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Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvor-

lige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Dette notat beskriver den årlige status for mål om reduktion i alvorlige arbejds-
ulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien til og med 2013. Det indeholder en præsenta-
tion af aktuelle måltal, mens beskrivelse af datagrundlag samt tabeller findes i bi-
lag1.

Mål for alvorlige arbejdsulykker 

I den politiske aftale, indgået i 2011 mellem daværende regering (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radika-
le Venstre, om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 er reduktionsmå-
let for arbejdsulykker:

 En reduktion af alvorlige arbejdsulykker, set i forhold til antallet af beskæftige-
de, på 25 pct. 

Alvorlige arbejdsulykker defineres som arbejdsulykker, der har ført til at tilskade-
komne har fået varigt mén og/eller resulteret i et længerevarende sygefravær fra ar-
bejdet. Dermed omfatter begrebet både konsekvenser for tilskadekomne og ar-
bejdspladsen.

Målingen er baseret på oplysninger om anmeldte arbejdsulykker til Arbejdsskade-
styrelsen og Arbejdstilsynet. 

Arbejdsskadestyrelsen tilkender erstatning ved en méngrad på 5 procent og derover
for arbejdsulykker, der kan anerkendes som ulykke efter lov om arbejdsskadesik-
ring. Alle arbejdsulykker inden for arbejdsmiljølovens område, der har ført til er-
statning for en méngrad på 5 pct. og derover, indgår i målingen. Endvidere indgår 
anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, som kan relateres til en sygdagpenge-
udbetaling og mere end 30 dages fravær. 

Referenceåret er 2011 ved prioriteringsperiodens start. Det er det samlede antal 
anmeldte arbejdsulykker, der har ført til længerevarende sygefravær og/eller varigt 
mén, set i forhold til antallet af beskæftigede, som skal være reduceret med 25 pct. 
i 2020.

                                               
1 Der er tale om en opfølgning på en tidligere opgørelse til og med 2012 i notatet ’Status for mål om 
reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien’ (Arbejdstilsynet, 20. februar 
2015), som er bilag til ’Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien’ (Arbejdstilsynet, 9. 
marts 2015).



2

Status for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker

De aktuelle opgørelser af arbejdsulykker, der har ført til varigt mén og/eller længe-
revarende sygefravær, viser, at alvorlige arbejdsulykker er reduceret med ca. 16
pct. fra 3,9 arbejdsulykker pr. 1.000 beskæftigede i referenceåret 2011 til 3,3 i 
2013. 

Det bemærkes at der er tale om en prognose for 2013, da tallene for 2013 er forelø-
bige, og resultatet er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Usikkerheden er 
større, end den har været for tilsvarende prognoser beregnet for tidligere år. Det 
skyldes, at der i prognosen endnu ikke kan tages højde for, at bl.a. sagsbehand-
lingstiden i Arbejdsskadestyrelsen er blevet længere i forhold til tidligere. Endvide-
re er data vedr. nye sager om sygedagpengeudbetalinger i 2013 ikke endelige (op-
daterede tal for 2013 vil foreligge i 2016). 

Målet om en reduktion på 25 procent betyder, at incidensen skal falde fra 3,9 i 
2011 til 2,9 i 2020. Det svarer til, at antallet af anmeldte alvorlige arbejdsulykker 
skal reduceres med ca. 2.650 tilfælde fra c a. 10.650 i 2011 til ca. 8.000 tilfælde i 
2020, hvis beskæftigelsen er uændret.  

Niveauet i både 2012 og 2013 er ifølge de foreløbige tal lavere, end det har været i 
en længere årrække (2004-2011), hvor incidensen har varieret mellem 3,8 og 4,3 
(figur 1). 

Figur 1: Anmeldte arbejdsulykker, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær, 
pr. 1.000 beskæftigede 2004-2013 (2013 er baseret på en prognose)

Forekomst i branchegrupper
Forekomsten af alvorlige arbejdsulykker afhængig af branchegruppe belyses i det 
følgende ved anmeldte arbejdsulykker sket i 2011-2012. Der er ikke beregnet 
prognoser for det endelige niveau i 2013 i de respektive branchegrupper, som for 
det samlede måltal, da det vurderes de vil være behæftet med for stor usikkerhed
(de foreløbige tal for 2013 fremgår af tabel B.6-B.7).
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I forhold til antal årsværk, anmeldes der i 2011 flest arbejdsulykker, der har ført til 
varigt mén og/eller længerevarende sygefravær, i branchegruppen Opførelse og 
nedrivning af byggeri herefter følger Anlægsarbejde, Vand, kloak og affald samt 
Slagterier (figur 2).  

Fra 2011 til 2012 sker der et fald i antallet af arbejdsulykker pr. 1.000 årsværk i 
hovedparten af de 36 branchegrupper. I de fire branchegrupper Rengøring, Trans-
port af passagerer, Energi og råstoffer samt Film, presse og bøger, ses en stigning. 

Figur 2: Anmeldte arbejdsulykker for lønmodtagere, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende 
sygefravær, pr. 1.000 årsværk fordelt på Arbejdstilsynets 36 branchegrupper 2011-2012

*) Antallet af annmeldte alvorlige arbejdsulykker er under 5 tilfælde pr. år 

              
For branchegrupper er incidensen beregnet som antal arbejdsulykker blandt løn-
modtagere pr. 1.000 årsværk. Dermed tages der højde for, at deltidsarbejde fore-
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kommer i forskelligt omfang og beskæftigelsen kan variere over året afhængig af
branche.

Når incidensen opgøres pr. årsværk i en branchegruppe, skal den også holdes op 
mod den totale incidens for lønmodtagere pr. årsværk, som var 4,5 pr. 1.000 års-
værk i 2011 og 4,1 i 2012 (figur 2). Niveauerne er højere end måltallene i figur 1,
og det skyldes, at det samlede antal årsværk for lønmodtagere, er lavere end det to-
tale antal beskæftigede. Talgrundlaget for figur 2 fremgår af tabel B.6-B.8.
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Bilag 

Datagrundlag 

Der gælder forskellige regler for anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdsskadesty-
relsen og Arbejdstilsynet. Datagrundlaget består derfor af en samkøring af data om 
arbejdsulykker behandlet i Arbejdsskadestyrelsen og arbejdsulykker anmeldt til 
Arbejdstilsynet med henblik på at kunne følge udviklingen i alvorlige arbejdsulyk-
ker, som i denne sammenhæng vil sige tilfælde, der har ført til varigt mén og/eller 
længerevarende sygefravær. 

Ifølge arbejdsskadesikringsloven skal arbejdsgiveren anmelde en skade til sit for-
sikringsselskab, hvis skaden antages at kunne begrunde krav fra tilskadekomne på 
ydelser efter loven. Forsikringsselskaber og selvforsikrede offentlige arbejdsgivere 
har pligt til at sende sager videre til Arbejdsskadestyrelsen, hvis en skade antages at 
ville medføre godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne eller 
mindst fem ugers fravær.

Arbejdsskadestyrelsen tilkender erstatning ved en méngrad på 5 procent2 og der-
over for anmeldte arbejdsulykker, som kan anerkendes som en ulykke. Arbejds-
ulykker, der har ført til erstatning for en méngrad på 5 pct. og derover, er medtaget
i opgørelsen af alvorlige arbejdsulykker. 

Både arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven har Danmark som gyldig-
hedsområde, men der er forskel på det område, som de to sæt lovgivninger omfat-
ter. Arbejdsmiljøloven omfatter fx ikke arbejde til søs, i luften eller udstationerede 
personer, der midlertidigt arbejder i udlandet. Der er derfor foretaget en afgræns-
ning af de arbejdsulykker, som er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, til tilfælde 
sket inden for arbejdsmiljølovens område, som reduktionsmålet i 2020-
arbejdsmiljøstrategien vedrører (tabel B.1). 

Når det gælder anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, så har Arbejdsgi-
veren ifølge arbejdsmiljøloven pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstil-
synet, hvis den har ført til arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over tilskade-
komstdagen. Ved anmeldelsen skal angives oplysninger om forventet fravær på 
anmeldetidspunktet, men denne oplysning er behæftet med usikkerhed. Derfor kob-
les anmeldte arbejdsulykker med oplysningen om udbetalinger af sygedagpenge i 
Danmarks Statistiks Syge- og barselsdagpengeregister for at identificere tilfælde, 
der kan relateres til en sygedagpengeudbetaling og et længerevarende sygefravær.

I målingen medtages tilfælde, som kan relateres til et sygefravær over 30 dage. Den 
arbejdsgiverbetalte periode er 30 dage fra og med 2012, og Syge- og barselsdag-
pengeregisteret indeholder derfor ikke dækkende informationer om kortere syge-
fravær. Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger om sygefraværets årsag i regi-
stret, og der er derfor gjort den antagelse, at sygefraværsperioder, som påbegyndes 
op til 14 dage efter ulykkesdatoen, kan relateres til ulykkestilfældet (tabel B.2).

                                               
2 Arbejdsskadestyrelsens vejledende procenttabel til brug ved afgørelser om godtgørelse for varigt 
mén kan ses her: http://www.ask.dk/ASK/ASK/Selvbetjening/Mentabel.aspx   
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Anmeldelsen af en arbejdsulykke skal i alle tilfælde ske i det fælles elektroniske 
anmeldesystem EASY, hvor den tildeles et EASY-løbenummer. Herfra sendes de 
relevante anmeldelser videre til henholdsvis forsikringsselskaber, Arbejdsskadesty-
relsen og Arbejdstilsynet. I samkøringen af data om anmeldte arbejdsulykker til 
henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet sker koblingen af tilfælde 
anmeldt til begge myndigheder i hovedparten af tilfældene ved EASY-
løbenummeret. I en række tilfælde har arbejdsulykker behandlet i Arbejdsskadesty-
relsen dog ikke et EASY-løbenummer, fx hvis ulykken er anmeldt i systemet for 
anmeldelse af erhvervssygdomme. I disse tilfælde vil det fremgå af sagen, at der er 
tale om en arbejdsulykke, og koblingen med anmeldte arbejdsulykker til Arbejds-
tilsynet sker CPR-nummer og ulykkesdato (tabel B.3). 

I referenceåret 2011 omfatter datagrundlaget med denne seneste opgørelse 6.530
arbejdsulykker, som er anmeldt til Arbejdstilsynet og har ført til et længerevarende 
sygefravær på over 30 dage. Endvidere indgår 6.655 arbejdsulykker anmeldt til
Arbejdsskadestyrelsen, som har ført til tilkendelse af erstatning for varigt mén (fi-
gur B.1). Det samlede antal alvorlige arbejdsulykker er 10.647, da en alvorlig ar-
bejdsulykke, der både har ført til langvarigt sygefravær og varigt mén, tæller som 
ét tilfælde. I 2011 var der 2.538 tilfælde, som førte til både langvarigt sygefravær 
og mén 3.

Figur B.1: Datagrundlag for anmeldte alvorlige arbejdsulykker i referenceåret 2011

Prognose for 2013
Opgørelsen af anmeldte alvorlige arbejdsulykker omfatter arbejdsulykker anmeldt 
til og med 31. december 2014 og kendelser i Arbejdsskadestyrelsen er opgjort i 2. 
kvartal 2014. På opgørelsestidspunktet er der identificeret i alt 7.598 anmeldte ar-
bejdsulykker, som har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær i 

                                               
3 Det bemærkes, at antallet af alvorlige arbejdsulykker, der er anmeldt til både Arbejdstilsynet og Ar-
bejdsskadestyrelsen, er større end det umiddelbart fremgår af figur 1. Det drejer sig fx om arbejds-
ulykker anmeldt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, som har ført til længerevarende 
sygefravær men ikke varigt mén, og omvendt.  En detaljeret oversigt fremgår af tabel B.4.

Anmeldte 
arbejdsulykker til AT,  

der har ført til 
længerevarende 

sygefravær, i alt : 
6.530

Anmeldte 
arbejdsulykker til 

ASK, der har ført til 
varigt mén, i alt: 

6.655

3.992

2.538

4.117
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2013 (tabel B.5). Især tallene for 2013 er endnu ikke endelige, og der kan også 
fortsat ske mindre justeringer i tallene for tidligere år. Det skyldes flere forhold. 

Et forhold er, at en række arbejdsulykker anmeldes for sent i forhold til anmelde-
reglerne, hvorfor der efter opgørelsestidspunktet 31. december 2014 fortsat anmel-
des arbejdsulykker sket i især 2013 og tidligere. Et andet forhold er, at der går en 
vis tid fra en arbejdsulykke anmeldes til forsikringsselskabet, til videresendelse til 
Arbejdsskadestyrelsen, og til der foreligger en endelig afgørelse. En sådan afgørel-
se skal normalt foreligge inden et år fra anmeldelsestidspunktet

Prognosen for 2013 er beregnet på baggrund af oplysninger to år tilbage om hvor 
lang tid der går fra arbejdsulykken sker, til den bliver anmeldt og til der foreligger 
en afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen4. Med prognosen for 2013, er der yderligere 
søgt taget højde for, at data om sygedagpengeudbetalinger endnu ikke er fuldt op-
daterede for 2013. Alt i alt resulterer det i en prognose på ca. 8.900 arbejdsulykker 
i 2013. 

Det vurderes, at prognosen for 2013 er behæftet med større usikkerhed end tilsva-
rende prognoser beregnet for tidligere år. Det skyldes, at sagsbehandlingstiden i 
Arbejdsskadestyrelsen er blevet længere som følge af indsatserne foranlediget af 
Kammeradvokatens redegørelse samt højesteretsdomme om anerkendelse af ulyk-
ker, som har betydning for, hvornår der træffes afgørelse om varigt mén. Afgørel-
sen om mén træffes nu på et senenere tidspunkt end før Kammeradvokatens rede-
gørelse og Højesteretsdommen5. Ifølge Arbejdsskadestyrelsen, er behandlingen af 
sagsårgang 2013 ikke lige så langt fremme, som det har været tilfældet med andre 
årgange i materialet. Derudover må det antages, at de sager, der endnu ikke er af-
sluttet for 2013 (fremgår af tabel B.1), kan være alvorlige sager. 

I prognosen for 2013 har det, som nævnt, endvidere været nødvendigt også at tage 
højde for, at Syge- og barselsdagpengeregistret hos Forskerservice i Danmarks Sta-
tistik endnu ikke er opdateret med data for 2014 (de vil foreligge i 2016). Det bety-
der, at især sygdagpengeforløb i slutningen af 2013 og som strækker sig ind i 2014, 
endnu ikke har en slutdata (tabel B.3). Det er derfor ikke muligt at afgøre om disse 
tilfælde har ført til over 30 dages fravær, som er kriteriet i koblingen med anmeldte 
arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Dette er medvirkende til, at andelen af anmeldte 
arbejdsulykker, der kan relateres til et længerevarende sygefravær, er faldet fra 
14,4 i 2012 til 12,8 i 2013, hvilket er markant lavere end i de tidligere år (tabel 
B.2). Dette er der søgt taget højde for ved i prognosen at foretage det konservative 
skøn, at andelen af anmeldte arbejdsulykker, der har ført til længerevarende syge-
fravær i 2013, er på samme niveau som i 2012. Opdaterede tal for 2013 vil forelig-
ge i 2016.

                                               
4 Ved beregning af prognosen for 2012 blev anvendt oplysninger et år tilbage. Erfaringerne viser nu, 
at det giver en lidt bedre prognose, hvis der anvendes to år. 
5 Arbejdsskader 2014. Arbejdsskadestyrelsen, København, oktober 2015. 
http://www.ask.dk/da/Statistik/Arbejdsskader/Arbejdsskadestatistik.aspx
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Som opfølgning på den tidligere beregnet prognose for 2012 på 9.917 tilfælde6, kan 
det bemærkes, at de opdaterede tal for 2012 viser 9.590 alvorlige arbejdsulykker 
(tabel B.5). Siden er der endvidere sket ændringer i datagrundlaget vedrørende be-
skæftigelsen, som beskrives nedenfor, og alt i alt betyder det, at antallet af alvorlige 
arbejdsulykker i 2012 er ændret fra 3,7 til 3,6 pr. 10.000 beskæftigede med denne 
seneste opgørelse. Dermed lå prognosen for 2012 alt i alt ca. 5 pct. højere end det 
aktuelle niveau. 

Generelt fald i antallet af sygdagpengesager med et fravær over 30 dage
Fra 2010 til 2011 faldt antallet af sygdagpengeforløb med over 30 dages fravær 
med ca. 4 pct., og i 2012, hvor arbejdsgiverperioden ændres fra 21 til 30 dage, fal-
der antallet af sager yderligere med ca. 10 pct. (foreløbigt tal, da slutdato endnu ik-
ke kendes for alle sager). Detaljerede data viser, at der tale om et generelt fald uan-
set fraværsperiodens længde, men at faldet er særligt højt for sager med de korteste 
fraværsperioder på 31-32 dage. Det kan hænge sammen med overgangen fra en ar-
bejdsgiverperiode på 21 dage til 30 dage, og at der i færre tilfælde end tidligere sø-
ges refusion for sygeperioder, der lige når op over 30 dage. Det kan derfor ikke 
udelukkes, at faldet i antal sygedagpengesager også bidrager til, at andelen af an-
meldte arbejdsulykker, der har ført til længerevarende sygefravær falder til det la-
vere niveau på 14,4 pct. i 2012, hvor det i de tidligere år (2004-2011) har ligget 
over 15 pct. 

Korrektion for ændringer i beskæftigelsen
I måltallet korrigeres for udviklingen i beskæftigelsen ifølge Danmarks Statistiks 
Registerbaserede Arbejdsstyrkestatik (RAS) (tabel B.5). RAS beskriver antallet af 
personer i beskæftigelse, såvel lønmodtagere som selvstændige, ultimo november. 
Til beregning af forekomsten af alvorlige arbejdsulykker det aktuelle år anvendes 
november beskæftigelsen det foregående år. Med RAS 2013 har Danmarks Stati-
stik revideret datagrundlaget for den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik tilbage 
til og med 2008. I den nye opgørelse øges niveauet for beskæftigelsen med ca. 
20.000 personer, i forhold til hvis opgørelsen var foretaget på det hidtidige data-
grundlag. Ændringen har dog kun en meget begrænset betydning for måltallene 
sammenlignet med tidligere opgørelser7.

Korrektion for beskæftigelse i branchegrupper
For branchegrupper korrigeres der for forskelle i beskæftigelsen ved at sætte antal-
let af alvorlige arbejdsulykker blandt lønmodtagere i forhold til antal årsværk.
Dermed tages der ikke alene højde for, at deltidsarbejde forekommer i forskelligt 
omfang afhængig af branche, men også at beskæftigelsen varierer over året. 

Oplysninger om antal årsværk stammer fra Danmarks Statistiks register Beskæfti-
gelse for lønmodtager (BFL), som indeholder månedsbaserede oplysninger om 
lønudbetalinger til ansatte i danske virksomheder, herunder hvor mange timer per-
sonerne er ansat og arbejdsstedets branche. På baggrund af BFL er opgjort antallet 
af årsværk for ansatte lønmodtagere i branchegrupper (tabel B.8). 

                                               
6 Status for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien. Notat. Ar-
bejdstilsynet, 20. februar 2015.
7 Status for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien. Notat. Ar-
bejdstilsynet, 20. februar 2015.
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Anmeldte arbejdsulykker er endvidere blevet koblet med BFL via CVR-nummer 
og oplysninger om ulykkestidspunkt. Hvis en person har flere ansættelser i pågæl-
dende måned, prioriteres det job med flest timer. Ved denne kobling opnås en kor-
rektion af de registrerede brancheoplysninger ved anmeldelsen af arbejdsulykken
og et mere retvisende billede af den relative forekomst mellem branchegrupper for 
en række af de 36 branchegrupper. Der sker især korrektioner af de tilfælde, hvor 
arbejdsulykker sket blandt ansatte i kommuner anmeldes fra rådhuset og branchen
derfor ofte vil være inden for Kontor og ikke fx Hjemmehjælp. Ved den anvendte 
metode flyttes en relativ stor andel af arbejdsulykkerne registreret inden for Kontor
i anmeldelsen til især branchegrupperne Døgninstitutioner og hjemmepleje og Dag-
institutioner, men også til Rengøring og Undervisning8. 

I koblingen af anmeldte arbejdsulykker og BFL er det imidlertid ikke muligt at 
identificere et arbejdssted for årligt ca. 1.000 tilfælde af de alvorlige arbejdsulyk-
ker. Det skyldes mangelfulde oplysninger om cpr- og cvr-numre i anmeldelsen, el-
ler at der for skadelidte ikke findes en lønmodtageransættelse i BFL på ulykkes-
tidspunktet. De ca. 1.000 tilfælde indgår derfor heller ikke i de beregnede inciden-
ser i brancher eller i totaltallet for forekomsten af alvorlige arbejdsulykker pr. års-
værk.

                                               
8 For en nærmere beskrivelse henvises til ’Arbejdsulykker. Arbejdstilsynet årsopgørelse 2013. An-
meldte arbejdsulykker 2008-2013. Tema: Unges og nyansattes ulykkesrisiko’. Arbejdstilsynet, no-
vember 2014. http://arbejdstilsynet.dk/da/statistik/arbejdsskader/arbejdsskader-arsopgorelser.aspx
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Tabeller

Tabel B.1: Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen inden for arbejdsmiljølovens 

område fordelt på opgørelsestidspunkt og kendelse*)

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen.
*)Tallene omfatter arbejdsulykker anmeldt til og med 31. december i henholdsvis 2012, 2013 og 2014, mens kendelsen 

er opgjort i 2. kvartal henholdsvis 2013, 2014 og 2015

Tabel B.2: Sygedagpengesager med over 30 dages fravær og anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsy-
net, der kan relateres til et sygefravær over 30 dage

Kilde: Arbejdstilsynet på baggrund af Danmarks Statistiks Syge- og barselsdagpengeregister9

*) Foreløbige tal. Danmarks Statistik har på opgørelsestidspunktet endnu ikke stillet Syge- og dagpengeregistret for 

2014 til rådighed, hvorfor antallet af sager uden slutdato er højt og sager med over 30 dages fravær for lavt i 2013.
**) Opgørelsen er baseret på kobling af arbejdsulykker anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen pr. 

31. december 2014. I det tilfælde en arbejdsulykke er anmeldt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen an-

vendes ulykkesdato registreret i Arbejdsskadestyrelsen, hvorfor afvigelser fra Arbejdstilsynets egen statistik kan fore-

komme.

                                               
9 Danmarks Statistiks Syge- og barselsdagpengeregister indeholder sygedagpengesager, som er bear-
bejdet til sammenhængende sygedagpengeperioder. I bearbejdningen har Arbejdstilsynet taget ud-
gangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) metode til oparbejdning af til-
svarende sygedagpengedata til NFA’s interne register Sygedagpenge og Social Ydelser i Danmark
(Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark (RSS). En sammenkobling af DREAM 
med KMD’s syge- og barselsdagpengeregister. Version1.0. Pedersen, J m.fl. Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø. København 2011).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anmeldt pr. 31. december 2012 19.837   20.446   20.679   20.460   20.351   18.207   18.227   16.185   

   Kendelse om varigt mén 6.357     6.703     7.174     6.989     7.108     6.587     6.875     5.371     

   Ikke afgjorte m.fl. 10          16          16          36          43          88          201        788        

Anmeldt pr. 31. december 2013 19.859   20.498   20.739   20.551   20.501   18.411   18.656   17.332   16.581   

   Kendelse om varigt mén 6.358     6.713     7.187     7.021     7.172     6.693     7.159     6.400     4.764     

   Ikke afgjorte m.fl. 18          16          19          37          45          56          110        288        1.338     

Anmeldt pr. 31. december 2014 19.889   20.525   20.795   20.610   20.597   18.518   18.869   17.711   17.703   17.049   

   Kendelse om varigt mén 6.362     6.714     7.187     7.042     7.201     6.723     7.235     6.655     5.882     3.872     

   Ikke afgjorte m.fl. 18          18          30          33          31          47          83          149        480        2.376     

Ulykkesår

År/

ulykkesår Antal

Ændring 

(procent)

Sygedagpengesager 

uden slutdato Antal

Ændring 

(procent) Antal 

Andel 

(procent)

Ændring 

(procent)

2004 169.142   628                         45.365          6.843     15,1

2005 175.338   3,7 936                         47.878          5,5 7.336     15,3 7,2

2006 186.791   6,5 1.311                      48.855          2,0 7.595     15,5 3,5

2007 192.376   3,0 1.573                      49.082          0,5 7.563     15,4 -0,4

2008 190.013   -1,2 1.278                      48.754          -0,7 7.412     15,2 -2,0

2009 187.251   -1,5 1.803                      42.609          -12,6 6.600     15,5 -11,0

2010 190.532   1,8 785                         44.329          4,0 6.912     15,6 4,7

2011 183.303   -3,8 1.876                      41.342          -6,7 6.530     15,8 -5,5

2012 164.797   -10,1 8.356                      41.364          0,1 5.947     14,4 -8,9

2013*) 97.563     - 53.069                    40.024          -3,2 5.136     12,8 -13,6

 Sygedagpengesager

over 30 dages fravær

Arbejdsulykker

anmeldt til Arbejdstilsynet**)

Arbejdsulykker

med over 30 dages f ravær
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Tabel B.3: Kobling af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

inden for arbejdsmiljølovens område 2004-2013

*) Tallene omfatter anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen til og med 31. december 2014. 

Tabel B.4: Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, der har 

ført til længerevarende sygefravær og/eller varigt mén fordelt på myndighed 2004-2013

*) Foreløbige tal, som omfatter anmeldte arbejdsulykker til og med 31. december 2014 og kendelser i Arbejdsskadesty-

relsen er opgjort i 2. kvartal 2015.

Tabel B.5: Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, der har 

ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær 2011-2013, samt prognose for ende-

ligt niveau i 2013

*) Summen af alvorlige arbejdsulykker er lavere end summen af de to kategorier af alvorlige arbejdsulykker, da det enkelte 
ulykkestilfælde kun indgår én gang.
**) Tallene for 2013 er foreløbige og de endelige tal vil være højere.
***) Prognose.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Både i AT og ASK 15.836     16.206     16.209     15.938     15.975     14.137     14.304     13.286     12.862     12.074     

  Match på EASY-nummer og cpr-nummer 14.455     15.125     15.219     15.116     15.166     13.334     13.018     11.764     11.408     11.034     

  Match på CPR-nummer og ulykkesdato 1.327       1.015       934          779          740          756          1.230       1.446       1.382       977          

  Match på CPR-nummer og højst 14 dage mellem uly kkesdatoer 54            66            56            43            69            47            56            76            72            63            

Kun i AT 29.529     31.672     32.646     33.144     32.779     28.472     30.025     28.056     28.502     27.950     

Kun i ASK 4.053       4.319       4.586       4.672       4.622       4.381       4.565       4.425       4.841       4.975       

I alt 49.418     52.197     53.441     53.754     53.376     46.990     48.894     45.767     46.205     44.999     

Ulykkesår 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*)

Længerevarende sygefravær, alene anmeldt til AT 1.632    1.813    1.958    2.073    1.969    1.701    1.891    1.828    1.630    1.494    

Længerevarende sygefravær, anmeldt til både AT og ASK 2.605    2.738    2.696    2.625    2.645    2.314    2.289    2.164    2.078    2.232    

Længerevarende sygefravær og varigt mén, anmeldt til både AT og ASK 2.606    2.785    2.941    2.865    2.798    2.585    2.732    2.538    2.239    1.410    

Varigt mén, anmeldt til både AT og ASK 2.915    2.959    3.143    3.081    3.267    3.039    3.243    2.903    2.594    1.776    

Varigt mén, alene anmeldt til ASK 841       970       1.103    1.096    1.136    1.099    1.260    1.214    1.049    686       

I alt 10.599  11.265  11.841  11.740  11.815  10.738  11.415  10.647  9.590    7.598    

Ulykkesår

2011 2012 2013**)

Arbejdsulykker, der har f ørt til varigt mén 6.655       5.882       3.872       

Arbejdsulykker, der har f ørt til længerevarende sygefravær 6.530        5.947        5.136        

Arbejdsulykker, der har f ørt til varigt mén og/eller længerevarende sygef ravær*) 10.647     9.590       7.598       

Prognose for arbejdsulykker, der har ført til mén og/eller langvarigt sygef ravær 8.871***)

Antal beskæf tigede (DST's Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS)) 2.701.552 2.695.303 2.681.786

Antal alvor lige arbejdsulykker pr. 1.000 beskæftigede 3,9 3,6 3,3***)

Ulykkesår
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Tabel B.6: Anmeldte arbejdsulykker blandt lønmodtagere, der har ført til varigt mén og/eller 

længerevarende sygefravær, pr. 31. december 2014, fordelt på branchegruppe 2008-2013

Opgørelsen er baseret på en kobling af anmeldte arbejdsulykker med oplysninger om ansættelsesstedets branche på 

ulykkestidspunktet i Danmarks Statistiks register Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL). Gruppe ’37 Ukendt’ omfatter 

anmeldte arbejdsulykker, hvor det ikke har været muligt at koble med oplysninger i BFL pga. mangelfulde oplysninger 

om cpr- og cvr-numre i skadesanmeldelsen, eller hvor der for skadelidte ikke findes en lønmodtageransættelse i BFL 

på ulykkestidspunktet.
*) Opgørelsen for 2013 er foreløbig og de endelige tal vil være højere. 

Branche (AT 36 gruppering) 2008 2009 2010 2011 2012 2013*)

01 Anlægsarbejde 207          172          176          165          150          126          

02 Opførelse og nedrivning af byggeri 712          646          645          690          627          491          

03 Færdiggørelse af byggeri 477          414          400          387          370          322          

04 Butikker 440          436          492          478          407          304          

05 Engros 543          441          478          424          383          299          

06 Elektronik 79            61            69            51            44            34            

07 Energi og råstoffer 37            35            38            39            42            22            

08 Installation og reparation af maskine 57            44            48            47            47            34            

09 Kemi og medicin 70            72            63            65            46            32            

10 Metal og maskiner 811          491          486          499          413          307          

11 Plast, glas og beton 259          202          162          172          151          147          

12 Tekstil og papir 67            54            56            39            37            28            

13 Transportmidler 176          152          119          121          111          100          

14 Træ og møbler 149          130          84            97            83            70            

15 Film, presse og bøger 63            50            43            32            39            23            

16 IT og telekommunikation 36            44            72            45            39            35            

17 Kontor 586          560          608          617          548          434          

18 Landbrug, skovbrug og f iskeri 234          237          252          254          224          197          

19 Slagterier 229          185          177          174          147          129          

20 Nærings- og nydelsesmidler 282          237          192          162          143          133          

21 Politi, beredskab og fængsler 349          375          425          367          357          288          

22 Religiøse institutioner og begravelse 35            43            53            36            31            36            

23 Vand, kloak og affald 99            106          116          108          96            74            

24 Frisører og anden personlig pleje 5              12            16            2              4              4              

25 Hotel og camping 48            56            57            53            37            43            

26 Kultur og sport 175          194          222          237          155          144          

27 Rengøring 380          352          414          331          380          285          

28 Restauranter og barer 138          88            100          112          116          93            

29 Transport af gods 664          577          736          595          552          439          

30 Transport af passagerer 259          231          264          261          259          169          

31 Daginstitutioner 620          635          686          647          542          411          

32 Døgninstitutioner og hjemmepleje 1.247       1.323       1.495       1.318       1.128       834          

33 Hospitaler 321          363          344          328          321          252          

34 Læger, tandlæger og dyrlæger 68            75            107          81            72            85            

35 Undervisning 523          519          585          549          524          432          

36 Universiteter og forskning 37            36            48            44            40            33            

37 Ukendt 1.333       1.090       1.087       1.020       925          709          

Total 11.815     10.738     11.415     10.647     9.590       7.598       

Ulykkesår
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Tabel B.7: Anmeldte arbejdsulykker blandt lønmodtagere, der har ført til varigt mén og/eller 

længerevarende sygefravær, pr 1.000 årsværk, fordelt på branchegruppe 2008-2013

*) Opgørelsen for 2013 er foreløbig og de endelige tal vil være højere. Gruppe ’37 Ukendt’ i tabel B.6 indgår ikke i be-

regningen af den totale incidens.

Branche (AT 36 gruppering) 2008 2009 2010 2011 2012 2013*)

01 Anlægsarbejde 11,9          11,3          12,7          11,0          9,7            8,2            

02 Opførelse og nedrivning af byggeri 9,9            10,7          11,7          12,2          11,2          9,0            

03 Færdiggørelse af byggeri 8,7            8,2            8,6            8,4            7,9            7,0            

04 Butikker 2,7            2,8            3,3            3,2            2,7            2,1            

05 Engros 3,6            3,1            3,5            3,1            2,8            2,2            

06 Elektronik 2,3            2,0            2,4            1,8            1,6            1,3            

07 Energi og råstoffer 2,3            2,3            2,6            2,6            2,7            1,6            

08 Installation og reparation af  maskine 6,3            5,4            6,3            6,2            5,9            4,2            

09 Kemi og medicin 2,4            2,5            2,2            2,3            1,6            1,1            

10 Metal og maskiner 7,7            5,5            5,9            6,0            5,0            3,9            

11 Plast, glas og beton 7,2            6,6            6,0            6,1            5,4            5,3            

12 Tekstil og papir 5,5            5,3            6,0            4,4            4,3            3,4            

13 Transportmidler 7,1            6,9            5,7            5,6            5,3            4,9            

14 Træ og møbler 6,5            7,2            5,3            6,4            5,6            4,9            

15 Film, presse og bøger 1,8            1,5            1,4            1,0            1,3            0,8            

16 IT og telekommunikation 0,6            0,7            1,3            0,8            0,7            0,6            

17 Kontor 1,6            1,5            1,7            1,7            1,5            1,2            

18 Landbrug, skovbrug og fiskeri 6,5            6,8            7,5            7,4            6,6            5,8            

19 Slagterier 13,1          10,4          10,5          10,4          9,1            8,4            

20 Nærings- og nydelsesmidler 7,9            7,3            6,3            5,6            5,0            4,7            

21 Politi, beredskab og fængsler 6,0            6,2            7,1            6,2            6,1            5,0            

22 Religiøse institutioner og begravelse 3,0            3,6            4,4            3,0            2,5            2,9            

23 Vand, kloak og affald 9,6            10,3          11,5          10,6          9,5            7,4            

24 Frisører og anden personlig pleje - - - - - -

25 Hotel og camping 3,3            4,3            4,5            4,2            3,0            3,5            

26 Kultur og sport 5,4            5,9            6,8            7,3            4,8            4,5            

27 Rengøring 8,1            7,4            8,9            7,4            8,3            6,3            

28 Restauranter og barer 3,9            2,6            2,9            3,1            3,1            2,5            

29 Transport af  gods 8,5            8,1            10,9          8,8            8,3            6,8            

30 Transport af  passagerer 6,7            6,1            6,8            6,9            7,0            4,8            

31 Daginstitutioner 4,9            4,9            5,2            5,0            4,2            3,2            

32 Døgninstitutioner og hjemmepleje 8,1            8,3            9,4            8,5            7,5            5,5            

33 Hospitaler 3,3            3,5            3,3            3,2            3,1            2,4            

34 Læger, tandlæger og dyrlæger 1,9            2,0            2,8            2,1            1,8            2,1            

35 Undervisning 3,3            3,2            3,6            3,4            3,3            2,8            

36 Universiteter og forskning 1,0            0,9            1,1            1,0            0,9            0,7            

37 Ukendt - - - - - -

Total 4,7            4,4            4,8            4,5            4,1            3,3            

Ulykkesår
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Tabel B.8: Antal årsværk for lønmodtagere fordelt på branchegruppe 2008-2013

Kilde: Arbejdstilsynet på baggrund af Danmarks Statistiks register Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL). 

Branche (AT 36 gruppering) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

01 Anlægsarbejde 17.409            15.262            13.907            15.002            15.413            15.290            

02 Opførelse og nedrivning af byggeri 71.877            60.581            55.174            56.391            56.005            54.323            

03 Færdiggørelse af byggeri 54.792            50.569            46.449            46.017            46.651            46.245            

04 Butikker 162.062          154.806          151.082          151.183          148.602          145.068          

05 Engros 150.519          141.117          137.222          138.109          138.124          138.297          

06 Elektronik 33.743            30.211            28.353            28.363            27.729            26.839            

07 Energi og råstoffer 15.818            15.501            14.657            14.718            15.469            14.082            

08 Installation og reparation af maskine 9.079              8.185              7.607              7.603              8.005              8.029              

09 Kemi og medicin 28.720            28.839            28.572            28.573            28.973            30.104            

10 Metal og maskiner 105.119          90.071            82.507            83.666            82.816            79.082            

11 Plast, glas og beton 35.898            30.416            26.906            28.006            28.205            27.833            

12 Tekstil og papir 12.261            10.225            9.262              8.893              8.599              8.282              

13 Transportmidler 24.827            22.158            20.766            21.525            20.866            20.307            

14 Træ og møbler 22.931            18.075            15.792            15.180            14.722            14.203            

15 Film, presse og bøger 35.675            33.456            31.851            31.401            30.499            29.877            

16 IT og telekommunikation 60.120            58.747            57.572            58.041            58.259            56.774            

17 Kontor 376.660          365.025          361.906          363.329          362.429          365.429          

18 Landbrug, skovbrug og fiskeri 36.035            35.022            33.659            34.121            34.178            33.851            

19 Slagterier 17.476            17.871            16.928            16.780            16.192            15.362            

20 Nærings- og nydelsesmidler 35.801            32.430            30.239            28.712            28.357            28.109            

21 Politi, beredskab og fængsler 58.620            60.256            60.146            59.286            58.513            57.942            

22 Religiøse institutioner og begravelse 11.846            12.075            12.167            12.195            12.443            12.349            

23 Vand, kloak og affald 10.342            10.314            10.095            10.144            10.153            9.979              

24 Frisører og anden personlig pleje 6.615              6.452              6.289              6.135              5.787              5.624              

25 Hotel og camping 14.357            13.034            12.716            12.472            12.297            12.202            

26 Kultur og sport 32.366            32.744            32.666            32.635            32.310            31.982            

27 Rengøring 47.016            47.340            46.772            44.709            45.872            45.162            

28 Restauranter og barer 35.281            33.867            33.901            35.855            37.719            37.749            

29 Transport af gods 78.266            71.618            67.568            67.266            66.200            64.970            

30 Transport af passagerer 38.926            38.115            38.869            37.977            36.945            35.067            

31 Daginstitutioner 126.240          129.898          132.670          129.751          129.842          127.583          

32 Døgninstitutioner og hjemmepleje 154.152          158.901          159.750          154.530          150.696          150.682          

33 Hospitaler 97.509            102.703          104.236          102.790          102.107          103.778          

34 Læger, tandlæger og dyrlæger 35.547            36.868            38.285            38.661            39.988            41.036            

35 Undervisning 156.976          160.267          161.682          162.657          158.488          153.480          

36 Universiteter og forskning 38.539            41.227            43.500            44.062            45.308            46.878            

37 Uoplyst og andet 1.189              964                 816                 621                 564                 294                 

Total 2.250.606       2.175.209       2.132.535       2.127.359       2.115.325       2.094.145       

År


