Over 4.000 kvinder er på vej til at få erstatning fra deres forsikringsselskab.
Det sker, efter at P1‐programmet Orientering det seneste år har afsløret ulovlig diskrimination mod gravide
og nybagte mødre begået af Danmarks største forsikrings‐ og pensionsselskaber. Kvinderne har fået afslag
på hjælp fra deres forsikringsselskab i forbindelse med skader og smerter, der er opstået under graviditet
og fødsel. De har haft brug for behandling hos for eksempel fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer,
men er blevet afvist systematisk af deres forsikringsselskab.
I mange af sagerne har kvinderne haft en sundhedsforsikring, som ulovligt har undtaget graviditetsgener fra
dækning. Da DR‐journalist Ole Hall kommer på sporet af sagen og afslører en stribe ulovlige afslag af den
slags i radioprogrammet P1 Orientering, kan man høre, hvordan pinligt berørte forsikringsdirektører
undskylder og fortæller, at de ”ikke har været opmærksomme” på ligebehandlingsloven.
I de følgende måneder dokumenterer Ole Hall, at forsikringsselskaber også har brudt loven, når gravide og
nybagte mødre har haft brug for deres rejseforsikringer, ulykkesforsikringer og lønforsikringer.
Forsikringsselskabernes direktører understreger igen(!) at de ikke har kendt til den gældende lovgivning på
området ‐ men man sidder som lytter tilbage med et indtryk af, at den systematiske kønsdiskriminering
igennem alle årene har været en benhård bevidst del af forsikringsselskabernes forretningsmodel.
De ulovlige afslag har haft store konsekvenser for de kvinder, som har rakt ud for at få hjælp fra deres
forsikringsselskaber. De har under deres graviditet eller barsel gået rundt med bækkensmerter, rygsmerter,
myoser i underlivet eller fødselsdepressioner. Fælles for kvinderne er, at de ikke har fået bevilget den
behandling, som de havde krav på, og som var ekstremt væsentlig for dem at få i en meget sårbar periode
af deres liv.
Reaktionerne på de omfangsrige afsløringer har helt berettiget været markante. Her er et udpluk af dem:










Som direkte konsekvens af historierne iværksatte Finanstilsynet en undersøgelse af
forsikringsselskaberne. Her blev ulovlighederne dokumenteret af tilsynet, og på den baggrund
valgte Finanstilsynet i juli at politianmelde 14 af Danmarks største forsikrings‐ og pensionsselskaber
til bagmandspolitiet.
Finanstilsynet har på baggrund af sin undersøgelse også konstateret, at forsikrings‐ og
pensionskoncernerne ikke gør nok for at identificere gamle ulovlige afslag og få dem omstødt.
Derfor har 14 selskaber fået påbud om at skrive ud til mere end en million kunder, så de kan blive
gjort opmærksom på, at selskaberne har haft en ulovlig praksis, som gør, at man som kunde har ret
til erstatning og godtgørelse.
Også Institut for Menneskerettigheder er gået ind i sagen. Instituttet fastslår, at kvinderne ikke
bare har ret til at få godtgjort de gamle behandlinger, som selskaberne oprindeligt skulle have
dækket. Kvinderne har ifølge instituttet også krav på at få en økonomisk godtgørelse for den
kønsdiskrimination, de er blevet udsat for.
Instituttet har på grund af sagens store væsentlighed tilbudt at give juridisk bistand til de mange
kvinder, der som konsekvens af afsløringerne nu kan gå til Ligebehandlingsnævnet og få tilkendt en
godtgørelse.
Ligebehandlingsnævnet har modtaget et stort antal sager på området og meddelt, at det
hastebehandler den første række af sager for at få fastlagt det økonomiske niveau for de
godtgørelser, som selskaberne nu skal betale de tusinder af kvinder, de har diskrimineret.

Samlet set er der tale om hårdtslående og omfattende journalistiske afsløringer, der har rystet en hel
branche, som har haft mere fokus på rå profit end på kundernes ve og vel. Det opløftende er, at
afsløringerne kommer til at gøre en stor forskel for en meget stor gruppe borgere.
Som Ole Hall undervejs dokumenterer har sagen relevans for kvinder, der har født i perioden fra 1998 til
nu. Men faktisk har afsløringerne også store konsekvenser for de kvinder, der føder de kommende år, fordi
selskaberne nu ændrer deres forsikringsbetingelser til fordel for kvinderne ‐ og sådan så betingelserne nu
lever op til lovgivningen.
Det grundige gravearbejde og den blændende formidling er et eksempel på forbilledlig journalistik, som
samfundet har brug for. Det er slet og ret journalistik, der gør Danmark til et mere ligestillet land.
På baggrund af ovenstående står det klart, at journalist Ole Hall i særlig grad har udvist initiativ og talent i
det foregående år med sine afsløringer, der er både omfangsrige og af stor væsentlighed. Derfor er Ole Hall
en yderst værdig modtager af Cavlingprisen 2021.
Med venlig hilsen
Mikkel Grevsen

