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Der anmeldes hvert år omkring 20.000 
arbejdsulykker i social- og sundheds-
sektoren. Formålet med denne branche-
vejledning er at sætte fokus på disse 
arbejdsulykker og på vigtigheden af at 
arbejde målrettet med at forebygge dem. 

Vejledningen henvender sig til alle, der har an-
svar og opgaver i forbindelse med at forebygge 
arbejdsulykker. det gælder i særlig grad ledere, 
arbejdsmiljøkonsulenter og medlemmer af ar-
bejdsmiljøorganisationen.

Med branchevejledningen ønsker Branchearbejds-
miljørådet Social & Sundhed blandt andet: 

•	 	At	tydeliggøre,	hvornår	noget	er	en	arbejds-
ulykke – eller hvornår der er tale om en arbejds-
betinget lidelse

•	 	At	præcisere,	hvornår	og	hvordan	en	arbejds-
ulykke skal anmeldes

•	 	At	vise,	hvordan	arbejdsulykker	og	nærved-
ulykker kan registreres og analyseres, så de er 
med til at forebygge nye og måske alvorligere 
ulykker. 

•	 	At	inspirere	arbejdet	med	at	forebygge	arbejds-
ulykker – herunder knytte det til arbejdet med 
APV, trivsel og sygefravær.

•	 	At	give	eksempler	på	typiske	risikofaktorer	og	
ulykker i forskellige dele af social- og sund-
hedssektoren. 

•	 	At	skabe	overblik	over,	hvor	man	kan	finde	
mere viden om arbejdsulykker.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gen-
nemsyn	og	finder,	at	indholdet	i	den	er	i	over-
ensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. 
Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, 
som den foreligger, og har ikke taget stilling til, 
om den dækker samtlige relevante emner inden 
for det pågældende område. 

Forord

Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed,  
juni 2013
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Arbejdsulykker 
skal forebygges 

Mange af de ca. 20.000 årlige arbejds-
ulykker i social- og sundhedssektoren kan 
forebygges med en målrettet fælles indsats. 
Ulykkerne be laster både de tilskadekomne, 
arbejdsmiljøet og budgettet.

Arbejdsulykker forbindes ofte med byggepladser 
og industri, men de sker også i social- og sund-
hedssektoren: på hospitaler, i ældreplejen, i dag-
tilbud, i psykiatrien, i døgntilbud, i kommunale 
tandlægepraksisser, private lægepraksisser mv. 

I 2011 blev der anmeldt næsten 20.000 arbejds-
ulykker i sektoren. det svarer til, at 20 ud af 1.000 
medarbejdere kommer ud for en arbejdsulykke i 
løbet af et år.  Undersøgelser viser, at der generelt 
er en underrapportering af arbejdsulykker, så tal-
let er formodentligt højere. der sker flest ulykker 
inden for døgntilbud og hjemmepleje. nyansatte 
og unge under 24 år er særlig udsatte. de primære 
skadestyper er forstuvning, sårskader, chok, 
knoglebrud og stikskader. 

En målrettet indsats 
Arbejdsulykker både kan og skal forebygges – af 
mange grunde. Medarbejderne skal kunne udføre 
deres arbejde uden risiko for at komme til skade. 
Arbejdspladserne kan spare store udgifter til 
bl.a. sygefravær. desuden vil det ofte påvirke 
brugere og kolleger negativt, når en medarbejder 
er sygemeldt efter en arbejdsulykke; det går kort 
sagt både ud over kvaliteten i kerneydelsen og 
arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

det kan ikke lade sig gøre at fjerne alle risici for 
ulykker – slet ikke, når man arbejder med menne-
sker. Men arbejdsulykker skal aldrig opfattes som 
en uundgåelig del af arbejdsvilkårene. Ambitio-
nen er at forebygge ulykker gennem en målrettet 
indsats i hele organisationen. Forebyggelsen skal 
sættes i værk, inden ulykken sker, og skal ikke 
kun fokusere på de umiddelbare årsager til den 
enkelte ulykke. 

En dag gik det helt galt …

… da en kommunalt ansat social- og sundheds-

assistent skulle passe en mandlig borger med fron-

tallapdemens. Retningslinjerne foreskrev, at der 

skulle være to ansatte tilstede ved pasning og pleje. 

Men den ene ansatte var syg, og assistenten valgte 

at udføre besøget alene, da hun vurderede, at hun 

havde en god relation til borgeren. 

Den pågældende dag var han imidlertid meget dårlig 

og overfaldt assistenten, som blev banket voldsomt 

og slået bevidstløs med mange skader til følge. Efter 

en lægelig udredning og vurdering stod det klart, at 

hun var så skadet, at der ikke var nogen erhvervs-

evne tilbage. Hun blev derfor tilkendt en varig ydelse 

frem til pensionsalderen. Hun vil resten af livet være 

plaget af store smerter og andre psykiske og fysiske 

efter virkninger af overfaldet.
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At dét kan give synlige og hurtige resultater viser 
erfaringer fra bl.a. region Midtjylland, som redu-
cerede antallet af alvorlige arbejdsulykker med 
11 pct. på ét år (2010-2011) og dermed sparede 8 
millioner kr. på færre sygedage.

Ansvar og kultur 
det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der 
ikke sker arbejdsulykker – og for at analysere og 
anmelde dem korrekt, hvis de alligevel indtræffer. 
Men at forebygge arbejdsulykker er i praksis en 
opgave for hele organisationen – fra den øverste 

ledelse og arbejdsmiljøorganisationen over de 
decentrale ledere til den enkelte medarbejder. 
det handler i høj grad om sikkerhedskulturen på 
arbejdspladsen; om at have den rette viden, hold-
ning og adfærd til at forebygge ulykker.

Arbejdsulykker koster dyrt

En alvorlig arbejdsulykke koster i gennemsnit arbejds-

pladsen 130.000 kr. En del af omkostningerne skyldes  

sygefravær.

Der er både direkte og indirekte økonomiske omkostninger  

i forbindelse med arbejdsulykker. Direkte omkostninger er  

fx løn til den skadelidte medarbejder under fravær. De  

indirekte omkostninger er ofte mindst dobbelt så store.  

Det gælder fx udgifter til administration, information,  

fore byggelse og produktionstab i forbindelse med ulykken.

Det gennemsnitlige fravær efter en anmeldt arbejdsulykke 

er typisk fem dage. Det svarer til, at arbejdsulykker i social- 

og sundhedssektoren er årsag til omkring 100.000 syge-

fraværsdage om året.



Ved en ulykke forstås en 
personskade forårsaget af en 
hændelse eller en påvirkning, 
der sker pludseligt eller inden 
for 5 dage.

6 Undgå Ulykker

Det er vigtigt at kende forskel på hen-
holdsvis ulykker og lidelser som følge 
af længere tids påvirkning. For de to 
typer af arbejdsskader skal registre-
res, anmeldes og håndteres forskel-
ligt. 

en arbejdsulykke er en ulykke, der sker i forbin-
delse med udførelse af arbejdet. det er uden 
betydning, hvori arbejdet består, og hvordan 
tilskadekomsten sker.

Arbejdsulykker hører under samlebegrebet  
”arbejdsskader”. det gør ”arbejdsbetingede 
lidelser/erhvervssygdomme” også, og mange 
forveksler de to typer af arbejdsskader. Forskellen 
mellem dem fremgår af oversigten på næste side. 

I bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring 
(nr.	848	af	7.9.2009)	defineres	en	arbejdsulykke	
således:

Arbejdsulykke eller arbejdsbetinget  
lidelse?
I visse tilfælde er det vanskeligt at trække en 
skarp grænse mellem, hvad der er en ulykke, og 
hvad der er en arbejdsbetinget lidelse/erhvervs-
sygdom. det er ikke skadens art, men den måde, 
den er opstået på, der gør forskellen: 

Hvad er en 
arbejdsulykke?

          

Det er fx en ulykke,  
hvis…
en høreskade er forvoldt ved en eksplosion.

en stikulykke giver anledning til infektion med
efterfølgende smitte som f.eks. hepatitis.

en rygskade er opstået ved et fald.

en medarbejder hjælper en borger med normal stand-
funktion op af sengen, og da borgeren pludselig synker  
sammen, pådrager medarbejderen sig en akut overbe-
lastning af ryggen i forsøget på at gribe ham.

en medarbejder bliver truet af en borger med en kniv, 
og medarbejderne får et psykisk chok, eller en med - 
arbejder får et knytnæveslag i ansigtet og får både en 
tandskade og psykiske gener.

… men en arbejdsbetinget  
lidelse/erhvervssygdom, når …
  høreskaden er forvoldt ved lang tids ophold i et 
kraftigt støjmiljø.

 slid på huden, kombineret med kontakt med eksem-
fremkaldende stoffer medfører eksem. 

 rygskaden er opstået ved lang tids arbejde i belastende
arbejdsstillinger. 

 en rygsmerte der opstår efter mange års tungt 
plejekrævende arbejde. 

 psykiske gener opstår gradvist efter flere års belastninger 
i form af trusler og vold fra udad reagerende borgere.
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Arbejdsulykke Arbejdsbetinget  
lidelse

Definition  En fysisk eller psykisk personskade forårsaget af 

en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt 

eller inden for 5 dage.

En sygdom eller lidelse, der er opstået efter læn-

gere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, 

arbejdet foregår under. 

Skadens art Fysisk skade, vold eller trusler om vold. 

·    Specifikt om fysisk skade: forstuvning,  

sår skader, knoglebrud, stikskader m.fl.

·    Specifikt om vold og trusler om vold:

·    Fysisk vold: aktivt påført vold, fx slag, spark, 

bid, kvælningsforsøg og knivstik.

·    Psykisk vold: fx verbale trusler, krænkelse og 

truende adfærd.

Eksempler:

·    Ondt i ryggen  – fx forårsaget af manuel hånd-

tering.

·    Eksem – fx forårsaget af arbejde med vand.

·    Posttraumatisk stress-syndrom – fx forårsaget 

af gentagne episoder af vold og trusler.

Anmeldelse ·    En arbejdsulykke er anmeldepligtig, når den 

medfører én eller flere fraværsdage ud over til-

skadekomstdagen, eller hvis der er erstatnings-

berettigede følger.

·    Arbejdsgiveren skal sikre at arbejdsulykker an-

meldes. I praksis er det oftest arbejdsmiljøgrup-

pen i samråd med skadelidte, der anmelder.

·    En arbejdsulykke skal anmeldes snarest og in-

den ni dage efter første fraværsdag.

·    Anmeldelse er lovpligtig ifølge Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse ’Anmeldelse af arbejdsulykker 

til Arbejdstilsynet’ og Arbejdsskadestyrelsens 

’Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker’ jf. 

arbejdsskadesikringsloven.

·    Vold kan også anmeldes til politiet. Dette skal 

ske inden for 72 timer, og en sådan anmeldelse 

erstatter ikke pligten til at anmelde til Arbejds-

tilsynet/Arbejdsskadestyrelsen.

·    Læger og tandlæger skal anmelde det til Ar-

bejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, hvis de 

konstaterer eller får mistanke om, at en patient 

har pådraget sig en konstateret eller formodet 

arbejdsbetinget lidelse eller på anden måde 

har været udsat for skadelige påvirkninger på 

arbejdet.

·    Anmeldelse er lovpligtigt ifølge Beskæftigel-

sesministeriets bekendtgørelse Lægers og tand-

lægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme 

til Arbejdstilsynet og Arbejdsskade styrelsen.

Registrering ·    Arbejdsgiveren skal sikre at arbejdsulykker 

 registreres, analyseres m.m. I praksis er det 

 oftest arbejdsmiljøgruppen i samråd med ska-

delidte, der registrerer og analyserer ulykken. 

·    Årsager til arbejdsulykken skal analyseres, så 

der efterfølgende kan iværksættes effektive 

foranstaltninger, som kan forhindre gen-

tagelser.

·    Foranstaltninger mod akutte ulykkesrisici skal 

altid foretages straks. 

·    Medarbejderen bør oplyse arbejdsgiveren/ 

arbejdsmiljøgruppen om den arbejdsbetingede 

lidelse/ erhvervssygdommen, så der på bag-

grund af kendskab hertil, kan træffes forebyg-

gende foranstaltninger.

·    Arbejdsgiveren/arbejdsmiljøgruppen skal, i den 

udstrækning man har kendskab til sygdommen, 

indarbejde problematikken i APV/handleplan 

med forebyggende tiltag.



Definition: 
Arbejdsrelateret vold  

•	 	Fysisk	vold:	angreb i form af overfald, kvælnings-

forsøg, knivstik, slag, spark, skub, benspænd, fast-

holdelse, kast med genstande, bid, niv, krads  

og spyt.

•	 	Psykisk	vold: trusler om vold over for medarbejder, 

trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejds-

plads, mod medarbejderens familie m.m. trusler 

udtrykt	uden	ord,	fx	knyttet	næve,	finger	hen	over	

halsen, ydmygelse, krænkende adfærd, forhånelse 

m.m.

•	 	Når	en	medarbejder	føler	sig	truet	–	fysisk	eller	

 psykisk

kilde: At-vejledning nr. d.4.3 – ‘Voldsrisiko i forbindelse med  
arbejdets udførelse’.

•	 	En	pædagog	vrikker	om	på	foden	under	oprydning	

på legepladsen.

•	 	En	social-	og	sundhedsassistent	støder	ind	i	en	

midlertidigt hensat lift og får en hjernerystelse.

•	 	En	kirurg	falder	på	et	nyvasket	gulv	og	brækker	sit	

håndled.

•	 	En	køkkenassistent	skærer	sig	i	fingeren	under	ren-

gøring af en pålægsskæremaskine.

•	 	En	sygeplejerske	på	vej	til	et	hjemmebesøg	bliver	

påkørt af en bil og brækker benet.

•	 	En	socialpædagog	er	ved	at	børste	tænder	på	en	

borger, som ikke er samarbejdsvillig og nikker 

social pædagogen en skalle.

•	 	En	social-	og	sundhedshjælper	bliver	overfaldet	af	

en beboer og får kort efter en voldsom psykisk reak-

tion.

•	 	En	bioanalytiker	stikker	sig	i	fingeren	under	en	

blodprøvetagning på en urolig patient

Eksempler på arbejdsulykker  
- på arbejdspladser i social- og sundhedssektoren:

8 Undgå Ulykker

Nærved-ulykker
nærved-ulykker er ulykker, der var lige ved at ske; 
en pludselig hændelse, der kunne have medført 
personskade, men ikke gjorde det. det kan fx 
være en medarbejder, der er lige ved at falde på 
en glat trappe eller en medarbejder, der taber 
noget tungt og kun akkurat undgår at få det over 
tæerne osv.

ligesom faktiske ulykker kan nærved-ulykker in-
deholde vigtig information om risici i arbejdet, der 
skal tages højde for. de skal derfor ikke slås hen 
med et ”der skete jo ikke noget”, men tværtimod 
tages alvorligt som et ”gratis” varsel om behovet 
for bedre forebyggelse.

Nærved-ulykker og trusler om vold
når det gælder vold og trusler, kan det være 
vanskeligt	at	definere,	hvornår	der	er	tale	om	en	
egentlig ulykke, og hvornår det er en nærved-
ulykke. Uanset om en episode vurderes at være 
en ulykke eller en nærved-ulykke, er registrerin-
gen af hændelsen af stor betydning for det videre 
forebyggende arbejde. 
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At anmelde en arbejdsulykke korrekt 
er både vigtigt for den skadelidte og  
for forebyggelsen af nye ulykker. 
Mange ulykker anmeldes ikke, og en 
del beskrives forkert eller upræcist. 

Arbejdsulykker, som medfører arbejdsudygtighed 
ud over tilskadekomst dagen, skal anmeldes til 
Arbejdstilsynet. Arbejdsulykker, der vurderes 
at have erstatningsberettigede følger, skal an-
meldes til Arbejdsskadestyrelsen, uanset om de 
medfører sygefravær. det skal ske elek tro nisk i 
eASy, som er et fælles anmeldesystem for Ar-
bejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. 

Man kan bruge eASy ved at tilmelde sig på  
easy.ask.dk eller benytte et andet system, som 
fungerer sammen med eASy. det er også muligt 
at anmelde arbejdsulykker via en digital formular 
på virk.dk.

eASy sender automatisk anmeldelsen til de 
rigtige modtagere. det er arbejdsgiverens forsik-
ringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejds-
tilsynet.

når man anmelder via eASy, bliver man automa-
tisk bedt om alle oplysninger, som er nødvendige 
for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. 
det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn 
for alle parter.

Anmeldelse nødvendig for erstatning 
Hvis ikke arbejdsulykken bliver anmeldt, kan man 
ikke som skadelidt medarbejder få erstatning 
eller betaling af udgifter som følge af ulykken. 
det er derfor vigtigt, at skadelidte får en kopi af 
anmeldelsen. krav om erstatning efter arbejds-
skadesikringsloven skal rejses inden 1 år efter 
arbejdsulykken er sket.

Hvordan anmeldes 
en arbejdsulykke?

Det siger loven

§ 1  Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en  

arbejdsulykke, når ulykken har medført  

arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover  

tilskadekomstdag. Arbejdsgiveren skal snarest, 

og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde 

arbejdsulykken.

§ 2  Arbejdsulykken skal anmeldes digitalt via Ar-

bejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens fælles 

anmeldesystem EASY.

§ 9  Vedr. § 1 og 2: ”Arbejdsgiverens pligt til at  

anmelde arbejdsulykker er strafsanktioneret, og 

manglende anmeldelse kan medføre straf i form  

af bøde”.

kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010, om 
Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet.

Når	ulykken	er	sket

•	 	Arbejdsgiver,	arbejdsleder	og	arbejdsmiljørepræ-

sentant skal straks orienteres om arbejdsulykken.

•	 	Arbejdsulykken	undersøges	(om	muligt	med	as-

sistance fra skadelidte), registreres og anmeldes.

•	 	Skadeslidte	orienteres	med	kopi	af	anmeldelse.
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Central indberetning

Hvis man sjældent anmelder en arbejdsulykke, kan det være 

svært at huske, hvordan man gør det korrekt. I Odense Kom-

mune har man derfor valgt at bruge centrale indberettere 

for at sikre en høj kvalitet i registrering og anmeldelse af 

arbejdsulykker. 

Centrale indberettere er fx 1-2 administrative medarbejdere 

i en forvaltning eller et virksomhedsområde, som blandt 

andet har til opgave at gennemgå udfyldte registreringer og 

anmeldelser, inden de videresendes til EASY. Indberetterne 

tjekker blandt andet:

•	 	At	de	enkelte	anmeldekategorier	m.m.	er	korrekt	udfyldte	

•	 	At	ulykkesbeskrivelse,	data	m.m.	er	fyldestgørende	be-

skrevet 

•	 	At	forventet	fravær	er	angivet	–	og	at	faktisk	fravær	bliver	

angivet, når det kendes. 

Ved at bruge centrale indberettere, kan man samtidig få 

nedbragt registreringer i kategorierne ’andet’ og ’uoplyst’, 

fordi indberetterne kan have fokus på disse punkter.

Modellen sikrer, at der altid er nogen, som har opdateret 

viden på området. Det samlede tidsforbrug til at anmelde 

arbejdsulykker bliver mindre, fordi erfarne indberettere kan 

håndtere anmeldelsen hurtigt. 

På den enkelte arbejdsplads behøver man ikke sætte sig ind 

i de ”tekniske forhold” omkring anmeldelsen. Men man skal 

selvfølgelig stadig oplyse grundigt om alle forhold og om-

stændigheder ved arbejdsulykken. 

en anmeldelse er ikke ensbetydende med at 
skadelidte tilkendes en erstatning. det kommer 
an på en vurdering af, om skaden kan anerkendes 
som arbejdsrelateret, graden af men (dvs. varige 
gener i dagligdagen), tab af erhvervsevne samt 
faktiske udgifter til hjælpemidler, behandling og/
eller genoptræning. 

Ulykker uden fravær kan registreres 
Arbejdsgiveren har kun pligt til at anmelde ulyk-
ker, der medfører fravær eller kan være erstat-
ningsberettigede. Men eASy giver mulighed for 
også at registrere ulykker uden fravær og nærved-
ulykker. dermed får virksomheden/arbejdsmiljø-
organisationen et samlet overblik over alle ulyk-

ker mv. og mulighed for at analysere årsagerne til 
disse hændelser, udarbejde handlingsplaner samt 
lave opslag til orientering af medarbejderne. det 
sker alt sammen på eASy Forebyggelse, der er 
en særlig funktion i eASy-systemet, hvor det er 
muligt at gå direkte fra anmeldelsen af en ar-
bejdsulykke til en analyse af årsagerne. 

At registrere en arbejdsulykke løser ikke i sig 
selv det arbejdsmiljøproblem, der var årsag til 
ulykken. Men ved at registrere ulykkerne – også 
dem uden fravær og nærved-ulykker – kan ar-
bejdspladsen bedre tilrettelægge et effektivt 
arbejdsmiljøarbejde, forbedre sikkerhedsklimaet 
og derigennem forebygge nye ulykker. 

Sådan anmeldes en arbejdsulykke på nettet

Gå ind på easy.ask.dk Log på med brugernavn Tryk på ”Anmeld eller 

registrer en ulykke”
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To typiske fejl ved anmeldelser 
To ting volder ofte problemer, når man anmelder 
og registrerer arbejdsulykker:

 
Hvordan kategoriserer man  

 arbejdsulykken? 

 
Hvilket sygefravær oplyser man?

Forkerte oplysninger på disse to punkter gør det 
ikke blot vanskeligere at bruge registreringerne til 
at forebygge nye ulykker på den enkelte arbejds-
plads. det gør også statistikken over arbejdsulyk-
ker mindre pålidelig og slører dermed billedet af 
problemernes omfang og årsager. 

 
Hvordan kategoriserer man  

 arbejdsulykken? 

når man anmelder eller registrerer en arbejds-
ulykke i eASy, skal man for fx skadesart og ska-
det legemsdel vælge mellem en række kategorier, 
der	er	defineret	på	forhånd:	

•	 	Forstrækninger
•	 	Knoglebrud
•	 	Sår,	snit	med	mere
•	 	Dødsulykker
•	 	Bløddelsskader	
•	 	Amputation	
•	 	Skader	på	grund	af	chok
•	 	Andet	
•	 	Uoplyst.

Af de anmeldte arbejdsulykker på social- og 
sundhedsområdet udgør kategorierne ’andet’ 
og ’uoplyst’ en meget stor andel (29 % i 2010). 
det medfører en betydelig usikkerhed om, hvilke 
ulykker og skader der reelt sker i sektoren og dens 
forskellige områder. det betyder også, at det for 

mere end hver fjerde anmeldte arbejdsulykke  
ikke	er	muligt	at	definere	forebyggelsestiltag.	 
der foreligger simpelthen ikke brugbare oplys-
ninger om disse arbejdsulykker. en mulig grund 
kan være, at der aktuelt (2013) ikke er en kategori 
i eASy med ’følgeskader efter vold eller trusler’, 
så den type arbejdsulykker registreres ofte under 
’andet’ eller ’uoplyst’. Som hovedregel bør man 
undgå at anvende skadeskategorien ’uoplyst’, når 
man anmelder en arbejdsulykke. 

Hvis arbejdsmiljøgruppen har mulighed for at 
rådføre sig med en arbejdsmiljøansvarlig, en ar-
bejdsmiljøkonsulent eller tilsvarende, kan antal-
let af fejlregistreringer ofte minimeres.

 
Hvilket sygefravær oplyser man?

når en arbejdsulykke registreres i eASy, skal man 
blandt andet angive det forventede fravær. Fra-
været	(forventet	arbejdsudygtighed)	er	defineret	i	
følgende kategorier: 

•	 	1-3	dage	
•	 	4-14	dage
•	 	over	14	dage
•	 	over	5	uger
•	 	varig	uarbejdsdygtig
•	 	død.

det kan være vanskeligt på skadedagen at vur-
dere sygefraværet, fordi fraværet både afhænger 
af skadesomfang, skadelidtes arbejdsopgaver og 
af muligheden for en eventuel midlertidig ompla-
cering på arbejdsstedet.

det er vigtigt at have procedurer, der sikrer, at det 
faktiske fravær efter en arbejdsulykke bliver regi-
streret, hvis det afviger fra det, man forventede 
ved anmeldelsen. 
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Ny	praksis	for
administrative bøder

Arbejdsskadestyrelsen har skærpet sin praksis 

for, hvornår der udstedes administrative bøder til 

arbejdsgivere for at overtræde arbejdsskadeloven. 

Styrelsen udsteder nu administrative bøder til  

arbejdsgivere, der 

•	 	ikke	anmelder	en	arbejdsulykke

•	 	ikke	medvirker	til	sagens	oplysning

•	 	ikke	har	tegnet	forsikring	eller	holdt	deres	 

forsikring i kraft.

Med sin praksis sætter styrelsen bl.a. særligt  fokus 

på sager, som anmeldes meget sent efter ulykken, 

dvs. efter étårsdagen.

Hvis der fx angives et forventet fravær på ’over 
14 dage’, og det faktiske fravær viser sig at være 
fire	dage,	vil	den	pågældende	ulykke	i	statistik-
ken fremstå mere alvorlig, end den reelt var. det 
omvendte gælder selvfølgelig, hvis fraværet bliver 
længere end forventet.

For mange ulykker anmeldes ikke 
Op mod 75 pct. af alle arbejdsulykker, der be-
handles på skadestuen, anmeldes ikke. Selv når 
det gælder alvorlige arbejdsulykker, bliver om-
kring halvdelen ikke anmeldt. Hverken skadestuer 
eller arbejdsgivere er gode nok til at anmelde og 
registrere arbejdsulykker.

For den enkelte medarbejder kan en manglende 
anmeldelse betyde, at han eller hun ikke får 
mulighed for erstatning. Men det risikerer også at 
fjerne fokus fra forebyggelsen af arbejdsulykker, 
fordi problemernes omfang bliver undervurderet. 

Social og sundhedsområdet er bedre end mange 
andre brancher, når det gælder anmeldelse af 
arbejdsulykker. Alligevel er der også her en under-
rapportering. det er især blandt medarbejdere i 
hjemmeplejen, omsorgsmedhjælpere, pædagoger 
og pædagogmedhjælpere, at der sker væsentlig 
flere ulykker, end der anmeldes. 

Alvorligt eller banalt?

Ved en gennemgang af anmeldte arbejdsulykker i en 

stor kommune, viste det sig, at ganske mange ulyk-

ker var fejlregistrerede.

•	 	En	del	ulykker	var	registreret	som	hjernerystelser	

– uden fravær.

•	 	Adskillige	knoglebrud	var	registret	uden	fravær.

•	 	En	ulykke	var	registreret	som	en	amputation	uden	

fravær. Amputationen viste sig at være en sår-

skade.

De tre typer af arbejdsulykker hører alle til i katego-

rien ’alvorlige arbejdsulykker’. Men da de konkrete 

tilfælde blev undersøgt, viste de sig at være mere 

”banale” ulykker.
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En ordentlig forebyggelse handler om at 
komme arbejdsulykkerne i forkøbet – ved at 
vurdere risici, analysere ulykker og nærved-
ulykker, opbygge et godt  sikker hedsklima 
og tage hånd om de særligt udsatte. 

der kan være mange elementer i en effektiv 
forebyggelse af arbejdsulykker. Forebyggelsen må 
tilrettelægges ud fra de lokale forhold, men alle 
arbejdspladser har brug for at overveje følgende 
fem spørgsmål:

 
Hvordan vurderer man risikoen  

 for ulykker?

 
 Hvordan analyserer man de ulykker,  
der sker?

 Hvordan registrerer og analyserer man  
 nær ved-ulykker?

 Hvordan opbygger man et godt  
 sikkerhedsklima?

 
Hvilke medarbejdergrupper og arbejds-

 områder kræver særlig opmærksomhed?

det er også afgørende, at ledelsen tydeligt kom-
munikerer et ønske om, at arbejdsulykker så vidt 
overhovedet muligt skal undgås, og at hele ind-
satsen engagerer både ledelse og medarbejdere. 

 Hvordan vurderer man  
 risikoen for ulykker? 
når man skal forebygge arbejdsulykker, er det 
afgørende at vælge metoder, der præcist kan 
afdække mulige risici i den måde arbejdet er or-
ganiseret og udføres på. 

Der	findes	en	del	forskellige	analysemodeller	til	
formålet. Modellen på næste side er hentet fra en 
kommune og viser et simpelt eksempel på prin-
cippet i risikostyring: At kombinere sandsynlighe-
den for, at en bestemt arbejdsulykke indtræffer, 
med konsekvenserne af ulykken. På den måde får 
man et overblik over, hvilke risici det er vigtigst at 
prioritere i sin forebyggende indsats. 

Rød – 1. prioritet 
Alvorlig, høj/uacceptabel risiko 
Arbejdsmiljøproblemer, der kræver akut handling. 
Eksempel: En beboer er blevet dårlig og kan ikke 
sidde eller stå. Der skal skaffes en lift. Indtil da 
bliver beboeren vasket og plejet i sin seng.  

Gul – 2. prioritet 
Moderat risiko
Arbejdsmiljøproblemer, der kræver en handlings-
plan med initiativer, som sættes i gang og afslut-
tes inden et fastlagt tidspunkt. der skal straks 
træffes midlertidige foranstaltninger.
Eksempel: Rengøringsafdelingen beslutter at 
anskaffe en ny gulvvaskemaskine. Der laves en 
plan for, hvornår og hvordan alle medarbejdere får 
nødvendig og tilstrækkelig instruktion i at benytte 
maskinen korrekt og sikkert, inden den tages i 
brug. 

Grøn – 3. prioritet
Ubetydelig/mindre risiko
Arbejdsmiljøproblemer, der løses, når ar-
bejdsmiljøgruppen, ledelsen eller afdelin-
gen prioriterer det. Typisk problemstilling 
uden større eller akut betydning for ar-
bejdsmiljøet.
Eksempel: Hjemmehjælpsgruppen har fået re-
fleksveste, men ikke alle er indstillet på at bruge 
dem. Spørgsmålet drøftes på et møde i arbejds-
miljøorganisation, der beslutter, om det fremover 
skal være et krav at bære vestene.

Forebyggelse 
af arbejdsulykker
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Hvordan analyserer man  

 de ulykker, der sker?

en vigtig kilde til at vurdere risikoen for arbejds-
ulykker er at analysere de arbejdsulykker, der er 
sket. Ulykkesanalyse handler ikke om at placere 
skylden eller ansvaret for ulykken, men om at 
lære af episoden for at undgå gentagelser.

den vigtigste forudsætning for at lære af ulykker 
er at få beskrevet og analyseret ulykkeshændel-
sen så præcist som muligt. dette gøres bedst ved 
at sikre:
•	 	at	så	mange	detaljer	som	muligt	om	ulykken	

bliver skrevet ned hurtigt efter ulykken er sket
•	 	at	alle,	der	har	behov	for	at	lære	af	ulykken,	

gennemgår den grundigt sammen 
•	 	at	der	besluttes	og	gennemføres	sikkerheds-

mæssige ændringer, som kan forhindre at nye 
ulykker sker.

en ulykkesanalyse tager udgangspunkt i den 
personskade, der er sket, og søger efter årsagerne 
til skaden. Analysen følger hændelsesforløbet 
baglæns i tid for at afdække såvel de umiddel-
bare som de bagvedliggende årsager. det kan 
man fx gøre ved at tegne et såkaldt årsags- og 
konsekvenstræ.

der er imidlertid ikke én bestemt måde at ana-
lysere ulykker på. det handler om at granske 
episoderne grundigt ved systematisk at stille 
spørgsmål indtil årsagskæden er bearbejdet, og 
der ikke er flere ubesvarede spørgsmål. 
På den måde får arbejdsmiljøgruppen et detal-
jeret indblik i de arbejdsforhold og arbejdssitua-
tioner, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko i det 
daglige arbejde. den viden indgår naturligt i pla-
nerne for at forebygge ulykker og skal indarbejdes 
i APV-handlingsplanen.

Arbejdsmiljøgruppen bør også overveje:
•	 	om	analysen	har	blotlagt	forhold,	som	kan	være	

vigtige at formidle til andre dele af organisatio-
nen

•	 	om	der	er	behov	for	forebyggelsesinitiativer,	
som den lokale arbejdsmiljøgruppe ikke selv 
kan sætte i værk.

Registrering af ulykker
For at kunne analysere ulykkerne er det vigtigt, 
at de bliver registreret. det gælder som tidligere 
nævnt alle tre kategorier af ulykker: 

•	 	arbejdsulykker,	som	medfører	sygefravær	eller	
vurderes at have erstatningsberettigede følger, 
og derfor skal anmeldes via eASy

•	 	arbejdsulykker,	som	ikke	medfører	sygefravær
•	 	nærved-ulykker,	som	ikke	fører	til	nogen	skade.

Hvis de to sidste kategorier ikke registreres i 
eASy Forebyggelse, skal de i stedet registreres i 
et internt system på arbejdspladsen. 

SANDSYNLIGHED Mindre tilskadekomst Tilskadekomst Alvorlig tilskadekomst

Ikke sandsynlig Ubetydelig risiko Mindre risiko Moderat risiko

Sandsynlig Mindre risiko Moderat risiko Alvorlig risiko

Meget sandsynlig Moderat risiko Alvorlig risiko Høj/uacceptabel risiko

Skema til kategorisering af ulykkesrisici

KONSEKVENS
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Hvordan registrerer og analyserer  

 man nærved-ulykker?
Medarbejderne kender som de eneste arten og 
omfanget af nærved-ulykker. derfor er indsatsen 
på dette punkt helt afhængig af, at medarbej-
derne bidrager til at opsamle viden om og regi-
strere disse hændelser.
 
ledelsen har en vigtig opgave i over for medar-
bejderne at formidle, hvorfor det er vigtigt, at 
nærved-ulykker registreres og analyseres. 

der bruges mange forskellige systemer til denne 
opsamling. Al erfaring viser, at systemet skal 
være overskueligt, og at det skal være hurtigt og 
enkelt at foretage registreringen. ellers bliver det 
let nedprioriteret i en travl hverdag, og derved går 
vigtig viden tabt.

når man beder medarbejdere om at registrere 
nærved-ulykker, skal arbejdsmiljøgruppen og 
ledelsen selvfølgelig analysere og handle på de 
oplyste situationer og hændelser. 

På næste side er et eksempel på, hvordan et 
simpelt opsamlingsskema kan se ud. det kan fx 
udformes som en afrivningsblok i lommeformat 
eller et postkort, som hver enkelt medarbejder 
kan aflevere eller sende med intern post til ar-
bejdsmiljøgruppen, når han eller hun har været 
udsat for en nærved-ulykke.

•	 	Var	det	en	anden	opgave,	end	medarbejderen	

normalt  udfører?

•	 	Var	situationen	eller	forholdene	anderledes	

end normalt?

•	 	Blev	officielle	procedurer	omkring	denne	op-

gave tilsidesat?

•	 	Var	der	særligt	tidspres	eller	andre	stressende	

forhold denne dag?

•	 	Spillede	en	anden	persons	adfærd	og	handlin-

ger ind?

•	 	Havde	arbejdets	organisering	eller	planlæg-

ning betydning for ulykken?

•	 	Havde	manglende	vedligeholdelse	eller	ryd-

delighed i lokalet betydning?

•	 	Havde	utilstrækkelig	vejledning	og	orientering	

betydning?

•	 	Havde	arbejdsstedets	indretning	eller	plads-

forhold betydning?

•	 Havde	hjælpemidler	og	redskaber	betydning?

•	 	Havde	underlaget	–	vej,	gulv,	trapper,	etc.	–		

betydning?

•	 Havde	andre	forhold	betydning	for	ulykken?

kilde: BAr SoSu: ”Værktøj til analyse og forebyggelse af 
arbejdsulykker”. Værktøjet er tilpasset forskellige arbejds-
områder inden for social- og sundhedssektoren.

I Arbejdstilsynets materiale ”Forebyggelse af arbejdsulyk-
ker	–	Læring	af	ulykker”	findes	et	andet	godt	værktøj	til	at	
analysere ulykker. Her gennemgås metoden i årsags- og 
konsekvenstræet også.

Begge	værktøjer	kan	findes	på	de	respektive	hjemmesider.

Hvorfor skete  
arbejdsulykken? 
Relevante spørgsmål  
til opklaring:



 

Forskningen i arbejdsulykker 
viser blandt andet:

•	 	At	et	godt	sikkerhedsklima	blandt	virksomhedens	

ledere og medarbejdere er en afgørende faktor for 

at forebygge arbejdsulykker.  

•	 	At	sikkerhedsklimaet	nemt	påvirkes	af	bl.a.	øko-

nomi, tidspres, produktionsmål og den generelle 

ledelsesstil. 

•	 	At	ledelsen	kan	gå	forrest	og	skabe	et	godt	sik-

kerhedsklima ved at vise medarbejderne, hvordan 

virksomheden prioriterer sikkerhed i dagligdagen. 

•	 	At	inddragelse	og	hyppig	kommunikation	om	sik-

kerhed mellem ledelse og medarbejdere er afgø-

rende, for at opretholde et godt sikkerhedsklima. 
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 Hvordan opbygges et godt 
 sikkerhedsklima?
At forebygge arbejdsulykker kræver et godt sik-
kerhedsklima. det vil sige en stærk fælles opbak-
ning om at prioritere og håndtere sikkerheden i 
dagligdagen. 

det indebærer blandt andet, at ledelsen er synlig 
og engageret. Medarbejderne skal involveres og 
opleve, at ledelsen har en positiv og proaktiv 
holdning til sikkerhed i dagligdagen. Og at der 
bliver gjort en aktiv indsats på alle områder – fra 
arbejdets organisering og tekniske løsninger til 
instruktion og dialog om sikkerhedsspørgsmål.

en fast del af sikkerhedsindsatsen er arbejds-
miljøgruppens strukturerede og systematiske 
gennemgang af arbejdsmiljø- og sikkerhedsfor-
holdene på hele arbejdspladsen. 

Sådanne jævnlige sikkerhedsgennemgange kan 
medvirke til at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. 
Arbejdsmiljøgruppens skal holde øje med, at ar-
bejdsmiljøet i deres område er i orden – herunder 
at alle kender og anvender de nødvendige sikker-
hedsforanstaltninger.

Mange arbejdspladser har gode erfaringer med at 
lade to arbejdsmiljøgrupper besøge og inspicere 
hinandens arbejdspladser ”med sikkerhedsbriller”. 

Registrering af  
risikosituationer og  
nærved-ulykker

Du bedes udfylde denne seddel, hver gang du føler dig 

udsat for en truende eller krænkende situation, eller 

hvis du oplever andre forhold, som kunne have påført 

dig fysisk eller psykisk skade. Arbejdsmiljøgruppen 

har brug for disse registreringer for at kunne forebygge 

arbejdsulykker på vores arbejdsområde. 

Afdeling:

Navn:	

Dato og tidspunkt:

Hvad skete der?

Hvor foregik det?



 

I borgerens hjem og på institutioner er der en række ar-

bejdsopgaver, som unge under 18 år ikke må udføre, når 

det gælder praktisk bistand, pleje og omsorg. Derfor skal 

arbejdsgiveren tage særlige hensyn og føre effektivt tilsyn 

med arbejdet, som de unge udfører. Det gælder for alle unge 

under 18 år, også for praktikanter.

Arbejdsgiver/vejleder skal vurdere følgende forhold grun-

digt, inden den unge sættes i arbejde:

•	 borgernes	psykiske	og	fysiske	tilstand

•	 risiko	for	vold,	mobning	og	chikane

•	 forflytninger

•	 brug	af	hjælpemidler	og	forflytningsteknik

•	 	brug	af	farlige	stoffer	og	materialer	 

(også	rengøringsmidler)

•	 omgang	med	lægemidler.

kilde: Branchevejledning ’Unges arbejde i forbindelse med social- og 
sundhedsuddannelsen’.

Særlige regler for unge under 18 år
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Hvilke medarbejdergrupper kræver  

 særlig opmærksomhed?
Ofte vil analysen af ulykker og nærved-ulykker 
vise, at nogle grupper af medarbejdere har højere 
ulykkesrisiko end andre – og derfor kræver en 
skærpet opmærksomhed i forebyggelsen. det kan 
være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, 
hvem det er, men den generelle erfaring er, at 
især to grupper er særligt udsatte for arbejdsulyk-
ker: unge og nyansatte.

det indebærer en øget risiko at være både ung 
og nyansat i jobbet. næsten hver tredje arbejds-
ulykke sker inden for det første år i ansættelsen, 
og af disse ulykker rammer en tredjedel unge 
under 25 år. 

Også nyansatte (der ikke nødvendigvis er unge) 
har øget risiko. der anmeldes cirka dobbelt så 
mange arbejdsulykker for personer med under en 
måneds ansættelse som for personer med seks 
måneders ansættelse. Og der sker næsten lige så 
mange arbejdsulykker på første ansættelsesdag 
som i hele den følgende ansættelsesuge.

det kan blandt andet skyldes, at nye medarbej-
dere forsøger at følge kollegernes arbejdstempo 
– og gerne vil vise, at de kan leve op til forvent-
ningerne. dermed sætter de sig selv under pres, 
og det medfører let en risikofyldt adfærd, og at 
faresignaler bliver overset.

det kan også gøre en nyansat mere udsat, hvis 
han eller hun som den sidst tilkomne fx får de 
mest krævende eller fysisk anstrengende opgaver 
eller den arbejdsplads og de hjælpemidler, der er i 
dårligst stand. 
Arbejdstilsynet vil derfor fremover have større 
fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for unge og 
nyansatte – herunder: 
•	 	at	arbejdsgiveren	opfylder	sin	forpligtelse	til	at	

sørge for oplæring og instruktion til nyansatte, 
uanset alder 

•	 	at	arbejdsgiveren	fører	tilsyn	med,	at	nyansatte	
udfører arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

•	 	at	gennemføre	målrettede	kommunikationsini-
tiativer om arbejdsmiljø over for de unge. 

Sikkerhedskassen

Arbejdsmedicinsk Klinik Regions-hospitalet  

Herning har udarbejdet en samling praktiske  

redskaber i arbejdsmiljøarbejdet. Materialet er  

samlet i ”Sikkerhedskassen”.
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En effektiv håndtering og forebyggelse af 
arbejdsulykker involverer hele arbejds-
pladsen. Ledelsen, arbejdsmiljøgruppen og 
arbejdsmiljørepræsentanten har særlige 
roller, men det brede samarbejde om 
sikkerhed er afgørende. 

når der sker en arbejdsulykke, er der mange 
forskellige opgaver, der skal varetages, og mange 
personer bliver involveret. Både i håndteringen 
og forebyggelsen er ledelse og samarbejde om 
arbejdsmiljø helt afgørende for gode resultater. 

Det grundlæggende ansvar 
det er arbejdsgiverens ansvar: 

•	 	at	forebygge	arbejdsulykker	
•	 	at	anmelde	dem	korrekt,	hvis	de	alligevel	 

indtræffer 
•	 	at	der	i	virksomheden	samarbejdes	om	arbejds-

miljøarbejdet, herunder om forebyggelse og 
håndtering af arbejdsulykker.

Arbejdsgiverens ansvar er beskrevet i hhv. lov 
om arbejdsmiljø og Bekendtgørelse om arbejdets 
udførelse. 

Ledelsens fokus 
ledelsens bevågenhed om og aktive involvering 
er helt afgørende for at få succes med at fore-
bygge arbejdsulykker. Indsatsen skal afspejles på 
alle ledelsesniveauer, indtænkes i arbejdsplad-
sens strategier og i løsningen af kerneopgaven. 

Forebyggelsen har også et økonomisk aspekt. På 
den ene side er der økonomiske fordele i at have 
et godt og ulykkesfrit arbejdsmiljø. På den anden 
side er det nødvendigt at investere de nødvendige 
ressourcer i forebyggelsen. 

der er især brug for ledelsesmæssig opmærk-
somhed om følgende punkter, der knytter sig til 
sikkerhed og forebyggelse af ulykker:

•	 	At	udbrede	viden	om	og	engagement	i	arbejds-
miljø og sikkerhed til alle niveauer i ledelses-
systemet. 

•	 	At	opbygge	en	proaktiv	sikkerhedskultur	med	
tydelige værdier og mål. 

•	 	At	gøre	arbejdsmiljø	og	sikkerhed	til	faste	
punkter på afdelingsmøder, personalemøder, 
teammøder og ledermøder. 

•	 	At	etablere	en	aktiv	og	handlekraftig	arbejds-
miljøorganisation. 

•	 	At	involvere	medarbejderne	i	forebyggelsen	–	
blandt andet ved at skærpe opmærksomheden 
på risici i hverdagen. 

•	 	At	formulere	klare	retningslinjer	og	handlings-
planer, der sikrer en vedholdende og målrettet 
indsats. 

•	 	At	anvende	APV	som	et	aktivt	redskab	i	 
arbejdsmiljøarbejdet. 

•	 	At	afsætte	de	nødvendige	ressourcer	til	at	 
 investere i et sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøgruppens rolle
Arbejdsmiljøgruppen har flere centrale opgaver i 
forbindelse med forebyggelse af arbejdsulykker:

•	 	At	finde	frem	til	forhold	og	situationer	på	ar-
bejdspladsen, som indebærer risiko for, at der 
sker en arbejdsulykke – så det er muligt at gribe 
ind og forebygge i tide

•	 	At	analysere	omstændigheder	og	konsekven-
ser, når der er sket en arbejdsulykke – for at 
undgå at noget tilsvarende sker igen

•	 	At	påvirke	den	enkelte	medarbejder	til	en	ad-
færd, der fremmer sikkerhed og sundhed både 
for sig selv og for de andre på arbejdspladsen

En opgave for 
hele arbejdspladsen 
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Arbejdsmiljørepræsentantens rolle 
Arbejdsmiljørepræsentanten (AMr) er et vigtigt 
bindeled mellem arbejdspladsen og arbejdslede-
ren. Alle medarbejdere skal kunne komme i kon-
takt med AMr. AMr er ofte selv fysisk tilstede 
på arbejdspladsen og har konkret viden om de 
forhold i arbejdet, der kan være relevante for at 
forebygge ulykker. 

AMr kan indgå konkrete aftaler med ledelsen 
om, hvordan ulykkesforebyggelsen skal foregå på 
deres arbejdsplads. Som AMr skal man medvirke 
til at sikre det gode arbejdsmiljø, men ansvaret 
for arbejdsmiljøet ligger hos arbejdsgiveren. 

Mange arbejdspladser har gode erfaringer med at 
inddrage tillidsrepræsentanten eller andre res-
sourcepersoner i det forebyggende arbejde. det 
kan både give en bredere viden og en grundigere 
forankring af indsatsen. 

Dialogen på arbejdspladsen
Samarbejdet skal tilrettelægges, så det følger be-
stemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
om samarbejde om sikkerhed og sundhed – eller 
bestemmelserne i en indgået Med-aftale. På den 
enkelte arbejdsplads foregår samarbejdet om ar-
bejdsmiljø og sikkerhed typisk i arbejdsmiljøgrup-
pen og på personalemøder.

en måde at tilrettelægge denne dialog på er at 
tage udgangspunkt i konkrete sikkerhedsudfor-
dringer i arbejdsmiljøet. det kan fx være forhold, 
der er konstateret i forbindelse med APV, ar-
bejdsmiljøgennemgang e.l. dialogen kan fx tage 
afsæt i spørgsmål som:

•	 	Hvordan	håndterer	vi	på	dette	punkt	vores	
arbejdsmiljø, så vi undgår arbejdsulykker og 
arbejdsbetingede lidelser? Har vi de nødvendige 
forudsætninger og hjælpemidler til at fore-
bygge ulykker? er der brug for en handlingsplan 
på området? 

•	 	Hvilke	retningslinjer	kan	vi	opstille	for,	hvordan	
vi handler i bestemte situationer, hvor vi ved, 
der er risiko for ulykker? Hvordan sikrer vi os, at 
alle kender og følger retningslinjerne?

•	 	Hvordan	bliver	vi	fremover	bedre	rustet	til	at	
vurdere og håndtere de risici, vi konstaterer i 
vores arbejdsmiljø? Hvordan deler vi viden og 
samarbejder om forebyggelse? 

Samarbejdet i organisationen
I en stor organisation som en kommune eller en 
region er der mulighed for at opnå en større viden 
om årsager til arbejdsulykker og deres forebyg-
gelse end i de mange små enheder enkeltvis. 

Hvis der centralt i organisationen – fx i Arbejds-
miljøudvalget/Med-udvalget på børne- og unge-
området i en kommune – gøres en indsats for at 
sikre et samlet overblik over ulykker og nærved-
ulykker på området, vil der kunne opnås en viden 
om risikofaktorer, som den enkelte daginstitution 
eller dagplejegruppe af gode grunde aldrig vil få. 

Hvis den indsamlede viden efterfølgende ud-
bredes til de enkelte institutioner, områder og 
dagplejegrupper vil det betyde at denne viden om 
risikofaktorer kan bruges konkret i det ulykkes-
forebyggende arbejde. 



 
 Arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsen-

tant skal straks orienteres om arbejdsulykken.

 
 Der skal straks følges op i forhold til den skadelidte 

og eventuelle kolleger, som har overværet ulykken. 

Karakteren af denne opfølgning afhænger af ulyk-

kens art og alvor. Hvis ulykken er alvorlig, ringes 

direkte	efter	ambulance	(og	så	bliver	Arbejdstilsynet	

automatisk orienteret). Efter en alvorlig ulykke bør 

samtlige involverede tilbydes debriefing eller lig-

nende støtte.

  Det skal undersøges og forebygges, at ulykken kan 

ske igen, inden arbejdet genoptages: Hvad skete der 

præcis? Hvem var involveret? Hvordan kunne ulyk-

ken ske? Hvad kunne have forhindret den? mv. 

 
 Arbejdsulykken skal registreres, analyseres og  

anmeldes – se afsnittet side 9. 

 
 Hvis der er tale om akut risiko for nye tilsvarende 

ulykker, skal der straks træffes forebyggende for-

anstaltninger.

 
 Er der brug for mere generelle forebyggende foran-

staltninger, skal der udformes handleplaner, som 

indarbejdes i APV’en. 

Seks skridt – når ulykken sker
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Tilsvarende er det – heldigvis – de færreste 
dagtilbud, døgntilbud, hospitalsafdelinger eller 
hjemmeplejegrupper, som oplever arbejdsulykker 
så tit, at de opnår rutine i at anmelde og hånd-
tere dem. 

Her er der ofte hjælp at hente i de fælles struktu-
rer den større organisation som regel har opbyg-
get til formålet. På mange arbejdspladser i kom-
muner og regioner er der fx interne retningslinjer 
og systemer, som skal benyttes, når der sker 
arbejdsulykker på en af organisationens arbejds-
pladser. der vil også ofte være hjælp at hente i 
form af konsulenter eller andre ressourceperso-
ner, hvis man er i tvivl om, hvordan en konkret 
hændelse skal håndteres. 

Som decentral leder og arbejdsmiljørepræsentant 
er det en god ide, inden der er sket en arbejds-

ulykke, at orientere sig om de rammer og regler, 
arbejdspladsen er underlagt, og de systemer og 
ressourcer organisationen stiller til rådighed, hvis 
en medarbejder på arbejdspladsen skulle komme 
ud for en arbejdsulykke.  

En målrettet handlingsplan
når man går i gang med en handlingsplan, der 
skal styrke forebyggelsen af arbejdsulykker, bør 
man i første omgang koncentrere sig om et min-
dre	antal	veldefinerede	områder.	Det	kan	eksem-
pelvis være at nedbringe: 

•	 antallet	af	arbejdsulykker	med	langt	fravær	
•	 særligt	alvorlige	ulykker,	fx	vold	
•	 en	særlig	gruppe	af	ulykker,	fx	stikskader.	

erfaringen viser, at det er lettere at engagere 
både ledelse og medarbejdere i nogle få, vigtige 
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initiativer end at forsøge at løse alle problemer på 
én gang.

Vær opmærksom på, at når man sætter målrettet 
ind på et område, stiger antallet af registrerede 
arbejdsulykker ofte på kort sigt – netop fordi der 
kommer fokus på området. På længere sigt skulle 
de gerne falde, og ofte falder antallet af alvorlige 
ulykker (eller ulykker med fravær) i takt med den 
forebyggende indsats. det er under alle omstæn-
digheder en vigtig del af indsatsen at kommuni-
kere resultaterne til hele arbejdspladsen. 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Alle virksomheder skal afholde en årlig arbejds-
miljødrøftelse. Tjek i den lokale Med-organisa-
tion, hvordan og hvornår det foregår her.  

Arbejdsulykker og forebyggelse af arbejdsulykker 
kan indgå som en naturlig del af den årlige drøf-
telse, der skal indeholde følgende punkter:

•	 	Tilrettelæggelse	af	indhold	i	det	kommende	års	
samarbejde om sikkerhed og sundhed. 

•	 	Fastlæggelse	af,	hvordan	samarbejdet	skal	
foregå. 

•	 	Vurdering	af,	om	det	foregående	års	mål	er	nået.	
•	 	Fastlæggelse	af	mål	for	det	kommende	års	

samarbejde. 

Hvis virksomheden har under 10 ansatte og ikke 
har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal det 
desuden drøftes, om der er den nødvendige viden 
om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en generel guide, 
der kan hjælpe til at komme godt igennem den 
årlige arbejdsmiljødrøftelse. desuden er der lavet 
tre uddybende guider om henholdsvis ulykker, 
muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø. 

drøftelsen skal foregå i AMO eller Med-organisa-
tionen. 
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Forskellige risici og arbejdsulykker præger 
de syv største delområder i social- og 
sundhedssektoren. At kende de mest 
almindelige risikofaktorer og ulykkestyper 
er et godt sted at starte en forebyggende 
indsats. 

Social- og sundhedsområdet består af mange 
forskellige typer af arbejdspladser, organisationer 
og faggrupper. der løses forskellige kerneopgaver 
i forskellige fysiske rammer for borgere, brugere 
og patienter med forskellige behov og forventnin-
ger. Antallet af kolleger og samspillet med dem er 
forskelligt, og der er forskellige bærende kulturer.

disse forskelle afspejler sig også, når det gælder 
arbejdsulykker. der er forskellige risikofaktorer og 
forskel på, hvilke typer af arbejdsulykker der er 
mest almindelige i forskellige dele af branchen. 

der er også forskel på vilkårene for at forebygge 
og håndtere arbejdsulykker. Her er det især de en-
kelte enheders størrelse, der har stor betydning. 
en stor hospitalsenhed eller et stort døgntilbud 
vil ofte have flere arbejdsulykker og mere fokus 
på området end fx en lille daginstitution eller en 
lægepraksis. 

På de følgende sider beskrives nogle af de typiske 
risici og arbejdsulykker inden for syv forskellige 
dele af social- og sundhedsområdet:

  Hjemmepleje og plejehjem

  Somatiske hospitaler

 Psykiatrien

 Døgntilbud 

 Dagtilbud

 Privat praksis og andre klinikker

 Køkkener og rengøring 

I tekstboksene på hver side sættes fokus på en 
række risikofaktorer, der er udbredt på tværs af 
hele social- og sundhedsområdet. Fælles for dem 
er, at tidspres og højt arbejdstempo øger risikoen 
for, at de medfører ulykker:
•	 Færdsel	i	trafikken
•	 Forflytninger
•	 Vold	og	trusler
•	 Arbejdstider	og	alenearbejde
•	 Fald	og	snublen
•	 Stikskader
•	 Maskiner	og	tekniske	hjælpemidler

Risici og arbejdsulykker 
i forskellige delområder
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  Hjemmepleje og plejehjem

I hjemmeplejen kan de fysiske rammer i private 
boliger gøre det svært at udføre arbejdet på den 
sikkerhedsmæssigt bedste måde. der er ikke altid 
den fornødne plads til at udføre opgaverne korrekt, 
så der skal træffes forebyggende foranstaltninger.

Organisatorisk er arbejdet præget af, at de an-
satte som udgangspunkt arbejder alene, og at 
vagterne dækkes døgnet rundt. det giver særlige 
udfordringer	i	forhold	til	at	få	defineret	et	”sam-
let sæt spilleregler” for arbejdsmiljøet. 

Plejeboliger og plejehjem er boliger, som er sær-
ligt indrettede til ældre borgere, med varig, svært 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. derfor 
tager de fysiske rammer som regel højde for, at 
der oftest er særligt behov for hjælp i seng og i 
toilet og bad. 

Særlige risikofaktorer
Hjemmeplejen og plejehjem har en af de højeste 
forekomster af ulykker på social- og sundheds-
området. de hyppigste er fald, løft og vrid, snub-
len og gribning af personer – ofte i forbindelse 
med forflytning. Men også vold i form af slag, 
spark m.m. og akutte psykiske skader forekom-
mer i betydeligt omfang – blandt andet i arbejdet 
med demente borgere.

I	hjemmeplejen	udgør	færdsel	i	trafikken	en	bety-
delig risiko for arbejdsulykker. 

Risikofaktor:  
Færdsel i trafikken

Færdsel i trafikken udgør en ofte overset risikofaktor 

for mange medarbejdere i social og sundhedssekto-

ren – og ikke mindst i den kommunale hjemmepleje 

og hjemmesygepleje, hvor færdslen enten foregår på 

cykel eller i bil. Selvom langtfra alle arbejdsulykker 

i trafikken er meget alvorlige, er trafikulykker nogle 

af de – heldigvis meget få – dødsulykker, der sker i 

social og sundhedssektoren. 

Mange kommuner tilbyder kurser på køretekniske 

anlæg til de ansatte, som skal færdes i bil som en del 

af deres arbejde. For de ansatte bliver det mere sik-

kert at bevæge sig i trafikken som bilister, og antal-

let	af	trafikulykker	falder.	Nogle	arbejdspladser	har	

udleveret cykelhjelme til de cyklende medarbejdere 

og	gjort	det	obligatorisk	at	bruge	dem.	Nogle	kom-

muner koordinerer hjemmeplejens kørselsplanlæg-

ning med kommunens vintervedligeholdelse af veje.
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  Somatiske hospitaler 

de somatiske hospitaler er fordelt over hele lan-
det. en del af bygningerne er gamle, og det giver 
store udfordringer på arbejdsmiljøområdet, fordi 
rammerne kun vanskeligt kan ændres. Men der er 
meget sygehusbyggeri i gang, hvor man i højere 
grad vil kunne indtænke arbejdsmiljø og sikker-
hed fra starten. 

At hospitalsafdelingerne er blevet mere specia-
liserede, kan understøtte bedre og mere sikre 
arbejdsgange, det betyder, at det er lettere at 
fokusere på de helt særlige vilkår og behov for 
de enkelte behandlingsforløb – til gavn for både 
patienterne og medarbejderne. 

Særlige risikofaktorer
To af de store udfordringer i forhold til arbejds-
ulykker på somatiske hospitaler er forflytninger 
og stikskader, og en del hospitaler har formuleret 
handleplaner for forebyggelsen på disse to om-
råder. 

en særlig udfordring er et stigende antal svært 
eller ekstremt overvægtige patienter, der vejer 
mere end 120 kg. Svært overvægtige patienter har 
en mere end dobbelt så lang indlæggelsestid som 
gennemsnittet, og der er konstant højrisiko for-
bundet med plejearbejdet. Plejepersonalet skal 
udover almindelig forebyggelsesviden have ud-
dannelse i speciel forflytnings- og arbejdsteknik 
samt brug af diverse særlige hjælpemidler.

Forflytning er et fagudtryk for det man gør i stedet for 

at løfte brugere, patienter og borgere. Brug af rigtige 

forflytningsteknikker er med til at forebygge mange 

rygskader især i ældreplejen, på sygehuse og på døgn-

tilbud. 

Forflytning begrænser den fysiske belastning af 

hjælperen. Metoden går ud på at glide, dreje, vende, 

trække eller skubbe en person i stedet for at løfte. 

Hjælperen kan anvende forskellige former for tekniske 

hjælpemidler i forbindelse med forflytning.

God forflytningsteknik handler derfor både om 

arbejds teknik og om relationen mellem hjælper og 

bruger, om samarbejde mellem kolleger og om læring 

og	vidensdeling	på	arbejdspladsen.	Når	det	gælder	

forebyggelse af arbejdsulykker kan indsatsen fx 

handle om:

•	 	Anskaffelse,	brug	og	vedligeholdelse	af	 

hjælpemidler. 

•	 	Introduktion	af	nye	arbejdsrutiner	og	arbejds	måder	

gennem uddannelse af forflytningsvejledere. 

•	 	En	tættere	kobling	til	kerneopgaven	i	form	af	 

mobilitetsvurderinger og integration af forflyt-

ningsindsatsen i APV’en.

•	 	En	løbende	indsats	for	at	fastholde	fokus	på	 

området. 

Læs mere på forflyt.dk

Risikofaktor: Forflytninger
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Risikofaktor:  
Vold og trusler

Voldsforebyggende tiltag kan ske på  
forskellige tidspunkter: 

At forebygge, at situationer med vold  
og trusler overhovedet opstår 
- med fokus på den behandlingsmæssige tilgang og 

den måde, man møder patienterne og deres sygdom, 

behov og ønsker. Det handler om faglighed, profes-

sionalisme og samarbejde i personalegruppen, men 

også om fysiske rammer, regler og normering.

At undgå, at truende situationer  
udvikler sig unødigt
–  med fokus på at kunne aflæse tegn på en begyn-

dende truende adfærd, bevare ro og overblik og an-

vende sprog og kropssprog, der nedtrapper konflik-

ter. Det handler også om muligheden for at tilkalde 

hjælp, brug af alarmer og psykofysisk træning. 

At følge ordentligt op på episoder, så følgerne 
ikke bliver alvorlige 
–  med fokus på at bearbejde situationen på en måde, 

som hverken negligerer eller dramatiserer oplevel-

sen. Det handler om akut krisehjælp og om at tale 

hændelsesforløbet og oplevelsen af det igennem 

med sine kolleger og sin leder. 

På alle tre niveauer kan retningslinjer for voldsfore-

byggelse være med til at skabe synlighed, ensartet-

hed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold 

og trusler om vold.

Find værktøjer til voldsforebyggelse på 

etsundtarbejdsliv.dk 

i sektionen Vold og trusler.

 Psykiatrien

Psykiatrien omfatter arbejde med meget for-
skellige patientgrupper og foregår på meget 
forskellige arbejdspladser. Patienterne spænder 
fra borgere med en depression til stærkt udadrea-
gerende patienter med en behandlings- eller 
forvaringsdom. 

de største psykiatriske arbejdspladser er hospi-
talsenheder under regionerne, men en stigende 
del af det psykiatriske behandlingsarbejde fore-
går ambulant i distriktspsykiatrien eller i social-
psykiatrien. 

Særlige risikofaktorer
Vold og trusler om vold er nogle af de hyppigst 
forekommende arbejdsulykker i psykiatrien som 
helhed. nyansatte og vikarer er mest udsatte for 
vold og trusler. Vold og trusler forekommer ofte 
i forbindelse med medicinudskrivning eller -ad-
ministrering. Patienters misbrug af alkohol eller 
stoffer forstærker risikoen for vold og trusler. 

I psykiatrien er anvendelse af tvang i ganske 
særlige situationer lovligt. Brug af tvang kan 
handle om at beskytte personalet og dermed om 
at forebygge arbejdsulykker. Men brugen af tvang 
kan også være med til at optrappe konfliktni-
veauet på en afdeling og dermed være med til at 
forstærke risikoen for vold og trusler. 

der sker også andre arbejdsulykker i psykiatrien 
end vold og trusler – eksempelvis fald, vrid, løft 
og stikskader.
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Risikofaktor:  
Arbejdstider og  
alenearbejde

Arbejde på social- og sundhedsområdet dækker ofte 

døgnets 24 timer ugen og året rundt og indebærer 

derfor skiftende arbejdstider for mange medarbej-

dere. Dækning af natte- og weekendvagter udgør 

nogle steder en særlig udfordring. 

Brug af vikarer er på nogle arbejdspladser en af 

måderne at få dækket natte- og weekendvagterne. 

Risikoen for ulykker er større blandt medarbejdere, 

som er nye på en arbejdsplads, og derfor kan denne 

løsning indebære flere arbejdsulykker.  

Lange arbejdstider f.eks. 12-timers vagter kan inde-

bære en øget risiko for fejl og dermed også for ar-

bejdsulykker. Specielt hvis arbejdstempoet er højt og 

det ikke er muligt at hvile i løbet af vagten. 

Alenearbejde kan indebære en øget risiko for ar-

bejdsulykker i form af vold og trusler. Ved arbejde 

alene	(og	ikke	mindst	om	natten)	bør	der	altid	være	

mulighed for at kontakte en, der kan komme hurtigt 

til stede, hvis situationen kræver det.

 
Døgntilbud

Begrebet døgntilbud spænder meget bredt både 
i forhold til målgruppen og de fysiske og organi-
satoriske rammer. Begge dele har stor betydning 
for, hvilke risikofaktorer personalet er mest 
udsatte for. døgntilbud for voksne med psykiske 
og sociale funktionsnedsættelser har én af de hø-
jeste forekomster af ulykker inden for social- og 
sundhedsområdet. 

Særlige risikofaktorer
Beboere med fysiske funktionsnedsættelser giver 
et fysisk belastende arbejde med risiko for vrid 
og fald i forbindelse med fysisk træning og for-
flytninger. Mens risiko for vold og trusler er mere 
udbredt i arbejdet med beboere med psykiske og/
eller sociale funktionsnedsættelser.

de fysiske rammer kan have stor betydning for 
risikoen for arbejdsulykker. Hvis rammerne er 
trange, kan det betyde øget risiko for ulykker i 
forbindelse med forflytning af eller anden fysisk 
hjælp til beboerne. Uhensigtsmæssige fysiske 
rammer kan også øge aggressionsniveauet og 
dermed risikoen for vold og trusler. 

Hjælp til personlig hygiejne er en risikofaktor, 
fordi der er en tæt fysisk kontakt, og fordi der 
ofte er tale om en kravssituation, hvor borgeren 
ikke altid er enig i, hvad der skal foregå. 

egentlig magtanvendelse kan i helt særlige 
situationer være nødvendig for at forebygge 
vold. Sådanne situationer skal altid registreres 
på arbejdspladsen og efterfølgende indberettes 
til den rette tilsynsmyndighed (kommunen eller 
regionen).
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Risikofaktor: Fald og snublen

Fald eller snublen er en af de hyppigste årsager til ulykker 

i social- og sundhedssektoren. Alvorligheden spænder fra 

knubs til voldsomme læsioner, især hvis man rammer en 

skarp kant i faldet eller i øvrigt falder uheldigt. Det drejer sig 

bl.a. om forstuvninger og knoglebrud, på især ben, fødder, 

arme og hænder.

Årsagerne til arbejdsulykker med fald og snublen er 
blandt andet: 
•	 	At	der	ligger	genstande	på	gulvet,	eller	at	genstande	er	

hensat på et gangareal

•	 	Dørtrin,	kantsten	eller	andre	niveauforskelle	i	forbindelse	

med gangvej 

•	 	Dårlig	eller	utilstrækkelig	belysning	af	gangvej

•	 	Våd	eller	glat	gangvej	(pga.	gulvvask,	spild,	sne	eller	is)

•	 	At	man	bærer	på	noget,	så	man	ikke	kan	se	hvor	man	går

•	 	At	man	går	på	en	trappe	med	noget	i	hænderne,	så	man	

ikke kan tage fat i gelænderet 

•	 	Stress	og	travlhed,	så	man	ikke	er	opmærksom	på	 

gangvej.

Eksempler på elementer i forebyggelse af faldulyk-
ker:
•	 	Gulvet	skal	være	tørt	og	fri	for	genstande	på	gangveje

•	 Niveauforskelle	på	gulv	og	gangveje	skal	være	synlige

•	 	Ved	arbejde	hvor	der	er	vådt	gulv,	skal	man	benytte	sko	

med skridsikre såler

•	 	Ved	risiko	for	glatføre	skal	der	sneryddes	og	gruses	e.l.	

 
Dagtilbud

dagtilbudsområdet dækker fritidshjem, -klubber, 
børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Området 
spænder over store organisatoriske og arbejds-
miljømæssige forskelle. dels i forhold til børnenes 
alder og hvor mange børn der er omfattet. dels i 
forhold til de fysiske rammer, herunder størrelsen 
af institutionen. I dagplejen foregår arbejdet som 
oftest i dagplejerens private hjem.

dagtilbud har samlet set den laveste forekomst 
af arbejdsulykker på social- og sundhedsområdet. 

Særlige risikofaktorer
Typiske risikofaktorer er tunge løft og uhen-
sigtsmæssige arbejdsstillinger, fx løft af børn og 
udendørs legetøj, og børn, som kaster sig op på 
ryggen af den ansatte, mens han eller hun sidder 
og hjælper et barn tøj på. 
 
Ting på gulvet og legetøj på legepladser er ofte 
skyld i faldulykker. Trapper udgør også en risi-
kofaktor, ligesom uhensigtsmæssigt fodtøj kan 
indebære en risiko eller forværre skaderne ved et 
vrid. desuden er vold og trusler et stigende pro-
blem på dele af dagtilbudsområdet.
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Privat praksis og andre klinikker

I modsætning til mange af de andre arbejdsplad-
ser i social- og sundhedssektoren består læge-, 
tandlæge-, dyrlæge-, fysioterapiklinikker m.fl. 
typisk af små privatejede enheder med en enkelt 
eller nogle få læger, tandlæger eller fysioterapeu-
ter og et lille antal hjælpepersonale: sekretærer, 
sygeplejersker, klinikassistenter, bioanalytikere 
m.fl. 

de små enheder ændrer ikke på arbejdsgiverens 
forpligtelser i forhold til at forebygge og anmelde 
arbejdsulykker. Men de betyder, at der for de fle-
ste af disse arbejdspladser ikke vil være krav om 
en formel arbejdsmiljøorganisation, fordi der er 
under 10 ansatte. det er dog meget sjældent, at 
en læge eller en tandlæge arbejder helt uden an-
satte i klinikken, så der skal alligevel samarbejdes 
med den eller de ansatte om arbejdsmiljøarbejdet 
– herunder om forebyggelse af arbejdsulykker.  

Særlige risikofaktorer
de mest udbredte ulykkesrisici i læge- og dyr-
lægepraksisser og tandlægeklinikker er knyttet 
til manuel håndtering af genstande eller udstyr, 
løft af børn eller dyr samt støtte af ældre eller 
gangbesværede. Snævre fysiske rammer, ting på 
gulvet og undersøgelseslejer, som ikke er højde-
indstillelige, kan øge risikoen. 

Stikskader i forbindelse med vaccinationer, blod-
prøver, bedøvelse eller lignende er en ofte overset 
risikofaktor, der kan indebære smittefare og der-
for altid skal tages alvorligt. Tilsvarende kan bid 
fra fx hunde eller børn udgøre en risiko. 

endelig er der risikoen for vold og trusler. det 
kan fx være i situationer, hvor lægen afviser at 
udskrive medicin til narkotikaafhængige eller 
til patienter, der insisterer på at få udskrevet 
eksempelvis smertestillende eller beroligende 
medicin.

Risikofaktor:  
Stikskader

Stikskader kan ramme mange faggrupper inden for 

social- og sundhedsområdet: læger, tandlæger, sy-

geplejersker, bioanalytikere, social- og sundhedsas-

sistenter m.fl.

Alvorligheden af stikskader varierer meget – fra in-

gen eftervirkning til livstruende konsekvenser ved 

infektioner med fx hepatitis B og C og HIV. Langt de 

fleste stikskader er heldigvis uden fatale konsekven-

ser, men risikoen skal alligevel tages alvorligt. 

Tal fra Dansk Sygeplejeråd viser, at op mod 3.800 

sygeplejersker årligt bliver ramt af stikskader på 

deres arbejdsplads. Flere end 2.500 af skaderne sker 

på urent udstyr som urene kanyler, skalpeller eller 

andet inficeret hospitalsudstyr, som kan indebære 

risiko for smitte med over 20 forskellige livstruende 

sygdomme.

Læs mere om effektiv forebyggelse af stikskader på 

stikboksen.dk
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Køkkener og rengøring

I social- og sundhedssektoren sker der forholdsvis 
mange ulykker ved køkken- og rengøringsarbejde. 

I produktionskøkkener skal man være særligt op-
mærksom på bl.a. kogende tilberedning, frostva-
rer mv. I mindre modtagekøkkener skal man især 
være opmærksom på skub af tunge vogne. 

rengøringsarbejde er hårdt, fysisk belastende 
arbejde, som ofte er tungt og ensformigt. Tids-
pres og højt arbejdstempo øger belastningen 
og risikoen for ulykker. når man tilrettelægger 
rengøringsarbejde, er det derfor afgørende at have 
fokus på forebyggende foranstaltninger og på at 
minimere belastninger.  

køkken- og rengøringsarbejdet udføres mange 
steder af medarbejdere, som ikke har dansk som 
modersmål eller som har læsevanskeligheder. det 
skal der skal tages højde for i forbindelse med 
instruktion og oplæring. 

Særlige risikofaktorer

Arbejdsulykker i køkkenet sker især i  
forbindelse med:
•	 	Fald	og	snublen,	dels	fald	over	genstande,	dels	

pga. vådt eller glat gulv 
•	 	Manuel	håndtering	af	tunge	genstande,	fx 

gryder og ingredienser 
•	 	Forbrænding	i	forbindelse	med	fremstilling	 

af maden.
•	 	Snitskader	ved	brug	eller	rengøring	af	knive	e.l.	

Arbejdsulykker ved rengøring er især:
•	 Fald	og	snublen	på	glat	eller	vådt	gulv.
•	 	Manuel	håndtering,	fx	ved	at	man	trækker	en	

tung vogn hen over et ujævnt gulv, eller bærer 
på tunge byrder

•	 	Maskiner	og	værktøj,	fx	ved	brug	af	rengørings-
maskiner.

Risikofaktor:  
Maskiner og tekniske  
hjælpemidler

Maskiner og andre tekniske hjælpemidler skal leve-

res med en let tilgængelig, dansk brugsanvisning, 

der oplyser om farer ved hjælpemidlet samt om de 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, når det 

bruges – herunder behovet for at anvende personlige 

værnemidler.

Brugsanvisningen skal løbende holdes ajour og bl.a. 

oplyse, hvordan maskinen/hjælpemidlet skal trans-

porteres, opstilles, betjenes og vedligeholdes, så der 

ikke opstår risiko for, at medarbejderne kommer til 

skade. 

For at forebygge ulykker skal alle, der bruger ma-

skiner eller tekniske hjælpemidler, på forhånd være 

instrueret i at benytte dem korrekt.

 

Maskiner skal være udformet, så de ikke unødigt be-

laster den, der arbejder med dem. Eksempelvis skal 

køkken- og rengøringsmaskiner være udformet, så 

de er lette at tømme, påfylde og vedligeholde.
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På arbejdsmiljoweb.dk/ulykkeoverblik 
findes en mere udførlig liste med aktive 
dybe links til love, bekendtgørelser, gode 
hjemmesider og publikationer om 
forebyggelse af arbejds ulykker. 

Hjemmesider fra BAR Social & Sundhed:

arbejdsmiljoweb.dk
Tre branchearbejdsmiljøråds fælles hjemmeside 
om hele viften af arbejdsmiljøspørgsmål. Stor 
sektion om arbejdsulykker.

etsundtarbejdsliv.dk
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundheds 
hjemmeside om alle aspekter af psykisk arbejds-
miljø. Indeholder blandt andet en sektion om 
forebyggelse af vold og trusler.

forflyt.dk
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundheds  
temahjemmeside om forflytningsteknik.

stikboksen.dk
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundheds  
temahjemmeside om stikskader på sygehuse.

Hjemmesider fra offentlige myndigheder:

arbejdstilsynet.dk 
Arbejdstilsynets hjemmeside med en stor sek-
tion om forebyggelse af arbejdsulykker. Søg på 
”undgå	ulykker”.	Her	findes	også	materialet	 
”nul arbejdsulykker”, der bl.a. rummer værktøj  
til at analysere og lære af arbejdsulykker.

ask.dk
Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside med masser 
af viden, regler, blanketter mv. om arbejdsskader. 
Særlige indgange for tilskadekomne, arbejdsgi-
vere mv. 

easy-forebyggelse.dk
Arbejdsskadestyrelsens digitale værktøj til at 
udarbejde grundige analyser af arbejdsulykker og 
nærved-ulykker,	finde	årsagen,	udarbejde	hand-
lingsplaner og orientere medarbejderne.

Hjemmesider med generel information 
om ulykker:

arbejdsmiljoviden.dk
Videncenter for arbejdsmiljøs portal om både 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Find ”Arbejdsska-
der” i emneoversigten.

amkherning.dk
Arbejdsmedicinsk klinik i region Midtjyllands 
samling af praktiske redskaber i sikkerheds-
arbejdet. Søg på ”sikkerhedskassen”.

voldsomudtryksform.dk
Socialt Udviklingscenter, SUS, hjemmeside om 
forebyggelse af vold.

Ti gode hjemmesider 
om at forebygge ulykker
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I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed sam-

arbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for 

social- og sundhedssektoren om initiativer til at 

skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven 

og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social 

& Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejds-

pladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. 

at udarbejde informations- og vejledningsmateriale.

I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager 

repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & 

Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske 

Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Social-

pædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisa-

tioner i FTF.

Hent eller køb branchevejledningen på  

www.arbejdsmiljoweb.dk/undgaulykker

Yderligere information om arbejdsmiljø i den offent-

lige og finansielle sektor på www.arbejdsmiljoweb.dk

Der anmeldes hvert år omkring 20.000 arbejds-
ulykker i social- og sundhedssektoren. Formålet 
med denne branchevejledning er at sætte fokus 
på disse arbejdsulykker og på vigtigheden af at 
arbejde målrettet med at forebygge dem. 

Vejledningen henvender sig til alle, der har an-
svar og opgaver i forbindelse med at forebygge 
arbejdsulykker. det gælder i særlig grad ledere, 
arbejdsmiljøkonsulenter og medlemmer af ar-
bejdsmiljøorganisationen.

Vejledningen gennemgår blandt andet:
•	 Hvad	en	arbejdsulykke	er
•	 Hvordan	arbejdsulykker	skal	anmeldes
•	 Principper	for	at	forebygge	arbejdsulykker
•	 Organiseringen	af	indsatsen	på	arbejdspladsen	
•	 	Særlige	risici	på	forskellige	typer	af	arbejds-

pladser. 

Vejledningen afspejler de gældende regler i  
arbejdsmiljølovgivningen.

Undgå ulykker


