
 

 

 

Godtgørelse for varigt mén 
 
 

"Begrebet "mén" defineres i forsikringsmedicinen som en medicinsk bedømmelse af den daglige 

ulempe i den personlige livsførelse, som en skade har medført. 

Varigt mén fastsættes på grundlag af en skades medicinske art og omfang og under hensyn til 

skadens forvoldte ulemper i den tilskadekomnes personlige livsførelse. Ulemperne ved en skade 

vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt 

skade grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker. 

Varigt mén vurderes ud fra følgerne af en skade. Som udgangspunkt har det ikke betydning for 

vurderingen, på hvilken måde det varige mén er opstået." (Mèntabellen, pkt. 1) 

 

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.  

 

Godtgørelsen udbetales som en engangsydelse, dvs. et kapitalbeløb, som der ikke skal betales skat 

af. Beløbet er som udgangspunkt på 9.395,00 kr. pr. procentpoint (2021-sats).  

 

Aldersreduktion 
"Var tilskadekomne ved arbejdsskadens indtræden fyldt 40 år, nedsættes godtgørelsen med 1 pct. for 

hvert år, den pågældende var ældre end 39 år ved arbejdsskadens indtræden. Var tilskadekomne fyldt 60 

år, nedsættes godtgørelsen med yderligere 1 pct. for hvert år, den pågældende var ældre end 59 år ved 

arbejdsskadens indtræden. Godtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år. 

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." (Lov om arbejdsskadesikring, § 

18, stk. 5) 

 

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   

 

Velkommen til ménberegneren 

https://aes.dk  - Beregn mèn 

Du kan bruge ménberegneren til at beregne, hvor stor en godtgørelse for varigt mén en bestemt 

skade kan give. Klik på kroppen for at finde din skade. Bagefter klikker du på procentsatsen til 

højre i tabellen for at lave en vejledende beregning af godtgørelsen. 

Ménberegneren tager udgangspunkt i den vejledende méntabel. AES bruger méntabellen, når vi 

træffer afgørelser om varigt mén. I tabellen finder du en vejledende ménprocent (en méngrad i 

procent) for en række skader og sygdomme. Ménprocenten bruges til at udregne størrelsen på 

godtgørelsen, hvis en skade eller erhvervssygdom anerkendes som en arbejdsskade. 

 

Mèntabel 

Beskæftigelsesministeriets mèntabel, VEJ nr. 9086 af 03/02/2017 finder du på 

www.retsinformation. 
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