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Arbejdsskade – Hvad gør man og
hvordan er man stillet?
Hvis du er udsat for en ulykke eller får en erhvervssygdom, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring, og for at kunne få erstatning skal skaden anerkendes som en arbejdsskade.
Der findes to typer arbejdsskader som arbejdsskadesikringsloven gælder for:
Arbejdsulykke: En arbejdsulykke er en personskade, - fysisk elle psykisk, der er opstået på grund af en
hændelse eller en påvirkning, der sker pludselig eller indenfor fem dage, f.eks. et røveri eller en fysisk skade
som en afskåret finger.
Erhvervssygdom: er en sygdom der er forårsaget af arbejdet eller arbejdsforholdene, dvs. en påvirkning der
har stået på i kortere eller længere tid – f.eks. at medarbejderens hørelse er forringet efter flere års arbejde
i et støjende arbejdsmiljø.
Det er vigtigt at man senest 72 timer efter, der er sket en arbejdsulykke går til læge og får noteret i
journalen, at man har været udsat for en arbejdsskade og hvilke symptomer det har medført.
Er der tale om et overfald skal det anmeldes til politiet indenfor 72 timer.
Fristen for hvornår en arbejdsskade skal anmeldes afhænger af hvilken skade det omhandler.
Arbejdsulykke skal anmeldes straks eller senest 9 dage efter ulykken er sket.
Erhvervssygdom skal anmeldes når det antages, at sygdommen stammer fra arbejdet. Skaden skal
anmeldes inden et år for ikke at blive forældet, og muligheden for en eventuel erstatning bortfalder.
Det er en rigtig god idé, at du som lønmodtager følger op på, om din skade er blevet anmeldt, og at du
sikrer dig, at du indenfor årsfristen har modtaget et brev fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om
modtagelse af anmeldelsen.
Særligt for selvstændige
Hvis du er selvstændig og kommer ud for en arbejdsskade, skal skaden også anmeldes til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring, hvis du ved senere følger kan få behov for udbetaling fra din forsikringsordning. I forhold til
arbejdsskadesikringsloven skal selvstændige kun anmelde en arbejdsulykke, hvis der har været tekniske
hjælpemidler involveret ved skaden. F.eks. hvis du kommer til skade med maskiner. Du behøver dermed
ikke at anmelde, hvis der ikke har været hjælpemidler involveret, men skal du have udbetaling fra
forsikringsordninger skal skaden være anerkendt som arbejdsskade via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Hvordan anmeldes en arbejdsskade
Du anmelder en arbejdsskade på www.virk.dk, søg på arbejdsskade og vælg anmeld arbejdsulykke/anmeld
erhvervssygdom. Log ind med dit personlige NemID (også selvom du skal anmelde som arbejdsgiver) og
anmeld hændelsen.
Ved anmeldelsen skal du bl.a. oplyse om hvor længe medarbejderen har været ansat, medarbejderens
årsløn, hvordan skaden skete, hvilke legemsdele skaden gik ud over, forsikringens police nummer mm.
Hvis du har behov for hjælp til at anmelde en arbejdsskade, hjælper vi hos Landbo Limfjord gerne.
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