
28. september 2020 

J.nr. 20-41310 

C pr. nr. 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

Tel +45 3341 1200 

ast@ast.dk   
sikkermail@ast.dk  

EAN-nr: 
57 98 000 35 48 21 

Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 

Ankestyrelsen 
I 
	

I 

Sundheds- og Ældreministeriet 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

Høring: Udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til 

andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af 

godtgørelsesordningen). 

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger. 

Venlig hilsen 

Ankestyrelsen 



Datatilsynet 

Cad Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

T 3319 3200 

dt@datatilsynet.dk  

datatilsynet.dk 

CVR 11883729 

DATATILSYNET 

Sundheds- og Ældreministeriet 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

Sendt til sumRsum.dk  og hte@sum.dk  

Cc: jmRim.dk   

13. oktober 2020 

J.nr. 2020-11-0472 

Dok.nr. 267832 

Sagsbehandler 

Nikolaj Niss  Rohde  

Høringssvar til udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til 
andenhåndseksponerede asbestofre 

Ved  e-mail  af 21. september 2020 har Sundheds — og Ældreministeriet anmodet om Datatil-

synets bemærkninger til ovennævnte udkast. 

Datatilsynet forudsætter, at reglerne i databeskyttelsesforordningenl og databeskyttelseslo-

ven2  vil blive iagttaget i forbindelse med eventuel behandling af personoplysninger foranledi-

get af udkastet. 

Datatilsynet skal endvidere henstille til, at det ved lovforslaget overvejes, hvordan lovforsla-

get harmoniserer med de databeskyttelsesretlige regler i det omfang, der behandles perso-

noplysninger ved ansøgninger om godtgørelse. 

Kopi af dette brev sendes til Justitsministeriets Lovafdeling til orientering. 

Med venlig hilsen 

Nikolaj  Niss Rohde 

1 	Europa Parlamentets og Rådets forordning (EL) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbin-
delse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95146 
EF. 
2 	Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 



Dato: 23-09-2020 

Sagsnr.: 2013212 

Dok.nr.: 1395134 

Sagsbeh.: ABP.DKETIK  

DET 
ETISKE 

-ligl 	RAD 

Sundheds- og Ældreministeriet 

Holdbergsgade 6 

Dk-1057 København K 

Høringssvar til: 

sum@sum.dk  med kopi til hte@sum.dk  

Høring over udkast til ændring af lov om godtgørelse til andenhånd-
seksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen) 

Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring. 

Det Etiske Råd er enige i, at personer som lovændringen vil tilgodese (personer 

der har været udsat for en industriel smittekilde gennem ikke erhvervsmæssig op-

hold og færden i nærhed af en sådan kilde, og som på baggrund heraf har udviklet 

lungehindekræft (malignt  pleura  mesotheliom) bughindekræft (malignt mesothe-

liom i bughinden) eller testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden)), 

bør være berettiget til en godtgørelse, på lige fod med øvrige andenhåndsekspo-

nerede asbestofre. 

Det Etiske Råd finder resultatet af den refererede undersøgelse  "Environmental 

asbestos exposure  in  childhood  and  risk of  mesothelioma  later  in  life:  a  long-term 

follow-up  register-based  cohort study"  - med de tidligere elever fra skoler belig-

gende tæt på den tidligere eternitfabrik i Aalborg (Eternitten), som tillige var bo-

siddende tæt på fabrikken, og som senere i livet har fået en signifikant forøget 

risiko for at udvikle lungehindekræft - trist og foruroligende. 

Rådet bakker derfor op om regeringens ønske om at udvide den eksisterende 

godtgørelsesordning, således det gøres muligt for personer med asbestudløst lun-

gehindekræft, bughindekræft eller testikelhindekræft, der ikke selv har været di-

rekte udsat for erhvervsmæssig eksponering, men alligevel har været udsat for en 

industriel smittekilde, at blive omfattet af ordningen. 

 

Det Etiske Råd 

Ørestads Boulevard 5 

Bygning 37K, st. 

2300 København S 

M: kontakt@etiskraad.dk  

W: www.etiskraad.dk  
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Med venlig hilsen 

på Det Etiske Råds vegne 

Anne-Marie Gerdes  

Formand  
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Helene Tejsner  

Fra: 	 Betina Lund, Arbejdsmiljøpolitisk Team <betina.lund@3f.dk > 

Sendt: 	 15. oktober 2020 14:59 

Til: 	 DEP Sundheds- og Ældreministeriet; Helene Tejsner 

cc: 	 Ulrik Spannow, Arbejdsmiljøpolitisk Team;  Jena  Juul Holm, Juridisk Sekretariat 

Emne: 	 Svar fra 3F_Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om godtgørelse til 

andenhåndseksponerede asbestofre (Asbestloven) 

Sag: 
Sagsdokument: 

SJ-STD-SUMAI; 2000979 

1426195;1429097 

HØring over udkast til lovforslag om ændring af lov om godtgØrelse til andenhåndseksponerede asbestofre 

(Asbestloven) 

Forslaget lyder positivt. Vi kan støtte, at den eksisterende godtgørelsesordning for andenhåndseksponerede 

asbestofre udvides. 

Hvad der ligger i følgende: 

"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". 

Vi ser gerne disse to forhold præciseres: 

• Det er ikke en sygdom, der smitter, men en kilde - altså eksponering for asbest som udløser sygdom 

• Det er ikke helt klart, hvad der menes med industriel. Er det spredning fra en industrivirksomhed, eller fra 

erhvervsmæssig virksomhed (fx nedrivning af byggeri, olietanke m.m.)? Vi anbefaler derfor, at der i stedet for 

skrives "spredning af asbest fra erhvervsmæssig virksomhed". 

(Hensigten at få beboeres sygdom med, hvis de fx har boet nær andre asbestkilder, herunder fx nedrivning af 

asbest) 

Venlig hilsen 

Betina Dubgaard Lund 

Arbejdsmiljøpolitisk konsulent i 3F 

3  Fagligt Falles 
Farb6nd 

Fagligt Fælles Forbund 

Kampmannsgade 4 

1790 København V 

Telefon: 88 92 03 09 

Mobil: 40 20 03 28 
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INSTITUT FOR 
MENNESKE 
RETTIGHEDER 

Sundheds- og Ældreministeriet 

Holbergsgade 6 

1057 København K  

E-mail:  sum@sum.dk  

Kopi til: hte@sum.dk   

WILDERS PLADS 8K 

1403 KØBENHAVN K 

TELEFON 3269 8888 

MOBIL 91325719 

MIKL@HUMANRIGHTS.DK  

MENNESKERET.DK  

DOK.  NR . 20/02383-2 

5. OKTOBER 2020 

HØRINGSSVAR OVER UDKAST TIL LOVFORSLAG OM 

ÆNDRING AF LOV OM GODTGØRELSE TIL 

ANDENHÅNDSEKSPONEREDE ASBESTOFRE 

Sundheds- og Ældreministeriet har ved  e-mail  af 21. september 2020 

anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle 

bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af 

godtgørelsesordning). 

Instituttet har ingen bemærkninger til udkastet. 

Der henvises til ministeriets sagsnummer 2000979. 

Med venlig hilsen 

Mikkel  Lindberg  Laursen 

FULDMÆGTIG 



Helene Tejsner -- —MINNNW~ 	 

 

Fra: 	 Kathrine Aaby  Lorentzen  <kalo@kfst.dk> 
Sendt: 	 9. oktober 2020 09:25 
Til: 	 DEP Sundheds- og Ældreministeriet 
cc: 	 Helene Tejsner; Louise Kastfelt; Katrine  Lapp;  1-DEP Høringer 
Emne: 	 Svar til høring over udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til 

andenhåndseksponerede asbestofre (udvidelse af godtgørelsesordningen) 

Sag: 	 2000979 

Sagsdokument: 	 1419477 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. september 2020 modtaget Sundheds- og Ældreministeriets høring 
over udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (udvidelse af 
godtgørelsesordningen). 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. 
De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed. 

På det foreliggende grundlag har styrelsen ikke bemærkninger til høringen. 

Med venlig hilsen 
Kathrine 

Kathrine  Aaby Lorentzen 
Student 
Konhnence-  og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority  
Direkte  +45 4171 S1S0 
E-mail kalo@kfst.dk  

KONKURRENCE-OG FORBRUGERSTYRELSEN 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. +45 4171 5000 

Vi arbejderfor velfungerende markeder. 
Se vores privatlivspolitik på lcfstdk  

1 



20. oktober 2020 

Sundheds- og Ældreministeriet 
Holbergsgade 6 
1057 København K 

sum@sum.dk  
hte@sum.dk  

Patient- & Pårørendestøtte 

Sekretariatet 

Strandboulevarden 49 

2100 København ø 

Tlf +45 35 25 75 00 

www.cancer.dk  

UNDER PROTEKTION AF 

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN 

Høringssvar vedr. lovforslag om udvidelse af godtgørelsesordningen til 
asbestofre 

Hermed fremsendes høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse vedrørende udkast til lovforslag om 
ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (asbestloven). 

Indledningsvist takker Kræftens Bekæmpelse for muligheden for at komme med bemærkninger 
til lovforslaget. Foreningen bakker uforbeholdent op om en udvidelse af den eksisterende ord-
ning om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre. 

Efter gældende ret har personer, der er diagnosticeret med asbestudløst lungehindekræft, bug-
hindekræft eller testikelkræft, ret til en godtgørelse på 170.000 kr., hvis de har været udsat for 
indirekte eksponering med asbestfibre i forbindelse med at have været en del af hustanden til 
en person, som erhvervsmæssigt direkte har været udsat for asbestfibre, forudsat der har været 
en tidsmæssigt relevant og tæt kontakt til den pågældende person. 

Med lovforslaget lægges der op til at udvide ordningen, således at man også kan få godtgørelse, 
hvis man er diagnosticeret med asbestudløst lungehindekræft, bughindekræft eller testikel-
kræft, og har været "udsat foren industriel smittekilde gennem ikke erhvervsmæssig ophold og 

færden i nærhed af en sådan kilde og ikke med overvejende sandsynlighed har været udsat for 

anden relevant eksponering, der er årsag til sygdommens opståen." 

Malignt mesoteliom er en række relativt sjældne kræftsygdomme, der med den foreliggende 
viden, kun opstår, hvis man årtier forinden har været udsat for asbeststøv. Dvs. der er ingen 
andre kendte årsager. Sygdommen opstår hovedsageligt i en særlig type celler ("mesotheliet") i 
lungehinderne, og derfor taler man ofte om lungehindekræft i forbindelse med asbest. 

K-rØftens Bekoempelse 



Kræftens Bekæmpelse mener, at godtgørelsesordningen ikke skal begrænses til kun at omfatte 
personer diagnosticeret med malignt mesoteliom i hinderne omkring lunger, bughinder eller te-
stikel. Godtgørelsesordningen bør udvides således at alle, der får malignt mesoteliom, uanset 
hvad den specifikke smittekilde er, og som ikke i forvejen kan få erstatning (som arbejdsskade i 
forbindelse med erhvervsudsættelse), bliver omfattet af ordningen. 

På den baggrund foreslår Kræftens Bekæmpelse, at alle diagnoser inden for sundhedsvæsenets 
Klassifikations System (SKS) vedrørende maligne mesoteliomer omfattes af ordningen. Det dre-
jer sig om ICD-10 C45 med tilhørende underkategorier. Dette vil ikke forrykke det økonomiske 
estimat. 

Den gældende ordning omfatter ansøgninger, der er indgivet senest den 31. december 2025. 
Kræftens Bekæmpelse mener, at ordningen bør forlænges, idet problemet med asbestudløst 
kræft ikke er løst ved udgangen af 2025. 

Med venlig hilsen 

Pernille Slebsage 
Afdelingschef 
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Patienterstatningen 
- behandlings og lægemiddelskader 

Sundheds- og fEldreministeriet 
Holbergsgade 6 
1057 København K 

21. september 2020 
Dokumentnummer: 20PEBL-51799 

Patienterstatningen har 21. september 2020 modtaget høringsbrev vedrørende udkast til 
lov om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af 
godtgørelsesordningen). 

Vi har ikke bemærkninger til det fremsendte udkast. 

Med venlig hilsen 

Karen-Inger Bast 
direktør 

KALVEBOD BRYGGE 45 • 1560 KØBENHAVN V • TEL +45 3312 4343 •  FAX  +45 3312 4341 

peb[Ppatienterstatningen.dk  www.patienterstatningen.dk  



Helene Tejsner  

Fra: 	 Ditte Hartington <dhg@regionsjaelland.dk > 

Sendt: 	 19. oktober 2020 13:46 
Til: 	 DEP Sundheds- og Ældreministeriet 

Cc: 	 Sundhedsfagligråd; Helene Tejsner 
Emne: 	 Høringssvar: Udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til 

andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen) 

Sag: 
	

SJ-STD-SUMAI; 2000979 

Sagsdolcument: 
	

1428281;1429094  

Høringssvar vedr. Udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre 
(Udvidelse af godtgørelsesordningen) 

Det fremsendte materiale vedr. Høring: Udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre 
(Udvidelse af godtgØrelsesordningen) har været i høring i De Sundhedsfaglige Råd for Onkologi og Arbejdsmedicin, Region 
Sjælland. 
Region Sjælland har ingen bemærkninger til det fremsendte. 

Ved spørgsmål eller lignende er I meget velkomne til at kontakte os. 

På vegne af 
Sundhedsstrategisk Planlægning, 
Koncern Sundhed, Region Sjælland 

Med venlig hilsen 

Ditte Hartington 
Konsulent, cand.scient.san 

Region Sjælland 

Sundhedsstrategisk Planlægning, 

Koncern Sundhed 

Alleen 15 

4180 Sorø 

Tlf.: 9356 6307 

Mail: dhg@regionsjaelland.dk  
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Helene Tejsner  

Fra: 	 Conny Orluff <co@rsyd.dk> 

Sendt: 	 19. oktober 2020 10:33 

Til: 	 DEP Sundheds- og Ældreministeriet 

cc: 	 Helene Tejsner 

Emne: 	 Høring: Udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til 

andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen) 

Vedhæftede filer: 	 signaturbevis.txt 

Sag: 

Sagsdokument: 

SJ-STD-SUMAI; 2000979 

1427718;1429095  

Til Sundheds- og Ældreministeriet 

Region Syddanmark takker for muligheden for at komme med bemærkninger til lovforslaget. 

Vi finder lovforslaget velunderbygget og relevant. 

Venlig hilsen 

Conny Orluff 
Fuldmægtig /A C-sagsbehandler 
Regionssekretariat og jura  

E-mail: co@rsyd.dk  
Direkte:76631135 
Mobil: 

Region Syddanmark 
Region Syddanmark 
Damhaven 12, 7100 Vejle 
Hovednummer:7663 1000 
www.rsyd.dk  
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Helene Tejsner  

Fra: 	 Jonathan  Wollenberg  Schubert Gasseholm <JWG001@ankl.dk> 

Sendt: 	 13. oktober 2020 08:29 

Til: 	 DEP Sundheds- og Ældreministeriet 

cc: 	 Helene Tejsner; Pia Valentin Mortensen 

Emne: 	 Høring - Udkast til lovforslag om ændring af lov om godtgørelse til 

andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen ) 

Sag: 	 2000979 

Sagsdokument: 	 1422931 

Til Sundhedsministeriet. 

Rigsadvokaten modtog den 21. september 2020 udkast til lovforslag om ændring af lov om godtgørelse til 

andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen i hØring. 

Rigsadvokaten har ingen bemærkninger til lovforslaget. 

Med venlig hilsen 

Jonathan Gassehohn  

Anklager 

Tlf.: +45 30 31 76 99 
E-mail: jwg001@ankl.dk  
www. anklaqemyndigheden. dk  

W, 

RIUS,'1l.}ti'C9KATEN 

Rigsadvokaten 
Kvalitetsafdelingen 
Frederiksholms Kanal 16 
1220 København K 
Tlf.: +45 7268 9000  
Fax:  +45 3031 7699 
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Helene Teisner  

Fra: 	 Samfundsanalyse <samfundsanalyse@aeldresagen.dk> 
Sendt: 	 23. september 2020 13:59 
Til: 	 DEP Sundheds- og Ældreministeriet 
cc: 	 Helene Tejsner 
Emne: 	 Høringssvar - Ældre Sagen - Udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til 

andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen) 
Vedhæftede filer: 	 signaturbevis.txt 

Sag: 	 2000979 

Sagsdokument: 	 1395018 

Til Sundheds- og Ældreministeriet 

Ældre Sagen har ingen bemærkninger til ovenstående høring. 

Venlig hilsen 

Pia Westring 
Afdelingssekretær/PA 
Samfundsanalyse 
Direkte: 33  96 86 29 
Mobil: +45 2119 59 53 
~@aeldresagen.dk  

/E l d f e (D 5a ge n 	Snorresgade 1'7-19 • 23oo København S • Tlf. 33  96 86 86 F] I, I.æs vores persondatapolitik 

Fra: Helene Tejsner <hte@sum.dl<>  

Sendt: 21. september 2020 12:01 

Til: 'regioner@regioner.dk' <regioner@regioner.dl<>;  'kl@kl.dk' <I<I@I<I.dl<>;  'regionh@regionh.dk' 

<regionh@regionh.dl<>;'regionsjaelland@regionsjaelland.dk' <regionsjaelland@regionsiaelland.dl<>;  

'kontakt@rsyd.dk' <I<ontal<t@rsyd.dl<>;'kontakt@regionmidtjylland.dk' <I<ontal<t@regionmidtiylland.dl<>;  

'region@rn.dk' <region@rn.dl<>;'3f@3f.dk' <3f@3f.dl<>;'info@ato.dl<' <info@ato.dk>;  

'apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk' <apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk>;  

'do@optikerforeningen.dk' <do@optil<erforeningen.dl<>;'dkf@danskkiropraktorforening.dk'  

<dl<f@dansl<I<iropral<torforening.dl<>;  'dp@dp.dk' <dpPdp.dl<>;  'ds@socialraadgiverne.dk' 

<ds@socialraadgiverne.dl<>;  'dsr@dsr.dk' <dsr@dsr.dl<>;  'info@dansktp.dk' <info@dansktp.dk>;  

'danske.bandagister@mail.dk' <dansl<e.bandagister@mail.dl<>;  'dbio@dbio.dk' <dbio@dbio.dl<>;  

'info@fodterapeut.dk' <info(cDfodterapeut.dl<>;  'fysio@fysio.dk' <fysio@fvsio.dl<>;  'etf@etf.dk' <etf@etf.dk>;  

'ff@farmakonom.dk' <ff(@farmakonom.dk>;  'foa@foa.dk' <foa@foa.dl<>;  'fas@dadl.dk' <fas@dadl.dl<>; 

'sek@jordemoderforeningen.dk' <sel<@jordemoderforeningen.dl<>;  'info@II<t.dl<' <info@II<t.dl<>;  'dadl@dadl.dk' 

<dadl@dadl.dl<>;  'Ivs@dadl.dk' <Ivs(cDdadl.dl<>;  'plo@dadl.dk' <plo@dadl.dl<>;  'pto@pto.dk' <pto@pto.dl<>; 

'kontakt@radiograf.dk' <I<ontal<t(cDradiograf.dl<>;'sl@sl.dk'  <sl@sl.dl<>;'info@tandlaegeforeningen.dk'  

<info@tandlaegeforeningen.dl<>;'yl@dadl.dk' <yl(a@dadl.dl<>;'post@alzheimer.dk' <post@alzheimer.dl<>;  

'info@bedrepsykiatri.dk' <info@bedrepsyl<iatri.dl<>;  'dhf@danskhandicapforbund.dk' 

<dhf@danskhandicapforbund.dl<>;'dh@handicap.dk' <dh@handicap.dl<>;'info@danskepatienter.dk' 

<info@dansl<epatienter.dl<>;'info@danske-aeldreraad.dk' <info@dansl<e-aeldreraad.dl<>;'dch@dch.dl<' 

<dch@dch.dl<>;  'info@diabetes.dk' <info@diabetes.dl<>;  'info@gigtforeningen.dk' <info@gigtforeningen.dl<>;  

'admin@hjernesagen.dl<' <admin@hjernesagen.dl<>;  'post@hjerteforeningen.dk' <post@hjerteforeningen.dl<>;  

'mail@hoereforeningen.dk' <mail@hoereforeningen.dl<>;'post@kost.dk' <post@I<ost.dl<>;'info@cancer.dk' 

<info@cancer.dl<>;'lap@lap.dk' <lap@lap.dl<>;'lev@lev.dk'  <lev@lev.dl<>;'sa@spiseforstyrrelser.dk' 
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