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Det sker
Mere lys

Kolde vand

En tjener stiger op på en stol i stedet
for en trappestige, da han skal rette på
en lampe. Da han stiger ned igen, træder han forkert og vrikker om. Tjeneren
forstuver foden og er sygemeldt i over
5 uger.

En kældermester modtager varer fra
en sodavandsleverandør. Det er frostvejr, og under arbejdet glider kældermesteren og falder på det glatte, ikke
grusede fortov. Hans ene knæ går af
led og han er sygemeldt i 5 dage.

Syv trin ned

Kniv & gaffel

En servitrice er på vej fra et serveringslokale til køkkenet, vejen går via en
stentrappe. Trappens øverste trin er
vådt, servitricen glider og falder syv
trin ned. Hun slår ryggen og må sygemeldes mellem 4 og 14 dage.

Personalet på et hotel er ved at dække
op til en konferencemiddag. En tjener
løfter en bestikkasse ind på midten af
bordet, så den kan nås fra alle sider.
Idet han sætter kassen fra sig, mærker
han et smertende jag i ryggen. Tjeneren forstuver ryggen og er sygemeldt i
4 uger.

Serveringsarbejde

Et glas i hånden
En tjener snubler og taber en bakke
nyvaskede vinglas. På vej ud efter en
fejebakke tager han nogle af glasskårene med sig. Skårene er imidlertid
ved at glide fra ham, og han lukker

refleksmæssigt hånden hårdere i.
Resultatet er dybe flænger i håndfladen. Tjeneren får en sårskade og er
fraværende i 3 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: Fald og snublen til samme niveau,

tioner giver anledning til mange arbejdsulykker.

fald til lavere niveau, manuel håndtering - når der bæres og

Nye analyser viser, at det gør ”tilsyneladende ufar-

løftes, intern transport - ulykker med vogne på hjul.

lige” arbejdssituationer også.

Det tilsyneladende ufarlige
Det tilsyneladende ufarlige koster dyrt

Fald og snublen til samme niveau

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

Ulykkerne skyldes typisk våde, fedtede eller sneglatte overflader – f.eks. på gulve
og trapper. Mange træder også forkert som følge af ujævnheder, tæppekanter
eller dørtrin. Se i øvrigt Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker med fald og
snublen til samme 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

368

111

324

67

870

Derudover sker der en række voldsulykker, hvor ansatte bliver slået af aggressive gæster.

Ulykkerne skyldes især, at man glider eller træder skævt - og derfor falder ned af
eksempelvis trapper. Våde, fugtige eller fedtede overflader er typiske årsager.
Se i øvrigt Arbejdstilsynets særlige folder om ”Ulykker med fald til lavere niveau”.

Manuel håndtering - når der bæres og løftes

Ulykkerne kan forebygges
Afgørende er, at gældende love og regler overholdes. En effektiv forebyggelsesindsats kræver desuden god vedligeholdelse, ryddelighed og skridsikkerhed samt almindelig omtanke. Brug f.eks. hjælpemidler i forbindelse med løft, og
tør straks op, når noget spildes på gulve, trapper m.v.

Ulykkernes alvorlighed

2

Fald til lavere niveau

Ulykkerne skyldes især tunge eller uhensigtsmæssige løft eller anden håndtering
af f.eks. kasser med service, flasker eller glas. Ulykkerne resulterer typisk i rygskader samt sårskader på hænder og fingre. Ulykkerne skyldes bl.a. glas der
knuses, når opvaskemaskiner tømmes eller fyldes. Se i øvrigt Arbejdstilsynets
særlige folder om ulykker ved manuel håndtering.

Intern transport - ulykker med vogne på hjul

Død

Andre alvorlige ulykker

Øvrige

I alt

0

113

757

870

Ulykkestypen er mindre udbredt blandt tjenere og serveringspersonale. De fleste
ulykker sker i forbindelse med transport på bordvogne. Se i øvrigt
Arbejdstilsynets særlige folder om ulykker ved brug af interne transportmidler.
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