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Kære ordførere 

Jeg har tidligere orienteret jer om, at Vestre Landsret i juni 2020 afsagde dom i en 

sag om PTSD hos en tidligere udsendt soldat. Dommen rejste en række spørgsmål 

ift. praksis for anerkendelse af PTSD som en erhvervssygdom. Erhvervssygdoms-

udvalget anmodede på denne baggrund Arbejdsmiljøforskningsfonden om en medi-

cinsk udredning vedr. PTSD, der nu er færdig. 

Erhvervssygdomsudvalget har drøftet udredningens betydning for praksis, og ud-

valget er på baggrund af udredningen nået til enighed om en lempelse af tidskrite-

riet for sager, der forelægges for udvalget, om enten sen diagnostik eller sen debut 

af PTSD. Den nye forelæggelsespraksis i udvalget medfører bl.a., at tidskriteriet 

for sent udvikling af PTSD bliver udvidet til 3-10 år, og i helt særlige sager også 

derefter. Før Vestre Landsrets dom var tidskriteriet for forelæggelse af sager 3-4 år.  

 

Jeg vedlægger et brev fra Erhvervssygdomsudvalget til jeres orientering, som be-

skriver den kommende praksis mere dybdegående, og hvor Erhvervssygdomsud-

valget også indstiller til, at der foretages en ændring af særloven for veteraner med 

henblik på at udvide antallet af sager, som kan behandles administrativt i Arbejds-

markedets Erhvervssikring (AES) i stedet for at skulle forelægges for Erhvervssyg-

domsudvalget.  

Beskæftigelsesministeriet vil vurdere implikationerne af den nye forelæggelses-

praksis og ønsket om lovændring. Efter sommerferien vil I blive indkaldt til drøf-

telser af veteranområdet, hvor konsekvenserne af Erhvervssygdomsudvalgets be-

slutning vil blive gennemgået på det første møde. 

Jeg er meget tilfreds med, at udvalget er nået til enighed om fremtidig praksis før 

sommer, så AES kan påbegynde sagsbehandlingen af sagerne igen. Jeg er optaget 

af, at praksis er baseret på den nyeste forskning, og jeg er derfor glad for, at fore-

læggelsespraksis for Erhvervssygdomsudvalget nu bliver opdateret på grundlag af 

den nyeste forskning på området. 
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I ønskes en god sommer.  

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister  

 


