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Forord

Denne pjece er målrettet frivil-

lige, både med og uden forening-

stilknytning, som udøver frivilligt 

arbejde på Region Midtjyllands 

arbejdspladser. Pjecen retter sig 

endvidere til frivillige organisa-

tioner og arbejdspladser i Region 

Midtjylland.

Pjecen gør opmærksom på, hvad 

man som frivillig bør overveje 

vedrørende egne forsikringsfor-

hold, når man deltager i frivilligt 

socialt arbejde. 

Pjecen giver ikke et udtømmende 

svar på detaljerede forsikrings-

spørgsmål. Er du stadig i tvivl 

efter at have læst pjecen, kan du 

finde en række nyttige henvisnin-

ger på sidste side.

Pjecen er udarbejdet som supple-

ment til: Principper og gode råd 

vedrørende frivillige og frivillige 

organisationer på Region Midtjyl-

lands arbejdspladser.

Se mere om frivillighed i Region 

Midtjylland på 

www.frivillig.rm.dk
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Forsikring af frivillige

når frivillige udfører opgaver for 

frivillige sociale foreninger og or-

ganisationer, vil man normalt ikke 

automatisk være omfattet af for-

eningens eller organisationens 

forsikringer. Det er derfor vigtigt 

at overveje, hvilke forsikringer 

man som frivillig selv kan og vil 

tegne. Det kan eksempelvis være 

familie/ og ulykkesforsikring. 

Der er dog organisationer og 

foreninger, der har tegnet forsik-

ringer for den frivillige. Som frivil-

lig bør man derfor undersøge, 

hvilke forsikringsforhold, der er 

gældende, inden man starter det 

frivillige arbejde. 

Hvad kan der ske

Alle kan komme til at forvolde ska-

de i et øjebliks uopmærksomhed, 

eller uden forsæt pådrage mate-

riel, tings- og eller personskade. 

Efter retspraksis er man ansvarlig 

for en skade, hvis man har for-

voldt en skade ved en uagtsom 

eller forsætlig handling. Hvis man 

derimod har gjort, hvad enhver or-

dentlig eller fornuftig person ville 

gøre, og skaden alligevel sker, er 

man ikke ansvarlig for skaden, og 

den skadelidte må bære tabet. 

Det er altid den frivilliges eller 

eventuelt foreningens- og eller 

organisationens forsikringssel-

skab, der vurderer, om skaden 

kan dækkes af forsikringen. Hvis 

man ikke tegner en forsikring, 

vil man selv blive ansvarlig for at 

betale en eventuel skade. 

Hvad skal jeg vide som frivillig i 

en forening eller organisation

•	 Du kan ikke forvente, at for-
eningen har tegnet en forsik-
ring for frivillige

•	 Undersøg, om foreningen har 
tegnet en forsikring, der dæk-
ker skade på frivillige 

•	 overvej, om du selv vil tegne 
en fritids- eller heltidsulykkes-
forsikring

•	 Unge under 21 kan være dæk-
ket af familiens familie/- og 
ulykkesforsikring, men skal 
undersøges ved eget selskab

•	 Forsikringsforholdene skal 
være på plads, inden du starter 
som frivillig.

Hvad skal jeg vide som frivillig 

uden foreningstilknytning

•	 Som udgangspunkt dækker 

Region Midtjyllands forsikrin-

ger ikke frivilliges arbejde

•	 Undersøg om dine egne 

forsikringer dækker frivilligt 

socialt arbejde

•	 overvej om du vil eller har teg-

net en fritids- eller heltidsulyk-

kesforsikring

•	 Unge under 21 kan være dæk-

ket af familiens familie/- og 

ulykkesforsikring, men skal 

undersøges ved eget selskab

•	 Forsikringsforholdene skal 

være på plads, inden du starter 

som frivillig. 

Fortsættes næste side...
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Frivilligt arbejde og 
arbejdsskader

Sociale og humanitære indsatser 

karakteriseres ofte ved at den 

frivillige yder samvær og venskab 

med en anden person, som har 

brug for dette.

når man yder en frivillig indsats, 

er der ikke tale om et egentlig ar-

bejde, idet det kan betragtes som 

organiseret samvær/venskab.

Ved frivilligt arbejde udbetales 

der ikke løn, og der er ikke tale om 

et ansættelseslignende forhold. 

Ved frivilligt arbejde er der som 

udgangspunkt derfor ikke pligt 

for arbejdsgiveren til at tegne 

arbejdsskadeforsikring for den 

frivillige. 

Personer som udfører frivilligt 

arbejde, skal således have en 

fritidsulykkesforsikring, hvis de 

ønsker at sikre sig mod skader, 

som er sket i forbindelse med den 

frivilliges indsats.

Nyttige adresser og links

Spørgsmål vedr.  

Region Midtjyllands forsikringer: 

Forsikringsenheden

Skottenborg 26, 8800 Viborg

forsikri@rm.dk 

Råd og vejledning om forsikringer: 

Forsikringsoplysningen

Philip Heymans Allé 1

2900 Hellerup

www.forsikringsoplysningen.dk 

Spørgsmål om arbejdsskader: 

Arbejdsskadestyrelsen

Sankt Kjelds Plads 11

Postboks 3000

2100 København Ø

www.ask.dk 
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