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Nyhedsbrev til MED- og arbejdsmiljøorganisationen 
 

Anmeldelse af Covid-19 som arbejdsulykke  
Arbejdstilsynet har maj 2022 opdateret AT-vejledningen vedr. Covid-19 som ar-

bejdsskade, gældende fra 01-02-2022. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke 

længere skal anmeldes arbejdsulykker som følge af Covid-19. 

Bliver en medarbejder syg, og det antages, at smitten er sket i forbindelse med en konkret ar-

bejdsrelateret hændelse, bør der ske anmeldelse. Dog kun hvis medarbejderen antager at 

have krav på ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven. 

Medarbejderen har bevisbyrden og skal kunne sandsynliggøre, at en konkret smitte er sket 

som følge af arbejdet. Risikoen for smitte på arbejdspladsen er ikke større end uden for ar-

bejdspladsen. 

 

SafetyNet introduktionskurser  
Vidste du, at der bliver gennemført kurser i SafetyNet hver måned. Introduktionen er 

målrettet arbejdsmiljøledere (AL), arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) eller andre, der 

registrerer hændelser på vegne af arbejdsmiljøgruppen.  

 

De næste kurser er planlagt til: 

Mandag den 22-08-2022 fra kl. 08.30 – 11.00  

Tirsdag den 20-09-2022 fra kl. 13.00 – 15.30  

Onsdag den 05-10-2022 fra kl. 08.30 – 11.00  

Torsdag den 03-11-2022 fra kl. 13.00 – 15.30  

Mandag den 05-12-2022 fra kl. 08.30 – 11.00  

 

Undervisningen foregår på Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa i IT-lokalet. 

Tilmelding via dette link: https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/series/arbejdsmiljoe/  

 

Det er arbejdsmiljøgruppen, som skal videregive information om SafetyNet og dets arbejdsmil-

jømæssige muligheder. Det er også arbejdsmiljøgruppen, der skal hjælpe medarbejderne i 

gang med brugen af systemet. 

Lederen har dog mulighed for at kontakte Conny Boe Sørensen og indgå aftale om hjælp til op-

start overfor medarbejderne. Det kan evt. ske ved deltagelse på et personalemøde eller lig-

nende. Programmet aftales individuelt. Det kan omfatte log ind, hvad er APV, hvorledes og 

hvornår registrerer man APV, hvad betyder de forskellige arbejdsskadeskategorier eller andre 

relevante emner. 

 

Ny bekendtgørelse om anmeldelse på arbejdsskade-
området gældende fra 1. juli 2022  
 

Tidsfristen for anmeldelsespligten af arbejdsulykker er pr. 1. juli 2022 ændret, hvilket både er 

gældende over for Arbejdstilsynet samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  

Se på Medarbejderportalen: https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmil-

joe/apv-naerved-ulykker-og-arbejdsulykker-safetynet/arbejdsulykker/  

 

Næste side er en huskeseddel til anmeldelser og kan printes ud. 

https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/series/arbejdsmiljoe/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/apv-naerved-ulykker-og-arbejdsulykker-safetynet/arbejdsulykker/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/apv-naerved-ulykker-og-arbejdsulykker-safetynet/arbejdsulykker/
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Arbejdsskadeanmeldelse pr. 01-07-2022

Anmeldereglerne ensrettes for Arbejdsmiljøloven 
samt Arbejdsskadesikringsloven

ANMELDELSESFRISTEN ER 10 DAGE fra hændelsesdatoen 

uanset skadeskategori

En arbejdsulykke hvor der 
vurderes behov for fx 
behandling eller krav på 
ydelser efter loven fx. 
erstatning for varigt mén.

En personskade – fysisk 
og/eller psykisk, der har 
medført varige eller 
forbigående personskade, 
som er behandlings-
krævende samt er sket 
pludselig eller inden for 5 
dage.

En nær-ved ulykke hvor 
man næsten er kommet til 
skade, eller hvor der 
umiddelbart vurderes, at der 
ikke er behov for fx 
behandling eller krav på 
anden erstatning jf. loven.

En hændelse, der kunne 
være gået galt, men 
heldigvis ikke gjorde det, 
samt hændelser der 
omfatter forbigående 
personskade, som ikke er 
behandlingskrævende

En krænkende handling hvor 
anden- eller tredjepart har 
overskredet ens personlige 
grænse, hvor det 
umiddelbart vurderes, at der 
ikke er behov for fx 
behandling eller krav på 
anden erstatning jf. loven.

Oplevelse af krænkende 
handling er en samlet 
betegnelse for mobning, 
seksuel chikane og andre 
former for krænkelser som 
umiddelbart ikke kræver 
behandling.

En anmeldt hændelse kan altid ændres mellem de forskellige kategorier, dvs. at en nær-ved 
ulykke eller en krænkende handling altid kan ændres til en arbejdsulykke, hvis man efterfølgende 
skulle få behov for ydelser efter loven (fx behandlingsudgifter), eller hvis man får vedvarende 
gener på grund af den konkrete hændelse.

Sygefravær eller krav på ydelser jf. Arbejdsskadesikringsloven bør ikke være afgørende for, om 
der skal ske anmeldelse. Anmeldelse bør ske, hvis der er en utilsigtet hændelse, som påvirker 
medarbejderen.

Arbejdsulykker behandles af Personalekontoret og jf. Arbejdsskadesikringsloven. 

Arbejdsmiljøgruppen behandler samtlige anmeldelser i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet 
herunder forebyggelse af lignende hændelser, hvorfor beskrivelse bør fremstå anonymt.

Hjælpespørgsmål til registrering af arbejdsskader – specielt ved oprettelse af arbejdsulyk-

ker, men også øvrige anmeldelser: 

 

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

• Hvordan skete skaden? 

• Hvad var årsag til, at skaden skete? 

• Hvad skete der med medarbejderen? 

• Hvilke 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 er 

der tale om? 
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Datoer for Arbejdsmiljø- og MED-uddannelser 
Arbejdsmiljøuddannelser i 2022 og 2023 

 Den 7. + 8. september samt den 12. oktober 2022 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 23. + 24. november samt den 15. december 2022 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 11. + 12. januar samt 2. februar 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 8. + 9. februar samt den 2. marts 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 10. + 11. maj samt den 1. juni 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 6. + 7. september samt den 28. september 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 Den 22. + 23. november samt den 14. december 2023 fra kl. 8.00-16.00 

 

Tilmelding kan ske her, når du indberetter AMR og AL - Nyvalg. En af oplysningerne, der skal 

tastes ind, er om arbejdsmiljøuddannelsen haves. 

 

 

MED-uddannelser i 2022 og 2023 

 Hold 3: Den 1. samt den 15. september 2022 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 4: Den 17. november samt den 1. december 2022 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 1: Den 19. januar samt den 2. februar 2023 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 2: Den 23. marts samt den 6. april 2023 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 3: Den 31. august samt den 14. september 2023 fra kl. 8.15-15.30 

 Hold 4: Den 13. november samt den 30. november 2023 fra kl. 8.15-15.30 

 

Tilmelding kan ske her, når du indberetter medarbejder- eller ledelsesrepræsentant - Nyvalg. 

En af oplysningerne, der skal tastes ind, er om MED-uddannelsen haves. 

 

Aabenraa Kommunes arbejdsmiljøuge - uge 43 2022 
 
Som et led i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, i Aabenraa Kommune, inviteres med-

lemmer af arbejdsmiljøgrupperne til arbejdsmiljøugen – uge 43. Hoved MED udvalget har be-

sluttet at temaet skal være Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø indeholder fem temaer, der behandles i løbet af et 

halvdags arrangement. Hvert tema gennemgås i forhold til bekendtgørelsens indhold og hvor-

dan vi kan sætte forebyggende initiativer i gang på arbejdspladsen. 

Temaerne er som følgende: 

 Stor arbejdsmængde og tidspres  

 Uklare og modstridende krav i arbejdet 

 Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker 

 Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane 

 Arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden 

 

I kan læse mere på Medarbejderportalen: https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-

arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/aabenraa-kom-

munes-arbejdsmiljoeuge-uge-43/ 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/valg-og-indberetning-af-amr-al-og-medarbejderrepraesentanter/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/med-organisationen/valg-og-indberetning-af-amr-al-og-medarbejderrepraesentanter/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/aabenraa-kommunes-arbejdsmiljoeuge-uge-43/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/aabenraa-kommunes-arbejdsmiljoeuge-uge-43/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/aabenraa-kommunes-arbejdsmiljoeuge-uge-43/
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MED- og Arbejdsmiljøteamet 
 

Vedrørende arbejdsmiljø generelt: arbejdsmiljo@aabenraa.dk   

Vedrørende arbejdsskader: arbejdsskader@aabenraa.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad kan vi 

hjælpe jer med? 

Klaus Moldt 

kmold@aabenraa.dk  

Telefon: 7376 7168 

(Børn og Kultur, Byråds- og Direktions-

sekretariatet og Staben) 

 Arbejdsmiljø og MED 

 Strategi for arbejdsmiljø 

 Retningslinjer 

 Supervision af MED og AMG  

 Henvendelser vedr. Arbejdstilsynet 

 

 
 

Vakant fra 1. august 2022 

Pt. arbejdsmiljo@aabenraa.dk  

Telefon: 7376 7701 

(Social & Sundhed, Plan, Teknik & Miljø, 

Jobcenter og Borgerservice) 

 Arbejdsmiljø og MED 

 Strategi for arbejdsmiljø 

 Retningslinjer 

 Supervision af MED og AMG 

 Henvendelser vedr. Arbejdstilsynet  

 

Annemette Lindvang 

ali@aabenraa.dk  

Telefon: 7376 7756 

 HMU administration 

 Kursusadministration (AM- og MED 

uddannelser) 

 Feriefonden 

 HR Manager (vedr. rekruttering) 

 Administration for personalekontoret 

 

 

Conny Boe Sørensen 

cbs@aabenraa.dk  

Telefon: 7376 7163 

 SafetyNet administrator 

 Arbejdsulykker 

 Brilleskade og andre arbejdsrelaterede 

beskadigelser af kropsbårne midler 

 Bevilling på baggrund af arbejdsulykke 

 Skærmbriller 

 Regres (lønudgifter hvor en tredje part 

er involveret) 
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