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Andres tobaksrøg kan udvikle sygdommen KOL og dermed ret til
erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen.
Foto: Colourbox

Tirsdag den 24.02.2015

Arbejde i tobakståger kan udløse
erstatning
Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt flere tilfælde af
lungesygdommen KOL som arbejdsskade forårsaget af passiv rygning.
Af: Finn Danielsen
Lægelig forskning dokumenterer i stigende omfang, at
passiv rygning kan udvikle KOL (kronisk obstruktiv
lungelidelse) hos mennesker, der slet ikke ryger eller kun
har røget ganske lidt.
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Denne viden har nu ført til, at Arbejdsskadestyrelsen i flere
tilfælde har anerkendt, at KOL kan være en følge af passiv
rygning på jobbet, herunder en sag fra FOAs arbejdsområde.
KOL kaldes populært ’rygerlunger’, selv om sygdommen
udover røg også kan skyldes dampe, støv, gasser.
Sygdommen blev i 2010 optaget på Arbejdsskadestyrelsen
liste over erhvervssygdomme. Men dengang blev røg blev
alene defineret som svejserøg og lignende.
Flere sager i FOA
I 2014 gjorde styrelsen det muligt også at behandle sager
om passiv rygning, og det har altså nu ført til flere
anerkendelser.
”Jeg tror, at der kan gemme sig en del sager blandt FOAs
medlemmer. Problemet bliver at få dem op til overfladen og
sandsynliggjort,” siger Helle Thunø til Fagbladet FOA. Hun er
konsulent på arbejdsskadeområdet i FOA og forbundets
repræsentant i Arbejdsskadestyrelsens
Erhvervssygdomsudvalg.
Skrappe krav til anerkendelse
Det er forholdsvis skrappe krav, der skal opfyldes, hvis en
anmeldelse af KOL og passiv rygning skal have nogen udsigt
til at blive anerkendt.
• Den syge skal i mindst 20 år have været udsat for passiv
rygning på jobbet
• Hun skal have været udsat for røg i mindst halvdelen af
arbejdsdagen
• Og det skal være sket i forbindelse med ophold i mindre
rum
Hertil kommer, at den syge ikke selv må have været ryger
eller udsat for passiv rygning i private sammenhænge.
Hyggeryger fik også anerkendelse
Helle Thunø oplyser, at en sygehjælper har fået anerkendt,
at passiv rygning på jobbet har givet hende KOL.
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Sygehjælperen har aldrig selv røget, men var ansat i 60’erne
på et psykiatrisk hospital med tætte tobakståger overalt, og
hvor vinduer ikke måtte åbnes af frygt for, at patienterne
stak af.
En hjemmevejleder, der har været udsat for store mængder
tobaksrøg i private hjem, har også fået anerkendt KOL som
arbejdsskade, selvom hun på et tidspunkt har været
”hyggeryger”.
Vigtigt med dokumentation
”Der vil være mange prøvesager i starten, og det kan
sagtens være, at kriterierne for, hvor meget man selv må
have røget, rykker sig. Det vigtigste er, at man kan bevise
den passive rygning, eventuelt ved brug af vidner,” siger
Helle Thunø.
Hun opfordrer derfor FOAmedlemmer med KOL til at
overveje, om de opfylder kriterierne for at få sygdommen
anerkendt som arbejdsskade. De skal eventuelt have egen
læge til at foretage anmeldelse, men kan også få hjælp i den
lokale FOAafdeling.
Over 400.000 danskere skønnes at have KOL, og cirka 4000
dør årligt af sygdommen.
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