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Kære udvalgsmedlemmer 

 
Som jeg tidligere har oplyst jer om, har jeg en ambition om at modernisere arbejds-
skadesystemet, så det understøtter en hurtigere og mere enkel sagsbehandling bl.a. 

med det formål, at nedbringe sagsbehandlingstiden. En større reform af området er 
dog et meget omfattende arbejde og kan ikke nås i denne regeringsperiode.  
 

Vores arbejdsmiljø og arbejdsskadesystem hænger sammen, og jeg er startet med 
arbejdsmiljøet. Vi har haft et ekspertudvalg til at gentænke hele arbejdsmiljøindsat-
sen, og nu er vi gået i gang med de politiske drøftelser om en ny indsats på områ-

det. Jeg ser meget frem til de videre forhandlinger, fordi der er brug for en gen-

tænkning af indsatsen. 
 

Imens dette arbejde foregår, pågår der forskellige tiltag på arbejdsskadeområdet, 
som jeg følger tæt. 
 

For det første er der på arbejdsskadeområdet et konkret behov for at rette op på 
konsekvenserne af en Højesteretsdom fra 2013, som har medført et stort fald i an-
tallet af anerkendte arbejdsskader. Derfor fremsætter jeg i foråret 2019 et lov-

forslag om ændring af arbejdsskadeområdet, der bl.a. skal håndtere det problem og 
øge muligheden for, at flere arbejdsulykker kan anerkendes som arbejdsskader. 
Forslaget forventes også, at understøtte hurtigere afgørelser i arbejdsskadesystemet. 

 
Dernæst kan jeg oplyse, at taksterne for sagsbehandlingen i AES er forhøjet i 2019 
efter indstilling fra AES’ bestyrelse for at understøtte grundlaget for og arbejdet 

med, at nedbringe sagsbehandlingstiderne på arbejdsskadesager. 
 
Endelig kan jeg fortælle, at der i øjeblikket arbejdes med en ny sygdomsklassifika-

tion i World Health Organisation (WHO), som forventes vedtaget senere på året. 
Det er et arbejde, som jeg følger tæt, da det er afgørende, at behandlingen af ar-
bejdsskadesager sker på baggrund af den nyeste viden og forskning. På den bag-

grund er det desuden min vurdering, at man bør afvente færdiggørelsen af WHOs 
arbejde med klassifikationerne, før man begynder forhandlinger om et nyt arbejds-
skadesystem. 
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