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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 ordning om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre.
Efter gældende ret har personer, der er diagnosticeret med asbestudløst lungehindekræft, bughindekræft 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 testikelkræft, og har været "udsat for en 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.

Kræftens Bekæmpelse mener, at godtgørelsesordningen ikke skal begrænses til kun at omfatte
personer diagnosticeret med malignt mesoteliom i hinderne omkring lunger, bughinder eller testikel. 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 drejer 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.
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