
 

Uddannelsestilbud til risiko- og forsikrings-folk 
 

HVORDAN FASTSÆTTES EN ARBEJDSSKADEHENSÆTTELSE? 

Med mere end 20 års erfaring indenfor dansk arbejdsskadeforsikring, tillader aktuar Tommy Uttrup 

Jensen og aktuar Per Simon Voldsgaard give deres bud på, hvordan dette spørgsmål kan angribes. 

 

Vi har planlagt 3 kursusdage hvor kursisterne vil gennemgå 3 beregningsmodeller. Kurset er 

tilrettelagt så der er lagt vægt på: 

 

1. Intuitiv forståelse af modellerne  

2. Hands on – kursisterne har anvendt de 3 beregningsmodeller på egnede data. 

3. Modelkritik – kursisterne vil gennemgå eksempler på modellernes svage sider. 

4. Praktik – kursisterne bliver bedt om at tage stilling til beregningsmetoderne anvendt på et 

givent eksempel. 

 

Dermed bliver kursisterne i stand til at forstå metoderne, at gennemfører en beregning i praksis, at 

kunne forstå modellernes svage sider og have en fornemmelse af hvordan det er at have det hele i 

spil samtidig. 

 

Kursets sigte er at kursisterne får en indsigt i og forståelse af processen og de forudsætninger der 

ligger bag denne type af beregninger. Der igennem vil kurset give den bedst mulige støtte og hjælp 

til dem, der har til opgave at fastsætte arbejdsskadehensættelser. Samtidig vil vi gøre det klart at det 

ikke er muligt at kursisterne ender som junior aktuarer eller lignende på 3 dage. 

 

Kurset henvender sig bl.a. til: 

1. Riskmanagers i private virksomheder der selv har påtaget sig arbejdsskade risikoen gennem 

et captive eller er på vej til det. 

2. Risikokordinatore i stat, regioner og kommuner der er selvforsikrende på området. 

3. Rådgivere indenfor arbejdsskade området – Revisorer, forsikringsmæglere, assurandører etc. 

4. Beslutningstagere der ønsker detailkendskab. 

 

Af forkundskaber forventer vi at kursisterne møder med et basalt kendskab til arbejdsskade, 

regneark og har interesse for de økonomiske aspekter. 

 

Vi har lagt de første 2 kurser i Codanhus, København hhv. den 16.-18. marts og den 1.-3. april 2009 

(du er også selv velkommen med forslag) Der skal være minimum 12 og maksimum 24 på hvert 

kursus. Vi er åbne for at holde kurser andre steder. Har du forslag, spørgsmål er du velkommen til 

at sende en mail til psv@capitalinformation.dk eller ringe 4717 1111. 

   

Med venlig hilsen 

 

 

 

Per Simon Voldsgaard    

Cand. act. og direktør 

mailto:psv@capitalinformation.dk


Priser 2009 
 

 

De 3 dages kursus, forplejning og materialer   11.500 kr.
* 

 

Specialpris for sagsbehandlere i kommuner og regioner - 10 %   10.350 kr.
* 

 

Pris ved to eller flere fra samme organisation og tilmelding – 10 %  10.350 kr.
* 

 
*  

Ekskl. moms. 

 

 

I kurset anvendes små beregningsrutiner som kursisterne får udleveret på en USB-nøgle. Disse 

programmer kan kursisterne gratis anvende i 6 mdr. efter kurset. Efter gratis perioden kan der 

abonneres på programmerne og evt. hotline hvor vi svarer efter bedste evne. 

 

Praktik 
 

Tilmelding sker ved at sende en mail til psv@capitalinformation.dk med en linje pr. deltager, 

indeholdende: 

 

Navn E-mail  Virksomhed  Kursusperiode Pris 

-        -         -            -     - 

 

-        -         -            -     - 

 

-        -         -            -     - 

 

 

Så modtager ”tilmelderen” og den tilmeldte mail-accept af tilmeldingen, ligeså hurtigt vi kan se 

kurset oprettes. 

 

For kunder i det offentlige bedes i ligeledes oplyse Ean nr. evt. pr. kursist til brug for fakturering. 

 

Har kursisterne brug for overnatning, beder vi om at de selv arrangerer dette. 
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