
Hvordan kan ulykker undgås – 10 gode råd
1.  Dan dig et overblik over arbejdsopgaven. 

Kan arbejdet udføres uden spænding? Som 
udgangspunkt kan det meste arbejde udfø-
res spændingsløst. 

2.  Kontroller altid, at arbejdsområdet reelt er 
uden spænding, før arbejdet påbegyndes. 

3.  Du skal sikre, at tavlen ikke kan genindkob-
les, mens der arbejdes på tavlen eller på 
elinstallationen.

4.  Vurder, om du har den fornødne viden til at 
udføre arbejdet, og sørg for at få instruktion 
i hvordan arbejdet skal udføres.

5.  Organiser arbejdet, sådan at egnet sikker-
hedsudstyr er let tilgængelig. Anvend kon-
sekvent sikkerhedsværktøj og handsker og 
afdæk de dele, som stadig er under spæn-
ding.

6.  God planlægning reducerer risici for ulykker. 
7.  Vær en god rollemodel. Brug sikkerhedsud-

styr og rigtigt værktøj. Undgå unødvendige 
smutveje

8.  Lad dig ikke presse til at tage sikkerheds-
mæssige risici.

9.  Vær med til at ændre holdninger og vaner, 
så sikkerheden kommer i fokus

10.  Registrer alle ulykker i virksomheden, og 
sørg for at finde både direkte og indirekte 
årsager til ulykken

Læs mere
www.def.dk
www.sik.dk
www.cardio.dk
  

Kilder: Elektrikernes arbejdsmiljø 2010
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside
Senfølger efter el ulykker: Anette Kærgaard, Overlæge 
Arbejdsmedicinsk klinik Herning.
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vi sørger for Danmarks elektrikere



w

nul spænding – det er dit liv
Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået 
elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser  
en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk  
El-Forbund har fået lavet i 2010.

Samme undersøgelse viser, at 8 % får varige 
helbredsproblemer i form af muskel- og skelet-
sygdomme, nerveskader samt psykiske efter-
virkninger.

Selv om Dansk El-Forbund i flere år har haft  
fokus på dette særlige arbejdsmiljøproblem, får 
alt for mange elektrikere stadig alt for mange 
stød. Med denne pjece vil vi informere om  
de skader, man kan pådrage sig ved strøm-
gennemgang, samt hvordan man forebygger 
strømulykkerne.

strømskader er farlige
Når kroppen udsættes for strøm, kan der ske 
skader, der viser sig umiddelbart i relation til 
ulykken, men der kan også opstå skader, som 
først viser sig senere. Man taler om akut og  
senere opståede skader.
Skader kan altså opstå flere måneder efter, at 
man har fået stød.

Skadernes omfang og alvorlighed afhænger 
af spændingen, strømstyrken og varighed af 
strømgennemgangen. Desuden betyder vævs-
modstanden i kroppen noget. Modstanden er 
størst i knogler og mindst i nerver. Det betyder 
også noget, om der er tale om vekselspænding 
eller jævnspænding. Selv ved lav spænding  
eller strømstyrke kan der opstå alvorlige  
helbredsskader.

Relaterede skader:
Selve strømgennemgangen kan altså give mange 
helbredsproblemer. Dertil kommer, at ca. 20 % 
af de, der kommer til skade ved et strømstød, 
pådrager sig mere eller mindre alvorlige skader 
ved fald fra stiger, som de arbejdede på, da 
ulykken skete.

når ulykker alligevel sker
Sker der trods alle sikkerhedsforanstaltninger 
en ulykke, er det vigtig, at der hurtigt ydes 
hjælp. Det er et krav, at et tilstrækkeligt antal 
personer, der arbejder på, med eller nær ved 
elinstallationer, kan give den nødvendige første-
hjælp. Det er ikke nærmere specificeret hvilken 
uddannelse i førstehjælp, man skal have. Det er 
op til arbejdsgiveren, der sammen med de an-
satte skal beslutte det.

El-forbundet anbefaler, at du altid tager på 
skadestuen, hvis du har fået stød. Fortæl hvad 
der er sket, og skadestuen vil foretage den re-
levante behandling. Se på www.cardio.dk, hvad 
skadestuen som minimum bør foretage sig.

Sørg altid for at få ulykken registreret. Som mi-
nimum i virksomheden via forebyggelses delen 
i det elektroniske anmeldeprogram EASY. Har 
man en formodning om, at der kan komme 
følge virkninger, skal ulykken anmeldes til ar-
bejdsgiverens forsikringsselskab.

Kontakt egen læge, hvis der opstår fysiske og 
psykiske følgevirkninger.

Årsager til strømulykker 
		Der bliver ikke foretaget en risikovurdering. 

Det vil sige, at man skal undersøge, om det 
er forsvarligt at udføre arbejdet under spæn-
ding. Kan arbejdet på nogen måde udføres 
uden spænding, så gør det.

		Størstedelen af ulykkerne skyldes, at L-AUS 
bestemmelserne ikke er blevet overholdt. 
Det betyder, at hver fjerde ulykke skyldes, 
at en kortslutning har skabt en lysbue ved 
arbejde på tavler.

		Mange ulykker sker, fordi der ikke bliver kon-
trolmålt. Tavlen eller kablet er spændings-
førende, men medarbejderen tror, det er 
uden spænding og kontrollerer det ikke, før 
arbejdet påbegyndes.

		Ulykker sker ligeledes, når der er flere med-
arbejdere om arbejdet. Man husker ikke at 
aftale, hvornår der skal ske genindkobling af 
tavlen, og der genindkobles, mens der arbej-
des på den.

		Værktøj og ledningsstykker falder ned i tav-
len.

		Dele af kroppen kommer i kontakt med 
spændingsførende dele.

		Kabelender er strømførende, selv om de ikke 
burde være det.

		Der arbejdes under pres, hvilket kan betyde, 
at der sjuskes, eller at man tager en sikker-
hedsmæssig risiko.

Foto: Sikkerhedsstyrelsen



Man er ikke endnu helt klar over, hvordan det 
kan lade sig gøre, at nogen skader ikke sker 
akut i forbindelse med ulykken, men først viser 
sig over tid.

Det er vigtigt, at du selv er opmærksom på dette. 
Tal med din læge, hvis du på nogen måde har 
en fornemmelse af at du har pådraget dig syg-
domme, som, du mener, kan skyldes, at du har 
været udsat for strømgennemgang.

Sørg for at få ulykken anmeldt så hurtigt som 
muligt.

strømskader:
	Hjerte og blodkar
  Et strømstød kan i alvorligste fald medføre 

hjertestop. I andre tilfælde kan følgerne 
være forskellige former for uregelmæssig 
hjerterytme. Blodkarrene kan blive ødelagt af 
varmepåvirkning, hvilket kan medføre blod-
propper. Hvis blodkarrene forsyner nerver og 
muskler, kan der også opstå skader på dem.

	Hud
  De sværeste brandskader forekommer ved 

lysbuedannelse. Ofte kan et lille brandsår 
dække over en større skade. Der kan ses 
marmoreringer i huden (vekslende hvid – og 
rødfarvning af huden ), som betyder, at der 
er forstyrrelser i hudblodkarrenes gennem-
strømning.

	nyrer
  Nyresvigt kan være en akut dødelig kon-

sekvens af strømmen, idet der ophobes 
myoglobin (muskulaturens iltbinder) fra  
skadet muskelvæv.
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	bevægeapparatet ( muskel – skelet systemet )
  Musklerne kan blive forbrændt eller direkte 

”kogt”. Når strøm passerer væv med stor 
modstand, som f.eks. knoglevæv, kan den 
afsatte varmeenergi medføre ødelagt væv  
i både knogler og muskler.

	syn og hørelse
  El-ulykker kan forårsage forskellige øjenlidel-

ser, hvoraf grå stær er den hyppigste. Høre-
skader kan ligeledes opstå.

	smerter
  Mange har smerter i muskler, sener og led 

efter en el–ulykke. Mange kan have smerter 
i den legemsdel, hvor strømmen er gået ind, 
også uden at man objektivt kan finde en 
grund til smerterne.

	nervesystemet
  Nerverne er selv strømførende og påvirkes 

kraftigt af strøm. Det kan medføre smerte 
og en snurrende og sovende fornemmelse, 
der hvor nerverne er blevet ødelagt. Man 
kan opleve nedsat kraft i musklerne i det 
samme område, ligesom man over tid kan 
se muskel svind.

	Hjernen
  Hjernen kan ligeledes tage skade, og der 

kan opstå bevidstløshed og forvirring. Nogle 
har tale– og hørebesvær lige efter ulykken. 
Nogle oplever dårlig hukommelse og nedsat 
koncentration.  

  Neuropsykologiske følgevirkninger i form af 
hukommelsesproblemer, nedsat intellektuel 
funktion, depression, træthed og nedsat op-
mærksomhed, angst og irritabilitet ses lige-
ledes.

senskader:
De ovenfor nævnte følgeskader af el-ulykker er 
efterhånden kendt af de fleste læger. Desværre 
overses de senere opståede helbredsskader 
ofte. En del personer, der har været udsat for 
strømgennemgang, kan opleve, at de først ud-
vikler symptomer mellem få dage og op til 
24 måneder efter ulykken. 
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funktion, depression, træthed og nedsat op-
mærksomhed, angst og irritabilitet ses lige-
ledes.

senskader:
De ovenfor nævnte følgeskader af el-ulykker er 
efterhånden kendt af de fleste læger. Desværre 
overses de senere opståede helbredsskader 
ofte. En del personer, der har været udsat for 
strømgennemgang, kan opleve, at de først ud-
vikler symptomer mellem få dage og op til 
24 måneder efter ulykken. 



Man er ikke endnu helt klar over, hvordan det 
kan lade sig gøre, at nogen skader ikke sker 
akut i forbindelse med ulykken, men først viser 
sig over tid.

Det er vigtigt, at du selv er opmærksom på dette. 
Tal med din læge, hvis du på nogen måde har 
en fornemmelse af at du har pådraget dig syg-
domme, som, du mener, kan skyldes, at du har 
været udsat for strømgennemgang.

Sørg for at få ulykken anmeldt så hurtigt som 
muligt.

strømskader:
	Hjerte og blodkar
  Et strømstød kan i alvorligste fald medføre 

hjertestop. I andre tilfælde kan følgerne 
være forskellige former for uregelmæssig 
hjerterytme. Blodkarrene kan blive ødelagt af 
varmepåvirkning, hvilket kan medføre blod-
propper. Hvis blodkarrene forsyner nerver og 
muskler, kan der også opstå skader på dem.

	Hud
  De sværeste brandskader forekommer ved 

lysbuedannelse. Ofte kan et lille brandsår 
dække over en større skade. Der kan ses 
marmoreringer i huden (vekslende hvid – og 
rødfarvning af huden ), som betyder, at der 
er forstyrrelser i hudblodkarrenes gennem-
strømning.

	nyrer
  Nyresvigt kan være en akut dødelig kon-

sekvens af strømmen, idet der ophobes 
myoglobin (muskulaturens iltbinder) fra  
skadet muskelvæv.

Hvordan kan ulykker undgås – 10 gode råd
1.  Dan dig et overblik over arbejdsopgaven. 

Kan arbejdet udføres uden spænding? Som 
udgangspunkt kan det meste arbejde udfø-
res spændingsløst. 

2.  Kontroller altid, at arbejdsområdet reelt er 
uden spænding, før arbejdet påbegyndes. 

3.  Du skal sikre, at tavlen ikke kan genindkob-
les, mens der arbejdes på tavlen eller på 
elinstallationen.

4.  Vurder, om du har den fornødne viden til at 
udføre arbejdet, og sørg for at få instruktion 
i hvordan arbejdet skal udføres.

5.  Organiser arbejdet, sådan at egnet sikker-
hedsudstyr er let tilgængelig. Anvend kon-
sekvent sikkerhedsværktøj og handsker og 
afdæk de dele, som stadig er under spæn-
ding.

6.  God planlægning reducerer risici for ulykker. 
7.  Vær en god rollemodel. Brug sikkerhedsud-

styr og rigtigt værktøj. Undgå unødvendige 
smutveje

8.  Lad dig ikke presse til at tage sikkerheds-
mæssige risici.

9.  Vær med til at ændre holdninger og vaner, 
så sikkerheden kommer i fokus

10.  Registrer alle ulykker i virksomheden, og ar-
bejd med at finde både direkte og indirekte 
årsager til ulykken

Læs mere
www.def.dk
www.sik.dk
www.cadio.dk
  

Kilder: Elektrikernes arbejdsmiljø 2010
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside
Senfølger efter el ulykker: Anette Kærgaard, Overlæge 
Arbejdsmedicinsk klinik Herning.
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nul spænding – det er dit liv
Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået 
elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser  
en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk  
El-Forbund har fået lavet i 2010.

Samme undersøgelse viser, at 8 % får varige 
helbredsproblemer i form af muskel- og skelet-
sygdomme, nerveskader samt psykiske efter-
virkninger.

Selv om Dansk El-Forbund i flere år har haft  
fokus på dette særlige arbejdsmiljøproblem, får 
alt for mange elektrikere stadig alt for mange 
stød. Med denne pjece vil vi informere om  
de skader, man kan pådrage sig ved strøm-
gennemgang, samt hvordan man forebygger 
strømulykkerne.

strømskader er farlige
Når kroppen udsættes for strøm, kan der ske 
skader, der viser sig umiddelbart i relation til 
ulykken, men der kan også opstå skader, som 
først viser sig senere. Man taler om akut og  
senere opståede skader.
Skader kan altså opstå flere måneder efter, at 
man har fået stød.

Skadernes omfang og alvorlighed afhænger 
af spændingen, strømstyrken og varighed af 
strømgennemgangen. Desuden betyder vævs-
modstanden i kroppen noget. Modstanden er 
størst i knogler og mindst i nerver. Det betyder 
også noget, om der er tale om vekselspænding 
eller jævnspænding. Selv ved lav spænding  
eller strømstyrke kan der opstå alvorlige  
helbredsskader.

Relaterede skader:
Selve strømgennemgangen kan altså give mange 
helbredsproblemer. Dertil kommer, at ca. 20 % 
af de, der kommer til skade ved et strømstød, 
pådrager sig mere eller mindre alvorlige skader 
ved fald fra stiger, som de arbejdede på, da 
ulykken skete.

når ulykker alligevel sker
Sker der trods alle sikkerhedsforanstaltninger 
en ulykke, er det vigtig, at der hurtigt ydes 
hjælp. Det er et krav, at et tilstrækkeligt antal 
personer, der arbejder på, med eller nær ved 
elinstallationer, kan give den nødvendige første-
hjælp. Det er ikke nærmere specificeret hvilken 
uddannelse i førstehjælp, man skal have. Det er 
op til arbejdsgiveren, der sammen med de an-
satte skal beslutte det.

El-forbundet anbefaler, at du altid tager på 
skadestuen, hvis du har fået stød. Fortæl hvad 
der er sket, og skadestuen vil foretage den re-
levante behandling. Se på www.cardio.dk, hvad 
skadestuen som minimum bør foretage sig.

Sørg altid for at få ulykken registreret. Som mi-
nimum i virksomheden via forebyggelses delen 
i det elektroniske anmeldeprogram EASY. Har 
man en formodning om, at der kan komme 
følge virkninger, skal ulykken anmeldes til ar-
bejdsgiverens forsikringsselskab.

Kontakt egen læge, hvis der opstår fysiske og 
psykiske følgevirkninger.

Årsager til strømulykker 
		Der bliver ikke foretaget en risikovurdering. 

Det vil sige, at man skal undersøge, om det 
er forsvarligt at udføre arbejdet under spæn-
ding. Kan arbejdet på nogen måde udføres 
uden spænding, så gør det.

		Størstedelen af ulykkerne skyldes, at L-AUS 
bestemmelserne ikke er blevet overholdt. 
Det betyder, at hver fjerde ulykke skyldes, 
at en kortslutning har skabt en lysbue ved 
arbejde på tavler.

		Mange ulykker sker, fordi der ikke bliver kon-
trolmålt. Tavlen eller kablet er spændings-
førende, men medarbejderen tror, det er 
uden spænding og kontrollerer det ikke, før 
arbejdet påbegyndes.

		Ulykker sker ligeledes, når der er flere med-
arbejdere om arbejdet. Man husker ikke at 
aftale, hvornår der skal ske genindkobling af 
tavlen, og der genindkobles, mens der arbej-
des på den.

		Værktøj og ledningsstykker falder ned i tav-
len.

		Dele af kroppen kommer i kontakt med 
spændingsførende dele.

		Kabelender er strømførende, selv om de ikke 
burde være det.

		Der arbejdes under pres, hvilket kan betyde, 
at der sjuskes, eller at man tager en sikker-
hedsmæssig risiko.

Foto: Sikkerhedsstyrelsen
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Hvordan kan ulykker undgås – 10 gode råd
1.  Dan dig et overblik over arbejdsopgaven. 

Kan arbejdet udføres uden spænding? Som 
udgangspunkt kan det meste arbejde udfø-
res spændingsløst. 

2.  Kontroller altid, at arbejdsområdet reelt er 
uden spænding, før arbejdet påbegyndes. 

3.  Du skal sikre, at tavlen ikke kan genindkob-
les, mens der arbejdes på tavlen eller på 
elinstallationen.

4.  Vurder, om du har den fornødne viden til at 
udføre arbejdet, og sørg for at få instruktion 
i hvordan arbejdet skal udføres.

5.  Organiser arbejdet, sådan at egnet sikker-
hedsudstyr er let tilgængelig. Anvend kon-
sekvent sikkerhedsværktøj og handsker og 
afdæk de dele, som stadig er under spæn-
ding.

6.  God planlægning reducerer risici for ulykker. 
7.  Vær en god rollemodel. Brug sikkerhedsud-

styr og rigtigt værktøj. Undgå unødvendige 
smutveje

8.  Lad dig ikke presse til at tage sikkerheds-
mæssige risici.

9.  Vær med til at ændre holdninger og vaner, 
så sikkerheden kommer i fokus

10.  Registrer alle ulykker i virksomheden, og 
sørg for at finde både direkte og indirekte 
årsager til ulykken

Læs mere
www.def.dk
www.sik.dk
www.cardio.dk
  

Kilder: Elektrikernes arbejdsmiljø 2010
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside
Senfølger efter el ulykker: Anette Kærgaard, Overlæge 
Arbejdsmedicinsk klinik Herning.
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Hvordan kan ulykker undgås – 10 gode råd
1.  Dan dig et overblik over arbejdsopgaven. 

Kan arbejdet udføres uden spænding? Som 
udgangspunkt kan det meste arbejde udfø-
res spændingsløst. 

2.  Kontroller altid, at arbejdsområdet reelt er 
uden spænding, før arbejdet påbegyndes. 

3.  Du skal sikre, at tavlen ikke kan genindkob-
les, mens der arbejdes på tavlen eller på 
elinstallationen.

4.  Vurder, om du har den fornødne viden til at 
udføre arbejdet, og sørg for at få instruktion 
i hvordan arbejdet skal udføres.

5.  Organiser arbejdet, sådan at egnet sikker-
hedsudstyr er let tilgængelig. Anvend kon-
sekvent sikkerhedsværktøj og handsker og 
afdæk de dele, som stadig er under spæn-
ding.

6.  God planlægning reducerer risici for ulykker. 
7.  Vær en god rollemodel. Brug sikkerhedsud-

styr og rigtigt værktøj. Undgå unødvendige 
smutveje

8.  Lad dig ikke presse til at tage sikkerheds-
mæssige risici.

9.  Vær med til at ændre holdninger og vaner, 
så sikkerheden kommer i fokus

10.  Registrer alle ulykker i virksomheden, og ar-
bejd med at finde både direkte og indirekte 
årsager til ulykken

Læs mere
www.def.dk
www.sik.dk
www.cadio.dk
  

Kilder: Elektrikernes arbejdsmiljø 2010
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside
Senfølger efter el ulykker: Anette Kærgaard, Overlæge 
Arbejdsmedicinsk klinik Herning.
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vi sørger for Danmarks elektrikere
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