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Kolstad & Overlæge Jane Frølund Thomsen 

  



25-01-2017 3 

Rapport fra arbejdsgruppen om anmeldelse af arbejdsskader (erhvervssygdomme). 
Arbejdsskadestyrelsen, Maj 2012 

Pligt til at anmelde ved mistanke om at en sygdom 
skyldes arbejdet 

- læger og tandlæger 
 
 

§ 3 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde 
erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 



Anmeldelser af psykiske erhvervssygdomme i Danmark 
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Baggrund 

Øget risiko for ikke at vende tilbage på arbejdsmarkedet,  Kolstad et al. 2013 

Dårligere prognose, R. Teasell 2002, C. Rasmussen et al. 2008, O. Jensen 2010    

Dårligere rehabilitering, B. J. Gabbe et al. 2007  

Helbredsrelateret arbejdstab, J. Haahr et al. 2007 

 

Erstatningssager kan være en stressende proces + høj psykologisk 
belastning, N. A. Elbers et al. 2013 

Interaktion mellem forsikringssystem og medarbejder kan have negative 
psykosociale konsekvenser  (sekundær skade) E. Kilgour et al.  2014 

Sundhedssystem/personale i forbindelse med arbejdsskader kan både 
have positiv og negativ påvirkning på den syge medarbejder  E. Kilgour et al.  

2014 
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Formål 

 

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det 
danske arbejdsskadesystem?  
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Design  
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Design  

2013   2014   2015   2016  2017 



Interviews med patienter  

Rekrutteret fra Arbejdsmedicinsk afdeling 
Bispebjerg Hospital & Odense Sygehus 

 

• 11 interviews – anmeldte psykiske lidelser  

• 7 interviews – uanmeldte psykiske lidelser  

• 4 interviews -  anmeldte fysiske lidelser  

 

 

       Spørgeskema udarbejdet  
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Design/metode 

Anmeldt psykisk lidelse 
(N=721)  

200 afviste uden PTSD 

200 anerkendte inkl. 
PTSD  

121 anerkendte ex PTSD 

200 afviste ex. PTSD 

Svarprocent: 60,1 %  
(N=433) 
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RESULTATER 
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Citat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sygeplejeske, kvinde, 
 Anmeldt psykisk erhvervssygdom  
 
 



Hvad var det 
vigtigste for dig at 
opnå med 
anmeldelsen?  
(højst 3 svar)   
 
 
 
 
 
 
 
(N=433)  
Personer med anmeldte 
psykiske  
erhvervssygdomme 

 

  

En anerkendelse/dokumentation på at jeg 

var blevet syg af forhold i mit arbejde 

84,5% 

 

Mulighed for rehabilitering  7,4% 

 

Mulighed for omskoling  3,0% 

 

Økonomisk erstatning  24,0% 

 

At min anmeldelse bidrog til ændringer i 
Arbejdsskadesystemet  

16,6% 

 

At forebygge at det ikke sker for andre i 

fremtiden 

51,0% 

 

At sygdommen blev registreret for en 
sikkerheds skyld, i tilfælde af at det senere 

forværres 

49,7% 

 

Andet  

 

3,7% 
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Hvilken betydning har følgende personer på din 
daværende arbejdsplads haft for dig i forløbet med din 
sygdom og arbejdsskadeanmeldelse? (n=433) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meget 
positiv  
 

Positiv   
 

Neutral  
 

Negativ  Meget 
negativ  

Ikke 
involveret 

Arbejdsmiljø-
repræsentant  

4% 9% 20% 9% 9% 48% 

Nærmeste leder  4% 15% 16% 12% 41% 12% 

Øverste ledelse  4% 8% 17% 12% 36% 23% 

69 %  - Arbejdspladsen 
håndterede forløbet omkring 
sygdommen dårligt/mindre 
godt 

På kun 12 % af arbejdspladserne sker 
der reelle forandringer i arbejdsmiljøet 
efterfølgende 



At forebygge at det ikke sker for andre i fremtiden 

 

”…der er mange problemer ude i 
blandt pædagoger… Og det vil jeg 
godt sætte en stopper for. Der 
kommer også nogen efter mig.”  

Klubpædagog, kvinde 

25-01-2017 13 



25/01/2017 14 

Retfærdighed findes ikke, det handler om at 
finde det lille hul…det som er galt med 

dig…starter ved din Apgar score (en score der 
laves ved fødslen) 

- Sygeplejeske  

Processen omkring arbejdsskadeanmeldelsen har forhindret eller forsinket tilbagevenden til arbejdet for 18% 
(N= 433)  

”Syntes det er svært at man skal 
vende vrange ud på sig selv” ”jeg 
har det dårligt med at de skal 
side og glo i mine journaler 
..de(ASK) burde kun få det 
tilsendt som var relevant for 
sagen” – klubpædagog  

Illustrationer fjernet af hensyn til 
copyright 



Artikel 1 – publiceret i Tidsskrift for Arbejdsliv marts 2016 



25-01-2017 16 

 

Tak for opmærksomheden 

yun.ladegaard@psy.ku.dk 

www.arbejdsskadesystem.dk  

Følg min forskning på 
facebooksiden: Psykologyun 

 


