
 

 

 

Dødsfald 
 
 

Fremgangsmåde ved dødsfald 

 

Anmeldelse af dødsfald  
Dødsfald er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, når dødsfaldet er en følge af en arbejdsskade. 

Dødsfald er omfattet af reglerne i lovens § 5-7 om anerkendelse af ulykkestilfælde og 

erhvervssygdomme. 

 

Anmeldefrist 

Anmeldereglerne i § 31, stk. 4, angiver, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 48 timer skal 

underrettes om dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, herunder ethvert dødsfald 

indtruffet på en arbejdsplads. Der anmeldes på telefonnummer 20 42 63 97  

Underretning om dødsfaldet skal finde sted, selvom den arbejdsskade, der kan have medført 

dødsfaldet, allerede er anmeldt eller skal anmeldes. Anmeldelse haster, da Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring hurtigst muligt efter dødsfaldet skal have mulighed for at tage stilling til, om der 

skal foretages obduktion. Obduktionen foretages i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt det er 

arbejdsskaden, der er dødsårsagen. 

Hvis efterladte modsætter sig obduktion, skal dette respekteres. Sagen skal så afgøres på grundlag 

af de lægelige akter, som det vil være muligt at indhente.  

 

Anmeldepligt  
Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Det gælder også arbejdsulykker, 

hvor tilskadekomne afgår ved døden. De nærmere regler om anmeldelse af arbejdsulykker er 

beskrevet i bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker.  

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde arbejdsbetingede eller formodede arbejdsbetingede 

dødsfald. Dette følger af bekendtgørelse om lægers og tandlægers anmeldepligt.  

For værnepligtige gælder, at anmeldepligten påhviler den afdeling eller det tjenestested, hvor den 

tilskadekomne forrettede tjeneste, da tjenesteskaden skete eller blev konstateret. Dette følger af 

bekendtgørelse.    

 

Hvis der ikke allerede er sket anmeldelse af formodet arbejdsbetinget sygdom, skal det ske i 

forbindelse med indberetningen af dødsfaldet. 

 

En arbejdsbetinget lidelse kan anerkendes, selv om skadelidte er død. Erstatningen vil så alene 

omfatte de efterladte. 
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