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Museskader – fup eller fakta? Hvad siger AMI’s hjemmeside? 
  
 
Der har i de seneste år hersket stor usikkerhed og forvirring omkring fænomenet museskader. Giver 
det skader at arbejde med mus, eller giver det ikke skader? Påstandene har svirret i luften, og der 
har ikke været enighed blandt eksperterne. 
 
Den 8-9-2000 kunne man i Ingeniøren læse, at forskere fra AMI nu havde leveret det første bevis 
for en sådan sammenhæng. Forskerne havde fundet nogle forskelle i nervefunktioner blandt forskel-
lige brugere af computermus. 
 
Den 16-11-2001 kunne Ingeniøren så meddele læserne, at en ny dansk undersøgelse frikender mus 
for at give museskader. Ifølge forskerne fra de arbejdsmedicinske klinikker kan man godt få smerter 
i armen af bruge mus, men der udvikles ikke varige skader. Hanne Christensen fra AMI udtaler sig 
kritisk om undersøgelsesresultaterne fra klinikkerne. 
 
På denne baggrund kan man ikke ligefrem sige, at der hersker klarhed på området. Arbejdsskadesty-
relsen har derfor udsat en eventuel anerkendelse af museskader, indtil der foreligger klare forsk-
ningsresultater på området. 
 
I løbet af 2002 har AMI’s hjemmeside indeholdt mange informationer om museskader. Det er 
derfor interessant at undersøge, hvilken form for afklaring vore brugere kan opnå ved  at anvende 
AMI som informationskilde. 
 
I det følgende gengives hovedindholdet i de oplysninger om museskader, som man har kunnet 
finde på AMI’s hjemmeside under ”Nyheder” i de sidste par måneder (dvs på hjemmesidens 
”forside”). (Den fulde tekst kan findes på hjemmesiden). Overskrifterne er gengivet i fed: 
 
13. marts, 2002: Ufarligt at arbejde med computermus. ”En ny undersøgelse viser, at det er helt 
ufarligt at arbejde med computermus. Arbejdsskadestyrelsen ser derfor ingen grund til at anerkende 
såkaldte musegener som arbejdsskader”. ”Ifølge overlæge Lars Brandt går gener efter arbejde med 
computermus over igen. Derfor kan man godt afskaffe begrebet museskader”. 
 
13. marts, 2002: Museskader ikke varige. ”Museskader giver ikke varige skader, viser verdens 
mest omfattende undersøgelse af problemet”. Fagbevægelsen udtrykker dog undren over resultatet. 
 
13. marts, 2002: Musearbejde. ”Nyheden” gentages endnu en gang. ”Forskningschef på 
Arbejdsmiljøinstituttet Hanne Christensen siger, at øget variation ved arbejdet med mus og nedsat 
tid ved computeren vil være en vej til bedre forebyggelse”. 
 
13. marts, 2002: Musearbejde. ”Nyheden” gentages endnu en gang. Denne gang omfatter 
undersøgelsen dog ikke 7.000 personer, men kun 1.400. Endnu en arbejdsmiljøkonsulent erklærer 
sig uenig. 
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13. marts, 2002: Forskere afliver museskader. ”Nyheden” gentages endnu en gang. Denne gang 
er vi tilbage ved de 7.000 deltagere, men Arbejdsskadestyrelsen har her taget navneforandring til 
Arbejdsmarkedsskadestyrelsen.  
 
15. marts, 2002: Museskader skyldes muligvis stress. ”Om mindre end et år vil danske forskere 
sandsynligvis være i stand til (at) forklare, hvornår det giver gener at bruge computermus. Noget 
tyder nemlig på, at mængden af generne ikke kun afhænger af tiden foran skærmen, men også er 
påvirket af arbejdsbeslastningen, altså hvor intensivt arbejdet er – for eksempel op til en deadline”. 
Det er den samme overlæge, Lars Brandt, der nævnes som kilde til denne spådom. Forskerne 
anbefaler, at man bruger mus i højst 25 timer om ugen. 
 
27. marts, 2002: Av, min musearm. Magisterbladet går nu bagom nyheden om, at museskaderne 
skulle være aflivet af forskerne fra de arbejdsmedicinske klinikker. ”Vi har ikke aflivet noget som 
helst. Vi siger bare, at det ikke har været muligt i vores foreløbige undersøgelser at finde fysiske 
forandringer, som for eksempel muskelforandringer. Derfor kan folk jo godt have ondt i armen, 
siger undersøgelsens projektleder, overlæge Johan Hviid Andersen fra arbejdsmedicinsk klinik i 
Herning”. ”De mange gener ved musearbejde, som folk med muse- og skærmarbejde oplever, er 
ikke blevet mindre, fremgår det af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Arbejdsmiljøinsti-
tuttet. Her blev 2.500 medarbejdere på 11 computerintensive arbejdspladser spurgt om deres 
skærmarbejde og helbred, og i den undersøgte periode fra 1999 til slutningen af 2000 , er der intet, 
der tyder på, at problemet er blevet mindre, siger seniorforsker ved Arbejdsmiljøinstituttet Chris 
Jensen”. 
 
2. april, 2002: Museskader. ”Om få uger ventes danske forskere fra Københavns Universitet og fra 
Arbejdsmiljøinstituttet at levere et afgørende bevis på museskadernes eksistens. Det sker, når 
forskerne offentliggør nye målinger af de forsøgspersoner, der allerede for halvandet år siden viste 
tendenser til permanente forringelser i nogle ganske bestemte nerver i underarmen”. 
 
17 april, 2002: PC-mus er skadelige. ”En svensk undersøgelse har klarlagt, at arbejde med com-
putermus kan give alvorlige arbejdsskader. Ifølge resultaterne nedsætter bare 45 minutters arbejde 
med mus og skærm mærkbart evnen til at kontrollere armen præcist”. ”Arbejdsmiljøinstituttets 
forskningschef Hanne Christensen siger, at hovedproblemet ikke er, at brug af mus kan være skade-
ligt; men snarere om brugen kan være årsagen til varige men”. 
 
3. maj, 2002: Klar sammenhæng mellem arbejde og museskader. ”En ny undersøgelse foretaget 
af forskere på Esbjerg Centralsygehus påviser en klar sammenhæng mellem arbejde med computer-
mus og smerter i hænder, arme og skuldre. Lidelserne skyldes en overbelastning af nervebanerne. 
Forskerne mener, at ofrene for museskader bør have erstatning”. ”Andre undersøgelser har ikke 
kunnet dokumentere en sammenhæng mellem smerter og computermus, men det er fordi, de ikke 
har set på nervebanerne, siger forskerne. Nu kræver HK/Service, at afviste sager om museskader 
genåbnes”. 
 
 
Kommentarer: 
  
AMI’s hjemmeside bidrager med denne stribe af ”nyheder” aktivt til at øge forvirringen på området. 
De samme undersøgelsesresultater gengives igen og igen, og de samme ufuldstændige oplysninger 
gengives mange gange uden kommentarer eller forklaringer. 



 3 

 
Har man en smule indsigt i området, er det tydeligt, at en stor del af den såkaldte uenighed sim-
pelthen skyldes, at undersøgelserne ikke omhandler samme fænomen, og at ingen søger at definere 
begrebet museskader. De forskellige undersøgelser opererer med følgende mål: vævsforandringer, 
nervefunktionsændringer, ændringer i armens funktionsevne, smerter i (under)armen og diagnosti-
ceret sygdom. Endelig skelnes der mellem kroniske og akutte skader/symptomer. En væsentlig 
årsag til hele forvirringen er således, at ingen af de mange aktører har ulejliget sig med at forklare, 
at der simpelthen ikke anvendes det samme sygdomsbegreb i de forskellige undersøgelser. En sådan 
afklaring og oversigt kunne være en naturlig opgave for AMI som det nationale arbejdsmiljøcenter, 
men denne opgave er blevet forsømt. 
 
Intet steds i de mange nyhedsklip har AMI’s hjemmeside henvist til kilderne, således at læserne 
kunne sætte sig ind i materialet. Man burde etablere links, så at læserne kunne printe de relevante 
undersøgelser ud. Det mindste, man kunne gøre, var at bringe referencerne, men der findes intet af 
den slags. I stedet bringes detaljerede oversigter over, hvilke andre medier der har bragt hele 
strømmen af ”nyheder”. 
 
Nyhederne bringer en forvirrende blanding af publicerede, delvist publicerede og kommende under-
søgelser. Forskerne (både på AMI og på klinikkerne) har åbenbart ingen problemer med at forud-
sige, hvad kommende resultater vil blive – og heller ikke med at fortælle om dem i utide. Omvendt 
er der ting, der bringes som ”nyheder”, selv om de er bragt som nyheder for mange måneder siden. 
Medierne har så kort en hukommelse, at det åbenbart ikke er noget problem. Men det burde AMI 
vel ikke have? 
 
Brugerne får igen og igen at vide, hvordan man kan forebygge museskader – også af de forskere, 
der benægter deres eksistens. Det kan ikke være helt let at videregive noget fornuftigt budskab for 
de stakkels arbejdsmiljøprofessionelle. Det ser oven i købet ud til, at misinformationen vokser, jo 
længere tiden går. Den tredje maj får vi således at vide, at ”andre undersøgelser ikke har kunnet 
dokumentere en sammenhæng mellem smerte og computermus”. Det forholder sig lige omvendt: 
Alle er enige om, at der er en sådan sammenhæng!  
 
Konklusion: 
 
AMI har her forsømt en oplagt lejlighed til at levere klarhed og overblik over et kompliceret om-
råde. I stedet har AMI gennem sin hjemmeside og på den mest fremtrædende plads bidraget til at 
øge forvirringen. AMI har selv bidraget til ”debatten” på grundlag af upublicerede undersøgelser til 
trods for, at der blandt AMI’s ledere for kort tid siden blev opnået enighed om præcist det modsatte. 
Det er vanskeligt at forestille sig en formidlingsaktivitet, som ligger længere væk fra AMI’s offici-
elle målsætning, end den der er præsteret i denne sammenhæng. 
 
 
Tage Søndergård Kristensen 
 
 
PS: Godt nyt fra USA? Her midt i maj så jeg en overskrift i Politiken: ”Musegener kortlagt”. Jeg 
troede, at amerikanerne nu langt om længe havde fået hold på problematikken om museskader. Det 
viste sig imidlertid at være en kortlægning af musenes gener, der var tale om. Vi må nok se i øjnene, 
at det eneste, der kan give os en pause i denne nyhedsstrøm, er at forskerne tager på sommerferie.  
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