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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



Let at forebygge!
Til arbejdsgiveren:

• Vedligehold gulve, trapper og udendørs area-
ler og sørg for god belysning

•  Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf fx 
rulleborde, sækkevogn mv.

•  Lav et beredskab ift. vinterglatføre

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

Eksempler på ulykker meldt til  
Arbejdstilsynet

• En ansat løfter kasser med kopipapir fra en pal-
le. Falder i indpakningsfilm, der ikke er fjernet 
fra pallen. Brækker ryghvirvel. (1-3 måneders 
fravær)

• En ansat skal kører en kantskærer i kælderen. 
Der er spor til barnevogne på trappen ned 
til kælderen. Men kantskæreren har smallere 
hjulspor end en barnevogn, og dermed kom-
mer det ene hjul til at hænge mellem de to 
spor. Mister fodfæste, falder med hovedet 
først og får kantskæreren over sig. Får brud på 
4. ryghvirvel. (1-3 måneders fravær)

• I forbindelse med gulvask glider en ansat. 
Rammer ryg og nakke mod bordkant. (3-4 
ugers fravær)

• En ansat er i gang med at montere et gelæn-
der, da han snubler og vrider foden. Noget er 
brækket i højre ankel. (1-3 måneders fravær)

• Der er faldet sne, og en ansat er 
i gang med at rydde en trappe 
med en håndsneskovl. Han gli-
der og slår sig. (3-4 ugers fravær)

Bolig- 
selskaber

og lign.

Hvor  
går det  
galt? 

Indendørs

• Indendørs på trapper, gang- 
arealer og i arbejdsrum, fx ved 
rengøring, reparation  
på trappe og 
udpakning af 
kopipapir.

Udendørs 

• Udendørs på trapper, gang-
veje og p-pladser, fx ved sne-
rydning, på grund af is og sne, 
transport af redskaber og i for-
bindelse med, at den ansatte 
bærer ting.

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

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

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


