Huskeskema til anmeldelse af arbejdsulykke
1. Skadelidte:
Navn:

CPR-nr

Adresse:

Postnr.: / By:

Stillingsbetegnelse på ulykketidspunktet:

Ulykkedato:
Kl.:
Praktikant
x

Er skadelidte: Lønmodtager
Elev
Anden uddannelse
Andet
Tilskadekomnes ansættelsestidspunkt:

x

2. Skadelidtes arbejdsgiver på ulykketidspunktet
Arbejdsplads/virksomhedens navn:
Høje Taastrup Kommune
Adresse:
Ulykkestedets adresse:

CVR-nr.: 19501817
Postnr. / By:
Tlf.:
Postnr. / By:

Arbejdsgivers forsikringsselskab:
Høje-Taastrup Kommune, C/O Willis

3. Beskriv
Hændelsesforløbet så udførligt som muligt (hvis løfteskader beskrives byrden med
vægt og mål)

Blev der anvendt redskaber eller maskiner – hvis ja, hvilken:

4. Oplysninger om skaden og evt. sygefravær
Skadens art - sæt kryds
Sårskade og overfladiske skader
Hjernerystelse/indre kvæstelser
Forskydning af led
Forstuvning/ forvridning/ forstrækning
Knoglebrud
Slag, spark, bid eller krads
Trusler om vold
Stikskade

Skadet del af legemet - sæt kryds
Hoved undtagen øjne
Øjne
Hals / nakke
Ryg/Ryggrad
Skulder/ overarm /albueled
Underarm
Hånd/håndled
Fingre, én eller flere
Hofte / lænd
Ben, herunder knæ
Fødder, herunder tæer

Andet beskriv her:

Andet beskriv her:

Sygefravær:
Fra dato:

Til dato:

Hvis der ikke har været syge fravær sæt kryds
her: ____

5. Oplysninger om anmelder
Anmelder er: (sæt X):
Arbejdsgiver
Skadelidte

Telefon og evt.
kontaktperson.
Dato

/

Anmelders underskrift

Intern undersøgelse af ulykken
Få overblik over ulykkesstedet (tegn evt. en skitse). Tal med skadelidte og alle vidner hurtigst
muligt og få deres umiddelbare beskrivelse af ulykkesforløbet og de omstændigheder, der førte
til ulykken.
Beskriv hændelsesforløbet ved hjælp af skadelidtes og vidners forklaringer

Når hændelsesforløbet er klarlagt, skal årsagerne til ulykken findes
Var der forhold i omgivelserne, der bidrog til, at ulykken kunne ske (fx mangler ved det
tekniske udstyr)?

Var der forhold ved arbejdssituationen, som havde indflydelse på, at ulykken skete (fx
mangler ved den organisatoriske planlægning)?

Beskriv, hvilke andre omstændigheder der havde indflydelse på ulykken

Arbejdsmiljøgruppens forebyggende foranstaltninger

Dato ___________ Arbejdsmiljøgruppen _____________________________

Baggrund:
At-meddelelse om arbejdspladsvurdering
At-anvisning om vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdsplads
(arbejdspladsvurdering)

