
Vi har også brug for dig!

FØLGER EFTER ELULYKKER

Verdens første 
forløbsundersøgelse af 

elulykker blandt elektrikere  

L



Bare et rap over nallerne? 

Verdens første af sin art

Du kan være med til at skrive historie

Alle der arbejder inden for det eltekniske fag kender det – at få et rap over nallerne. Men 
hvad er konsekvensen? Vi ved det ikke præcist. Konsekvenserne af strømstød er nemlig 
ikke kortlagt. Det betyder desværre, at man ofte møder en mur, når man forsøger at få 
anerkendt elulykken som en arbejdsskade og søge om erstatning. 

Giv forskerne den viden, de har brug for – og vær med til at hjælpe dig selv og dine kolle-
gaer. Sammen kan vi slå hul i den mur!

Det unikke forskningsprojekt skal kortlægge følgerne af elulykker. Det er nemlig uklart, 
hvad følgerne er, hvorfor nogle får langvarige skader, mens andre tilsyneladende går fri. 
Og er der særlige omstændigheder ved de elulykker, der giver symptomer?

Det er forskere fra Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning, som gennemfører den 
omfattende forløbsundersøgelse. Alle Dansk El-Forbunds knap 20.000 beskæftigede 
medlemmer er udvalgt til at deltage i undersøgelsen, som løber fra oktober 2019 frem til 
maj 2020. 

Når du deltager i undersøgelsen, er du samtidig med til at skrive historie. Ved at lade 
forskerne følge dig i et halvt år kan de følge dit helbred og eventuelle symptomer, hvis en 
elulykke skulle opstå. Alle dine besvarelser behandles af Arbejdsmedicin og er naturligvis 
100 % fortrolige.

Start med at udfylde spørgeskemaet, som du får tilsendt pr. e-mail 1. oktober 2019. 
Det tager kun 15 min. Herefter vil du i 26 uger modtage en sms hver uge, hvor du bliver 
spurgt til dit helbred, og om du har fået stød. Det tager 1 til 3 minutter.

Besvar spørgeskemaet og de efterfølgende ugentlige sms’er. 
Forskerne venter også på dit svar. 

Har du ikke modtaget et spørgeskema eller en sms? Skriv til 
seniorforsker Kent J. Nielsen på elulykker@rm.dk.

Læs mere på elulykker.dk



Bliv ambassadør – og gør en forskel

Det vigtigste siden Ohms lov blev formuleret!

Baggrunden for projektet

Jo flere der deltager, des stærkere bliver undersøgelsen – og des bedre kan vi anvende 
den bagefter.

Meld dig som ambassadør for kampagnen, giv det vigtige budskab videre og få dine 
kollegaer med.

Det er nemt at blive ambassadør og kræver kun en lille indsats: kontakt din lokalafdeling, 
og få en T-shirt samt materialer, som du kan give til dine kollegaer. Og mind dem om at 
besvare spørgeskemaet og den ugentlige sms.

Med din hjælp kan vi sammen nå i mål!

NB. Vær opmærksom på, at en eventuel elulykke ikke bliver lovpligtigt anmeldt, når du 
oplyser om den til denne undersøgelse. Den skal anmeldes på virk.dk.

I 2005 lancerer Dansk El-Forbund kampagnen ”Nul spænding – det er dit liv” og 
bestiller samtidig en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litte-
ratur på området. Det bliver til rapporten ”Senfølger efter el-ulykker” udgivet 
af speciallæge i arbejdsmedicin Anette Kærgaard i samarbejde med Dansk 
El-Forbund. Rapporten konkluderer, at eksisterende viden på området er for 
mangelfuld til at sige noget endeligt om følger efter stød, og et mere dybdegå-
ende videnskabeligt studie er nødvendigt.

1.10-6.11.19
kan du besvare 
spørgeskemaet 
pr. e-mail

Onsdag efter 
besvarelsen
modtager du 
første sms

26 uger frem
modtager du 
en ugentlig
 sms



Kontakt

Undersøgelsen udarbejdes og følges af: 

Har du spørgsmål til undersøgelsen og forskningsprojektet, er du 
velkommen til at kontakte projektleder Anette Kærgaard på e-mail: 
anekae@rm.dk eller telefon: 78 43 35 12.

Ønsker du at vide mere om deltagelse, kan du kontakte seniorforsker 
Kent J. Nielsen på e-mail: elulykker@rm.dk.

Har du spørgsmål til kampagnen eller rollen som ambassadør, er du 
velkommen til at kontakte din lokalafdeling i Dansk El-Forbund:

Bornholm

Fyn

København

Lillebælt

Midtjylland

Nordjylland

Nordsjælland

Storstrøm

Sydjylland

Vestsjælland

Østjylland

56 95 70 82

66 12 52 05

35 86 50 00

76 42 43 50

97 41 33 55 /

86 43 82 46

96 31 86 00

48 22 01 60

55 37 42 18

75 13 39 66

46 30 42 50

86 75 25 00

Sikkerhedsstyrelsen

Arbejdstilsynet

TEKNIQ Arbejdsgiverne


