
Arbejdsmiljøet hos
domstole og fængselsvæsen
samt politi

Der er i perioden 
2014-2016 anmeldt 
160 voldsulykker i 
brancherne domstole 
og fængselsvæsen 
samt politi. 

Halvdelen af volds-
ulykkerne er relateret 
til slag, spark, skaller 
og kvælertag. 

I de samme år er der 
anmeldt 277 akutte 
fysiske overbelast-
ningsulykker, heraf er 
62% anmeldt i bran-
chen politi. Ulykkerne 
fordeler sig således:

Yderligere tal og kilder findes på  
www.arbejdstilsynet.dk

46% 

af alle anmeldte er-
hvervssygdomme i 
perioden 2014-2016 
i branchen politi er 
psykiske sygdomme. 
De fordeler sig sådan:

69%
af alle anmeldte er-
hvervssygdomme i 
perioden 2014-2016 
i branchen domstole 
og fængselsvæsen er 
psykiske sygdomme. 
De fordeler sig sådan:

Politi og fængselsbetjente er særligt overbelastede af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Her får du et overblik over de mest 
udbredte arbejdsmiljøproblematikker i brancherne domstole og fængselsvæsen samt politi.

49,5%
af politi- og fængselsbetjentene oplyser, at de i 
det seneste år har været udsat for trusler om vold 
på deres arbejdsplads. 
Det er over fem gange 
så mange som gen-
nemsnittet for ansatte i 
Danmark. Her er tallet 
9%.

30%
af politi- og fængselsbetjentene oplyser, at de i 
det seneste år har været udsat for fysisk vold på 
deres arbejdsplads. Det er næsten fem gange 
så mange som gennemsnittet for ansatte i Dan-
mark. Her er tallet 6%.
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Læs mere om, hvordan I kan forebygge 
og find gode råd på Arbejdstilsynets 
temasider om hhv. psykisk arbejdsmiljø 
og ergonomi på 
at.dk/tema-psyk og at.dk/tema-msb


