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Arbejdsskader 
 

To typer arbejdsskader – 5-dagesreglen 

Hvad er en arbejdsskade? Ja, det er en skade der er sket mens du er på arbejde! Der kan både være tale om 

fysiske og psykiske skader samt skader på ting, fx briller. 

En arbejdsskade kan være en arbejdsulykke elle en arbejdsbetinget lidelse (erhvervssygdom). 

 En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller en påvirkning der er sket inden for 5 dage. 

 En erhvervssygdom er sygdom opstået efter påvirkning under arbejdet gennem en periode på mere 

end 5 dage. 

 

Anmeldelse af arbejdsskade 

Arbejdsulykke: Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til sit forsikringsselskab. 

Forsikringsselskabet sender anmeldelsen videre til Arbejdsskadestyrelsen hvis skaden har varige følger. 

Erhvervssygdom: Din læge eller tandlæge skal anmelde formodede erhvervssygdomme til 

Arbejdsskadestyrelsen eller Arbejdstilsynet. 

Men i sidste ende er det dit eget ansvar at anmeldelsen bliver foretaget. Du kan selv anmelde ved at 

rekvirere en blanket fra Arbejdsskadestyrelsen. 

Vigtigt: Højst 3 uger efter anmeldelsen skal du modtage et kvitteringsbrev. Det er din garanti for at skaden 

er (korrekt) anmeldt. 

 

Efter anmeldelsen - anerkendelse og erstatning 

Det er arbejdsskadestyrelsen der behandler sagen og beslutter om skaden kan anerkendes. 

Man kan anke en afgørelse til Ankestyrelsen. 

Bliver din skade anerkendt, skal det undersøges om du skal have erstatning. Det kan være dækning af 

udgifter til behandling, godtgørelse for varige men og erstatning for tabt erhvervsevne. 

  

Kontakt Albertslund Lærerkreds 
Det er meget vigtigt at du orienterer din AMR eller TR om din arbejdsskade og sikrer at kredsen også får 
kendskab til den. Vi får nemlig ikke automatisk besked om anmeldelser, især ikke hvis det sker gennem din 
læge. 
Det er kredsens mulighed for at bistå dig, dels kan kendskabet til arbejdsskaderne bruges i vores arbejde for 
forebyggelse. 
Kredsen kan rådgive dig om anmeldelse, behandlingsudgifter mm.  
Hvis skaden har konsekvenser for din ansættelsesforhold, fx sygemelding, flexjob eller afsked, er det ekstra 
vigtigt du kontakter kredskontoret. 
Giver du fuldmagt til det, har kredsen har også mulighed for at videresende sagen til DLF’s sagsbehandlere 
hvis der er behov for det. Men det er altid kredsen du skal kontakte. 
DLF kan mulighed for at rådgive dig i hele forløbet, holde øje med om behandlingen af sagen kører 
hensigtsmæssigt og retfærdigt og vejlede dig hvis en afgørelse evt. skal ankes. 
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