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Stærkt specialiserede advokater yder rådgivning inden for
erstatnings- og ansættelsesret

DU PASSER
PÅ ANDRES
SIKKERHED,
VI PASSER
PÅ DIN

Find os her:
Ramsingsvej 30
2500 Valby

Specialister til fingerspidserne

36 14 11 11
vsl@forbundet.dk

Vi er et højt specialiseret advokatfirma, som i mere end 25 år
har løst juridiske opgaver for fagbevægelsen og for enkeltpersoner.

Du kan også følge os på Facebook

Alle kontorets advokater er beskikkede af Justitsministeriet
og medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet er
forsikringsdækket i Tryg i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Er du sygdomsramt
eller kender du en, der er?
Tilskud til et rekreationsophold - hvis du er sygemeldt og ved at være på vej tilbage på arbejde.

Specialer

Du kan læse omkring
foreningen og tilskud
på hjemmesiden:
sygdomsramte-borgere.dk

• Løn-, ansættelses- og overenskomstforhold, både som
faglige voldgiftssager og ved de almindelige domstole.
• Ligebehandling og ligeløn, sager om lige løn til mænd og
kvinder, afsked under barsel, ligebehandling og øvrige diskriminationssager.
• Organisationsforhold, interne og eksterne sager for fagbevægelsen om foreningsforhold, udfærdigelse og fortolkning
af love og vedtægter.
• Strafferet. Vi kan tiltræde som forsvarer for en tiltalt eller
sigtet i en straffesag, ligesom vi også yder assistance som
bistandsadvokat.
• Fast ejendom. Vi tilbyder udarbejdelse af skøder og berigtigelser af ejendomshandler.

Køb din personlige
udrustning hos Sectro
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Enten online via sectro.dk eller i vores butik i Rødovre
Kæmpe udvalg af
• Lygter
• Grej
• Beklædning
• Sikkerhedsudstyr
• Outdoor-udstyr
• og meget mere
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hed
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• Arbejdsskader, hvor vi både fører civile retssager om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte m.v. og
behandler sager om erstatning fra arbejdsskadeforsikringen
ved Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen.
• Erstatnings- og forsikringsret, personskader ved trafikulykker og fritidsulykker, herunder patientskadesager.

VSL VAGTOG SIKKERHEDSFUNKTIONÆRERNES
FAGFORENING

VÆR TRYG I DIN
ANSÆTTELSE
BLIV MEDLEM
AF VSL

HVORDAN
BLIVER
JEG VAGT?

VSL er Danmarks eneste fagforening med
speciale i vagt og sikkerhed. Derfor er vi
også den eneste rigtige fagforening for dig,
der arbejder som vagt eller securitymedarbejder.
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening er i daglige tale kendt under navnet VSL. Foreningen blev etableret i 1903 i
København og er siden blevet landsdækkende. I dag er VSL en del af Serviceforbundets
12 landssammenslutninger. VSL er den eneste fagforening i Danmark, der har retten til
at organisere ansatte i vagtbranchen.

For at blive vagt skal du tage en erhvervsuddannelse (EUD),
som varer 2,6 år. På uddannelsen kommer du hele vejen
rundt og lærer om de forskellige vagtformer, man kan
varetage. Det kan være alarmpatrulje, stationær vagt eller
servicevagt i indkøbscentre og på gågader.

Vagt- og sikkerhedsbranchen favner bredt,
og vores medlemmer er blandt andet:

PÅ VAGT EFTER
ARBEJDSULYKKEN
01

I N D E N FO R 5 DAG E

ARBEJDSULYKKE
Arbejdsskadesikringsloven § 6.
”Ved en ulykke forstås efter denne
lov en personskade forårsaget af
en hændelse eller en påvirkning,
der sker pludseligt eller inden
for 5 dage”.
Det gælder såvel fysisk som
psykisk skade.
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HURT IGS T MUL IGT

03

INDEN 7 2 TI M ER

LÆGEHJÆLP
OG REGISTRERING

POLITIANMELD
INDEN 72 TIMER

De første journalnotater der
skrives om en arbejdsulykke,
spiller en vigtig rolle for resten
af sagsforløbet og muligheden
for anerkendelse. Opsøg altid
skadestue / læge, så hurtigt
som muligt, for at få registreret
arbejdsulykken korrekt. Husk at
fortælle om alle gener til lægen.
Der skal stå, at det er sket på
arbejde. Læs altid journalnotat
igennem på www.sundhed.dk.

Offererstatningsloven § 10.
”Erstatning er betinget af, at
lovovertrædelsen er anmeldt
til politiet inden 72 timer.”
Skyldes en arbejdsulykke vold
eller trusler, skal du være hurtig.
Ellers kan du miste muligheden
for erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, tingskade, behandlingsudgifter mv.

•

Portvagter

•

Billetkontrollører

•

Fastvagter

•

Ambassadevagter

•

Brandvagter

•

Byggepladsvagter

•

Runderende vagter

•

Security – danske lufthavne

•

Retsbetjente

•

Security – kasinoer

•

Hundevagter

•

Ministerchauffører

•

Centervagter

•

Ministerialbetjente

•

Alarmpatrulje

•

Butikskontrollanter

•

Vagtassistenter

•

Securitymedarbejdere

•

Museumsvagter

•

Radaroperatører og -vagter

•

Parkeringsvagter

•

Radiotelegrafister

•

Sikkerhedsvagter
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H U RTI G ST M U LI G T

DOKUMENTÉR
ARBEJDSULYKKE
Skadelidte skal løfte bevisbyrden
for hændelsen i arbejdsskadesager. Sørg altid for at sikre
dokumentation hurtigst muligt,
f.eks. ved at fotografere skadestedet. Bed vidner om at skrive
deres observationer ned. Lægenotater og videoovervågning
er også vigtig dokumentation.
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I N D EN 9 DAG E

ANMELD INDEN
9 DAGE
Arbejdsskadesikringsloven § 31.
”En arbejdsulykke, der antages
at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes
snarest muligt og senest 9 dage
efter ulykkens indtræden”.
Det er arbejdsgivers ansvar. Send
præcis beskrivelse af hændelsesforløb, tid og sted til arbejdsgiver,
så der ikke opstår fejl og misforståelser. Skadelidte modtager
kopi af anmeldelsen i e-Boks.
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H U RT I G S T M U LI G T

ERSTATNINGSANSVAR
Skyldes arbejdsskaden en ansvarlig modpart, er det vigtigt at få
rejst krav efter Erstatningsansvarsloven. En erstatningsansvarlig kan være en bilist i trafikken,
men det kan også være en
arbejdsgiver, der ikke har haft
sikkerheden i orden. Krav om
erstatningsansvar skal rejses
hurtigst muligt. Kontakt altid
VSL hvis du er i tvivl, om der er
ansvar i en sag.

LÆG E

ERHVERVSSYGDOM
En erhvervssygdom er en fysisk
eller psykisk lidelse, der skyldes
arbejdets påvirkning over længere tid. Kun læger kan anmelde en
erhvervssygdom, da det kræver
en diagnose. VSL har henvisningsret til de Arbejdsmedicinske
afdelinger i Danmark.

KONTAK T VS L

FULDMAGT
TIL VSL
VSL behandler gennem fuldmagt
fra medlemmer sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,
Ankestyrelsen og Erstatningsnævnet. VSL hjælper med at
anmelde arbejdsskader, der
hvor arbejdsgiver ikke gør. VSL
anmelder også voldssager til
Erstatningsnævnet.

U NDE R S ØG

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING
Arbejdsulykker kan også være
dækket af privattegnede heltidsulykkesforsikringer. Undersøg altid egne forsikringer ved
arbejdsulykke. Afvises dækning
i arbejdstiden, kan en fritidsulykkesforsikring være dækkende. Anmeld altid arbejdsulykker til privattegnede forsikringer hurtigst muligt.

10

OP T I L 1 ÅR

GEM
KVITTERINGER
Gem altid dokumentation af dine
udgifter til medicin og behandling. Behandlingsudgifter kan
dækkes i op til et år efter en anerkendt arbejdsulykke. Apoteker
kan lave en udskrift over alle køb
12 måneder tilbage.
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U N D ER SØ G

SCANNING OG
BEHANDLING
Arbejdsmarkedspensionen
eller anden sundhedsordning
kan give ret til ”hurtig diagnose”,
og dermed direkte adgang til CT
og MR-scanning på privathospitaler. Det kræver normalt henvisning fra egen læge. Der kan også
være fysioterapi, massage og
psykologhjælp gennem pensionsog sundhedsordninger.
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MU L I G H ED

REKREATIONSOPHOLD
VSL samarbejder med Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere,
der yder tilskud til genoptrænings- og rekreationsophold
for langtidssygemeldte med
udsigt til at vende tilbage til
deres arbejde. Kontakt VSL
for at høre nærmere.

opsigelser

•

du har fået en arbejdsskade

•

bortvisning

•

du ikke har fået et ansættelsesbevis

•

advarsler

•

du ikke har fået dine feriepenge eller pension

•

sygesamtaler

•

du har fået en erhvervssygdom

•

kontraktændringer

•

du vil have lavet et løntjek for at se, om du får
den korrekte løn

•

vagtplansændringer

•

tjenestesamtaler

du vil have tjekket din ansættelseskontrakt

•

jobformidling

•

vagtkort

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at din ansættelseskontrakt indeholder følgende, når du skal skrive under:

Du skal være 18 år for at søge ind på
uddannelsen som vagt, samt have en
ren straffeattest.
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•

Ansættelseskontrakten er din fremtidige sikkerhed

Der er mange karriereveje at gå som vagt, og har
man ambitionerne, er det muligt at udvide sin
viden med forskellige tilvalgskurser.
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Vi står også til rådighed, hvis du har
brug for hjælp og rådgivning ved:

•

Du kan også blive vagt ved at tage det grundlæggende
vagtkursus – en AMU-uddannelse – som bliver udbudt på
uddannelsesinstitutioner i hele landet. På kurset, som
varer seks uger, lærer du blandt andet om kommunikation og konflikthåndtering, så du er rustet til at
bevare overblikket i en presset situation. Du lærer
desuden om overvågning, bevogtning og kontrol.

07

Som medlem af VSL er du aldrig
alene. Vi står til rådighed og hjælper dig blandt andet, hvis:

•

korrekt navn og adresse på dig og din arbejdsgiver

•

din startdato og arbejdstid

•

løn og tillæg

•

en stillings- eller arbejdsbeskrivelse

•

ansættelsens varighed og regler for opsigelse og
afskedigelse

•

ferierettigheder

•

overenskomstbetingelser
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EF T ER 22 U G ER

SYGEDAGPENGE
OPHØRER
Sygedagpenge stopper normalt
efter 22 uger, men kan forlænges, når der er rejst sag om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. En arbejdsskadesag
i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sikrer skadelidtes
sygedagpengeret, frem til afgørelse i arbejdsskadesagen
om erhvervsevnetab.
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SEN EST 1 Å R EF T ER

1 ÅRS FRIST FOR
ANMELDELSE
Fristen for selv at anmelde en
arbejdsulykke udløber efter et
år. Der findes dog undtagelser
for denne regel. Det bør derfor
altid forsøges at anmelde arbejdsulykker. Kontakt altid
VSL hvis du er i tvivl.
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H U SK

PENSIONS
FORSIKRINGER
Arbejdsmarkedspensioner kan
indeholde forsikringer, der giver
erstatning ved førtidspension,
kritisk sygdom og død. De ophører normalt et år efter, indbetalingerne er stoppet. Det er
muligt at forlænge forsikringer,
men det kræver, at skadelidte
kontakter pensionsselskabet.

Du har ret til en kontrakt, når du har været ansat en
måned og arbejder mere end otte timer om ugen. Skriv
aldrig under på en kontrakt, du er i tvivl om. Sig til din
arbejdsgiver, at du godt vil læse den igennem i ro og fred.
Hvis der er noget, som undrer dig i kontrakten, så tag fat
i os med det samme. Tag også fat i os, hvis du ikke har
fået en kontrakt inden for den første måned, du har været
ansat.
Hvis du vælger at søge job i en virksomhed uden overenskomst, er du kun omfattet af det, der står i din kontrakt.
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KO N TA K T VSL

BISTAND FRA
SOCIALRÅDGIVER
Serviceforbundet har egne socialrådgivere til at bistå skadelidte
overfor kommunen i sager om
sygedagpenge, flexjob, førtidspension mv. Sagsbehandlingen
foregår gennem fuldmagt fra
medlemmet.
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5 Å R EF T ER

5 ÅRS GENOPTAGELSESFRIST
Fristen for at genoptage en
arbejdsskadesag udløber 5 år
efter den første afgørelse i
sagen. Derefter bliver det
sværere, men ikke umuligt.
Kontakt altid VSL ved spørgsmål.
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H U RT I G ST MU L I G T

FAGFORENING
VSL / SERVICEFORBUNDET
samarbejder med Haug Advokater i sager om Erstatningsansvar. Medlemmer må altid
kontakte VSL på 36 14 11 11
vsl@forbundet.dk
Ingen skal stå alene, når
ulykken rammer!

