Ulykker på landet
Ødelagt øje kræver hjælp til bedriften
Et voldsomt smæld – som at få en kohale i øjet. Sådan oplevede en
landmand det, da han skulle spænde en skiveskårlægger på traktoren.
Redskabet drillede, men faldt dog til sidst på plads. Samtidig rev der sig
imidlertid en metalsplint løs, og den ﬁk landmanden i øjet. I bakspejlet
kunne han se, at det var skidt, så han fór ind til sin kone. De skyndte sig
af sted til lægen, som straks sendte dem på sygehuset. Hverken syn
eller øje stod dog til at redde, og der var ingen vej uden om en protese.
Landmanden er efter ulykken præget af træthed og har svært ved ﬂere
arbejdsopgaver. Han kan ikke få driften til at hænge sammen uden hjælp
og har fået bevilget assistance 12 timer om ugen.

Anmeldte alvorlige arbejdsulykker

Vidste du at






• 18 procent af alle ulykker i
landbruget sker ved betjening
af maskiner.

En rullestol angiver en anmeldt alvorlig arbejdsulykke i 2009, 100 i alt.
I 2008 blev der i alt anmeldt 142 alvorlige arbejdsulykker.
De røde rullestole angiver antallet af anmeldte arbejdsulykker til dato i
2010. En alvorlig arbejdsulykke har medført amputation, knoglebrud eller
omfattende skader på legemet.

• De ﬂeste øjenskader er overﬂadiske (”noget i øjet”), men
19 procent af dem er mere
alvorlige og kræver omfattende behandling – for eksempel
amputation.

Aktuelle råd
• Vær hurtig med øjenskyl ved fremmedlegemer i
øjet. Kontakt altid en læge og fortsæt skylning
under transporten.
• Vær godt forsikret – tal med en DLBR
forsikringsmægler.
• Er skaden sket, kan en socialkonsulent eller den
lokale 3F afdeling hjælpe i forhold til kommunen,
anmeldelse af skaden og ansøgning om erstatning.
• Arbejdsskader skal anmeldes digitalt.

Læs mere om ulykken på
www.barjordtilbord.dk
www.landbrugsulykker.dk
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• 7 procent af dem går ud over
øjnene.

