
 

 

 

Godtgørelse for varigt mén 
 
 
Hvis arbejdsskaden alene har medført forbigående helbredsgener, fx i en behandlings- og 
genoptræningsperiode, så er den arbejdsskadede ikke berettiget til godtgørelse.  
Hvis en arbejdsskade har påført den tilskadekomne et varigt mén, dvs. at helbredsgenerne viser sig 
at være af blivende karakter, så har den pågældende ret til godtgørelse, hvis méngraden fastsættes til 
mindst 5 pct.  
Mengraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de 
ulemper i tilskadekomnes personlige livsførelse, som arbejdsskaden har forvoldt.  
Godtgørelsen udbetales som en engangsydelse, dvs. et kapitalbeløb, som der ikke skal betales skat 
af. Beløbet er som udgangspunkt på 8.175 kr. pr. procentpoint (2014-sats).  
Beløbet pr. procentpoint bliver gradvist nedsat pga. alder, fra 100% af satsen som 39-årig til 60% af 
satsen som 69-årig. Derefter bliver beløbet ikke nedsat yderligere. 
 
Oversigt over aldersreduktion   
 

 
Alder i år på 
tidspunkt for 
anmeldelse 

 
% af max. 
godtgørelse 

 
Alder i år på 
Tidspunkt for 
anmeldelse 

 
% af max. 
godtgørelse 

under 40 100 55 84 
40 99 56 83 
41 98 57 82 
42 97 58 81 
43 96 59 80 
44 95 60 78 
45 94 61 76 
46 93 62 74 
47 92 63 72 
48 91 64 70 
49 90 65 68 
50 89 66 66 
51 88 67 64 
52 87 68 62 
53 86 69 og >  60 
54 85   

 
 
Beregning af varigt mén, den nye metode:  

Hvor man tidligere skulle bladre igennem den vejledende méntabel for at finde størrelsen på sit mén 
og derefter føre og få beregnet procentsatsen over i et beregningsark, kan man nu klikke sin skade 
frem på en virtuel krop og ad den vej finde sit mén og en eventuel godtgørelse. 

 

Beregningsværktøj: http://www.ask.dk/da/Selvbetjening/Beregn-selv/menberegner.aspx 
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