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Brev fra Codan 
Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer, som har været udsat for en 
personpåkørsel eller anden voldsom hændelse. De får tilsendt et spørgeskema fra 
Codan og undrer sig over hvordan det hænger sammen. 
 
Vi har været i kontakt med DSB og svaret er, at Codan er DSB’s forsikringsselskab i 
forhold til en eventuel erstatning.  
 
Alt kommunikation mellem medarbejderen og Codan er fortroligt og tilgår ikke 
DSB. Hvis man udfylder dette skema, hjælper man Codan med at yde den bedst 
mulige service. Hvis man undlader at udfylde skemaet, var svaret fra DSB: Jamen, 

konsekvensen kan vel blive, at Codan har svært ved at hjælpe skadelidte, da de 

ikke ved hvor ”alvorligt” skadelidte har det. Så jeg kan kun opfordre til at 
udfylde. 
 
Vi har rejst kritik af, at DSB ikke har meldt denne procedure klart nok ud til deres 
medarbejdere, da den kun fremgår på ABC. Det kan være, at der yderligere 
information på vej i ledelsens nyhedsbrev.  
 
Hvis du sidder ved en DSB pc, så kan du læse meget mere på nedenstående link: 
(Det kan også tilgås via iPad, ved login). 
 
https://dsbintranet.sharepoint.com/sites/abc/Arbejdsmiljoe/Sider/Arbejdsskader
.aspx 
 
Cyklende kunder på perroner mv.  
Vi blev noget overraskede, da vi blev kontaktet af et medlem, som kunne berette 
om, at det ikke blev betragtet som en sikkerhedsmæssig hændelse, når en kunde 
enten cykler, køre på el-løbehjul eller andre hurtigt kørerende transportmidler på 
perroner mv. Man afviste simpelthen medlemmets indmeldinger.  
 
Vi har nu via Driftschefen fået bekræftet, at DSB ikke regner disse episoder som 
værende sikkerhedsmæssige hændelser. Vi blev oplyst, at der var en kampagne i 
gang, som vi skulle afvente effekten af… Vi ved, at vores kollegaer hos Amir også 
har fokus på denne problematik. 
 
Derfor et det vores anbefaling, hvis personen kommer tæt på, så få det 
registreret som en nærved hændelse. 
 
Julefrokost 
Vi får spørgsmål til om der holdes julefrokost i år? Det korte svar er ja, såfremt 
der ikke er restriktioner som ødelægger planerne.  
Der kommer mere om det senere, men datoen er som vanligt den sidste onsdag i 
november, nærmere bestemt 24. november. Info om tid og sted kommer senere. 
 
Justerede taxatider 
På opfordring og i samarbejde med gode aftenkollegaer, fik konstateret, at der 
var udfordringer med den afsatte tid til/fra Hl og Kl. Dette er nu ved at blive 
justeret i de berørte ture. 
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