
  

  

  

 SKÆREULYKKER 
I BUTIKKER 

SKÆR VÆK FRA DIG SELV 

SKÆRM AF   FOR KNIVBLADET, NÅR DU 
IKKE BRUGER KNIVEN. 

KLIP I STEDET FOR AT SKÆRE,
NÅR DET ER MULIGT. 

Læs mere på 
at.dk/brancher/butikker/ulykker-i-butikker/ 

https://at.dk/brancher/butikker/ulykker-i-butikker/


 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

35% 
af alle skæreulykker sker  
ved åbning af emballage. 

55% 
af alle anmeldte skære
ulykker medfører et fra
vær på mere end 3 dage. 

-
-

50% 
af alle skæreulykker sker  
for ansatte, der har været  
ansat under 1 år.  

Hvor  
går det 
galt? 
Over 50 % af alle skæreulykker invol
verer brug af kniv, oftest hobbykniv.  
De øvrige ulykker skyldes ofte at an
satte skærer sig på genstande fx glas  
eller pap.  

-

-

Ca. 30 % af skæreulykker sker ved  
forarbejdning af fødevarer. 

Ca. 60 % af alle skæreulykker ram
mer fingre. 

-

Så meget koster en arbejdsulykke 

Ca. 31.500 kr er hvad en ulykke med tre ugers 
fravær i gennemsnit koster en arbejdsplads.* 

Let at forebygge 
Til arbejdsgiveren: 

• Sørg for, at medarbejderne vælger det 
bedst egnede hjælpemiddel til åbning 
af emballage. En hobbykniv er ikke altid 
den bedste løsning. 

• Fortæl, at de skal sætte tempoet ned, 
når der skæres. 

•  Vedligehold knive. En skarp kniv er 
mere sikker end en sløv. 

• Oplær og instruér unge og nye ansatte 
i korrekt brug af knive. Gentag gerne, 
selvom det virker simpelt. 

• Sørg for, at medarbejderne altid bruger 
skærehandsker og brynje til udskæring 
af vanskelige fødevarer. 

Eksempler på ulykker meldt til 
Arbejdstilsynet 

Skadelidte var i gang med at åbne en papkas
se, da hobbykniven smuttede. Kniven skar en 
stor flænge i venstre hånd, der var 7 cm langt, 1 
cm bredt og 2 cm dybt. På skadestuen sys såret 
med 7 sting. (Fravær i 7 – 13 dage) 

-

Skadelidte skar en nakkefilet, da kniven smut
tede og ramte tommelfingeren på højre hånd. 
Kniven s kar på tværs af neglen og negleroden. 
Såret sys med 4 sting. (Fravær 7 – 13 dage) 

-

Data er baseret på alle anmeldte arbejdsulykker i branche
gruppen butikker i 2020 og 1. halvdel af 2021 (undtaget er dog 
brancherne med autoudstyr).

-

I alt 217 skæreulykker.
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