Vejledning til at indberette arbejdsulykker i Høje-Taastrup Kommune
Denne vejledning beskriver hvordan en ulykke anmeldes. Det er også muligt at registrere mindre
hændelser. Læs mere om de to ulykkestyper på HR-portalen under afsnittet arbejdsskader
Hvilke ulykker skal anmeldes?
Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen
skal anmeldes.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings definition af en ulykke er:
En arbejdsulykke er en personskade, der indtræffer med tilknytning til arbejdet, og er forårsaget af
en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.
Hvornår skal ulykken være anmeldt?
Arbejdsulykken skal anmeldes hurtigst muligt, dog senest 9 dage efter hændelsen og/eller første
fraværsdag. Hvis ulykken bliver anmeldt senere end 12 måneder efter hændelsen anses ulykken for
værende forældet og behandles efter skærpende omstændigheder.
Anmeldelse af ulykker via SafetyNet/A-skade.
I Høje-Taastrup Kommune anvender vi SafetyNet/A-skade til at anmelde arbejdsulykker, og
registrere mindre hændelser.
For at indberette en ulykke skal indberetteren gøre følgende:
1. Indtaste oplysninger vedr. ulykken under fanen Indberetning (se side 3)
2. Analysere ulykken for at forebygge lignende hændelser under fanen Intern undersøgelse (se
side 6)
3. Sørge for at overføre anmeldelsen til Easy1 (se side 10)
4. Sørge for at skadelidte får en kopi af arbejdsskadesrapporten og følgebrevet (se side 13
eller 16)
Efter ulykken er anmeldt sendes den via Easy til Willis2. Dette gælder for alle indberettede ulykker,
både med og uden fravær.
Hvis der er fravær i forbindelse med ulykken registreres denne hos Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring og Arbejdstilsynet til skadesstatistikker.
Hvis en arbejdsulykke bliver anerkendt er det muligt for skadelidte at få:
- Betaling for behandlingsudgifter mv.
- Erstatning for tab af erhvervsevne
- Godtgørelse for varigt mén
- Overgangsbeløb ved dødsfald
- Erstatning for tab af forsøger ved dødsfald
- Godtgørelse til efterladte

1

Easy er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings elektroniske arbejdsskadesystem til indberetning af alle ulykker i
Danmark
2
Willis er det selskab som vurderer vores arbejdsulykker

1

2

Guide til A-Skade (Safety-Net)
A-skade er bygget op, så du har adgang til din afdeling/arbejdsplads. Du kan få tilknyttet flere
arbejdspladser hvis du får behov for dette.
Login til systemet sker ved hjælp af link på HR-portalen, under Arbejdsmiljø – Arbejdsskader eller:
https://online.safetynet.dk/HoejeTaastrupKommune/Login.aspx?ReturnUrl=/HoejeTaastrupkommun
e/default.aspx
På indgangsbilledet logger du ind med brugernavn og kode. Hvis du ikke er oprettet, skal du rette
henvendelse til Administrationsteamet i HR-Centret.
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Indberetning af ulykke
For at oprette en sag, klik på Opret:

under ”hurtige handlinger”.

Du kan vælge at oprette:
1: Ulykke
2: Registrering (se anden vejledning)
Vælg 1: Ulykke

Klik OK til at oprette en ulykke:

Ved valg af ulykke kommer du ind på indberetningsbilledet, hvor der er 3 faner tilgængelige:
 Indberetning,
 Intern undersøgelse
 Journal.
Alle faner skal bruges til at indberette en ulykke. Man klikker på den fane man ønsker at benytte –
f.eks. Indberetning. De to andre faner vil blive markeret med svag grå, men kan gøres aktive ved
at klikke på fanen.
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På fanen ”Indberetning” indberetter du oplysninger om selve hændelsen:
Alle felter med rød * skal udfyldes, da disse er obligatoriske felter. Der er felter med rød * på
fanerne indberetning og intern undersøgelse.

Ved at taste cpr-nr. uden
mellemrum og tryk søg, henter Askade oplysninger i lønsystemet,
og du slipper for manuelt at taste
oplysningerne.
Under skadelidte er det derfor
kun stillingsbetegnelse og område
der skal udfyldes.

Hvis du har benyttet
søgefunktionen med cpr-nr., skal
du ikke udfylde noget i Anmelder
og Skadelidtes arbejdsgiver.

Ulykkested benyttes kun hvis
hændelsen sker uden for arbejdspladsens matrikel.
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Ulykkesoplysninger er
beskrivelse af hændelsen:
Skadeart kode: Hvilken type
skade har skadelidte pådraget
sig #
Legemsdels kode: Hvilket
sted på kroppen har skadelidte
slået/brækket/skadet #
Hændelseskode: Hvad er der
sket #
Teknik kode: Hvem/hvad er
skyld i skaden #
Skadetype: altid ulykke
Følgevirkninger: forventet
sygefravær
Sendes til forsikrings: altid
et JA. Hvis der vælges nej,
sendes sagen ikke videre til
vurdering hos Willis.
Vidne: benyttes kun hvis nogle
har overværet hændelsen

# - Se eksempler på dette på side 17 i vejledningen.
Når alle oplysninger er udfyldt - som minimum alle felter med rød stjerne, klikkes der gem, således
indtastede oplysninger ikke forsvinder:

Forskellen på Gem og Gem/Vis
Ved at klikke på Gem, gemmes de oplysninger du har tastet. Du kan fortsætte med at taste og gå
til andre faner.
Ved at klikke på Gem/Vis gemmes og låses teksten. Du skal klikke på rediger inden videre
bearbejdning kan ske.
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Forebyggelse:
For at få den størst mulige forebyggelse af evt. fremtidige ulykker er det vigtigt at
arbejdsmiljøgruppen analyserer hændelsen.
Det er derfor vigtigt at dette arbejde prioriteres højt. Forebyggelse af ulykker gøres blandt andet
ved at arbejdsmiljøgruppen/anmelderen arbejder med den Interne undersøgelse.
Den Interne undersøgelse er en del af anmeldelsen, og anmeldelsen kan ikke afsluttes og
videresendes før felter med rød stjerne er udfyldt:

På Intern undersøgelse er der to felter
som minimum skal udfyldes:
-

Skadelidtes ideer til forebyggelse
Arbejdsmiljøgruppens løsning til
forebyggende foranstaltninger – se
nederst på siden

Under Forebyggende
foranstaltninger skal
arbejdsmiljøgruppen finde
løsningsmuligheder og forebyggende
aktiviteter for at forebygge lignende
ulykker i fremtiden
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Når alle oplysninger er indberettet på fanerne ”Indberetning” og ”Intern undersøgelse” klikkes
Gem/Vis.
Teksten låses. Sagen er klar til at få ændret status og blive sendt til vurdering.

Når systemet gemmer sagen kommer du automatisk tilbage til startbilledet på sagen.
For at gøre sagen klar til behandling hos Willis skal du skifte status ved at vælge og klikke på Ny
sag i rullegardinet:

Hvis alle felter er udfyldt vil sagen skifte status fra kladde til ny sag. Dette betyder at sagen er klar
til at blive sendt videre til vurdering. For at sende sagen videre se på side 10 – Videresendelse af
sagen.
Hvis alle påkrævede felter (felter med rød stjerne) ikke er udfyldt vil du få besked på dette når du
forsøger at skifte status fra kladde til ny sag. Det betyder at sagen stadig står som kladde.
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For at færdiggøre sagen, skal du tilbage til sagen og indberette de manglende felter. Dette gøres på
følgende måde:
Klik på returpilen.

Klik herefter på rediger.

Udfyld de manglende felter. Vær opmærksom på at der findes to obligatoriske felter under fanen
Intern undersøgelse.
Når alle de manglende felter er udfyldt klikkes på Gem/Vis.
Herved låses teksten, og sagen er klar til at få ændret status.

Når du klikker Gem/Vis, låses teksten og du kommer tilbage til startbilledet.
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Du skal nu skifte status til Ny sag ved at vælge og klikke på Ny sag i rullegardinet:

Hvis alle påkrævede felter (felter med rød stjerne) fortsat ikke er udfyldt vil du få besked på dette,
du må gå tilbage til side 8 - øverst, og følge vejledningen.
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Send sagen til behandling
Efter sagen har skiftet status til Ny sag, skal sagen sendes til Willis via Easy (Easy er
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings elektroniske indberetningssystem). Når sagen sendes til Easy
modtager Willis sagen automatisk. Herefter vurderer Willis hvorvidt arbejdsulykken er omfattet af
arbejdsskadesikringsloven eller om sagen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Du sender sagen til Willis via Easy på følgende måde:
Klik på feltet Easy:

Herefter klikker du på Overfør til Easy:
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Systemet overfører nu til de relevante parter. For at sikre at sagen er sendt uden fejl klikkes der på
Opdater status. Der kan gå op til 15 minutter inden du får svar fra Easy.

Når sagen er overført til Easy vil du modtage nedenstående besked:
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Hvis du modtager en fejlmeddelelse fra Easy, kontakter du Administrationsteamet.
Fejlmeddelelse:
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Dokumenter til skadelidte
For at skadelidte kan følge sagen, udskrives følgebrev og arbejdsskaderapport (Easy blanket) til
skadelidte. Dette gøres ved at klikke på pilen eller sags nr.:

Klik herefter på Udskriv (nedenfor) eller E-mail (s. 16):

Hvis du vælger Udskriv:
Du skal udskrive
- EASY blanket
- Følgebrev med eller uden fravær afhængig af, om skaden er med eller uden fravær
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For at udskrive EASY blanket klikkes på Easy blanket:
For at åbne EASY blanketten klikkes på Åbn:

EASY blanketten kommer som en pdf-fil som nedenstående og skrives ud til skadelidte:
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Herefter skal du skrive et følgebrev ud, som passer til hændelsen. Det er enten:
- ulykke med fravær
eller
- ulykke uden fravær.
I dette tilfælde vælges ulykke uden fravær.

For at åbne brevet klikkes på Åbn:

Brevet som ligner nedenstående skrives ud og afleveres til skadelidte sammen med EASYblanketten.

xxxx

Anmelder
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Hvis du vælger E-mail:
Udfyld felterne som nedenstående:

Udfyld modtagermail

Udfyld ønsket tekst
tetetekstteønskmodt
agermail

Sæt flueben i:
EASY blanket
Følgebrev
med/uden fravær
tetetekstteønskmo
dtagermail
Klik på ikonet
tetetekstteøn
skmodtagerm
ail
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Eksempler på hændelseskode, teknikkode, skadeart kode og legemsdelskode
Ofte kan 4 felter i indberetningen give problemer. Det er følgende felter på indberetningsfanen:
- Skadeartkode
- Legemsdelskode
- Hændelseskode
- Teknikkode
Nedenstående er tænkt som hjælpeeksempler på nogle af de mest indberettede arbejdsulykker, vi
ser i kommunen i forhold til en trussel, forflytning, fald, stikskade mm.:
Eksempel 1: Trussel:
En medarbejder har samtale med borger. Borger bliver vred og bliver mere aggressiv i sin
fremtoning. Borgeren kommer med trusler mod medarbejderen. Medarbejder bliver utryg ved
hændelsen og føler sig truet, og er bange for at møde borgeren igen:
Skadeart kode: chok – chok som følge af aggressioner og trusler
Legemsdels kode: Hele legemet eller flere legemsdele – skader på flere dele af legemet, inkl. chok,
psykisk traume (stress, mobning, vold og trusler)
Hændelseskode: Akut overbelastning af legemet eller dele heraf – akut psykisk overbelastning,
psykisk chok.
Teknik kode: levende organismer og mennesker - mennesker
Eksempel 2: Forflytning:
En medarbejder forflytter borger sammen med kollega. Under forflytningen får medarbejderen et
knæk i skulderen. Medarbejderen får smerter og må gå hjem.
Skadeart kode: luksation, forstuvninger og forstrækninger – forstuvninger og forstrækninger
Legemsdels kode: overkroppens lemmer, ikke nærmere angivet – skulder og skulderled
Hændelseskode: akut overbelastning af legemet eller dele heraf – akut overbelastning ved løft af
Teknik kode: levende organismer og mennesker - mennesker
Eksempel 3: Løft:
En medarbejder løfter tung genstand under arbejdet. Under løftet får medarbejderen et knæk i
skulderen. Medarbejderen får smerter og må gå hjem.
Skadeart kode: luksation, forstuvninger og forstrækninger – forstuvninger og forstrækninger
Legemsdels kode: overkroppens lemmer, ikke nærmere angivet – skulder og skulderled
Hændelseskode: akut overbelastning af legemet eller dele heraf – akut overbelastning ved løft af
Teknik kode: Kontorudstyr, personligt udstyr, sportsudstyr, våben, husholdningsapparater Inventar
Eksempel 4: Medarbejder træder forkert:
En medarbejder er på vej fra en borger til en anden. Hun overser nederste trin på en trappe og
træder forkert på sin fod. Hun forstuver foden.
Skadeart kode: Luksation, forstuvninger og forstrækninger – forstuvninger og forstrækninger
Legemsdels kode: underkroppens lemmer, ikke nærmere angivet her – ankel
Hændelseskode: akut overbelastning af legemet eller dele heraf – akut overbelastning ved snublen,
vrikken om, træde forkert
Teknik kode: stationære dele af bygningen over terrænniveau (tage, terasser, åbninger, trapper og
ramper)
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Eksempel 5: Medarbejder rammes af genstand:
En medarbejder er på legepladsen med børnene fra institutionen. Et barn kommer kørende i en
moonvar, og rammer medarbejderen, som får mange smerter.
Skadeart kode: Andre – flere skader
Legemsdels kode: krop og organer, ikke nærmere angivet – skader på flere dele af kroppen
Hændelseskode: ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med, - ramt af roterende,
bevægende, rullende genstand (skadelidte er ikke i bevægelse)
Teknik kode: levende organismer og mennesker – mennesker
Eksempel 6: Medarbejder falder
En medarbejder går fra sit kontor og er på vej til møde i MED-udvalget. Tæppet er gået i stykker og
medarbejderen falder i tæppet. Hun tager fra med hænderne i faldet og brækker det ene håndled.
Skadeart kode: knoglebrud – lukkede brud
Legemsdels kode: overkroppens lemmer, ikke nærmere angivet - håndled
Hændelseskode: fald, stødt imod en stationær genstand…. – andre typer fald, stød imod en
stationær genstand…..
Teknik kode: arealer, gangarealer i terrænniveau…. – arealer i almindelighed
Eksempel 7: stikskade
En medarbejder skal give en borger insulin. Medarbejderen stikker sig efterfølgende på nålen.
Medarbejderen havde ikke handsker på. Medarbejderen kontakter lægevagten, for
vaccinationsprogram.
Skadeart kode: andre – andre oplyste skader som ikke er anført her
Legemsdels kode: krop og organer, ikke nærmere angivet – andre, ikke ovenfor nævnte dele af
kroppen
Hændelseskode: kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand ? ikke præciseret – kontakt med
spids genstand (søn eller spids genstand)
Teknik kode: ikke motoriseret håndværktøj –til medicinsk og kirugisk arbejde – stikke- og
skæreredskaber – sprøjter og nåle..
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