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DOM

Afsagt den 14. september 2017 i sag nr. BS 8-188/2013:

3F s.m.f. N

mod
Tryg Forsikring A/S som mandatar for D
(forening)

Sagens baggrund

N  var i 2008 ansat som køkkenmedhjælper på
plejehjemmet K . Den 31. januar 2008 faldt en af beboerne i
elevatoren, og N  forsøgte først selv at hjælpe beboeren op
at stå. Herved fik hun et knæk/smæld i sin ryg. Pedellen kom til, og sammen
fik de beboeren på benene. N  fik efterfølgende mange
rygsmerter, og der blev anmeldt en arbejdsskade. Hun var efterfølgende
sygemeldt helt eller delvist, og fik pr. 29. maj 2012 tilkendt et fleksjob.

Retten skal ved sagen afgøre, om arbejdsgiveren, D , er
ansvarlig for ulykken, om der er årsagssammenhæng mellem ulykken og
N  sygeperioder og gener, og i givet fald, hvilken
erstatning hun kan kræve.

Parterne er enige om den beregningsmæssige opgørelse af kravet, som
vedrører perioden 31. januar 2008 til 28. maj 2012. D  har
dog gjort gældende, at der for marts, april og maj 2012 skal fratrækkes
almindelige sygedagpenge med i alt 42.000 kr.

3 F er mandatar for N , og Tryg Forsikring er mandatar for
D .

Parternes påstande

3F s.m.f. N  har nedlagt endelig påstand om betaling af
572.032,17 kr. med procesrente af 136.752,30 kr. fra sagens anlæg og af
435.279,87 kr. fra 15. august 2017.

Tryg Forsikring A/S s.m.f. D  har nedlagt påstand om
frifindelse.

Sagen blev anlagt den 28. januar 2013.
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Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf.
retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen har været forelagt Retslægerådet, der den 2. december 2013 har udtalt
følgende:

"...
Spørgsmål 1:
Hvilke lidelser/gener kan konstateres i sagsøgers ryg.

Vedrørende MR-scanning i 2008 og 2009 er der påvist en let
diskusdegeneration i nederste lændediskus. Den kliniske diagnose er
lumbago – lændesmerter.

Spørgsmål 2:
Er der overensstemmelse mellem de subjektive klager og de objektive
fund for så vidt angår sagsøgers ryg.

Ja. Der er overensstemmelse mellem røntgen fund og subjektive
klager.

Spørgsmål 3:
Finder Retslægerådet, at der årsagssammenhæng mellem hændelsen
den 31. januar 2008 og de lidelser/gener som sagsøger døjer med i
ryggen i tiden 31. januar 2008 – 29. april 2009. Retslægerådet bedes
angive, hvad der taler for, henholdsvis imod en årsagssammenhæng.

Spørgsmål 4:
Finder Retslægerådet, at der er årsagssammenhæng mellem
hændelsen den 31. januar 2008 og de lidelser/gener som sagsøger
døjer med i ryggen i tidsrummet 30. april 2009 – d.d. Retslægerådet
bedes angive, hvad der taler for, henholdsvis imod en
årsagssammenhæng.

Ad spørgsmål 3 og 4:
Ved hændelsen i januar/februar 2008 fik sagsøger et knæk i ryggen, et
lændehold. Det har udviklet sig til en kronisk ryglidelse – lumbago.

Sagsøger har to risikofaktorer for denne udvikling, overvægt og let
diskusdegeneration i lændehvirvelsøjlen.

Løftet i januar/februar 2008 er ikke nærmere beskrevet, så
Retslægerådet er ikke i stand til at afgøre, hvor stor belastningen har
været. Derfor kan Retslægerådet heller ikke udtale sig om
årsagssammenhængen udover, at forløftningstraumet i forbindelse
med pleje (lignende) arbejde kan give anledning til kroniske
lænderyggener.



Side 3/12

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D65

Traumet i 2008 er næppe årsag til den forværring af ryglidelsen, der er
indtrådt i 2009 eller senere.

Spørgsmål 5:
Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Nej.

Spørgsmål A:
Retslægerådet bedes oplyse, om sagsøgers gener i ryggen/lænden helt
eller delvist kan tilskrives andre forudbestående/konkurrerende
forhold.

Retslægerådet bedes begrunde sit svar.

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3 og 4.
..."

Forklaringer

N  har forklaret, at hun i 2008 arbejdede i køkkenet på
K . Hun passede sin 35 timers arbejdsuge. Hun havde ikke
rygproblemer da. Hun klarede job, og barn osv. Hun var ansat som
køkkenassistent, hvor hun skulle lave mad, og de leverede mad til andre
plejehjem. Hun skulle også vaske op og lave andet køkkenarbejde. Hun
havde kørt ud med middagsmad til andre plejehjem den 31. januar 2008.
Hun kom tilbage. Hun så en gammel dame, som lå og råbte om hjælp i
elevatoren. Hun skyndte sig derhen. Hun prøvede at løfte hende, men damen
var for tung. Hun tog fat under damens armhuler, og stod selv bagved, her
sagde det ” knæk” /gav et smæld i hendes ryg. Hun kaldte på pedellen. De
hjalp hinanden med at løfte damen op. Hun fortsatte sit arbejde, men det
gjorde uhyggeligt ondt, og de blev i køkkenet enige om, at hun skulle tage
hjem. Det blev registreret som en arbejdsskade. Hun reagerede ved en
menneskelig refleks, da hun hjalp damen. Hun havde ikke fået noget at vide,
om hvad hun skulle gøre, hvis de gamle faldt. Hun fik ikke at vide, at hun
skulle kalde på hjælp. Hun havde ikke været på kursus i løfteteknik. Hun
havde arbejdet på K  omkring 1 år på det tidspunkt. Hun talte
med G , som også var i køkkenet, om ulykken. Efter ulykken blev der vist
udbudt et kursus om løft. Hun ved ikke, om der efterfølgende blev
indskærpet noget om, at køkkenpersonalet ikke skulle hjælpe med løft. Hun
kom aldrig til at arbejde ret meget efter episoden. Hun havde ikke tidligere
set, at nogle gamle faldt. På bilag 49 har hendes mand skrevet med
håndskrift, at hun ved ikke af, at hun har fået udbetalt dagpenge eller anden
ydelse for marts, april, maj 2012.

Efter ulykken havde hun meget ondt, fik megen smerte behandling og sådan
har hun det stadig. Hun tager en masse piller. Hun kunne ikke lave så meget
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efter ulykken.

Hun havde ikke bedt om at få et løftekursus. Hun tænkte ikke på det
dengang. Hun kunne godt bruge det til sit arbejde i køkkenet, f.eks. til de
tunge gryder. Hun arbejdede ikke med plejen af beboerne.

K  har forklaret, at hun var afdelingsleder på
K . Hun forlod stedet to mdr. efter ulykken. Hun var chef i
plejen, og hun var ikke chef for køkkenet. De var meget adskilt i de
forskellige afdelinger. De bad aldrig køkkenpersonalet hjælpe til i plejen, da
man ikke var oplært hertil.

Hun husker, at deres leder både før og efter ulykken havde indskærpet, at i
cafeteriet, hvor køkkenpersonalet var tættere på beboerne, var det kun
plejepersonalet, som skulle hjælpe beboerne, også hvis de kom til skade.
Køkkenpersonalet måtte f.eks. ikke bære beboernes bakker frem og tilbage,
hvis beboerne ikke selv kunne det. Hun kan ikke huske præcis, hvornår og
hvordan det er blevet sagt, og hun har ikke selv hørt lederen sige det direkte
til personalet, men det var noget de også snakkede om til deres fælles
ledermøder, hvor køkkenlederen var til stede. Hun husker også, at det stod i
referater fra sikkerhedsmøder. Køkkenpersonalet betjente cafeteriet, som lå i
stuen, og køkkenet lå i underetagen.

Lederen kom den 31. januar 2008 op og sagde, at en beboer var faldet, og et
køkkenpersonale og pedel havde hjulpet beboeren. Lederne kaldte dem for
nogle ”klovne”. Hun var overrasket over det, og de havde ingen
forudsætninger for at hjælpe. De kunne have kommet til hurtigt via to
trapper. Der er en alarm knap i elevatoren, så man kunne kalde på hjælp.
Man blev som plejepersonale instrueret i løfteteknik, i at være to personer
eller i at bruge et hjælpemiddel til at løfte f.eks. en lift.

Hende bekendt er der ikke andre fra køkkenet, som er kommet til skade ved
hjælp i plejen.

T  har forklaret, at han er pedel på K . Han kan
huske, at han og N  løftede en person. Der lå en person, som var faldet
i elevatoren. Han og N  kaldte ikke på personale, da de blot agerede
som et medmenneske. Han havde ikke fået at vide, at han ikke måtte hjælpe
med at løfte faldne personer. Han hjælper med alt det praktiske i huset. Der
er en alarmknap i elevatoren. Dengang gik den kun til vagtcentral, f.eks.
hvis elevatoren gik i udu. I dag er der kommet alarm ligeledes til personalet i
huset. Han mener ikke, at det var sådan dengang. Beboerne har i dag knap
på sig, som de kan bruge til at kalde efter hjælp. Den gang havde de et
gammelt system, som kun virkede 20-30 m omkring deres bolig. Han ved
ikke, om de kunne have brugt den, hvis den havde kunnet række. Han
refererer til forstanderen.  Han havde ikke fået at vide, at han skulle kalde på
personale, hvis nogen faldt, men i dag ville han nok gøre det, da de er bedre
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uddannede. Han har ikke fået noget at vide efterfølgende.

Han vidste, hvor plejepersonalet var. De hjalp beboeren op ved en
reflekshandling, og efter hvordan beboeren reagerede. Beboeren ville gerne
op og prøvede at komme op. Han mener ikke, at alarm knappen gav en lyd.
De fik nyt kalde anlæg i 2010-2012, og der blev alarmknappen ændret.

G  har forklaret, at hun har været ansat på K .
Hun blev ansat omkring 2007 som køkkenmedhjælper. Hun var både i
køkkenet og kørte ud med varm mad til centrene. De bespiste også
beboerne. Der var et cafeteria ovenpå, hvor de servicerede beboerne med
mad. N  var også deroppe. Hun kom hjem med mad burene, da
ulykken lige var sket. Hun stod midt i det. Hun så ikke, hvad der skete. Hun
hørte kun om det. De havde ikke fået noget at vide, om hvad de måtte og
ikke måtte i forhold til beboerne på daværende tidspunkt. Hun var
sikkerhedsrepræsentant i en meget kort periode. Efter ulykken fik de nogle
forholdsregler om, hvad det måtte og ikke måtte af deres daværende chef.
Hun husker ikke, hvem det var, da de havde stor udskiftning. Hun erindrer,
at det først var efter episoden. De jokede nemlig med lidt med, at de nu bare
skulle lade personer ligge, hvis de faldt. De er ikke blevet tilbudt kurser i
løfteteknik. Hun fortsatte som chauffør for de centrale køkkener til 2011.
Hun mener, at nogle af beboerne havde en kaldebrik på sig. Hun mener, at
der var en alarmknap i elevatoren til nødstop, hvis elevatoren gik i stå, men
ikke en til beboerne. Hun kan ikke huske, hvilken farve den havde. Der var
ikke en tilkaldeknap for beboerne.

Hun skulle lave mad, opvask, rengøring af køkken, kørsel med mad,
bespisning af beboerne i cafeteriet morgen, middag og aften. De hjalp ikke
til med andet. Hun fastholder, at der var bagefter ulykken, at de fik
oplysning om, hvad de måtte og ikke måtte med hensyn til beboerne. Det var
ikke deres opgave, men hun kunne ikke komme i tanke om ikke at hjælpe,
en der faldt. Hun forventede dog ikke, at hun generelt skulle deltage i løft.

K  har supplerende forklaret, at som hun
husker det, så skulle køkkenpersonalet ikke hjælpe beboerne i hele huset.
F.eks. måtte køkkenpersonalet ikke gå med bakker for beboerne. Hun
mener, at det blev sagt før ulykken, fordi hun var der så kort tid efter
ulykken, hvor hun kun arbejdede en måned efter pga. afvikling af ferie. De
har før været ude ved elevatoren, fordi der var en klokke, som ringede et
eller andet sted ovenpå, så man blev tilkaldt til elevatoren. Hun var på
K  i 20-21 år, og den klokke havde altid været der. Formålet
var at hente hjælp. Pedellen havde altid en telefon. Trappen havde ikke så
mange trin.

Parternes synspunkter
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3F s.m.f. N  har i påstandsdokument gjort gældende:

"...
ANBRINGENDER:

Ansvarsgrundlaget:

Det gøres gældende, at sagsøgte som arbejdsgiver er erstatningsan-
svarlig overfor sagsøger i anledning af ulykken den 31. januar 2008.

Det kan lægges til grund, at sagsøger kom til skade i forbindelse med
at hun sammen med pedellen T  hjalp en plejehjemsbo-
er, der var faldet. Det er ubestridt, at sagsøger hjalp plejehjemsbeboe-
ren der var faldet.

Til støtte herfor gøres det gældende, at det pågældende arbejde ikke
var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt, jf. normen i Arbejdsmiljølovens § 38.

Det bemærkes i den forbindelse, at sagsøger ikke på noget tidspunkt
havde deltaget i kurser vedrørende løfteteknik.

Sagsøgte burde klart have tilkendegivet, at sagsøger, som ansat i køk-
kenet, ikke skulle tage del i arbejdet med at løfte beboere.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøger ikke havde forudsætninger-
ne for at løfte, men at sagsøger af menneskelige årsager forsøgte at
hjælpe.

Sagsøgte burde have instrueret sagsøger i, at køkkenpersonalet ikke
skulle forsøge at løfte beboere. Først efter sagsøgers ulykke blev det
indskærpet overfor køkkenpersonalet, hvordan og hvorledes der skulle
forholdes i tilfælde af, at beboere var faldet.

Det gøres i den forbindelse gældende, at der ikke blev ført et effektivt
tilsyn med arbejdets udførelse, ligesom der ikke blev givet instruktion
om de faremomenter, der var forbundet med arbejdets udførelse, jf.
normerne i arbejdsmiljølovens § 16 og § 17, stk. 2.

Det var ikke en upåregnelig følge for sagsøgte, at sagsøger ville hjælpe
til i en situation hvor en ældre plejehjemsbeboer faldt og kom til ska-
de. Det var en situation der krævede omgående handling.

Tværtimod må det lægges til grund, at beboere ofte kan falde på et
plejehjem, hvorfor arbejdsstedet ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt
fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 42.

Det gøres derudover gældende, at de anvendte tekniske hjælpemidler
ikke var indrettet eller blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 45, idet sagsøger burde have
haft løfteudstyr til at løfte plejehjemsbeboeren op med.
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Årsagssammenhæng:

Sagsøger gør gældende, at der foreligger den nødvendige årsagssam-
menhæng mellem hændelsen den 31. januar 2008 og de efterfølgende
sygeperioder som sagsøger har haft efter arbejdsulykken.

Arbejdsulykken var den udløsende årsag til sagsøgers sygeperioder.

Uanset om der indtrådte en forværring i april 2009 var sagsøgers ar-
bejdsulykke en medvirkende årsag til sagsøgers sygeperioder.

Dette støttes af retslægerådets udtalelse, jf. spørgsmål 3 og 4. Det
fremgår, at ved arbejdsulykken fik sagsøger et knæk i ryggen, et læn-
dehold, og at dette udviklede sig til en kronisk ryglidelse – lumbago.

Det fremgår videre, at Retslægerådet ikke kan udtale sig om årsags-
sammenhængen udover, at forløftningstraumet i forbindelse med pleje
(lignende) arbejde kan give anledning til kroniske lænderyggener.

Retslægerådets udtalelse må herefter forstås som, at sagsøger – som
følge af arbejdsulykken – udviklede kronisk ryglidelse, men at forvær-
ringen der indtrådte i 2009 eller senere næppe skyldtes arbejdsulykken
den 31. januar 2008.

Forud for arbejdsulykken den 31. januar 2008 havde sagsøger ikke
problemer med ryggen. Hun var i arbejde før arbejdsulykken og var
dermed ikke generet af rygproblemer. Dette støttes af sagens bilag 11,
speciallægeerklæringen af 19. november 2008, hvoraf det fremgår, at
hun ikke havde rygproblemer før ulykken.

Dette støttes herudover af sagens bilag 19, side 5, hvoraf det fremgår,
at sagsøger ikke tidligere havde haft lænderygsmerter.

Det er i den forbindelse underordnet, at hun havde slidgigt i ryggen.

Det er først efter arbejdsulykken, at sagsøger har haft gener i ryggen
grundet en kronisk ryglidelse udløst af arbejdsulykken den 31. januar
2008.

Tabsopgørelsen:

Der er enighed om det beregningsmæssige der ligger til grund for sag-
søgers opgørelse af kravet.

Sagsøger gør gældende, at sagsøgers krav støttes af Retslægerådets ud-
talelse, hvorfor hun er berettiget til fuld erstatning.
..."

Tryg Forsikring A/S s.m.f. D  har i påstandsdokument
gjort gældende:
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"...
Ansvarsgrundlag
Nærværende sag angår sagsøgers krav om erstatning for tabt arbejds-
fortjeneste i anledning af et uheld overgået hende på arbejdet den 31.
januar 2008.

Sagsøger var ansat i køkkenet på plejehjemmet K .

Uheldet skete, da hun kom kørende med en madvogn og hørte beboe-
ren kalde på hjælp. Beboeren var faldet i elevatoren. I stedet for at
hente hjælp eller benytte elevatorens alarmknap gav hun sig i kast med
at løfte beboeren. Det er sagsøgtes opfattelse, at der er tale om en helt
almindelig, medmenneskelig reflekshandling, som uheldigvis endte
galt for sagsøgeren selv.

Sagsøger var som ansat i køkkenet ikke involveret i pleje eller anden
håndtering af plejehjemmets beboere. Disse opgaver blev alene vareta-
get af plejepersonalet. Følgelig har hun ikke modtaget instruktion i løft
af beboere, hvilket sagsøgte ej heller har været forpligtet til at give
hende.

Køkkenpersonalet var alene instrueret i arbejdsstillinger relevante for
deres egne opgaver. De var desuden indskærpet, at de ikke måtte
”håndtere” beboerne, men altid skulle overlade denne opgave til pleje-
personalet – og tilkalde disse, hvis de blev opmærksomme på behov.
Sagsøgeren blev derfor ”korrekset” efter uheldet. Nærmere herom vil
blive dokumenteret ved vidneførsel under hovedforhandlingen.

Uheldet er således sket, fordi sagsøger i strid med given, konkret in-
struks har påtaget sig en opgave, som hørte under plejepersonalet. Det
gøres gældende, at hun var vidende herom.

Yderligere må det anses som upåregneligt for sagsøgte, at køkkenper-
sonalet af egen drift, og uden ledelsens viden og accept, selv tager ini-
tiativ til at deltage i plejeopgaver.

Såvel hændelsen som det efterfølgende krav er således upåregneligt.
Det kan alene af denne grund ikke pålægges sagsøgte at anerkende an-
svar hhv. udbetale erstatning og godtgørelse i anledning heraf.

På baggrund heraf gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at
pålægge sagsøgte et erstatningsansvar i anledning af uheldet. Sagsøgte
må derfor frifindes.

Finder retten, at sagsøgte har handlet ansvarspådragende, gøres det
gældende, at erstatningen må bortfalde helt eller delvist på grund af
egen skyld.

Årsagssammenhæng
Hvis retten finder, at sagsøgte er erstatningsansvarlig i anledning af
hændelsen, bestrider sagsøgte, at der er årsagssammenhæng mellem
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hændelsen og den lange sygemelding, som til sidst munder ud i en
fleksjobansættelse.

Det er sagsøgtes opfattelse, at sagsøgers sygemelding udover de første
2 måneder og overgang til fleksjob skyldes andre forhold – slidgigt –
hvilken ikke er forårsaget af hændelsen den 31. januar 2008.

Det bemærkes, at hun blev scannet i ryggen både i 2004 og ultimo
2006 og tidligere samme måned som hændelsen var hos egen læge
grundet bl.a. rygsmerter (bilag 14). Der er fundet såvel fejlstilling som
slidgigt i ryggen uden relation til hændelsen i januar 2008. Yderligere
fremstår rygproblematikken relateret til en svag bugmuskulatur, som
blev forsøgt opereret i 2005 og yderligere forværret af et kejsersnit i
2006. Der henvises særligt til Generel Helbredsattest fremlagt som del
af bilag 14.

Af Statusattest af 1. august 2008 (del af bilag 14) fremgår, at hun lider
af følgende diagnoser på dette tidspunkt:

Forløftningstraume i rygsøjlen
Slidgigtforandringer i lænderyggens båndskiver, og
Helvedesild

Det er således ikke korrekt, når det i bilag 11, speciallægeerklæring til
brug for Arbejdsskadestyrelsen, fremgår, at hun ikke tidligere har haft
problemer med ryggen. Speciallægens konklusion til Arbejdsskadesty-
relsen hviler således på et fejlagtigt grundlag.

I august 2008, dvs. efter hændelsen, led sagsøger af helvedesild i højre
side af ryggen, hvilket jf. egen læge i Generel Helbredsattest (bilag 14)
har været med til at øge hendes smerteproblematik.

Retslægerådet har vurderet sagen og har med erklæring af 2. december
2013 og har vurderet i overensstemmelse med sagsøgtes opfattelse.

...

Det må således lægges til grund, at bevisbyrden for årsagssammen-
hæng mellem uheldet og det fremsatte krav ikke er løftet. Retslægerå-
det henviser til, at sagsøgeren har slidgigt i ryggen og at dette samt
overvægt er risikofaktorer for den gener, som hun konkret lider af.

Subsidiært er der maksimalt tale om kortvarige gener af højst 1-3 må-
neders varighed. Senere gener, som er udløsende for fleksjobtilken-
delsen skyldes forudbestående/konkurrerende forhold.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har foretaget en endelig vurdering
af erhvervsevnetabet med udtalelse af 30. marts 2017. Det fremgår he-
raf, at sagsøgerens ikke har lidt et erhvervsevnetab, da hun tjener en
smule mere i sit fleksjob end hun ville have gjort i jobbet på K

 i dag.
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Erstatningsopgørelsen
Det gøres principalt gældende, at der ikke består et krav i anledning af
uheldet.

Subsidiært kan sagsøgeren alene være berettiget til midlertidige ydels-
er i en kortere periode på 1-3 måneder jf. Retslægerådets erklæring i
sagen.

Periodiseringen af kravet frem til virkningstidspunktet for afgørelse
fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring accepteres.

I opgørelsen af den samlede sygeperiode skal fratrækkes sygeløn, soci-
ale ydelser samt løbende ydelser fra arbejdsskadeforsikringen.

Det er ikke dokumenteret, at der tilkommer sagsøgeren en særligt for-
højet feriegodtgørelse, hvorfor kravet skal opgøres som tabt arbejds-
fortjeneste for 52 uger årligt med tillæg af feriepenge 12,5%. I modsat
fald overkompenseres sagsøgeren, som – hvis hun var i arbejde – ale-
ne ville være berettiget til fuld løn under ferie med tillæg af 1 % ferie-
godtgørelse. Posten skal reduceres i overensstemmelse med.

Det ”nye” krav – erstatningsperioden 28. december 2009 til 28. maj
2012
Dette krav angår den periode, hvor sagsøger oplever en forværring, der
ikke kan tilskrives uheldet jf. ovenfor.

Argumentationen fra sagsøgers side vedrørende den tidligere opgjorte
periode kan således ikke direkte overføres.

Sagsøgte har bestridt årsagssammenhæng for den første periode med
henvisning til Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 3, 4 og A. For
den efterfølgende periode bestrides årsagssammenhængen ligeledes.

Hvis retten finder, at

1. sagsøgte er erstatningsansvarlig for uheldet i 2008 og at
2. der er årsagssammenhæng mellem uheldet og hendes ryg-
    gener

gøres det gældende, at der for 2. erstatningsperiode alene skal svares
delvis erstatning – skønsmæssigt med 50 % - for tabt arbejdsfortjene-
ste, idet hendes arbejdsevne for denne periode er yderligere nedsat
grundet en uvedkommende forværring.

Det bemærkes, at det ikke ses godtgjort med fremlæggelse af bilag 49,
at sagsøgeren ikke har modtaget sociale ydelser i marts, april og maj
2012, hvorfor sædvanlige ydelser må fradrages opgørelser for disse
måneder også.
..."
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Parterne har i det væsentlige procederet sagen i overensstemmelse med
dette.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ansvarsgrundlag

Efter forklaringerne lægges det til grund, at N  var ansat i
køkkenet på plejehjemmet, at opgaverne var delt op, og at det ikke var
hendes arbejdsopgave at håndtere beboerne. Det kan efter bevisførelsen ikke
lægges til grund, at hun før ulykken havde fået instruktion i, at hun ikke
måtte hjælpe beboerne, eller hvordan hun evt. skulle løfte dem, eller at hun
skulle tilkalde hjælp, hvis de faldt.

Efter hendes forklaring lægges det til grund, at hun den 31. januar 2008
forsøgte at hjælpe en beboer op, som var faldet i elevatoren, og som lå og
råbte på hjælp. Dette er en naturlig medmenneskelig reaktion i den situation.
Det lægges til grund, at hun herved fik et knæk eller smæld i sin ryg.

Det må forekomme jævnligt, at plejehjemsbeboere falder, hvorfor
situationen ikke var uforudsigelig eller utænkelig. Ligesom det heller ikke er
nogen abnorm men tværtimod en ret almindelig reaktion, at andre forsøger
at hjælpe beboerne op igen.

D  kunne derfor have gjort noget for at forebygge ulykken
ved instruktion til køkkenpersonalet, om hvordan de skulle agere, hvis
beboerne faldt. Da de ikke har gjort det, er de ansvarlige for arbejdsulykken.

Årsagssammenhæng

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at N  var i
stand til at passe sit arbejde 35 timer om ugen før ulykken. Efter
Retslægerådet udtalelse lægger retten til grund, at N  ved
ulykken fik et lændehold.

Retslægerådet udtaler, at lændeholdet har udviklet sig til en kronisk lidelse-
lumbago. De udtaler også, at N  har to risikofaktorer
herfor nemlig overvægt og let diskusdegeneration i lændehvirvelsøjlen (let
slidgigt). Slidgigten blev konstateret ved scanning efter ulykken i marts
2008.

Efter Retslægerådets udtalelse kan det ikke lægges til grund, at lændeholdet
alene er skyld i udviklingen af lumbago, og retten lægger til grund, at de to
risikofaktorer har medvirket hertil. Efter oven stående og eftersom  N

 aldrig rigtig har kunnet arbejde siden og i 2012 blev tilkendt
fleksjob, lægger retten til grund, at lændeholdet udløste udviklingen af den
kroniske lidelse, hvorfor der er årsagssammenhæng mellem ulykken og den
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kroniske lidelse.

Erstatningsopgørelsen

Parterne er enige om den beregningsmæssige opgørelse af kravet. Der er i
sagen fremlagt dokumentation fra  Kommune om, at N

 ikke modtog ydelser fra Kommunen fra 3. februar 2011 til 28.
februar 2012. Under sagen har N  oplyst, at hun heller
ikke mener at have fået nogen ydelser i marts, april og maj 2012. Dette er
skriftligt bekræftet af hendes mand på bilag 49. Da kommunen ikke har
tiltrådt det, finder retten dog ikke, at N , har godtgjort, at
der ikke skal fratrækkes en ydelse svarende til sygedagpenge, som opgjort af
Tryg med 42.000 kr. Kravet nedsættes derfor med det beløb.

Sagens resultat

Sagens resultat bliver herefter, at D  skal betale
530.032,17 kr. til N  med tillæg af renter.

Efter dette resultat skal Tryg Forsikring som mandatar for D
 betale sagsomkostninger til 3F som mandatar for N
 med i alt 81.770 kr., hvoraf 13.020 kr. udgør retsafgift af det

vundne beløb, og resten udgør honorar til advokatbistand med 68.750 inkl.
moms. Retten har lagt vægt på parternes påstande, sagens gang og
salærtaksterne ved fastsættelse af advokatomkostningerne.

Thi kendes for ret:

D  skal til N  betale 530.032,17 kr.
med tillæg af procesrente af 136.752,30 kr. fra sagens anlæg den 28. januar
2013 og af 393.279,87 kr. fra den 15. august 2017 til betaling sker.

Tryg Forsikring skal til 3F betale 81.770 kr. i sagsomkostninger.

De idømte beløb betales inden 14 dage.

Sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.

Anne Mikkelsen
dommer


