
 
Arbejdsmiljøet 
hos socialrådgivere
Socialrådgivere er overbelastede af et dårligt psykisk 
arbejdsmiljø. Her får du et overblik over de mest ud-
bredte arbejdsmiljøproblematikker hos jobgruppen i 
brancherne generelle offentlige tjenester, arbejdsfor-
midlingskontorer og administration af sundhedsvæ-
sen, undervisning m.v.

AH16:
1. Hvor ofte oplever du, at du 

ikke har nok tid til dine ar-
bejdsopgaver?

2. Hvor ofte har du tidsfrister, 
som er svære at holde?

3. Hvor ofte har du følt dig 
stresset i de seneste to uger? 

 Gennemsnit     Socialrådgivere
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29% 

af alle anmeldte er-
hvervssygdomme i 
perioden 2014-2016 i 
brancherne er ergono-
miske sygdomme. De 
fordeler sig sådan:  

13%
Arbejds-

stillinger

27%
Repe-

tativt 
tem-
poar-

bejde

4%
Andre former 
for belast-

ning

42%
Løft, bæring, 

skub, træk

5% 
Andre 
bevægelser44%

af alle anmeldte er-
hvervssygdomme i 
perioden 2014-2016 i 
brancherne er psyki-
ske sygdomme.
De fordeler sig 
sådan:

39%
Arbejdsrelationer

28%
Kvantitative 
krav

7% Traumatiske oplevelser

4% Stress belastninger i øvrigt

1% Bid

3%
Andre typer bid, spark etc. 

14% 
Slag, 

spark, 
skaller, 
kvæler-
tag

82%
Akut 

psykisk 
overbe-

lastning

4% 
Indflydelse på eget 
arbejde

Yderligere tal og kilder findes på  
www.arbejdstilsynet.dk

9%
Skærmarbejde

9%
Kvalitative krav

3%
Andre 

psyko-
sociale 

faktorer

6% Tilrettelæggelse af arbejdet

Antallet af 
anmeldte 
arbejds-
ulykker i peri-
oden 2014-2016 
ved visse former 
for vold 
(samt psy-
kisk chok) er i alt 
370, og de forde-
ler sig sådan:

Der er fra 2014-2016 
anerkendt 61 psyki-
ske ulykker i bran-
cherne, hvoraf 66 % 
skyldes akut psykisk 
overbelastning, psy-
kisk chok, mens 26 % 
skyldes slag, spark, 
skaller, kvælertag. 

I 2014-2016
vedrører 14% af alle anerkendte erhvervssyg-
domme socialrådgivere. 36 % heraf er relateret 
til posttraumatisk belastningsreaktioner. 20 % er 
relateret til depressioner, heraf vedrører halvde-
len periodisk depression, mens den anden halvdel 
vedrører depressive enkeltepisoder.

30%
Akut over-

belast-
ning ved 
løft

20%
Akut overbe-
lastning ved 
gribning (fx af  

patient)

19% Akut overbelastning 
ved skub/træk

31% 
Akut 

overbelastning 
ved vridning/

drejning

Der er fra 2014-16 an-
erkendt 90 erhvervssyg-
domme, der omhandler 
sygdomme i bevægeap-
paratet (ergonomi), og 
71 % heraf er relateret til 
ryggen. I samme perio-
de er der anerkendt 150 
muskel- og skeletbesvær 
ulykker. De fordeler sig 
sådan:

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


