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2.1 

2. Arbejdsulykker og forebyggelse 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 

Denne mødegang indeholder følgende punkter: 

 

2.1 Fakta om ulykker i landbruget 

2.2 Gennemgang af hjemmeopgaven: find fem farlige 

2.3 Sikkerhedskampagnen 2010 – ulykker på landet 

2.4 Forebyggelse af ulykker 

2.5 Øvelse og aftaler omkring forebyggelse af ulykker 

2.6 Anmeldelse af ulykker 

    

     Intro til opgave til mødegang 3 

 

 

 

2.1 Fakta om ulykker i landbruget 

 

 Der forekommer cirka 11 ulykker om dagen i dansk landbrug, som kræver skadestuebe-

handling. 

 Gruppen af 26-45-årige er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken. 

 Landbruget har en højere risiko for arbejdsulykker end de fleste andre erhverv. 

 Erhvervet har relativt flest dødsulykker i forhold til antal beskæftigede. 

 Hyppigheden af ulykker er størst ved kontakt med dyr (cirka en tredjedel af ulykkerne). 

 Hyppigheden af ulykker er næststørst ved brug af maskiner. 

 

 

Figur 1.  

 

En analyse viser fordelingen af 

typer af landbrugsulykker. 

(Landbrugsulykker i Danmark – 

1998-2006). 

  

Heraf fremgår, at 29 procent af 

ulykkerne sker ved kontakt med 

dyr, 28 procent skyldes kontakt 

med maskiner og værktøj, 9 pro-

cent forårsages af bygningsdele 

og 9 procent forårsages af for 

dårligt underlag.  

 

 

http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Filer/Arbejdsulykkerrap_09_web.pdf
http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Filer/Arbejdsulykkerrap_09_web.pdf
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2.2 

Tilfældige ulykker findes ikke 

Ulykker sker typisk når: 

 

 Opmærksomheden svigter. 

 Der sker flere ting på samme tid. 

 Der er for travlt. 

 Flere sikkerhedsregler overtrædes på samme tid. 

 

 

 

Et dødsensfarligt erhverv 

I Danmark tegner landbruget sig for 3,3 procent af den samlede beskæftigelse. Men 10-20 

procent af alle arbejdsulykker med dødelig udgang forekommer her. 

 

Kilde: Landbrugsulykker i Danmark – 1998-2006 

 

 

 

Listen af ulykker er lang – her nogle eksempler: 

 

 Klemt højre andenfingers yderstyk-

ke – amputation. 

 Fået fremmedlegeme i øjet. 

 Forvredet fod. 

 Skåret finger på sav. 

 Fået træstamme ned over ankel. 

 Forvredet ankel. 

 Slået panden mod skarp genstand. 

 Klemt finger mellem kilerem og dre-

jeskive. 

 Skoldet sig. 

 Skåret underarm på skarp kant. 

 200 kg tung halmballe væltet ned 

over venstre ben. 

 Faldet og slået nederste ribben på 

højre side. 

 Faldet og ramt knæskal mod hårdt 

underlag. 

 Faldet i gylletank. 

 Fået elektrisk stød (380 volt) i arm. 

 Ramt i panden af en lift. 

 Fået to halmballer (2 x 15-20 kg) i 

nakken og hovedet. 

 Vredet om på ankel under indfang-

ning af grise. 

 Forstuvet ankel ved fald (2,5 meter) 

fra høloft. 

 Forvredet knæ ved at glide i ko-

stald. 

 Brud på rygsøjlen ved fald (1,5 me-

ter) ned i kornsilo. 

 Brud på hoften efter 2 meters fald 

fra stige. 

 Fået svejsegnist i øjet. 

 Spulet med højtryksrenser og fået 

fremmedlegeme i øjet. 

 Fået albue i klemme mellem ko og 

væg. 

 Indlagt efter indånding af klor. 

 Fået myresyre i øjet. 

 Stukket sig på kanyle. 

 Bidt af mink i næsen. 

 Stanget af vædder. 

 Sparket af hest. 

 Ramt sig selv i hånden med boltpi-

stol. 

 Bidt i knæet af en so. 

 Løbet ned af grise. 

 Stanget af en tyr. 

 

Og mange flere …

 

 

 

http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Filer/Arbejdsulykkerrap_09_web.pdf
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2.3 

 

Arbejdsulykker er dyre; både i direkte og menneskelige omkostninger. Dermed er der mange 

penge og lidelser at spare ved at mindske antallet af ulykker. 

 

 
45.000 kr.!  
Det er omkostningen for en arbejdsulykke, hvor en medarbejder er sygemeldt i en måned.  

 

Fire ugers tabt arbejdsløn for skadeslidte 17.390 kr. 

Tabt arbejdstid andre steder på bedriften 555 kr. 

Kontakt til myndigheder (evt. bøde) 555 kr. 

Udgifter til vikar el. anden bemanding 27.380 kr. 

Samlede omkostninger 45.880 kr. 

 

Dertil kommer behandling, tab i produktivitet og evt. materielle skader. Den reelle omkostning 

afhænger af ulykkens alvor og timelønnen inkl. indirekte personaleomkostninger, der her er sat 

til 185 kr. i timen. 

 

Kilde: Miljø på arbejde, Landbrug & Fødevarer 

 

 

2.2 Gennemgang af hjemmeopgave – find fem farlige 

 

Registrerede farlige situationer fremlægges. 

Alle problemstillinger diskuteres. 

Der sættes ansvarlig på de forhold, der skal justeres. 

 

 

2.3 Sikkerhedskampagnen 2010 – ”Ulykker på landet” 

 

Se en række eksempler på BAR Jord til Bords hjemmeside på ulykker, der er forekommet i 

dansk landbrug i 2010.  

 – kunne nogle af dem være sket hos jer? 

 

   

http://www.barjordtilbord.dk/Default.aspx?ID=4926
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2.4 

2.4 Forebyggelse af ulykker 

 

For at skabe en god sikkerhedskultur på virksomheden, er det vigtigt at fokusere på forebyg-

gelse. Når ulykken først er sket, er det for sent.  

 

 

Kortlæg de kritiske punkter 

Enhver, der driver virksomhed, har ansvar for sine medarbejderes sikkerhed. Derfor skal der 

på virksomheden være et overblik over eventuelle aktiviteter med særlig risiko for ulykker. Ar-

bejdsforhold og -situationer, der kan føre til arbejdsskader og ulykker, skal kortlægges. 

 

 

For ikke at miste fokus på sikkerheden kan virksomheden supplere arbejdspladsvurderingen 

(APV) med sikkerhedsrunderinger, registrering af ulykker/nærved ulykker og ”Find Fem 

Farlige”. Alle metoder, der sikrer systematik omkring forebyggelse af ulykker på arbejdsplad-

sen. 

 

Sikkerhedsrundering er en forebyggende aktivitet, hvor formålet er at: 

 

 Skabe fokus på arbejdsmiljøarbejdet. 

 Skabe dialog med medarbejderne om forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betyd-

ning. 

 Kontrollere om aftaler overholdes. 

 Forebygge ulykker ved at kontrollere om der er risici eller faremomenter på arbejdspladsen 

eller under arbejdets udførelse, der netop kan udløse en arbejdsulykke. 

 Forebygge arbejdsbetingede lidelser (nedslidning, stress mv.) ved at kontrollere om arbej-

det er planlagt og tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

Registrering og analyse af ulykker og nærved ulykker er en forebyggende aktivitet, hvor 

målet er at: 

 

 Skærpe opmærksomheden på risiko for ulykker. 

 Få videndelt omkring risici. 

 Få forebygget tilsvarende situationer. 

 At få rettet op på forhold, der foranledigede ulykken. 

 

Et hjælperedskab til at få registreret og analyseret ulykken eller nærved ulykken er brug af 

EASY Forebyggelse, Arbejdstilsynets digitale forebyggelsesredskab 

 

 

 

 

 

EASY Forebyggelse er et digitalt redskab, der skal være med til at nedbringe antallet af ar-

bejdsulykker og sygedage. EASY Forebyggelse er gratis og skræddersyet til de fleste bran-

cher. Læs mere på www.easy-forebyggelse.dk 

 

Alternativt kan benyttes skema 2 (se faneblad 8), hvori hændelsen nemt kan registreres for  

analyse og viderebearbejdelse på et senere tidspunkt. 

http://track.adform.net/C/?bn=388060
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2.5 

 

 

Find Fem Farlige er en forebyggende aktivitet, hvor formålet er, at   

 

 Få trænet medarbejdere og ledelse i at se risici på arbejdspladsen. 

 Få videndelt omkring disse risici. 

 Få rettet op på risikofaktorerne. 

 

 

2.5 Øvelse og aftaler omkring forebyggelse af ulykker 

 

Diskuter behovet for følgende aktiviteter: 

 ”Find fem farlige”. 

 Sikkerhedsrundering. 

 Registrering og analyse af ulykker/nærved ulykker. 

Udfyld aftalerne: 2.1, 2.2 og 2.3  

 

 

2.6 Anmeldelse af ulykker 

 

Fra 1. juli 2010 skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker digitalt via Arbejdsskadestyrelsens 

digitale anmeldelsessystem, EASY. Arbejdsgiver har en forpligtigelse til at tage hånd om, at 

arbejdsskaden bliver håndteret korrekt i forhold til arbejdsskadelovgivningen. 

 

Hvis du ikke anmelder digitalt 

Hvis du som arbejdsgiver anmelder på papir efter 1. juli 2010, risikerer du ifølge de nye regler 

bødestraf. 

 

En papiranmeldelse vil fortsat blive behandlet, så den manglende elektroniske anmeldelse ikke 

går ud over den tilskadekomne borger. 

 

Frister for anmeldelser 

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der medfører personskade og som kan 

begrunde ydelser efter loven. 

 

Anmeldelsen skal ske inden for ni dage efter ulykken. Er der tvivl om skadens følger, bør den 

anmeldes. 

 

Enhver dødsulykke på arbejdspladsen skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for 48 

timer 

 

Arbejdsskaden anmeldes via EASY på hjemmesiden, www.ask.dk 

 

Se bilag 1 (under faneblad 7) for yderligere hjælp i forhold til anmeldelse af ulykker. 

 

http://www.ask.dk/
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2.6 

Opgave til mødegang 3 

 

1) Alle: Beskriv jeres arbejdsopgaver – mandag til søndag – i skema 2. 

 

2) Alle: Udarbejd en liste over, hvilken medicin i håndterer – og hvordan. 

 

3) Arbejdsgiver/driftsleder: Påbegynd en ArbejdsPladsBrugsanvisning (APB)/ajourfør den 

eksisterende APB. 

 

 

ArbejdsPladsBrugsanvisning (APB) 

Start med at gennemgå kemikalierummet: 

 Ikke-benyttede plantebeskyttelsesmidler, olier og desinfektionsmidler skal afleveres til de-

struktion på den kommunale modtageplads. 

 Kemikalier uden mærkater skal have etiketter med navn på eller afleveres til destruktion. 

 Lav en liste over resterende midler og find tilhørende sikkerhedsdatablade. 

 Lav en APB på de resterende midler – Skabelon til APB. 

 

 

Bruger I stoffer og materialer med bl.a. følgende 

advarselsmærker, skal I udarbejde arbejdsplads-

brugsanvisninger for dem. 

 

”Gamle” faresymboler 

 
Sundhedsskadelig/ 

lokalirriterende  

 
Meget giftig/ 

giftig  

 
Ætsende  

Nye faresymboler 

   
 

 
- Nu læste du vel instruktionen på de sprøjte-

midler?  

http://amk.kk.dk/default.asp?page=emne_metode_side.asp&id=260&fader=257&em=Kemiske+stoffer

