Slagterier - anmeldte arbejdsskader 2015-2020
Arbejdsskader – tal og fakta nr. 1/2021

Slagterier har en høj forekomst af såvel erhvervssygdomme som arbejdsulykker.
Slagterier havde det højeste antal anmeldte erhvervssygdomme pr. 10.000
beskæftigede (incidens) i forhold til andre branchegrupper i 2020 og den næst
højeste incidens af anmeldte arbejdsulykker.
I perioden 2015-2020 er den gennemsnitlige incidens af anmeldte erhvervssygdomme ca. 3 gange højere
i branchegruppen slagterier (203) end gennemsnittet for alle brancher (65). Samtidig er det værd at bemærke, at incidensen af anmeldte erhvervssygdomme er faldet i perioden 2015-2020 både for alle brancher
(med 34 pct.) og i branchegruppen slagterier (med 47 pct.).
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Den gennemsnitlige incidens af anmeldte arbejds
ulykker 2015-2020 er mere end dobbelt så høj
i branchegruppen slagterier (361) end gennemsnittet for alle brancher (153). Incidensen
af anmeldte arbejdsulykker er steget med 35
pct. fra 2019 til 2020 efter i en årrække at være
faldet. Stigningen er på 19 pct., hvis der ses bort
fra anmeldte arbejdsulykker om infektioner mv. –
en kategori hvor der i 2020 blev anmeldt mange
COVID-19 tilfælde som arbejdsulykker.

Figur 1: Incidens af anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme i branchen slagterier1 sammenlignet med alle brancher. Desuden vises
incidens af anmeldte arbejdsulykker i branchegruppen slagterier uden infektioner mv. Incidensen er beregnet pr. 10.000 beskæftigede.
Kilde: Arbejdstilsynets ulykkes- og erhvervssygdomsregistre og Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Anmeldte arbejdsulykker i branchegruppen Slagterier
I 25 pct. af arbejdsulykkerne i branchegruppen slagterier er personen kommet til skade ved fald eller lign. I 22
pct. af arbejdsulykkerne er personen kommet til skade ved at skære (16 pct.) eller stikke sig (3 pct.) på noget
eller ved anden kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand (3 pct.). 12 pct. af skaderne ved arbejdsulykker er sket ved fysisk overbelastning af kroppen (muskler, knogler eller led). Det drejer sig især om skader i
forbindelse med løft og bæring samt vridning, drejning og vending af kroppen.
Skåret, stukket eller revet sig på noget 22%
Ramt af/kollideret med noget 15%
Klemt, mast mv. 15%
Fysisk overbelastning af kroppen 12%
Øvrige oplyste skademåder 11%
Lodret bevægelse, fald, mv. 11%
Vandret bevægelse, fald mv. 8%
Andre typer fald, støden imod 6%
Andre typer fald, støden imod 2%
Figur 2: Anmeldte arbejdsulykker 2015-2020 i branchen slagterier fordelt på skademåde (andele).
Kilde: Arbejdstilsynets ulykkesregister.

Branchegruppen slagterier omfatter brancherne: Forarbejdning af svinekød, forarbejdning af andet kød, forarbejdning og konservering af
fjerkrækød, produktion af kød- og fjerkrækødprodukter, fremstilling af fiskemel samt forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og
bløddyr, undtagen fiskemel.
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Som det fremgår nedenfor af figur 3, har næsten 40 pct. af alle arbejdsulykker i branchegruppen slagterier
medført forstuvninger, ledskred mv. I 28 pct. af tilfældene har tilskadekomne forstuvet ben, fod eller ankel og
i 23 pct. af tilfældene har tilskadekomne forstuvet ryggen.
Næsten 30 pct. af alle arbejdsulykker i branchegruppen slagterier har medført sårskader. Ca. 3 ud af 4 sårskader sker på fingre (44 pct.), arme (15 pct.) eller hænder (14 pct.).

Forstuvninger mv. 38%

Sårskader 28%

Knoglebrud 9%

Bløddelsskader 7%

Hjernerystelse mv. 3%

Uoplyst og andet 16%

Figur 3: Anmeldte arbejdsulykker 2015-2020 i branchegruppen slagterier fordelt på skadetyper (de 5 hyppigste).
Kilde: Arbejdstilsynets ulykkesregister.

Anmeldte erhvervssygdomme i branchegruppen Slagterier
Muskelskeletsygdomme udgør med 61 pct. den største gruppe af anmeldte erhvervssygdomme efterfulgt af
øresygdomme (16 pct.).
Muskelskeletsygdomme 61%
Øresygdomme 16%
Sygdomme i nervesystem 6%
Hudsygdomme 6%
Psykiske sygdomme 4%
Luftvejssygdomme 1%
Andre sygdomme 6%
Figur 4: Anmeldte erhvervssygdomme 2015-2020 i branchegruppen slagterier fordelt på diagnosegrupper.
Kilde: Arbejdstilsynets erhvervssygdomsregister.

Ca. 2/3 af alle muskelskeletsygdomme er i skuldre, albue og ryg.
Skulder og skulderled 34%
Albue 17%
Ryg, ryggrad og lænd 15%
Hals, inkl. halshvirvler 6%
Overekstremitet 6%
Håndled, hånd og fingre 13%
Knæ 2%
Hofte og hofteled 2%
Underarm 2%
Andre 3%
Figur 5: Anmeldte erhvervssygdomme 2015-2020 i branchegruppen slagterier fordelt på skadet legemsdel.
Kilde: Arbejdstilsynetserhvervssygdomsregister.

Den største gruppe af påvirkninger for anmeldte erhvervssygdomme er muskelskeletpåvirkninger (75 pct.)
efterfulgt af støj og andre fysiske faktorer (12 pct.). De hyppigste tilfælde af muskelskeletpåvirkninger
vedrører repetitivt og tempoarbejde (41 pct.), løft, bæring, skub og træk (22 pct.), samt arbejdsstillinger (9
pct.). De hyppigste muskelskeletpåvirkninger vedrører skulder og skulderled (35 pct.), albue (16 pct.), ryg,
rygrad og lænd (14 pct.). Resten af legemsdele udgør 35 pct.
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Figur 6: Antal angivne muskelskeletpåvirkninger for anmeldte erhvervssygdomme 2015-2020 i branchegruppen slagterier fordelt på grupper af påvirkninger (de 3 hyppigste) og skadet legemsdel.
Kilde: Arbejdstilsynets erhvervssygdomsregister.

