
 

 

 

Anke 
 
 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen.  

Hvilke afgørelser 

o afvisning eller anerkendelse af en arbejdsskade 

o forbehold for forudbestående lidelser  

o betaling af udgifter til sygebehandling, transport til sygebehandling samt udgifter til medicin  

o betaling af proteser, briller eller lignende hjælpemidler  

o godtgørelse for varigt mén 

o erstatning for tab af erhvervsevne 

o overgangsbeløb ved dødsfald samt erstatning for tab af forsørger  

o den årsløn, der bruges, når erstatningen skal beregnes  

o forskud på erstatning 

o kapitalisering af erstatning, det vil sige udbetaling af engangsbeløb efter anmodning  

 

Hvem kan anke 

o den tilskadekomne 

o den tilskadekomnes efterladte 

o en fuldmagtshaver. Hvis den tilskadekomne har givet fuldmagt til fx en fagforening eller en 

advokat, så kan fuldmagtshaver klage på vegne af den tilskadekomne 

o arbejdsgiverens forsikringsselskab og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension i 

sager om erhvervssygdomme 

o forsikrede arbejdsgivere kan anke Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om, hvorvidt der er tale 

om en arbejdsskade, dvs. spørgsmålet om anerkendelse som arbejdsskade 

o ikke forsikrede arbejdsgivere, der selv skal udbetale erstatningen 

o staten og større kommuner, der som arbejdsgivere er selvforsikrede 
 

 

Ankefrister  

Fristen for at anke er fire uger fra den dag afgørelsen er modtaget.  

Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelser af ankefristen, hvis der er en særlig grund til det. 

Ankestyrelsen afgør selv, om det er tilfældet.  

 

Formkrav 

Der er ingen formelle formkrav til en anke, men det er hensigtsmæssigt skriftligt at argumentere for 

anken, dvs. hvad der ligger til grund for, at det er fundet relevant at klage over afgørelsen. 

For at gøre det nemmere, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udviklet en digital klageformular, 

som kan bruges til en klage over en afgørelse. Den finder du her: 

https://www.aes.dk/sagsforloeb/klage 

Klagen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved at benytte den digitale 

klageformular, sendes klagen automatisk til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

 

Hvis klages sendes direkte til Ankestyrelsen, sender de klagen til Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, hvilket kan forsinke behandlingen af klagen..  

 

Konsekvenser af en anke 

http://www.ask.dk/sw21248.asp
https://www.aes.dk/sagsforloeb/klage


 

 

I det omfang arbejdsgiveren, forsikringsselskabet eller bestyrelsen for Arbejdsmarkedets 

Tillægspension indbringer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse for Ankestyrelsen, har 

klagen opsættende virkning. 

Ankesagsbehandling 

Klagen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Herefter skal Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring tage stilling til genvurdering af afgørelsen. Der er to mulige udfald af 

genvurderingen: 

o Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at klagen kan begrunde en ændret afgørelse, 

hvorefter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer en ny afgørelse. 

o Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastholder afgørelsen og sender klagesagen til 

Ankestyrelsen sammen med sagens akter og et brev med begrundelse for, at afgørelsen 

fastholdes. Klageren og parterne i sagen vil få besked, når Ankestyrelsen har modtaget 

sagen. 

 

Herefter sker der sagsbehandling i Ankestyrelsen af anken, og Ankestyrelsen træffer en 

ankeafgørelse i sagen. Ankestyrelsen er ikke bundet af, hvad der er klaget over. Se principafgørelse 

fra Ankestyrelsen, nr. U-4-08. Ankestyrelsen kan vælge at behandle andre delafgørelser i sagen og 

kan ændre en afgørelse til ugunst for den tilskadekomne. Det sker kun, hvis Ankestyrelsen vurderer, 

at Arbejdsskadestyrelsen har foretaget en åbenlys forkert vurdering af sagen. 

 

Ankestyrelsen kan: 

o Stadfæste afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

o Træffe en ny afgørelse i sagen. 

o Hjemvise sagen til ny behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pga. et mangelfuldt 

beslutningsgrundlag i sagen. Herefter genoptages sagen i Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, der efter indhentning af supplerende beslutningsgrundlag træffer en ny 

afgørelse i sagen. 
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