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UDSKRIFT

AF

OSTRE LANDSRETS RETSBOG

Den 2. maj 2013 satte Ostre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, Kobenhavn.

Som dommere fungerede landsdommerne Frosell, Lene Jensen og Peter Thonnings, forst-

neevnte som rettens formand.

Som protokolforer fungerede kontorfuldmzegtig Camilla V. Thomsen.

Der foretoges

8. afd. kære nr. B-1155-13:

mod

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for

(advokat Henrik Juel Halberg)

Ingen var modt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 22, marts 2013, hvorved advokat på

vegne har keeret Nykobing Falster Rets kendelse af 11. marts 2013

(BS 1-913/2012) om, at det ikke tillades at stille sporgsmålene F, H og I til Retskegerådet,

dommerens fremsendelsesbrev af 5. april 2013 og udskrift af retsbogen indeholdende den

kærede afgorelse.
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Der fremlagdes endvidere kæresvarskrift af 10. april 2013 fra indkærede samt kærereplik

af 22. april 2013 fra kærende.

Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgorelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes

k e n d e l s e :

Landsretten kan tiltræde, at sporgsmål F vedrorer en stillingtagen til

erhvervsevnetab, der må anses for omfattet af Arbejdsskadestyrelsens kompetence.

Landsretten kan endvidere tiltræde, at sporgsmål H og I vedrorer 

generelle funktionsevne. Sporgsmålene er endvidere ukonkrete.

Sporgsmålene bor derfor ikke forelægges Retslægerådet.

Landsretten stadfæster herefter byrettens afgorelse.

T h i  b e s t e m m e s :

Byrettens kendelse stadfæstes.

skal i keeremålsomkostninger inden 14 dage betale 2.500 kr. til 3F

Fagligt Feelles Forbund som mandatar for

Retten hævet.

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes. tıq Landsret, den 6. maj 2013

Catina Marie jed,e Jensen, overassistent



Retten i Nyketing F.

Udskrift af retsbogen

Den 11. marts 2013 kl. 10:00 blev retten sat på Domhuset af dommer
Karsten Tougaard Kristensen.

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmode
sag nr. BS 1-913/2012:

agligt Fælles Forbund smf. 

Ingen indkaldt eller modt.

Intet fremlagt.

Der afsagdes

k e n d e l s e :

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsoger som folge af en arbejdsulykke den
16. februar 2005 har lidt et erhvervsevnetab og storrelsen af et eventuelt er-
hvervsevnetab.

Ankestyrelsen har den 22. december 2011 afgjort, at sagsogers erhvervsev-
netab var på 65 som folge af arbejdsskaden.

Sagsogte har bestridt, at sagsoger har lidt et erhvervsevnetab som folge af
arbejdsulykken, og har gjort gældende, at der foreligger grundlag for at tilsi-
desætte Ankestyrelsens afgorelse om erhvervsevnetab, herunder storrelsen af
dette.

Sagsogte har begæret sagen forelagt for Retslægerådet i overensstemmelse
med sporgetema af 28. september 2012.

Sagsoger har protesteret imod, at det tillades sagsoger at stille sporgsmålene
F, H og I, der er sålydende:

F. Retslaegerådet bedes, herunder navnlig ud fra en arbejdsmedicinsk vur-
dering, skonne, om generne/lidelserne, jf. besvarelsen af sporgsmål F, i sig
selv indebærer, at sagsoger hverken helt eller delvist kan bestride ethvert job
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inden for ethvert erhverv.
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H. Såfremt sporgsmål H besvares bekræftende, bedes Retsleegerådet vurde-
re, om disse i sig selv er funktionshindrende.

I. Retslaegerådet bedes vurdere, om sagsogers forudbestående/konkurrerende
psykiske gener/lidelser i hojere grad og/eller delvist kan forklare sagsogers
aktuelle helbredstilstand og funktionsnedsætte1sen som folge af helbredstil-
standen.

Retslægerådet bedes i den forbindelse skonne, om sagsogers forudbeståen-
de/konkurrerende psykiske gener/lidelser - uanset ulykken - sandsynligvis
ville have medfort, at sagsogers funktionsevne med tiden ville være nedsat,
jf. herunder baggrunden for betragtningerne i bilag P."

Sagsoger har nedlagt påstand om, at det ikke tillades sagsogte at stille
sporgsmålene F, H og I.

Sagsogte har nedlagt påstand om, at det tillades sagsogte at stille sporgsmå-
lene F, og I, subsidiært således at det i sporgsmål I I og I til fojes, at Rets-
12egerådet bedes foretage skonnet ud fra en arbejdsmedicinsk vurdering.

Det fremgår af Retslægerådets årsberetning for 2008, side 19, at Retslægerå-
det ikke besvarer sporgsmål, der henhorer under andre myndigheders kom-
petence, som for eksempel sporgsmål om méngrad og erhvervsevnetab, der
henhorer under Arbejdsskadestyrelsen.

Det fremgår videre af Retslægerådets publikation Retslaegerådet 1909-2009,
side 28, at

"Ved arbejdsskadesager kan afgraensning overfor Arbejdsskadestyrel-
sen give anledning til overvejelser. Arbejdsskadestyrelsen tager her
stilling til erhvervsevne og mén... Retslægerådet træffer således ikke
afgorelse, og det tilkommer ikke Retslaegerådet at udtale sig om for-
hold, der horer under andre myndigheder."

Af Retslægerådets årsberetning for 2010, side 9, fremgår, at det ikke er mu-
ligt for Retslægerådet

"... at foretage en lægefaglig vurdering af en persons funktionsevne
på et ukonkret og upraecist beskrevet grundlag. En konkret vurdering
af funktionsevne - konkret såvel hvad angår funktionshæmmende li-
delse(r), som hvad angår arbejdsmæssig funktion om muligt fo-
retages af de behandlende laeger.
Retslzegerådets opgave kan så - som i mange andre sagstyper - være
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at foretage et overskon af de lægelige dokumenter.

Retslægerådet vil derfor som hovdregel være henvist til at anvende
for eksempel folgende formulering eller en formulering, der kan side-
stilles hermed:

"Retslægerådet er ikke i stand til at besvare det stillede sporgsmål;
funktionsevne er således ikke et veldefmeret medicinsk begreb og
kan ikke gores til genstand for en lægefaglig vurdering uden en konk-
retisering af hvilken funktion, der måtte være tale om, og hvori be-
gramsningen måtte bestå."

Sagsoger har til stotte for sin påstand gjort geldende, at sagsogtes sporgsmål
F, H og I vedrorer sagsogers generelle funktionsniveau og dermed i realite-
ten er udtryk for et onske om en vurdering af sagsogers erhvervsevne, der
henhorer under Arbejdsskadestyrelsens kompetence, og at Retslægerådet ik-
ke udtaler sig om den generelle funktionsevne. Sagsogers sporgsmål er der-
for at betragte som overflodig bevisforelse, jf. retsplejelovens § 341.

Sagsogte har til stotte for sin påstand gjort gældende, at det ligger inden for
Retslægerådets kompetence at besvare de stillede sporgsmål. Der er tale om
sporgsmål af helt konkret karakter, både med angivelse af hvilke lidelser,
der konkret onskes en vurdering på baggrund af, og konkret hvilken slags
vurdering, der er tale om. Retslægerådet har kompetence til at udtale sig om,
hvorvidt der er en årsagssammenhæng mellem de konkrete lidelser fra be-
vægeapparatet og de psykiske lidelser og den konkrete påvirkning af er-
hvervsevnen. Der er ikke tale om overflodig bevisforelse, da sporgsmålene
er til brug for belysning af de helt grundlæggende forhold i sagen.

Rettens  bemærkninger :

Retslægerådets opgave er ifolge § 1 i lov om Retslægerådet at afgive blandt
andet lægevidenskabelige skon til brug for offentlige myndigheder, herunder
domstolene.

Sagsogtes sporgsmål F vedrorer direkte sagsogers erhvervsevnetab, der må
anses for omfattet af Arbejdsskadestyrelsens kompetence og ikke RetsIzege-
rådets kompetence.

Sporgsmålene H og I vedrorer sagsogers generelle funktionsniveau, og det
må på baggrund af Retslægerådets udtalelser antages, at Retslægerådet ikke
vil besvare disse.

Sagsogers påstand tages derfor til folge.

T h i b e s t e m m e s :

STDO65888-SO ı-STO1-1(896-T2-LOI-MOO- \ R25

Side 3/4



Det tillades ikke sagsogte at stille sporgsmålene F, II og I til Retslægerådet.

Sagen udsat.

Retten hævet.

Karsten Tougaard Kristensen
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Nykobing Falster, den 11. marts 2013.

Nanna Sondberg Knudsen, Elev
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