
 

 

Erhvervssygdomsudvalget 
 
 
 
Erhvervssygdomsudvalget nedsættes af beskæftigelsesministeren.  
 
Erhvervssygdomsudvalget er sammensat af en formand og 8 medlemmer, alle udnævnt af 
beskæftigelsesministeren for 3 år ad gangen. 
- Formanden for udvalget udnævnes efter indstilling fra Arbejdsskadestyrelsen 
- 1 medlem udnævnes efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen 
- 1 medlem efter indstilling fra Arbejdstilsynet 
- 1 medlem efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere 
- 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 
- 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 
- 2 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. 
 
Erhvervssygdomsudvalgets opgaver 
Arbejdsskadestyrelsen skal løbende forhandle med Erhvervssygdomsudvalget for at revidere, hvilke 
sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på ”Fortegnelsen over erhvervssygdomme”. 
Udvalget er alene vejledende overfor Arbejdsskadestyrelsen.  
Udvalget skal mindst hvert 2. år medvirke til en revision af fortegnelsen over erhvervssygdomme og 
skal herudover have forelagt sygdomme, som ikke er omfattet af fortegnelsen, den såkaldte 
Erhvervssygdomsliste.  
 
Erhvervssygdomsudvalget afgør desuden tilfælde, der ønskes behandlet efter arbejdsskadelovens § 
7 stk. 1, nr. 2, og stk. 2 dvs. når det drejer sig om lidelser, der ikke er egentlige erhvervssygdomme 
(som per definition er dem, der står på listen). Forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget sker først 
og fremmest i de tilfælde, hvor skadelidte eller en repræsentant for denne anmoder om at få sagen 
for udvalget, såfremt tilfældet ikke vil kunne anerkendes umiddelbart efter loven (eller 
erhvervssygdomslisten). Endvidere kan afvisninger, der er indanket for Ankestyrelsen, og som ikke 
før afvisningen har været forelagt udvalget, af Ankestyrelsen tilbagevises til Arbejdsskadestyrelsen 
med anmodning om forelæggelse for udvalget før sagens behandling i Ankestyrelsen.  
Endelig forelægger Arbejdsskadestyrelsen for udvalget tilfælde, hvor der synes at være en mulighed 
for anerkendelse, selv om der ikke er fremsat anmodning om forelæggelse.  
Erhvervssygdomsudvalget behandler både forskellige enkeltsygdomme og sygdomsgrupper. Som 
eksempler kan nævnes indeklimasyndrom, arbejdsbetingede ryglidelser, kræftlidelser, der ikke er 
omfattet af fortegnelsen og psykiske lidelser som følge af belastende arbejdsforhold.  
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