Kort om vejledning om anerkendelse af skader ved håndsrækninger
Vejledningens indhold
Vejledningen beskriver, hvornår skader kan anerkendes som håndsrækningsskader, herunder hvilke
momenter, der kan lægges til grund ved vurderingen. Desuden beskrives kort tilgrænsende områder,
hvor der er tale om selvstændige, hvor hjælpen sker mellem selvstændige landmænd eller hvor en
kunde yder bistand.
Vejledningens vigtigste pointer
Vejledning omhandler alene den hjælp, der gives under udførelse af privat tjeneste, hvor der ikke er
sikringspligt. Dette betyder, at hvis der er tegnet en arbejdsskadeforsikring, vil et ulykkestilfælde
under en håndsrækning, der efter Arbejdsskadestyrelsens praksis kan anerkendes, være omfattet af
forsikringen.
En håndsrækning kan anses at være arbejde i lovens forstand, hvis indsatsen overordnet set udføres
for en anden person, og der er en relation, der kan karakteriseres som et antagelsesforhold.
Vurderingen af dette sker udfra en afvejning af flere forskellige momenter.
Hovedregel
Der skal være en formel aftale mellem den private arbejdsgiver og arbejdstageren for, at der er tale
om et antagelsesforhold.
Undtagelse
Der kan også være tale om et antagelsesforhold, selvom der ikke er en direkte aftale, men hvor
situationen er den, at en person har brug for en håndsrækning og får den.
Vurderingen af om håndsrækningen er omfattet af loven sker udfra en afvejning af en række
momenter, som ikke i sig selv er lige afgørende, men kan indgå med skiftende vægt afhængig af
den konkrete situation.
Momenter ved vurdering af om håndsrækning er omfattet af loven
 er der en aftale eller opfordring til hjælp taler det for, at håndsrækningen er omfattet
 indsatsen skal normalt alene være ydet i modtagerens interesse
 var hjælpen udfra en objektiv betragtning nødvendig for modtageren taler det for, at
håndsrækningen er omfattet
 omfanget af indsatsen
 blev der ydet vederlag taler det for, at håndsrækningen er omfattet
 blev hjælpen ydet af et familiemedlem skærpes vurderingen af momenterne. Sædvanlig
hjælp mellem familiemedlemmer medfører ikke et antagelsesforhold
 blev hjælpen ydet af venner eller naboer er arbejdets omfang et afgørende moment
 blev hjælpen ydet af fremmede er kravene til omfanget af hjælpen mindre
Lovhjemmel
Der henvises i vejledningen til lov om arbejdsskadesikring § 2, § 4, § 6, § 48, stk. 1 og stk. 6 samt §
52.
Principafgørelser og domme nævnt i vejledningen

U-9-87 (gårdejer omfattet i forbindelse med skovarbejde for søn) og U-9-03 (far ikke omfattet ved
arbejde med brænde, som blev delt ligeligt med søn)
Senere udsendte Principafgørelser
231-09 (far omfattet i forbindelse med maling af facade for søn), 232-09 (far ikke omfattet ved
savning af gerigter for datter og svigersøn) og 244-09 (mand omfattet, da han hjalp kammerat med
at indfange kreatur)
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