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Det er det højeste antal nogensinde. 
Ca. halvdelen af ulykkerne i 2022 
vedrører covid-19. Ses der bort fra 
disse, ses fortsat en let stigning fra 

2021 til 2022, der kan hænge sammen 
med stigende beskæftigelse. Der er i 
2022 anmeldt 43 dødsulykker. Det er 
det højeste antal i 14 år. 

Der blev i 2022 anmeldt 90.437 
arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. 



Anmeldte arbejdsulykker 2017-2022 

Anmeldte arbejdsulykker bortset fra covid-19 
tilfælde

Der blev i 2022 anmeldt 90.437 arbejdsulykker til 
Arbejdstilsynet. Det er det højeste antal nogensinde. 
Før 2020 er der i en årrække blevet anmeldt ca. 
42.500 arbejdsulykker om året. Det høje antal hænger 
sammen med, at der i 2022 blev anmeldt ca. 44.000 
arbejdsulykker, der vurderes at være relaterede til 
covid-19. Covid-19 tilfælde anmeldes typisk som 
”Infektioner og forgiftninger”, ”Uoplyst skade” eller 

”Anden skade”, og stigningen ligger derfor primært 
inden for disse kategorier. På grund af det store antal 
anmeldelser af covid-19 relaterede arbejdsulykker fra 
2020 til 2022 har det generelle skadesbillede ændret 
sig markant i forhold til tidligere år både med hensyn til, 
hvilke skader der er de hyppigste, og i hvilke brancher 
der anmeldes flest arbejdsulykker. Covid-19 relaterede 
arbejdsulykker er defineret i bilag A.

Der blev i 2022 anmeldt ca. 46.500 arbejdsulykker, der 
vurderes ikke at være covid-19 relaterede. Det svarer 
til en stigning på ca. 5 pct. af ikke covid-19 relaterede 
tilfælde i forhold til 2021 og ca. 10 pct. i forhold til 2017. 
Stigningen ses på tværs af skade-typer, ulykkestyper 
og skadelidtes alder. Dog er anmeldte ulykker ved akut 
psykisk overbelastning steget med over 40 pct. fra 2017 til 
2022.
For såvel antallet som incidensen af anmeldte ikke 
covid-19 relaterede tilfælde i 2022 ses en stigning i stort 
set alle branche-grupper i forhold til det gennemsnitlige 
årlige antal/incidens for perioden 2017-2022. Stigningen 
er størst for ulykker med længerevarende forventet 
fravær på 1 måned eller mere. For ulykker med forventet 
fravær på 1 måned eller mere ses således en stigning på 9 
pct. fra 2021 til 2022 og på 23 pct. for hele perioden.
Den generelle stigning i antallet af ikke covid-19 

relaterede arbejdsulykker skal ses i sammenhæng med 
en stigning i antal beskæftigede personer. Incidensen er 
stort set uændret i 2021 og 2022 med henholdsvis 152 
og 153 ulykker pr. 10.000 beskæftigede. I den samlede 
periode fra 2017 ses et fald i antallet af arbejdsulykker pr. 
10.000 beskæftigede på 10 pct. i perioden 2017 til 2020 
efterfulgt af en stigning på ca. 15 pct. fra 2020 til 2022. 
De højeste incidenser af anmeldte ikke covid-19 
relaterede arbejdsulykker i 2022 ses ligesom før corona-
pandemien inden for branchegrupperne ’vand, kloak og 
affald’, ’politi, beredskab og fængsler’, ’døgninstitutioner 
og hjemmepleje’, ’slagterier’, ’transport af gods’ samt 
bygge- og anlægsbrancherne. Den hyppigste skade 
efter ikke covid-19 relaterede arbejdsulykker er som 
de foregående år ’Forstuvninger, forstrækninger og 
ledskred’, der udgør 41 pct. af skaderne.

Figur 1: Antal (fuldt optrukket) og incidens (stiplet) af 
anmeldte arbejdsulykker i 2017-2022 med og uden 
covid-19 relaterede tilfælde

Kilde: Danmarks Statistik (RAS) og Arbejdstilsynets egne beregninger.

*) De tilfælde, der vurderes at være covid-19 relaterede, er her frasorteret 

(jf. bilag A).
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Dødsulykker

Covid-19 tilfælde anmeldt som arbejdsulykker

Der er i 2022 anmeldt 43 arbejdsulykker, der har medført 
døden. I perioden 2017-2022 har antallet af dødsulykker 
ligget mellem 25 og 43. Der er i hele perioden registreret 
210 dødsulykker svarende til et gennemsnit på 35 
dødsfald om året. 

Figur 2 viser antallet af dødsulykker, som er anmeldt 
i 2022, fordelt på branchegrupper. Transport af 
gods, landbrug, skovbrug og fiskeri samt opførelse 
og nedrivning af byggeri er de branchegrupper med 
flest dødsulykker i 2022. Der er samlet registreret 9 
dødsulykker inden for bygge- og anlægsbrancherne  i 
2022, heraf er 4 registreret på byggepladser. Der er 

registreret i alt 6 dødsulykker på byggepladser, hvoraf 
afdøde i 2 tilfælde var ansat inden for transport af gods. 
Af de 7 dødsulykker, hvor branchen er uoplyst, vedrører 
den ene en udlænding ansat i et udenlandsk firma. De 6 
andre vedrører private, der er omkommet ved brug af et 
teknisk hjælpemiddel. 

Der er i 2022 anmeldt ca. 44.000 arbejdsulykker, der 
vurderes at være covid-19 relaterede. Det svarer til 
næsten halvdelen af alle anmeldte arbejdsulykker i 2022. 
Der er anmeldt flest covid-19 relaterede tilfælde inden 
for branchegruppen Daginstitutioner, hvor ca. 85 pct. af 
alle anmeldte arbejdsulykker er covid-19 relaterede (se 
tabel B7 i bilag B). Herefter følger branchegrupperne 

Undervisning, Hospitaler, Døgninstitutioner og 
hjemmepleje samt Politi, beredskab og fængsler.
Udviklingen i antallet af covid-19 relaterede 
arbejdsulykker følger i 2021 og 2022 stort set 
smittetrykket i samfundet. 75 pct. af alle covid-19 
relaterede arbejdsulykker i 2022 blev anmeldt i første 
kvartal (se figur B2 i bilag B).
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Figur 2: Dødsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet i 2022 
fordelt på branchegrupper

Kilde: Arbejdstilsynet 2023.

*) Status pr. 2.marts 2023: Ud over de 43 dødsulykker er der 1 tilfælde, der 

i skrivende stund fortsat er under vurdering med hensyn til, om ulykken er 

omfattet af anmeldepligten.


