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EN ARBEJDSSKADE KAN ENDE MED AT BLIVE DYRT for 
arbejdsgiveren, dog betaler medarbejderen den største 
pris med de varige mén en skade kan medføre. Risikoen 
for alt dette kan nedsættes betydeligt ved brug af de rette 
mekaniske hjælpemidler. 

Arbejdsskader og arbejdsulykker er ofte resultat af forkerte løft 
og overbelastning af ryg, nakke og led. I 2019 var forstuvninger og 
ledskred den mest hyppige arbejdsskade med hele 42% af alle 
arbejdsulykker. Heraf var tæt på en tredjedel rygskader. 

Der bliver i gennemsnit anmeldt over 42.000 arbejdsskader årligt. Det 
er et tal, der kan ende med at blive dyrt for arbejdsgiveren, men værst 
kan det gå udover den ansattes dagligdag og videre arbejdsliv.  

Arbejdstilsynet udkommer årligt med en rapport, som viser antallet af 
anmeldte arbejdsskader, typer af skader og deres fordeling mellem 
køn, geografi og alder. Rapporterne fra de seneste 5 år har vist, at 
antallet af arbejdsulykker stort set har været det samme hvert år. 

Antallet af dødsulykker på arbejdspladsen er dog fra 2017 til 2019 
steget med 11 personer. I 2019 lød antallet på 36 dødsulykker. Det 
er det højeste tal siden 2015. Antallet af dødsulykker ser dog ud til 

Undgå 
arbejdsskader

Ryg- og ledskader er nogle af de mest hyppige 
arbejdsskader blandt personer, der manuelt 
løfter, bærer og flytter dagligt. 
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Vi samarbejder med den sønderjyske virksomhed FLK-Cabin. 
Vi har i fællesskab designet specialkabiner til Hyster trucks 
for at sikre de bedst mulige ergonomiske betingelser for 
truckføreren.
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at være mindre i 2020, hvor der i december måned er registreret 29 
dødsfald.  

Udover at påføre den ansatte varige mén, giver en arbejdsulykke 
arbejdsgiveren mange udgifter, såsom løn i fraværsperioden, 
ansættelser og oplæring af nye medarbejdere. En virksomheds 
samlede omkostninger varierer meget alt efter branche, men i 
gennemsnit koster en arbejdsulykke med fravær på 30 dage 58.400 kr. 
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58.400
Det fremgår af en rapport fra Arbejdstilsynet, som samtidig viser, at brancherne 
– Industri & forsyning og Bygge & anlæg har de største årlige udgifter som 
følge af arbejdsskader1. 
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Mekaniske 
hjælpemidler 

reducerer skader 
og forbedrer 

arbejdsmiljøet.

MEKANISKE HJÆLPEMIDLER til løft og transport kan nemt 
hjælpe til en mere sikker og ergonomisk arbejdsdag. Som 
Danmarks hurtigst voksende truckvirksomhed hjælper vi 
danske virksomheder med værdiskabende logistikløsninger, 
der kan gøre ethvert arbejde mere sikkert og effektivt. 

Med ét af Skandinaviens største udvalg af nye og brugte maskiner 
har vi en løsning på enhver udfordring indenfor intern transport. 
Udvalget rækker fra små el-drevne palleløftere, motor truck, store 
containertruck og kundespecifikke specialløsninger. Vi står for høj 
kvalitet både i produkter og service.

ProTrucks produkter og services bygger på kvalitet, sikkerhed og 
problemløsning i første klasse til alle typer af erhverv i hele landet. Hos 
alle disse virksomheder er målsætningen at forbedre arbejdsmiljøet 
ved at minimere antallet af løfteopgaver. 

Alle løsninger kan skræddersys efter kundens behov, udfordringer og 
belastning. På den måde sikres en effektiv, sikker og tidsbesparende 
arbejdsgang for alle medarbejdere. 

1  Oplysninger og tal fra Arbejdstilsynets rapport kan findes her: 
 https://at.dk/media/3114/arbejdsgivernes-samlede-omkostninger-2011.pdf
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Alle løsninger kan skræddersys 
efter kundens behov, 
udfordringer og belastning. På 
den måde sikres en effektiv, sikker 
og tidsbesparende arbejdsgang 
for alle medarbejdere.

Ondt i ryggen?

Vi samarbejder med den sønderjyske virksomhed FLK-Cabin. Vi har 
i fællesskab designet specialkabiner til Hyster trucks for at sikre de 
bedst mulige ergonomiske betingelser for truckføreren.

Kabinerne er kvalitetssikre med de højeste standarder indenfor 
komfort, støjniveau og udsyn. Ved at give føreren de bedst tænkelige 
side- og udsyn betingelser mindskes risikoen for sammenstødsulykker 
samtidig med, at det skaber et optimalt arbejdsklima. 

DET ER OFTE PERSONER, der løfter, flytter og bærer meget, 
der oplever at have ondt i ryggen. Det er for eksempel typisk 
i arbejdet med transport, logistik og lager.  

Specielt i de arbejdsområder er gener i ryg og led noget, der kan 
nedbringes ved at benytte sikre arbejds- og løfteværktøjer i det 
daglige arbejde. Det kan være med til at nedsætte risikoen for ryg- 
og ledskader markant, samtidig med at reducere de efterfølgende 
konsekvenser for både medarbejder og arbejdsgiver. 

Ifølge Arbejdstilsynet ligger nøglen til at undgå arbejdsskader i 
planlægning og tilrettelæggelse af de løft, der kan medføre skader. 
Det betyder blandt andet brug af de rigtige sikkerhedsforanstaltninger 
og det rette udstyr.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav og regler for det generelle 
arbejdsmiljø, men ikke hvordan og hvad, der kan gøres for at 
imødekomme dem. Det er derfor op til den enkelte virksomhed at 
gøre, hvad der skal til for, at de overholdes.    
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Ifølge Arbejdstilsynet er sikkerhed en fælles opgave, der skal være en 
integreret del af alle virksomheders aktiviteter. Alle på arbejdspladsen 
skal derfor løbende have øje for arbejdsmiljøet og være med til at 
skabe og vedligeholde sunde og sikre rammer.

RS 1.6 
Hyster R1.6 er en kombineret stand-in og sit-in stabler. Den 

sikrer mulighed for ergonomisk varieret kørsel for føreren 

og god beskyttelse både mod sammenstød og nedfaldne 

genstande.

K1.0L
Hyster K1.0L er en ordre plukker som giver mulighed 

for sikker og effektiv plukning af varer i højden. En 

ordre plukker reducerer risikoen for skader på 

lageret.

P2.0-3.0S BIGA platform
En Hyster P2.0-3.0S giver muligheden for at beskytte 

føreren. Beskyttelsesplatform på en elektrisk palleløfter 

reducerer risikoen for hælskader og skader ved 

sammenstød.
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