
 

Vejledning til indberetning af arbejdsulykker  

Sådan indberetter du arbejdsulykker 

 
Denne vejledning henvender sig til brugere, der skal indberette Arbejdsulykker til Ulykkessta-
tistikken. 

For vi kan anvende indberettede data i statistikken er der afgørende, at de er korrekte og fyl-
destgørende. Det er derfor vigtigt, at du tager dig tid til at gennemgå det indberettede materiale 
for fejl og mangler og retter, hvis noget er forkert. 

Ulykkesoplysninger 
Nedenfor kan du se de oplysninger, som DA Statistik modtager fra Arbejdstilsynet: 

Oplysninger for hvert arbejdssted (P-nummer): 

• Dato for ulykkestidspunkt 
• EASY-løbenummer 
• EASY-kode for hvordan skaden skete (årsag) 
• EASY-kode for skadens art 
• EASY-kode for skadet del af legemet 
• Skadens fravær/følge  

 
Hvem kan se og redigere i indberetningen til ulykkesstatistikken 
Kun brugere oprettet som Administrator eller Superbruger_Ulykkesstatistik kan se og redigere 
i Ulykkesstatistikken. 

Ulykkesstatistikken 
Ulykkesstatistikken findes på indberetning.da.dk/Min side/Indberet statistik/Ulykkesstatistik. 

Godkendelse af ulykker 
Du kan godkende Ulykkesstatistikken på to måder: 

1. Hvis alle virksomhedens P-numre er i samme branche, kan du vælge knappen ’Samlet over-
sigt’.  

2. Hvis alle P-numre ikke er i samme branche, så skal godkendelsen ske pr. P-nummer. 
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Opbygning af skema til godkendelse af ulykkesstatistik 
 

Indberetning til Ulykkesstatistikken: 

 

 

Kontroller, at data indmeldt til Arbejdstilsynet er korrekte, og korriger disse hvis nødvendigt. 

 
 

Ulykkesindberetningen afsluttes ved tryk på knappen ’Godkend indberetning’. 

Korrektion af ulykke 
For at korrigere en ulykkesoplysning, klikker du med musen i det felt, der skal korrigeres og 
indtaster ny værdi.  

Opdatering afsluttes ved tryk på knappen ’Godkend indberetning’. 

Slet en ulykke 
For at slette en allerede oprettet ulykke, trykker du på ’Skraldespanden’ til højre for ulykken, 
der skal slettes. 

Opdatering afsluttes ved tryk på knappen ’Godkend indberetning’. 

Oprette en ulykke 
En manglende ulykke oprettes ved at trykke på ’Tilføj ulykke’. 

Følgende oplysning skal findes i virksomhedens administrative system: 

• Ulykkesdato 

Følgende oplysninger finder du i nomenklaturoversigten på s. 3-6: 

• Årsag, Skadens art, Skadet legemsdel og Fravær/Følge 

 
 

Nomenklaturer 
Vælg Årsag, Skadens art, Skadet legemsdel og Fravær/Følge fra nedenstående nomenklaturer. 
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Årsag 
Kode Navn 
10 Kontakt med elektrisk strøm, varme/kulde, farlige stoffer 
11 Svejsebue, lysbue, gnister, lyn 
12 Elektricitet (stød) 
13 Åbne flammer, varme eller brændende genstande/omgivelser 
14 Kolde/frosne genstande/omgivelser 
15 Farlige stoffer - ved indånding gennem næse/mund 
16 Farlige stoffer - på/gennem hud/øjne 
17 Farlige stoffer - gennem fordøjelsessystemet ved at sluge/spise 
19 Anden kontakt med elektrisk strøm, varme/kulde, farlige stoffer 
20 Druknet/begravet/omsluttet af med iltmangel til følge 
21 Druknet 
22 Begravet under fast materiale 
23 Omsluttet af gasser eller luftbårne partikler 
29 Anden form for drukning/begravelse/omslutning 
30 Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) 
31 Ved lodret bevægelse (fx faldt ned) 
32 Ved vandret bevægelse (fx hen ad gulv) 
39 Andre typer fald, støden imod en stationær genstand 
40 Ramt af/kollideret med genstand eller person i bevægelse 
41 Ramt af udslynget genstand (fx fra maskine)  
42 Ramt af faldende genstand 
43 Ramt af svingende genstand 
44 Ramt af roterende, bevægende, rullende genstand (herunder også køretøjer)  
45 Kollideret med genstand eller person i bevægelse (inklusive køretøjer)  
49 Anden skademåde, hvor tilskadekomne rammes af/kolliderer med genstand eller person 
50 Kontakt med skarp/spids/grov genstand 
51 Skåret sig på 
52 Stukket sig på 
53 Revet eller skrabet sig på 
59 Anden kontakt med skarp/spids/grov genstand 
60 Klemt/mast 
61 Klemt/mast i (fx maskine, maskindele) 
62 Klemt/ mast under (fx betonplade, bil, container) 
63 Klemt/mast mellem (fx containere, værktøj, anden genstand) 
69 Anden skademåde, hvor tilskadekomne klemmes/mases 
70 Fysisk og psykisk overbelastning 
71 Fysisk overbelastning af kroppen (muskler, knogler og led) 
72 Fysisk overbelastning pga. stråling, lyd, lys eller tryk 
73 Psykisk overbelastning, psykisk chok 
79 Anden fysisk eller psykisk overbelastning 
80 Bid, stik, spark mv. fra dyr og personer 
81 Bidt af 
82 Stukket af (fx insekter, fisk m.v.) 
83 Slag, spark, kvælertag, knivstik m.v. 
89 Anden type bid, stik, spark mv. fra dyr eller personer  
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90 Anden skademåde eller uoplyst 
98 Anden oplyst skademåde 
99 Uoplyst skademåde 

  
 
Skadens art 
Kode Navn 
10 Sår og overfladiske skader 

11 Overfladiske skader (inkl. blå mærker, insektbid, fremmedlegeme i øje eller øre) 

12 Åbne sår (inkl. afrivning af negle, sår med muskel-/sene-/nerveskader) 

19 Andre former for sår og overfladiske skader 

20 Knoglebrud 

21 Lukkede brud 

22 Åbne brud 

29 Andre former for knoglebrud 

30 Ledskred, forstuvninger og forstrækninger (overbelastning) 

31 Ledskred (fx skulder der er gået af led)  

32 Forstuvninger og forstrækninger (inkl. overrivning af muskler, sener/nerver, brok) 

39 Andre former for ledskred, forstuvninger og forstrækninger 

41 Amputation, afrivning eller knusning af legemsdel 

50 Hjernerystelse og indre skader 

51 Hjernerystelse og indre skader i kraniet 

52 Indre skader i brystkasse, mave eller bækken 

59 Andre former for indre skader 

60 Forbrænding, skoldning, ætsning og forfrysning 

61 Forbrænding og skoldning (pga. varme genstande, ild, friktion, bestråling, strøm) 

62 Ætsning (udvendig) 

63 Forfrysning 

69 Andre former for forbrænding mv. 

70 Forgiftning og infektion 

71 Akut forgiftning (ved indånding/indtag af giftige/ætsende stoffer, hudkontakt, indsprøjt eller dyrebid) 

72 Akut infektion 

79 Andre former for forgiftning og infektion 

80 Drukning og kvælning 

81 Kvælning (ved manglende ilt, begravelse under materiale, fremmedlegeme i luftveje) 

82 Drukning (også uden dødelig udgang) 

89 Andre former for drukning eller kvælning 

90 Skader, der skyldes lyd, vibrationer eller tryk 

91 Akut hel eller delvis tab af hørelsen 

92 Skader, pga. ændringer i tryk i luft eller vand 

99 Andre skader, pga. lyd, vibrationer eller tryk 

100 Skader, pga. ekstreme temperaturer, lys eller bestråling 
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101 Hedeslag og solstik  

102 Bestråling (inkl. svejseøjne) 

103 Skader, pga. lave temperaturer (fx nedkøling af kroppen) 

109 Andre skader, pga. ekstreme temperaturer, lys eller bestråling 

110 Chok 

111 Chok som følge af aggression og trusler fra mennesker 

112 Traumatisk chok (fx elektrisk chok og chok udløst af fysiske skader) 

119 Andre former for chok (fx angreb fra dyr, naturkatastrofer) 

121 Flere lige alvorlige skader 

900 Anden oplyst eller uoplyst skade 

998 Anden oplyst skade 

999 Uoplyst skade 
 
 
Skadet legemsdel 
Kode Navn 
10 Hoved 

11 Kranium, hjerne samt hjernenerver og -kar 

12 Ansigtsområdet 

13 Øjne 

14 Ører 

15 Tænder 

18 Skader på flere dele af hovedet 

19 Andre dele af hovedet 

20 Hals, inkl. halshvirvler 

21 Hals, inkl. halshvirvler 

29 Andre dele af halsen 

30 Ryg inkl. rygsøjle 

31 Ryg inkl. rygsøjle 

39 Andre dele af ryggen 

40 Krop og organer 

41 Brystkasse og ribben, inkl. led og skulderblade 

42 Brystet, inkl. organer 

43 Bækken- og maveregion inkl. organer 

48 Skader på flere dele af kroppen 

49 Andre dele af kroppen 

50 Skulder, arm, hånd 

51 Skulder og skulderled 

52 Arm, inkl. albue 

53 Hånd 

54 Fingre 

55 Håndled 
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58 Skader på flere dele af overkroppens lemmer 

59 Andre dele af overkroppens lemmer 

60 Hofte, ben, fod 

61 Hofte og hofteled 

62 Ben, inkl. Knæ 

63 Ankel 

64 Fod 

65 Tæer 

68 Skader på flere dele af underkroppens lemmer 

69 Andre dele af underkroppens lemmer 

70 Hele legemet, flere legemsdele eller psyken 

71 Hele legemet (systemisk påvirkning) 

72 Psyken 

78 Skader på flere dele af legemet 

90 Andre dele af legemet eller uoplyst 

98 Andre dele af legemet 

99 Uoplyst legemsdel 
 
  
Fravær/Følge 
Kode Navn 
1 Uarbejdsdygtighed mindre end 1 dag 
2 Uarbejdsdygtighed 1-3 dage 
3 Uarbejdsdygtighed 4 - 6 dage 
4 Uarbejdsdygtighed 7 - 13 dage 
5 Uarbejdsdygtighed 14 - 20 dage 
6 Uarbejdsdygtighed mindst 21 dage, men mindre end én måned 
7 Uarbejdsdygtighed mindst én måned, men mindre end tre måneder 
8 Uarbejdsdygtighed mindst tre måneder, men mindre end seks måneder 
9 Permanent uarbejdsdygtighed eller seks måneders og derover. 
10 Ulykker med dødelig udgang 
99 Uarbejdsdygtighed uoplyst 
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