
Guide til anmeldelse 
af arbejdsskader

Hvilke skader skal I  
anmelde og hvor?
Arbejdstilsynets krav til anmeldelse af arbejdsskader
I bekendtgørelsen om anmeldelse af arbejdsulykker skriver 
Arbejdstilsynet således:

§ 1. 
Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fra-
værsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der 
er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller 
forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i en dag eller mere 
udover tilskadekomstdagen. 

Minimumskriterier for anerkendelse
Arbejdsskadeloven har disse minimumskriterier for at godkende 
arbejdsskade og skadeserstatning:

–  Skaden forventes at medføre varigt følger i form af  
mén (minimum 5 %) og/eller tab af erhvervsevne EET  
(minimum 15 %).

–  Skaden medfører behandlingsudgifter, fx i form af  
kiropraktor eller fysioterapeut.

–  Der er skader på tænder, proteser eller briller.
–  Hvis medarbejderen ikke har genoptaget arbejdet efter 

5 uger, skal skaden altid anmeldes.

Småskader som fx et blåt mærke og en rift i fingeren er ikke an-
meldelsespligtige og skal ikke anmeldes, medmindre medarbej-
deren antages at ville få varige gener efter uheldet.

Anmeldelse af arbejdsskader i EASY på virk.dk
I skal altid anmelde arbejdsskader i EASY på virk.dk efter  
Arbejdstilsynets kriterier §1 (se ovenfor). 

Punkt 5 i EASY - Forsikring og bilag
Her skal l markere om ulykken skal anmeldes til arbejdsgivers 
forsikrings selskab og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,  

med henblik på at få arbejdsskaden vurderet efter arbejds- 
skadeloven.

Hvis ulykken opfylder kriterierne for anerkendelse, skal I svare  
ja i punkt 5 på anmeldelsen.

Ved mindre skader, hvor skadelidte ikke er kommet væsentligt 
til skade, ikke forventer skadesbehandling hos fx fysioterapeut 
eller kiropraktor og ikke har haft mere end 5 ugers fravær, skal  
I svare nej i punkt 5.

Det skal I anmelde til Codan
Brilleskader skal I altid anmelde til os på en særlig formular på 
codan.dk. De skal ikke anmeldes i EASY. 
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Vi anbefaler alle arbejdsskader 
registreres

Alle anmeldelsespligtige arbejdsskader skal altid 
anmeldes i EASY. Vi anbefaler også, at I registerer 
nærved-ulykker og evt. andre hændelser enten i EASY 
eller i jeres eget it-system. På den måde får I et godt 
overblik over hvilke hændelser – store som små, der er 
sket i jeres virksomhed. Den viden kan hjælpe jer med 
at forebygge arbejdsskader fremadrettet.


