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Forord: 
 

ennem mine oplevelser i byggeriet som blikkenslager og 
som medlem af Blik- og rørarbejderforbundet Københavns 

bestyrel
på, at fagbevægelsens nuværende strategi for sundhed og arbejds-
miljø er nok. Det er selvfølgelig altid et spørgsmål om, hvad hver 
enkelt mand vil stille sig tilfreds med, men jeg er overbevist om, 
at det kan gøres bedre, hvis fagbevægelsen ændrer fodstilling.  

Fagforeningernes nuværende strategi, nemlig at lægge et 
vedvarende politisk pres på myndigheder og arbejdsgivere for at 
kortlægge sammenhænge mellem sygdomme og lidelser, der 
skyldes arbejdet og indsatsen for at forebygge, fortjener aner-
kendelse. Omvendt er det i mine øjne problematisk, at der tilsyne-
ladende er et fravær af politisk vilje til at se på mulighederne for 
at helbrede, når skaden er sket.  

Mange argumenter har passeret mit øre, men intet har over-
bevist mig om, at vi skal lade folk lide og dø, når det først er gået 
galt. Det lyder barskt, og de f

forening-

opgive den forestilling, da jeg begyndte at gå systemet og forsk-
ningen i sundhed, medicin og arbejdsmiljø efter i sømmene.  

Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at tegne et billede af 
virkeligheden og de løsninger, der efter min mening er interes-
sante. Gennemgangen er ikke objektiv, men rodfæstet i min 
moralske overbevisning og de oplysninger, jeg har kunnet skaffe i 
form af artikler, opslag, rapporter og interviews.  

G 
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Prolog: Tanker på cykel 
 

yklen under mig glider langsomt forbi Amagercentret, hvor 
unge og gamle myldrer ud og ind. Men mine tanker går til 

klejnsmeden Bent Kühn, der har overlevet alle sine kollegaer. 
Hvordan han af al magt prøver at glemme, at han på få måneder 
kan gå bort, hvis asbestosen bryder  

Jeg tænker på dem, jeg holder af, jeg tænker på de gode dage 
og mine kammerater. På min første vvs-mester Poul. En hvidhåret 
herre i tresserne, der fortalte mig, hvordan de før i tiden drak en 
halv liter sødmælk for at undgå asbest. Poul, der - få timer efter 
en operation hvor fire små lapper på maven blev påsat - var 
stukket af fra Frederiksberg hospital for at se til de rør, vi var ved 
at skifte. I næste øjeblik stod han oppe på stigen og bankede 
mursten ned, så der kunne blive plads, mens jeg og en anden 
lærling var mere bekymret for ham end opgaven. Han var ukuelig 
og havde samtidig et stort hjerte. Hvor mange har måske oplevet, 
at ens chef af sig selv stikker én 500 kroner til en låsesmed, fordi 
ens kæreste har smækket sig ude? 

Tankerne flyver videre til John med det frække, skæve smil. 
En lurendrejer, som på grund af slidte knæ arbejdede på flextid. 

parat med en hånd. En god kollega. 
Jeg husker lærlingene John og Jesper, som kæmpede for deres 

kammerater i Blik- og rørarbejderforbundets ungdomsafdeling. 
Specielt den dag, vi kom til at snakke om sundhedsvæsenet og 
arbejdssygdomme. Ingen af os troede på, at det optimale blev 
gjort for at hjælpe dem, der blev syge af arbejdet. Mit indre øre 
fyldes med Kim Larsens sang: 

 

Venner det var vi 
Ærlighed var en dyd for os 

Til evig tid 
Til evig tid 

 
 

Tik tik 
Klokken slår og slår 

Tik tik 
Tiden går og går 

Tik tik  
Vi levede i går 

 
Cyklen triller ud ad Amagerbrogade mod de buskklædte volde og 
Vor Frelsers kirkes gyldne spir, der snor sig over staden, mens 

 
 

C 
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Bent Kühn lever i nuet. Flere kollegaer er døde af lungehindekræft, 
og han frygter, hans asbestose skal udvikle sig til sygdommen.  

Med udsigt til døden 
 

ent Kühn er tidligere klejnsmed og har svejset rør hele sit liv. 
I 1970-71 deltager han i byggeriet af det høje hotel Sheraton 

-bandens 
for 

den populære bandes millionkup. På hotellet svejser han 6-
tommer-rør til forsyningen i kælderen og stigestringe til brand-
sikring og køleanlæg, der går op igennem skakterne.  

Senere arbejder han i lange perioder på blandt andet Carlsberg 
med renovering af gamle, asbestfyldte boiler-rum og lang tid for 
Københavns fjernvarme.  I dag er han sidste overlevende i sit 
sjak. Faktisk er han et usædvanligt tilfælde, for selv om han 
allerede får konstateret asbestose, da lavinen ruller først i 
1970´erne, og materialet bliver forbudt, så er han i live.  

fjernvarmerør mellem Vibenshus Runddel og Østerbrogade. 
Brøndhullet var ikke mere end 80 gange 80 centimeter ned til 
kamrene, hvor kondens- og dampledninger lå. Det var så 
forbandet varmt, at vi måtte stikke en blæser ned i hullet, før vi 
gik i gang. Når vi så skulle ned og svejse, var der helt tåget af 

det tidspunkt er flyttet til København med familien efter at have 
forsynet flere kronjyske byer som Gug, Hanstholm, Skagen, 
Sæby og Ålborg med fjernvarme i 1960´erne.  

gang, var materialerne ikke nået frem, så vi låste skurvognen og 
gik os en tur. Rene hostede sådan, så for sjov sagde jeg, at nu går 

B 
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Inde på hospitalet står de to længe og småsnakker med en syge-
plejerske ved skranken.  

op. Så kom der en læge og spurgte, hvad det drejede sig om, og 
hvad vi lavede. Da han hørte det, hev han os straks til en masse 

-
foreningen på det tidspunkt godt nok har afholdt foredrag om 
asbest og sådan. Men at det har noget med dem at gøre, tror de 
ikke rigtig på. 

gik fri, og at jeg var mistænkt for at have asbestose. Jeg forsatte 
med at arbejde. Først mange år senere blev jeg jaget rundt på 
forskellige hospitaler - Gentofte, Bispebjerg og en lungeklinik på 
Hvidovre. Det varede tre år og flere afslag, før sygdommen blev 

beretter Bent Kühn. Han tager det ikke så slemt, da han får med-
delelsen.  Fagforeningens læge har nemlig sagt, at asbestose ikke 
er kræft. Det er til at leve med og først farligt, når det går i ud-
brud, så sætter det sig i lungehinden og bliver til kræft. 

op i flere hundrede, der gror. De 
spalter sig med tiden, de satans fibre. Og man har måske kun fået 
et par fibre, der lægger sig på lungehinden. Før eller siden er det 

 
I de næste mange år forsætter Bent Kühn derfor i det fag, han 

er så godt som vokset op i. Han husker, at han allerede før skole-
alderen valser tagrender i sin fars baggårdsværksted. Efter skole 
er Bent Kühn med ude på byggepladserne. Faren virker som 
blikkenslager, og bedstefar og oldefar har været kobbersmede i 
Ålborg. Som 16-årig er han heldig at få en læreplads som klejn-
smed. Bent har en rolig hånd, og fire år senere har han ganske 

usædvanligt flere svejsecertifikater. Herfra går det slag i slag, og 
han bliver hurtigt efterspurgt på flere byggerier. Ofte står han og 
isolatørerne med en balje fyldt med støvende kiselgur og asbest 
mellem sig, mens de nye varmeanlæg bliver tilsluttet. Men efter 
undersøgelserne svækker asbestosen ham langsomt i de følgende 
år. 

kan kun 
have den frygt, at det går i udbrud. Jeg ved ikke, om jeg er 
overfladisk, man har jo vænnet sig lidt til tanken. Jeg havde jo en 

haven 
om sommeren. Han havde også fået konstateret asbestose,

forbi på sin scooter:  

 
På et tidspunkt gik sygdommen i udbrud og tre måneder senere 

 
et det fra mig. Det er man nødt til, ellers går 

man og er trist hele tiden. Det dur ikke til noget. Hvor skal man 

forklarer Bent Kühn og indrømmer, at han har gjort brættet op:  
sjak-kammerat, han lå med iltapparat i 

fire måneder. Til sidst skrumpede han ind til en pind. Han havde 
det ad helvede til. Jeg var kun ude at besøge ham én gang. Jeg 
kunne simpelthen ikke holde ud at se på det! Det kunne jeg sgu 
ikke. Han kunne heller ikke koncentrere sig om noget som helst. 
På det tidspunkt oprettede jeg et livstestamente. Jeg vil ikke 
holdes kunstigt i live. Jeg vil ikke ligge tre-fire måneder med det 
lort, hvis jeg ikke overlever alligevel. Jeg vil få det bedste ud af 
livet og satser p  
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Bag de livsvigtige fortrængninger og den fælles frygt, som han 
og konen aldrig har talt længe om, skjuler sig en vrede og 
frustration, der aldrig er blevet adresseret, for hvor skal den rettes 
hen? Det er djævlens hammer, der har ramt.  

en skandale. Lægerne har faktisk vidst, at asbest var farligt siden 

om åndedrætsværn eller noget. Man skulle have været ude med 
de oplysninger til vores små håndværkere. Det er oppe fra toppen, 
at den er gået helt gal! At man har skjult det ... Men det er godt og 
billigt materiale for arbejdsgiverne. Kroner og øre har spillet ind. 
At man skal finde sig i sådan noget, syne
Bent Kühn1.  

                                                 
1  Interview med pensioneret klejnsmed og rørlægger Bent Kühn. 
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Hvert år erfarer titusindvis af danskere, at det er farligt at arbejde.  
Uheld og sygdomme menes at koste samfundet mere end 60 
milliarder kroner om året.  

Ulykker og invaliderende sygdomme et 
stort problem 
 

elvom det danske arbejdsmiljø er godt sammenlignet med det 
store udland, kommer et utal af danskere hvert år galt af sted 

på jobbet. Der er tale om tusindvis af ulykker og sygdomme, som 
på den ene eller anden måde koster for de ansatte. Hvad enten der 
er tale om ulykker eller sygdomme, ser læger og skadestuer langt 
fra alle tilfælde. De tal, der findes, giver altså først og fremmest 
indtryk af, at der er tale om et stort problem, der hvert år koster 
samfundet milliarder af kroner. Og så fortæller Arbejdstilsynets 
opgørelser, at der er tale om et problem med mange ansigter og 
skævheder. De tal, der formentlig afviger mindst fra den faktiske 
virkelighed er dødsfald og derefter alvorlige kvæstelser, mens 
mindre skader som snitsår, store hudafskrabninger og røgfeber i 
flere tilfælde er skader, der håndteres på jobbet eller klares ved, at 
den ansatte melder sig skidt tilpas og tager tidligt fri. Og så går 
den sag ellers i glemmebogen, hvis arbejdsgiveren ikke anmelder 
hændelsen til Arbejdstilsynet. De officielle opgørelser over 
ulykker snyder altså: Det ser værre ud i virkeligheden. Eksperter 
mener oven i købet, at det for sygdomme og lidelser, der skyldes 
jobbet, er et endnu mere udtalt problem. For der er ofte tale om 
påvirkninger over lang tid, hvor ansatte måske føler mindre 
ubehag i knæene, når arbejdet kræver, at der siddes på knæene. 
Der kan også være tale om en allergi, der skyldes lang tids gener, 
en langsom forgiftning eller kræft, der først bryder ud mange år 
senere. Derfor er det i flere tilfælde svært for lægerne at bevise, at 
problemet lige præcis skyldes jobbet, mens det går nemmere med 

S 
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de akutte skader som følge af ulykker. Men hvordan ser 
virkeligheden i Danmark egentlig ud set oppefra? 
 

100 alvorlige ulykker om ugen 
Da det er nemmere at bevise, at en ulykke er sket på jobbet, end 
at en ansat er blevet syg eller har fået fysiske skavanker af netop 
ét bestemt arbejde, er ulykker på jobbet interessante. En statistik 
for ulykker kan i højere grad sige noget om den aktuelle indsats i 
virksomhederne for at beskytte medarbejderne. Det er dog kun et 
pejlemærke for, om ledelse og ansatte i stigende eller mindre grad 
tager sig i agt. Men ulykkerne kan derfor fortælle noget om den 
generelle adfærd og opmærksomhed på farer i jobbet. Helt firkan-
tet fortæller ulykkerne altså ikke, om firmaerne har en bedre eller 
dårligere indsats over for skadelige påvirkninger over lang tid og 
enkelt episoder, der kan udvikle sig til sygdomme senere i livet, 

 
I de seneste mange år har Arbejdstilsynet indsamlet bevis for, 

at der hvert år dræbes mellem 40 og 70 mennesker på jobbet i 
Danmark. Det er cirka en ansat hver uge, der slås ihjel. Det står 
overfor, at omkring 100 danskere hver uge mister fingre, forgiftes 
eller får brud på knogler eller andre alvorlige skader, mens de 
tjener til føden. I 2009 kommer 170 mennesker dagligt til skade i 
løbet af arbejdsdagen. Det svarer til 42.561 registrerede ulykker 
på årsbasis.  
 
 
 

Seneste års dødsfald og ulykker i Danmark  
Antal  ulykker  

Registreringsår  
2004   2005   2006   2007   2008   2009  

Alvorlighed                    

1  Død   45   59   61   66   44   44  

2  Andre  alvorlige  ulykker   5.007   5.249   5.778   5.537   5.666   4.847  

3  Andre  ulykker   38.627   41.798   42.866   43.216   43.811   37.670  

I  alt   43.679   47.106   48.705   48.819   49.521   42.561  

Kilde. Arbejdstilsynets statistik 2010. 

Næsten to ud af 100 kommer ud for en ulykke eller bliver skadet på 
jobbet hvert år. For omkring 5.000 danskere er det alvorligt.   
 
Der er tale om det laveste antal ulykker siden 2004, hvor Dansk 
Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Venstre indgik 
forlig om en ny indsats, der skulle dæmpe antallet af ulykker med 
20 procent gennem en bedre forebyggelse. Arbejdstilsynet håber, 
at faldet i 2009 er et tegn på, at flere virksomheder er begyndt at 
tage ansvar, for der er tale om det største dyk i ulykker siden 

et enkelt år eller en nedgang på 14 procent. Spørgsmålet er så, om 
der er nogen reel grund til at glæde sig over, at færre nu kommer 
til skade? Tvivlen får i hvert fald næring af, at antallet af ulykker 
er tilbage på niveauet, før de fire partier indgik forliget. Samtidig 
har hver fjerde arbejdsplads i 2010, ifølge fagforeningen 3F, ikke 
de lovpligtige APV´er (ArbejdsPladsVurderinger), der skal tage 
højde for risici og forhindre ulykker og sygdom. Og sidst er faldet 
også temmelig pludseligt og flugter fx ikke med en stabil indsats, 
hvor virksomhed efter virksomhed er blevet besøgt af Arbejds-
tilsynet år efter år. Faktisk er antallet af ulykker stort set kun 
steget de seneste år. Først langsomt, men i 2005 ryger tallene 
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kraftigt i vejret og når i 2008 op at ringe på 49.521 ulykker blandt 
de 2.800.000 danskere, der udgør arbejdsstyrken. Det svarer til, at 
knap 1,77 procent af alle, der får løn også får ørerne i maskinen 
på et enkelt år. Og så vurderer Arbejdstilsynet, at alt for få ulyk-
ker anmeldes. Reelt kommer hver tiende til skade i løbet af tre år!   

Det er uvist, om det var gået bedre eller værre uden det politi-
ske forlig mellem de fire partier. Men tilbage står, at det officielle 
mål ikke blev nået, og meget tyder på, at faldet i ulykker skyldes 
den økonomiske krise, hvor færre går på arbejde i 2009, og 
Danmark ikke har så travlt. Arbejdstilsynet bemærker ganske vist, 
at faldet ikke alene kan forklares med mindre beskæftigelse. Men 
det kan det måske alligevel godt, når man ser hvem, der især 
kommer galt af sted, og hvem der er i beskæftigelse2. Et bud på 
en forklaring kommer senere. 

 

Nyansatte i mandefag skades ofte  
Men hvad er det, der sker, når tæt på to ud af hundrede årligt 
kommer galt af sted og får akutte skader? I det femte nummer af 
3F´s fagblad i 2010 serveres femten typiske årsager til ulykker. 
Listen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets viden. 
  
                                                 
2 Fagbladet, nr. 5, 2010, side 8-9, 12-13 og 22-25, Overvågning af arbejdsmiljø 
og arbejdsmiljøindsats, side 6-7 og 10, 2. udgave, Anmeldte arbejdsulykker 
2004-09, side 8-10, 13, 16..Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007, side 2-3 og 7,  
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=136 ,  
http://www.at.dk/ARBEJDSMILJO-I-
TAL/~/~/link.aspx?_id=5B34572FBF3343CEB9C20CCBAC7081D4&_z=z ,  
http://www.at.dk/ARBEJDSMILJO-I-
TAL/~/~/link.aspx?_id=66C11F5810D44C00BA8190FF5B114BD4&_z=z  
 

Typiske skader år for år 
Antal  ulykker  

Registreringsår  
2004   2005   2006   2007   2008   2009  

Skadetype  (10  grupper)                    

01  Død   45   59   61   66   44   44  

02  Amputation   220   206   222   228   186   166  

03  Knoglebrud   4.008   4.265   4.717   4.500   4.593   3.841  

04  Forstuvning  mv.   18.498   20.166   21.059   20.993   21.832   17.744  

05  Sårskade   7.681   8.272   8.613   8.400   7.821   5.691  

06  Termisk  skade   583   649   660   668   635   469  

07  Bløddelsskade   4.953   4.385   3.642   3.860   3.877   2.958  

08  Ætsning   240   256   250   251   201   130  

09  Forgiftning   343   337   326   366   355   379  

99  Andet  og  uoplyst   7.108   8.511   9.155   9.487   9.977   11.139  

I  alt   43.679   47.106   48.705   48.819   49.521   42.561  

Kilde. Arbejdstilsynets statistik 2010.  

Dødstallet topper i 2007, mens det er tilfældet for det samlede antal 
uheld året efter. Forstuvninger udgør omtrent en lige stor del af 
skaderne, mens de fleste skader løbende falder, dog ikke 
forgiftninger og uoplyste hændelser.  
 

En stor del af ulykkerne sker i forbindelse med, at de ansatte 
skal rundt. Ofte snubler folk, falder ned eller kommer galt af sted 
under den interne transport eller ved trafikulykker. Andre farer 
opstår i forbindelse med håndteringen af materialer, maskiner, 
mennesker og værktøj, og så er der naturligvis arbejde under 
særlige forhold. De særlige arbejdsforhold kan være alt fra vold 
til risiko for brand, elektrisk stød, iltmangel, biologiske og 
kemiske risici og ekstreme temperaturer. Der er altså ingen 
entydig grund til ulykkerne, og i alle brancher kommer folk galt 
af sted. Men der er forskelle. For eksempel er det stort set kun 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=136
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mænd, der dør på jobbet. Mændene kommer også ud for dobbelt 
så mange alvorlige ulykker som kvinder. Eksempelvis får syv 
gange så mange mænd amputeret fingre og andre kropsdele. Og 
hvad enten der er tale om knoglebrud, sårskader, ætsninger eller 
forgiftninger, så er det først og fremmest mændene, der står for 
skud. Derfor kommer det heller ikke som en overraskelse, at det 
især er mænd, som får varige men af ulykkerne, mens kvinder 
generelt slipper billigere.   

Men der er også tydelige forskelle fra fag til fag. Alle kommer 
ganske vist galt af sted, men hyppighed og alvorlighed svinger. 
Det er ofte klassisk tunge mandefag inden for byggeri, metal, 
transport og betjening af maskiner, der tegner sig for en stor del af 
de voldsomme skader. Inden for de fag er der én særlig gruppe, 
der tager mange tæsk, nemlig de unge og uerfarne lærlinge og 
svende. Ofte går det galt i det første år i et nyt job. I de år, 
beskæftigelsen har buldret af sted, er en medarbejder med mindre 
end et års ansættelse indblandet i hver tredje ulykke. I de mere 
normale perioder er der kun en nyansat i hver fjerde ulykke. Så 
når Arbejdstilsynet ikke kan se sammenhængen mellem faldet i 
ulykker og beskæftigelse, er det måske fordi, de glemmer, at det 
er de senest ansatte og nyudlærte, der først får en fyreseddel i 
krisetider.  
 

En medicinsk tilfældighed 
De fleste alvorligt skadede kommer dog i gang igen efter en 
ulykke. Siden årtusindskiftet er antallet af alvorlige ulykker på 
jobbet steget til næsten 3.000 om året. Arbejdsskadestyrelsen har 
to opgørelser over, hvor mange, der hvert kvartal får erstatning 
for at have tabt dele af arbejdsevnen for altid. Der er tal for ulyk-

ker og tal for sygdomme. Udregnes den gennemsnitligt tabte 
arbejdsevne år for år, åbenbarer der sig et par sandheder. Der er to 
ting, der springer i øjnene: For det første viser de årlige snit, at 
folk siden 1997 har tabt mere end 30 % af erhvervsevnen, når 
styrelsen giver medhold i sager. Det er, hvad enten der er tale om 
ulykker eller sygdomme. Faktisk udbetaler Arbejdsskadestyrelsen 
ikke penge, før end 15 % af arbejdsevnen skønnes tabt. En særlig 
tabel med vejledende satser afslører, at der ikke deles rundhåndet 
ud. Eksempelvis er der næsten med statsgaranti ingen penge, hvis 
den ansatte mister hørelsen på ét øre, eller alle tæerne på den ene 
fod ryger i farten. Behandlede kræftsygdomme med større chance 
for tilbagefald giver akkurat erstatning ligesom tab af synet på ét 
øje. Der skal med andre ord svære skader til, for at Arbejdsskade-
styrelsen vurderer, at store dele af arbejdsevnen er gået tabt, og 
det offentlige må træde til. Eksempelvis amputation af en hånd, 
voldsom astma, totalt nyresvigt og demens, hvor man ikke kan 
klare sig selv. (Det er dog muligt at få erstatning for men, der har 
kostet ned til 5 % af arbejdsevnen med en privat tegnet forsikring 
i hånden.)  

Det er på den baggrund, at en særpræget og voldsom udvikling 
af styrelsens vurderinger skal ses. Den gennemsnitligt tabte 
arbejdsevne er nemlig steget og har nået de 40 % for så at falde 
igen. Udviklingen dækker endda over et usædvanligt fænomen, 
og det er den anden sandhed: Den tabte arbejdsevne for ulykker 
og arbejdssygdomme følges nemlig ad ned til hvert enkelt år. Og 
det selv om der er tale om henholdsvis akutte skader ved ulykker 
og følger af sygdomme, der i flere tilfælde først dukker op mange 
år senere. Det skal ikke forstås sådan, at snittene er ens år for år, 

ulykker, så øges den også for sygdomme. For både ulykker og 
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sygdomme sker der endda et mindre fald i 2003, og bagefter er 
tendensen opadgående frem til og med 2006. Siden er den 
gennemsnitligt tabte arbejdsevne for ulykker og sygdomme 
faldet. Fornemmelsen af et unaturligt fænomen bestyrkes af, at 
antallet af arbejdsulykker har været stigende siden 2004. Det har 
antallet af erstatninger også, mens den gennemsnitligt tabte 
arbejdsevne har været faldende de seneste år. Alle tegn i sol, 
måne og stjerner tyder i retning af en vis politisk styring. Det 
afviser Arbejdsskadestyrelsen i en udtalelse:  

mmenfald, men der er ingen sammen-
hæng mellem de to. Der er ingen dybere forklaring, vi afgør 
sagerne ud fra samme vurdering af den funktionsbegrænsning, 
som arbejdsskaden har medført, uanset om det er en ulykkessag 

sseafdelingen. Og så må 
det jo passe. Afgørelserne træffes da også af styrelsens sags-
behandlere på baggrund af en helhedsbetragtning, hvor alder, 
evner, ressourcer og speciallægernes diagnoser og vurdering af 
men og tabt erhvervsevne indgår. Sagsbehandlerne har naturligvis 
mulighed for at trække på interne lægekonsulenter i forbindelse 
med vurderingen af funktionsevnen hos den tilskadekomne.  

Det vil derfor grænse til kværulanteri, hvis der gøres opmærk-
som på de hundredevis af artikler, der er skrevet om erstatninger 
og Arbejdsskadestyrelsen det seneste årti. Artikler, der rejser 
spørgsmål om, hvordan tab af erhvervsevne skal vurderes. 
Artikler, der beregner den manglende regulering af erstatninger 
siden 1978 og historier om besparelser i milliard-klassen og 
pludselige sænkninger af erstatningerne til de skadesramte. Stride 
på kryds og tværs mellem fagforeninger, forsikringsselskaber, 
Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, kommuner og 
amter skal ikke nævnes.  

Om der så er en enkelt politisk tråd til et lovindgreb i 2010, 
hvor asbestoseofre og andre ikke længere kunne få erstatning, 
fordi et enigt folketing med undtagelse af Enhedslisten var 
kommet til at stemme for en forældelsesfrist på 30 år for 
arbejdssager, er uvist. Loven blev ændret, da det gik op for flere 
partier, at en række sygdomme først bryder ud årtier efter fysisk 
kontakt3. 

 

Sygdomme  en undervurderet fare 
Umiddelbart er ulykker på jobbet det største problem i Danmark, 
for Arbejdstilsynet modtager færre anmeldelser af sygdomme 
hvert år. Men kradser man i overfladen, er der grund til at tvivle 
på det. Faktisk er omfanget af erhvervssygdomme usikkert  eller 
mere præcist et evigt konfliktområde. For hvornår skyldes en 
sygdom egentlig arbejdet? En del sygdomme har det med at bryde 

                                                 
3 AE  Store branchemæssige forskelle i befolkningens sundhed, Anmeldte 
arbejdsulykker 2002-2007, side 16-19. 2. udgave, Anmeldte arbejdsulykker 
2004-09, side 16, 20-21, Lov stopper erstatning til kræftsyge, 
arbej , Leder: Usmagelig aktion, Flere årsager til 
stigende forsikringspræmier, Regeringen tager 400 millioner fra skadesramte, 
Politikere nægter viden om forsikringsrabat, Forbrugsfesten betales af 
arbejdsskadede, Professor: Arbejdsskadeerstatninger bør fordobles,  
http://www.ask.dk/Statistik/Statistik-over-afgorelser-med-
erstatning/Ulykker.aspx ,  
http://www.ask.dk/Statistik/Statistik-over-afgorelser-med-
erstatning/Erhvervssygdomme.aspx og 
http://www.ask.dk/Selvbetjening/~/media/AD97236C3B7146FD825079FC513
8F679.ashx 
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