens energikravene bliver skærpet, vil vi ar-

termografering som et middel til at forebygge

bejde for, at vi også husker indeklimaet. Ener-

brande. Vi vil udvikle en vejledning og gå i

girenoveringer skal gå hånd i hånd med sunde

dialog med erhvervslivet.

boliger uden fugt og skimmel.

>>Vi må have et fornyet fokus på
kvaliteten af vores byggeri.<<

Arbejds
Kriminal
Klima
Bolig

Forebyggelse

– fokus på fire områder
side 12

Forsikrings- og pensionsbranchen sætter fokus på
forebyggelse. Mere og bedre forebyggelse er en fordel
for alle parter, både forbrugerne, branchen og samfundet som helhed. For den enkelte er det bedre at undgå
eller begrænse skader og sygdom frem for at behandle
og reparere. Som samfund har vi på en række områder
behov for bedre forebyggelse og nye løsninger. Forsikrings- og pensionsbranchen er i forvejen en aktiv
velfærdspartner og tryghedsleverandør i det danske
samfund, og her fremlægger vi vores bud på fire spor
til bedre forebyggelse i Danmark.
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