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Arbejdsulykke 
Ved en arbejdsulykke forstås en personskade forårsaget af en uforudset 

hændelse. Skaden kan opstå pludseligt eller vise sig inden for 5 dage. 

Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgivers 

forsikringsselskab indenfor et år fra skaden er sket.  

Det er arbejdsgiver, der skal anmelde arbejdsskaden. 

 

Erhvervssygdom 
Ved erhvervssygdomme forstås sygdomme, som efter medicinsk dokumen-

tation kan påvises forårsaget af særlige påvirkninger ved udførelse af et ar-

bejde.   

Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen indenfor et år fra 

det tidspunkt, hvor det formodes, at sygdommen er forårsaget af arbejdet. 

Det er skadelidtes læge, der skal anmelde arbejdsskaden. 

Hvem gør hvad 
 

AMR/ (TR) sikrer, at der sker en anmeldelse.  

 

AMR/ (TR) sender en kopi af anmeldelsen og fuldmagtserklæringer 

til kredsen. Kredsen følger proceduren på side 2. Skaden indskrives som 

personsag og følges til den er afsluttet. 

 

Efter anmeldelsen kommer et brev fra forsikringsselskabet eller Ar-

bejdsskadestyrelsen. Kredsen og AMR følger op på om det er kommet 

inden 3 måneder. 

 

AMR/TR tager sig af en eventuel social del, sygemelding, terapeut 

etc. og henviser medlemmet til kredsen. 

 

Når arbejdsmiljøgruppen har lavet den interne undersøgelse sendes 

kopi til kredsen. 

 

Læs mere på DLF´s hjemmeside under ”Arbejdsskader”, som du finder un-

der rådgivning på www.dlf.org   

 

Her hentes også skemaer til anmeldelse af arbejdsulykke, erhvervssygdom 

og fuldmagter (2 stk.), som skal udfyldes og afleveres til kredsen. 

HUSK 

 

at give besked, når din arbejdsskadeanmeldelse er sendt til Arbejdsskade-

styrelsen. Alle anmeldelser skal registreres i kredsen – også dem der ikke kommer 

videre end en anmeldelse. 

 

at give besked, når du har været til undersøgelse hos en læge, der skal sende en 

erklæring i sagen. 

 

at du altid kan ringe til kredsen/Danmarks Lærerforening, hvis du er i tvivl om 

noget vedrørende din arbejdsskadesag. 

 

selv at anmelde skaden til private forsikringer, som du eventuelt selv har tegnet. 
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Amagerkredsen - Kreds 13 
Præstefælledvej 37, 2770 Kastrup  

tlf 32 51 08 21, fax 32 52 81 91 

 

Bornholms Lærerforening 
Kommandantgården Rosengade 2 B, 3700 Rønne  

tlf 56 95 50 55, fax 56 95 74 55 

 

Frederiksberg Kommunelærerforening 
Frydendalsvej 24., 1809 Frederiksberg C  

tlf 33 29 78 11 

 

Gentofte Kommunelærerforening 
Hellerupvej 44, 2900 Hellerup  

tlf 39 62 15 44 

 

 

 

Gladsaxe Lærerforening 
Stengårds Alle 197, 2860 Søborg  

tlf 39 56 55 11, fax 39 56 16 48 

 

Københavns Lærerforening 
Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C  

tlf 33 22 33 22, fax 33 22 42 11 

 

Lyngby-Taarbæk Kommunelærerforening 
Skolebakken 25, 2830 Virum 

tlf 45 87 26 21, fax 45 88 59 22 

 

Rudersdalkredsen 
Kongevejen 91, 2840 Holte  

tlf 45 41 38 38, fax 45 41 28 28 


