
ARBEJDSULYKKER
REGISTRERING AF

Arbejdsulykker skal anmeldes til arbejdstilsynet. Arbejdsulykker - fysisk eller psykisk, der med-
fører fravær ud over den dag ulykken indtraf - skal anmeldes til arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal 
ske inden 9 dage.

Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som en pludselig, uventet og skadevoldende hæn-
delse, der sker i forbindelse med arbejdet og som medfører personskade. 

UNDERRAPPORTERING AF ARBEJDSULYKKER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Undersøgelse gennemført af læger på Odense Universitetshospital, viser en underrapporte-
ring af arbejdsskader på det sociale område på 65 %. 

Skadestuen på Odense Universitetshospital spurgte i perioden 2003-2010 patienter, om ska-
den var sket i arbejdstiden. Lægerne kontrollerede efterfølgende, om skaden var anmeldt til ar-
bejdstilsynet.

På det sociale område blev 34,4 % af ulykkerne, sket i arbejdstiden, anmeldt til arbejdstilsynet. 

Det sociale område er her: Dag og døgninstitutioner for børn og voksne, hjemmepleje og 
døgninstitutioner for voksne, plejehjem.

ARBEJDSULYKKER SKAL ANMELDES SNAREST OG INDEN 9 DAGE

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

§ 3.   Arbejdsgiveren skal give virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræ-
sentanten) adgang til anmeldelsen. Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne 
en kopi af anmeldelsen

§ 9.  Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, 
straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, den der

1. overtræder § 1, § 3 eller 
2.  ikke efterkommer påbud eller afgørelse uden påbud, der er meddelt i henhold til be-

kendtgørelsens bestemmelser. 

Stk. 2. For overtrædelse af § 1, kan der pålægges arbejdsgiveren bødeansvar, selv om 
overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. 
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Arbejdsulykke eller erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan 
komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. En erhvervssygdom anmeldes af skade-
lidtes læge. Denne har pligt til at anmelde, så snart vedkommende får mistanke om, at der forelig-
ger en sygdom, der kan skyldes arbejdet. Arbejdsgiveren skal ikke anmelde en erhvervssygdom. 

Om forskellen mellem en arbejdsulykke og en erhvervssygdom, se Arbejdsskadestyrelsens hjem-
meside.

Tilløb til ulykker, kaldet nærved ulykker, skal registreres.  En nærved ulykke kan være optræk 
til vold, fx en tilspidset konflikt mellem en medarbejder og bruger, der ikke munder ud i vold. Ar-
bejdstilsynet har ikke retningslinjer for registrering af nærved ulykker, men arbejdspladsen skal 
registrerer disse og behandle dem i MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisation. Formålet med re-
gistrering af nærved ulykker er forebyggelse. Registreringen skal derfor kunne anvendes forbyg-
gende, eksempelvis i forbindelse med arbejdspladsvurderingen.

Registrering af nærved ulykker skal, som al anden dokumentation, give mening, og tiden brugt til 
registreringen skal stå mål med den forebyggende effekt. Det er derfor vigtigt, at MED-udvalget 
og arbejdsmiljøorganisation aftaler en registrering, som kan fungere i praksis. 

NÆRVED ULYKKER OG ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelse af ulykke og sundhedsskader samt tilløb 
hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

Arbejdsmiljøudvalget skal: Sørge for, at årsagerne til ulykker og sundhedsskader samt tilløb 
hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. 

TJEK:

•  Anmeldes arbejdsulykker, der medfører fravær ud over en dag, til 
arbejdstilsynet? Sker det inden 9 dage?

• Registreres nærved ulykker? 
•  Analyserer MED-udvalget / arbejdsmiljøorganisationen arbejdsulykker 

og nærved ulykker?


