
Tittel LÆRINGSDOKUMENT nr.02: 
Fraværsskade etter kuttet hånd på sag 

 
 

Type hendelse Ulykke DFU (definert fare og 
ulykkessituasjon) 

Kuttskade Utstyr i bruk Kappeutstyr 
(bordsag) 

Faktisk 
konsekvens 

Alvorlig kuttskade i hånden. Sener og nerver 
avrevet. Kuttet ble sydd samme dag(fredag) og 
operert mandagen etter. Sykemeldt 1 uke, deretter 
jobbet på aktiv sykemelding med alternativt 
arbeid. Anslått å være funksjonell og igjen etter 5-
6 mnd.  

Potensiell 
konsekvens 

Kunne kappet av seg hånden.  
Hansken satte seg fast og stoppet 
sagen, slik at dette ikke ble utfallet. 

Arbeidssituasjon Saging av bord på langs med Dewalt bordsag 

Hendelses-
beskrivelse 

En tømrer skadet seg da han skulle sage et bord 
med en bordsag.  

 
Spaltekniven på sagen var demontert. 
 
Spaltekniven splitter bordet når det sages på langs. Når 
denne var demontert, kunne og ble bordet klemt på 
baksiden av sagen, bordet ble «hugd» tak i av saga og 
skjøvet tilbake. Denne bevegelsen satte skadede ut av 
balanse og han fikk hånda plasser på sagbladet.  
 
Skadede brukte hansker og denne kilte seg fast mellom 
sagbladet og bordflaten, slik at sagbladet stoppet.  
 
Skadede kuttet seg kraftig, løp selv fra ulykkesstedet til 
brakkeriggen for å få kompresjon og få stoppet 
blødningen. Ble fulgt fra byggeplass til legevakten av en 
overordnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Direkte årsak Feil bruk av arbeidsutstyr (bruk av sag uten sikkerhetsinnretning) og manglende konsentrasjon: 

Den skadede beskriver selv at han var stresset for å bli fort ferdig før helgen. Dette var det siste bordet som 
skulle sages. Han tenkte ikke over at spaltekniven manglet. 
 
Undersøkelse i etterkant av ulykken viser at det også var 2 andre sager uten spaltekniv i en container på 
prosjektet (disse var på undersøkelsestidspunktet ikke i bruk). 

Bakenforliggende 
årsak 

Utstyr/ergonomi:  

Spaltekniven fjernes fordi den oppleves som tung å jobbe med og er mye i veien. 
Organisatorisk: 

Kultur for at det var greit/vanlig å benytte denne uten spaltekniv/bladbeskyttelse. 

Momenter for 
læring 

Bevisstgjøring: Hele organisasjonen må være bevisst at det er påbudt at sikkerhetsinnretning skal være på 

plass ved bruk. Dette gjelder alt utstyr/verktøy/arbeidsplattformer m.m. 
 
Riktig utstyr i riktig tilstand til utførelse av jobben: Arbeidsledelsen må i planlegging av arbeidet sikre at det 

planlegges med riktig utstyr og at riktig utstyr er tilgjengelig for utførelsen. 
 
Tilrettelegging: Det skal undersøkes sentralt om det er andre typer sager som kan benyttes, som er mer 

tilrettelagt til arbeidsoperasjonen. Ledelsen og utførende må samarbeide i forbindelse med valg/innkjøp av sager 
og arbeidsutstyr. 
 
Kontroll av utstyr: Alle prosjekter skal sjekke, f. eks i forbindelse med vernerunde, om de har denne typen eller 

annet utstyr der sikkerhetsinnretninger er demontert. HMS-avdelingen vil utarbeide en sjekkliste for sager som 
blir tilgjengelig i styringssystemet, men kontroll bær igangsettes umiddelbart og uavhengig av om denne liste er 
tilgjengelig og f.eks dokumentere dette i vernemøtereferat. Eventuelle avvik skal følges opp som RUH. 
 
Den enkeltes ansvar: Alle har selv ansvar for å påse at alt arbeidsutstyr som skal benyttes er i den stand det 

skal være og ikke benytte ustyr som ikke er beregnet på arbeidet som skal utføres. 
 
Konsekvenser ved brudd på sikkerhetsbestemmelsene: Det vil bli gitt advarsler til ansatte/innleide som 

benytter arbeidsutstyr/verktøy som ikke er i den stand det skal være/som fjerner sikkerhetsanordninger. 

 


