Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19
Datatræk pr. 18.05.2020 kl. 09:30

Hvor mange sager er oprettet?
Antal oprettede sager
Antal oprettede ulykkessager
Antal oprettede erhvervssygdomssager
Antal afgørelser (afventer større datamængde)

242
36
206
-

Tallene dækker over oprettede arbejdsskadesager. En sag tæller derfor kun med, når den er blevet oprettet af
en sagsbehandler i AES’ sagsbehandlingssystem. Der vil derfor være et mindre mørketal, idet der er en
forsinkelse mellem anmeldelsen og oprettelsen. Hertil kommer, at ulykkessager anmeldes direkte til
forsikringsselskaberne og først senere oversendes til AES. Disse sager tæller således først med, når de er
modtaget og oprettet i AES’ sagsbehandlingssystem.

Hvordan er sagerne fordelt?
Fordeling af de oprettede sager
Alder på den tilskadekomne (både ulykkessager og erhvervssygdomme)
17-26
27-36
37-46
47-56
57 og derover
Køn på den tilskadekomne (både ulykkessager og erhvervssygdomme)
Kvinder
Mænd
Hvilken branche arbejder de tilskadekomne i? (både ulykkessager og erhvervssygdomme)
Hovedbranche: Sundhedsvæsen og social foranstaltning
Hjemmehjælp
Hospitaler
Plejehjem
Andre + uoplyst
Hovedbranche: Offentlig forvaltning for forsvar, socialsikring
Øvrige hovedbrancher + uoplyst
Erhvervssygdomme: Hvilken diagnose har de tilskadekomne?
Hudsygdomme
Infektionssygdomme
Andre + uoplyst

242
25
51
60
60
46
242
194
48
242
182
19
95
46
22
26
34
206
22
171
13

Vigtig information om de præsenterede data
•

Data kan ændre sig, også tilbage i tid, alt efter hvilket tidspunkt, data trækkes på. Det skyldes, at AES
løbende modtager og afgør sager, og at der kan ske om-journalisering af sager i løbet af
sagsbehandlingen. Herudover kan sager blive ændret i Ankestyrelsen eller lignende. Derfor kan sager
optræde forskellige steder i datatrækket på forskellige tidspunkter.

•

Flere parametre i datasættet er dynamiske, idet de enkelte kategorier i datasættet er oprettet løbende i
takt med, at sager anmeldes, og der er brug for nye kategorier. Det gælder eksempelvis brancher og
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skadeart/diagnose. Opdelingen i brancher sker efter samme metode som i AES’ årsstatistikker, om
end der i datatræk for COVID-19 er mulighed for en yderligere opdeling i underkategorier under hver
branche, hvilket bl.a. er gjort for branchen ”sundhedsvæsen og social foranstaltning”.
•

For kategorier, hvor forekomsten er under 5, lægges disse ind under ”andre/øvrige” af hensyn til
beskyttelse af personoverførbarhed. Derfor vil mængden af kategorier ikke kunne sammenlignes
mellem de enkelte ugentlige datasæt.

Spørgsmål til data?
Spørgsmål til ovenstående data kan stilles til presseansvarlig Christian Frederik Mortensen på telefon 20 56 87
02 eller cfm@atp.dk.
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