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3F’erne er hårdt ramt af arbejdsskader 

 

 

 

 Denne analyse viser ved hjælp af en særkørsel af anmeldte 
arbejdsskader i perioden 1980-20141, at mere end hver tiende 

nuværende medlem af 3F er blevet ramt af en ikke-uvæsentlig 
arbejdsskade siden 1980.  

 

 Særligt medlemmer med beskæftigelse inden for Privat service 
og byggefagene er i risikogruppen for at få en arbejdsskade.  

 

 For en 3F’er ansat i bygge- og anlægsbranchen er der mere end 
5 gange så stor risiko for at blive ramt af en arbejdsrelateret 

ulykke sammenlignet med den branche med den mindste risiko.  
 

 Hvad angår erhvervssygdomme er 3F’ere endnu mere udsatte: 

Nogle 3F’ere har mere end 11 gange så høj risiko for at blive 
ramt af erhvervssygdomme end medarbejdere i lavrisiko-

brancher.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Økonom 

Henrik Skovsted Iversen 

Tlf. 88 82 04 55 

Mobil +45 50 53 21 90 

Henrik.Iversen@3F.dk 

                                           
1 Tallene for 2013 og 2014 er ikke endelige, da alle sager fra disse år ikke er 

afsluttede.  
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Arbejdsulykker og erhvervssygdomme 

Formelt set skelnes der indenfor arbejdsskader mellem 

erhvervssygedomme og arbejdsulykker. Generelt for begge kategorier 

gælder, at der med skaden følger en helbredsforringelse, som den 

ansatte pådrager sig som følge af arbejdet. Helbredsforringelsen kan 

medføre varige mén og/eller tab af erhvervsevne eller skadelidtes død 

umiddelbart eller senere. Der kan også være udgifter til behandling 

efter skaden. 

 

En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en arbejdsrelateret 

hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage. 

En erhvervssygdom er en sygdom, som er forårsaget af særlige 

påvirkninger, som bestemte persongrupper i deres arbejde er udsat for 

over længere tid og i højere grad end andre.2 

 

3F’erne hårdt ramt af arbejdsskader 

I Tabel 1 herunder kan man se hvor stor en andel af 3F’s nuværende 

medlemsskare, der har været udsat for en arbejdsskade, hvor 

méngraden er eller overstiger 5.3 Samlet set er det lidt over hver 

tiende 3F’er, der på et tidspunkt er blevet ramt af en sådan 

arbejdsskade.  

 

Tabel 1: 3F’ernes arbejdsskader med méngrad på 5 eller derover 

Gruppe 
Antal 

arbejdsskader 

Antal 

medlemmer 

Procent 

udsat for 

arbejdsskade 

Byggegruppen 7.322 34.393 21 % 

Industrigruppen 10.571 114.027 9 % 

Transportgruppen 6.912 59.923 12 % 

Den grønne gruppe 1.223 26.612 5 % 

Privat Service 1599 11.434 14 % 

Den offentlige gruppe 3.675 54.986 7 % 

Total 31.302 301.375 10 % 

Kilde: Særkørsel fra Arbejdsskadestyrelsen samt egne beregninger 

 

Tabel 1 er interessant, fordi den kommer tættere på at vise hvor stor 

sandsynlighed i virkeligheden er for at en 3F’er på et eller andet 
                                           
2 Se bl.a. Arbejdsskadestyrelsen hjemmeside for nærmere definition 
3 Varigt mén fastsættes på grundlag af en skades medicinske art og omfang 

og under hensyn til skadens forvoldte ulemper i den tilskadekomnes 

personlige livsførelse. Ulemperne ved en skade vurderes stort set ens, uanset 

erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt skade 

grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker. 



 

 

tidspunkt i løbet af arbejdslivet udsættes for en arbejdsskade. På 

grund af opgørelsesmetoden kan det dog ikke afvises, at 

sandsynligheden for at pådrage sig en arbejdsskade er endnu større. 

Det skyldes at opgørelsesmetoden tenderer til at undervurdere antallet 

af arbejdsskader, da dataene er anonymiserede og der derfor ikke kan 

renses for de udsving der er sket i 3F’s medlemsbase henover 

perioden.   

 

Særligt hvad angår erhvervssygdomme er hyppigheden af 

arbejdsskader blandt 3F’erne markant over gennemsnittet. Som det 

fremgår af Tabel 2 herunder har 3F’ere ansat i enten industrien eller 

bygge- og anlægsbranchen mere end 11 gange så stor risiko for at 

pådrage sig en erhvervssygdom end ansatte i de brancher med lavest 

risiko.  

Tabel 2: Tilkendte erhvervssygdomme i 2012 pr. 1000 beskæftigede  

Hovedbranche 

Erhvervssygdomme 

pr. 1000 

beskæftiget i 2012 

Øget 

sandsynlighed for 

erhvervssygdomme 

- ift. dem med 

laveste 

sandsynlighed 

Industri 4,6 11,5 

Bygge- og anlægsvirksomhed 4,6 11,5 

Offentlig administration, 

forsvar og socialforsikring 3,9 9,8 

Råstofudvinding 3,8 9,5 

El-, gas-, varme- og 

vandforsyning 2,3 5,8 

Overnatningsfaciliteter og 

restaurationsvirksomhed 1,7 4,3 

Kultur, forlystelse, sport mm. 1,4 3,5 

Landbrug, jagt, skovbrug og 

fiskeri 1,3 3,3 

Sundhedsvæsen og sociale 

foranstaltninger 1,3 3,3 

Engroshandel og detailhandel 1 2,5 

Fast ejendom, udlejning, 

forretningsservice mv. 0,7 1,8 

Transportvirksomhed mv. 0,6 1,5 

Pengeinstitutter, finansiering 

og forsikringsvirksomhed 0,4 1,0 

Undervisning 0,4 1,0 

I alt  1,8 4,5 

Kilde: Arbejdsskadestatisk 2012 – Arbejdsskadestyrelsen.   


