
 

 

Erhvervssygdomsudvalget 
 

 
 

Erhvervssygdomsudvalget nedsættes af beskæftigelsesministeren.  

 

Erhvervssygdomsudvalgets sammensætning 

Erhvervssygdomsudvalget er sammensat af en formand, og 8 medlemmer, alle udnævnt af 

beskæftigelsesministeren for 3 år ad gangen. 

- Formanden for udvalget udnævnes af beskæftigelsesministeren 

- 1 medlem udnævnes efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen 

- 1 medlem efter indstilling fra Arbejdstilsynet 

- 1 medlem efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere 

- 3 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation 

- 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening 

 

Erhvervssygdomsudvalgets opgaver 

1. Erhvervssygdomsudvalget skal med udgangspunkt i den nyeste forskning indstille til 

beskæftigelsesministeren hvilke sygdomme, der opfylder kravene for at blive optaget på 

erhvervssygdomsfortegnelsen. Det er en forudsætning for, at en sygdom kommer på 

fortegnelsen over erhvervssygdomme, at der er medicinsk dokumentation for en 

sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet.  

2. Erhvervssygdomsudvalget afgiver en vejledende udtalelse til Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, om en konkret sag kan anerkendes som en arbejdsskade.  Det sker i 

henhold til arbejdsskadesikringslovens § 7 stk. 1, nr. 2, og stk. 2 dvs. når det drejer sig om 

sygdomme, der ikke er på erhvervssygdomslisten, men hvor der er en sandsynlighed for, at 

sygdommen skyldes arbejdet. I sager om erhvervssygdomme, hvor der er en risiko for, at 

den tilskadekomne dør inden for meget kort tid, kan formanden alene vurdere den konkrete 

sag.  

Den skadelidte eller en repræsentant for denne kan anmode om at få sagen for udvalget. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forelægger selv konkrete sager for udvalget, hvor der 

synes at være en mulighed for anerkendelse, selv om der ikke er fremsat anmodning om 

forelæggelse.  

Ankestyrelsen kan i en ankesag, hvor sagen før afvisningen i Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring ikke har været forelagt udvalget, tilbagevise sagen til Arbejdsmarkeders 

Erhvervssikring med anmodning om forelæggelse for udvalget før sagens behandling i 

Ankestyrelsen.  

3. Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan indhente vejledende 

udtalelser fra Erhvervssygdomsudvalget om erhvervssygdomsspørgsmål i øvrigt. 
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