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MUSESKADER – det lange 
seje trækj

NUDATA

Fagbladet Teknikeren

Hvad mener 
folket
medierne 
og
eksperterne

Hvad mener HK’ere

1998/99 Gallupundersøgelse af 1013 tilfældigt udvalgte HK-medlemmer
Skærmskader hos HK-medlemmer

HK ønsker at undersøge, om der er en sammenhæng mellem skærmarbejde
og helbredsgener. Vi vil derfor gerne i det følgende spørge dig om du i det daglige

arbejde ved computeren oplever nogen former for gener

43% af HK’s medlemmer oplever gener eller smerter i det 
daglige arbejde med 

Computeren. Det svarer til 86.000 medlemmer af HK.

Projektet kører

• Tæt samarbejde med TL
• HK privat på banenp p
• HK Danmark støtter op om projektet
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NUDATA anbefaler MAX 20 timer

• Undersøgelsen peger på at der er en øget risiko for udvikling 
af moderate til mere udtalte smerter . Ved musearbejde over 
ca. 20 timer per uge.

• Det er meget få i den undersøgte gruppe, som oplever en 
b t d li  funkti nsindsk nknin  betydelig funktionsindskrænkning. 

• de angivne smerter fører ikke til  egentlige lidelser i 
bevægeapparatet eller i det mindste sker det kun sjældent.

• Vi anbefaler at aktivt brug af computermus i gennemsnit ikke 
overstiger 20 arbejdstimer/uge  

Teknikeren 2004/10

FOREBYGGELSE ER VIGTIG

KOMMENTAR: NUDATA har været med 
til at sætte fokus på den vigtige 
forebyggelse og bekræfter tidligere 
antagelser om at vi skal rundt om både 
tid f b   i i  f tidsforbrug og organiseringen af 
arbejdet, hvis vi skal bekæmpe gener og 
skader ved computerarbejdet 

Af Allan Petersen, Arbejdsmiljøkonsulent 
Teknisk Landsforbund 

20 timers musearbejde kan 
sende virksomheder i retten

I årevis har HK/Privat arbejdet for at få anerkendt museskader 
og oplyst om, at for mange timer ved musen kan være 
invaliderende. 

Nu foreligger der for første gang dokumentation fra gruppen bag Nu foreligger der for første gang dokumentation fra gruppen bag 
den store NUDATA-undersøgelse under ledelse af overlæge Johan 
Hviid Andersen - en dokumentation, der siger, at der er en "sikker 
øget risiko ved brug af mus i mere end 20 timer om ugen". 

Virksomhederne pådrager sig også et civilretsligt ansvar og 
dermed risiko for at blive stævnet ved de civile domstole.

- Jeg forventer, at alle virksomheder retter ind nu, hvor denne 
dokumentation foreligger, siger miljøkonsulent Svend-Erik 
Hermansen, HK/Privat. 

Musearme skyldes ikke 
nødvendigvis mus

”Det kan være  at man engang Det kan være, at man engang 
har slået sin arm voldsomt i en 
fodboldkamp. Den gamle 
belastning kan så aktiveres som 
voksen”

Politiken mandag 2. maj 2005

To udredningsrapporter

Konklusionen:
Der ikke er tilstrækkelig 
medicinsk dokumentation for en 
sammenhæng. 

Arbejdsskadestyrelsen har 
anerkendt tre museskader

Tre sager om tennisalbuer er blevet 
anerkendt som arbejdsskader efter 
intensivt arbejde med mus. Sagerne har j g
været forelagt Erhvervssygdomsudvalget, 
som har forholdt sig til de helt særlige 
forhold i de tre sager. Det er et enigt 
udvalg, der har indstillet til 
Arbejdsskadestyrelsen, at disse sager 
skal anerkendes.
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NUDATA gjorde en forskel


