
 

Formandssekretariatet 

Den 14. januar 2015 

 

1 

 

  

3F’erne oplever flere og mere alvorlige arbejdsskader end 

øvrige lønmodtagere – samlet erstatningssum: 10,6 mia.  

 

 

 

 3F’s nuværende medlemmer har fået knap 11.000 
arbejdsskader i de sidste 5 år. 

 
 3F’ere er mere udsatte for arbejdsskader end øvrige 

lønmodtagere. Særligt erhvervssygdomme rammer 3F’erne 

hyppigere end gennemsnittet. 
 

 3F-medlemmerne med arbejde inden for byggeri og privat 
service har været mere udsat for alvorlige arbejdsulykker 
(méngrad) end landsgennemsnittet.  

 
 I alt har de nuværende medlemmer af 3F fået udbetalt 10,6 

mia. kroner i arbejdsskadeerstatning i de sidste 15 år.  
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3F’ernes arbejdsskader, erstatninger og méngrader 

 

De mest udsatte 3F’ere er mere end 5 gange mere udsat for 

arbejdsulykker end arbejdere indenfor lavrisiko brancherne. De er 

mere end 11 gange mere udsat for erhvervssygdomme end de 

arbejdere der har mindst risiko for at pådrage sig en sygdom i 

forbindelse med deres arbejde. 

 

På Tabel 1 herunder fremgår det, at 3F’s nuværende medlemmer har 

fået knap 11.000 arbejdsskader over en periode på 5 år. Dvs. at ca. 

hver ottetyende medlem af 3F har været udsat for en ulykke eller på 

anden vis er blevet syg af arbejdet i løbet af disse 5 år.  

 

Tabel 1: Arbejdsskader fordelt efter skadetype og gruppe, 2008-2012 

Arbejdsskadetype Gruppe 
Antal 

arbejdsskader 

Gennemsnitlig 

mengrad 

fordelt på 

grupper 

Gennemsnitlig 

erstatning 

Erhvervssygdomme Byggegruppen 829 9,94 349.596 

  Industrigruppen 1.354 10,05 394.582 

  Privat Service 369 10,33 386.995 

  Transportgruppen 138 9,18 350.066 

  

Den offentlige 

gruppe 
261 9,81 290.231 

  Den grønne gruppe 399 9,29 219.334 

  Total 3.350 9,91 351.778 

Ulykker Byggegruppen 1.829 9,24 399.816 

  Industrigruppen 2.253 8,77 351.243 

  Privat Service 1873 9,09 340.546 

  Transportgruppen 330 8,39 328.486 

  

Den offentlige 

gruppe 
423 8,27 312.426 

  Den grønne gruppe 777 8,31 239.169 

  Total 7.485 8,87 345.604 

Total   10.835 9,20 347.513 

Kilde: Særkørsel fra Arbejdsskadestyrelsen samt egne beregninger for 

perioden 2008-2012. 

 

Det fremgår desuden at tabellen, at menene1 som følge af 

erhvervssygdomme og ulykker er hhv. 9,91 og 8,87.  

                                           
1 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. 



 

 

 

Nogle 3F’ere rammes særlig hårdt af arbejdsulykker 

Når man betragter 3F’ernes arbejdsskader i forhold til arbejdsskader i 

øvrige erhverv står det klart, at nogle 3F’ere ikke bare har større risiko 

for at pådrage sig arbejdsskader, men også at skaderne er mere 

alvorlige. 

 

Særligt indenfor byggeri og privat service er arbejdsulykkerne mere 

alvorlige end landsgennemsnittet. Som det fremgår på Tabel 1 ligger 

den gennemsnitlige mengrad over 9 for de to grupper, mens 

landsgennemsnittet for arbejdsulykker er på netop 9.  

 

3F’erne har fået næsten 11 mia. i løbet af de sidste 15 år i 

arbejdsskadeerstatning 

Over længere sigt så har næsten 27.000 medlemmer været udsat for 

en arbejdsskade ud af de nuværende ca. 300.000 3F-medlemmer. Det 

svarer til at omkring hver ellevte 3F’er i de sidst 15 år enten har 

pådraget sig en erhvervssygdom eller er blevet ramt af en 

arbejdsulykke.  

 

Som det fremgår af tabellen herunder er den samlede erstatningssum 

10.6 mia. kroner, som altså er blevet udbetalt af arbejdsgiverne som 

erstatning for de skader som 3F’erne har pådraget sig som direkte 

konsekvens af ringe arbejdsmiljø. 

 

Tabel 2: Erstatninger for 3F’ernes arbejdsskader i de sidste 15 år 

Grupper 

Antal 

arbejdsskader 

Gennemsnitlig 

mengrad fordelt 

på grupper 

Samlet 

erstatningssum i 

mio. 

Ikke defineret-gruppe 356 12,07 173 

Byggegruppen 6.175 9,50 2.516 

Industrigruppen 8.993 9,28 3.642 

Transportgruppen 5.843 9,54 2.471 

Den grønne gruppe 1.072 9,09 385 

Privat Service 1.401 9,25 467 

Den offentlige gruppe 3.095 8,96 935 

Total 26.935 9,38 10.590 

Kilde: Særkørsel fra Arbejdsskadestyrelsen samt egne beregninger for 

perioden 1998-2012. 

 

 


