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DAGSORDEN

1. Velkomst ved Rikke og Jens

2. Runden rundt 

1. Hvilke udfordringer er det at være AMiR i denne COVID-19 tid?

2. Hvilke arbejdsmiljøproblemer tumler I med?

3. Anmeldelse af COVID-19 som en arbejdsskade

4. Hvilke ønsker har I til møder/arrangementer i efteråret?

5. Eventuelt
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AT-VEJLEDNING 1.7.1-2, AFSNIT 2 - 1. 

JANUAR 2015 OPDATERET JUNI 2019
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Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har meldt klart ud, at smitte med COVID-19 som 

udgangspunkt ikke er en arbejdsskade. Dette skyldes, der er tale om en virussygdom (ligesom 

f.eks. almindelig inf luenza), der er generelt udbredt i samfundet, og derfor kan det ikke 

påvises, om en medarbejder er smittet derhjemme eller på arbejde. 

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring åbner dog op for, at man i nogle tilfælde kan være smittet 

på arbejde, og der kan derfor være tilfælde, hvor regionen vil skulle anmelde smitte med 

COVID-19 som en arbejdsskade. For at dette overhovedet kan komme på tale, skal følgende 

være opfyldt: 

 

• Diagnosen COVID-19 skal være stillet. AES specif icerer, at det ikke er nok med en 

mistanke om smitte, men specif icerer ikke, hvordan diagnosen skal være stillet. Jeg 

tænker, at en test, der viser positiv COVID-19 eller en antistoftest, der viser, man har 

været smittet, må være de nødvendige test. 

• Medarbejderen har været udsat for konkret smitte eller der skal være sandsynlighed 

for, at medarbejderen er blevet smittet på arbejde (det sidste led er særligt relevant for 

sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19 patienter). Det betyder, at for langt 

det meste administrative personale i regionshusene, vil der være en formodning for, at 

de ikke er smittet i forbindelse med arbejde. 

 

Selv hvis begge ovenstående kriterier er opfyldt, skal der dog stadig kun ske anmeldelse hvis: 

 

• Medarbejderen stadig er syg efter 5 uger. 

• Eller der er udsigt til, at medarbejderen får et varigt mén eller tab af erhvervsevne. 
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ANMELDELSE AF COVID-19 SOM EN ARBEJDSSKADE
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Sagsbehandlingen 

Anmeldelsen bliver automatisk sendt til Forsikringsenheden, der på baggrund af 

myndighedernes kriterier vil vurdere, om din sag skal sendes videre til Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, eller om den kan behandles færdig i Forsikringsenheden. 

Hvis Forsikringsenheden vurderer, at din sag skal behandles som en erhvervssygdom, f.eks. 

hvis du har været udsat for smitte i mere end 5 dage, vil sagen blive sendt til 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter overtager sagsbehandlingen. 


