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Førstehjælp er vigtig 

Alle ved det er vigtigt, men ikke 

alle kan førstehjælp.  

 

Sørg derfor for at:  

 Mindst en på arbejdspladsen 

har taget førstehjælpskursus. 

 Der er førstehjælpsudstyr til-

gængeligt. 

 Der hænger en opdateret tele-

fonliste med numre på læge, 

pårørende m.fl. centralt place-

ret. 

 Ring 112 - hellere en gang for 
meget end en gang for lidt. 

Anmeldelse af arbejdsulykker 

På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside finder du:  

 Oplysninger om anmeldelse af arbejdsskader. 

 Information om mulighederne for erstatning. 

 Mulighed for selv at beregne en vejledende erstatning efter 

en arbejdsskade. 

 

Fra 1. juli 2010 er det lovpligtigt for arbejdsgivere, læger og 

tandlæger at anmelde arbejdsskader digitalt i EASY. Anmeldel-

sen går automatisk både til Arbejdsskadestyrelsen til den lov-

pligtige arbejdsskadeforsikring og Arbejdstilsynet.  

 

Sikkerhed ved klargøring af fastkørte ma-
skiner 

Så klog er en 21-årig landmand i dag, efter han i høsten 

ville prøve at fjerne noget halm, som sad i klemme ved rul-

lerne til medbringerbåndet på en samlevogn til bigballer. 

 

Halmen sad godt fast, så han startede maskinen og stoppede den 

igen, for at kunne fjerne noget af halmen. Desværre fik han ikke 

maskinen standset helt. Rullen fik fat i jakkeærmet, så armen 

blev trukket ind i maskinen til 10 cm over albuen. Hans far kom 

styrtende til og skar ham fri. Nu tog smerterne for alvor fat, og 

sønnen skreg som besat. Hans overarm var brækket, men ellers 

var der på mirakuløs vis ikke sket andet. Eneste men synes at 

være erindringen om det smæld, det gav, da armen brækkede. 

 

Stands motoren 

Fællestræk ved maskinulykker er, at maskinoperatøren ikke har 

standset motoren eller koblet maskinen fra, før han tager sig af 

problemet, samt at efterløbstiden overses. 

 

Bloker med omtanke 

Hvis du vil blokere sikkert, så brug bremseklodser og kiler. Sam-

tidig bør du om muligt sikre bevægelige dele. Fastlås for eksem-

pel skærecylinderen på en finsnitter, så du er helt sikker på, at 

den ikke bevæger sig. 

 

Fjern blokeringer med redskaber 

Brug aldrig de bare hænder til at fjerne blokeringer. Forsøg heller 

ikke at sparke dem fri. Brug redskaber, men afbryd alligevel altid 

maskinen. Selv ved brug af redskaber til at fjerne blokeringer 

sker der mange skader, fordi maskinen ikke var helt i ro. 

 

Før vedligehold 

 Stands maskinen og tjek, at intet på den kører længere (efter-

løbstiden kan være op til 5 minutter). 

 Smør aldrig uden afskærmning, mens maskinen arbejder. 

 Fastgør alt, der kan bevæge sig. 

 Hvis andre arbejder på maskinen: 

o Bliv enige om, hvad I skal gøre og hold fast ved det. 

o Kommuniker klart. 

• Fjern startnøglen. 

http://www.ask.dk/
http://www.ask.dk/Selvbetjening/Beregn-selv.aspx
http://www.easy-forebyggelse.dk/
http://www.ask.dk/
http://www.at.dk/

