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Arbejdsskadestyrelsen har for længst mistet sin eksistensberettigelse og burde nedlægges. 
Hellere i dag end i morgen, hævder en af Danmarks mest respekterede arbejdsmiljøforskere 
Tage Søndergård Kristensen, der mener, at det er spild af ressourcer at hælde penge i 
Styrelsen, som i virkeligheden gør mere skade end gavn. 
- Arbejdsskadestyrelsen er på en umulig opgave. Den skal afgøre på individniveau, om et 
givet sygdomstilfælde skyldes arbejdet eller ej. Principielt kan det ikke lade sig gøre, idet man 
ikke kan sortere sygdomstilfælde i arbejdsbetingede og ikke arbejdsbetingede. Man er derfor 
nødt til at have nogle klare kriterier for, hvordan man skal håndtere den tvivl, som der altid vil 
være. Sådanne klare kriterier har Arbejdsskadestyrelsen desværre ikke. I stedet træffer man 
beslutninger ud fra hjemmestrikkede tommelfingerregler, der hele tiden er under stærk kritik 
og jævnligt laves om, siger den 56-årige forsker. 
 
Halveringen af antallet af anerkendte erhvervssygdomme er den konkrete baggrund for forsk-
erens kritik. Som beskrevet i Ingeniøren 5/00 blev 26 procent af anmeldelserne anerkendt i 
1992, mens kun knap 15 procent blev anerkendt i 1998. Selv forklarede Arbejdsskade-
styrelsen faldet med en vis forskydning fra de traditionelle til de nye erhvervssygdomme, 
hvilket fik SF’eren Anne Baastrup til at bede daværende socialminister Karen Jespersen, der 
har ansvaret for Arbejdsskadestyrelsen, om en vurdering af nødvendigheden af en moderni-
sering af systemet. Ministeren svarede kort, at systemet egentlig fungerer fint, og at Arbejds-
skadestyrelsen hele tiden overvåger forskningen på området. Begge argumenter bliver af Tage 
Søndergård Kristensen vurderet som forkerte. 
 
- Dels er det direkte forkert, at faldet i anerkendelser skyldes en glidning over til “nye 
erhvervssygdomme”, og dels kan der stilles et stort spørgsmålstegn ved Arbejdsskade-
styrelsens “nøje overvågning” af den nye forskning, som kan skaffe dokumentation for 
eventuel anerkendelse af nye erhvervssygdomme. Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens 
egne statistikker, at anerkendelsen af hudlidelser faldt med 17,3 procent, hørelidelser med 
25,6 procent, vibrationslidelser med 20,2 procent og lungelidelser med 11,8 procent i den 
omtalte periode. Der har med andre ord været et fald i anerkendelsen af samtlige traditionelle 
erhvervssygdomme. Samtidigt er anerkendelsen af rygskader nu nede på fem procent, mens 
høreskader er nede på 11,6 procent. 
 
- Endelig kan det konstateres, at antallet af anerkendte kræftlidelser er faldet fra 137 til 97 til 
trods for den voldsomme interesse, der har været for netop disse alvorlige sygdomme. Endelig 
blev kun otte psykiske lidelser anerkendt i 1998. Begge disse tal er skandaløst lave og uden 
forbindelse med virkeligheden på arbejdsmarkedet. 
I praksis bliver erhvervssygdomme anerkendt i et samarbejde mellem Arbejdsskadestyrelsen 
og det rådgivende Erhvervssygdomsudvalg, der består af repræsentanter fra Sundhedsstyrel-
sen, Arbejdstilsynet samt fra de offentlige arbejdsgivere, DA, FTF og LO, som holder tre 



månedlige møder på højst fire timer, hvor de sammen vurderer, hvilke sygdomme, der bør 
komme på erhvervssygdomslisten og dermed anerkendes som erhvervssygdomme. Et 
eksempel er museskader, hvor Erhvervssygdomsudvalget stadig afventer yderligere forskning, 
før de eventuelt vil sætte sygdommen på listen over anerkendte erhvervssygdomme.  
 
I følge Tage Søndergård er problemet bare, at udvalget ikke har systematiske kriterier for 
vurdering af nye forskningsresultater på området. Man mangler ligeledes klare kriterier for 
anerkendelse af enkeltsygdomme. 
 
- Udvalget gør sikkert et glimrende stykke arbejde, men deltagerne har hverken kompetence 
eller tidsmæssige ressourcer til at danne sig et overblik over den forskning, der eksisterer, 
hvilket giver anledning til en række meget kritisable beslutninger. Dette kan jeg nævne en 
række eksempler på. Først og fremmest kan man nævne hjertesygdommene. Den interna-
tionale forskning har vist, at cirka 20 procent af hjertesygdommene skyldes arbejdsmiljøet, og 
alligevel har den danske Arbejdsskadestyrelsen mig bekendt ikke anerkendt én eneste hjerte-
sygdom. Et andet eksempel er sammenhængen mellem stressbelastninger i arbejdet og 
psykiske lidelser, hvor Arbejdsskadestyrelsen kun anerkender det såkaldte Post Traumatiske 
Stress Syndrom (PTSD). 
- Dette er i sig selv bemærkelsesværdigt, da mange andre psykiske lidelser kunne komme på 
tale. PTSD er per definition en reaktion på en pludselig, traumatisk begivenhed. Alligevel kan 
man læse i Arbejdsskadestyrelsens årsberetning for 1998, at betingelsen for anerkendelse er, 
at der er tale om en længerevarende, psykisk belastende påvirkning eller begivenhedsforløb. 
Her sætter man altså en betingelse, der er i direkte modstrid med definitionen på den lidelse, 
som man vil anerkende. 
 
- Et andet eksempel er sammenhængen mellem passiv rygning og henholdsvis lungekræft og 
hjertesygdomme. Der er international enighed om disse sammenhænge blandt det store flertal 
af eksperterne på området. Denne konsensus støttes af mange kompetente og systematiske 
oversigter i den internationale litteratur. I en række lande har man givet erstatninger til perso-
ner, der har været udsat for passiv rygning på arbejdet. Ikke desto mindre har den danske 
Arbejdsskadestyrelse afvist at anerkende sygdomme, der skyldes passiv rygning på jobbet. 
 
- Endnu et eksempel er sammenhængen mellem helkropsvibrationer og ryglidelser, som 
Arbejdsskadestyrelsen afviser med den begrundelse, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig 
dokumentation. Arbejdsskadestyrelsen henviser til en rapport om emnet fra en dansk over-
læge. Det fremgår dog ikke, hvordan overlægens rapport er gennemført eller hvilke kriterier 
for videnskabelig evidens, der har været anvendt. 
 
- Det amerikanske arbejdsmiljøinstitut, NIOSH, udgav i 1997 en rapport, der påviste en stærk 
evidens vedrørende en årsagssammenhæng. Konklusionen blev draget på grundlag af en 
systematisk vurdering af 19 undersøgelser i den internationale litteratur. Man når altså her til 
den stik modsatte konklusion af den danske Arbejdsskadestyrelse. I den danske overlæges 
rapport indgik kun fire af de 19 undersøgelser, der var med i den amerikanske. 
 
Også når det gælder vurderingen af enkelttilfælde benytter Arbejdsskadestyrelsen sig af 
hjemmestrikkede kriterier. De har dog ét systematisk træk: De er altid til ugunst for den 
skadelidte. 
- For eksempel kan man læse i Arbejdsskadestyrelsens beretninger, at belastninger på 
bevægeapparatområdet skal være “usædvanlige”, for at man kan få erstatning. Det er i 
modstrid med selve lovens idé, der jo netop er at give erstatning for de typiske belastninger, 



man kan møde inden for forskellige erhverv. Det svarer til at sige til en asbestarbejder, at han 
ikke kan få erstatning for asbestose, fordi det ikke er en usædvanlig belastning i hans branche. 
Et endnu mere grotesk eksempel kan man læse i styrelsens årsberetning for 1998, hvoraf det 
fremgår, at man i nogle brancher må være forberedt på at skulle “tåle” mere end i andre! Har 
man været så uheldig at blive ansat i en sådan branche, skal man ikke regne med erstatning, 
hvis det står til Arbejdsskadestyrelsen. Mig bekendt er dette det eneste tilfælde i dansk for-
valtning, hvor man håndhæver et sådant princip, som jo går imod alt, hvad der ellers har 
præget dansk tradition for arbejderbeskyttelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad 
politikerne på Christiansborg mener om denne regel om, at nogle må kunne “tåle” mere end 
andre. Hvilken lovgivning, cirkulære eller bekendtgørelse ligger til grund for denne regel?, 
spørger Tage Søndergård. 
 
- Når vi er havnet i den groteske situation, at der anmeldes ca. 15.000 sygdomme om året, 
mens cirka 1700 får tilkendt erstatning, så skyldes det, at hele systemet er blevet overhalet af 
udviklingen på arbejdsmarkedet. I dag er det hjertesygdomme, cancer, bevægeapparatlidelser 
og psykiske lidelser, der dominerer sygdomsbilledet i Danmark. Det gælder for alle disse 
sygdomme, at de har mange årsager, og at både livsstil, arbejde, opvækst og arv spiller ind. 
Der er derfor ingen grund til at holde liv i Arbejdsskadestyrelsen, der er baseret på en forestil-
ling om specifikke arbejdsbetingede sygdomme. Imidlertid er et sådant system naturligvis 
svært at afskaffe. I Danmark er der beskæftiget langt flere end 1700 mennesker med at skaffe 
erstatninger til de 1700 skadelidte per år - og afslag til de resterende 13.000. Blandt disse 
personer vil der være en kraftig modstand mod at afskaffe hele dette unødvendige system. 
 
- Vi burde behandle folk ens, uanset årsagerne til deres sygdomme og skader. Vi ved i dag, at 
man bliver endnu mere syg, når man skal vente på erstatning i årevis. Mit bud er, at Arbejds-
skadestyrelsen producerer et stort antal kroniske invalider hvert år, fordi man koncentrerer sig 
om “den syge del” af de skadelidte i stedet for behandling, revalidering og tilbageføring til 
arbejdsmarkedet. At vente passivt på erstatning i en sygerolle er noget af det mest usunde, der 
findes for et menneske. 
 
- Der ville være mange fordele forbundet med at afskaffe Arbejdsskadestyrelsen. De arbejds-
medicinske klinikker kunne koncentrere sig om forebyggelse i stedet for anmeldelser, de 
skadelidte kunne komme i gang med en egentlig behandling og revalidering i stedet på at 
vente i årevis, og de personer, der arbejder i Arbejdsskadestyrelsen, kunne komme til at lave 
noget langt mere meningsfuldt til glæde for alle parter, slutter Tage Søndergård Kristensen. 
 


