
Spørgsmål og svar i relation til forsikringer. 

Spørgsmål: 

Må der udleveres forsikringskort til medrejsende familie? 

Svar: 

Ifølge cirkulæret om tjenesterejseforsikringen er den personkreds, der kan forsikres, statsansatte på 

tjenesterejse og andre personer der helt eller delvis rejser på statens regning jf. § 4 stk. 1 og stk. 2. 

Bestemmelsen i § 4 stk. 2, hvorefter andre personer end statsansatte der helt eller delvist rejser på statens 

regning kan dækkes, gælder ikke medrejsende familiemedlemmer. Styrelsen for videregående uddannelser 

har i notat af d. 22. oktober 2013 fastslået, at bestemmelsen er tiltænkt en anden personkreds end 

medrejsende familiemedlemmer. 

Spørgsmål: 

Må AU dække udgifter til tegning af udvidet syge/sundhedsforsikring i tilfælde hvor værtsuniversiteterne 

kræver dette? 

Svar: 

Udgangspunktet er, at AU ikke må afholde udgifter til forsikringstegning, men ifølge § 4 stk. 2 i cirkulæret 

om selvforsikring i staten, skal der tegnes forsikring for risici i udlandet, hvis det kræves i det pågældende 

land. Da der ikke i cirkulæret står angivet, at det skal være et lovmæssigt krav i det pågældende land, vil det 

i ovennævnte tilfælde kunne afholdes udgifter til forsikringstegning med hjemmel i § 4 stk. 2 i cirkulæret. 

Spørgsmål: 

Nogle værtsuniversiteter i USA godkender ikke forsikringsdækning ved Europæiske på trods af statement, 

men kræver, at gæster har tegnet forsikring ved et amerikansk forsikringsselskab. Må AU dække udgifter til 

tegning af en sådan forsikring? 

Svar: 

Udgangspunktet er, at AU ikke må afholde udgifter til forsikringstegning, men ifølge § 4 stk. 2 i cirkulæret 

om selvforsikring i staten, skal der tegnes forsikring for risici i udlandet, hvis det kræves i det pågældende 

land. Da der ikke i cirkulæret står angivet, at det skal være et lovmæssigt krav i det pågældende land, vil det 

i ovennævnte tilfælde kunne afholdes udgifter til forsikringstegning med hjemmel i § 4 stk. 2 i cirkulæret. 

Spørgsmål: 

Har tjenesterejseforsikringen begrænsninger efter de første 6 måneder? 

Svar: 

Tjenesterejseforsikringen er ikke tidsmæssigt begrænset og dækker også fritid og helligdage efter de første 

6 måneder, dog dækkes ikke på feriedage. 



Spørgsmål: 

Hvorledes skal man forholde sig ved rejser ud over 2 år, og hvor man ikke længere har bopæl i Danmark og 

dermed ikke kan tegne tillægsforsikring for ferie? 

Svar: 

Henvendelse til Moderniseringsstyrelsen har ikke ført til noget klart svar. Medarbejdere henvises derfor i 

stedet til at tegne en forsikring for sine feriedage i det land, hvor vedkommende er bosat. 

Spørgsmål: 

 Under udstationeringer dækker Statens Tjenesterejseforsikring også i fritiden? 

Svar: 

Tjenesterejseforsikringens dækning omfatter weekender og helligdage, men dækker ikke for dage, hvor der 

afvikles ferie. Det anbefales derfor, at man selv tegner en privat forsikring for den/de perioder, hvor der 

afholdes ferie. I de tilfælde, hvor man allerede har en privat årsrejseforsikring, anbefales det, at man 

kontakter sit forsikringsselskab inden udstationeringen, idet der kan være særlige forhold for ferieperioder, 

når de afvikles i forbindelse med en erhvervsrejse.   

Spørgsmål: 

Må AU dække udgifter til tegning af indboforsikring? 

Svar: 

AU må i medfør af cirkulæret om selvforsikring ikke tegne eller refundere udgifter til tegning af 

indboforsikring. 

Spørgsmål: 

Må AU dække udgifter til obligatorisk forsikringsdækning i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakt: 

Svar: 

Nej, AU kan ikke dække udgifter til forsikringsdækning i forbindelse med indgåelse af huslejekontrakt.  

Spørgsmål: 

Må AU dække udgifter til tegning af forsikring af kronisk sygdom, som Europæiske ikke dækker? 

Svar: 

Ifølge pkt. 1.2 i Europæiskes forsikringsbetingelser for rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i 

udlandet gælder der nogle regler for, hvornår en kronisk sygdom er dækket, og hvornår den ikke er. 

Hvis en ansat med en kronisk sygdom skal på tjenesterejse, bør vedkommende derfor kontakte Europæiske 

herom med henblik på at få et forhåndstilsagn om dækning. 



Såfremt der ikke kan opnås forhåndstilsagn om dækning af den kroniske sygdom, har AU ikke hjemmel til at 

tegne forsikring for så vidt angår den kroniske sygdom jf. udgangspunktet i cirkulæret om selvforsikring i 

staten. 

Spørgsmål: 

Er graviditet omfattet af tjenesterejseforsikringen? 

Svar: 

Graviditet er ikke omfattet af tjenesterejseforsikringen, idet et almindeligt graviditetsforløb ikke regnes for 

sygdom. Kontrolbesøg under graviditet samt selve fødslen er derfor ikke omfattet af 

tjenesterejseforsikringen. Tilstøder der komplikationer til et graviditetsforløb eller der f.eks. indtræder for 

tidlig fødsel, vil dette dog blive betragtet som akut sygdom, og man vil kunne få lægelig bistand dækket af 

tjenesterejseforsikringen. 

Spørgsmål: 

I nogle eksterne bevillinger gives der tilskud til forsikringstegning. Kan AU med baggrund i bevillingen tegne 

forsikring? 

Svar: 

Cirkulæret om selvforsikring i staten er en administrativ forskrift udstedt af finansministeriet. 

Bestemmelser i en ekstern bevilling kan ikke tilsidesætte reglen i cirkulæret, hvorefter AU ikke må tegne 

forsikringer. 

Spørgsmål: 

Studerende der låner en tjenestebil til en studierelateret opgave: 

Svar: 

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. 

 

Spørgsmål: 

Studerende der udfører en opgave for universitetet: 

Svar: 

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

forstand at anse som ansat, uanset om der er indgået en skriftlige aftale herom eller ej, og dermed 



omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis den pågældende kommer ud for et uheld under opgavens 

udførsel – det omfatter også transport i en tjenestebil. 

 

Spørgsmål: 

Studerende der er passager i en tjenestebil: 

Svar: 

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 vedkommende som ovenfor beskrevet 

omfattet af arbejdsskadesikringslovne. Hvis den studerende derimod blot får et lift hjem, er den 

studerende ikke omfattet af en forsikring. 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 ansatte. 

 

  

  


