
Skema til anmeldelse 

 

  Nær-ved ulykke   Krænkende handling   Arbejdsulykke   Brilleskade 

 

Cpr. Nr.:   Afdeling:   

Navn:   

 

Ulykkesdato:   Tidspunkt:   
 

Afdeling/sted hvor hændelsen skete:   

 

Vælg årsag:  
 Nærved-ulykke Krænkende handling Arbejdsulykke 

  Bløddelsskade (niv, krads, bid, blå mærker, småslag)   At blive råbt ad eller latterliggjort   Bløddelsskade (niv, krads, bid, blå mærker, småslag) 

  Flere skader   Digital chikane på fx mails, sociale medier o. lign.   Flere skader 

  Fysisk belastning   Fysik overgreb eller trusler herom   Forbrænding, skoldning og forfrysning 

  Fysisk og psykisk belastning   Grænseoverskridende handling   Forgiftning og infektion 

  Psykisk belastning   Krænkende telefonsamtaler   Forstuvninger / forstrækninger 

  Andet   Nedvurdering af job, arbejdsindsats eller kompetence   Fysisk belastning 

  

  Nedvurdering pga. alder, køn m.v.   Fysisk og psykisk belastning 

  
  Psykisk skade pga. chok   Grænseoverskridende handling 

  
  Sårende bemærkninger   Hjernerystelse og indre skader 

  
  Tilbageholdelse af nødvendig information   Høreskade 

  
  Andet   Knoglebrud 

  
Mobning   Mistet legemsdel 

  
  Angreb mod eller kritik af   Psykisk belastning 

  

  Bagtalelse eller udelukkelse af fællesskab   Psykisk skade pga. vold og trusler 

  
  Blive bagtalt   Skader pga. ekstreme temperaturer 

  

  Fjendtlighed eller tavshed   Stikskade 

  
  Holdt ude af fællesskabet   Sårskade 

  
  Ubehagelige drillerier   Tandskade 

  
Seksuel chikane   Ætsning 

  
  Sjofle vittigheder   Øjenskade 

  
  Uvedkomne forespørgsler om seksuelle emner   Andet 

  
  Uønsket berøring 

  

  

  Uønskede opfordringer til seksuelt samkvem 

  

  
  Visning af pornografisk materiale 

  

Sygefravær 
  under 1 dag   1 - 3 dage   4 - 6 dage   7 - 13 dage   14 - 20 dage   ≥ 21 dage   ≥ 5 uger   ≥ 3 mdr. 
 

Var der én eller flere skadevoldere?   JA   NEJ Hvem var skadevolder   Borger   Pårørende   Kollega   Leder 
 

Anmeldt som magtanvendelse   JA   NEJ Anmeldt ti l  politiet   JA   NEJ 

Har du talt episoden igennem med nogen?   JA   NEJ Hvis JA, hvem: 
 Var der vidne til episoden?  JA  NEJ Hvis JA, hvem:   

 

Hvor påvirket er du over det skete (1 = l idt påvirket og 10 = meget påvirket) 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

Dato:   Underskrift:    

Skemaet afleveres til arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljørepræsentant som anmelder i SafetyNet 

Beskriv episoden, hvad der skete med dig og hvilke gener du evt. har fået 
 
 

 
 
 
 
 


