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Det sker
Hovedbrud

Gennem ruden

En medarbejder er ved at male loftet i
en lufthavnsbygning. Mens en kollega
flytter medarbejderens lift til et nyt
sted, bøjer medarbejderen sig ned for
at blande mere maling. Da medarbejderen rejser sig igen, banker hun hovedet ind i en loftsbjælke. Først 5 dage
senere er hun tilbage på arbejde.

En bygningsmaler er ved at renovere
vinduer. Han har taget vinduesfagene
ud, mens han maler karmene. Da han
vil løfte et vinduesfag på plads igen alene - mister han grebet og jager
hånden igennem en rude. Han skærer
sig i håndledspulsåren og er sygemeldt
i 4 uger.

Maler- og tapetserarbejde

Løftede med én hånd
En maler åbner en større bøtte
vægmaling på et bord. Han bærer så
bøtten derhen, hvor han skal bruge
den. Da han sætter bøtten fra sig -

med kun én hånd - mærker han pludselig en smerte i lænden. Han har forstuvet ryggen og er uarbejdsdygtig i 4
uger.

Snæver vending

Damp

En malersvend står på en stige og
maler. På grund af pladsmangel har
han ikke foldet stigen korrekt ud. Da
han er på vej ned, træder han mellem
to trin og forstuver knæet. Han er
sygemeldt i 4-14 dage.

En maler er i færd med at sprøjtemale
en tank indvendig. Tanken eksploderer
– sandsynligvis fordi en gnist fra malepistolen antænder malingsdampe.
Maleren forbrændes over det meste af
kroppen og dør.

En smule væske

Kasseret CO2 tråd

En sprøjtemaler er ved at flytte en containerdør sammen med en kollega.
Sprøjtemaleren glider i noget spildt
væske på gulvet og falder. Han forstuver ryggen og er sygemeldt i 5 dage.
Senere blusser skaden op, og han er
yderligere fraværende i 6 uger.

En industrimaler snubler i noget kasseret CO2 tråd efterladt på gulvet. Faldet
giver maleren blå mærker på hoften,
og han er uarbejdsdygtig i 2 dage.

Det tilsyneladende ufarlige

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
Telefon 39 15 20 00
Telefax 39 15 25 60
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Nyt fokus på arbejdsulykker. Farlige arbejdssitua-

De fire typiske ulykker er: Fald og snublen til samme niveau,

tioner giver anledning til alvorlige arbejdsulykker.

fald til lavere niveau, ulykker ved manuel håndtering - når der

Nye analyser viser, at det gør ”tilsyneladende ufar-

bæres og løftes, og ulykker ved intern transport - ulykker

lige” arbejdssituationer også.

med vogne på hjul.

Det tilsyneladende ufarlige
Det tilsyneladende ufarlige koster dyrt

Fald og snublen til samme niveau

De tilsyneladende ufarlige arbejdssituationer giver anledning til såvel dødsulykker
som amputationer, knoglebrud, forstuvninger og andre alvorligere legemsbeskadigelser. Ulykkerne kræver alle mindst én sygedag – og i langt de fleste tilfælde
væsentligt flere.

De fire mest almindelige ulykkestyper – antal anmeldte ulykker 1994-2002
Fald og snublen til
samme niveau

Fald til lavere
niveau

Manuel
håndtering

Intern transport

I alt

509

444

394

103

1.450

Der sker desuden en del ulykker ved brug af håndværktøj og på grund af nedfaldende bygningsdele og
lignende.

Ulykkerne sker typisk på gulve, stiger og stilladser. I de fleste tilfælde træder man
skævt på grund af ujævnheder, ledninger eller andet rod på gulvet. På stiger sker
ulykkerne ofte ved, at man træder skævt, snubler eller mister balancen - uden
decideret at falde ned. Derudover sker en del faldulykker på trapper og veje herunder fortove. Se i øvrigt Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker med fald
og snublen til samme niveau”.

Fald til lavere niveau
Ulykkerne skyldes især fald fra stiger. Skaderne sker ofte ved, at man glider, eller
at stigen glider på det, den står på. Andre årsager er, at man mister balancen
eller grebet på stigen. En del ulykker sker også ved fald fra stilladser og trapper.
Her er årsagen ofte at personen mister balancen eller træder skævt. Se i øvrigt
Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker med fald til lavere niveau”.

Ulykkerne kan forebygges
Manuel håndtering – når der bæres og løftes
Afgørende er, at gældende love og regler overholdes. En effektiv forebyggelsesindsats kræver desuden, at man rydder godt op og sørger for god skridsikkerhed på trapper, stiger og stilladser. Lad f.eks. ikke ledninger og slanger ligge
frit på gulve og trapper. Omtanke og sund fornuft er også en væsentlig del af
forebyggelsesindsatsen – tag f.eks. aldrig chancer.

Ulykkernes alvorlighed

2

Død

Andre alvorlige ulykker

Øvrige

I alt

5

238

1.207

1.450

Ulykkerne skyldes især tunge eller uhensigtsmæssige løft. Håndtering af emballage, især spande, giver anledning til flest ulykker. Dernæst er bygge- og bygningselementer årsag til flest ulykker. Det drejer sig f.eks. om håndtering af vinduer,
vinduespartier, bjælker, brædder, lister og plader. Se i øvrigt Arbejdstilsynets
særlige folder om ”Ulykker ved manuel håndtering”.

Intern transport – ulykker med vogne på hjul
Denne ulykkestype er ikke så hyppig blandt malere og tapetserere som de øvrige
typer ulykker. Når ulykkerne sker, er det for det meste i forbindelse med mekanisk transport – f.eks. personløftere og trucks eller ved brug af kraner. Se i øvrigt
Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker ved brug af interne transportmidler”.
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