
Aktuelt om Arbejdsmiljø nr. 5 – oktober 
2019 

Temanummer: Anmeld skader –  hellere en gang for meget end en gang for lidt   

Kære AMR 
 
I dette temanummer sætter vi fokus på arbejdsskader, og på hvordan du som AMR kan hjælpe dine 
kolleger til at være opmærksomme på at få anmeldt deres arbejdsskader. Udover at det er vigtigt med 
anmeldelserne for at kunne arbejde forebyggende, kan der også være ganske mange penge at hente 
hjem til medlemmerne, hvis de kommer til skade ved en arbejdsulykke, husker at anmelde den og får 
den nødvendige hjælp af fagfolk. 
 
Inden vi uddyber vigtige pointer om arbejdsskader, vil vi reklame for to vigtige begivenheder 

Temadag om håndtering af tabuer på arbejdspladsen 
Den 5. december har du mulighed for at deltage på en temadag, som er målrettet arbejdspladser, som 
sjældent oplever vold og trusler. Temadagen kan også være relevant, hvis I blot vil vide mere om 
situationer med krænkende adfærd. På dagen får du mulighed for at arbejde med arbejdspladsens egne 
retningslinjer. 
 
Prisen for deltagelse er 775 kr., og tilmeldingsfristen er 4. november. 
 
Du finder flere informationer om temadagen her: www.etsundtarbejdsliv.dk/temadagomtabu 

Program og tilmelding til AMR stormøde den 12. december i Odense 
2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år, og som en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har 
DLF bl.a. sat fokus på AMR’s rammer og vilkår. 12. december afholdes et AMR-stormøde med plads til mere 
end 2.000 AMR’er fra alle FH’s organisationer.  
 
Stormødet afholdes torsdag 12. december 2019 kl. 10.00 - 16.00 
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense 
 
På stormødet får de deltagende arbejdsmiljørepræsentanter mulighed for at dele erfaringer og sætte 
retning for fremtidens AMR-arbejde. Der vil primært blive arbejdet med relationer i arbejdsmiljøarbejdet, 
da problemer i det relationelle arbejde har været et gennemgående tema i de AMR-aktiviteter, der har 
været gennemført over hele landet i 2019. 
 
Det koster 950 kr. at deltage. Du kan læse mere om AMR-året og tilmelde dig online på FH’s hjemmeside. 
Tilmeldingsfristen er 12. november, men det kan være vigtigt at være hurtigt ude, da pladserne fordeles 
efter først til mølle-princippet.  
 

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/temadagomtabu
https://my.eventbuizz.com/event/amr-stormoede-2019/detail


Arbejdsskader – hvorfor er det vigtigt at anmelde dem og hvordan gør vi? 
Det er vigtigt at få oplyst kollegerne på arbejdspladsen om, hvorfor anmeldelse af arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme er vigtigt, så de kan få den rette hjælp i tide. Du kan som AMR altid kontakte din kreds, 
hvis du er i tvivl om, hvordan du anmelder en arbejdsskade. Kredsen og DLF’s sekretariat samarbejder om 
at give medlemmerne den bedste hjælp og støtte i forbindelse med arbejdsskadesager, men det kræver at 
sagerne bliver anmeldt og sendt til kredsen. Foreningen anbefaler, at du hellere anmelder en gang for 
meget end en gang for lidt. Du kan læse mere om anmeldelse af arbejdsulykker her. 
 
Nedenfor kan du læse 3 forskellige case-eksempler på arbejdsskader, hvor skadelidte har fået økonomisk 
godtgørelse efter at have anmeldt arbejdsskaden og har fået hjælp af Danmarks Lærerforening. 
 
Case 1 - Hjernerystelse ved bold i hovedet 
Michael på 40 år spiller fodbold med sin klasse og bliver i den forbindelse ramt af en fodbold i hovedet. 
Skaden sker sidste skoledag inden påskeferien. Han får hovedpine, kvalme og bliver svimmel. Han aftaler 
derfor med sit team, at han går tidligere hjem. Han er utilpas hele weekenden og går til læge om 
mandagen. Lægen konstaterer, at Michael har fået en hjernerystelse. 
 
I første omgang bliver der ikke anmeldt en arbejdsskade, fordi hverken Michael eller teamet orienterer 
ledelsen om, at han blev ramt af fodbolden. 
 
Efter påskeferien møder Michael på arbejde igen, men det viser sig i de følgende uger, at han er blevet 
glemsom og irritabel. Han mister også hurtigt overblikket og får hovedpine. 
 
Ca. 3 uger efter ulykken bliver Michael sygemeldt, og først da fortæller han sin arbejdsgiver om ulykken.  
Michael er fuldtidssygemeldt i 5 uger, hvorefter han trapper langsomt op i tid. Efter ca. 6 måneder viser det 
sig, at han kan få en hverdag til at fungere ved at arbejde på 80 %. 
 
Herefter har Michael løbende sygesamtaler med deltagelse fra ledelsen, jobcentret, TR og kreds. Michael 
får tilkendt 84.150 kr. i godtgørelse for mén. Godtgørelse for mén er en godtgørelse for de 
helbredsmæssige gener og beregnes dels på baggrund af et skøn over genernes omfang og dels ud fra 
skadelidtes alder på skadetidspunktet. 
 
Da Michael har en privat ulykkesforsikring, er han også dækket af den og får 168.300 kr. derfra. Beløbets 
størrelse afhænger af den enkeltes ulykkesforsikring. 
 
Som kompensation for de 20 %, han er gået ned i tid, får han fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkendt 
et beløb på 1.181.688 kr. som er erstatningen for tab af erhvervsevne. Beløbet skal kompensere for 
løntabet resten af hans arbejdsliv. 
 
Selvom Michael ved, hvem der sparkede bolden, bliver der ikke rejst krav mod eleven, fordi det var 
hændeligt uheld i forbindelse med en fodboldkamp. Hvis skadevolder kunne gøres erstatningsansvarlig, 
ville Michael være tilkendt yderligere 131.000 kr. fra skadevolders forsikringsselskab. 
 
Case 2 - Vold fra elev i specialklasse 
Maria er 27 år og i sit første år som lærer. Hun underviser i specialrækken, hvor en 14-årig elev umotiveret 
overfalder hende og tager kvælertag. 
 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/anmeldelse-af-arbejdsskader


Overfaldet er meget voldsomt og bliver straks anmeldt som arbejdsskade og politianmeldt af arbejdsgiver. 
Maria kommer på skadestuen, og der optages skadestuerapport, som vedlægges som dokumentation til 
arbejdsskadesagen. 
 
Maria bliver sygemeldt og kommer aldrig tilbage på arbejdsmarkedet. Hendes erstatning for tab af 
erhvervsevne bliver derfor beregnet til 27.450 (skattepligtige) kr. om måneden frem til folkepensionen. 
 
Hun bliver tilkendt en godtgørelse for mén på 179.700 kr. fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og fra sit 
eget forsikringsselskab 360.000 kr. 
 
Politiet frafalder sigtelsen, fordi skadevolder er under den kriminelle lavalder, men fordi episoden har 
været politianmeldt, sendes erstatningskravet til Erstatningsnævnet. Herfra får hun en erstatning på 
2.200.000 kr. 
 
Case 3 - Rygsmerter efter elev hopper op på ryggen i kådhed 
Bodil på 41 år får et smæld i sin lænd, da en 10-årig elev i kådhed hopper op på ryggen af hende. 
 
Skaden bliver anmeldt som en arbejdsulykke samme dag. Bodil bliver sygemeldt og begynder på et 
længerevarende behandlingsforløb hos en fysioterapeut. 
 
Efter 2 måneder er hun tilbage i arbejde men fortsætter hos fysioterapeuten nogle måneder endnu. 
Hændelsen anmeldes til elevens forsikringsselskab, som anerkender kravet, fordi eleven burde kunne 
forudse, at han kunne skade læreren ved sin handling. Forsikringsselskabet betaler 12.000 kr. i svie og 
smerte beregnet pr. sygedag. 
 
Behandlingsudgifterne for de første 3 måneder betales over arbejdsskadesagen. Det kommer til at dreje sig 
om ca. 7.000 kr. Bodil fortsætter hos fysioterapeut, men må fremover betale selv. 
 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at hendes varige méngrad er 5 % - svarende til en godtgørelse 
på 39.750 kr. Bodil anmelder også skaden til sit eget forsikringsselskab, som udbetaler en godtgørelse på 
82.000 kr. 
 
Tjekliste til AMR 
Se tjekliste til AMR (pdf) ved arbejdsskadesager – lige til at printe ud. 
 

 Gå til lægen 
Skadelidte skal gå til læge hurtigst muligt og senest inden for 7 dage, efter skaden er sket. Kommer man 
på skadestuen, skal man bede om at få en skadestuerapport med hjem som dokumentation. Følg altid 
op med et besøg hos egen læge for at sikre, at alle store og små gener er beskrevet. 
  
Skaden er rettidigt anmeldt, hvis det sker inden for et år, men det skal helst ske hurtigst muligt for at 
sikre, at de korrekte oplysninger kommer med. Der kan dispenseres for den 1-årige anmeldelsesfrist. 
 

 Anmeld ulykken 
Arbejdsgiver har pligt til at anmelde ulykker. Egen læge har pligt til at anmelde erhvervssygdomme. 
 
Andre kan også anmelde ulykker og erhvervssygdomme men har ikke pligt hertil. Som AMR skal du 
hjælpe til at sikre, at ulykker anmeldes. 
 

https://www.dlf.org/media/12564663/tjekliste-amr.pdf


 AMR’s rolle 
Vi anbefaler, at AMR sikrer sig, at arbejdsskaden bliver anmeldt i kommunens forsikringssystem, og at 
den tilskadekomne får en kopi af anmeldelsen. 
 
Vi anbefaler også, at AMR eller TR holder et eller flere opfølgningsmøder med den skadelidte og 
spørger til symptomer. Det hænder, at symptomerne først viser sig efter nogen tid. 
  

 Få hjælp i kredsen 
Er der sygefravær, eller vedbliver skadelidte med at have symptomer efter episoden, skal skaden 
indberettes til kredsen, der søger for at fuldmagter mv. oversendes til behandling i DLF’s 
arbejdsskadeteam. 
 

 Politianmeldelse ved vold 
Skolen bør politianmelde forsætlig vold hurtigst muligt, også selvom skadevolder ikke kan dømmes. Kun 
hvis der er begrundede individuelle behandlingsmæssige hensyn, kan skolen undlade at anmelde, og 
der skal i stedet udfyldes et særligt pædagogisk notat inden for 72 timer, efter skaden er sket. Læs 
mere i DLF’s pjece fra 2017 om Vold, Trusler og Magtanvendelse (pdf). 
 

 Forebyg ulykker 
Arbejdsmiljøgruppen skal jævnligt drøfte alle ulykker og forsøge at finde måder, hvorpå de kan 
forebygges. Der kan f.eks. anvendes et skema til risikovurdering. 

 
 

https://www.dlf.org/media/10368084/pjece-vold-trusler-og-magtanvendelse-311017.pdf
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/risikoanalyse/skema-til-risikovurdering

