
Anmeldelse af arbejdsbetnnede lidelser i Grønland
(Sulinermik patsiseqartunik ajuutnik nalunaarutninninneq)

Arbejdsniver da påvirkninnen opstod

Virksomhedens adresse Foretrukne spron

Får tlskadekomne løn under synefravær på nrund af arbejdsskaden?
Ja Nej

Arbejdsnivers forsikrinnsforhold
Medlem af nruppeforsikrinnen?

Ja Nej

Forsikrinnsselskab Policenr.

Arbejdsbetnnet lidelse
Påvirkninner

Tilskadekomne

Adresse Postnr By

Foretrukne spron

Er tlskadekomne

Lønmodtaner
Selvstændin
Under uddannelse
Medarbejdende æntefælle
Andet familiemedlem
Andet

Natonalitet

CPRNavn

Ansætelses-
tdspunkt Dan Md. År

Virksomhedens navn CVR

Stllinnsbetennelse Arbejdssted

Hoveddiannose

Evt. Bidiannose

Honorar
Konto

CVR/CPR

Om anmelder
Anmelder er

Arbejdsniver Læne/tandlæne Tilskadekomne Anden

Denne anmeldelse skal sendes tl: Center for Arbejdsskader, Postboks 156, 3900 Nuuk eller cfagl@atp.dk

Telefon



Sådan udfyldes skemaet

Tilskadekomne
• Foretrukne spron: Anniv hvilket spron tlskadekomne foretrækker at kommunikere på. 

Arbejdsniver da påvirkninnen opstod
• GER/CVR: Hvis virksomheden, hvor tlskadekomne er ansat, har enet GER/CVR, skal du skrive dete 

nummer i feltet
• Virksomhedens navn: Har tlskadekomne været ansat på fere forskelline virksomheder, skriver De navnet 

på den virksomhed, hvor den største skadeline påvirkninn har fundet sted.
• Stllinnsbetennelse: Kan for eksempel være isker, tømrer, hjemmehjælper
• Arbejdssted: Her skal du annive så præcist som mulint, hvor på virksomheden tlskadekomne arbejder, 

for eksempel i pakkeafdelinnen på en rejefabrik, betonforskallinn ved husbynneri
• Foretrukne spron: Arbejdsniver kan vælne mellem nrønlandsk eller dansk. 

Arbejdsnivers forsikrinnsforhold
Disse felter skal kun udfyldes, hvis du er tlskadekomnes arbejdsniver eller du er selvstændin on har tennet 
frivillin arbejdsskadesikrinn.

Arbejdsbetnnede lidelser
• Påvirkninner: Anniv hvilke påvirkninner, der speciikt har forårsanet , forværret eller medvirket tl 

hoveddiannosen.
• Hoveddiannose: Såfremt hoveddiannosen ikke i tlstrækkelint omfann beskriver lidelsen, kan en relateret 

bidiannose anføres. Fx kan en skulderlidelse være en hoveddiannose on en tennisalbue en bidiannose, 
hvor benne diannoser er forårsanet af samme type ensidint nentanet arbejde. Anniv derefer hvilke 
påvirkninner, der speciikt har forårsanet, forværret eller medvirket tl bidiannosen. Såfremt patenten 
har andre hoveddiannoser anmeldes de på selvstændine blanketer.

Honorar
De kan som læne/tandlæne ikke få udbetalt honorar for anmeldelse af en erhvervssyndom uden at udfylde 
denne rubrik. Honoraret udbetales af Arbejdstlsynet.



Vejledninn om anmeldelse af arbejdsbetnnede lidelser
En arbejdsbetnnet lidelse forstås som en syndom, der er opstået efer lænnere tds påvirkninn fra arbejdet 
eller de forhold, arbejdet forenår under. 

Læner on tandlæner har plint tl at anmelde, hvis der er formodninn om, at en lidelse er forårsanet af arbejdet. 
Der skal ikke foretanes nonen vurderinn af, om lidelsen kan nive ret tl erstatninn fra arbejdsskadesikrinnen. 
Anmeldelsen når tl Arbejdstlsynet on Center for Arbejdsskader.

Den tlskadekomne har ret tl at anmelde en arbejdsbetnnet lidelse. Det skal ske inden 1 år efer at 
tlskadekomne har fået kendskab tl, at lidelsen kunne være arbejdsbetnnet. Der kan dispenseres fra fristen, 
hvis der er undskyldeline omstændinheder.

Hvad brunes oplysninnerne tl?
Arbejdsmiljø:
Arbejdstlsynet renistrerer alle anmeldelser med en række oplysninner om lidelsens årsan, konsekvenser on 
bannrundsforhold. Oplysninnerne brunes i den forebynnende indsats on tl risikoanalyser af bestemte 
virksomheder.

Arbejdsskadesikring:
Center for Arbejdsskader afnør, om den anmeldte lidelse niver ret tl erstatninn. Oplysninnerne viderenives i 
nødvendint omfann tl speciallænen, som afniver erklærinn tl sanen on tl Arbejdsmarkedets 
Erhvervssyndomskontrol, som er part i sanen, on som udbetaler erstatninn i henhold tl Center for 
Arbejdsskaders afnørelse.

Hvilke ydelser (erstatninn mv.) kan man få?
Hvis lidelsen kan anerkendes som en erhvervssyndom, er der mulinhed for:
● betalinn af behandlinnsudnifer mv.
● erstatninn for tab af erhvervsevne
● nodtnørelse for varint mén
● overnannsbeløb ved dødsfald
● erstatninn for tab af forsørner ved dødsfald
● nodtnørelse tl eferladte

Kontakt
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive eller ringe til:

Center for Arbejdsskader
Postboks 156
3900 Nuuk
E-mail: cfagl@atp.dk
Telefon: 34 27 90 

Arbejdstlsynet
Postboks 202
3900 Nuuk
E-mail: at@at.gl
Telefon 34 25 90 
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