INFORMATIONSBLAD SIKKERHED OG ERGONOMI PÅ ARBEJDSPLADSEN

Gør arbejdspladsen mere sikker med
bedre løftevogne og -værktøjer
Arbejdsskader og arbejdsulykker er ofte forbundet med forkerte løft og
overbelastning af ryg, nakke og led. Der er årligt omkring 17.000
anmeldelser af beskadigede og forstuvede led. Heraf er næsten en
tredjedel rygskader.
Tilskadekomne og nedslidte medarbejdere kan være dyrt for arbejdsgiver, og det kan have
store konsekvenser for den ansattes videre arbejdsliv.
Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemfører årligt
undersøgelser, der sætter tal på arbejdsskader, hvad de koster, og hvordan danskerne
oplever deres arbejdsmiljø.
Den seneste opgørelse over antallet af anmeldte arbejdsulykker viser, at antallet er stort
set uændret sammenlignet med tidligere opgørelser 1. Hvert år bliver der til Arbejdstilsynet
og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmeldt:
•
•
•

70.000 arbejdsskader,
hvoraf cirka 50.000 er arbejdsulykker, og
20.000 er erhvervssygdomme.

Samtidigt er antallet af dødsulykker i den seneste opgørelse faldet fra 33 til 25. Det er det
laveste antal registrerede dødsulykker til dato. For hele den registrerede periode, 20122017, er antallet af arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen faldet med to procent.
En arbejdsulykke giver arbejdsgiver udgifter til løn ved fravær, rekruttering og oplæring af
medarbejdere. Der er stor variation brancherne imellem, men en arbejdsulykke med
sygefravær over 30 dage koster i gennemsnit 58.400 kroner for arbejdsgivere.
Omkostninger fremgår af Arbejdstilsynets seneste opgørelse over arbejdsulykker. Danske
virksomheders samlede omkostninger til arbejdsulykker er beregnet til 5,1 milliarder
kroner. Statens samlede omkostninger til sygedagpenge, sundhedsydelser og tabt
skatteindtægt for ulykker er på 790 millioner kroner.
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Der var færre ulykker på arbejdspladserne i 2016 end i de foregående år. I alt blev der anmeldt 18.911
arbejdsulykker i 2016, i 2015 var tallet 20.662. Det er særligt et kraftigt fald i psykiske arbejdsskader, som
trækker tallet ned. Efter flere år med stigninger blev der i 2016 anmeldt 4.676 psykiske erhvervssygdomme.
Et markant fald fra rekordhøje 5.539 erhvervssygdomme i 2015.
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RYGSKADER VED LØFT
Personer, der løfter, bærer og forflytter meget, oplever oftere end andre, at de har ondt i
ryggen. Det kan dreje sig om løft af materialer eller om løft og forflytninger af personer.
5.000 personer anmeldte ifølge den seneste Arbejdsskadestik en arbejdsskade i ryggen.
Når Arbejdstilsynet vurderer om en rygskade er opstået i forbindelse med en
arbejdsbelastning, skal der tages hensyn til de øvrige faktorer, der kan forværre
belastningen. De øvrige faktorer opdeles i fire hovedgrupper:
•
•
•
•

Byrdens beskaffenhed
Den fysiske anstrengelse
Arbejdsstedets beskaffenhed
Arbejdsforhold i øvrigt.

Man kan ikke med sikkerhed sige, om det hårde manuelle arbejde forårsager flere
rygproblemer. Det kan også være, at personer, der i forvejen har problemer med ryggen,
får flere gener, når de har fysisk hårdt belastende arbejde. Men med sikkert, ergonomisk
arbejds- og løfteværktøjer kan virksomheden kraftigt nedbringe risikoen for ryg- og
muskelskader.
Arbejdstilsynet anbefaler, at løft, der kan medføre sundhedsskader, skal undgås ved en
forsvarlig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Det betyder, at det navnligt
tilstræbes, ”at der bruges egnede tekniske hjælpemidler.” Arbejdsmiljølovgivningen
indeholder regler med krav til arbejdsmiljøet men ikke noget om metoderne og midlerne til
at imødekomme disse krav. Det er altså virksomhedens ansvar at gøre tiltag for at
overholde lovgivningen.
HJÆLPEMIDLER OG ANORDNINGER FOR AT UNDGÅ SKADER
Men der er teknikske hjælpemidler, der kan hjælpe til et mere sikkert og ergonomisk
arbejdsliv. Som verdens førende producent af mobile, batteridrevne løftevogne ogværktøjer stræber Hovmand for at gøre arbejdet i produktions- og oplagringsmiljøer mere
sikkert og mere effektivt.
Hovmands højkvalitets mobile løftesystemer er lavet af rustfrit stål og aluminium og
hjælper med håndtering af tunge genstande såsom kedler, ruller, tønder, kasser, hjul og
andre typer råmaterialebeholdere. Kunderne, der bruger Hovmands løftevogne og værktøjer, omfatter farmaceutiske-, kemi-, kosmetik-, fremstillings- og
fødevarevirksomheder samt virksomheder fra detail- og servicesektoren.
En person alene kan med brug af Hovmand løfteværkstøjer transportere, løfte, dreje og
tippe emner på op til 300 kilo og laste direkte på produktions- og pakkemaskiner i
overensstemmelse med arbejdsmiljøbestemmelserne. Hovmands løsninger kan
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skræddersys efter behov og belastning, således at både medarbejdere og arbejdsflow
sikres.
STORT MØRKETAL
Arbejdstilsynets definition af en arbejdsulykke er: "En pludselig, uventet og skadevoldende
hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet og medfører fysisk eller psykisk
personskade."
Det er vigtigt, at arbejdsulykker bliver anmeldt. Men myndighederne vurderer, at der er et
stort mørketal, altså et stort antal arbejdsskader og -ulykker som ikke bliver anmeldt 2.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger i forbindelse med Arbejdstilsynets
nylige kampagne omkring arbejdsulykker:
”Det er på ingen måde i orden, at så mange arbejdsulykker i dag ikke bliver anmeldt, som
de skal. […] Det er arbejdsgivernes ansvar at sikre, at arbejdsulykkerne bliver anmeldt, og
kampagnen er med til at gøre dem opmærksomme på dette ansvar og forstå reglerne.”
Arbejdsgiveren skal snarest og inden ni dage efter første fraværsdag anmelde
arbejdsulykker, der medfører uarbejdsdygtighed i en dag eller mere ud over
tilskadekomstdagen, til Arbejdstilsynet. Alle læger har pligt til at anmelde formodede eller
konstaterede sygdomme, som kan skyldes arbejdet.
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelser i sager om arbejdsskader.
Styrelsen hører til under Beskæftigelsesministeriet og blev oprettet i 1989.

2

Korrigeres der for underanmeldelse af arbejdsulykker stiger de virksomhedernes samlede omkostninger
ved arbejdsulykker til mellem 5,5 - 5,8 mia. kr. ligesom statens estimeres til at ligge mellem 1,3-1,6 mia. kr.
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