
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården anmäler oftare hot och våld samt överbelastning av kroppen än andra 
branscher. Undersköterskor och sjukvårdsbiträden är den yrkesgrupp som oftast anmäler 
arbetsskada. Mer än hälften av deras anmälningar gäller hot eller våld.

Korta arbetsskadefakta Nr 9/2010

Intervjuundersökning     
I Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2005 - 2009 
angav 52 procent av undersköterskorna och sjukvårdsbiträ-
dena och 44 procent av sjuksköterskorna att de utsatts för hot 
eller våld de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för 
samtliga yrken är 14 procent. 41 procent av undersköterskorna 
angav också att de minst en dag i veckan haft ont i höfter, ben, 
knän eller fötter. Motsvarande siffra för samtliga yrken var 26 
procent.

Anmälningar enligt 2 § i arbetsmiljöförordningen
Enligt 2 § i arbetsmiljöförordningen är en arbetsgivare skyldig 
att snarast anmäla dödsfall, allvarliga olyckor och tillbud till 
Arbetsmiljöverket. Åren 2008 - 2009 har 560 sådana anmäl-
ningar gjorts inom hälso- och sjukvården varav 220 gäller hot 
och våld. 

Anmälda arbetsolyckor enligt lagen om arbetsskade-
försäkring (LAF).
Åren 2008 - 2009 anmäldes 2 560 arbetsolyckor med sjukfrån-
varo inom näringsgrenen hälso- och sjukvård. 13 procent av 
anmälningarna gällde hot och våld (fig 1). Motsvarande andel 
för yrkesgruppen behandlingsassistenter är 45 procent och för 
skötare och vårdare 43 procent. Exempel: En mentalskötare 
vid psykiatrisk tvångsvård fick slag och sparkar som orsakade 
knäskada då patienten blev våldsam när han skulle få en in-
jektion. 32 procent av anmälningarna gällde överbelastning av 
kroppsdel. Exempel: En ambulanssjukvårdare skadade sitt knä 
vid överflyttning av patient från båren till akutintagets säng. 

Figur 1. Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom hälso- och 
sjukvården 2008 - 2009. 
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Undersköterskor är den yrkesgrupp som anmäler flest arbets-
olyckor. 19 fall per tusen förvärvsarbetande. Motsvarande siffra 
för samtliga yrken är 6 fall per tusen anställda.

Anmälda arbetssjukdomar enligt lagen om arbets-
skadeförsäkring (LAF).
Åren 2008 - 2009 anmäldes 1 630 arbetssjukdomar inom hälso- 
och sjukvården varav 87 procent var kvinnor (figur 2). 
10 procent har angett att man utsatts för smitta. Hälften av de 
anmälningar som har en social eller organisatorisk orsak gäller 
relationer på arbetsplatsen. 

Figur 2. Anmälda arbetssjukdomar inom hälso- och sjukvården
2008 - 2009. Fördelade efter orsak.
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Figur 3 visar att undersköterskorna ligger högst även när det 
gäller anmälda arbetssjukdomar. 
Exempel: En undersköterska på äldreboende hjälper brukarna 
med förflyttning i och ur rullstolen samt med vändningar i säng-
en. Det har lett till problem med ländrygg, axlar och ben.

Figur 3. Yrkesgrupper inom sjukvården med flest anmälda arbets-
sjukdomar per tusen förvärvsarbetande. 2008 - 2009. 
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