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Covid-19 – Er det en arbejdsskade? 

Covid-19 kan i nogle tilfælde anerkendes som arbejdsskade, så har du mistanke om, at du er 

blevet smittet i forbindelse med dit arbejde, anbefaler vi, at du anmelder det som arbejds-

skade. 

Du kan få anerkendt sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynlig-

gøres, at du enten har været udsat for en konkret smitte/smitterisiko af kortere varighed el-

ler du har været udsat for risiko for smitte/smitterisiko over en periode i forbindelse med dit 

arbejde. 

Anmeldelse 

Covid-19 kan anmeldes som enten en ulykke eller en erhvervssygdom. 

Ulykke: Der skal ske anmeldelse som ulykke hvis der er tale om en konkret hændelse eller 

periode med udsættelse for smitte på under 5 dage. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde 

arbejdsulykker, hvis din arbejdsgiver ikke anmelder lidelsen bør du kontakte TR eller AMR el-

ler kontakt din fagforening for rådgivning. Hvis du som selvstændig har tegnet en forsikring 

mod arbejdsskade har du ligeledes mulighed for at foretage anmeldelse. 

Erhvervssygdom: Har du været udsat for smitte over en længere periode kan du få anmeldt 

sygdommen som en erhvervssygdom. Du kan kontakte din praktiserende læge som skal fore-

tage anmeldelse af erhvervssygdomme. 

Hvad er afgørende for om covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade? 

Arbejdsskademyndighederne foretager en individuel vurdering af om betingelserne for aner-

kendelse af arbejdsskade er opfyldt. De vil lægge vægt på: 

1. At det kan dokumenteres eller sandsynliggøres at du er eller har været smittet, hvil-

ket typisk kan dokumenteres ved at du er blevet testet positiv for Covid-19. 

2. At du kan sandsynliggøre, at du har været udsat for smitte eller smitterisiko i forbin-

delse med dit arbejde.  

Arbejdsskademyndighederne vil i vurderingen af om du har været udsat i tilstrækkelig grad 

lægge vægt på karakteren af dit arbejde. For nogle typer af arbejde vil der være en stærk 

formodning for, at man er blevet udsat for smitte på sit arbejde eksempelvis for ansatte i 

sundhedsvæsnet, der er i direkte kontakt med smittede patienter.  

Der vil dog blive foretaget en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvor myndighederne vil 

inddrage din egen forklaring samt de oplysninger en evt. arbejdsgiver kan bidrage med. Føl-

gende faktorer kan have betydning for anerkendelsesspørgsmålet:   

 

 At du har været i nær kontakt med smittede personer på dit arbejde eller hvis du har 

været i kontakt med mange mennesker   

 Om du i udøvelsen af dit erhverv har større risiko for få virussen overført ved dråbe-

infektion 

 Om der har været adgang til værnemidler på arbejdspladsen. 



 
 

Side 2 af 2 

 

 Om du er blevet smittet på et tidspunkt, hvor der var stor spredning generelt i sam-

fundet. 

 Om du i dit private liv har været særlig udsat for smitte. 

 

Du kan her læse mere om hvad arbejdsskademyndighederne lægger vægt på, når de vurde-

rer om kravene til anerkendelse er opfyldt: https://www.aes.dk/da/Temaer/COVID-19.aspx  

Her finder du også yderligere oplysninger anmeldelse, frister og behandling af arbejdsskade-

sager.  

Hvis du ønsker rådgivning om mulighed for anmeldelse af arbejdsskade eller vejledning i en 

verserende arbejdsskadesag kan du kontakte din fagforening.  
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