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I august 1988 offentliggiorde socialministeriet en betænkning
om revision af arbejdsskadeforsikringsloven. Betænkningen in-
deholdt en række fantasifulde beregninger. Beregningerne vistg
at arbejdsskadede spinder guld på erstatninger og pension. Men
forudsætningerne for beregningerne stammede ikke fra det virke-
lige liv hvilket skribenterne også måtte erkende.

Et snævert begreb
I det virkelige liv er den første vanskelighed overhovedet at få
anerkendt, at der er tale om en arbej dsskade. Lovens definition af,
hvad der er erstatningsberettiget, er utrolig snæver. Det betyder,
at mange slet ingen erstatning far.

Selvrisiko
Næste uretfærdighed er, at den skadede har en selvrisiko på 5 pro-
cent m6n, før der udløses m6nerstatning og 15 procent erhvervs-
evnetab, før der gives erstatning for tab af erhvervsevne.

Det betyder, at kun et ganske betydeligt handicap grver erstat-
ning.



IVl6nerstatninger på 100 procent er så sjældng at de ikke er værd
at tale om. Hyppigst ligger m6ngraden på mellem 8 og 25 pro-
cent. I kroner ogører glver det mellem 10.000 og 30.000 kroner en
gang for alle. En middelsvær hjerneskade giver 30.000 kroner. En
ødelagb ryg 17.000 kroner.

Oftest bliver en middelsvær hjerneskadet og en person med øde-
Iagt ryg førtidspensioneret. Hvis de er heldige takseres deres er-
hvervsevnetab til 50 procent, men det normaleer 25 procent. Som
forholdene er på arbejdsmarkedet i dag, kan de skadede ikke ud-
nytte de sidste 50 eller 75 procent erhvervsevne. Ingen vil ansæt-
te en middelsvær hjerneskadet, eller en, hvis ryg forbyder harr/
hende atløfte noget tungere end en kaffekop.

Ordentlig besked savnes
Den skadede far altså en sølle erstatning for m6n og en uaccepta-
bel erstatning for erhvervsevnetab. Ofte forringes erstatningerne
af voldsomme udgifter til medicin og hjælpemidler. De færreste
far dækket sådanne udgifter, fordi de ikke far besked på at kræve
og gemme nøje specificerede regninger. Og i øvrigt stopper refu-
sionerne den dag, erstatningssagen er slut.

Det er dyrt at være syg



Derfor er AAy't's mest massive krav til arbejdsskadeforsikrings'
loven, at arbejdsskadede får 100 procent dækning for løntab ved
arbej dsulykker og erhvervsskader.

AAA kræver, at al medicin og alle udgifter i forbindelse med ar'
bejdsulykker og erhvervsskader skal dækkes af forsikringen.

AAA kræver også, at sygdomme, der kan skyldes darligt ar-
bejdsmilja skal anerkendes som erhvervsbetingede, med mindre
arbejdsgiveren kan bevise det modsatte.
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