
1FØLGER EFTER ELULYKKER

HVER FEMTE 
DELTAGER FIK 
ELEKTRISK STØD
Stød. Nu skal indsamlingen af data fra den 
store undersøgelse bearbejdes
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FLEST STØD FRA VEKSELSTRØM
Fakta om stød og strøm: 
•  85 procent af stødene stammede fra 

vekselstrøm, seks procent fra jævnstrøm, 
fire procent fra statisk elektricitet, en pro-
cent fra induktion og 0,3 procent fra lys-
bue. Tre procent kendte ikke strømtypen

•  Stød fra jævnstrøm, induktion og statisk 
elektricitet blev i den selvvurderede al-
vorlighed langt overvejende vurderet som 
’slet ikke alvorlig’. 

16 E L E K T R I K E R E N   4 · 2 0 2 0

Gennem et halvt år har delta-
gerne i den store undersøgelse af 
følger efter elulykker ugentligt 
svaret på sms’er og blandt andet 
fortalt, om de har fået stød. Og 
det er sket for ganske mange. 

20 procent af de deltagende 
medlemmer af Dansk El-For-
bund (DEF) fortalte, at de havde 
fået stød. En del fik stød flere 
gange. 

I forbindelse med, at sms-
forløbet nærmede sig afslutnin-
gen, har seniorforsker Karen 
Biering sammenfattet en række 
hovedtal. Nu skal forskerne på 
Arbejdsmedicin på Regionsho-
spitalet Herning i gang med et 
stort analysearbejde, hvor blandt 
andet resultaterne fra forløbet 
skal sammenholdes med oplys-

ningerne fra den indledende 
spørgeskemaundersøgelse. 

Flere end 2.000 stød
Tallene blev gjort op på et tids-
punkt, hvor forløbsundersøgel-
sen var tæt på mål: Svarene fra 
nogle få deltagere, der kom sent 
i gang, manglede, men med langt 
størstedelen af sms-svarene i hus 
kunne Karen Biering konstatere, 
at der blandt deltagerne var rap-
porteret 2.331 stød. 

Antallet af ramte personer 
var lidt lavere: 1.129 havde fået ét 
stød, mens 318 havde fået to. 94 
elektrikere oplevede tre gange 
at få stød, mens 61 rapporterede 
mellem fire og helt op til ni stød 
på det halve år. 

– Heldigvis blev langt de fle-
ste stød af deltagerne vurderet 
til at være ’slet ikke alvorlige’, 
nemlig 73 procent. 23 procent 
vurderede et stød til at være ’lidt 
alvorligt’, mens de sidste fire 
procent af stødene blev vurderet 
til at være ’noget, ret eller meget 
alvorlige’, oplyser Karen Biering.

Skæv aldersfordeling
Ifølge opgørelsen har stødene 
ramt bredt over hele landet, og 
forholdsmæssigt rammes mænd 

og kvinder også lige ofte. Til 
gengæld ses en skævhed, når det 
gælder de ramtes alder. 

Unge rammes oftere end æl-
dre, og umiddelbart rapporterede 
lærlinge også om flere stød end 
svendene. Her var der dog blandt 
lærlingene kun svagt flere rap-
porteringer i forhold til de unge 
blandt svendene. 

Medlemmer med en videre-
gående uddannelse rapporterer 
færre stød. Men de har nok også 
andre typer opgaver, konstaterer 
Karen Biering. 

Trofaste deltagere
I alt 22.287 medlemmer af DEF 
blev inviteret til undersøgelsen, 
og cirka 7.000 sagde ja til at del-
tage i de ugentlige opfølgninger. 
 Efter starten, hvor 81 procent sva-
rede, faldt gennemsnittet til 63. 

– Vi havde håbet på at få flere 
med fra start, men til gengæld var 
deltagerne trofaste, da de først 
kom i gang, beretter Karen Bie-
ring. 


