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Sådan opretter du en arbejdsskade via browser 
Tryk på A-skade (det røde modul) 

Der er to forskellige muligheder den almindelige oprettelse eller oprettelse 

via guide. 

 

 Opret (almindeligt). 

Når man klikker på Opret ikonet åbnes for forskellige 

muligheder alt efter hvilke rettigheder man har som bruger. 

Beskrivelse af de forskellige arbejdsskadestyper kan man læse 

mere om i denne vejledning under punktet ”Arbejdsulykke, 

Brilleskade, Nærved-ulykke, Krænkende handling” 

 

 

 

Trin for trin fanen ”Indberetning” 

Personoplysninger: 

Skriv cpr. nr. (uden binde-

streg) og klik på ”Søg”. 

 

Har man adgang til den 

ansatte kommer adresse 

og afdelingens oplysninger 

ind automatisk.  

Har man ikke adgang til personen udfyldes personoplysninger manuelt, samtlige felter med * 

er påkrævet og skal udfyldes. Det kan være en udfordring med personer der er bosat i Tysk-

land, Postnr./By kan noteres med 6200 Aabenraa, da feltet er påkrævet. 

 

Har man ikke cpr. nr. på den ansatte, kan man klikke på søg knappen til højre, hvor der åbnes 

et søgebillede, her udfylder man de oplysninger man 

har fx fornavn eller efternavn. Når man klikker på 

søg vil den ansatte blive hentet ind, er der flere med 

fx samme navn, vil man få en liste over de personer 

man har rettigheder til. 

 

I eksemplet her er der skrevet ”s” ved efternavn, 

klikket på ”Søg” og listen viser alle de personer der har et ”s” i sit efternavn, man markerer 

den person hændelsen vedrører ved klikke på linjen. 
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Hændelsesoplysninger / Ulykkesoplys-

ninger: 

Felter med * er påkrævet og skal udfyldes. 

De øvrige felter er frivillig og kan udfyldes.  

 

Opbygning af Arbejdsulykke, Nær-ved ulykke 

og Krænkende handling er forholdsvis ens. 

 

Det er vigtigt, at man i beskrivelsen af hæn-

delsesforløbet både beskriver selve episoden 

samt hvilke personskade/gene personen 

umiddelbart har pådraget sig. 

Beskrivelsen skal gerne være anonym ved at 

bruge fx skadelidte/skadevolder, medarbej-

der, kollega, borger, elev o. lign. 

Se yderligere under ”Hjælpespørgsmål til be-

skrivelse af hændelsesforløb”. 

Ved arbejdsulykke er det påkrævet at ”Fravær” skal vælges. 

OBS – anmeldelsespligten er 10 dage hvis der har været sygefravær ud over hændelsesda-

toen, idet anmeldelsen skal sendes til Arbejdstilsynet indenfor 14 dage.  

Anmeldelsesfristen er ligeledes 10 dage hvis der forventning om krav på erstatning jf. Arbejds-

skadesikringsloven. 

  

De resterende spørgsmål er frivillige, men oplysningerne kan være til hjælp for det videre ar-

bejde i Arbejdsmiljøgruppen. 

 

Årsagen til hændelsen: 

Feltet er kun i forbindelse med oprettelse af 

”Krænkende handling” årsag er et påkrævet 

felt – markeret med * 

åbnes ved at klikke i rul-

lepanelet til højre, hvor 

der er 3 overordnede årsagskoder, man klikker yderligere ned for at ud-

pege det enkelte emne som hændelsen omhandler.  

 

Hjælpespørgsmål til beskrivelse af hændelsesforløb: 

Specielt i forbindelse med oprettelse arbejdsulykker som foretages af arbejdsmiljøgruppen, 

men også øvrige anmeldelser bør der fremgå udførlig beskrivelse. 

  

Hvornår fik arbejdsgiver (leder/AMR) kendskab til selve hændelsen? 

Hvordan skete skaden? 

Hvad var årsag til at skaden skete? 

Hvad skete der med medarbejderen?  

Hvilken påvirkning/gener/symptomer har medarbejderen fået som følge af hændelsen? 

Hvor på kroppen blev medarbejderen skadet?  

Hvad gjorde at medarbejderen oplevede smerte?  

Forventer medarbejderen eller lægen, at hændelsen giver varige gener samt hvilke gener?  

Oplysninger som medarbejderen mener, kan have betydning for sagen noteres.  



 

 

VEJLEDNING TIL A-SKADE MODUL | DOK.NR. 87995-21 | SafetyNet 

4 

Hændelsessted / Ulykkessted: 

Det er væsentligt at oplyse hændelsesstedet / 

ulykkesstedet, hvis det ikke er sket på selve 

arbejdspladsen fx hvis det er sket under en 

gåtur, indkøbstur eller i trafikken o. lign. 

 

 

 

 

 

 

Vidne: 

Hvis en person (fx kollega eller borger) har 

overværet hændelsen kan det være en fordel, 

at det fremgår af anmeldelsen. 

 

Feltet er kun i forbindelse med oprettelse af 

”Arbejdsulykke” 

 

 

 

 

Medarbejderens ideer til forebyggelse: 

Her opfordres man til at komme med ideer til 

brug for fremtidig læring og forebyggelse, 

hvilket er tænkt som en hjælp for arbejdsmil-

jøgruppen. 

 

Når alle oplysninger er registreret klikkes på ”Gem/Vis”, dette kan gø-

res nederst på siden samt øverst på siden. 
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Skift Status på anmeldelsen 

 

En anmeldelse gemmes automatisk som ”Kladde”, og en sag bliver oprettet ligeså snart man 

har klikket på opret ikonet. Når man har registreret anmeldelsen skal man skifte status enten 

til ”Ny sag” eller ”Til behandling i AMG”.  

Oprettes anmeldelsen via guide ændres status automatisk til ”Til behandling i AMG”. 

 

Man kan først ændre Status når alle obligatoriske felter er udfyldt, ellers får man en fejlmed-

delelse, hvor det fremgår hvilket felt man mangler at udfylde, hvilket som udgangspunkt er på 

fanen ”Indberetning”. 

 
 

Forklaring: 

Kladde  Når man klikker opret vil status automatisk stå som kladde, man kan påbegynde re-

gistrering af anmeldelsen. Man skal dog være opmærksom på at anmeldelsen først er færdig 

registret når status er blevet ændret. 

 

Manglende oplysninger  En anmeldelse kan sendes retur til fx personen som har oprettet 

sagen eller anden person som skal tage vare om evt. manglende oplysninger. (Hver dog op-

mærksom på at personen har rettigheder til at redigerer). Ved manglende oplysninger foreta-

ges rettelserne, så sagen giver et bedre behandlingsgrundlag.  

Se yderligere under afsnittet ”Arbejdsmiljøgruppens behandling af de anmeldte hændelser” 

 

Til behandling i AMG  ændres automatisk ved oprettelse via guide og APPen.  

Man kan bruge denne status ved anmeldelse af ”Nær-ved ulykke” og ”Krænkende handling”, 

dvs. at arbejdsmiljøgruppen efterfølgende behandler sagen i forbindelse med oprettelse af 

handlingsplan eller evt. fanen ”Analyse til forebyggelse”.  

 

Ny sag  Når en arbejdsulykke eller en brilleskade er ændret til ”Ny sag” overtager Personale-

kontoret behandlingen af anmeldelsen i forhold til medarbejderen. Når Personalekontoret har 

overtaget behandlingen ændres status til ”Personalekontoret”. AMG har dog fortsat behandlin-

gen i forhold til forebyggelse. Anmeldelser som ”Nær-ved ulykke” og ”Krænkende handling” 

kan ligeledes ændres til ”Ny sag”, dette indikerer at arbejdsmiljøgruppen senere vil behandle 

anmeldelsen i forhold til bl.a. forebyggelse. 

 

Afsluttet  Denne status bruges i forbindelse med behandling af ”Nær-ved ulykke” og ”Kræn-

kende handling”.  

 

Når arbejdsmiljøgruppen er færdig med behandlingen i forhold til forebyggende perspektiv æn-

dres status til ”Afsluttet”. Ændring af status kan ske under følgende forudsætning af at ar-

bejdsmiljøgruppen har drøftet anmeldelsen og  

1) der er oprettet eller tilknyttet en handlingsplan eller  

2) arbejdsmiljøgruppen har gennemgået fanen ”Analyse til forebyggelse” som er at betragte 

som en individuel behandling af hændelsen i forhold til den enkelte ansat.  
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Se yderligere under afsnittet ”Trin for Trin fanen Analyse til forebyggelse” 

 

Personalekontoret  Denne status må kun anvendes af Personalekontoret som behandler 

skadetyperne ’Arbejdsulykke’ og ’Brilleskade’. Når Personalekontoret har overtaget behandlin-

gen har arbejdsmiljøgruppen ikke længere mulighed for at redigerer eller tilføje yderligere til 

anmeldelsen. Evt. ændringer/tilføjelser kan ske ved henvendelse til Personalekontoret. 

Man kan dog fortsat se selve anmeldelsen man har indberettet og evt. de dokumenter man har 

lagt på sagen. Det er fortsat muligt at oprette handlingsplan selvom status står med Persona-

lekontoret. 

 

 

 

 

Send ”Indberetning” til den ansattes e-Boks 

 

 

 

Når man er færdig med at registrerer anmeldelsen og 

ændret status skal denne sendes til personens e-Boks. 

 

Man klikker på e-Boks ikonet øverst på siden. Herefter 

får man pop-up hvor der fremgår en informationstekst. 

Man skal huske at klikke af under området ”Vedhæftede 

filer” og i fanen ”Indberetning” 

 

 

 

Herefter klikker man igen på e-Boks ikonet og 

meddelelsen bliver sendt til personens e-Boks. 

 

Det fremgår når beskeden er sendt. 

 

Er personen ikke tilmeldt e-Boks fremgår det tydeligt, dermed har personen ikke fået besked, 

hvorfor man evt. kan udskrive og aflevere eller sende med almindelig post. 
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Informationstekst ved forsendelse til E-mail og e-Boks 

På sagsoplysningen på den enkelte sag kan man vælge mellem e-mail og e-Boks.  

 

 

Når man klikke på e-mail ikonet åbnes et nyt vindue, 

hvorfra man kan sende e-mail. 

Mail-adressen kan skrives direkte ind i ’Til’-feltet eller 

kan søges frem ved at klikke på ’søge-luppen’. 

 

Der er angivet et emne for mailens overskrift samt en 

informationstekst som er standard opsat. 

Det er muligt at ændre teksten eller man kan anvende 

en at de oprettede  

E-mailskabeloner. 

 

 

Hver opmærksom på at når der sendes mails, at denne 

ikke indeholder personfølsomme oplysninger, idet syste-

met ikke er opsat til at sende sikkermail.  

 

Når man er færdig med mailen og evt. vedhæftet filer 

klikkes på E-mail ikonet (send) og det vil fremgå at E-

mailen er blevet sendt. 

 

 

 

Fremgangsmåden er den samme når 

man klikker på e-Boks ikonet, modta-

geren vil dog være den person hændel-

sen omhandler. 

I forbindelse med brug af e-Boks er det 

muligt at vælge mellem forskellige  

E-mailskabeloner. 

 

Når man er færdig med informationsteksten og evt. vedhæftet filer/dokumenter klikkes på e-

Boks ikonet (send) og det vil fremgå at meddelelsen er blevet sendt eller ej. 
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Trin for trin fanen ”Analyse til forebyggelse” 

Arbejdsmiljøgruppen har mulighed for at behandle anmeldelsen individuel, dvs. at det forbyg-

gende arbejde er i henhold til den enkelte. 

 

Hvis fanen er låst for redigering klik ”Rediger” i øverste højre hjørne. Det er 

kun låst for redigering når status er blevet ændret til ”Personalekontoret”. 

 

Der overføres personoplysninger, hændelses-/ulykkesoplysninger samt den ansattes ideer til 

forebyggelse. 

 

Der er 3 spørgsmål i forhold til årsagen til hændelsen, 

når man holder musen hen over det lille ikon kan 

man få information om hvad der er påtænkt at skrive i 

feltet. 

 

 

 

I rullepanelet til højre kan man vælge mellem forskellige 

svarmuligheder, samt indsætte dato for hvornår instruk-

tion og vejledning er påtænkt. 

 

 

 

Under området ”Forebyggende foranstaltninger” kan ar-

bejdsmiljøgruppen påføre de drøftelser og initiativer som 

er fremkommet i forbindelse med behandling af anmel-

delsen. 

 

 

 

Det sidste område kan arbejdsmiljøgruppen vælge sta-

tus i rullepanelet evt. påføre en opfølgningsdato samt 

tilføje andre relevante kommentarer. 

 

Der kommer dog ingen pop-up ved denne opfølgning, 

men oplysningerne kan ses på A-skade sagsoversigt. 

 

 

 

Vælger man at udfylde fanen ”Analyse til forebyggelse” vil det være en god ide ligeledes at 

sende denne fane til personens e-Boks jf. fremgangsmåden som er beskrevet under ”Send 

Indberetning til den ansattes e-Boks”. 

 

Hver opmærksom på at informationsteksten til e-Boks bør ændres. 
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Trin for trin fanen ”Journal - dokumenter” 

 

Under fanen ”Journal – dokumenter” 

kan man uploade dokumenter, mails 

som er relevante for anmeldelsen. 

 

Man klikker på opret ikonet   

Derefter henter man den ønskede fil ind ved at klikke 

på ”Vælg” ikonet, angiver overskrift, markerer hvilke 

type og dato samt er der mulighed for at angive en 

nærmere beskrivelse. 

 

Man kan også vælge at skrive en besked fx telefonnotat. 

 

 

 

Ved overførsel kan man også bruge ”drag and drop”, dvs. trække mailen over fra Outlook eller 

filen fra sit drev over i SafetyNet. 

 

 

 

 

Fanen ”Historik på sagen” 

 

 

 

 

 

 

 

Fanen ”Historik på sagen” giver mulighed for at se aktiviteten på selve anmeldelsen, herunder 

hvilken handling der er foretaget samt af hvem og hvornår.  

Fanen er dog ikke synlig ved sagstypen ”Arbejdsulykke”.  
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Sådan opretter du en brilleskade 
Fremgangsmåden er den samme som ved de øvrige sagstyper, 

man vælger sagstype ”Brilleskade”. 

 

 

Under området ’Personoplysninger’ findes ”Intern status” den tilknyttede information oplyser at 

feltet kun må bruges af Personalekontoret.   

 

 

 

Under området ’Hændelse’ fremgår feltet ”Beskadigelsen” hvor der oplyses hvad der er sket 

med brillerne – den tilknyttede information oplyser yderligere. 

  

 

 

 

Skade på briller som er sket arbejdsrelateret erstattes af arbejdsskadeforsikringen, når anmel-

delsen er oprettet SKAL personen have et brilleskema med til sin optiker. 

Klik på ikonet e-Boks eller Udskriv øverst på siden og markerer Word skabelon ”Brilleskade – 

SKEMA”. Der overføres samtlige relevante oplysninger fra anmeldelsen. 

 

 

Skemaet kan udskrives eller sendes direkte til personens e-Boks, det er optikerens vurdering 

om brillerne kan repareres eller ej, hvorfor der ikke skal afventes yderligere godkendelse fra 

Personalekontoret. Der fremgår EAN nr. af skemaet. 

Sagen behandles når Personalekontoret har modtaget skemaet retur samt faktura/kvittering. 
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Sådan opretter du en anmeldelse via browser ved brug af guide 
Opret via guide – en rettighed samtlige ansatte har. 

 

Når man klikker på ikonet åbnes muligheden for at oprette 

”Nær-ved ulykke” (blå overskriftslinje) samt ”Krænkende handling” 

(grøn overskriftslinje) fremgangsmåden er umiddelbart den 

samme, og der er 4 step for oprettelse. 

 

På første step fremsøger man personen enten 

via navn eller via tjenestenr. 

Man kan kun søge de personer frem, som man 

har rettigheder til at oprette anmeldelser på. 

 

Herefter klikker man på ”Næste”. 

 

Det næste step omhandler hændelsesoplysnin-

ger hvor man anfører dato, tidspunkt og skade-

type (ved Nær-ved ulykke) og årsag til hændel-

sen (ved Krænkende handling).  

Under beskrivelse af hændelsesforløbet skal 

man beskrive handlingen/aktiviteten som per-

sonen var i gang med da hændelsen skete samt 

hvilken påvirkning hændelsen medførte. 

 

De øvrige felter er frivillige, klik herefter på 

”Næste”. 

 

Hvis hændelsen ikke er sket på selve arbejds-

pladsen bør det oplyses. (det kan fx være i for-

bindelse med gåtur, indkøbstur o. lign.) 

 

Klik herefter på ”Næste”. 

 

Det sidste billede opfordres man til at komme 

med ideer til brug for fremtidig læring og fore-

byggelse, hvilket er tænkt som en hjælp til ar-

bejdsmiljøgruppen. 

 

Der kan vedhæftes dokumenter/billeder. 

 

Det er først når man klikker på ”Indsend” at hændelsen oprettes. Der sendes automatisk be-

sked med fanen ”Indberetning” til personens e-Boks samt sendes der en mail til den arbejds-

miljøgruppe personen hører under med information om oprettelse. 

 

Når du klikker på ”Åben” åbnes internet browseren med selve anmeldelsen.  

 

Den grønne farve indikerer anmeldelse af ”Krænkende handling”. 

 

Den blå farve indikerer anmeldelse af ”Nær-ved ulykke”. 
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Sådan opretter du en anmeldelse på mobilenhed via APP 

Oprettelse af ”Nær-ved ulykke” og ”Krænkende handling” på mobilenhed via 

APP’en SafetyNet HSEQ. 

Samtlige ansatte har adgang til at oprette Nær-ved ulykker og Krænkende hand-

linger, både via internet browser og via APP. 

 

Man vælger hændelsestypen enten ”Krænkende handling” eller 

”Nær-ved ulykke”. 

 

På første billede fremsøger man personen som hændelsen vedrører. 

Man kan kun søge de personer man har rettigheder til at oprette anmeldeler på. 

 

Som ansat har man rettighed til at hente sig selv ind. 

Hvis man har rettigheder til andre fx som arbejdsmiljørepræsentant, har man 

ligeledes mulighed for at søge de personer.  

 

Den røde streg indikerer at feltet er påkrævet. 

 

Herefter klikkes på ”Næste” 

 

 

På det andet billede udfylder man hændelsesdatoen samt tidspunkt for hæn-

delsen. Ved Nær-ved ulykke vælges skadetypen og ved Krænkende handling 

vælges årsagen til hændelsen. 

 

I feltet ”Beskriv hændelsesforløb” beskrives handlingen/aktiviteten man var i 

gang med da hændelsen skete, samt hvilken påvirkning man som person har 

haft. 

 

De røde streger indikerer at felterne er påkrævede. 

De øvrige felter er frivillige, men kan være til hjælp 

for den videre forebyggende behandling overfor din 

arbejdsmiljøgruppe. 

 

Herefter klikkes på ”Næste” 

 

 

På det tredje billede oplyses hændelsesstedet hvis 

hændelsen er sket andet sted end arbejdspladsen, el-

lers kan feltet springes over og klik på ”Næste” 
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På det sidste billede er det muligt at komme med ideer til læring og fo-

rebyggelse, hvilket er tænkt som en hjælp til arbejdsmiljøgruppens vi-

dere arbejde. Dermed kan den enkelte medvirke til at forbedre arbejds-

miljøet. Det er et fælles ansvar at sætte fokus på et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø. 

 

Kammeraet giver mulighed for at tage billeder som dokumentation. 

 

Når man klikker på ”Gem” vil anmeldelsen blive uploadet til SafetyNet. 

Der vil automatisk blive sendt en informationsmail til arbejdsmiljøgrup-

pen samt en kopi af anmeldelsen til den ansattes e-Boks. 

 

 

 

 Har man ikke gemt anmeldelsen vil den kun kunne 

ses på den mobileenhed og være listet som værende 

”I gang”. 

 

Når man klikker på ”I 

gang” får man en liste over 

sine åbne anmeldelser. 

Ved at klikke på datoen 

åbnes anmeldelsen og man 

kan færdiggøre sin regi-

strering. 

Ved fejl slettes den ved at klikke i det røde kryds. 

 

 

 

Den grønne farve indikerer anmeldelse af ”Krænkende handling”. 

 

Den blå farve indikerer anmeldelse af ”Nær-ved ulykke”. 

 

 

Når man er færdig med sin registrering HUSK af ”Log ud”, så den ikke misbruges af andre. 
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Sagsoplysninger 

 
 

Sagstyper kan være ”Arbejdsulykke”, ”Brilleskade”, ”Nær-ved ulykke”, ”Krænkende handling” 

alt efter hvad man har valgt i forbindelse med oprettelse. Sagstypen Arbejdstilsynet anvendes 

af Personalekontoret i forbindelse med henvendelser derfra. 

 

Sagsnr.: Hver enkelt sag tildeles et individuel nr. som indeholder datoen for oprettelsen samt 

et trecifret løbenr. 

 

Cpr-nr.: den ansattes cpr.nr. som anmeldelsen omhandler 

 

Status: Når man starter oprettelse af en anmeldelse vil status altid starte ud med ”Kladde”. 

Du kan læse nærmere omkring status som er beskrevet under ”Skift Status på anmeldelsen” 

 

Der kan også være en Status ”Arbejdstilsynet”, denne sagstype 

oprettes af Personalekontoret og tildeles den konkrete arbejds-

miljøgruppe.  

 

Afdeling: Når den ansatte er søgt ind vil den afdeling som man 

er ansat i fremgå. Hvis man har rettigheder til andre afdelinger, 

kan man flytte anmeldelsen, hvis hændelsen skulle være sket i en 

anden afdeling. 

 

Har man ikke adgang til personoplysningerne skal det tastes manuelt, anmeldelsen oprettes på 

den afdeling man selv er ansat, og kan efterfølgende flyttes alt efter rettighederne.  

Dette kan fx være anmeldelser vedr. SOSU-elever, PAU-elever m.fl. 

 

Tildelt til: Den person der opretter anmeldelsen vil som udgangspunkt få tildelt sagen.  

Man har mulighed for at tildele sagen til en anden medarbejder/kollega ved at klikke på ikonet 

”Tildel sag” til højre.  

Ved anmeldelse af Arbejdsulykker og Brilleskade vil en medarbejder fra Personalekontoret 

overtage sagsbehandling, og dermed vil sagen blive tildelt til den som behandler sagen. 

 

Sagsdato: Den oplyste sagsdato er selve skadedatoen. 

 

Arbejdsmiljøorganisationen: Den arbejdsmiljøgruppe som personen hører til vil være op-

lyst, dermed får den ansatte oplyst hvilken arbejdsmiljøgruppe der behandler hændelsen i for-

hold til forebyggelse. 

 

Når man klikker på ikonet har man mulighed for at oprette handlingsplan eller relaterer 

hændelsen til en eksisterende handlingsplan. 

 

”Blomsten” betyder at der er en relation, dvs. at der er oprettet en handlingsplan. 

 

Fremtagedato:  Det er muligt at påføre en fremtagedato, hvor man ønsker at behandle sa-

gen yderligere, der opfordres dog til at man påfører en bemærkning, hvorfor sagen har en 

fremtager dato, hvilket sker ved at klikke på ikonet ”Bemærk”. Fremtagedato vil kun fremgå 

at A-skade modulets forside, der kommer ingen pop-up eller mail. 
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Ikonet anvendes til at skrive bemærkninger, hovedsageligt i forbindelse med brugen af 

feltet ”Fremtagedato”. 

 

Print/Udskriv ikonet som giver mulighed for at udskrive de forskellige faner der findes på 

sagen såsom fanen ”Indberetning”, ”Analyse til forebyggelse” eller ”Journal – dokument” 

eller fx skemaet til brilleskade som skal med til optikeren. 

 

E-mail ikonet giver mulighed for at sende mails direkte fra sagen, dog skal man være 

opmærksom på at det ikke fremsendes som sikkermail. Når man sender en mail direkte 

fra sagen, vil den automatisk blive journaliseret på sagen. Man har mulighed for at 

vælge mellem forskellige informationstekster eller man kan selv skrive en meddelelse til 

modtageren.  

Det er muligt at lave opslag/søgning på de personer man har rettigheder til, af listevis-

ningen kan man se om der er registreret en mail-adresse. 

 

e-Boks ikonet giver mulighed for at sende til personens e-Boks, hvor man kan vælge 

mellem forskellige informationstekster eller selv skrive en meddelelse til personen, her-

udover kan man vedhæfte bilag fra de forskellige faner som er på sagen. 

 

Hvis sagen ikke er er overtaget af Personalekontoret har man mulighed 

for at rette i sagen, der kan åbnes for redigering ved at klikke på ikonet 

”Rediger”. 

 

Når man har udført sine rettelser klikker man på ”Gem/Vis” hvis det var 

en fejl kan man klikke på ”Annuller”. 

 

Sagen tildeles automatisk til den person som opretter sagen, man kan 

tildele den til sig selv eller en kollega, som dermed står som den an-

svarlige for sagsbehandlingen. Personalekontoret bruger denne funk-

tion, men det er ikke en nødvendighed for arbejdsmiljøgruppen. 

 

Anmeldelsen er oprettet via mobilenhed – APP  

 

 

Yderligere information om sagen, såsom dato for oprettelse m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEJLEDNING TIL A-SKADE MODUL | DOK.NR. 87995-21 | SafetyNet 

16 

Sagsoversigt på A-skade modul 

  

På den røde fane A-skade modul klik-

kes på ”Sagsoversigt”.  

 

Listevisningen viser de seneste 50 oprettede 

hændelser, hvilket kan ændres i rullepanelet.  
 

 

 

Listevisningen indeholder de mest relevante oplysninger, man kan køre ’musen’ henover 

nogle af felterne, hvor man får information fx hvilken sagsstatus eller sagstype m.m. 

 

Man kan fra listevisningen direkte tilføje yderligere dokumenter på en given sag ved at 

klikke på ikonet ”Tilføj journal”. 

 

 

Eksemplet viser bl.a. en sag, hvor der er kryds over e-Boks, hvilket indikerer at per-

sonen enten ikke har e-Boks eller at e-Boks har være ustabil på forsendelsestids-

punktet.  

 

Hændelsen viser at der er sendt til personens e-Boks og der er bilagsvedhæftning, 

der som udgangspunkt er selve indberetningen. Der kan dog godt være øvrige doku-

menter vedhæftet sagen. 

 

”Blomsten” efter e-Boks ikonet betyder, at der er oprettet en handlingsplan. 

 

 

Listevisningen viser sagsnr., når man klikker på sagsnr. åbnes sagen. 

 

Der er mulighed for at oprette handlingsplan, det er muligt at redigere anmel-

delsen. Ved Arbejdsulykker og Brilleskader har man mulighed for at redigere 

indtil Personalekontoret har overtaget sagsbehandlingen. 

 

Herudover kan man se hvornår sagen er oprettet, hvem sagen er tildelt til (hvilket som ud-

gangspunkt er den person som har oprettet hændelsen). Ved arbejdsulykker og brilleskader vil 

sagen blive tildelt til en person i Personalekontoret, når sagen overtages i forhold til person-

skade behandlingen. 

 

Man kan se hvilken Arbejdsmiljøgruppe, der er ansvarlig for at sagen behandles i forhold til det 

forebyggende perspektiv. 

Herudover kan man se skadedato samt skadetype/årsag, om hændelsen har medført sygefra-

vær og hvem personen er samt hvilken afdeling personen er ansat. 

 

De sidste 2 kolonner ”Status Arbejdsmiljøgruppe” og ”Opfølgningsdato” kommer fra anmeldel-

sens fane ”Analyse til forebyggelse”, og vil kun være udfyldt hvis man bruger denne fane. 
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Arbejdsmiljøgruppens behandling af de anmeldte hændelser  

 

Når der er blevet anmeldt arbejdsskader uanset om det er Arbejdsulykker, Nær-ved ulykker 

eller Krænkende handlinger, er det arbejdsmiljøgruppens ansvar at behandle anmeldelserne i 

forhold til at sikrer forebyggelse og læring for hele personalegruppen ved at give information 

videre og gå i dialog omkring arbejdsmiljøforhold. 

 

Arbejdsulykker og Brilleskader er det arbejdsmiljøgruppen der har rettigheder til at oprette. 

Nær-ved ulykker og Krænkende handlinger har samtlige ansatte rettigheder til at oprette. 

 

Det er vigtigt, at det fremgår af den enkelte anmeldelse: 

- hvordan skete hændelsen,  

- hvad var årsagen til hændelsen,  

- hvilken påvirkning/personskade det har medført samt 

- hvor skete det. 

 

Hvis arbejdsmiljøgruppen vurderer, at der er mangler i en anmeldelse bør der tages kontakt til 

medarbejderen evt. ved at sende besked via E-mail eller e-Boks, hvor man kan anvende ska-

belonen ”RETUR – manglende oplysninger” eller ved at tage en snak med medarbejderen. 

 

Af A-skade modulets sagsoversigt kan man få et overblik over de seneste anmeldelser eller se 

afsnittet ”Rapportering – Rapportudstræk og Avanceret søgning”. 

 

Det er vigtigt, at der drages læring af de individuelle hændelser, ikke dermed sagt at der skal 

oprettes handlingsplan en til en, men med oprettelse af handlingsplan giver det bedre mulig-

hed for opfølgning af de enkelte sager samt at den enkelte kan finde handlingsplanerne på 

egen afdeling. 

 

Hver enkelt arbejdsulykke og brilleskade behandles individuelt af Personalekontoret i forhold til 

skadelidte og jf. arbejdsskadesikringslovens herunder også hvilke behandlingsmuligheder der 

er i forhold til personskaden, derfor er det vigtigt at det fremgår hvilken personskade/gener 

den enkelte har pådraget sig både det fysiske og/eller det psykiske. 

 

Når der er anmeldt Nær-ved ulykker og Krænkende handlinger så har den enkelte altid mulig-

hed for at ændre den til en konkret arbejdsulykke, hvis medarbejderen vurderer at få varige 

gener eller på anden måde har behov for at sagen bliver behandlet jf. arbejdsskadesikringslo-

ven. Dette sker ved at kontakte Personalekontoret. 

 

Det er arbejdsmiljøgruppens opgave, at de enkelte anmeldelser er beskrevet så korrekt som 

muligt, så der senere er helt styr på hvad der skete specielt i forhold til personskaden. 

 

Herudover er det arbejdsmiljøgruppens opgave at drage læring til forebyggelse og mindske ri-

sikoen for at det sker igen. Den enkelte kan få medindflydelse og medinddragelse i forebyg-

gelse ved at udfylde feltet ”Medarbejderens ideer til forebyggelse”, hvilket er tænkt som hjælp 

til arbejdsmiljøgruppen. 
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Oprettelse af handlingsplan til forebyggelse 

 

Når man har en sag åben kan man oprette en hand-

lingsplan eller relaterer hændelsen til en tidligere 

handlingsplan ved at klikke på ikonet med ’bladet 

med plus’.  

 

 

Der er 3 muligheder: 

1) Alm. oprettelse af handlingsplan 

2) Oprettelse via guide, er mest anvendelige i forbindelse med  

 spørgsmål og geninstruktion. 

3) Relation, hvilket vil sige der eksisterer en handlingsplan 

 

 

Det er en god ide at ændre titel, så 

den står med en sigende overskrift. 

 

Beskrivelsen skal fremgå anonymi-

seret. Navne og personfølsomme 

oplysninger skal slettes. Teksten 

overføres fra arbejdsskadens hæn-

delsesbeskrivelse. 

 

Skriv den forebyggende handling i 

løsningsfeltet.   

 

 

 

Nederst har man mulighed for at 

vedhæfte bilag, det kunne fx være 

retningslinjer til håndtering af episo-

der vedr. den beskrevne hændelse. 

 

 

I kolonnen til venstre, skal samtlige felter med 

rød * udfyldes. 

 

Kategori overføres fra sagstype. 

Afdeling: den afdeling personen hører til som 

bliver overført automatisk. 

Arbejdsmiljøorganisation: den arbejdsmiljø-

gruppe personen hører under vil automatisk 

blive overført. 

Ansvarlig leder: lederen fremsøges i rullepanel, 

man skal være registreret som leder i lønsyste-

met. 

Tovholder: den medarbejder/leder som på 

handlingen fremsøges via rullepanellet, vil ty-

pisk være AMR (arbejdsmiljørepræsentanten). 

Oprettet af: udfyldes automatisk med den per-

son som opretter handlingsplanen. 
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Sagen vil som udgangspunkt stå med ”Ny”. 

Når handlingsplanen er oprettet skal status ændres 

til ”Aktiv” eller ”Afsluttet og Arkiveret”. 

 

”Ønskes slettet af administrator” bruges kun ved 

fejloprettelse. 

 

Det er muligt at påføre økonomi, hvis handlingen 

skulle have en økonomisk konsekvens. 

 

Er sagen ”Aktiv” oplyses deadline for hvornår hand-

lingsinitiativet genoptages.  

Der fremsendes automatisk mail til ansvarlig leder og tovholder, når datoen nærmer sig.  

Det kunne fx være en ide at påføre datoen til næste arbejdsmiljøgruppe møde. 

Når sagen er færdigbehandlet vælges ”Afsluttet og Arkiveret” og deadline sættes til d.d. 

 

Markeres ”Er fortrolig” er det kun den ansvarlige leder, tovholder 

samt den person som har oprettet handlingsplanen der har adgang 

til at se selve handlingsplanen.  

Man skal være opmærksom på hvad handlingsplanen omhandler, hvis personalegruppen skal 

drage læring af handlingsinitiativerne bør den være tilgængelig. 

 

I rullepanel i felterne ”Sandsynlighed” og ”Konsekvens” 

vælges mellem Lav, Middel eller Høj, hvilket 

gør at feltet ”Risiko/Prioritet” får en farveskala, 

som vil fremgå af handlingsplansoversigten. 

  

 

Når handlingsplanen er udfyldt klikkes på ”Gem” eller ”Gem og luk”.  

 

 

Herefter kommer man retur til selve anmeldelsen, som vil få påført en ”Blomst”.  
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Arbejdsulykke, Brilleskade, Nær-ved ulykke, Krænkende handling 

Arbejdsskader både kan og skal forebygges – af mange grunde.  

Den enkelte ansat skal kunne udføre arbejdet uden risiko for at komme til skade.  

 

Arbejdsskader går kort sagt både ud over kvaliteten i kerneydelsen og arbejdsmiljøet på ar-

bejdspladsen. Det kan ikke lade sig gøre at fjerne alle risici for ulykker – slet ikke, når man ar-

bejder med mennesker.  

Men arbejdsskader skal aldrig opfattes som en uundgåelig del af arbejdsvilkårene. 

 

Ambitionen er at forebygge hændelserne gennem målrettet indsats på arbejdspladsen.  

Forebyggelsen skal sættes i værk, inden ulykken sker, og skal ikke kun fokusere på de umid-

delbare årsager til den enkelte ulykke. 

 

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udfø-

res så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

 

En arbejdsskade kan give både fysiske og psykiske skader. Det er vigtigt, at den oprettes/an-

meldes med det samme, så der senere er helt styr på, hvad der skete i forhold til selve per-

sonskaden, men også i forhold til forebyggelse, så det mindsker risikoen for at det sker igen. 

 

 

Arbejdsskader er lovgivningsmæssigt opdelt i to begreber: 

1. Arbejdsulykker (En ulykke er en fysisk og/eller psykisk personskade forårsaget af en 

hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage).  

Arbejdsgiveren dvs. AL/AMG har anmeldelsespligten. 

2. Erhvervssygdomme (En sygdom eller lidelse, der er opstået efter længere tids påvirk-

ning fra arbejdet eller de forhold arbejdet foregår under). Lægen har anmeldelsespligten. 

 

Om en ulykke/arbejdsskade er at betragte i lovens forstand er det KUN Arbejdsmarkedets Er-

hvervssikring som den eneste myndighed, der kan tage stilling til. 

 

 

Samtlige arbejdsulykker skal anmeldes. 

Har medarbejderen sygefravær som følge af hændelsen er anmeldelsesfristen 10 dage, idet 

hændelsen skal anmeldes til Arbejdstilsynet inden 14 dage af Personalekontoret. 

MEN sygefravær er ikke afgørende for om det er en arbejdsulykke eller ej, anmeldelsesfristen 

er 10 dage uanset fravær eller ej. Udover sygefravær betragtes en arbejdsulykke hvor medar-

bejderen vurderer behov for behandling eller krav på erstatning jf. arbejdsskadesikringsloven. 

 

 

Aabenraa kommune er selvforsikret i forhold til arbejdsulykker for de kommunale institutioner 

og nogle af de selvejende institutioner.  

Det vil sige, at der ikke skal tegnes arbejdsskadeforsikring hos et arbejdsskadeforsikringssel-

skab for deres ansatte, men at Aabenraa Kommune agerer som forsikringsselskab.  

Som selvforsikrede er man dog stadig også arbejdsgiver – men de to kasketter må IKKE blan-

des sammen.  

Derfor behandles samtlige arbejdsulykker af Personalekontoret, MED- og Arbejdsmiljøteamet. 

Derfor anvendes IT-systemet SafetyNet der er rettigheds- og rollestyret. 

  

 

 

 

 

 



 

 

VEJLEDNING TIL A-SKADE MODUL | DOK.NR. 87995-21 | SafetyNet 

21 

 

Anmeldelsesfristen er 10 dage fra hændelsesdatoen uanset hvilken 
skadekategori der er anvendt i SafetyNet. 
 

Nedenfor forklaring af skadetyperne som anvendes i SafetyNet: 

 

 

Arbejdsulykke 

 

En ulykke kan være fysisk og/eller psykisk og kan give varige eller 

forbigående gener.  

 

Efter loven kan en arbejdsskade anerkendes som en ulykke, hvis en 

personskade er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der 

sker pludseligt eller inden for 5 dage og er en følge af arbejdet eller 

de forhold, det er foregået under.  

 

Det betyder, at der skal være tale om:  

- En personskade (fysisk og/eller psykisk skade, skaden har med-

ført varige eller forbigående gener). 

- En hændelse eller påvirkning på arbejdet er årsag til skaden (år-

sagssammenhæng – medicinsk/juridisk/tidsmæssigt). 

- Hændelsen eller påvirkningen sker pludseligt eller inden for 5 

dage. 

 

Anmeldelse af Arbejdsulykke i SafetyNet er som udgangspunkt hæn-

delser som er behandlingskrævende fx fysioterapeut/kiropraktor, 

herudover hvor medarbejderen antager krav på ydelser efter ar-

bejdsskadesikringsloven vedr. fx varigt mén.  

 

 

Brilleskade 

 

 

Beskadigede hjælpemidler er ofte brilleskade men kan også være 

kontaktlinser, hvorfor denne har egen anmeldelse. 

 

Der ydes erstatning, hvis hjælpemidlet/brillerne er blevet beskadiget 

eller bortkommet som følge af arbejdet. 

Det er medarbejderens optiker der vurderer om brillerne kan repare-

res eller ej. Erstatningen svarer til samme art og kvalitet som det 

ødelagte. 

 

Udgifter til ødelagte hjælpemidler (kropsbårne midler):  

Generelt er det muligt at få dækket udgifterne til et hjælpemiddel, 

som bliver ødelagt under arbejde, selvom man ikke har været udsat 

for en arbejdsskade. 

Det kræver: 

 At hjælpemidlet er af en type, der bliver dækket efter de almin-

delige regler (høreapparat, proteser, parykker og lignende). 

 At hjælpemidlet blev brugt under arbejdet. 

 At hjælpemidlet er beskadiget som følge af arbejdet. 

 

Hjælpemidler (kropsbårne midler) udover briller/kontaktlinser opret-

tes som arbejdsulykke.  
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Nær-ved ulykke 

 

 

En nær-ved ulykke er en ulykke, hvor det kunne være gået helt galt, 

men heldigvis ikke gjorde det. 

 

Nær-ved ulykker omfatter ligeledes forbigående skade, som eksem-

pelvis kan være: 

 et sår 

 en let forstuvning eller forstrækning 

 en hjernerystelse, der går over af sig selv efter kort tid 

 eller en forbigående belastningsreaktion/tilpasningsreaktion ud-

løst af en pludseligt opstået truende situation. 

 

For eksempel vil et mindre blåt mærke, en overfladisk rift eller en 

forskrækkelse umiddelbart ikke anses for en personskade jf. arbejds-

skadesikringsloven.  

 

Det afgørende for, om en ulykke kan anerkendes, er, om skaden har 

betydning for personens aktuelle og efterfølgende helbredsmæssige 

tilstand. Om det på nogen måde midlertidigt eller varigt påvirker 

personens almentilstand eller daglige livsførelse. 

 

En anmeldt nær-ved ulykke kan altid ændres til en arbejdsulykke, 

hvis personen efterfølgende oplever at have behov for behandling el-

ler krav på erstatning jf. arbejdsskadesikringsloven fx vedvarende 

gener.   

 

 

Krænkende handling 

 

 

Krænkende handling er en samlet betegnelse for mobning, seksuel 

chikane og andre måder af krænkelser der kan forekomme som følge 

af arbejdet.  

 

Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksom-

hed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens ople-

velse af de krænkende handlinger, der er det centrale. 

 

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der 

udøves af borgerer betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse 

med arbejdets udførelse. 

 

En anmeldt krænkende handling kan altid ændres til en arbejds-

ulykke, hvis personen efterfølgende får vedvarende gener på grund 

af hændelsen, og dermed evt. krav på erstatning jf. arbejdsskade-

sikringsloven.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VEJLEDNING TIL A-SKADE MODUL | DOK.NR. 87995-21 | SafetyNet 

23 

Orientering om sagstypen ”Arbejdstilsynet” 

 

Når Personalekontoret modtager henvendelse fra Arbejdstilsynet som fx kunne være skrivelse 

om at Arbejdstilsynet kommer på besøg, besøgsrapport m.m. Så opretter Personalekonteret 

en sagstype ”Arbejdstilsynet”. 

 

Den afdeling og tilhørende arbejdsmiljøgruppe som henvendelsen berører vil få orientering om 

sagen via mail. Al korrespondance vil blive arkiveret på sagen under fanen ”Besked fra Ar-

bejdstilsynet”. 

 

Af den første informationsmail til arbejdsmiljøgruppens repræsentanter vil det fremgå at Per-

sonalekontoret tilbyder et før tilsynsbesøg, hvor man i fællesskab med arbejdsmiljøgruppen 

gennemgår, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet foregår og hvilken dokumentation for ar-

bejdsmiljøarbejdet man skal have klar. 

 

 

 

 

Rapportering – Rapportudtræk og Avanceret søgning 
 

Når man klikker på ”Rapportering” og vælger 

Rapporter, så får man mulighed for at 

trække rapporter på antal sager med og 

uden fravær, hvor man kan vælge mellem 

forskellige parameter. Det er muligt at 

trække rapporter over en 3 årig periode.  

Man kan også trække rapport de brugere 

som har adgang til SafetyNet generelt. 

 

Oversigt over rapport adgang. 
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Rapport – Antal sager fordelt på parameter  
Når man åbner for rapporten ”Antal sager fordelt på parameter” kan man vælge mellem for-

skellige rapporter ved at klikke i rullepanelet.  

Herudover vælges hvilke sagstyper rapporten skal omfatte samt hvilke afdelinger. 

 

Man vælger periode for udtræk i felterne 

”Dato fra”, ”til”. (maks. over 3 år) 

Datotype vil typisk være fra Sagsdato, men 

man kan også vælge fra Oprettelsesdato.  

Det er ikke muligt at trække ”Overført til 

EASY”, denne rettighed er kun i Personale-

kontoret. 

 

Fravær kan man vælge at ”Inkluder”, ”Eks-

kluder” eller ”Kun” dem med fravær. 

 

Der er forskellige muligheder fra rullepane-

lets ”Rapport parameter”. 

 

Umiddelbart henvises til rapport parameter 

”Antal skade fordelt på Skadetype” som er 

den skadetype der anvendes ved anmeldelse 

af Arbejdsulykker og Nær-ved ulykker samt 

”Antal skader fordelt på Vælg årsag” som an-

vendes ved anmeldelse af Krænkende handling. 
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Rapport – Brugere og roller 

Når man åbner rapporten ”Brugere og roller” vælges hvilken afdeling udtrækket skal omfatte. 

Listen indeholder brugeroplysninger på de personer der er oprettet i SafetyNet dvs. bruger-

navn, den ansattes navn, hvilken rolle den ansatte har samt den konkrete afdeling den ansatte 

høre til. 

 

 

Avanceret søgning 

Avanceret søgning giver mulighed for at lave 

års udtræk og grafer over arbejdsskaderegi-

streringer for årene tilbage til 2018. 

 

Når man klikker på Excel ikonet vil sy-

stemet producerer et Excel med samtlige 

registreringer ud fra det valgte år. 

Listen er meget omfattende og nedenfor 

ses de forskellige kolonners overskrifter 

oversat. 

Listen giver det totale overblik over samt-

lige anmeldelser, sagsnr., navn på anmel-

der og opretter, hvilke handlingsplans ID der er tilknyttet m.m. 

 

Overskrift SafetyNet tekst 

Sagstypen Sagstype 

Afdeling medarbejderen er ansat jf. SD løn SagsAfdeling 

Hvis der i anmeldelsen er noteret en anden af-

deling fx grøn stue, vil kolonnen vise det. 

AAB – Afdeling hvor hændelsen sker 

Skadetype (ved arbejdsulykke og nær-ved) Intern ulykkestype 

Årsag (ved krænkende handling) CF – Krænkende handling 

Skadedatoen EASY_ULYKKESTIDSPUNKT 

Beskrivelse af hændelsen EASY_FORLOEB 

Hvis der er markeret med hvilken påvirkning 

hændelsen har haft vil tallet fremgå 

AAB – påvirkning 1 – 10 

SafetyNets sagsnr. SagsNr 

Medarbejder nr. jf. SD løn Skadelidte Medarbejder Nr  

Medarbejderens fornavn EASY_SKADELIDTE_PERSON_FORNAVN 

Medarbejderens efternavn EASY_SKADELIDTE_PERSON_EFTERNAVN 

Navn på den person som har oprettet sagen  SagsOprettetAf 

Handlingsplanens ID nr. relatedActionPlaId 

Handlingsplanens titel ActionsplanTitle 

Handlingsplanens deadlines dato ActionsplanDeadLine 

Handlingsplanens aktuelle status ActionplanStatus 

Arbejdsmiljøgruppens status hvis man anvender 

fanen ”Analyse til forebyggelse” 

AAB – Status Arbejdsmiljøgruppen 

 

 Når man klikker på Graf ikonet får man mulighed for lave forskellige oversigter i forhold 

til de forskellige Primær dimensioner, som henholder sig til de samme overskrifter/SafetyNet 

tekster som i tabellen overfor. 
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I feltet ”Udgang” vælger man hvilken visning man ønsker, der 

er flere valgmuligheder. 

 

Derefter bestemmer man i hvilket format man ønsker sin visning.  

Det første ikon er hvor man hente de øn-

skede data fra søgningen, hvor søgeresul-

tatet vises i billedet under selve søgningen. 

Den anden nulstiller søgningen. 

Den tredje overfører data og åbner i PDF-format. 

Den fjerde overfører data og åbner i PNG-format (billede). 

 

 

 

Rettigheder - rolleadministration 

SafetyNet er rollestyret, hvilket betyder alt efter hvilken rolle man har arbejdsmiljømæssigt gi-

ver dette forskellige rettigheder. 

 

Alle ansatte ved Aabenraa Kommune overføres automatisk til SafetyNet i forbindelse med inte-

gration til SD lønsystemet. 

Ansatte under FDDB oprettes manuelt efter nærmere aftale. 

 

Nedenfor oversigt over rollerne indenfor arbejdsmiljøområdet: 

Rolle Rettigheder 

Arbejdsmiljøgruppe Kan oprette APV og hente alle registrerede APVer indenfor eget 

AMG-område. 

Kan anmelde Arbejdsulykker, Nær-ved ulykker, Krænkende 

handlinger samt brilleskader indenfor eget AMG-område, her-

udover kan man lave diverse udtræk. 

Kan oprette og se handlingsplaner indenfor eget AMG-område. 

Arbejdsmiljøsekretær Kan oprette egne APVer. 

Kan anmelde Arbejdsulykker, Nær-ved ulykker, Krænkende 

handlinger samt brilleskader inden AMG-området, herudover 

kan man lave diverse udtræk. 

Kan se egen afdelings handlingsplaner. 

FDDB-Arbejdsmiljøgruppe Kan oprette APV og hente alle registrerede APVer samt oprette 

og se handlingsplaner indenfor eget AMG-område. 

FDDB-Leder Kan oprette APV og handlingsplaner samt se egen afdelings 

handlingsplaner. 

FDDB-Medarbejder Kan oprette egne APVer og se egen afdelings handlingsplaner. 

Leder Kan oprette egne APV samt anmelde egen Nær-ved ulykke og 

Krænkende handling.  

Kan oprette og se egen afdelings handlingsplaner. 

Medarbejder Kan oprette egne APVer samt anmelde egen Nær-ved ulykke 

og Krænkende handling.  

Kan se egen afdelings handlingsplaner. 
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Alle ansatte har adgang til SafetyNet, enten via ikon på Citrix skrivebordret eller via netadres-

sen: https://online.safetynet.dk/AabenraaKommune samt alle har mulighed for at anvende Sa-

fetyNet APPen. 

 

 

Ønsker til A-skade modul 

SafetyNet A-skade modul giver mulighed for oprette og tilpasse systemmæssigt, så skulle man 

have ønsker til evt. ændringer/tilføjelser kan man give besked via mail til arbejdsmiljo@aaben-

raa.dk i emnelinjen skrives SafetyNet eller man kan kontakte MED- og Arbejdsmiljøteam på tlf. 

7376 7163. 

Modtagne ønsker vil blive drøftet og evt. indarbejdet, dog er den umiddelbare forudsætning at 

det gerne skal være til gavn for flere brugere.  

https://online.safetynet.dk/AabenraaKommune
mailto:arbejdsmiljo@aabenraa.dk
mailto:arbejdsmiljo@aabenraa.dk

