
ForUlykket som oppFyller Følgende kriterier skal til sykehUs 
Umiddelbart etter nødvendig Førstehjelp
» Har vært utsatt for høyspent
» Har vært utsatt for lynnedslag 
»  Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen
»  Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken
» Har brannskader 
»  Har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser)

Vær oppmerksom på fallskader

deFinisjoner
strømgjennomgang: 
»  Strøm ledet gjennom en persons kropp, f.eks fra hånd til hånd eller hånd til fot. 
»  Strøm gjennom for eksempel bare en hånd regnes ikke her som strømgjennomgang. 
» Hertil regnes ikke lysbue.
nerveskade: 
»  Skade på nervesystemet kan for eksempel gi lammelser, talevansker eller balanseproblemer. Vær 

oppmerksom på symptomer som nummenhet eller redusert følsomhet, som kan være et uttrykk 
for en nerveskade. 

Ytterlige opplysninger: www.stami.no/stromskader

meld alltid Fra om Ulykker  
til arbeidsgiver
Sørg for melding til:
» Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
» NAV
» Forsikringsselskap 
» Arbeidstilsynet

I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende 
skader eller død. Ytre og indre forbrenning, hjerte- og 
pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på mulige 
helseeffekter. 

De fleste strømulykker går heldigvis bra, men både høy- og 
lavspent strømulykke kan medføre skader av varierende 
omfang eller til og med død. Derfor må alle typer strømulykker 
tas på alvor!
 
Utvikling av psykiske plager, nerveskade, eller muskel- og 
skjelettlidelser en tid etter ulykken (senskader) kan forekomme. 
 
Det er viktig at alle som har vært utsatt for en strømulykke 
oppsøker helsevesenet, både av medisinske,  
og trygde- og arbeidsrettslige årsaker.

hvordan Forebygge strømUlykker!
» Gjennomfør risikoanalyse før arbeidet starter
» Ha kunnskap om internkontrollsystemet
» Ha gjennomført årlig opplæring i FSE-forskriften
»  Sørge for å unngå stress og andre påvirkninger som kan 

medføre større risiko, eks tidspress
»  Ha muligheten for å gjøre egne valg i hvordan oppgaven skal 

løses

strøm-
ulykker



Som nasjonal elsikkerhetsmyndighet forvalter 
DSB lov og forskrifter på elsikkerhetsområdet 
og fører tilsyn med disse. Regelverk og tilsyn 
sammen med informasjon er viktige virkemidler i 
elsikkerhetsarbeidet.

For å gjøre både regelverket og informasjonsarbeidet 
bedre er DSB avhengig av statistikk og annen 
informasjon om ulykker og hendelser. Vi har derfor 
lovpålagte krav i regelverket om melding av ulykker 
som omfatter strømgjennomgang eller lysbue samt 
andre hendelser. Det er arbeidsgiver eller den som 
forskriftene retter seg mot (eier av elektriske anlegg) 
som er ansvarlig for at ulykker blir meldt til DSB.

Elektrofagarbeidere som utfører arbeid i elektriske 
anlegg er pålagt krav i forskrift om sikkerhet ved 
arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Det er i 
FSE § 8 vi finner krav til melding av ulykker/uhell. 

Alle forskrifter har bestemmelser om ansvar og 
straff. De alvorligste ulykkestilfellene kan bli anmeldt 
og politietterforsket og eventuelt utløse reaksjoner 
eller straff. Den informasjonen DSB mottar i 
forbindelse med melding om elulykke blir bruk til 
statistikkformål og informasjonsvirksomhet i vårt 
holdningsskapende arbeid.

Arbeidsgiver og eier av det 
elektriske anlegg er ansvarlig 
for at ulykker i elektriske 
anlegg blir meldt DSB

For melding om strømulykker:
www.dsb.no/stromskader
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