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HVAD ER EN
ARBEJDSSKADE?
PROBLEMSTILLING
Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du
mulighed for at få skaden anerkendt som en arbejdsskade og
få erstatning. Både fysiske og psykiske skader kan anerkendes,
og en arbejdsskade kan enten være en ulykke eller en
erhvervssygdom.
En ulykke er, hvis du for eksempel får en skade i ryggen i
forbindelse med et løft. Det kan også være en psykisk reaktion
efter en ubehagelig oplevelse.
Hvis du er blevet syg, og sygdommen kan sættes i forbindelse
med påvirkninger over længere tid på arbejdet, er det en
erhvervssygdom.

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om
anerkendelse og krav på erstatning

Klage til Ankestyrelsen inden 4 uger

Er der en ansvarlig skadevolder, for eksempel din arbejdsgiver,
er der mulighed for at opnå erstatning udover, hvad reglerne
om arbejdsskader giver mulighed for.
HVORDAN KAN ELMER ADVOKATER HJÆLPE?
For at få anerkendt en arbejdsskade og få erstatning skal
flere betingelser være opfyldt. Arbejdsskadestyrelsen
og Ankestyrelsen er de myndigheder, der behandler
arbejdsskadesager. De behandler mange sager, men ofte
vurderer de ikke sagerne korrekt efter reglerne på området.
Hos Elmer Advokater har vi et hold af specialister inden for
arbejdsskadesager, som kan hjælpe dig og repræsentere dig
under din sag, så du får den erstatning, du er berettiget til.
Vi vurderer også, om du har krav på yderligere erstatning, hvis
der er en ansvarlig skadevolder. Hvis det er tilfældet, opgør vi
dine krav. Det vil typisk være over for et forsikringsselskab.
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SKADEN ANMELDES

Ankestyrelsens afgørelse
indbringes eventuelt for
domstolene inden 3 år

Mulighed for genoptagelse, hvis dine
forhold ændrer sig senere

ARBEJDSSKADE

HVAD SKAL
JEG VÆRE
OPMÆRKSOM PÅ?
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Anerkendes skaden, er der mulighed for godtgørelse for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab og behandlingsudgifter samt erstatning
til efterladte.

I de fleste tilfælde skal du ikke selv anmelde en
arbejdsskade. Din arbejdsgiver har pligt til at
anmelde en ulykke, og læger har pligt til at
anmelde mulige ulykker eller erhvervssygdomme.

Der er kun mulighed for godtgørelse for svie og
smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,
hvis der er en ansvarlig skadevolder. I så fald kan
der også være et yderligere krav på erhvervsevnetabserstatning.

Hvis din arbejdsgiver eller lægen ikke over-holder
pligten til at anmelde, kan du selv anmelde. Husk,
at det skal være inden 1 år efter ulykken, eller
efter at du får mistanke om en erhvervssygdom.

Hvis du mener, at der også er en ansvarlig skadevolder, skal du hurtigst muligt rette henvendelse
til skadevolderen. Kravet forældes efter 3 år. Er
din arbejdsgiver ansvarlig forældes det efter 5 år.
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HVAD SKAL
JEG SÅ GØRE?

6

Når skaden er anmeldt, er det vigtigt, at du medvirker
under behandlingen af sagen. For eksempel ved at
svare på Arbejdsskadestyrelsens spørgeskemaer,
ved at lade dig undersøge hos læger og
ved at samarbejde med kommunen.

Det er vigtigt, at du sikrer dig dokumentation
for, at skaden er sket. Eksempelvis ved at få
oplysninger på vidner og ved hurtigst muligt at
tage på skadestuen eller til egen læge og blive
undersøgt for skaden.

Hvis du er utilfreds med en afgørelse fra
Arbejdsskadestyrelsen, kan du klage over
den til Ankestyrelsen. Klagefristen er 4 uger.

Du skal også sikre dig, at skaden er anmeldt
korrekt og indeholder en præcis beskrivelse af
hændelsen. Det er derfor en god ide at kontakte
din arbejdsgivers forsikringsselskab eller at
kontakte Arbejdsskadestyrelsen.

Er du i tvivl om, hvorvidt din sag behandles
korrekt hos myndighederne eller et forsikringsselskab, så ret henvendelse til Elmer Advokater
for en uforpligtende og gratis drøftelse af
mulighederne i din sag.
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