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Notat om anmeldelse af arbejdsskader

Sager om arbejdsulykker generelt

Sager om arbejdsulykker bliver som hovedregel behandlet af Contea, da 
Albertslund Kommune er selvforsikret, og i nogle tilfælde også hos 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Sager om erhvervssygdomme 
behandles altid i AES. 

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker 

Hvis medarbejderen er kommet til skade ved en ulykke i forbindelse med 
arbejdet, skal arbejdsmiljøgruppen anmelde det som en arbejdsulykke i InsuBiz. 
Det gælder også for krænkende handlinger.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme 

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde en sygdom som en arbejdsskade 
(erhvervssygdom), hvis der er mistanke om, at sygdommen kan være opstået 
på grund af medarbejderens arbejde. Det gælder også, hvis arbejdet, der kan 
have gjort medarbejderen syg, ligger mange år tilbage eller medarbejderen har 
arbejdet for mange forskellige arbejdsgivere.

Læger og tandlæger skal anmelde skaden i anmeldesystemet ESS på virk.dk. 

Arbejdsgiver vil modtaget et brev fra AES angående erhvervssygdommen, 
herunder om arbejdsmiljøgruppen kan bekræfte erhvervssygdommen.

Af hensyn til det forebyggende arbejde er det en god ide, at 
arbejdsmiljøgruppen også registrerer erhvervssygdommen i InsuBiz. I 
skadebeskrivelsen skal det oplyses, at der er tale om en erhvervssygdom og at 
arbejdsmiljøgruppen har henvist medarbejderen til lægen eller tandlægen, for at 
få det anmeldt som en erhvervssygdom.

Definition af arbejdsskader 

En klarhed over arbejdsskadebegreberne er vigtig for at der er en ensartethed i 
forhold til at få arbejdsulykker og erhvervssygdomme anmeldt. Som hjælp til at 
beskrive begreberne er der udarbejdet en vejledning/et hjælpeværktøj. Se 
bilaget "Arbejdsskader - definitioner".
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Uenighed om arbejdsskaden

Hvis medarbejderen og arbejdsmiljøgruppen ikke er enige om arbejdsskaden, 
skal arbejdsskaden stadig anmeldes. For arbejdsulykker skal 
arbejdsmiljøgruppen i skadebeskrivelsesfeltet skrive begge versioner af 
ulykken. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvilken version der er 
medarbejderens og hvilken version der arbejdsmiljøgruppens. 

For erhvervssygdomme skal arbejdsmiljøgruppen i brevet fra AES oplyse, at 
arbejdsmiljøgruppen ikke er enige i erhvervssygdommen og samtidig oplyse 
arbejdsmiljøgruppens version af forløbet omkring den anmeldte 
erhvervssygdom.

AES træffer på baggrund af begge versioner en afgørelse.


