
Forsikring af gæsteforskere 

 

Aarhus Universitet har modtaget følgende udredning fra Universitets- og Bygningsstyrelsen 
vedrørende forsikring af gæsteforskere: 
”Da universiteterne er omfattet af statens selvforsikring, er det vores vurdering, at: 

 hvis gæsteforskeren er ansat af universitetet, så er vedkommende dækket 
af universitetets selvforsikring som universitetets øvrige ansatte. 

 hvis gæsteforskeren ikke er ansat, så kan universitetet kræve, at vedkommende har 
(eller tegner) ansvarsforsikring. 
 
Universitetet har ikke hjemmel til at tegne ansvarsforsikring for ikke-ansatte gæsteforskere. 
 
Universitetet kan kræve af de ikke-ansatte gæsteforskere, at de har eller tegner 
ansvarsforsikring, idet universitetet kan risikere at pådrage sig et erstatningsansvar i den 
situation, hvor den pågældende ikke havde mulighed for at dække en skade, fordi 
vedkommende ikke er forsikret. 
 
Hvis en ikke-ansat gæsteforsker (som altså ikke er omfattet af universitetets 
selvforsikring), der ikke har tegnet ansvarsforsikring, forvolder en skade, vil vedkommende 
stadig skulle betale for skaden. Hvis vedkommende derimod ikke er i stand til at betale for 
skaden, så skal skadelidte som udgangspunkt selv dække for skaden. 
 
Hvis det i denne sidste situation altså er universitetet, der har lidt skaden, vil universitetets 
selvforsikring gælde, jf. Cirkulære om selvforsikring i staten mv. CIR nr. 9783 af 9. december 
2005. 
 
I relation til dækning af eventuelle arbejdsskader, har Arbejdsskadestyrelsen oplyst følgende: 
 
Lov om arbejdsskadesikring § 2 fastslår, at personer, der ansættes til at udføre arbejde her i 
landet for en arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov. Arbejdet kan være lønnet eller 
ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående. 
 
Det vil altså sige, at når gæsterne er i en arbejdssituation, hvor de udfører arbejde for 
universitetet, så er de omfattet af loven. Også selvom de ikke formelt set er ansatte. Det er 
blot vigtigt, at det er i universitetets interesse at arbejdet udføres, og at der har været en form 
for instruktions- og tilsynsbeføjelse fra universitetets side. Hvis det ikke er opfyldt, vil det 
være at betragte som en privat ulykke, som evt. ville kunne dækkes af tilskadekomnes egen 
ulykkesforsikring, hvis de har tegnet en sådan. 
 
Det ser derfor ud til, at de ulønnede gæsteforskere vil være omfattet af 
arbejdsskadesikringsloven, når de udfører arbejde for universitetet. En evt. arbejdsskade vil 
skulle anmeldes på samme måde som for "almindeligt ansatte" på universitetet.” 


