
40 årig elektriker: 230 v fra hånd til hånd. – hænger fast i ca. 5 sekunder 
indtil sikringen slår ud pga. kortslutning mellem faserne, han har fat i med 
den ene hånd.

Umiddelbare gener:  Smerter i arm og hånd. Brandsår.

Senfølger: 

1 år efter ulykken - Psykiske gener efter ulykken. Udmønter sig som flashback til 
ulykken – også i vågen tilstand. Kan lugte og høre lyde, der relaterer sig til ulykken. 
Manglende koncentration og hukommelse. Panisk angst for strøm.

Afgørelse: 5 % mén for smerter i begge arme og øm i kroppens muskler.

”Ikke årsagssammenhæng mellem ulykken og psykiske gener, fordi du først udvikler 
psykiske gener mere end et år efter ulykken.”



53 årig elektriker får 230 v gennem kroppen fra hånd til hånd. 

Umiddelbare gener: Smerter/summen i baghovedet. Tinnitus. Psykiske problemer.

Efter 2 måneder: Vågner en morgen med blodsprængninger i højre øje. Banken – summen – trykken 
i hovedet.

Ulykken anerkendes ikke som arbejdsskade (bagatel)

”Vi har særligt lagt vægt på, at dine symptomer opstod ca. 2 måneder efter hændelsen og derfor 
mener vi ikke, at der er en sandsynlig sammenhæng mellem dine gener (-) og hændelsen.”

”Det har indgået i vores vurdering, at strøm løber fra arm til arm. Vi vurderer, at hændelsen ikke har 
påført personskade”.



27 årig elektriker får 400 v gennem sig fra hånd til hånd

Umiddelbare gener:  Smerter i begge underarme og snurren i fingrene. 
Generende træthed i begge arme

Senfølger: Efter 2 uger forværring af ovennævnte symptomer. Søvnbesvær

Afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Ulykken anerkendes ikke som arbejdsskade (bagatel)

”Vi vurderer, at elskaden ikke er årsag til dine aktuelle gener, fordi undersøgelsen har vist normale 
neurologiske forhold”.

Ankestyrelsen:

”Vi lægger vægt på, at de beskrevne symptomer lægeligt set ikke stemmer med den beskrevne hændelse, 
fordi der er ændrede temperatursans i de øvrige fire fingre på højre hånd, selv om indgangen er højre 
pegefinger og udgang venstre hånd, hvorved strømmen højst har ramt to af de tre store nerver i hånden.”



28 årig elektriker fik 230 v fra hånd til hånd. Står på en stige og får fat i strømførende 
kabel med den ene hånd og loftskinne med den anden hånd. Står på en stige og falder 
ned af stigen ved ulykken.

Umiddelbare gener:

Smerter i venstre arm – brystsmerter – opkast – rød/sorte striber på to fingre.

Senfølger: 

Efter 2 uger. Smerter i nakken – hovedpine – koncentrationsbesvær.

Afgørelse Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: Anerkendelse men uden erstatning.

”Der er ikke dokumentation for, at du slog hovedet i forbindelse med strømskaden. Dine gener med hovedpine og 
nakkesmerter, samt kognitive problemer kan derfor ikke henføres til et direkte hovedtraume”.

Ankestyrelsen: 

”Vi har lagt vægt på, at hændelsen 12. september 2012 ud fra en lægefaglig vurdering ikke i sig selv er egnet til at medføre 
de beskrevne kognitive symptomer. Det er indgået i vurderingen, at strømmen ikke kom omkring dit hoved, hvorved dine 
kognitive symptomer ikke kan tilskrives arbejdsskaden”.



39 årig  elektriker skulle løfte en loftplade og bliver ramt over næseryggen og 
venstre øje af et kabel, der lå løst over hængeloftet. Der var 230 v på kablet.

Umiddelbare gener: Nakkesmerter – hovedpine – nedsat syn – smerter fra nakke ud i højre 
arm.

Senfølger: Depression – irritabilitet – nedsat hukommelse

Afgørelse: Ulykken anerkendes ikke som arbejdsskade (bagatel)

Begrundelse:

- Kognitive gener først 14 dage efter ulykken.

- Ikke tidsmæssig sammenhæng mellem ulykke og kognitive gener.

- Først hovedpine ca. 4 uger efter ulykken.

- Lænderygsmerter først 9 måneder efter ulykken.

- Ikke egnet til at give synsproblemer. Havde i øvrigt en alder, hvor det ikke er unormalt,    at 
synet bliver dårligere. Tidsmæssig sammenhæng mellem ulykken og synsforstyrrelse er 
tilfældig.

- Hændelsen ikke egnet til psykiske reaktioner.



24 årig elektriker: 400 v gennem kroppen fra hånd til hånd. Hang fast i installationen 
til han faldt bagover af sig selv.

Umiddelbare gener:

Føler sig utilpas og kører på skadestue, hvor de ikke kan konstatere nogen følger af ulykken.

Senfølger:

2 dage senere - ubehagelig sovende fornemmelse i venstre side af ansigtet. Efter 3 måneder 
konstante smerter i venstre side af ansigtet - kraftig hovedpine – træthed – koncentrationsbesvær –
nedsat hukommelse – irritabel. Efterfølgende tilkendt førtidspension som  27 årig.

Afgørelse Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: Ulykken anerkendes ikke som arbejdsskade (bagatel)

”Vi vurderer at det elektriske stød ikke er årsag til dine venstresidige ansigtslammelser. Du fik strøm 
gennem hænderne og der er ikke nogen strømvej fra hænderne, der går gennem ansigtet.”

Ankestyrelsen:

”Vi har lagt vægt på, at der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen d. 4. november 2013 og 
din hovedpine, dine føleforstyrrelser i venstre side af dit ansigt og dine øvrige gener. Der er således først 
lægeligt oplyst om sådanne gener i sagen fra d. 6. november 2013 og fremefter.”



20-årig elektrikerlærling: 230 v fra hånd til hånd. Fik fat i enden på et 
strømførende kabel, der var ringet op i en kabelbakke. Den anden hånd på 
kabelbakken.

Umiddelbare gener: Lammende fornemmelse i venstre side af kroppen – smerter i 
armene, ryggen og benene.

½ år efter: Fortsat smerter i armene og håndled. Konstant rysten i armene. Nedsat 
muskelstyrke i armene.

Afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: Ikke anerkendt som arbejdsskade 
(bagatel)

Afgørelse i Ankestyrelsen: Giver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring medhold.

Uddrag af begrundelsen i Ankestyrelsen: ”Vi lægger vægt på, at hændelsen har 
medført en beskeden påvirkning af dine arme/hænder. Du har været udsat for berøring 
af almindelig husstrøm på 230 V.


