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Hvis du i forbindelse med dit arbejde bliver 
udsat for en alvorlig ulykke, herunder vold 
eller trusler om vold, - kan denne folder 
fungere som din beredskabsplan. Den giver 
dig et overblik over, hvad du selv kan gøre  
- og hvor du får hjælp, støtte og vejledning. 

HVIS DU BLIVER UDSAT FOR EN 
ALVORLIG HÆNDELSE  PÅ ARBEJDET 
Bliver du i dit arbejde udsat for en alvorlig 
hændelse, er det vigtigt, at du hurtigst 
muligt taler med din leder, tillidsrepræsen- 
tant eller  arbejdsmiljørepræsentant. I bør 
i fællesskab vurdere, om hændelsen skal 
anmeldes som en arbejdsskade og/eller 
anmeldes til politiet, hvis du har været 
udsat for vold eller trusler om vold. 

NÅR HÆNDELSEN ANMELDES 
SOM ARBEJDSSKADE: 
→ Du skal sammen med din leder  

anmelde skaden til din arbejdsgivers 
forsikringsselskab, som sender sagen 
videre til Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring (AES). 

→ Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde 
ulykken til forsikringsselskabet. 

→ AES behandler sagen efter Arbejds- 
skadesikringsloven. Hvis din skade 
anerkendes, har du mulighed for at få 
godtgørelse for varigt mén, dækning af 
udgifter til behandling samt erstatning 
for tab af erhvervsevne.

→ Sidste frist for at anmelde er et år efter, 
at skaden er sket.

PSYKOLOG- OG KRISEHJÆLP:
→ Hvis du har brug for psykolog- og/eller 

krisehjælp, anbefaler vi, at du 
kontakter din leder og får information 
om, hvordan du får den nødvendige 
hjælp, og hvem du kan kontakte. 

→ Vi anbefaler, at du taler åbent om, hvad 
du har behov for af social støtte fra 
kolleger og ledelse, professionel hjælp 
eller lignende. 

→ Du kan læse mere om arbejdsskade- 
erstatninger i pjecen ’Er du kommet til 
skade på jobbet?’ eller på Social- 
pædagogernes hjemmeside www.sl.dk 
under ’Få svar’. Her kan du også læse 
mere om reglerne for politianmeldelse, 
hvis du udsættes for vold i dit arbejde.

GODE RÅD OG VEJLEDNING TIL, HVAD 
DU GØR, NÅR SKADEN ER SKET

Hvis du er usikker eller bliver i tvivl 
om hvad du skal gøre, kan du altid 
kontakte Socialpædagogernes arbejds- 
skadekonsulenter på telefon  
72 48 60 40 eller send en mail til 
arbejdsskade@sl.dk. 
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HVAD KAN DU BRUGE 
SOCIALPÆDAGOGERNE TIL? 
→ Hvis du behøver afklaring af, om du 

skal anmelde en konkret episode som 
en arbejdsskade og/eller foretage en 
politianmeldelse, kan du få hjælp hos 
Socialpædagogerne.

 Vi har arbejdsskade konsulenter, der 
hjælper og rådgiver om arbejdsskade-
sager, ansøgning til Erstatnings- 
nævnet, samt om retten til erstatning 
fra arbejdsgiver eller skadevolder. 

→ Hvis du bliver sygemeldt på grund af 
skaden, er der også hjælp at hente hos 
Socialpædagogerne. Du kan kontakte 
din kreds og få vejledning om, hvordan 
du skal forholde dig i din konkrete 
situation. 

HVORNÅR BØR DER SKE 
ANMELDELSE TIL POLITIET? 
Hvorvidt en voldsom episode skal anmeldes 
til politiet er altid en konkret vurdering, 
der afhænger af alvorligheden af episoden 
og omfanget af skaden. Grovere former 
for vold og trusler, som har medført skade 
eller sygemelding, bør som udgangspunkt 
altid anmeldes til politiet. 

Socialpædagogernes anbefaling er, at det 
- ud fra en juridisk vurdering - altid er det 
sikreste valg at politianmelde.

HVEM KAN ANMELDE TIL POLITIET?
→ Alle kan anmelde vold eller trusler 

om vold til politiet. Socialpædagogerne 
anbefaler, at det er din leder, der er 
ansvarlig for at anmelde vold eller 
trusler om vold til politiet. 

NÅR SKADEN ANMELDES TIL POLITIET: 
→ Vold eller trusler om vold kan anmeldes 

direkte til politiet enten ved telefonisk 
henvendelse, e-mail eller personligt 
fremmøde. Vi anbefaler, at anmeldelse 
til politiet sker ved personlig henvend- 
else eller e-mail, da du får en kvit- 
tering for anmeldelsen, som  senere 
kan bruges som dokumentation.

→ Hvis du er udsat for vold eller trusler 
om vold på arbejdet, har du mulighed 
for at ansøge om supplerende erstat-
ning efter Offererstatningsloven. Det 
drejer sig om godtgørelse for svie og 
smerte, erstatning for tabt arbejds- 
fortjeneste, behandlingsudgifter 
og differencekrav.

→ Erstatningsnævnet behandler ansøg-
ningen, og den skal indsendes senest to 
år efter episoden er sket eller to år efter 
endelig dom i sagen er afsagt. 



KONTAKT SOCIALPÆDAGOGERNES 
ARBEJDSSKADEKONSULENTER

KONTAKT DIN KREDS

BORNHOLM
Tlf.: 72 48 66 50
e-mail: bornholm@sl.dk
LILLEBÆLT:
Tlf.: 72 48 64 00
e-mail: lillebaelt@sl.dk
MIDT- OG VESTJYLLAND:
Tlf.: 72 48 62 00
e-mail: midtogvestjylland@sl.dk
MIDTSJÆLLAND:
Tlf.: 72 48 65 50
e-mail: midtsjaelland@sl.dk
NORDJYLLAND:
Tlf.: 72 48 61 00
e-mail: nordjylland@sl.dk

NORDSJÆLLAND:
Tlf.: 72 48 66 00
e-mail: nordsjaelland@sl.dk
STORKØBENHAVN:
Tlf.: 72 48 67 00
e-mail: storkoebenhavn@sl.dk
STORSTRØM:
Tlf.: 72 48 65 00
e-mail: storstroem@sl.dk
SYDJYLLAND:
Tlf.: 72 48 62 50
e-mail: sydjylland@sl.dk
ØSTJYLLAND:
Tlf.: 72 48 63 00
e-mail: oestjylland@sl.dk

Tlf.: 72 48 60 40 
e-mail: arbejdsskade@sl.dk

POLITIANMELDELSE INDENFOR 72 TIMER
→ For at få erstatning efter Offer- 

erstatningsloven er det hovedreglen, at 
episoden skal politianmeldes præcis 
indenfor 72 timer. Anmeldelsen sker til 
den politikreds, hvor hændelsen er sket. 
Der tages ikke hensyn til, om det er 
weekend, helligdag eller hverdag.

→ Det er dit eget ansvar, at episoden er 
blevet anmeldt rettidigt til politiet inden 
for 72 timer, uanset hvad der ellers er 
aftalt på din arbejdsplads. Det er som 
udgangspunkt ikke nok, at politiet har 
været tilkaldt til arbejdspladsen. 
Er du i tvivl, så kontakt hurtigst muligt  
Socialpædagogernes arbejdsskade- 
konsulenter på tlf. 72 48 60 40.

UNDTAGELSEN (DISPENSATION FOR 
KRAVET OM POLITIANMELDELSE)
→ Hvis du som socialpædagog, lærer, 

medhjælper, værkstedassistent eller 
tilhører en anden personalegruppe  

med særlig støtte - og omsorgs-  
funktion kommer til skade ved en  
straffelovsovertrædelse, fx hvis en bor-
ger udsætter dig for vold eller trusler, 
så kan der være generelle socialpæda-
gogiske og/eller behandlingsmæssige 
hensyn til borgeren, som taler imod  
en politianmeldelse. 

→ Hvis der ikke sker anmeldelse til 
politiet, anbefaler Socialpædagogerne, 
at du og din arbejdsgiver udfylder ske-
maet ’Udsat for vold eller trusler 
på arbejdspladsen’. Skemaet kan du 
finde på Socialpædagogernes hjemme-
side www.sl.dk under ’Arbejdsskade’  
og ’Udsat for vold’. Beskrivelsen skal 
bruges, hvis du ansøger om erstatning 
hos Erstatningsnævnet.


