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Kære Peter Hummelgaard    
  

Vi vil gerne takke dig for, at du i denne travle tid også har viet vurdering af 
arbejdsskadesager om sygdommen COVID-19 opmærksomhed. Vi vil gerne 
kvittere for, at der med den udsendte vejledning fra Arbejdstilsynet om 
”Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19” er taget et 
meget væsentligt skridt i retning af at søge at skabe en klarere retstilstand. 

Vi vil også gerne kvittere for, at din tilgang til sygdommen i din seneste 
udmelding med vejledningen er, ”at det skal være krystalklart, at man kan 
få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes 
arbejdet.” Vi deler din vurdering af, at alle skal føle sig fuldstændige trygge 
ved den måde, som deres sag behandles i arbejdsskadesystemet, hvis de 
skulle blive syge med COVID-19 som følge af deres arbejde.   

Formålet med dette brev er at få en dialog om enkelte – men væsentlige 
punkter i vejledningen, som efter vores vurdering ikke skaber den 
nødvendige tryghed.  

Vejledningen gør det ikke i tilstrækkelig grad klart, at COVID-19 
sygdom som skyldes arbejdet vil blive anerkendt som en arbejdsskade  

Efter at have haft mulighed for at nærlæse vejledningen må vi desværre 
erkende, at vi endnu ikke er overbeviste om, at vejledningen i tilstrækkelig 
grad udgør den nødvendige sikring for vores medlemmer, der pådrager sig 
COVID-19 som følge af deres arbejde.  

Sygdommen er endnu så ny, at der er meget, vi ikke ved om den. Der er stor 
usikkerhed om f.eks. smitteveje, herunder om man kan blive smittet af 
personer uden symptomer (asymptomatiske personer), hvilket i mange 
sammenhænge gør det nærmest umuligt at sandsynliggøre 
årsagssammenhæng, jfr. også den lange inkubationstid.  

Der er udfoldet store bestræbelser på at indføre en teststrategi, men den 
har været skiftende siden sygdommens alvor gik op for os, og 
testsensibiliteten er med de anvendte testmetoder stadig ikke 100. Test for 
antistoffer er endnu ikke aktuelt tilgængelig og kan derfor foreløbig ikke 
anses for en værdifuld bevisførelse for sygdommen, som omtalt i 
vejledningen.  

Værnemidler har også været et problem, som vi håber, der er ved at 
komme styr på. Især uden for hospitalerne har der været forvirring om, 
hvilken beskyttelse der skal anvendes. Forsyningssituationen er gradvist 
ved at blive rettet op, men den er endnu ikke sikret. Det gælder f.eks. i 
hjemmeplejen, plejehjem, lægeklinikker, speciallægeklinikker, ældreplejen 
og lign. steder. Brug af værnemidler skal ifølge vejledningen dokumenteres 
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i en arbejdsskadesag. Men det bliver vanskeligt for den enkelte 
sygdomsramte konkret at dokumentere tilgængelighed og 
beskyttelseseffekt af værnemidler i forbindelse med sygdomsforløb. 
Vejledningen anfører, at ”manglende brug af værnemidler eller 
tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifter ikke i sig selv medfører, at sagen 
ikke kan anerkendes”. Men det udelukkes heller ikke, at det kan have 
betydning.   

Vi kender endnu ikke følgevirkningerne af sygdommen, hverken deres 
alvorsgrad eller længde. Meget tyder dog på, at personer, der har været 
svært syge af COVID-19, står over for et langvarigt genoptræningsforløb 
med udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at vende tilbage til sit 
arbejde, hvis det indebærer smitterisiko.  

Tilsvarende tyder oplysninger på, at langt hovedparten af de patienter, der 
afgår ved døden med COVID-19, påvist også har andre forudgående, 
herunder kroniske sygdomme, men dog ofte også er ældre. De dødsfald, 
der tæller med i statistikken, er dødsfald, der er registreret inden for 30 
dage efter påvist COVID-19 infektion. Men der er ikke nødvendigvis 
klarhed over den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet, noget der ofte vil 
kræve en obduktion.  

Bevisbyrden ligger hos sygdomsramte – men konkret smitterisiko er 
ofte svær at påvise i tilfælde uden vejledningens stærke formodning for 
smitte på arbejdet 

Arbejdsskadesystemet bygger på, at det er den sygdomsramte (eller 
dennes efterladte), der skal dokumentere, at vedkommende i forbindelse 
med sit arbejde har været i kontakt med personer, der har været smittet 
med COVID-19. Den sygdomsramte skal også dokumentere, at sygdommen 
er konstateret, og at der er årsagssammenhæng mellem påvirkningen på 
arbejdet og den konstaterede sygdom. 

Vejledningen gør sig umage for at fastslå, at ”en sandsynliggørelse af 
smitterisikoen vil være tilstrækkeligt”. Det fremgår, at arbejdets karakter, 
såfremt sygdomsramte har haft direkte kontakt med patienter eller har 
haft tæt kontakt til patienterne, i sig selv vil være tilstrækkeligt til at 
sandsynliggøre smitte på arbejdet, medmindre øvrige elementer i 
vurderingen taler direkte imod sandsynligheden. 

I de funktioner, hvor sundhedspersonale derimod har mere sporadisk og 
ikke så tæt kontakt, vil der fortsat godt kunne sandsynliggøres konkret 
smitte eller smitterisiko, men i disse tilfælde gælder der ikke længere en 
”stærk formodning” for smitte på arbejdet. Der vil vurderingen omvendt i 
høj grad komme til at afhænge af øvrige elementer, hvor det kan være 
tilfældigt, hvad der kan bevises, og hvor bevistvivl vil komme 
sygdomsramte til skade. 

Samlet set er det vores vurdering, at vi med den nuværende viden ikke 
kigger ind i et stort omfang af arbejdsskadesager med alvorlige varige 
følger for sygdomsramte i forbindelse med COVID-19. Men til gengæld kan 
de personer, der rammes, vise sig at være meget dårligt stillet. Da man 
ifølge sagens natur ikke ved, om man kan blive ramt hårdt eller slet ikke, er 
en arbejdsskadeforsikring, der skaber tryghed, afgørende for de personer, 
der i forbindelse med arbejdet risikerer smitte, også hvis de ikke har 
hyppig og direkte eller meget tæt patientkontakt.  
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Vi inviterer til dialog om få, men vigtige hovedspørgsmål 

Sammenfattende vil vi foreslå en dialog om følgende hovedspørgsmål: 

1)  Kan vejledningen inden for den nugældende lovgivnings 
rammer i endnu højere grad tage hensyn til, at det er svært at løfte 
bevisbyrden, især for sundhedspersonale med sporadisk og ikke så 
tæt patientkontakt? 
 
2)  Hvis ikke det er muligt, er det så et rigtigt valg, at risikoen for 
ikke at kunne dokumentere og løfte bevisbyrden i tilstrækkeligt 
omfang for denne endnu ubeskrevne sygdom, som pt ikke kan 
behandles eller forebygges, alene påhviler sygdomsramte og ikke 
arbejdsskadesystemet?  
 
3) Er arbejdsskadesystemets vurdering af godtgørelse og 
erstatning i forbindelse med forudbestående sygdomme 
anvendelig ved denne sygdom? Vi er herunder bekendte med 
bevisformodningsreglen i arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 2, 
men vores bekymring rækker ud over det.  Den sygdomsramtes 
risiko for at få COVID-19, og alvorlige følger heraf, er med meget 
stor sandsynlighed langt størst, hvis man i forvejen har en kronisk 
sygdom, men man kan udmærket have været i stand til at passe sit 
arbejde forud for coronasmittens fremkomst. Tilsvarende er 
dødsårsagen for coronasmittede med forudgående sygdom ikke 
altid entydig. Fordi vi ikke kender til samspillet mellem 
forudbestående sygdom og sygdom med Covid-19, så kan vi være 
bekymret for, at der bl.a. af den grund vil ske uberettiget bortfaldt 
eller nedsættelse af erstatning som følge heraf.  
 
4) Er det en mulighed at ændre kravet til bevisbyrden i en periode, 
indtil vi har større klarhed over smitten og sygdommen, fx ved at 
lave omvendt bevisbyrde eller lempe kravene til dokumentation?   
 

Vi håber, der kan findes gode svar på disse spørgsmål, og vil sætte meget 
stor pris på, hvis du kan afsætte tid til at drøfte det med os ved et snarligt 
møde.  

 

Med venlig hilsen 

 
Andreas Rudkjøbing              Grete Christensen                    Mona Striib  

 

 

 

 


