
 

 

 

 

 

 

 

D O M 

 

afsagt den 23. maj 2018 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars 

Christensen og Anne Knie Andresen (kst.)) i ankesag  

 

 

V.L. B–1287–17 

 

Tryg Forsikring A/S som mandatar for  

(advokat Pia Hjort Mehlbye, Ballerup) 

mod 

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for  

(advokat Christian Riewe, København) 

 

 

Retten i Kolding har den 14. september 2017 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 8-

188/2013). 

 

Påstande 

 

Parterne har gentaget deres påstande for byretten.  

 

Forklaringer 

 

N  har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvide-

re afgivet forklaring af B . 

 

N  har supplerende forklaret, at hun forud for arbejdsulykken ikke 

havde nogen viden om, at der kunne være en risiko forbundet med at løfte voksne menne-

sker. Når det i lægejournalen er anført i et notat fra 9. maj 2007, at hun bærer meget ”på sin 
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store dreng”, handlede det om hendes søn, der blev født den 21. juli 2016 og dermed var 10 

måneder gammel på det pågældende tidspunkt. Det er ikke hendes håndskrift, der fremgår 

af det udfyldte skema, der er modtaget af Arbejdsskadestyrelsen den 15. august 2008. Det 

er således ikke hende, der har skrevet, at personen skulle have været håndteret i lift. Forud 

for ulykken havde hun slet ingen viden om, at personen skulle have været håndteret med en 

lift.  

 

Hun blev opereret i lysken i februar 2005 pga. brok, men hun husker ikke, om hun dengang 

også havde smerter i lænden. Hun husker heller ikke, om hun havde problemer med ryggen 

i 2006 efter sin graviditet. Forud for arbejdsulykken havde hun ikke på noget tidspunkt 

været sygemeldt pga rygsmerter.  

 

B  har forklaret, at hun var forstander på plejehjemmet K

 fra 1995 til 2008. I dag er hun folkepensionist og formand for Ældrerådet i 

 Kommune. Som forstander var hun øverste leder for plejehjemmets cirka 80 med-

arbejdere. Der var en afdelingsleder for hvert personaleområde. For køkkenpersonalet var 

afdelingslederen en økonoma. I 2008 var arbejdet mellem plejepersonalet og køkkenperso-

nalet helt adskilt. Plejearbejdet blev stadig mere komplekst, og det var nødvendigt at holde 

det adskilt. Der var også en fysisk adskillelse, fordi køkkenet lå i underetagen, mens pleje-

afsnittene lå på 1. sal. Hun kan bekræfte, at hun har indskærpet, at det i cafeteriet kun var 

plejepersonalet, som skulle hjælpe beboere, også hvis de kom til skade. Det gjaldt selvføl-

gelig også i resten af huset, hvor køkkenpersonalet sådan set ikke havde noget at gøre.  

 

Generelt var sikkerhedsniveauet højt på plejehjemmet. Hun gik meget op i sikkerheden og 

arbejdsmiljøet for medarbejderne. De havde kommunens laveste sygefravær. I hendes pe-

riode som forstander har de aldrig fået en påtale af Arbejdstilsynet. De fik tværtimod ros 

for arbejdsmiljøet. De diskuterede arbejdssikkerhed i plejehjemmets sikkerhedsgruppe. 

Hun var formand for sikkerhedsgruppen, og fra køkkenet deltog køkkenlederen og en sik-

kerhedsrepræsentant for køkkenpersonalet. T  deltog også i sikkerhedsgrup-

pen. Hun husker situationer, hvor hun har givet helt konkrete instrukser til det samlede 

køkkenpersonale.  

 

Hun er ikke i tvivl om, at hun forud for arbejdsulykken har sagt tydeligt til køkkenperso-

nalet, at det kun var plejepersonalet, der måtte bistå beboerne i cafeteriet, også hvis de kom 
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til skade. Det har hun sagt enten i køkkenets kontor eller i cafeteriet. Hun har deltaget i 

køkkenmøder, hvor de har drøftet, hvordan arbejdet skulle foregå. Det er utænkeligt for 

hende, at der ikke skulle have været sådanne drøftelser, mens N  har været ansat. Hun 

mener, at N  blev ansat i løbet af 2007.  

 

T  deltog i møderne i sikkerhedsgruppen, så han har på disse møder hørt 

hendes indskærpelser om, at det kun var plejepersonale, der måtte løfte beboere. Der blev 

lavet referater fra møderne, men referaterne fra dengang eksisterer ikke længere.  

 

Det forekom ret sjældent, at en beboer faldt, og hvis det skete, var det oftest på beboerens 

stue. Efter hendes hukommelse skete det i hvert fald ikke en gang årligt, at en beboer faldt 

i fællesområderne.  

 

Over for plejepersonalet var der nøje beskrivelser af, hvordan man skulle løfte beboere, der 

var faldet. I de 30 år, hun var leder inden for ældreområdet, har hun aldrig oplevet, at en 

ansat uden plejefaglig baggrund er begyndt at løfte på en beboer. Hun havde ikke i sin vil-

deste fantasi forestillet sig, at det ville kunne ske. Hun tror ikke, at der er noget plejehjem i 

landet, der har overvejet at sende køkkenpersonalet på kurser i løfteteknik vedrørende løft 

af beboerne.  

 

Det kan godt passe, at hun reagerede, som G  har forklaret om, da hun hørte 

om uheldet. Efter hendes vurdering skulle N  have tilkaldt hjælp fra plejepersonalet. 

Hun kunne have råbt til kolleger i køkkenet og fået dem til at tilkalde plejepersonalet. Be-

boeren burde være løftet op med en lift. Der var en alarmknap i elevatoren, og når man 

trykkede på den, ringede den på første sal, hvorefter personalet ville komme. Alarmen gik 

ikke til en vagtcentral. Hun har selv oplevet, at alarmklokken lød ved en anden episode. 

T  gik rundt med en telefon, og han ville også let have kunnet tilkalde pleje-

personale til at bistå med at få beboeren op.  

 

Procedure 

 

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i 

overensstemmelse hermed. 
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For landsretten har appellanten dog frafaldet sit anbringende om, at der i indstævntes opgø-

relse af kravet skal fratrækkes almindelige sygedagpenge for marts, april og maj 2012 med 

i alt 42.000 kr. Der har således for landsretten været enighed om indstævntes beløbsmæssi-

ge opgørelse af kravet.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Som anført af byretten var N  ansat i køkkenet på plejehjemmet, og 

som også forklaret af B  var opgaverne mellem plejepersonalet og 

køkkenpersonalet delt klart op, således at det ikke var en del af N  

arbejdsopgaver at håndtere beboerne.  

 

Det kan heller ikke efter bevisførelsen for landsretten lægges til grund, at N

 forud for ulykken udtrykkeligt var instrueret i, hvordan hun skulle forholde sig 

i en situation som den, der opstod den 31. januar 2008, hvor hun kom forbi en beboer, der 

var faldet i elevatoren og råbte på hjælp.  

 

Selvom N  reaktion må anses som en naturlig menneskelig reaktion, 

er spørgsmålet herefter, om D  har handlet ansvarspådragende ved ikke 

at have givet hende nærmere instruktioner om, hvorledes hun skulle forholde sig i en sådan 

situation.  

 

Ved denne afgørelse må der lægges vægt på, at N  egenhændigt 

handlede uden for sit arbejdsområde, selvom hun havde gode muligheder for at tilkalde 

plejepersonale, der kunne sikre, at beboeren blev håndteret forsvarligt. Selvom det nok kan 

antages, at der ikke sjældent forekommer faldepisoder på et plejehjem, lægger landsretten 

efter B  forklaring til grund, at sådanne faldepisoder oftest sker på 

beboernes stuer, hvor køkkenpersonalet ikke har arbejdsmæssige ærinder. Det har på den 

baggrund ikke været nærliggende at give køkkenpersonalet nærmere instrukser eller vej-

ledning om, hvad de skulle gøre, hvis der opstod en faldepisode, hvor kun køkkenpersonale 

var til stede.  

 

I hvert fald under disse omstændigheder finder landsretten ikke, at D  har 

handlet ansvarspådragende ved ikke at have givet N  nærmere in-
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struktioner om, hvordan hun skulle forholde sig i en situation som den, der opstod den 31. 

januar 2008.   

  

Landsretten tager derfor påstanden om frifindelse til følge.  

 

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Fagligt Fælles Forbund som 

mandatar for N  betale sagsomkostninger for begge retter til Tryg 

Forsikring A/S som mandatar for D  med i alt 113.271 kr. Beløbet omfat-

ter 13.040 kr. til retsafgift for landsretten, 231 kr. til udgifter til vidneførsel for landsretten 

og 100.000 kr. til udgifter til advokatbistand for begge retter. 

 

Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er uden moms, da sagen for appellanten 

er varetaget af en ansat advokat. 

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t: 

 

D  frifindes. 

 

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for N  skal betale sagens om-

kostninger for begge retter til Tryg Forsikring A/S som mandatar for D  

med 113.271 kr. 

 

Sagsomkostningerne skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

 

Hanne Aagaard  Lars Christensen  Anne Knie Andresen 

                                                                                                                       (kst.) 
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Udskriften udstedes uden betaling. 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Vestre Landsret,  

Viborg den 23. maj 2018 

 

Jonna Bregendahl 

retssekretær 

 

 

 


