
 

 

 
Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.  

Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse  

velfærdssamfundets udfordringer. 

 

F&P’s forslag til forkortelse af sagsbe-
handlingstiden i arbejdsulykkessager 

Forenkling af systemet kan forkorte sagsbehand-

lingstiden 

De arbejdsskaderamte venter i dag længe på en afgø-

relse af deres arbejdsulykkessag. En del af ventetiden 

kan ikke undgås. Det skyldes, at den arbejdsskaderam-

tes helbredssituation og erhvervsmæssige forhold skal 

afklares, inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan 

træffe afgørelse. En anden del af ventetiden kan dog 

reduceres gennem optimering af processer og simplifi-

cering af systemet. 

En arbejdsulykkesags vej gennem systemet er lang og 

svær at forstå for de arbejdsskaderamte. En simplifice-

ret beskrivelse af sagsgangen er denne: 

• Arbejdsgiveren anmelder ulykken i den digitale an-

meldeplatform EASY. Anmeldelsen sendes til ar-

bejdsgiverens forsikringsselskab, hvis arbejdsgive-

ren vurderer, at ulykken må formodes at føre til ret 

til godtgørelse og erstatning efter arbejdsskadesik-

ringsloven.  

• Anmeldelsen kan være mere eller mindre udførlig. 

Desværre mangler der ofte relevante oplysninger, 

som er med til at forlænge sagsbehandlingstiden. 

Det kan fx være noget så simpelt som kontaktop-

lysninger på den arbejdsskaderamte. 

• Selskabet skal oplyse sagen tilstrækkeligt til at 

kunne vurdere, om den skal sendes til Arbejdsmar-

kedets Erhvervssikring (AES). Det gøres ved – med 

den arbejdsskaderamtes samtykke -at indhente op-

lysninger fra den arbejdsskaderamte og dennes 

læge. 

• Hvis det formodes, at den arbejdsskaderamte har 

ret til ydelser efter loven, sender selskabet herefter 

sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som 

indhenter yderligere oplysninger, inden der kan 

træffes afgørelse om anerkendelse, varigt mén og 

erhvervsevnetab. 

• Sideløbende hermed er den arbejdsskaderamte 

også ofte i kontakt med sundhedsvæsenet og kom-

munen, hvis personen er sygemeldt. 

Den komplicerede proces er ikke blot forvirrende for de 

arbejdsskaderamte. Den er også med til at forlænge 

sagsbehandlingstiden unødigt og medfører administra-

tive byrder hos arbejdsgiverne, fordi arbejdsgiverne 

skal vurdere, om ulykken må formodes at føre til ret til 

ydelser efter loven. Den vurdering er vanskelig og kræ-

ver indgående kendskab til reglerne. 

F&P’s forslag til konkrete tiltag, der bidrager til 

forkortelse af sagsbehandlingstiden 

F&P foreslår følgende konkrete tiltag, der skal sikre, at 

sagsbehandlingstiden ikke er unødigt lang: 

• EASY skal i større omfang end i dag gøre det obli-

gatorisk for arbejdsgiverne at give alle de relevante 

oplysninger. Det kan ske ved at indføre obligatori-

ske felter i anmeldelsen. 

• Der bør stilles krav i loven om svarfrister for læ-

gers, kommuners m.fl. videregivelse af de nødven-

dige oplysninger. Det er tilfældet i patientskadelo-

ven. 

• Alle arbejdsulykker skal anmeldes til selskaberne, 

som vurderer, om ulykken kan føre til ret til godt-

gørelse og erstatning, eller om ulykken ”blot” skal 

registreres hos Arbejdstilsynet. 

• Den arbejdsskaderamtes samtykke indhentes som 

en del af anmeldelsesprocessen i EASY. 

Fakta: EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsmarke-

dets Erhvervssikrings digitale anmeldeplatform. Ar-

bejdsgiverne skal anmelde arbejdsulykken her. Plat-

formen skal opfylde to modsatrettede hensyn: 

• At få alle arbejdsulykker anmeldt og registreret 

til brug for Arbejdstilsynets arbejde i henhold til 

arbejdsmiljøloven (registreringssager). 

• At få de arbejdsulykker, der må formodes at give 

ret til godtgørelse og erstatning efter arbejds-

skadesikringsloven, anmeldt på en måde, så 

sagsbehandlingen ikke forlænges unødigt. 

Det første formål opnås bedst ved at stille så få krav 

som muligt til arbejdsgiverne om anmeldelsens ind-

hold. Det andet formål opnås bedst ved at gøre det 

obligatorisk for arbejdsgiverne til at give alle de nød-

vendige oplysninger. 

 


