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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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ANMELDELSE AF COVID-19 SOM EN ARBEJDSSKADE

Hvis man ikke kan pege på én bestemt hændelse eller konkret 

smitte (inkl. smitterisiko) inden for 5 dage, men sygdomsramte 

derimod har været i kontakt med COVID-19 smittede personer 

– eller potentielt smittede personer – i en periode ud over 5 

dage, vil arbejdsskademyndighederne skulle behandle 

Anmeldelsen som en erhvervssygdomssag
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Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får

mistanke om, at en person har en formodet erhvervssygdom, har pligt til at 

anmelde sygdommen som en erhvervssygdom til AES.

For COVID-19 betyder det konkret, at læger og tandlæger skal anmelde 

sygdomstilfælde med COVID-19, hvis de konstaterer eller mistænker, at en 

person har pådraget sig sygdommen gennem arbejdet.



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

ANMELDELSE AF COVID-19 SOM EN ARBEJDSSKADE

Kan COVID-19 være en arbejdsskade 
Smitte med COVID-19 er som udgangspunkt ikke en arbejdsskade – vil dog i nogle tilfælde 

efter en konkret vurdering kunne blive anerkendt som en arbejdsskade 

– enten som arbejdsulykke eller en erhvervssygdom – se vejledning fra Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring - https://www.aes.dk/da/Presse-og-

nyheder/Nyhedsarkiv/2020/4_marts_coronavirus.aspx 

Forsikring anbefaler at I anmelder alle skader (sygemeldinger)  med COVID-19 (hvis skadelidte er blevet 

smittet i forbindelse med sit arbejde)  i Insubiz (system til at anmelde forsikringsskader) og så bliver de 

behandlet som alle andre anmeldelser af arbejdsskader. 

Det vil sige, der hvor der 

• ingen sygefravær har været så bliver skaden registreret i Insubiz – skadelidte får et brev fra 

Forsikring hvori vi bl.a. skriver: ”Du har oplyst, at du ingen sygedage har haft på grund af skaden, 
hvorfor vi henlægger sagen. Viser det sig senere, at du har fået følger der generer dig i 
dagligdagen på grund af ovenstående skade, henvender du dig til Forsikring igen. ”  

• har der været sygedage bliver anmeldelsen sendt til behandling ved vores mægler Sedgwick – 

skadelidte får et brev fra Forsikring hvori vi bl.a. skriver: ”Du vil få brev fra Ringkøbing-Skjern 
Kommunes mægler Sedgwick Leif Hansen A/S, om hvorvidt skaden er omfattet af lov om 
arbejdsskadesikring.” 

• ved sygefravær over 5 uger vil Sedgwick sende anmeldelsen til Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring. 
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Hvis man selv vælger at anmelde det som en arbejdsskade gøres det via

nedenstående link:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AES/Anmeld_arbejdsulykke_som

_tilskadekommen
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