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NAR ARBEJDET FøRER TIL DøD

De fleste ved ikke, at dårligt arbejdsmiljø årligt koster
2500-3000 danskere livet. Hertil kommer at langt
flere bliver syge af arbejdet, mister en del af arbejd-
sevnen eller stødes ud af arbejdsmarkedet.

De arbejdsmiljøforhold, der tager livet af folk er:

. Arbeidsulykker

. Arbejdsbetinget stress

.Arbejdsbetinget kræft

DøDSFALD PÅ GRU]ID AF UTYKKER

Når udvikllngen i antal arbejdsulykker skal vurderes
er det nødvendigt, at sætte antallet i forhold til antal-
let af arbejdstimer på arbejdsmarkedet for at vise
hvor stor en risiko, der er for al dø mens man udfører
sit arbejde. Man beregner en incidens, altså antal
døde pr. 100.000 der er i arbejde.
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År Antal lncidens
2000 68 0,30
2001 43 0,16
2002 61 0,22
2003 47 0,17
2004 45 0,17
2005 59 0,22

2006 61 0,22
2007 66 0,23
2008 44 0,15

2009 44 0,16

Tabellen er baseret på statiske oversigter udgivet af
Arbejdsti lsynet. vuvuw.at.dk

Perioden har været præget af en stigning og herefter
et fald. men risikoen for dødsulykker på arbejde er
stadig lige stor. I sammenligning med Sverige halter
Danmark bagefter. I 2009 var der 35 dødsulykker i

Sverige - og her er der ca. 9 mio. indbyggere.

De brancher der står for de fleste dødsulykker er
transportbranchen, landbrug, skovbrug og byggeri.

Læs mere om dødsulykker på vuvuw.fagligtansyandk
el ler på www.epn.dUfarligtarbejde

DOIISFATD PÅ GRU]'ID AF
ARBEJDSBETII{GET STRESS

Kronisk stress kan have alvorlige konsekvenser for
helbredet og i værste fald kan det tage livet af folk.
Statens lnstitut for Folkesundhed har i 2006 lavet en



:ærlig vurdering af arbejdsbetinget stress og døds_
fald. Her vurderes det, at 1.400 åanskere hverl år dør
af arbejdsbetinget stress.

Læs mere om stress på Arbejdstilsynets hjemmeside
under temaet psykisk arbejdsm itjø.- www.åt.Ot«

DøDSEAID PÅ GRUI{D AF
AR BEJDSBETITIGET KRÆFT

Kræftens Bekæmpelse vurderer i rapport fra2OOS, at
mellem 1000 og 1500 kræftlidelser skyldes forhold
i arbejdsmiljøet. Det kan skyldes forskellige ke_
miske stoffer og materialer _ men på det ieneste er
det også vurderet, at natarbejde kan være årsag til
brystkræft. Kræftformer der forbindes med arbejd_
smiljøfaktorer er. fx brystkræft, blærekræft, kræft i
næse- og bihuler samt lungehindekræft.

Læs mere på uuvuuu.cancetdk

Forurening fra dieselmotorer kan give btære_ og lungekræft.
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På mange byggepladser sTuskes med arbejdsmiljøet.
Her er det fra ombygningen af lndustriens Hus i København

AAA
Dortheauei 39
2400 l0benhaun U

Kortak*
wwwaktionsgruppen.dk
aaa@aktionsgruppen.dk
Tlf:3013 0012



BAK OP OM ARBEJDSMIUøARBEJDET

Dødsfald er toppen af isbjerg i et erhvervsliv med
dådigt arbejdsmiljø. Under dødstallene gemmer sig
nedslidning, udstødning, sygefravær osv. Det er dedor
vigtigt at:

. der bakkes op om Arbeidsmiliørepræ-
sentanten og tillidsrepræsentanten
på arbeidspladsen

. man er opmærksom på kollegaer og sig
selu i forhold til belastninger fra arbejdet

. henuende sig til fagforeningen, huis
arbejdsmiliøet ikke er i orden

. henuende sig til fagforcningen eller
læge, huis du mener at haue en arbeidsskade

Pjecen er udgivet af Aktionsgruppen Arbejdere Aka-
demikere i forbindelse med Arbejdsmiljøets Internatio-
nale dag den 28. april2011. Formålet med dagen er, at
sætte fokus på dårligt arbejdsmiljø - især dødsulykker.
På engelsk hedder dagen Workers Memorial Day - og
den bakkes op af lLO.

www.altionsgru ppen.dk


