
 

 

 

Arbejdsskadesag 
 
 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

Ved behandling af en arbejdsskade vil sagen blive yderligere belyst gennem en række skriftlige 

spørgsmål til den skadelidte. Derudover kan egen og andre behandlende læger blive bedt om 

yderligere oplysninger, og i en række sager vil der blive udfærdiget en speciallægeerklæring.  

Anerkendes en sygdom som arbejdsbetinget, enten direkte efter Erhvervssygdomslisten eller efter 

forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, vil der efterfølgende blive taget stilling til, om 

sygdommen har medført et varigt mén og/eller et erhversevnetab. En ménerstatning gives for en 

blivende gene af sygdommen, og erhvervsevnetabserstatning for forskellen mellem den indtjening 

personen ville have kunnet forvente, hvis sygdommen ikke var indtruffet og den faktiske indtjening 

(indenfor nærmere bestemte regler).  

Ménet skal være over 5 % og erhvervsevnetabet over 15 % for at blive udbetalt.   

Anerkendes lidelsen ikke, eller finder den anmeldte, at mén- eller erhvervsevnetabserstatningen er 

for lille, kan sagen ankes til Ankestyrelsen.  

Alle afgørelser, både anerkendelsesspørgsmålet og fastsættelse af mén og erhvervsevnetab, kan 

ankes til Ankestyrelsen. Klagen skal indgives til Arbejdsskadestyrelsen inden 4 uger efter 

afgørelsen. I princippet kan patienten anke uden nærmere argumentation, men det må anbefales, at 

man argumenterer for sagen i ankeskrivelsen. Afdelingen er altid patienterne behjælpelige med at 

skrive anken. Arbejdsskadestyrelsen tager så stilling til, om afgørelsen fastholdes eller ændres. Hvis 

Arbejdsskadestyrelsen fastholder sin afgørelse oversendes klagen til Ankestyrelsen  

 

Ankestyrelsen 

Ankestyrelsen har andre opgaver end arbejdsskadesager (pension, hjælpemidler mv.) og udgiver 

med jævne mellemrum et nyhedsbrev, "Nyt fra Ankestyrelsen" hvor principielle afgørelser 

offentliggøres: https://ast.dk/nyheder/nyt-fra-ankestyrelsen-fagligt-nyhedsbrev-1/nyt-fra-

ankestyrelsen-2021 

Principielle afgørelser udsendes som Principafgørelser, som findes på: 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse   

Ankestyrelsen foretager sagsbehandling i ankesagen, som regel i samråd med lægelig sagkyndig, og 

træffer afgørelse i ankesagen. Ankestyrelsen kan enten give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  

medhold, ændre Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings  afgørelse eller henvise sagen til fornyet 

behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, f.eks. til behandling i Erhvervssygdomsudvalget. 

Der er ingen ankeinstans over Ankestyrelsen.  

 

Andre muligheder - civilt søgsmål og ombudsmandsprøvning 
Udover det etablerede arbejdsskadesystem kan der rejses erstatningssager ved det civilretslige 

system. Det kan dreje sig om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for svie og smerte 

der ikke erstattes af arbejdsskadelovgivningen. Derudover kan der søges yderligere erstatning for 

erhvervsevnetab. Normalt skal der være et ansvar hos arbejdsgiveren, for at denne bliver dømt i 

civilretslige søgsmål. Klinikken hjælper ikke patienterne med civilretslige sager, men i mange 

tilfælde stiller fagforeningen advokat til rådighed.  
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I ikke så få sager har især fagforeninger valgt at prøve sagerne for Ombudsmandsinstitutionen. 

Ombudsmanden har ingen indflydelse på selve afgørelsen, men har i flere tilfælde peget på forhold 

ved selve sagsforløbet, som har givet anledning til påtale.  
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