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Høringssvar – forslag til folketingsbeslutning om at indføre un-
derretningspligt for forsikringsselskaber til offentlig myndig-

hed, når der opdages svindel, B115 

Forsikring & Pension takker for muligheden for at afgive høringssvar til Styrelsen 

for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. forslag til folketingsbeslutning B115 om 

underretningspligt for forsikringsselskaber til offentlige myndigheder i sager om 

forsikringssvindel.  

 

Branchen er som udgangspunkt positivt indstillet over for indførelse af en under-

retningspligt i svindelsager. Vi går ud fra, at underretningspligten også omfatter 

pensionsselskaber, da de særligt er dem, der vil have de relevante sager. 

Ad 1)  

Typiske oplysninger i en forsikringssvindelsag 

I en typisk personskadesag, hvor et forsikrings- eller pensionsselskab har beslut-

tet at afvise eller stoppe erstatningsudbetalingen pga. forsikringssvindel, vil sel-

skaberne normalt have følgende oplysninger: 

 Kommunale akter: Alle kommunens akter i forhold til den kommunale er-

hvervsmæssige udredning; typisk hele sygedagpengesagen. 

 Lægelige akter: Alle lægelige bilag, fx ambulancejournal, lægejournal, behand-

lerjournaler, speciallægeerklæringer og funktionsattester. 

 Økonomiske akter: Alle bilag til at vurdere skadelidtes indtægtstab og/eller 

varige erhvervsevnetab, fx arbejdsgivererklæringer, lønsedler, årsopgørelser, 

R75 og evt. regnskaber for selvstændige. 

 Materiale fra selskabets egne undersøgelser af sagen, herunder: 

○ Oplysninger fra offentligt tilgængelige hjemmesider. 

○ Rapporter fra fysiske observationer af skadelidtes adfærd og bevægelser på 

offentligt tilgængelige steder. 

○ Billeder og/eller videooptagelser af skadelidte på offentligt tilgængelige ste-

der (bruges til at dokumentere eventuel diskrepans mellem skadelidtes fak-

tiske helbredsmæssige formåen og det, som er anmeldt og beskrevet til 

forsikringsselskabet). 
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○ Kommunikation mellem forsikringsselskab og skadelidte/kunde og/eller 

dennes repræsentanter -  herunder selskabets skriftlige meddelelse til ska-

delidte/kunde om afvisning eller nedsættelse af erstatning samt selskabets 

begrundelse herfor. 

På Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside www.ankeforsikring.dk er det muligt 

at se konkrete eksempler på afgørelser i forsikringssvindelsager. 

Generelle oplysninger om forsikrings- og pensionsselskabers kunder 

I sager omhandlende tabt arbejdsfortjeneste eller erhvervsevnetab har forsik-

rings- eller pensionsselskaberne normalt – via kommunale akter og årsopgørelser 

fra SKAT – oplysninger om, hvorvidt kunden modtager offentlige ydelser. Det dre-

jer sig typisk om sygedagpenge, ressourcehjælpsydelse, flexjobydelse, revalide-

ringsydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, personlig assistance eller førtidspen-

sion.  

 

Forsikrings- eller pensionsselskabet vil normalt altid have oplysning om kundens 

bopælskommune, hvortil underretningen kan ske. 

Ad 2) 

Videregivelse af oplysninger til sociale myndigheder 

Forsikrings- og pensionsselskaber videregiver i dag ikke – i henhold til lov om 

finansiel virksomhed – oplysninger til de sociale myndigheder. 

Videregivelse af oplysninger til politiet 

I forbindelse med politianmeldelse af forsikringssvindelsager overdrages alle op-
lysninger, som vurderes relevante for politiets behandling af sagen.   

Antallet af sager 

Forsikring & Pension har ikke et samlet overblik over, hvor mange forsikringssvin-

delsager der årligt anmeldes til politiet. Det er dog Forsikring & Pensions indtryk, 

at det drejer sig om et begrænset antal.  

 

Forsikring & Pension henstiller, jf. branchens kodeks, at selskaberne politianmel-

der svindeltilfælde, hvor selskabet finder tilstrækkelige beviser til, at mistænkte 

må forventes at kunne blive dømt for forsikringssvindel. 

Ad 3) 

Administrative omkostninger 

Hvis underretningspligten alene kommer til at omfatte de sager, hvor selskaberne 

allerede har truffet afgørelse om at afvise eller stoppe erstatningen pga. svindel, 

vurderer Forsikring & Pension, at de administrative omkostninger ved at under-

rette vil være meget begrænsede.    

 

Det er derudover naturligvis afgørende, at selve underretningen indrettes på en 

smidig og enkel måde både mht. indberetningsform og antallet af oplysninger, der 

skal indberettes.  
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Ekstra oplysninger 

Antallet af sager om forsikringssvindel årligt 

Forsikring & Pension vurderer, at forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark 

hvert år afviser eller stopper erstatning i godt 500 personskadesager på grund af 

forsikringssvindel. I størstedelen af disse sager vil selskabet have oplysninger, om 

hvorvidt kunden/skadelidte modtager sociale ydelser, som de ovenfor nævnte.  

 

Hvis en kommende underretningspligt kommer til at omfatte de sager, hvor for-

sikrings- eller pensionsselskabet selv beslutter at afvise eller stoppe erstatning på 

grund af bestyrket mistanke om forsikringssvindel, vil der således formentlig være 

tale om samlet set ca. 400 årlige underretninger. 

Fordeling af sagerne på erhvervsevnetabserstatning og varige mén 

Forsikring & Pension har desværre ikke mulighed for at give et kvalificeret bud på 

fordelingen mellem erstatninger til tab af erhvervsevne og varige mén.  

Fordeling af sagerne i forhold til offentlige ydelser 

Forsikring & Pension har ikke oplysninger om, hvordan de ca. 400 sager fordeler 

sig i forhold til de forskellige typer af offentlige ydelser.  

Med venlig hilsen 

Tanja Larsen 


