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ARBEJDSSKADER

•Regionens procedure i forhold til anmeldelse af 

arbejdsskader – primært arbejdsulykker

•Metoder og redskaber til analyse

•Hvordan undgår vi gentagelser?



HVAD ER EN ARBEJDSULYKKE?

• der er tale om en personskade (fysisk eller psykisk)

• skaden skal være forårsaget af en hændelse eller 
påvirkning

• hændelsen eller påvirkningen skal have sammenhæng 
med arbejdet

• skaden skal være indtruffet pludseligt eller inden 5 dage –
ellers hører det under erhvervssygdomme/erhvervsbetinget 
lidelse



I Region Nordjylland 

anmelder vi alle 

arbejdsulykker



•Arbejdsulykker uden fravær og 

uden erstatningskrav umiddelbart 

– interne 

•Arbejdsulykker med fravær

•Arbejdsulykker med 

erstatningskrav



HVORNÅR SKAL ULYKKEN ANMELDES? 

INTERNE SKADER

Ulykker uden fravær og uden krav om 

erstatning skal anmeldes hurtigst muligt 

(Interne skader). 

Skadelidte har mulighed for at tage sagen 

op med henblik på erstatning indenfor 1 

år fra skadens indtræden. 



HVORNÅR SKAL ULYKKEN ANMELDES? 

ARBEJDSULYKKER MED FRAVÆR

• ulykker, der medfører fravær på en dag eller mere ud 

over tilskadekomstdagen skal af lederen hurtigst 

muligt og inden 6 dage anmeldes til den 

person/sagsbehandler, der har opgaven med at 

anmelde til Arbejdstilsynet. Det er et krav, at 

anmeldelsen til Arbejdstilsynet skal ske senest 9 dage 

efter første fraværsdag. Fraværet behøver ikke at ligge 

i umiddelbar tilknytning til ulykkesdatoen. 

• Fravær grundet arbejdsskade skal registreres med 

lønkode 590. 

• Husk opdatering hvis der er efterfølgende fravær



HVORNÅR SKAL ULYKKEN ANMELDES? 

ARBEJDSULYKKER MED ERSTATNINGSKRAV

Ulykker der antages, at kunne begrunde krav om 

ydelser efter loven, skal anmeldes hurtigst muligt 

og senest 9 dage efter ulykken er sket. 

Sker denne anmeldelse ikke rettidigt, kan 

skadelidte eller dennes efterladte dog rejse 

kravet indenfor en frist på 1 år fra 

arbejdsulykkens indtræden. Dog anbefales 

anmeldelse foretaget hurtigst muligt af hensyn til 

dokumentationskravet for årsagssammenhæng 

som beskrevet under ”Hvad er en 

arbejdsulykke?”. 



ANMELDESKEMAET

➢hændelsebeskrivelse

➢kategorisering

➢fravær

➢ønske om erstatning

➢ledernavn skrives ☺

➢Obs kvitteringsmail til skadelidte og 

leder

➢analyse



Ulykkesanalyse hvordan?



En historie om 

analyseværksteder….









NYSGERRIGHED

• Wikipedia:

• Nysgerrighed er en elementær menneskelig følelse af at ville kende til noget ukendt. Det er 

et grundlæggende motiv, som ytrer sig i en trang til at undersøge omverdenen og at løse 

enhver modsætning i begrebsmæssige konflikter. 

• Den Store Danske:

• Trang til at undersøge noget nærmere…..

http://da.wikipedia.org/wiki/Menneske
















Nye muligheder

Nye handlinger

Ny forståelse









Analyse af case



ØVELSE UD FRA CASE

Hvilke spørgsmål har I lyst til at

stille i forbindelse med analyse og 

fokus på forebyggende tiltag?



TILLØB TIL ULYKKER

Tilløb til ulykker: Tilløb til ulykker er 

pludselige og uventede hændelser 

eller potentielle situationer, som kunne 

have medført, at et menneske kom til 

skade, men som under heldige 

omstændigheder ikke gjorde det.



TILLØB TIL ULYKKER PÅ JERES ARBEJDSPLADS?

Snak med sidemanden….

Hvilke tilløb til ulykker kan I komme i tanke 

om på jeres egen arbejdsplads?



EKSEMPLER

• Løse ledninger

• Stikkontakter, senge eller andet teknisk som ikke 

er i orden

• Rod i depoter

• Ændret adfærd ved vores patienter, beboere

• Uhensigtsmæssig kommunikation i samarbejde

• Vand på gulvet, trapper eller terræn

• Manglende procedurer omkring håndtering af 

div.??

• Utilstrækkelig oplæring

• Etc………..





DEPOTBILLEDE FRA DEN VIRKELIGE VERDEN



ELLER HER?



VIGTIGE DELELEMENTER AF FOREBYGGELSEN

•Få øje på

•Registrere

•Handle

•Formidle



Læringsopslag
Kender I det?

Har I brugt dem?



• Tør op med det samme, hvis du spilder væske!

• Sørg for, at der ikke ligger eller 

står ting i vejen for dig selv og 

din kollega!

• Hold gulvene fri for 

ledninger og slanger!

Hilsen fra din arbejdsmiljøgruppe

Pas på dig selv og dine kolleger  –



Før…

Efter…

Har du tænkt på, at oprydning 

kan være = forebyggelse af 

en arbejdsulykke?
Hilsen fra din arbejdsmiljøgruppe 



KAN DU FINDE 5 UPS’ER – MÅSKE 
FLERE…?

Hilsen fra din arbejdsmiljøgruppe 

Ps: Løsningen følger inden længe…



FANDT DU 5 UPS’ER – ELLER VAR DER 
FLERE…?

Hilsen fra din arbejdsmiljøgruppe 



• Vær opmærksom!

• Brug gelænderet!

• Har du det rigtige 

fodtøj på?

• Ro på!

Hilsen fra din arbejdsmiljøgruppe

Pas på dig selv  –



HVORDAN UNDGÅR VI GENTAGELSER?

Risikovurdering

Kortlægning

Analyse og brug af handleplaner/APV´er

Fokus på tilløb til ulykker

Og ……?

Systematik
Og 

At vi alle tager ansvar for eget og andres arbejdsmiljø ☺



TAK FOR I DAG  ☺


