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Retten i Hillerød

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 19. december 2016 i sag nr. BS 45-983/2014:

Fagligt Fælles Forbund (3F) som mandatar for 

mod
Ankestyrelsen
(kammeradvokaten v/

Parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 22. august 2014, har Fagligt Fælles For-
bund (3F) som mandatar for 
endeligt nedlagt følgende påstande:

"Principalt:
Ankestyrelsen skal anerkende, at den markante personlighedsforandring som
sagsøger udviklede efter arbejdsulykken den 21. november 2005, jf. Retslæ-
gerådets besvarelse af spørgsmål G, er dækningsberettiget efter arbejdsska-
desikringsloven, og sådan at sagen hjemvises til fornyet behandling hos An-
kestyrelsen.

Subsidiært:
Ankestyrelsen skal anerkende, at den markante personlighedsforandring som
sagsøger udviklede efter arbejdsulykken den 21. november 2005, jf. Retslæ-
gerådets besvarelse af spørgsmål G, er delvist dækningsberettiget efter ar-
bejdsskadesikringsloven, og sådan at sagen hjemvises til fornyet behandling
hos Ankestyrelsen."

Ankestyrelsen har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retspleje-
lovens § 218 a, stk. 2.

 var udsat for en arbejdsulykke den 21. november 2005. I
forbindelsen med ulykken pådrog  sig forskellige skader og
gener.

Den 18. juli 2006 anerkendte Arbejdsskadestyrelsen ulykken som arbejdsska-
de og fastsatte s varige mén efter arbejdsskaden til 10 %.
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Arbejdsskadestyrelsen fastsatte den 9. juli 2009 erhvervsevnetabet som følge
af ulykken til 25 %, og det samlede erhvervsevnetab til 50 %.

Den 21. juni 2010 hjemviste Ankestyrelsen sagen til Arbejdsskadestyrelsen.
Den 22. februar 2011 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om, at det samle-
de erhvervsevnetab udgjorde 50 %, og at erhvervsevnetabet som følge af u-
lykken udgjorde 25 %.

Ankestyrelsen traf den 12. april 2012 afgørelse om, at  på
tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens påklagede afgørelse ikke havde ret til
erstatning for tab på mere end de 25 %, som  allerede havde
fået. Af afgørelsen fremgår bla:

"Vi finder, at din personlighedsforandring overvejende må tilskrives dine
forudbestående psykiske sygdomme i form af ADHD og personlighedsforsty-
relse samt følgerne efter apopleksi, og at de ville have en medført en væ-
sentlig barriere i forhold til din tilknytning til arbejdsmarkedet."

Den 27. august 2012 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om, at erhvervsev-
netabet som følge af ulykken udgjorde 25 %, og at det samlede erhvervsev-
netab udgjorde 100 % efter overgangen til førtidspension.

Ankestyrelsen stadfæstede den 25. november  2013 Arbejdsskadestyrelsens
vurdering af erhvervsevnetabet som følge af ulykken. Styrelsen fastsatte det
samlede erhvervsevnetab til 80 %. Af afgørelsen fremgår bl.a:

"Vi vurderer fortsat, at dit tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden
er 25 procent. Vi henviser i den forbindelse til begrundelsen i vores afgørel-
se af 12. april 2012."

Der er mellem parterne enighed om, at s samlede er-
hvervsevnetab udgør 80 %.

I udtalelse af 24. september 2014 fra overlæge, speciallæge i psykiatri Hanne
Vibe Hansen, til Ankestyrelsen hedder det om  bl.a:

”Konklusion
Der er en række forudbestående forhold, der har en negativ på funktionsev-
nen. Dels er der meget, der tyder på ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse), der
blandt andet er karakteriseret ved manglende vedholdenhed i aktiviteter,
som kræver kognitive funktioner, tendens til at skifte fra den ene aktivitet til
den anden uden at færdiggøre noget, mangel på omtanke, disciplinære brud
og socialt uhæmmethed. Allerede fra teenageårene misbrug af alkohol og
euforiserende stoffer. Endelig er der holdepunkter for at skadelidte har en
dyssocial personlighedsstruktur, idet skadelidte har udvist manglende an-
svarsfølelse og respekt for sociale normer, lav frustrationstolerance og ag-
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gressionstærskel og manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af
erfaringer inklusive straf. I 2007 desuden mistanke om blodprop i hjernen
og i 2011 hjerneblødning. Disse forhold betyder i sig selv, at det over tid vil
være meget svært at opretholde social stabilitet herunder et stabilt tilhørs-
forhold til arbejdsmarkedet. Efter arbejdsskaden i 2005 opstår en yderligere
påvirkning af den kognitive funktion og vredladenhed (akt 1), men det er al-
lerede eksisterende psykiske symptomer, der forstærkes ikke nye symptomer.
De beskrevne symptomer umiddelbart efter skaden i 2005 beskrives relativt
mildt, og først med tiden forstærkes symptomerne. Der synes således ikke at
være tidsmæssig sammenhæng ligesom, der ej heller vurderes at være år-
sagsmæssig sammenhæng med arbejdsskaden og de senere svære sympto-
mer, som de er beskrevet i akt 3 og 4.
Det er endvidere vurderingen, at de forudbestående forhold spiller en nega-
tiv rolle for skadelidte beredskab til at takle følgerne af arbejdsskaden, og
hans funktionsniveau påvirkes derfor relativt meget over tid."

I udtalelse af 23. september 2014 fra professor, overlæge, PhD, dr. med, spe-
ciallæge i neurologi, Michael Bjørn Russel, til Ankestyrelsen hedder det om

 bl.a:

”Konklusion
Skadelidte har efter ingen varigt mén af UT den 21.11.205, fordi de højresi-
de nakkesmerter og hovedpine ophører. De symptomer som skadelidte har i
venstre side af nakke og ud i venstre arm opstår i en fodboldkamp primo
september 2006. På den baggrund er der heller ikke varig påvirkning af er-
hvervsevnen som følge af UT.
Skadelidte har en funktionel overbygning som ikke kan tilskrives UT og he-
rudover en række personlige omstændigheder af social og psykisk karakter,
som eksempelvis samlivsbrud, boligløs, misbrugsproblematik, som vanske-
liggør skadelidte tilknytning til arbejdsmarkedet.”

Retslægerådet har den 19. april 2016 og den 14. november 2016 besvaret en
række spørgsmål.

Af Retslægerådets erklæring af 19. april 2016 fremgår bl.a:

"Spørgsmål E:
Er det sandsynligt, at ulykken den 21. november 2005 forårsagede eller for-
værrede sagsøgerens:

a) ADHD, b) personlighedsforstyrrelse, c) længerygsmerter, d) hjerneblød-
ning
...
Ad a: Nej.
Ad b: Muligvis.
Ad c: Nej.
Ad d: Der foreligger i sagen ikke lægelige akter, som dokumenterer, at sag-
søger har haft en hjerneblødning.
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Af Retslægerådets erklæring af 14. november 2016 fremgår bl.a:

"Spørgsmål G:
Retslægerådet bedes i forlængelse af sin besvarelse af spørgsmål E(b) om
muligt oplyse en sandsynlighedsgrad (angivet i %) for årsagsforbindelsen
mellem sagsøgerens personlighedsforstyrrelse og ulykken.
...
Sagsøger har haft en kompleks og belastet barndom og opvækst samt en tid-
lig voksenalder med kriminalitet og misbrug. Ifølge konklusionen i den psy-
kiatriske speciallægeerklæring (bilag B) har et af grundvilkårene for dette
været en kombination af ADHD og social ustabil personlighedsforstyrrelse.

Efter ulykken i 2005 udvikler sagsøger en markant personlighedsforandring,
blandt andet oplevet af samleveren, som sagsøger bor sammen med fra
2000 til 2006. Retslægerådet finder således ikke, at ulykken i 2005 har for-
årsaget en personlighedsforstyrrelse, men at ulykken i 2005 har haft en
medvirkende årsag til sagsøgerens nuværende tilstand. Det er ikke muligt at
angive en sandsynlighedsgrad, men det er Retslægerådets indtryk, at der er
tale om et indirekte bidrag fra ulykken til sagsøgers tilstand."

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af  og vidnerne psykiater Hanne
Vibe Hansen og neurolog Michael Bjørn Russell.

 har forklaret bl.a, at han inden arbejdsulykken var glad for
sit arbejde. Han arbejdede fuld tid. Han var i et parforhold, men forholdet
holdt ikke på grund af ulykken. Han blev gift igen, men det forhold holdt hel-
ler ikke. Han ændrede adfærd efter ulykken, idet han bl.a. let bliver sur og
skælder ud.

Hanne Vibe Hansen har forklaret bl.a, at hun er speciallæge i psykiatri, og
hun arbejder som overlæge på Psykiatrisk Center København. Hun arbejder
tillige som speciallægekonsulent for Ankestyrelsen, hvilket hun har gjort i 7
år. Hun har afgivet den uddybende udtalelse af 24. september 2014, bilag D.

I udtalelsen beskriver hun 6 akter. Af akt 1, der er fremlagt i sagen som bilag
11, fremgår bl.a, at  er blevet mere opfarende, vredladen og
irritabel.

Hun har i udtalelsen konkluderet, at der i 2007 var mistanke om en blodprop
i  hjernen.  har for højt blodtryk og dermed nedsat blodtil-
førsel til hjernen, og karrene i hjernen har det derfor ikke godt. Det har be-
tydning, idet enhver påvirkning af hjernen påvirker de psykiske symptomer.

 fik en hjerneblødning i 2011, hvilket medførte en påviselig
skade af hjernen, der har følgevirkninger. Han har herefter gået til genoptræ-
ning, bl.a. fordi han har balanceproblemer. Der kan være psykiske følger efter



Side 5/10

STD075369-S01-ST01-K194-T1-L34-M01-P02-\K70

en blodprop, men de kan være svære at påvise. Det fremgår af bilag F, at ge-
noptræningen afsluttes med et godt resultat. Man kan ikke af bilag F se, om
der er udarbejdet en undersøgelse vedrørende de kognitive bivirkninger.

Der er holdepunkter for at antage, at  har en dyssocial per-
sonlighedsstruktur, som er grundlagt i barndommen og ungdommen. Han har
bl.a. haft vanskeligheder med andre mennesker og udvist grov ligegyldighed
over for andres følelser. Han har endvidere udvist manglende evne til at fast-
holde, manglende evne til at føle skyld og manglende ansvarsfølelse.

Ulykken har ikke forårsaget s personlighedsforstyrrelse.
Hvis man reagerer på et traume som f.eks. en ulykke, er symptomerne værst i
starten, og derefter indretter man sig. Men i denne sag er det omvendt. Her
er der sket en forværring over årene. I 2007 var  indlagt
med selvmordstanker. Det er med til at forværre situationen. Det er tvivl-
somt, om den tidsmæssige forværring kan henføres til traumet. Det har stor
betydning, hvad "man har med i bagagen" i forhold til, hvor godt man kan af-
finde sig med en ny situation. Det har influeret på s psykiske
tilstand, at han efter ulykken har haft et misbrug og været hjemløs.

Ulykken har påvirket  både fysisk og psykisk. Det var en al-
vorlig ulykke. Det psykiske traume har ikke karakter af katastrofekarakter,
men  var på grund af ulykke udsat for et alvorlig traume.
Traumet kan ikke føre til en forværring af s personligheds-
forstyrrelse, fordi man ændrer sig ikke ret meget over tid. Det handler mere
om, at han får sværere ved at takle situationen, fordi han bliver arbejdsløs og
har manglende sociale relationer. Ulykken kan ikke have forværret parforhol-
det, idet mennesker er ret konstante i deres personlighed. Der er forskel på
en personlighedsforstyrrelse og en personlighedsforandring. En personlig-
hedsforandring kan opstå, hvis man udsættes for noget ekstremt, som en
krigstilstand. s personlighedsforstyrrelse har været der før u-
lykken. En markant personlighedsforandring er ikke en diagnose. Hun mener,
at der er sket en forværring i af s psykiske tilstand som følge
af, at der er sket nogle ting efter ulykken, som har været svære for ham at
takle. Hans alkoholforbrug har påvirket hans sociale relationer, han har haft
et for højt blodtryk og været hjemløs i en periode. Hun er enig med  Retslæ-
gerådet i, at ulykken bidrager til s tilstand, idet alt, hvad
man oplever, bidrager til ens psykiske tilstand.

Michael Bjørn Russell har forklaret bl.a, at han er speciallæge i neurologi, og
han har i de sidste 6 år bl.a. arbejdet som specillægekonsulent for Ankestyrel-
sen.  har fået forskellige gener efter ulykken. Han har symp-
tomer, som kommer og går, hvilket ikke er usædvanligt.

I forbindelse med ulykken fik  strøm gennem højre arm og
ned gennem kroppen og ned i ben. Strømmen løb ikke op i hovedet eller ven-
stre arm. Ved ulykken var  ikke udsat for brandskader,
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hvorfor der ikke er sket forbrænding af hans hud. Det blev foretaget en un-
dersøgelse af hans hjerte, og det så fint ud. Man vurderede, at der ikke var
sket skader på hans hjerte.

 fik smerter efter ulykken. Den 22. november 2005 følte han
stikken i venstre overarm. Den 23. november 2005 fik han smerter i venstre
side af nakken, som han havde til december 2005. Det ser ikke ud til, at dis-
ser smerter har været der før ulykken. Han kan af akterne ikke se, at 

 i årene før ulykken har haft lignende gener. Det er muligt, at 
 i forbindelse med ulykken har slået nakken, idet han har ømhed

i nakken og ryggen efter ulykken. Han antager ud fra akterne, at 
 kun har slået sit hoved lidt. Et slag kan give smerter, selv om der ik-

ke er brækket noget. Sådanne smerter forsvinder over tid.

Parternes synspunkter

Fagligt Fælles Forbund (3F) som mandatar for har i
det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af
14. november 2016, hvoraf fremgår:

"Om sagsøgers psykiske tilstand gøres det gældende, at arbejdsulykken den
21. november 2005 var en væsentlig medvirkende faktor til at sagsøger ud-
viklede en markant personlighedsforandring.

Dette støttes af Retslægerådets udtalelse til spørgsmål A, idet det fremgår, at
der findes ingen tidstro beskrivelser ad varige psykiske gener forud for hæn-
delsen den 21. november 20015.

Retten må derfor lægge til grund, at sagsøger inden ulykken ikke havde vari-
ge psykiske gener inden ulykken den 21. november 2005.

Dette støttes tillige af Retslægerådets udtalelse, jf. spørgsmål E, litra B, hvor-
af det fremgår, at arbejdsulykken den 21. november 20005 muligvis har for-
årsaget eller forværret sagsøgers personlighedsforstyrrelse.

Dette støttes yderligere af Retslægerådets spørgsmål G. Det fremgår af be-
svarelsen, at efter ulykken i 2005 udvikler sagsøger en markant personlig-
hedsforandring, blandt andet oplevet af samleveren, som sagsøger bor sam-
men med fra 2000 til 2006. Retslægerådet finder således ikke, at ulykken i
2005 har forårsaget en personlighedsforstyrrelsen, men at ulykken i 2005 har
haft en medvirkende årsag til sagsøgers nuværende tilstand. Det er ikke mu-
ligt, at angive en sandsynlighedsgrad, men det er Retslægerådets indtryk, at
der er tale om et indirekte bidrag fra ulykken til sagsøgers tilstand.

Henset til Retslægerådets besvarelse gøres det gældende, at der er den for-
nødne årsagssammenhæng, i forhold til den markante personlighedsforand-
ring som sagsøger udviklede.
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Sagsøgte er ikke enig heri, jf. sagens bilag 9, sagsøgtes afgørelse af 25. no-
vember 2013, men sagsøgte kan ikke fragå sig, at betale yderligere erstat-
ning.

Det fremgår af højesteretsdommene U.2011.1985 og U.2012.2637, at i til-
fælde hvor der er uenighed om lægefaglige vurderinger, der skal Retslægerå-
dets vurdering lægge til grund.

Det fremgår af højesteretsdommen afsagt den 9. november 2016, sag 255/
2015, at forværring af en forudbestående ryglidelse var en arbejdsskade. Hø-
jesteret fastslog, at der ved vurdering af årsagssammenhæng skal lægges
vægt på, i hvilket omfang en indtrådt hændelse er egnet til at forårsage den
skete skade. Efter de lægelige oplysninger i sagen fandt Højesteret det ikke
godtgjort, at diskusprolapsen var forår-saget af hændelsen, men lagde til
grund, at hændelsen havde haft helbredsmæssige følger for A, idet prolapsen
ved hændelsen var blevet symptomgivende. Der var således tale om en for-
værring af den bestående ryglidelse, som udgjorde en arbejdsskade.

På den baggrund skal retten lægge vægt på, at den indtrådte arbejdsulykke
medførte helbredsmæssige følger for sagsøger, idet sagsøger udviklede en
markant personlighedsforandring efter arbejdsulykken, hvilket var en forvær-
ring af sagsøgers tilstand.

Lægges Retslægerådets udtalelse til grund, i overensstemmelse med rets-
praksis, er det klart, at der er tale om en dækningsberettigende arbejdsskade.

Sagsøgte har endvidere ikke godtgjort, at sagsøgers forudbestående person-
lighedsforstyrrelse i mindre grad skyldes arbejdsskadens følger.

Det gøres i øvrigt gældende, at sagsøger inden ulykken var fuldt ud arbejds-
dygtig i forhold til sit daværende og andre tilsvarende erhverv, og at sagsø-
ger som følge af ulykken den 21. november 2005 ikke længere er i stand til at
arbejde, hvilket støttes af at han fik tilkendt førtidspension fra august 2011.

Det gøres gældende, at der er en nøje tidsmæssig sammenhæng mellem ar-
bejdsulykken og den markante personlighedsforandring som sagsøger udvik-
lede efter arbejdsulykken den 21. november 2005.

Sagsøger fik senere en blødning i hjernen (den 30. april 2011 hvilket var ca. 5
½ år efter arbejdsulykken). I perioden fra arbejdsulykken i 2005 frem til sag-
søgers blødning i hjernen i 2011 kunne han ikke passe et arbejde, men dette
skyldtes sagsøgers arbejdsulykke og de deraf følgende fysiske gener i nakken
samt udviklingen af hans markante personlighedsforandring.

At sagsøger efterfølgende får en mellekommen skade er irrelevant i forhold
til, at sagsøgers markante personlighedsforandring er dækningsberettigende
efter arbejdsskadesikringsloven. "
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Ankestyrelsen har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med på-
standsdokument af 14. november 2016, hvoraf fremgår:

"Til støtte for de nedlagte frifindelsespåstande gøres det overordnet gælden-
de, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse af 25.
november 2013 (bilag 9), hvorved Ankestyrelsen fandt, at s
erhvervsevnetab som følge af arbejdsskaden udgør 25 %.

Der er intet grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens bedømmelse af, at en
væsentlig del af s nedsatte erhvervsevne skyldes forudbestå-
ende og konkurrerende lidelser i form af ADHD, personlighedsforstyrrelse,
lænderygsmerter og følger efter apopleksi (hjerneblødning), samt at de be-
skrevne forudbestående og konkurrerende lidelser ville være blevet arbejds-
hindrende inden for en kort årrække, selv om arbejdsskaden ikke var sket.

 har ikke heroverfor tilvejebragt oplysninger, der med vægt
taler i modsat retning, og det må derfor lægges til grund som overvejende
sandsynligt, at s tab af erhvervsevne ikke i fuldt omfang er
en følge af arbejdsskaden.

På baggrund af sagens lægelige akter må det anses for godtgjort, at den
overvejende del af s lidelser er uden sammenhæng med ar-
bejdsulykken, og at Ankestyrelsen derfor har været berettiget til at foretage
en fordeling af erhvervsevnetabet for de lidelser, som utvivlsomt ikke skyld-
tes arbejdsulykken og de lidelser, som var forårsaget af arbejdsulykken. An-
kestyrelsens vurdering i sagen understøttes af navnlig retslægerådets svar på
spørgsmål E, hvoraf fremgår, at hverken sagsøgerens ADHD eller lænde-
rygsmerter er forårsaget eller forværret af arbejdsulykken.

Sagsøger har under sagens forberedelse tiltrådt, at heller ikke sagsøgerens
hjerneblødning er forårsaget af den anerkendte arbejdsskade. Der henvises i
den forbindelse til retsbog af 29. juni 2016.

I psykiatrisk speciallægeerklæring af 18. oktober 2010 (bilag B, side 12)
fremgår det, at sagsøgeren siden ungdommen har haft en dyssocial personlig-
hedsstruktur, hvilket tiltrædes af Ankestyrelsens psykiatriske speciallægekon-
sulent Hanne Vibe Hansen i hendes uddybende lægefaglige udtalelse (bilag
D, side 4). I konklusionen på den uddybende lægefaglige
udtalelse anføres videre, at der efter arbejdsskaden i 2005 opstod en yderlige-
re påvirkning af sagsøgerens kognitive funktion og vredladenhed, men at det
var udtryk for en forværring af allerede eksisterende psykiske symptomer.
Retslægerådets svar på spørgsmål Eb er i overensstemmelse hermed.

Idet Ankestyrelsen har løftet bevisbyrden for et fradrag, jf. § 12, stk. 1 og 2,
påhviler det som anført ovenfor  at føre bevis for, at der er
grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens skønsmæssige udmåling, hvoref-
ter erhvervsevnetabet som følge af den anderkendte arbejdsskade fra den 21.
november 2005 udgjorde 25 procent.
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Dette har  ikke påvist, at der er noget grundlag for. Tværti-
mod kan det lægges til grund som ubestridt, at såfremt der er grundlag for et
fradrag, er Ankestyrelsens afgørelse korrekt.

 har nemlig ingen anbringender til støtte for en tilsidesættel-
se af Ankestyrelsens skønsmæssige udmåling."

Rettens begrundelse og afgørelse

Ankestyrelsen har ved sin afgørelse af 25. november 2013 vurderet 
s samlede erhvervsevnetab til 80 % og fastsat erhvervsevnetabet som

følge af arbejdsulykken til 25 %.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at  udover følgerne efter ulyk-
ken havde forudbestående konkurrerende lidelser i form af ADHD, person-
lighedsforstyrrelse, lænderygsmerter og følger efter en hjerneblødning. Par-
terne er enige om, at hjerneblødningen ikke er forårsaget af ulykken. Det
fremgår af Retslægerådets erklæring, at det ikke er sandsynligt, at ulykken
forårsagede eller forværrede s ADHD og lænderygsmerter.

Retten finder efter de lægelige oplysninger, herunder Retslægerådets besva-
relse af spørgsmål Ea og Ec, ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens
vurdering af, at en del af s nedsatte erhvervsevne skyldes
ovennævnte lidelser, der er uden sammenhæng med arbejdsulykken. Endvi-
dere finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens vurdering
af, at lidelserne ville være blevet arbejdshindrende inden for en kort årrække,
selv om arbejdsskaden ikke var sket.

Af besvarelsen af spørgsmål G fremgår, at Retslægerådet finder, at ulykken i
2005 ikke har forårsaget en personlighedsforstyrrelse, men at ulykken har
haft en medvirkende årsag til s nuværende tilstand. Det er
endvidere Retslægerådets indtryk, at der er tale om et indirekte bidrag fra u-
lykken til s tilstand.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse anført, at s personligheds-
forandring overvejende må tilskrives hans forudbestående psykiske sygdom-
me.

Herefter, og efter de foreliggende lægelige oplysninger, herunder oplysnin-
gerne om  psykiske lidelser, finder retten, at der ikke er
grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens skønsmæssige udmåling, hvoref-
ter erhvervsevnetabet som følge af arbejdsulykken er fastsat til 25 % .

Det af  yderligere anførte kan ikke føre til andet resultat.

Retten tager herefter Ankestyrelsens frifindelsespåstand til følge.
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Sagsomkostninger

Parterne er enige om, at sagens værdi kan opgøres til 2.837.000 kroner.

Efter sagens udfald skal Fagligt Fælles Forbund (3F) som mandatar for 
 betale sagsomkostninger til Ankestyrelsen. Sagsomkostninger-

ne er fastsat til 100.000 kr. inkl. moms. Beløbet omfatter udgifter til advo-
katbistand. Retten har ved fastsættelsen af sagens omkostninger lagt vægt på
sagens værdi, karakter, omfang og udfald.

Thi kendes for ret:

Ankestyrelsen frifindes.

I sagsomkostninger skal Fagligt Fælles Forbund (3F) som mandatar for 
 betale 100.000 kr. til Ankestyrelsen.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage efter denne doms af-
sigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

Margrete Nissen
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Hillerød, den 19. december 2016.

Christina Bjerregaard, Kontorfuldmægtig




