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Høring over udkast til lov om ændring af lov om arbejdsskade-

sikring (Erhvervssygdomsudvalgets sammensætning ved be-

handlingen af veteransager om psykisk sygdom) 

 

 

Arbejdstilsynet sender hermed udkast til lov om ændring af lov om arbejdsskade-

sikring i høring.  

 

Ændringsforslaget indebærer, at Erhvervssygdomsudvalgets sædvanlige sammen-

sætning ændres ved behandlingen af konkrete sager om psykisk sygdomme hos ve-

teraner. 

 

Helt konkret sker det ved: 

 Erhvervssygdomsudvalget tilføres to tilforordnede medlemmer ved behandlin-

gen af sager om psykiske sygdomme hos veteraner. Mere specifikt, så tilføres 

én tilforordnet med specialiseret viden inden for det militærfaglige område, som 

har særlig viden om udsendelse i konfliktområder. Derudover tilføres udvalget 

én tilforordnet med specialiseret medicinsk indsigt i det psykiske område.  

 De specialiserede tilforordnedes funktion vil alene være at supplere udvalget 

med specialister i soldaters forhold under udsendelse til konfliktområder og 

psykiske sygdomme som fx PTSD. Hermed får Erhvervssygdomsudvalget mu-

lighed for at stille spørgsmål og inddrage eksperter på området i sin drøftelse af 

betydningen af konkrete omstændigheder i sagerne, så udvalget træffer afgørel-

ser på et mere oplyst grundlag. Baggrunden er, at disse særlige sager på mange 

måder adskiller sig fra andre arbejdsskadesager på det danske arbejdsmarked. 

De tilforordnede vil ikke have stemmeret i udvalget.  

 

Forslaget fremsættes som følge af, at et bredt flertal i Folketinget sammen med re-

geringen har besluttet, at der skal iværksættes to nye initiativer for yderligere at 

styrke tidligere udsendte veteraners retsstilling i arbejdsskadesystemet. Nærvæ-

rende lovforslag er et af disse initiativer. 

 

Læs mere om initiativerne her.  

 

Arbejdstilsynet beder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 5. august 

2022 kl. 12:00. 

 

https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2022/03/bedre-behandling-af-veteraners-arbejdsskadesager/
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Høringssvar bedes sendt til Arbejdstilsynet på adressen at@at.dk, Sharmila Sreera-

manathan på adressen sre@at.dk og Tor Even Münter på adressen tem@at.dk,  

 

Spørgsmål vedrørende denne høring kan rettes til Tor Even Münter, tlf. 72 20 86 

57.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Arbejdstilsynet 

mailto:at@at.dk
mailto:sre@at.dk
mailto:tem@at.dk

