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TEMA: Arbejdsmiljø   |   Arbejdsskader

Sygdom Årsag Konsekvenser
5 x skadet knæ Spark fra hest/ko

Løft af hund
Overrevne korsbånd
Meniskskade
Flere operationer i knæet
Slidgigt i knæet nu

2 x diskusprolaps Løft af hund
Kælvning

Brancheskift

2 x kompliceret inficeret fraktur af yder-
ste led på fingre 

Hjalp med at læsse hest
Fingre i klemme i reb, ko

Amputation af yderste stykke af hhv. 1 og 3 fingre. 
Kosmetisk ikke pænt. Fryser meget let på finger-
stumper og hjælper ikke med at læsse hest længere.

3 x fraktur – hhv. Ulna, ankel og hånd I klemme under ko
Fald i ulovlig løsdriftsstald
Levende syn

Fyring
Brancheskift
6 % invalid

Et vred og hold i ryggen
 

Hjalp med at læsse hest Hjælper ikke med at læsse heste længere, selv om 
jeg gerne vil.

En smadret albue Reponering af børslyngning Kronisk dårlig skulder
Luxeret skulder
Luxeret håndled
Bursitis ved hofteled
Tendinitis
Ødelagt sene i fod

Håndtering af hest
Trådt på at ko v. operation
 
Spark fra hest
Rektalscanning/Kødkontrol

Brancheskift

Smadret biceps Hest satte sig ned i tvangs-
boks under rektalscanning

Brancheskift

Corneasår Kradset af kat Kronisk øjenirritation, der ikke vil hele
4 x selvtraume Selvinjektion

Skåret sig med inficeret skal-
pel
Medicin i øjet

Knæledsinfektion
Bekymring

2 x for tidligt fødte børn Stordyrspraksis For tidligt født børn, et i uge 31.
11 x infektion 
(1 Pseudomonas)
 
 

Bid fra:
Hund
Kat
Diskosfisk

Hospitalsindlæggelse med IV antibiose
Bredspektret antibiose.

6 x Cryptosporidie-infektion Kalve Hospitalsindlæggelse, hvor læger ønskede at lave 
eksplorativ laparatomi, dyrlægen sagde nej tak, og 
det viste sig ikke nødvendigt.

5 x Ringorm Kattekilling/Tyr/Kalve/Marsvin  
2 x Listeriose 
Bylder på arme og hænder
Mavetarminfektion

Fødselshjælp på køer Antibiotikabehandling
Akut lægebesøg
Hospitalsindlæggelse

Papegøjesyge Job på fjerkræslagteri Sygemelding
Salmonella
Campylobacter
Giardia

Ko
Hund
Kat

Antibiotikabehandling

Øjenbetændelse Spaltning af byld, ramte øjet Antibiotikabehandling
Coxiella burnetti Kvægpraksis Abort og ingen ny graviditet, læger følger fortsat 

titter. Også bekymret for Q-feber.
Infektion under fingerneglene Øreoprens på hund uden 

handsker
7 af 10 negle faldt af, nu bruges altid handsker ved 
ørerens.

Campylobacterinfektion, som medførte 
en tværgående rygmarvsbetændelse

Arbejde i kødkontrol Kan arbejde få timer om ugen nu, før 37 timer.
Anerkendt som arbejdsskade.

Hepatitis E med efterfølgende neuropati Klinisk praksis Uvist om symptomerne forsvinder
2 x allergi Hest

Hund
Brancheskift

9 x stress Arbejdet
Mobning fra chefen

Sygemelding fra 2 uger – 6 mdr.
Fyring
Depression
IBD
Immunodepression
Opkast hver dag inden mødte på arbejdet
Omlægning af arbejdsliv
Skal fortsat passe på 

2 x udbrændthed Arbejdet
Chikane fra overordnet

6 ugers sygemelding

En opgørelse 
over skaderne, 
som de godt 50 
dyrlæger, forfat-
terne har været i 
kontakt med i for-
bindelse med 
skrivningen af 
denne artikel, har 
haft. Nogle dyr-
læger har haft 
mere end en 
skade.


