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Motivering af FMF efteruddannelsesprogram  

 

 

Hvem tilbydes efteruddannelse i FMF regi.  

FMF’s efteruddannelsesprogram tænkes primært udbudt til medlemsvirksomhederne, sekundært 

til ikke medlemmer.  

Der kan tilmeldes personale afhængigt af kursets deltagerforudsætninger. Det betyder med an-

dre ord, at efteruddannelsen ikke alene er forbeholdt forsikringsmæglere, men også med fordel 

kan benyttes af andre relevante personalegrupper.   

 

I beskrivelsen af de udbudte kurser vil den primære målgruppe selv sagt fremgå, ligesom det vil 

fremgå, hvilke faglige forudsætninger deltagerne bør have inden kurset, således at der opnås 

optimalt udbytte heraf. 

 

 

Hvilke kurser tilbydes. 

FMF vil som nævnt tilbyde egne efteruddannelseskurser, hvor medlemsvirksomhederne må på-

regne en vis egenbetaling pr. deltager (omkostning til evt. lokaleleje, honorar til underviser, 

fortæring mv.). 

 

Endvidere vil FMF tilskynde eksterne kursusudbydere, herunder Forsikringsakademiet, Copen-

hagen Business School, forsikrings- og pensionsselskaber m.fl. til at udbyde generelle kurser 

specifikt rettet mod forsikringsmæglererhvervet samt andre kurser med forsikringsfaglige emner 

og ny aktuel lovgivning.  

 

Eksterne kursusudbydere skal forud for kurset indhente godkendelse fra FMF af kursets faglige 

indhold ved fremsendelse af kursusbeskrivelse, forslag til deltagermålgruppe, fastsættelse af 

uddannelsesmål mv. samt eksempel på personligt deltagerbevis, som dokumentation for delta-

gelse. 

 

Alle Forsikringsakademiets moduluddannelser på niveau 4 og opefter samt øvrige certificerede 

uddannelser derfra vil blive forhåndsgodkendt, idet FMF er repræsenteret i Akademirådet på 

skolen, og derved kan øve indflydelse på kursusudbud og indhold. 
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Dokumentation for deltagelse på efteruddannelse. 

Alle personalegrupper i FMF’s medlemsvirksomheder, der har deltaget på en af FMF udbudt 

og/el. godkendt efteruddannelse, anmodes om at foretage elektronisk indberetning heraf. 

 

Ved indberetning skal deltageren samtidig uploade det af kursusudbyderen udleveret deltager-

bevis, som dokumentation for deltagelse på efteruddannelsen. Der kan alene indberettes for 

efteruddannelseskurser godkendt af FMF. 

 

Det tilstræbes, at indberetningsplatformen vil danne grundlag for den fortsættende platform, 

når det forventede lovkrav om obligatorisk efteruddannelse skal implementeres.  

 

 

Mål for FMF efteruddannelse.  

Fastholdelse samt videreudvikling af et højt niveau for uvildig rådgivning med sigte på at øge 

offentlighedens forståelse for, at ALLE har behov for og SKAL have adgang til uvildig rådgivning.  

 

Et sideordnet mål for FMF’s efteruddannelse er at tilsikre, at medlemsvirksomhederne er på 

forkant og klar til det kommende lovkrav, omhandlende forsikringsmæglerens obligatorisk ef-

teruddannelse.  
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