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Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om 
godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre 
(Asbestloven)

Sundheds- og Ældreministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af 
lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af 
godtgørelsesordningen) i offentlig høring.

Lovforslagets indhold
Efter den nuværende lov, kan personer, som er eller har været en del af husstanden 
til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, og som 
har fået diagnosticeret asbestudløst kræft som følge af indirekte eksponering for 
asbestfibre, ansøge om godtgørelse hos Styrelsen for Patientklager.

Det er et krav, at ansøgeren er diagnosticeret med lungehindekræft (malignt pleura 
mesotheliom) bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) eller 
testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden).

Der blev i februar 2019 offentliggjort en undersøgelse, der omfatter tidligere elever 
fra skoler beliggende tæt på den tidligere eternitfabrik i Aalborg (Eternitten), som 
også var bosiddende tæt på fabrikken. Undersøgelsen konkluderer, at tidligere elever 
på skolerne, som også var naboer til eternitfabrikken i Aalborg, senere i livet har en 
signifikant forøget risiko for at udvikle lungehindekræft.

Det foreslås på den baggrund, at ordningen udvides til at omfatte personer med 
asbestudløst kræft, der ikke selv har arbejdet med asbest, men som har været udsat 
for en industriel smittekilde.

Sundheds- og Ældreministeriet skal bemærke, at endelig fremsættelse af lovforslaget 
er betinget af at forslaget finansieres på finansloven for 2021 og frem. 

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle 
bemærkninger til udkastet senest den 20. oktober 2020, kl. 12.

Bemærkningerne bedes sendt til sum@sum.dk med kopi til hte@sum.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Helene Tejsner på telefonnummer 7226 9542.

Til parterne på høringslisten
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Side 2

Der vedlægges en liste over hørte myndigheder og organisationer m.v.

Med venlig hilsen 

Helene Tejsner
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