
Få dine vikarudgifter dækket, hvis en  
medarbejder bliver sygemeldt efter en  
ulykke som for eksempel et færdselsuheld.

DER KAN VÆRE TALE OM mange tusinde kroner i skades- 
erstatning. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på 
erstatningsansvarsloven, der på visse betingelser gør det 
muligt at få dækket udgifterne til en vikar. 

Den ansvarlige skadevolder 
Det er erstatningsansvarslovens § 17, stk. 2, som det handler 
om. Den giver adgang til, at arbejdsgivere for sygemeldte 
ansatte kan kræve en del af vikarudgifterne tilbagebetalt. 
Det kan de gøre fra den ansvarlige skadevolder, som er 
anledning til sygemeldingen eller dennes ansvars-
forsikringsselskab.

Arbejdsgivere kan få dækket ekstraudgiften mellem syge- 
dagpengerefusionen fra kommunen og den løn, som den 
sygemeldte arbejdstager får af den ansvarlige skadevolders 
ansvarsforsikringsselskab.

3 betingelser skal opfyldes
Erstatningen kan kræves frem til det tidspunkt, hvor den 
tilskadekomne medarbejder er i stand til at genoptage sit  
arbejde – eller til det tidspunkt, hvor det står klart, at er-
hvervsevnen er varigt nedsat.

Tre betingelser skal være opfyldt for at kræve erstatningen  
– den såkaldte arbejdsgiverregres:

1.  Sygemeldingen skal skyldes en ansvarspådragende  
adfærd, som er udvist af en anden end arbejdsgiveren  
og den sygemeldte. Det kan for eksempel være en  
påkørsel i trafikken.

Mange arbejdsgivere overser,  
at de kan få vikarudgifter dækket,  
hvis en medarbejder bliver syge- 
meldt efter en ulykke som for  
eksempel et færdselsuheld.

2.  Der skal udbetales løn til den sygemeldte medarbejder.

3.  Arbejdsgiveren skal have ekstra udgifter i forbindelse 
med sygefraværet. Det kan for eksempel være løn til 
en vikar eller overtidsbetaling til andre medarbejdere. 
Disse ekstraudgifter skal kunne dokumenteres.

Behold medarbejderen
Adgangen til erstatning gør det muligt for virksomheden 
at beholde medarbejderen, mens vedkommende er syg 
samtidig med, at virksomheden får dækket ekstra- 
udgifterne til en vikar.

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i  
forbindelse med spørgsmål eller rådgivning på  
telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk.

HJULMANDKAPTAIN er blandt Danmarks store  
advokatfirmaer med over 140 ansatte, heraf 55 jurister,  
som alle samarbejder inden for en lang række juridiske 
specialistområder. Se mere på hjulmandkaptain.dk
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