Formålet med denne folder er at beskrive hovedlinjerne i det regelsæt, der gælder
erstatningsforhold under udsendelse i en FN-ledet mission. Forsvarsministeriets
Personalestyrelse (FPS) varetager opgaven med at forbedre FN-erstatningssager og rejse
et erstatningskrav på vegne af danske FN-veteraner. Hvis du er kommet til skade under
eller som følge af arbejdet under udsendelse i en FN-ledet mission, kan FPS bistå dig med
at ansøge om erstatning og godtgørelse for din skade.
Hvornår er jeg berettiget til FN-erstatning? FN-erstatning kan ydes til dig, hvis du
kommer til skade under en FN-ledet mission.
Fysiske skader
Det er et krav, at du ansøger inden for 4 måneder efter skaden er sket.
Psykiske skader
FN har dispenseret for senere anmeldelse af psykiske skader, og den almindelige 4måneders regel gælder ikke for psykiske skader.
FN-ledet mission
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige typer af FN-missioner, nemlig
FN-ledede missioner og operationer med FN-mandat. FN-erstatning omfatter kun
veteraner, der har været udsendt på en FN-ledet mission. FN-erstatning omfatter ikke
veteraner, der har været udsendt på operationer med FN-mandat.
Hvem beslutter, om jeg får erstatning?
Det er ene og alene FN, som træffer den endelige beslutning om erstatning. FPS’ opgave
er at bistå dig med at forberede din sag og sende den til FN. FPS kan dog i visse tilfælde
afvise en anmodning om bistand til FN-erstatningssag, hvis du ikke har været udsendt på
en FN-ledet mission.
Hvad kan jeg få tildelt?
FN-erstatningen fastsættes på baggrund af din méngrad. Méngraden fastsættes af FN på
baggrund af American Medical Association’s Guide to Evaluation and Permanent
Impairment, 4. udgave. Det er derfor ikke sikkert, at du vil få tilkendt samme méngrad
som ved Arbejdsmarkedets Erhverssikrings afgørelse. Erstatning for et mén på 100 %
udgør $70.000,00 (437.500,00 kr. pr. april 2018).
Hvordan hjælper FPS med min ansøgning?
Det kan være omkostningsfuldt både finansielt og tidsmæssigt at ansøge om FNerstatning. At ansøge om FN-erstatning kræver indsamling af den nødvendige
dokumentation samt oversættelse af relevant materiale til engelsk, før ansøgning kan
sendes, og endeligt fremsendelse af alt materialet til FN. Derfor stiller FPS sig til rådighed
for Danmarks soldater og tager sig af hele processen på dine vegne. FPS sørger dermed
for indsamling af de nødvendige dokumenter samt oversættelse af dette til engelsk og er i
dialog med Danmarks Faste Mission ved FN omkring FN-erstatningssager på vegne af dig.
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Hvad skal jeg gøre
Hvis jeg allerede har modtaget et orienteringsbrev med spørgeskema?
Hvis du allerede har modtaget et orienteringsbrev fra FPS, skal du blot udfylde og
returnere medsendte spørgeskema og samtykkeerklæring.
Hvis jeg ikke har modtaget orientering eller spørgeskema fra FPS?
Hvis du ikke har modtaget et spørgeskema, kan du finde det på vores hjemmeside under
”Ansættelsesforhold” à ”Arbejdsskader” à ”Erstatningssager” klik på ”Ansøgning”
under ”Nyttige links”. Du er også velkommen til at kontakte FPS telefonisk eller via mail
med anmodning om bistand til ansøgning om FN-erstatning. Kontaktoplysninger til FPS
finders nederst på side 4.
Hvis jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har kommet til skade under en FN-ledet mission?
Nedenfor kan du finde en oversigt over samtlige FN-ledet missioner, som Danmark har
deltaget i, samt perioderne for den danske deltagelse. Her du fortsat i tvivl, er du
velkommen til at kontakte FPS eller ansøge om FN-erstatning, så vil FPS undersøge,
hvorvidt du kan modtage FN-erstatning.

FN-ledet missioner,
som Danmark har
bidraget til FNmissions navn
UNSMIS (Syrien)
UNAMI (Irak)
UNMIN (Nepal)
UNIFIL (Libanon)
UNMIK (Kosovo)
UNOMIG (Georgien)
MINURCAT (Chad)
UNMOGIP (Kashmir)
MINURSO (Vestsahara)
UNMIS (Sudan)
UNMEE (Etiopien og
Eritrea)
SHIRBRIG, observatører
UNMAET, UNTAET og
UNMISET (Timor Leste)
MONUC (Congo)
UNAMSIT (Sierra
Leone)
UNIKOM (Irak og
Kuwait)
UNGCI (Nordlige Irak)
UNPREDEP (Den
tidligere jugoslaviske
republik)
UNMOT (Tadsjikistan)
UNPROFOR (Kroatien,
Bosnien og Den
tidligere jugoslaviske
republik Makedonien)
UNFICYP (Cypern)
UNIIMOG

Antal danske udsendte

Perioder med dansk
deltagelse

9
64
6
1.551
29
111
1
567
4
242
333

2012
2005
2007
2006
1999
1993
2008
1949
2005
2004
2000

–
–
–
–
–

2012
2011
2011
2011
2009

–
–
–
–

2008
2007
2006
2006

44
29

1999 – 2005

41
14

1999 – 2005
1999 – 2005

548

1991 – 2003

390
469

1991 – 1999
1995 – 1999

20
8.044

1994 – 1997
1992 – 1995

23.346
40

1964 – 1994
1988 – 1993

