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UNDGÅ AT BÆRE TING - BRUG FX  
RULLEBORDE, SÆKKEVOGNE OG LIGN.

RYD OP! HOLD GULVE, HVOR DER FÆRDES  
OG ARBEJDES, FRI FOR GENSTANDE

TØR STRAKS OP, HVIS DU SPILDER FX  
VÆSKE OG FØDEVARER PÅ GULVET

LØB IKKE PÅ ARBEJDSPLADSEN  
- ISÆR IKKE PÅ TRAPPER



1/6
af alle de ulykker, der  
giver varige mén, sker 
ved fald, glid og snublen.

26%
af de alvorlige arbejds-
ulykker i undervisnings-
sektoren skyldes fald, 
glid og snublen.

3 uger
eller mere. Så meget  
sygefravær medfører de 
alvorlige snubleulykker.

Let at fore-
bygge!
Til arbejdsgiveren:

• Vedligehold gulve, trapper og udendørs 
arealer og sørg for god belysning 

• Undgå at de ansatte skal bære ting, an-
skaf fx rulleborde, sækkevogne mv.

• Lav et beredskab ift. vinterglatføre, ryd-
ning af sne og saltning

• Aftal med de ansatte, hvad du vil have 
dem til at gøre for at undgå snubleulykker

Eksempler på ulykker meldt til  
Arbejdstilsynet

• En lærer flytter taske og bogkasse ned på 
gulvet, for at eleverne bedre kan se dias-
præsentationen. I forbindelse med præsen-
tationen træder hun baglæns, snubler over 
bogkassen og rammer ind i væggen med 
sin skulder. (3-4 ugers fravær)

• En ansat går ned ad trappen. Glider på 
grund af vand på gulvet. Lander på strakt 
arm. (1-3 måneders fravær)

• En ansat går ned ad trappe til kælder for at 
hente udstyr. Der er ikke ryddet for sne og is. 
Falder og slår ryggen på trappen. (3-4 uger 
fravær)

• En ansat går over p-pladsen. 
Træder ned i et større hul, fal-
der og beskadiger ledbånd. 
(3-4 ugers fravær)

Under- 
visning

Hvor  
går det  
galt? 

Indendørs

• På indendørs arealer og  
trapper, fx på grund af vand, 
niveauforskel, løse tæpper, 
hensatte bogkasser samt i for-
bindelse med, at den ansatte 
bærer ting, løber eller mangler 
plads

Udendørs 

• På trapper, p-pladser og flise-
gange, fx på grund af is, sne, 
huller, hensatte genstande 
samt i forbindelse med, at der 
er trængsel eller den ansatte 
bærer ting


