
 

 

 

Fuldmagt til 3. person i en arbejdsskadesag i Arbejdsskadestyrelsen 
 
 
Den arbejdsskadede kan give fuldmagt til en person eller institution, som pågældende ønsker 
inddraget i sagsbehandlingen. 
Der er behov for en fuldmagt, hvis en 3. person på vegne af den arbejdsskadede skal anke en 
afgørelse eller søge om genoptagelse i en tidligere afgjort sag. 
Fuldmagten gælder normalt, indtil den trækkes tilbage, det vil sige også ved eventuel genbehandling 
af sagen. Både den tilskadekomne og fuldmagtshaveren kan når som helst meddele 
Arbejdsskadestyrelsen, at fuldmagten ikke længere gælder.  
 
Arbejdsskadestyrelsen opererer med forskellige fuldmagter. 
  
Fuldmagt til aktindsigt 

 
Fuldmagt til kommuner eller arbejdsmedicinske klinikker (eller andre) (Kode 11)  
Fuldmagtshaveren får fremover kopi af alle afgørelser i sagen. Denne fuldmagtstype anvendes normalt af 
arbejdsmedicinske klinikker, kommuner og pensionsmyndigheder. 

 
Fuldmagt til fagforeninger (eller andre) (Kode 21) 
Fuldmagtshaveren får fremover kopi af alle breve, som Arbejdsskadestyrelsen og/eller Ankestyrelsen sender, 
og kopi af partshøringsbrev vedlagt kopi af de akter, som fuldmagtshaveren ikke tidligere har fået tilsendt. 
Fuldmagtshaveren får desuden ret til aktindsigt, til at klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, og til at 
bede om at Arbejdsskadestyrelsen genoptager sagen. Fuldmagtshaveren kan ikke komme med partsindlæg i 
sagen. 
 
Fuldmagt til en partsrepræsentant - typisk en advokat (Kode 31) 
Fuldmagtshaveren får i dette tilfælde alle partens beføjelser, som er retten til at: Få aktindsigt, blive 
partshørt, afgive udtalelse, bede om at sagen udsættes, få kopi af afgørelsen, klage over afgørelsen, bede om 
genoptagelse og søge om, at erstatningen udbetales som en engangserstatning (kapitalisering). NB: Med 
kode 31 er fuldmagtshaveren partsrepræsentant. Det betyder, at fuldmagtshaveren overtager alle 
partsbeføjelserne, og at al brevveksling foregår med fuldmagtshaveren og ikke den tilskadekomne.  
  
Fuldmagt til adgang til Se Sag (Kode 99) (gælder kun i Arbejdsskadestyrelsen)  
Fuldmagtshaver får adgang til Se Sag og får ikke kopi af breve eller afgørelser. Fuldmagtshaver får adgang 
til at se alle sagens ind- og udgående breve i Se Sag. Fuldmagtstypen giver dog ikke de samme rettigheder, 
som kode 21 og 31. 
 
 
 
Standardfuldmagt 
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