PÅ VAGT

EFTER ARBEJDSULYKKEN
01
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INDEN FOR 5 DAGE

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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HURTIGST MULIGT

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.”

MULIGHED

UNDERSØG

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.
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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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EFTER 22 UGER

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.

INDEN 72 TIMER

LÆGEHJÆLP
OG REGISTRERING
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REKREATIONSOPHOLD

03

SENEST 1 ÅR EFTER

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.

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.
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OP TIL 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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HUSK

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.

04

HURTIGST MULIGT

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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UNDERSØG

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.
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KONTAKT 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.

05

INDEN 9 DAGE

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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KONTAKT VSL

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.
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5 ÅR EFTER

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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HURTIGST MULIGT

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.
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LÆGE

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.
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HURTIGST MULIGT

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!

VAGT- OG SIKKERHEDSFUNKTIONÆRERNE
Må jeg hænge her? Grundloven paragraf 77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.
Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres” Vagt- & Sikkerhedsfunktionærenes Landssammenslutning er ansvarlig for indholdet i denne plakat.
Ramsingsvej 30 • 2500 Valby • Telefon 36 14 11 11 • vsl@forbundet.dk • www.vsl.dk

