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En sag om skade fra en politistav

Selandia Advokater har bistået en politiassistent i en sag om anerkendelse af en
nerveskade i baglåret som følge af vedvarende nervetryk på grund af politistavens
placering i politiuniformen:

Den tilskadekomne politiassistent havde gennem en årrække udført arbejde, hvor
han på grund af politistavens placering  og meget stillesiddende arbejde var udsat
for et længerevarende tryk mod baglåret med nervebeskadigelse og gener til følge.
Nerveskaden opstod blandt andet som følge af belastningen ved patruljekørsel og
siddende skrivebordsarbejde. Trykket påvirkede en nerve i baglåret og medførte en
nerveskade, smerter og ubehag i baglåret.

Sagen blev i første omgang afvist, idet sygdommen ikke er nævnt i Erhvervssyg-
domsfortegnelsen. Afgørelsen blev anket, yderligere oplyst og forelagt Arbejdsska-
destyrelsens Erhvervssygdomsudvalg, som indstillede nerveskaden til anerkendel-
se.

Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg lagde vægt på, at generne i bag-
låret begyndte allerede det første år af tjenesten og på, at der samtidig var tale om
en relevant belastning i form nervetryk grundet stavens placering ved det siddende
arbejde. Omfanget af det siddende arbejde medførte et vedvarende tryk mod bag-
låret, som lægeligt kunne begrunde en nerveskade.

Der blev også lagt vægt på, at symptomerne hos vedkommende politiassistent var i
lokaliseret til præcis det område, hvor politistaven havde udøvet tryk ved den sid-
dende stilling.

Anerkendelsen kan få stor betydning for personer ansat i politiet, som til daglig sid-
der på politistaven med tryk i baglåret og risiko for nervebeskadigelse til følge.

Nerveskade i baglåret som følge af vedvarende tryk af politistav er i dag ikke på
fortegnelsen over erhvervssygdomme. En anerkendelse i Erhvervssygdomsudvalget
er derfor medvirkende til, at politiassistenter fremover lettere kan få deres sag vur-
deret med henblik på at få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade og derved
få adgang til eventuel godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af er-
hvervsevne.

For at en sygdom kommer på listen over erhvervssygdomme, skal der være medi-
cinsk dokumentation for en sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet.



Side 2

Såfremt sådanne skader flere gange bliver forelagt Erhvervssygdomsudvalget og
indstillet til anerkendelse, er der fremover mulighed for, at sygdommen kommer på
fortegnelsen over Erhvervssygdomme og herved hurtigt kan anerkendes som en
arbejdsrelateret skade med mulighed for erstatning.
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