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Modtager(e):  Notat 

Forsikringsforhold på Aarhus Universitet 

Indledning 

Der opholder sig dagligt mange mennesker på Aarhus Universitet. Det være sig med-

arbejdere, studerende, gæster og besøgene.  

 

Da der er forskel på de forskellige persongruppers forsikringsmæssige status, er dette 

notat udarbejdet med henblik på at redegøre for, hvordan en forsikringsmæssig dæk-

ning er for indskrevne studerende på Aarhus Universitet.  

 

Aarhus Universitet er selvforsikret 

Staten er selvforsikret, hvilket betyder, at statsinstitutioner, herunder Aarhus Univer-

sitet, ikke må tegne forsikringer, men sidestilles med at have tegnet forsikringer. Aar-

hus Universitet hæfter derfor selv for eventuelle skader, som universitetet måtte blive 

ansvarlige for, efter blandt andet arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarslo-

ven, og fungerer derfor også som sit eget forsikringsselskab. Dette følger af selvforsik-

ringscirkulæret CIR nr. 9783 af 9. december 2005. 

 

Ræsonnementet er, at ordningen i mange tilfælde vil være billigere, end hvis staten 

og statsinstitutionerne tegnede forsikringer gennem et kommercielt forsikringssel-

skab.   

 

Aarhus Universitet kan derfor alene tegne forsikringer, hvis muligheden er givet i en 

retsforskrift.  

 

Forsikring af studerende 

I universitetsloven er der hjemmel til, at universitetet kan tegne en forsikring for de 

studerende, men ledelsen har, ud fra økonomiske overvejelser, besluttet ikke at an-

vende denne mulighed. Alle studerende anbefales derfor at tegne en privat heltids-

dækkende ansvars- og ulykkesforsikring.  
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For så vidt angår arbejdsskader er Aarhus Universitet forpligtet efter reglerne i ar-

bejdsskadesikringsloven, uanset at der ikke er tegnet forsikring, jfr. lovens § 48, stk. 4 

jf. § 50. Aarhus Universitet dækker selv i henhold til selvforsikringscirkulæret.  

Arbejdsskadesikringsloven dækker dog kun ansatte, hvorfor studerende som ud-

gangspunkt ikke er omfattet af loven. I de tilfælde hvor en studerende udfører en ar-

bejdsopgave for universitetet (arbejder i universitetets interesse og under instrukti-

on), vil en eventuel skade under dette arbejde kunne betragtes som en arbejdsskade. 

Deltagelse i undervisning er ikke arbejde i universitets interesse.  

 

Ph.d.- studerende 

Der skelnes mellem om en ph.d.-studerende er ansat eller indskrevet uden at være 

ansat (eksempelvis på første del af 4+4 ordningen) 

 

Indskrevne ansatte ph.d.-studerende sidestilles med øvrige ansatte, og er derfor om-

fattet af sikringen i arbejdsskadesikringsloven. 

 

Indskrevne ikke ansatte ph.d.- studerende sidestilles med øvrige studerende og bør 

derfor tegne egen heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring.  

 

Erhvervs ph.d.-studerende er som udgangspunkt ikke dækket af sikringen i arbejds-

skadesikringsloven. I de tilfælde hvor de udfører en opgave for Aarhus Universitet vil 

de i den periode dog være omfattet. 

 

Tingsskader 

Universitetet er også selvforsikret vedrørende tingsskader.  

 

Hovedreglen i forbindelse med tingsskader er, at hvis en ting er dækket af forsikring, 

dækkes skaden af tingsforsikringen, og skadevolder ifalder ikke erstatningsansvar. 

Det gælder dog ikke, hvis skaden forvoldes forsætteligt eller ved grov uagtsomhed, jf. 

erstatningsansvarslovens § 19.  

 

Aarhus Universitet kan blive erstatningspligtig efter de almindelige erstatningsretlige 

regler. Følgende regler skal være opfyldt: 

 Ansvarsgrundlag: universitetet eller dets ansatte påfører andre skade ved 

uforsvarlige handlinger eller forsømmelser 

 Lidt et tab: Skadelidte skal have lidt et tab.  

 Årsagsforbindelse: de uforsvarlige handlinger eller forsømmelser er årsag 

til skaden 

 Universitetet er således ikke ansvarligt for hændelige uheld.  

 

Skade på universitetets ejendom 

Med udgangspunkt i ovenstående vil universitetet selv skulle dække skaderne, med-

mindre skadevolder har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.  
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Skade på privat persons ejendom 

Hvis en studerendes ejendele bliver beskadiget under sin tilstedeværelse på Aarhus 

Universitet, hæfter universitetet alene for disse skader, såfremt Aarhus Universitet er 

ansvarlig for skaderne.  

 

Hvem hæfter for AU inventar?  

I tilfælde af tingsskader tilhørende Aarhus Universitet, hæfter universitetet som ud-

gangspunkt selv for udbedring af disse skader, jf. erstatningsansvarsloven § 19 jf. § 

20.  

 

Da universitetet ikke har en central forsikringspulje, vil udgiften ende hos det fakul-

tet, institut eller forskningsmiljø der har lidt skaden. 

 

 

Spørgsmål 

 

 Er universitetets egne studerende forsikringsdækket, når de er i praktik? 

De studerende er som udgangspunkt ikke omfattet af universitetets forpligtigelser i 

henhold til arbejdsskadesikringsloven når de er i praktik. De studerende vil dog være 

dækket af praktikstedet arbejdsskadeforsikring efter bekendtgørelse nr. 937 af 26. 

november 2003 arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende mv. jf. § 1, stk. 12 når 

følgende betingelser er opfyldt:  

 

o Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsesplanen 

o Uddannelsesinstitutionen formidler eller godkender inden for rammer-

ne af uddannelsen. 

 

 Særligt om studerende der er på klinikophold 

Medicinstuderende, tandlægestuderende samt klinik- og tandplejestuderende der er 

på et klinikophold som led i deres uddannelse, er dækket af klinikstedets arbejdsska-

desikring eller forpligtigelser i henhold til arbejdsskadesikringsloven, jf. bekendtgø-

relse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende, som nævnt ovenfor. 

 

Påfører en studerende under et klinikophold en patient skade, er skaden dækket af 

klinikstedets patientforsikring.  

 

 Er studerende der låner en tjenestebil til en studierelateret opgave dækket? 

Aarhus Universitet har ikke en forsikring, der dækker studerende. Det gælder som 

udgangspunkt også, når de låner en tjenestebil i studiemæssig sammenhæng. Bilen er 

naturligvis stadig dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, således at skader, der 

påføres andres ting eller person, dækkes af universitetet, men den studerende er ikke 

dækket i tilfælde af personskade, som påføres den pågældende selv. 
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 Studerende der udfører en opgave for universitetet 

Studerende, der bliver bedt om at udføre en opgave for universitetet, er i arbejdsska-

desikringslovens forstand at anse som ansat, uanset om der er indgået en skriftlig af-

tale herom eller ej, og dermed omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis den pågæl-

dende kommer ud for et uheld under opgavens udførsel – det omfatter også transport 

i en tjenestebil. 

 

 Er studerende der er passagerer i en tjenestebil omfattet? 

Det afgørende i denne sammenhæng er, med hvilket formål den studerende er med i 

bilen. Hvis vedkommende er med for at hjælpe med at udføre en opgave, så er ved-

kommende som ovenfor beskrevet omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Hvis den 

studerende derimod blot får et lift hjem, er den studerende ikke omfattet af en forsik-

ring. Det skal i den sammenhæng pointeres, at ansatte ikke må bruge tjenestebiler til 

private formål, og hvis den studerende ikke er med for at udføre en opgave, kan det 

måske anses som et privatretligt forhold udført af den ansat. 


