
SÅDAN UNDGÅR  
DU, AT ULYKKEN 
SKER IGEN 
Her finder du værktøjer 
til, at den samme ulykke 
ikke sker to gange.



I denne folder gennemgår vi kort, hvor
dan arbejds miljøgruppen kan undersøge 
arbejds ulykker og andre hændelser og 
hvilke krav arbejds miljøloven stiller til  
undersøgelserne.

FØLG OP PÅ 
 ARBEJDSULYKKER

ALLE HAR KRAV PÅ ET GODT 
 ARBEJDSMILJØ
Det sker bedst ved at forebygge skadelige 
 påvirkninger og risici på arbejdspladserne. 

Hvert år hjælper Dansk Metal ca. 1.000 
medlemmer med at få erstatning for 
 arbejdsskader, men vi så selvfølgelig helst, 
at de kom hjem fra arbejde med  helbredet 
i behold. Derfor mener vi, at der er behov 
for at få styr på sikkerheden på alle virksom
heder. Det betyder også, at der skal følges 
op på alle arbejdsulykker.

Udover at hjælpe de medlemmer,  
der kommer til skade på arbejdet, bruger 
Dansk Metal en del kræfter på at hjælpe 
medlemmer og tillidsvalgte med at skabe 
bedre arbejdsmiljø. Det handler også om at 
forhindre, at arbejdsskader gentager sig.
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FÅ STYR PÅ  
ULYKKERNE

Enhver arbejdsulykke på en arbejdsplads 
skal undersøges. Virksomheden skal finde 
årsagen til ulykken, og tage forholdsregler, 
så den ikke kan ske igen. Det er en opgave 
for arbejdsmiljørepræsentanten og arbejds
lederen i det område, hvor ulykken skete.

Arbejdsmiljøgruppen skal ikke kun kortlæg
ge faktiske ulykker. Det gælder også tilløb 
til ulykker, forgiftninger og sundhedsska
der. For nemheds skyld samler vi både de 
faktiske ulykker og de andre tilløb og kalder 
dem samlet for ’hændelser’.

HÆNDELSER
Begivenhed, der medfører eller kan medføre 
skade eller sygdom.

En hændelse, hvor der forekommer skade 
eller sygdom, kaldes en “ulykke”.

En hændelse, der ikke resulterer i skade eller  
sygdom, men som vil kunne resultere heri,  
kaldes “tilløb til ulykke”, “næstenulykke” 
eller “tæt påulykke”.
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1.  Lav en grundig beskrivelse af hændelsesforløbet  
og omstændighederne ved hændelsen

 • Tag gerne illustrative fotos
 •  Få informationer fra alle dem som var involveret  

eller så hvad der skete

2.  Analyse af årsagerne
 •  Undgå at lede efter nogen at give skylden
 •  Spørg ”hvorfor” indtil de grundlæggende årsager  

er fundet

3.  Fastlæg foranstaltninger så gentagelser undgås
 •  Foretræk tekniske eller organisatoriske løsninger  

som forhindrer gentagelser
 •  Skriv en kort, men præcis, rapport over hændelsen  

og jeres løsninger

4.  Undersøg om noget lignende kunne ske ved andre 
opgaver og indfør foranstaltninger

 •  Inddrag arbejdsmiljøgrupperne fra de områder,  
hvor hændelsen kunne ske

 •  Informér hele arbejdsmiljøorganisationen om 
resultaterne af jeres indsats

5.  Hold øje med om løsningerne virker
 •  Spørg især de kolleger, som bruger løsningerne
 •  Tilpas løsningerne, hvis de ikke er effektive

Udfordringen er at få fat i de egentlige årsager. Det er  
nødvendigt, når man skal finde effektive løsninger. Men  
det behøver ikke at være kompliceret. 

5 GODE RÅD OM  
AT UNDERSØGE  
ARBEJDSULYKKER OG 
ANDRE HÆNDELSER
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SPØRG  
”HVORFOR”  
5 GANGE

En nem og praktisk metode til at analysere 
hændelser er at grave sig ned til de dybere
liggende årsager ved at spørge, hvorfor de 
afdækkede årsager opstod. Når man har 
fået øje på en årsag, så undersøges årsagen 
bag årsagen. Og det bliver man ved med 
indtil problemet er grundigt afdækket – det 
tager typisk fem gange.

ET EKSEMPEL PÅ ANALYSE AF EN 
 HÆNDELSE:
En palle ligger og er lige til at snuble over. 
Niels havde efterladt pallen i arbejds
området efter, at han havde tømt den for 
emner, som han havde bearbejdet.

1  Hvorfor havde Niels ladet den ligge  
i arbejdsområdet? 
Det havde han fordi, der ikke var 
plads på  pallestablen udenfor arbejds
området.

2   Hvorfor var der ikke plads på 
 palle stablen? 
Fordi Grethe ikke havde været der  
med trucken og tømt stablen i går

3  Hvorfor havde Grethe ikke været 
der med trucken? 
Fordi trucken var gået i stykker i  
går og skulle til reparation

4  Hvorfor var den gået i stykker? 
Fordi trucken ikke havde været  
til service

5  Hvorfor havde den ikke været  
til service? 
Fordi de ikke kunne undvære 
 trucken under ombygningen på 
værkstedet.
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FIND EFFEKTIVE  
LØSNINGER

Effektive løsninger finder man bedst ved 
at fjerne roden til problemet. Når der skal 
 findes løsninger, giver det ikke meget 
mening at forsøge at finde nogen man kan 
give skylden. Det drejer sig om at kort
lægge, hvad virksomheden kan ændre ved 
 arbejdet eller ved procedurerne, så proble
met ikke opstår igen. En grundig kort
lægning er et godt grundlag for at finde de 
bedste løsninger.

Der er ofte flere gode løsninger på et 
problem, som kan virke på samme tid. I 
eksemplet ovenfor kan man fx forestille sig:

•  At virksomheden køber eller lejer en  
truck mere

•  At de enkelte afdelinger får palleløftere,  
så de selv kan fjerne tomme paller

•  At en central person i firmaet får til  
opgave at styre brugen af trucks og andet 
udstyr, og dermed holde styr på regel
mæssig service, så vedligeholdet af udsty
ret ikke kommer som en overraskelse.

ULØSTE PROBLEMER KOSTER OFTE  
MERE END AT LØSE DEM 
Nogle forslag til løsninger kan virke for dyre 
for ledelsen. Man bør derfor lave en bereg
ning af, hvad det koster at have problemet i 
hverdagen. Det betyder, at man skal under
søge, hvilke konsekvenser problemet har 
for både arbejdsmiljø, arbejdstid, kvalitet og 
økonomi. Det er sjældent gratis at lade en 
dårlig løsning forsætte, selv om det intuitivt 
kan virke som om, at det ikke koster noget.

Læs mere om  
at forebygge på  

bfa-i.dk



FÅ HJÆLP FRA DANSK METAL VED  
ARBEJDSSKADER 

Hvis du kommer ud for en arbejds
ulykke eller bliver syg af dit arbejde, 
anbefaler vi, at du  kontakter din 
 lokale  Metalafdeling hurtigst muligt.  
Vi hjælper dig med at sikre, at 
arbejds skaden er anmeldt korrekt og 
at din sag om mulig erstatning kører 
efter bogen. 

Når du giver Dansk Metal fuldmagt 
til at føre din sag, så tager vi os af 
 papirarbejdet med Arbejdsmarkeds 
Erhvervssikring og din arbejdsgivers 
forsikringsselskab. Så er din sag i 
gode hænder. Det er ikke noget du 
skal betale ekstra for – det er en del 
af dit kontingent.

REGLERNE OM UNDERSØGELSE AF 
 ARBEJDSULYKKER

Når der sker en arbejdsulykke på en arbejdsplads, skal arbejds
giveren sørge for at ulykken bliver anmeldt til deres forsikrings
selskab og til Arbejdstilsynet. Det skal ske for at undersøge om 
den skadelidte skal have erstatning og for at Arbejdstilsynet kan 
se, om de skal besøge virksomheden.

Men derudover skal arbejdsmiljøgruppen undersøge arbejds
ulykken for at finde dens årsager og forhindre, at den gentager 
sig. Det gælder også, hvis der er tale om tilløb til ulykker eller 
andre skadelige påvirkninger:

Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelse af ulykker, 
forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde 
dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 
Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed  
§ 18 stk. 2 pkt. 5

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal arbejds
giveren sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen følger op på 
alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger eller andre sundheds
skader eller tilløb hertil, og når der i øvrigt er særlige forhold, 
der kræver opfølgning. 
Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed  
§ 28 stk. 4.

Arbejdsmiljøorganisationen eller arbejdsmiljøudvalget skal have 
adgang til de lister og de beskrevne hændelsesforløb i rappor
ter over arbejdsulykker på virksomheden, der udarbejdes i 
henhold til bekendtgørelsen om arbejdets udførelse i overens
stemmelse med bekendtgørelsen om anmeldelse af arbejds
ulykker m.v. til Arbejdstilsynet. Det samme gælder de enkelte 
arbejdsmiljøgrupper inden for deres område. 
Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed  
§ 30 stk. 5.
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DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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