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Udfyldning af Easy blanket

1. For at anmelde en arbejdsulykke, klik på menuen og vælg Tilføj Easy blanket.

2. Indtast titel for blanketten.
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3. Klik på blanketten og vælg Udfyld en ny blanket.

4. Eller vælg Åbn og klik på Udfyld en ny blanket i top menuen for selve samlingen af Easy blanketter.

5. Du skal nu igennem 5 faner. Man klikker på den fane man ønsker at benytte. På den første fane, angiv
oplysninger om Anmelder. Vælg Anmeldertype og indtast personlige oplysninger. Du skal udfylde alle felter,
der ikke er markeret som ”Valgfri”.
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6. Klik på den næste fane Ansættelsessted. Her beskrives hvor den tilskadekomne er ansat med: СVR-nr.,
Firmanavn osv. Angiv hvilken Produktionsenhed, der har ansvaret for arbejdsmiljøet for tilskadekomne. Det er
ikke afgørende hvor der udbetales løn, men hvorfra instruktionen om arbejdets udførelse gives. Denne fane
udfyldes automatisk, hvis oplysningerne allerede er indtastet under kontoens indstillinger (læs mere side 15).
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7. Næste fane er Tilskadekomne. Indtast nu de personlige oplysninger om den tilskadekomne. Det er vigtigt,
at du indtaster den tilskadekomnes kontaktoplysninger. Under Ansættelsesforhold skal du anføre oplysninger
om ansættelsesstedet, hvor den tilskadekomne var ansat på tidspunktet, da ulykken fandt sted. Herefter skal
der anføres en ansættelsesdato. Hvis den tilskadekomne ikke længere arbejder i afdelingen, skal
fratrædelsesdatoen angives. Endelig skal den tilskadekomnes erhvervsstatus anføres. En erhvervsstatus der
som oftest er lønmodtager. Angiv også, hvis nødvendigt, den tilskadekomnes årlige indtægt før skat.
Oplysningerne anvendes alene til vurdering af fremtidige hensættelser i forsikringsselskabet.
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8. På fanen Ulykke kommer udfyldelse af den vigtige ulykkesbeskrivelse. Beskriv med egne ord
Hændelsesforløbet med udgangspunkt i spørgsmålene: Hvilket arbejde udførte tilskadekomne? Hvad gik galt?
Hvordan kom personen til skade under ulykken?
Under Afvigelse beskriv, hvilken hændelse der afveg fra det normale, og altså var skyld i ulykken. Hvilken skade
som personen fik ( f.eks. forbrænding, knoglebrud, chok) og hvilken legemsdel der blev skadet, skal beskrives
under Skadens art og Legemsdel.
Vælg Arbejdsskadetype, der som oftest vil være arbejdsulykke.
Angiv under Fraværsdage hvor mange dage (inkl. arbejdsfri dage, weekend og helligdage) tilskadekomne har
været ude af stand til at arbejde som følge af ulykken. Der er tale om forventet fravær, hvis tilskadekomne
endnu ikke er raskmeldt.
Ulykkessted: Hvis ulykken ikke skete på arbejdsgiverens adresse eller ansættelsesstedet skal du trykke på
”Nej”. Der kommer så felter frem, hvor du kan skrive adressen på det sted, hvor ulykken skete.
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9. På den sidste fane under Forsikring skal du nu tage stilling til, om ulykken skal anmeldes med henblik på
vurdering i forhold til erstatning. Tryk på ”Ja” hvis der er fravær eller hvis der forventes udgifter i forbindelse
med ulykken. F.eks. behandling hos fysioterapeut. Hvis du trykker ”Nej ” sendes anmeldelsen kun til
Arbejdstilsynet. Hvis du har valgt ”ja” ved, at ulykken skal anmeldes til forsikringsselskabet, skal du nu vælge
Forsikringsselskab og indtaste Policenummeret, som kommer frem ved tryk på listen.
Der er mulighed for at tilføje Bilag med uddybende beskrivelse af ulykken, lægeerklæring, vidneudsagn eller
lignende.

Klik på Gem.
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Status og indsendelse af Easy blanket
1. Ved at klikke på Gem gemmes din anmeldelse og får status af Kladde. Den er ikke indsendt til Easy
endnu.

2. For at indsende anmeldelsen, markér afkrydsningsfeltet for den ønskede blanket og klik på Opdater.

3. Eller klik på blanketten og vælg Opdater.

4. Hvis din anmeldelse er modtaget uden fejl, ændres status af din blanket til Godkendt (Synkroniseret).
Det betyder at blankettens data i defgo og Easy nu er synkroniserede.

Alle synkroniserede blanketter har disse felter med oplysninger fra Easy udfyldt:
Easy Id
Registreringsdato
Oprindelseskode

5. Hvis der er nogen fejl i blanketten og den ikke overføres til Easy, ændres status til Afvist
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Det betyder at blankettens oplysninger skal rettes. Klik på blanketten og vælg Rediger.

Når den afviste blanket er blevet redigeret ændres status til Kladde og blanketten skal indsendes igen.
6. Når den godkendte blanket er blevet redigeret ændres status til Redigeret.
Ændringerne overføres ikke automatisk til Easy, så blanketten skal indsendes igen.
7. Hvis der kommer nogen meddelelser fra Easy, ændres status til Opdateret.
Meddelelser kan indeholde information om sagen eller information om brug for rettelser eller ekstra
oplysninger.
8. Oversigt over alle statusser:
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Opdatering af alle Easy blanketter
1. I samlingen af Easy blanketter vil du få en oversigt over alle virksomhedens blanketter i løbet af de
seneste 12 måneder.

2. Ved at klikke på Opdater i top menuen opdateres alle Easy blanketter for det seneste år.

Bemærk, at det kan tage lang tid, da anmodningen består af flere processer:
•

alle registrerede blanketter for det seneste år sendes fra Easy til defgo;

•

alle blanketter, som har status af Kladde, sendes til Easy;

•

de interne Easy blanketter( i defgo), der er ældre end de tilsvarende eksterne Easy
blanketter (i Easy), vil blive overskrevet fuldstændigt af dataene fra de eksterne Easy-blanketter;

•

de eksterne Easy blanketter, der er ældre end de tilsvarende interne Easy blanketter,
opdateres. På dette tidspunkt bruges kun de interne Easy blanketter, der har statussen
Redigeret.
Kun de ændrede data i blanketterne sendes til Easy.

11

Kolonner og Tilføj filter
1. Efter blanketten er udfyldt, overføres data fra felterne til kolonner i en samlet tabel.

2. Kolonnerne kan inkluderes/ekskluderes i tabellen. 12 kolonnerne er allerede inkluderet i tabellen som
default.

Klik på Kolonner og vælg flere kolonner fra listen.
Indstillingen gemmes automatisk. Det betyder, at hvis du lukker blanketten og åbner den igen, vil de
udvalgte kolonner være på plads.
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3. Kolonnetitel kan ændres.

4. Dataene i tabellen kan filtreres efter en bestemt kolonneværdi. Klik på Tilføj filter, vælg Kolonne.

5.

Indtast værdien.
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6. Du kan tilføje flere filtre på én gang. Markér flere felter i menuen.

7. Alle filtre gemmes automatisk hvis du lukker Blanketten og åbner den igen, vil filtrene være til stede. Så
du kan skabe flere samlinger af blanketter med forskellige filtre. For eksempel, med filtret via afdeling.
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Funktioner for blanketter

1. Du kan redigere, opdatere, udskrive og slette blanketten.
Klik på blanketten og der vises en pop-op-menu.

2. Du kan slette og opdatere flere blanketter på en gang. Vælg de nødvendige blanketter fra listen og
funktionerne vises i topmenuen.

15

Autofyldning
1. Indtast oplysninger om din virksomhed under Indstillinger på det andet faneblad.

2. Så skal du ikke indtaste oplysningerne igen i Easy blanketten: oplysningerne overføres automatisk.
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Til administrator: Easy test server

I defgos integrationssystem til Easy er der muligheder for registrering af en nærved-ulykke (hvor det kun
’næsten’ gik galt), som ikke skal anmeldes i EASY, men undersøges for forebyggelse af lignende situationer.
I dette tilfælde kan man bruge EASY test server.

1. Gå til Indstillinger, til det tredje faneblad.
2. Ændr EASY server (endpoint) fra Produktion server til Komponenttest server.
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Til administrator: Easy modul og Easy bruger
Der er to måder at arbejde med integrationssystemet til Easy i defgo: Easy modul og Easy bruger.

Easy modul dækker næsten alle muligheder som integrationssystemet indeholder: at tilføje Easy blanketter,
udfylde blanketter, se og rette alle virksomhedens blanketter.

Som Easy bruger kan man kun udfylde Easy blanketten under samlingen af Easy blanketter, som allerede er
oprettet for brugerens konto.
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