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Alt, alt for mange lærlinge får stød
– og vi ønsker ikke, at du bliver den
næste. Det kan nemlig have rigtig alvor
lige konsekvenser at få stød, i sidste ende
kan det faktisk koste dig livet. Så tænk
over, om det virkelig er ”livsnødvendigt”
at arbejde med spænding på, inden du
påbegynder en arbejdsopgave.
Ofte handler det om at finde modet til at
turde sige fra over for sin mester eller
svend, som synes, at arbejdet sagtens kan
udføres med spænding på. Det er vigtigt
at huske, at med god planlægning kan
langt det meste arbejde udføres spæn
dingsløst på et andet tidspunkt.
Står du over for en arbejdsopgave,
så brug guiden her.

Er det absolut livsnødvendigt at
arbejde med spænding på?
Altså helt umuligt at slukke for strømmen på et andet tidspunkt
og dermed arbejde spændingsløst

NEJ

JA

Lav arbejdet på et andet
tidspunkt, hvor der kan
slukkes for strømmen,
og du undgår at sætte
dit liv på spil.

Er du fyldt
18 år?

JA

1. TÆNK DIG OM

Lav en kontrolmåling,
så du sikrer dig, at du
reelt arbejder uden
spænding. Derudover
skal du sikre dig,
at tavlen ikke kan
genindkobles, mens du
arbejder.

Lav en risikovurdering – hvordan kan risici minimeres?:
• Er du presset af en tidsfaktor, kunde, svend eller lignende –
kan det pres evt. fjernes?
• Kan du blive forstyrret?
• Er der ryddet på og omkring det sted, du skal arbejde under
spænding? Osv.

2. HAR DU DET RIGTIGE UDSTYR?
F.eks.
• Værktøj der ikke kan lave
kortslutning, altså som er
isoleret.
• Beskyttelsesbriller

Møder du modstand,
eller har du brug for
et råd, så kontakt
din arbejdsmiljø
repræsentant eller
Dansk El-Forbund.
Vi er til for dig!

• Isolerede handsker
• En isolerende stige
• En isoleret måtte at stå på
- osv.

3. DU MÅ IKKE VÆRE ALENE

HUSK

Der skal være nogen til stede, som kan hjælpe dig, i tilfælde
af det går galt. Fortæl dem, hvad de skal gøre, hvis du får stød.
F.eks. kan de bruge en træpind til at skubbe dig væk, hvis du får
stød.
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NEJ

Du må IKKE arbejde med spænding
på, og din mester skal derfor finde en
anden til at udføre opgaven. Hvis du
er under uddannelse, er fyldt 16 år
og er instrueret i opgaven, må du
udføre måling og fejlsøgning under
spænding. Men kun hvis du er under
opsyn af f.eks. en udlært elektriker
med erfaring på området.

4. DU SKAL HAVE KVALIFIKATIONERNE
Det er din mesters ansvar at sikre sig, at du har de nødvendige
kvalifikationer til at arbejde med spænding på, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Det kan han f.eks. gøre ved at træne dig i at arbejde med
spænding på, uden at der reelt er det.
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Strøm kan forårsage rigtig stor skade på din krop. Ud over de
synlige skader er der også en række skjulte skader, som stød kan
forårsage. Ofte skelner man mellem akutte skader, som er de
skader, der opstår umiddelbart efter, at du har fået stød, og senskader, som kan opstå flere måneder efter, at du fik stødet.

Hjernen
Sanser

Hjertet
Huden
Nyrer

Hvor alvorlige skaderne er, afhænger af spændingen, strømstyrken
og varigheden af strømstødet.
Mulige følgeskader af stød:
• Hjertet: Hjertestop og rytmeforstyrrelser.
• Huden: Forbrændinger på hele kroppen.
• Blodkar: Skader på blodkar i hele kroppen, herunder
blodpropper.

Musklerne

• Nyrer: Nyresvigt.
• Sanser: Skader på syn og hørelse.
• Musklerne: Kroniske smerter, føleforstyrrelser, svært ved at
holde på ting, kraftnedsættelse. Strømmen medfører generelt
ødelagt væv i knogler og muskler.
• Nerverne: Nerver er selv strømførende, og påvirkes kraftigt
eller ødelægges af et strømstød. Dette kan føre til hel eller
delvis lammelse.

Blodkar
Nerverne

• Hjernen: Bevidstløshed, vedvarende dårlig hukommelse,
koncentrationsbesvær, depression, angst, søvnforstyrrelser,
humørsvingninger og ændring i personlighed.
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Du har fået stød
Tag på skadestuen/til lægen

Orienter din mester om, at du har
fået stød

Skulle det ske, at du får stød, så har vi her udarbejdet en guide,
så du let kan se, hvordan du skal forholde dig til situationen.

Få stødet anmeldt/registreret

Det er vigtigt, at du sikrer dig så mange oplysninger og så meget
dokumentation som muligt, da det kan være relevant i tilfælde af
en erstatningssag. Sørg for at få noteret ned og tage billeder.
Møder du modstand på arbejdspladsen, eller har du brug for et
råd, så kontakt Dansk El-Forbund. Det er nemlig vigtigt for dig
– og os, at du er okay, og at du ved, hvordan du skal forholde
dig, så vi sammen får minimeret risikoen for, at det sker igen.

DERFOR SKAL DIT STØD ALTID
REGISTRERES/ANMELDES:
• Så vi kan forebygge. Arbejdsmiljørepræsentant/
mester skal følge op på ulykken og sørge for, at
det ikke gentager sig.
• Så vi kan dokumentere, hvor mange der får stød.
• Så du evt. kan få erstatning, hvis du får skader
eller bliver syg af det/de stød, du har fået.
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Har du været sygemeldt mere end 1
dag, udover den dag du fik stød?

JA

NEJ

Har du en
arbejdsmiljørepræsentant
(AMR)?

Stødet anmeldes på
EASY.dk.
(Det er din mesters
ansvar at få det anmeldt,
så sørg for at få en
skriftlig bekræftelse på
anmeldelsen.)

Kontakt Dansk
El-Forbund, så vi kan
rådgive dig i processen.

NEJ

Kontakt din mester eller
de andre i firmaet, og
få lavet en aftale om,
hvordan I registrerer
stødene.

JA

Kontakt vedkommende,
så I sammen kan få dit
stød registreret.

En god registrering beskriver
•
•
•
•

hvornår det er sket (dato og klokkeslæt),
om du har været på skadestuen/til lægen,
hvor stor spænding/ampere,
symptomer lige efter stødet.
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LOKALAFDELINGER

Læs mere på
def.dk/
stop-stød

Bornholm
Fabriksvej 1
3700 Rønne
Tlf. 5695 7082
bornholm@def.dk

Nordjylland
Hadsundvej 184
9000 Aalborg
Tlf. 9631 8600
nordjylland@def.dk

Fyn
Kanalvej 154 Z
5000 Odense C
Tlf. 6612 5205
fyn@def.dk

Nordsjælland
Ndr. Jernbanevej 16A
3400 Hillerød
Tlf. 4822 0160
nordsj@def.dk

København
Tikøbgade 9
2200 København N
Tlf. 3585 5000
kbh@def.dk

Storstrøm
Torvestræde 7
4760 Vordingborg
Tlf. 5537 4218
storstrom@def.dk

Lillebælt
Jens Grøns Vej 20
7100 Vejle
Tlf 7642 4350
lillebelt@def.dk

Sydjylland
Sallingsundvej 6B
6715 Esbjerg N
Stegholt 25
6200 Aabenraa
Tlf. 7513 3966
sydjylland@def.dk

Midtjylland
Banetoften 54
7500 Holstebro
Tlf. 9741 3355
Tronholmen 9
8640 Randers SØ
Tlf. 8643 8246
midtjylland@def.dk

Dansk El-Forbund Ungdom  Nyropsgade 14  1602 København V
Tlf. 3329 7000  def@def.dk  www.def.dk/ungdom

Vestsjælland
Borgediget 18
4000 Roskilde
Tlf. 4630 4250
vestsj@def.dk
Østjylland
Rymarken 4, 3. sal
8210 Århus V
Tlf. 8675 2500
ostjylland@def.dk

