
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt til arbejdsskadeanmeldelse. 
Anmeldelse af skader registreres i IT-systemet SafetyNet, skemaet nedenfor tager udgangspunkt i 

anmeldelse af Arbejdsulykke, hvor det har medført sygefravær eller forventning om krav på erstat-

ning jf. Arbejdsskadesikringsloven. 

Ved flg. skader … 

 

Anmeldes til …  

Brilleskade/Kontaktlinse Ulykker 

Hvor der er mere end 1 

dags fravær  

Ulykker 

Uden fravær 

Forsikringsselskab 

Aabenraa Kommune er 

selvforsikrede  

Anmeldes i SafetyNet, 

hvor skema til optikeren 

kan hentes og udleve-

res/sendes til medarbej-

deren. Personalekonto-

ret forestår den videre 

behandling af sagen. 

Anmeldes i SafetyNet 

snarest muligt og senest 

10 dage efter hændelsen.  

Anmeldes i SafetyNet sna-

rest muligt og inden ét år 

fra hændelsesdatoen.  

Dog kun 10 dage, hvis det 

påkræver behandling. 

Alle tandskader anmeldes som ”Arbejdsulykker” behand-

lingen af sagen sender Personalekontoret videre til vores 

samarbejdspartner. 

Arbejdstilsynet   Anmeldelse skal ske elek-

tronisk senest 14 dage 

efter ulykken. 

Anmeldelse skal ske elek-

tronisk senest 14 dage 

efter ulykken. 

Manglende anmel-

delse  

 Arbejdsgiveren kan straf-

fes med bøde  

Arbejdsgiveren kan straffes 

med bøde 

Arbejdsmiljøorganisa-

tionen/ Arbejdsmil-

jøgruppen  

Anmeldelse foretages af AL eller AMR i samarbejde med skadelidte, kopi af anmeldel-

sen sendes til skadelidtes e-Boks via SafetyNet. Arbejdsmiljøgruppen er forpligtet til 

at behandle hændelsen i et forebyggende perspektiv. 

Den skadelidte 

 

Anmeldelse sker i samarbejde med skadelidte og AL/AMR, kopi af anmeldelsen sen-

des via SafetyNet til e-Boks af arbejdsmiljøgruppen. 

Personalekontoret behandler samtlige hændelser individuelt og sender kvitterings-

skrivelse til skadelidte med oplysning om hvorledes anmeldelsen behandles og over-

tager den videre korrespondance. 

Aabenraa Kommunes 

samarbejdspartner på 

arbejdsskadeområdet:  

Sedgwick Leif Hansen 

’SLH’  

Brilleskade, beskadigel-

se af kontaktlinse eller 

øvrige kropsbårne mid-

ler behandles af Perso-

nalekontoret.  

Alle anmeldelser med 

sygefravær sendes til 

Arbejdstilsynet.  

Sygefravær er ikke afgø-

rende for om det er en 

arbejdsulykke eller ej. 

 

Anmeldte hændelser hvor der vurderes, at der kan stilles 

krav om erstatning jf. Arbejdsskadesikringsloven sendes 

videre til behandling ved SLH med henblik på videre sen-

delse til AES. 

Skadelidte eller fuldmagthaver kan altid ønske at sagen 

sendes til vurdering i AES. 

Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring 

(AES) 

Om det er en arbejdsulykke eller ej, er det kun Arbejdsmarkedets Erhvervssik-

ring/Ankestyrelsen som kan træffe afgørelse om hændelsen betragtes som værende 

omfattet af loven. Anmeldelsesfrist skal ske elektronisk i SafetyNet senest 10 

dage efter ulykken. 

I SafetyNet findes skadekategorierne: Arbejdsulykke, Nær-ved ulykke samt Krænkende handling, hvis 

en hændelse efterfølgende skulle stille behov for ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven kan anmel-

delsen til enhver tid ændres ved at kontakte Personalekontoret. 

Staben 

Personalekontoret 
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