
 

  

Hvis du kommer 

Vejledning til elever og studerende  

i Ikast-Brande Kommune 

Hvis du kommer til skade i din 

praktik/klinisk undervisning 

 

 

Hvis du kommer til skade i din praktik/
klinisk undervisning. 

I Ikast-Brande Kommune (IBK) er et godt arbejdsmiljø pa  alle kommu-

nens arbejdspladser en grundlæggende værdi. 

Kommer du alligevel ud for en arbejdsulykke eller en smitterisikoskade 

under din praktik, kan du læse om, hvordan du skal gøre i denne pjece. 

Hvem har ansvaret for hvad? 
Er du elev/studerende i IBK, har vi ansva-
ret for din sikkerhed, mens du er i praktik 
i en af IBK’s aftaleenheder: Rolighedspar-
ken, Bøgildlund, Rehabiliteringscenteret, 
Engparken, Solbakken, Østervang, Syge-
pleje samt Hjemmepleje, Genoptræning, 

Sundhedsfremme og forebyggelse. Friple-
jehjem Grønneparken samt diakon-
hjemmene, Højris Have og  Kærmin-
deparken, er ikke omfattet af IBK’s 
arbejdsskadeforsikring, og har derfor 
egen lovpligtig arbejdsskadeforsikring 
og egen arbejdsmiljøorganisering. 
Skader anmeldes direkte i EASY. 

Vi skal forebygge, ha ndtere og anmelde 

arbejdsulykker. Dette indebærer bl.a., at vi 

er forpligtet  til at sikre, at du bliver in-

strueret i dine opgaver, sa  du kan udføre 

dit arbejde sundt og sikkert. Du er forplig-

tet til at følge vejledninger og instrukser. 

 

Hvad skal du selv gøre? 

Hvis du har været udsat for en arbejds-

ulykke, skal du altid kontakte din daglige 

leder, praktikansvarlige eller arbejdsmiljø-

repræsentant. 

HVAD ER EN ARBEJDSULYKKE? 

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse 
eller pa virkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Det kan f.eks. være 
et fald eller vold og trusler. Ligeledes er en brilleskade en arbejdsulykke, da 
brillerne er et hjælpemiddel.  

Det er tilskadekomnes eget ansvar at orientere arbejdsgiver om en ulykke, sa  
den kan blive anmeldt. 

Du skal ogsa  give din leder besked , hvis du oplever en arbejdsrelateret 
hændelse som f.eks. vold, trusler, chikane uden for arbejdstiden, da din leder 
ogsa  er forpligtet til at forholde sig til dette.  



 

  

Hvilke arbejdsulykker skal  indbe-

rettes? 

Alle arbejdsulykker, som sker i IBK’s 

aftaleenheder eller under skoleophold, 

skal indberettes  i  X-net, uanset om det 

medfører sygefravær eller ej. Er du i 

praktik pa  Højris Have, Kærmindepar-

ken eller Grønneparken sker anmeldel-

se i EASY .  

 

Hvor hurtigt skal en arbejdsulykke 

anmeldes? 

Arbejdsulykker skal anmeldes inden 9 

dage fra skadesdatoen. Derfor er det 

vigtigt, at du kontakter daglig leder, 

praktikansvarlig eller arbejdsmiljøre-

præsentant sa  hurtigt som muligt. Al-

lerhelst samme dag som arbejdsulyk-

ken er sket.  

Na r din arbejdsulykke er indberettet i 

X-net, bliver den automatisk sendt til 

kommunens Forsikringsenhed, hvorfra 

du vil høre om det videre forløb. 

Bliver du udsat for vold og trusler, skal 

det registreres i X-net. Vurderer daglig 

leder, at der er tale om en overtrædelse 

af straffeloven, og der ikke er pædago-

giske eller behandlingsmæssige hensyn 

til borgeren, skal arbejdsulykken politi-

anmeldes inden 72 timer efter hændel-

sen, for at du kan fa  erstatning fra Er-

statningsnævnet.  Er der behandlings-

mæssige eller pædagogiske hensyn til 

borgeren, der taler imod politianmel-

delse, skal et særligt skema udfyldes. I 

skemaet skal der gøres rede for, hvor-

for hændelsen ikke er politianmeldt  

(se link til skema pa  intra/personale/

trivsel og arbejdsmiljø/vold og trusler). 

 

 

Hvem skal du kontakte, hvis du bliver 

udsat for en arbejdsulykke? 

Hvis arbejdsulykken sker i IBK eller pa   

skolen: Du skal kontakte daglig leder, 

praktikansvarlig  eller arbejdsmiljørepræ-

sentant for at orientere om hændelsen og 

fa  det anmeldt i X-net.  

Andre praktikophold ex. i Regionen: Du 

skal kontakte daglig leder, praktikansvar-

lig eller arbejdsmiljørepræsentant pa  det 

pa gældende arbejdssted for at orientere 

om hændelsen og fa  det anmeldt. 

 

Dækning af behandlingsudgifter. 

Hvis du har behandlingsudgifter i forbin-

delse med en arbejdsulykke, sket i en af 

IBK’s aftaleenheder, kan du kontakte For-

sikringsenheden for yderligere informati-

on.   

OBS: Din arbejdsulykke skal være aner-

kendt, som en arbejdsulykke, for at du kan 

fa  dækket evt. behandlingsudgifter. 

 

 

 

Du kan ogsa  kontakte Forsikringsenheden 

pa  telefon 99604121/99604108. 

 

Med ønsket om en god og sikker praktik. 

Har du spørgsmål? 

Er du i tvivl anga ende arbejdsulykker, kan 

du kontakte daglig leder, praktikansvarlig 

eller arbejdsmiljørepræsentanten pa   det 

pa gældende arbejdssted.  
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