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Det sker
Ikke cool

Supermand

En ejendomsfunktionær skal have et
køleskab ind i en lejlighed og vælger at
bære det ind. På vejen snubler han
over et dørtrin. I forsøget på at undgå
at tabe køleskabet mærker han et kraftigt ryg i skulderen. Ejendomsfunktionæren forstuver ryggen og er sygemeldt i næsten 2 uger.

En inspektørassistent i en ejendom er i
færd med at rengøre et gulv. Da han
lægger polish på, står en kopimaskine
i vejen. Assistenten forsøger ved egen
hjælp at skubbe og trække maskinen
væk. Men gulv og sko er våde, og
assistenten falder og slår ryggen voldsomt. Han er sygemeldt i 6 dage.

Lyseslukker

Stikker

En pedel løber gennem et mørkt lokale
på en institution. På vejen støder han
ind i et skrivebord og træder skævt.
Hans knæ skades, og han er væk i 2
dage. Efterfølgende viser det sig, at
knæet skal opereres. Pedellen er yderligere sygemeldt i 4 uger.

En servicemedarbejder på en musikskole er på vej ned ad en trappe med
noget i favnen. På vejen rammer hun
en løs kantliste, der stikker ud fra
væggen. Det lykkedes hende at bevare
balancen, men hun forstuver knæledet
og er uarbejdsdygtig i 2 uger.

Dyr tillid

Café-aften

En pedel skal flytte et skab. Han har
fået at vide at skabet er tomt. Det er
det ikke. Skabet vælter ned over
pedellen, og han er fraværende i 14
dage.

En pedel på en skole er ved at flytte
borde til en café-aften. Under et løft
mister pedellen grebet og træder forkert. Anklen forstuves, og han er sygemeldt i 2 uger.

Lad falde hvad ej kan stå

Skolefri

Da en servicemedarbejder rydder op
på et lager, er en stålplade ved at
vælte ned fra en palleløfter.
I et forsøg på at gribe pladen kommer
medarbejderen til skade med fingrene.
Han er sygemeldt i 5 dage.

En pedel på en skole er i færd
med at rengøre loftslamper.
Arbejdet udføres fra en stige.
Stålwiren, i den lampe der rengøres,
sprænger. Lampen rammer pedellen,
som mister balancen og falder ned.
Han får skader på arm, hånd og hofte
og er sygemeldt 4-14 dage.

Tilsyns-, vicevært- og pedelarbejde

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 typiske ulykker: Fald og snublen til samme niveau, fald til

tioner giver anledning til mange arbejdsulykker.

lavere niveau, manuel håndtering - når der bæres og løftes,

Nye analyser viser, at det gør ”tilsyneladende ufar-

intern transport - ulykker med vogne på hjul.

lige” arbejdssituationer også.

Det tilsyneladende ufarlige
Fald og snublen til samme niveau
Det tilsyneladende ufarlige koster dyrt
De tilsyneladende ufarlige arbejdssituationer giver anledning til såvel dødsulykker
som amputationer, knoglebrud, forstuvninger og andre legemsbeskadigelser.
Ulykkerne medfører alle mindst én sygedag – men i langt de fleste tilfælde væsentligt flere.

Ulykkerne sker især på veje, pladser og på trapper. Ulykkerne skyldes typisk, at
man træder skævt eller glider. Årsagerne er ofte huller, ujævnheder eller rod - ting
der ligger og flyder. Andre årsager er våde, fedtede eller sne- og isglatte overflader. Se i øvrigt Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker med fald og snublen til
samme niveau”.

Fald til lavere niveau
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

829

454

1.368

237

2.888

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

Ulykkerne sker især på trapper og stiger. En del sker under anvendelse af maskiner og værktøj. Endnu andre sker i forbindelse med, at man falder ned fra stole og
skamler. Ulykker på trapper skyldes typisk, at man glider, snubler eller træder
skævt. Det samme gælder ulykker på stiger - der dog også kan skyldes at man
mister grebet eller balancen. Årsagerne er bl.a. våde, fedtede eller sne- og isglatte
overflader. Grene og kvas kan desuden være medvirkende årsag til stigeulykker.
Se i øvrigt Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker med fald til lavere niveau”.

Manuel håndtering – når der bæres og løftes
Ulykkerne kan forebygges
Effektiv forebyggelse kræver først og fremmest at gældende love og regler overholdes. Derudover kræves ordentlig vedligeholdelse, ryddelighed og omtanke.
Vurder f.eks. opgaven før den sættes i gang – og brug hellere hjælpemidler en
gang for meget, end en gang for lidt.

Intern transport – ulykker med vogne på hjul

Ulykkernes alvorlighed

2

De fleste ulykker sker i forbindelse med håndtering af møbler og emballage, især
borde og sække. Ofte er der tale om en akut overbelastning af ryggen i forbindelse med løft - typisk som konsekvens af en uhensigtsmæssig bevægelse. Håndteringen af møbler giver desuden anledning til en del sårskader samt forstuvninger
af fødder, når det der løftes eller bæres pludselig tabes. Se i øvrigt Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker ved manuel håndtering”.

Død

Andre alvorlige ulykker

Øvrige

I alt

2

376

2.510

2.888

Ulykker sker typisk med manuelt betjente vogne. Der kan f.eks. være tale om sækkevogne, trillebøre eller rullecontainere. Mekaniske transportmidler som f.eks. løftevogne og trucks giver også anledning til en del ulykker. Det samme gælder lastvogne. Ulykkerne rammer både den, der betjener transportmidlet, og de der hjælper til
eller tilfældigt kommer forbi. En del ulykker sker i forbindelse med gods, der styrter
ned. Se i øvrigt Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker ved brug af interne
transportmidler”.
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