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Dette faktaark beskriver data om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme, 

der relaterer sig til Covid-19. Det drejer sig om data fra Arbejdstilsynet (AT), der 

viser antallet af anmeldelser vedr. infektionssygdomme i anmeldesystemerne 

EASY (ulykker) og ESS (erhvervssygdomme). 

Antal anmeldte ulykker 

Nedenstående tabel 1 viser antallet af arbejdsulykker i skadetype-kategorierne 

”Akut infektion” og ”Andre former for forgiftning og infektion” (Akut infektion 

mv.), der er anmeldt i EASY fra 1. februar 2020 til og med den 31. december 2021. 

Tabel 1: Antal arbejdsulykker anmeldt og registreret i EASY, hvor skaden er angivet 
som Akut infektion eller Andre former for forgiftning og infektion, fra 1. februar 2020 
til og med 31. december 2021, fordelt på måneder og år 

Måned  
Antal akutte infektioner mv. registreret i EASY 

2020 2021 

Januar   2.937 

Februar 76 2.599 

Marts 91 1.400 

April 338 640 

Maj 913 626 

Juni 507 566 

Juli 299 226 

August  168 217 

September  310 267 

Oktober 337 375 

November 534 522 

December 998 765 

I alt pr. år pr. år 4.571 11.140 

I alt til og med 31.12.2021  15.711 
Kilde: Arbejdstilsynet 
Anm.: Før februar 2020 lå det samlede månedlige antal anmeldelser i de udvalgte kategorier på omkring 50 til-

fælde. 

 

I data over anmeldte arbejdsulykker trukket direkte fra anmeldesystemet EASY er 

der ikke er mulighed for at identificere ”Covid-19”. I stedet er der søgt på anmel-

delser med skadetyperne ”Akut infektion” og ”Andre former for forgiftning og in-

fektion”. Søgningen er upræcis, idet disse skadetyper også kan omfatte andre infek-

tioner, fx hepatitis efter akutte nålestik eller fødevareforgiftninger med salmonella 
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på arbejdspladser. Stikprøver har på den anden side vist, at Covid-19 tilfælde ikke 

alene anmeldes i de to angivne skadetype-kategorier. Der er også registreret Covid-

19 tilfælde med ”Anden skadetype” eller ”Uoplyst skadetype”. Det er ikke muligt 

at opgøre disse tilfælde statistisk. 

Endvidere kan søgningen ikke fange andre konsekvenser af corona-epidemien, som 

fx anmeldelser om hudskader relateret til hygiejneforskrifterne. Det skal endelig 

bemærkes, at anmeldelser i EASY kan vedrøre tilfælde, som burde have været an-

meldt som erhvervssygdom. 

Det kan således ikke opgøres præcist, hvor mange af de anmeldte ulykker der ved-

rører Covid-19. Antallet af anmeldte akutte infektioner mv. følger i overvejende 

grad stigninger og fald i corona-smittetallet i samfundet, hvilket sandsynliggør, at 

en stor del af tilfældene vedrører Covid-19.  

Tabel 2: Antal arbejdsulykker anmeldt og registreret i EASY, hvor skaden er angivet 
som Akut infektion eller Andre former for forgiftning og infektion, fra 1. februar 2020 
til og med 31. december 2021. Tabellen er sorteret efter faldende antal og fordelt på 
de jobtyper, der dækker 80 pct. af tilfældene 

Jobtype  Antal 

Sygeplejerskearbejde 3.309 

Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem) 2.020 

Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem) 1.351 

Pædagogisk arbejde 1.306 

Almindeligt lægearbejde 713 

Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier 530 

Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse) 446 

Politiarbejde 388 

Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser 381 

Rengøringsarbejde undtagen i private hjem 353 

Specialpædagogisk arbejde 347 

Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds 282 

Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde 228 

Lægesekretærarbejde 182 

Almindeligt kontorarbejde 177 

Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling 172 

Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr 156 

Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds 146 

Børneomsorgsarbejde 101 

Andre jobtyper 3.123 

I alt til og med 30.09.2021 15.711 

Kilde: Arbejdstilsynet 
 

 

De 19 navngivne jobtyper i tabel 2 tæller 80 pct. af tilfældene. Det drejer sig især 

om ansatte inden for social- og sundhedsområdet. Ud over de 19 specifikke jobty-

per, der er nævnt, er der registreret 3.123 tilfælde, hvor skadelidte har en anden 

jobtype. Disse i alt 253 jobtyper er samlet i kategorien Andre jobtyper. 
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Antal anmeldte erhvervssygdomme  

I data over anmeldte erhvervssygdomme trukket direkte fra anmeldesystemet ESS 

kan man søge på coronavirus som påvirkning eller coronavirusinfektion som diag-

nose (ICD-10 kode B34.2). Nedenstående tabel 3 viser antallet af anmeldelser, som 

har enten Coronavirus som påvirkning eller som diagnose fra 1. april 2020 til og 

med 31. december 2021. Der var mindre end fem anmeldelser i marts 2020 og in-

gen anmeldelser før marts 2020. Det bemærkes, at registrering af påvirkning og di-

agnose kan ændres i data, så tallene kan ændre sig bagudrettet.  

Tabel 3: Antal anmeldelser i ESS med Covid-19 som påvirkning eller diagnose fra 1. 
april 2020 til og med 31. december 2021, fordelt på måneder 

Måned 
Antal anmeldelser i ESS 

2020 2021 

Januar   201 

Februar   274 

Marts   195 

April 58 135 

Maj 69 94 

Juni 43 209* 

Juli 27 36 

August 33 52 

September 42 41 

Oktober 37 42 

November 53 35 

December 56 56 

I alt pr. år 418 1.370 

I alt til og med 31.12.2021 1.788 

Kilde: Arbejdstilsynet 

Anm.: Der er ingen anmeldelser før marts 2020, der opfylder kriterierne.  Der er mindre end fem anmeldelser i 
marts 2020, der opfylder kriterierne. Disse er ikke medtaget i tabellen af diskretioneringshensyn. 
*148 af de 209 anmeldelser i juni 2021 er indtastet af AES på baggrund af anmeldelser modtaget udenom anmel-

desystemet. De dækker over sager, der er sket i periode november 2020 til juni 2021. 

 

Tabel 4: Antal anmeldelser i ESS med Covid-19 som påvirkning eller diagnose fra 1. 
april 2020 til og med 31. december  2021, fordelt på jobtyper. Tabellen viser de 15 job-
typer med flest anmeldelser. 

Jobtype (4 cifre disco kode) Antal 

Pædagogisk arbejde 216 

Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem) 195 

Sygeplejerskearbejde 170 

Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem) 90 

Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 64 

Almindeligt lægearbejde 54 

Andet arbejde 47 

Børneomsorgsarbejde 40 

Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse) 39 

Specialpædagogisk arbejde 35 
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Jobtype (4 cifre disco kode) Antal 

Redningsarbejde (Ambulancebehandler) 28 

Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier 27 

Rengøringsarbejde undtagen i private hjem 26 

Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde 25 

Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds 24 

Andre jobtyper 727 

I alt til og med 31.12.2021 1.788 
Kilde: Arbejdstilsynet 

 

De 15 hyppigst anmeldte jobtyper udgør tilsammen 59 pct. af anmeldelserne. 

Andre jobtyper indeholder 133 forskellige jobtyper og tæller hver mindre end 24 

tilfælde. 


