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Arbejdsskade - Hvad gør du? 
 
Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, er involveret i en nærved-ulykke eller bliver ramt af en erhvervssygdom, så kan 
du her nedenfor se, hvad du skal gøre, og hvorledes forløbet omkring sagsbehandlingen vil være. Tag altid kontakt til 
skolens ledelse og din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant så hurtigt som muligt. 
 

Arbejdsulykke 
(En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller påvirkning, der er sket inden for fem dage). 
 

1. Der skal så hurtigt som muligt udarbejdes en arbejdsskadeanmeldelse. Det er arbejdsgivers pligt at indgive anmel-

delse. Udarbejdelse af anmeldelse bør ske i samarbejde med dig og arbejdsmiljørepræsentanten. 

2. Husk altid at få kopi af anmeldelsen til dig selv og til din arbejdsmiljørepræsentant. 

3. Arbejdsmiljørepræsentanten kontakter Ishøj Lærerkreds og fremsender kopi af anmeldelsen. 

4. Der etableres kontakt mellem dig og Ishøj Lærerkredsfor at drøfte sagens videre forløb og vurdere om sagen skal 

sendes videre til Danmarks Lærerforening.  

5. Senest 3 uger efter anmeldelsen vil du modtage et brev fra arbejdsskadestyrelse/forsikringsselskab med en bekræf-

telse på modtagelse af anmeldelsen samt orientering om den videre behandling af sagen.  

6. Kontakt Ishøj Lærerkreds straks herefter og sørg for, at foreningen modtager en kopi af brevet (gerne via din ar-

bejdsmiljørepræsentant). 

7. Hvis du oplever en fysisk eller psykisk forværring som følge af din arbejdsulykke, eller at din arbejdsulykke ikke bli-

ver anerkendt som en arbejdsskade, er det meget vigtigt, at du tager kontakt til din arbejdsmiljørepræsentant hur-

tigst muligt.  

Erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse 
(En erhvervssygdom er sygdom opstået efter påvirkning under arbejdet gennem en periode på mere end fem dage.) 
 
1. Der skal så hurtigt som mulig efter konstatering af formodet erhvervssygdom udarbejdes en arbejdsskadeanmeldel-

se. Det er lægens pligt at indgive anmeldelse. 

Din arbejdsmiljørepræsentant og/eller Ishøj Lærerkreds kan være dig behjælpelig med evt. selv at anmelde skaden, 

hvis ikke lægen har gjort det. 

Punkt 2 - 6 som ovenfor. 

Nærved-ulykke 
(En hændelse, der kunne have udviklet sig til en arbejdsulykke). 

 
1. Du skal hurtigst muligt tage kontakt til din arbejdsmiljørepræsentant og leder. 

2. Sammen skriver i hændelsesforløbet ned. 

3. Det er meget vigtigt, at du selv får en kopi af beskrivelsen af hændelsesforløbet med lederens underskrift. 

4. Arbejdsmiljørepræsentanten kontakter Ishøj Lærerkreds om hændelsen. 

Husk at en arbejdsskadesag i princippet er din egen, og du vælger selv, hvem der skal have kendskab til den og hvorvidt 
den skal anmeldes (bortset fra de tilfælde, hvor arbejdsgiver eller anden myndighed i lovgivningen er forpligtet til at 
indgive anmeldelse).  
Men det anbefales på det kraftigste at anmelde skaden og involvere både din arbejdsmiljørepræsentant og Ishøj Læ-
rerkreds. 

Ishøj Lærerkreds 
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