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Arbejdsskadeforsikring for børn og unge i døgn- og aflastningsophold
Fra 1. januar 2007 er børn og unge, der er anbragt i døgninstitution dækket af arbejdsskadeloven, hvis de kommer til skade under aktiviteter, som er naturligt forbundet med deres ophold på institutionen.
Der er ingen facitliste ift. hvad der ligger i begrebet ”naturligt forbundet” med opholdet,
men udgangspunktet er, at børnene/de unge er omfattet af loven, når de opholder sig på
institutionen, deltager i aktiviteter på institutionen, deltager i udflugter med institutionen,
går i skole og til fritidsaktiviteter som f.eks. ridning, svømning mv. – uanset personalets
opsyn/tilsyn med børn/unge.
Dette betyder, at såfremt børnene/de unge slår sig, kommer til skade og lignende vil deres
skade som udgangspunkt være omfattet af arbejdsskadeloven. Det betyder også, at børn
og unge, der kommer til skade i forbindelse med daglige pligter, hjælp i køkken osv. vil
være omfattet. Eks. skærer sig med kniv i finger.
Sker en skade på grund af rent private aktiviteter udenfor institutionen, dækker arbejdsskadeforsikringsloven ikke. Det vil som udgangspunkt betyde, at børnene/de unge ikke er
dække af loven ved hjemmebesøg eller ved arrangementer med familien af privat karakter
udenfor institutionen. Her er udgangspunktet, at familien selv skal sørge for forsikringsdækning i form af ulykkesforsikring, ansvarsforsikring m.v.
Eksempel 1:
Et barn eller en ung er på toilet og falder under toiletbesøget ud af bøjlen og lander med
ansigtet ned i flisen og slår tænder ud.
Skaden er omfattet af arbejdsskadeloven, idet der er tale om døgnanbragt barn, som
kommer til skade under institutionsopholdet under aktivitet, som er naturligt forbundet med
opholdet.
Eksempel 2:
Et barn vælter indenfor institutionens område på sin cykel, og slår sine briller i stykker. Der
sker også skade på barnets fortænder.
Skaden er omfattet af arbejdsskadeloven, idet der er tale om døgnanbragt barn som i forbindelse med institutionsopholdet cykler, hvilket er en naturlig del af at være på en døgninstitution for børn.
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Kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i døgn- og aflastningsophold
Forsikringen har til hensigt at opsluge/udfylde de huller, der måtte være i dækningen over
arbejdsskadeforsikringen (altså skader, som ikke kan dækkes af arbejdsskadeforsikringen).
Forsikringen dækker de børn/unge, som er indskrevet i døgninstitutionerne, og som kommer ud for ulykker under følgende forhold:
-

under deres ophold i / på skolen, institutionen samt på udflugter og rejser arrangeret af skolen/institutionen under tilsyn af skolens/institutionens personale.
på den normale direkte vej til og fra skolen/institutionen.

Eksempel 1:
Falder et barn/ung således under sin direkte vej til/fra skole og beskadiger sine tænder, vil
ulykkesforsikringen dække denne skade, som arbejdsskadeforsikringen ikke vil dække, da
dækningsområdet for arbejdsskadeforsikringen undtager transport til og fra ”arbejde”. Man
skal være opmærksom på, at der kan ske reduktion af erstatning i forhold til tændernes tilstand forud for skaden.
Eksempel 2:
Et barn/ung vælter på cyklen og slår hul på knæet og får ødelagt sin briller. Ulykkesforsikringen vil her dække reparation eller køb af tilsvarende briller. Forsikringen dækker skade
på briller eller kontaktlinser, der sker som følge af et ulykkestilfælde der medfører legemsbeskadigelse. Man skal være opmærksom på at der kan ske reduktion af erstatning i forhold til brillens alder.
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Ansvarsforsikring for børn og unge i døgn- og aflastningsophold
Denne forsikring har til hensigt at skulle dække det erstatningsansvar, som børnene/de
unge måtte pådrage sig, hvis de påfører nogen skade under fritidsaktiviteter, på privatbesøg i andres hjem samt under skoleophold m.v. En forudsætning er, at aktiviteterne finder
sted i samråd og under opsyn af personalet på den pågældende institution.
Forsikringen dækker forsætlige skader forvoldt af børn og unge uanset deres alder, såfremt denne har manglet evnen til at handle fornuftsmæssig på grund af en sindslidelse.
Man skal dog være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, når børnene er på besøg
i hjemmet hos forældrene eller er sammen med forældrene på besøg i andres hjem f.eks.
hos bedsteforældre mv. Det vil sige, forårsager barnet skade på ting under sit besøg i
hjemmet eller lignende, hvor personalet ikke er tilstede, dækker ansvarsforsikringen ikke. I
disse situationer er det forældrenes eventuelle ansvar og indboforsikring, som skaden skal
anmeldes til.
Eksempel 1:
Et barn holder fødselsdag i hjemmet. Personalet har 8 andre børn/unge med til festen.
Fødselsdagsbarnet vælter en vase i hjemmet – skaden skal anmeldes på forældrene
eventuelle indboforsikring. Et af de andre børn ødelægger en stol – skaden skal anmeldes
på institutionens ansvarsforsikring for børn og unge i døgnophold.
Eksempel 2:
Barn anbragt på døgninstitution er i skole og bider i lærerens jakke. Der opstår hul i jakken. Skaden erstattes af forsikringen, da de mener, den er dækket af ansvarsforsikringen
for plejeanbragte. Skadevolderen (barnet) har handlet forsætligt, men har manglet evnen
til at handle fornuftsmæssigt på grund af handicap/sindstilstand.

Generel ansvarsforsikring
Denne forsikring dækker de skader, som opstår på grund af, at personalet har handlet
uforsvarligt, udvist fejl/forsømmelser, svigtet tilsynsforpligtelsen og som personalet derfor
kan bebrejdes. Skaderne skal være påført 3. mands person eller ting. Det kunne f.eks.
være ved, at personalet ved manglende tilsyn/opsyn med barnet/den unge er medvirkende
til, at barnet/den unge får mad galt i halsen mad, idet barnet/den unge ikke selv kan indtage denne og skal være under fuldt opsyn under spisning. Lider barnet/den unge herved
skade i form af eksempelvis mén, skal denne skade anmeldes til Forsikringskontoret over
institutionens generelle ansvarsforsikring.
Eksempel 1:
Barn løber væk fra institutionen og kommer til skade. Personalet har glemt at føre fornødent tilsyn med barnet/den unge, som er kendt for at stikke af. Personalet har svigtet deres
tilsyn, som er skærpet, da det er kendt, at barnet/den unge ofte stikker af. Skaden på barnet/den unge skal dækkes af institutionens ansvarsforsikring.
Eksempel 2:
Barnets kørestol bliver ikke håndteret korrekt af personalet, hvorved der sker skade på kørestolen. Sådan en skade anmeldes til Forsikringskontoret over institutionens generelle
ansvarsforsikring, da personalet kan bebrejdes skaden.
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Specielt vedr. forsikringsforhold for aflastningsbørnene
I forhold til aflastningsbørnene (der ikke direkte er indskrevet i døgnophold) er det op til institutionen, om der skal tegnes ansvars- og ulykkesforsikring for aflastningsbørnene.
Specialbørnehjemmene har valgt at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for aflastningsbørnene, således, at alle børn og unge på døgn- og aflastningsophold på institutionen er
forsikret på lige vilkår.

Specielt vedrørende genstande - løsøre
Udgangspunktet er, at det løsøre som institutionen stiller til rådighed er forsikret på institutionens løsøreforsikringer ved brand, vand og tyveriskader.
Såfremt et barn/ung forvolder skade på institutionens løsøre, vil der ikke være forsikringsdækning, da skader på ting som sikrede (børn/unge) har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, i varetægt mv. ikke er dækket af forsikringen for ansvarsforsikring for børn og unge i
døgnophold.
Eksempel 1:
Medbringer et barn selv private genstande (som f.eks. mobil, pc’er, IPad mv.), og barnet/den unge selv laver skader på udstyret, er udgangspunktet, at det er en privat forsikring (familieforsikring) der skal dække eventuelle skader.
Eksempel 2:
Ødelægger et barn et andets barns private genstand f.eks. mobil, IPad mv. vil skaden
kunne anmeldes, da forsikringen dækker forsætlige skader forvoldt af børn under 14 år og
for andre over 18 år, som er omfattet af forsikringen, og som pga. sin sindstilstand har
manglet evnen til at handle fornuftigt uden aldersbegrænsning.
Skader forvoldt af personalet på barnets/den unges private genstande
Såfremt institutionen kan ifaldes et erstatningsansvar f.eks. hvis personalet kommer til at
stoppe en genstand i vaskemaskinen eller kommer til at ødelægge en genstand og kan
ifaldes et erstatningsansvar for den ødelagte genstand, vil en eventuel skade skulle erstattes over institutionens generelle ansvarsforsikring.
Fakta:
Specialbørnehjemmene har forsikret 39 børn og unge under ”ansvarsforsikringen for plejeanbragte børn og unge”.
Børnenes/de unges forældre kan selv have tegnet en forsikring, som dækker det ansvar
som husstanden/familien må pådrage sig. (De konkrete betingelser i policen kan dog variere fra selskab til selskab).
Denne forsikring burde gå forud for den forsikring som er tegnet igennem regionen, men
da vi ikke er i besiddelse af disse oplysninger, bliver dette ikke praktiseret i det daglige.
Såfremt Codan spørger til det, vil vores svar være, at vi ikke har kendskab til, om der er
tegnet en anden ansvarsforsikring.
Vi vil altid spørge ind til børnenes sindstilstand, da oplysningerne er vigtige i forhold til
sagsbehandlingen i Codan.
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