
Hvad gør du, hvis du får 
en arbejdsskade?
Forebyggelse – vejen til færre arbejdsskader
I Malerforbundet arbejder vi for at forebygge arbejdsskader.
Vi giver dig bistand, hvis du får en arbejdsskade.
Det er en forudsætning, at du er medlem, når skaden sker.

Kontakt din afdeling, hvis du har spørgsmål.



Arbejdsulykke
Hvad er en arbejdsulykke?
En skade, der opstår pludseligt eller en påvirkning på arbejdet, der varer i op 

til 5 dage. 

Din arbejdsgiver skal i de fleste tilfælde anmelde skaden til Arbejdstilsynet 

og sit forsikringsselskab. 

Hvis skaden er sket, skal din arbejdsgiver altid anmelde skaden, hvis der 

forventes at være ret til erstatning efter Arbejdsskadeloven. 

Det skal ske senest 9 dage efter skaden. 

Din arbejdsgiver skal anmelde skaden til Arbejdstilsynet, hvis der er mindst 1 

sygefraværsdag ud over skadedagen. 

Forsikringsselskabet sender sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis 

der vurderes at være erstatning.

Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder, kan du selv anmelde.

Husk altid at gå til lægen med det samme, hvis du er udsat for en arbejds-

ulykke. Det kan få stor betydning for dokumentationen.



Erhvervssygdom
Hvad er en erhvervssygdom?
Påvirkninger af dit arbejde, som fører til sygdom. Påvirkningen skal vare mere end 5 

dage.

Gå altid til lægen med det samme, hvis du har smerter eller gener og mistanke om, 

at det er grundet dit arbejde. Det kan få stor betydning for dokumentationen i en 

arbejdsskadesag.

Din læge har pligt til at anmelde sygdommen, hvis der er mistanke om, at det kan 

være på grund af dit arbejde. 

Anmeldelse skal ske til Arbejdstilsynet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Anmeldelse skal ske snarest muligt, men senest 8 uger efter lægen kender til syg-

dommen.

Hvis lægen ikke vil anmelde, kan du selv anmelde. 

Frister for anmeldelse af  
arbejdsskader
Fristen for at anmelde er 1 år, uanset om det er din arbejdsgiver, lægen eller dig, der 

anmelder. Der kan ses bort fra fristen, hvis særlige betingelser er opfyldt. 

Arbejdsgivere og læger kan få en bøde, hvis de ikke anmelder arbejdsskader.

Selv om læge og arbejdsgiver har pligt til at anmelde skader, har du selv ansvaret 

for, at skaden anmeldes, hvis ikke de har gjort det. 

Du har derfor pligt til selv at anmelde inden 1 år efter skaden.



Forebyggelse – vejen til færre  
arbejdsskader
Din arbejdsgiver er ansvarlig for at arbejdet udføres 
efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

Du står derfor ikke alene, når det gælder forebyggelse af 
arbejdsskader på arbejdspladsen. 
En høj sikkerhed på arbejdspladsen kan kun opnås, hvis din mester vil det. 
Du kan være med til at påvirke, at der kommer fokus på forebyggelse. 

•  Spørg efter arbejdspladsvurderingen(APV) på din arbejdsplads. Du skal vide, hvor 
den er. APV´en kan beskrive, hvilke forhold, der skal ændres og hvordan. APV´en skal 
løbende justeres, men senest hver 3. år.  
Husk I årligt skal have en drøftelse om arbejdsmiljøet.

•  Sørg for at blive oplært og instrueret, så du bedst muligt kan forebygge, at du får en 
skade.

•  Vær modig og tal med dine kollegaer, din arbejdsmiljørepræsentant og din mester, hvis 
du bliver opmærksom på, at arbejdet bliver udført, så der er risiko for skader.   

•  Hvis du ikke har en arbejdsmiljørepræsentant, kan du kontakte din lokale  
fagforenings-afdeling i Malerforbundet med spørgsmål. 

•  Husk at anvende hjælpemidler og værnemidler –  
det er for sent, når skaden er sket. 

•  Arbejdspladsen skal indrettes, så der ikke sker skader. 

•  Hvis skaden er sket eller tæt på at ske, kan I bruge Arbejdstilsynets skemaer til at kort-
lægge, hvordan I kan undgå, at der sker en skade eller at samme skader gentager sig. 

Læs mere her hos Branchefællesskabet for arbejdsmiljø, Bygge & Anlæg:   

https://www.bfa-ba.dk/ulykker/ulykkesanalyse/fakta-om-naer-ved-ulykker#.VMjoU2iG_TO
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