
RETTEN I NYKØBING FALSTER
DOM

afsagt den 11. juni 2018

Sag BS-5231/2017-NYK

Mandatar Fagligt Fælles Forbund for

(advokat Henrik Juel Halberg)

mod

Ankestyrelsen

Denne afgørelse er truffet af dommer .

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen er anlagt den 8. december 2017. Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøg-
te skal anerkende, at sagsøgers ulykke den 10. december 2012 er omfattet af ar-
bejdsskadesikringsloven.

Sagsøgeren, , har fremsat følgende påstand: 
Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at  (herefter 

) i forbindelse med sit arbejde den 10. september 2012 trådte for-
kert ved nedstigning fra en vikler, og herved pådrog sig menisklæsion i højre 
knæ.
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Sagsøgte, Ankestyrelsen, har fremsat påstand om frifindelse. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen
Under sin ansættelse som lagermedarbejder i virksomheden  
ApS er det oplyst, at  den 10. december 2012 omkring kl. 09.30 
skulle vikle en palle ind i plastik, hvilket han brugte en vikler til.  
har oplyst, at han forvred knæet, da han trådte ned fra vikleren og fik smerter i 
højre knæ med det samme.

I journalen for s læge er blandt andet anført:

”… Mandag d. 10. december 2012
Journal tekst - Almen
10-12-2012
Voldsom lat epikondylit. Får analgetika. Prøver lokal beh. Hv fys.
BH

Fredag d. 14. december 2012
Journal tekst - Almen
14-12-2012
Stresset, bange og fys ikke gjort det bedre. Armen bedre nu. Haft føleubehag i hø side nu væk 
og ledt i ve arm. Lige nu ingenting. Obj: grovneurologisk us helt ia, ingen mistanke sens forstyr-
relser og eller kraftnedsætning. Pten selv inde på stresudløste besvær og har lige væretafdøde 
kones fødselsdag. Ønsker selv hv psykolog 
igen.Lang samtale og beroliges at ingen mistanke fysisk sygdom. Meget relevant med fornyet 
psykolog samtaler. Får hv.
BH
14-12-2012
Hv psykolog efter aftale.
BH

Mandag d. 18. februar 2013
Journal tekst - Almen
18-02-2013
CAVE PENICILLIN? - anført i tidl journal, men tålte diclosil.

Mandag d. 11. marts 2013
Journal tekst - Almen
Muskel / skeletsystem
S: Sidste 3 mdr. vekslende gener fra hø. knæ. Lyder som beg. arthrose.
0: i.a. bortset fra ømhed på bagsiden.
A og P: obs. beg. arthrose. Skåne knæet. Henv. til rtg…”
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Den 2. april 2013 blev episoden anmeldt som arbejdsulykke til Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikring.

Den 12. december 2016 traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, at 
ulykken den 10. december 2012 blev anerkendt som arbejdsskade. Der blev fast-
sat en godtgørelse for varigt mén på 65.974 kr. (8 %). Det blev bestemt, at der ik-
ke var krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Afgørelsen blev af Topdanmark Forsikring A/S indbragt for Ankestyrelsen, der 
den 7. april 2017 traf afgørelse om, at menisklæsionen ikke var en arbejdsskade. 
I Ankestyrelsens afgørelse er anført:

”… Begrundelsen for afgørelsen om afslag på anerkendelse

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at du
var udsat for en skade den 10. december 2012.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du har oplyst, at du trådte forkert, da du gik ned
fra en vikler den 10. december 2012.

Vi lægger også vægt på, at du har oplyst, at den første som du søgte
behandling ved var din egen læge. Ifølge journaloplysningerne fra din
læge søgte du første gang behandling med knægener den 11. marts
2013. Det fremgår af journalnotatet fra denne dag, at du i de sidste 3
måneder havde haft vekslende gener fra dit højre knæ. Det er ikke
noteret, at smerterne var opstået ved et vrid på arbejdet den 10.
december 2012.

Vi lægger yderligere vægt på, at det fremgår af journalnotatet af 7. maj
2013, at du har haft smerter gennem 3-4 måneder. Det fremgår, at
smerterne har været der tidligere, og at du aldrig har haft nogen
egentlig skade i knæet.

Vi har desuden lagt vægt på, at du ikke var sygemeldt i forbindelse med
hændelsen den 10. december 2013 [2012]. Du var sygemeldt i perioden 25.
marts 2013 til 11. april 2013.

Vi vurderer på denne baggrund, at der ikke er dokumentation for 
brosymptomer. Brosymptomer er symptomer, der ”danner bro” mellem 
en skade og de senere konstaterede følger. Brosymptomerne skal være 
til stede fra skaden og frem til konstateringen af den personskade der 
anerkendes.

Det bemærkes, at det er skadelidt som har bevisbyrden for, at der er
sket en skade som følge af en hændelse.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, din spørgeskema-
besvarelse, funktionsattesten og dine journaloplysninger.
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Om reglerne
En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller
psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som 
sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage
personskaden. Det betyder, at der skal være en biologisk naturlig og
logisk forklaring på, at skaden er forårsaget af hændelsen eller
påvirkningen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der alene er
tidsmæssig sammenhæng mellem skaden og hændelsen eller
påvirkningen.

Tilskadekomne skal bevise, at der er sket en skade som følge af en
hændelse eller påvirkning på arbejdet.

Begrundelsen for afgørelsen om ophævelse af afgørelsen om
godtgørelse for varigt mén

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at der ikke foreligger en anerkendt
arbejdsskade.

Vi henviser i det hele til begrundelsen ovenfor.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du Ikke er berettiget til ydelser efter
arbejdsskadeloven, når der ikke foreligger en anerkendt arbejdsskade.

Vi ophæver derfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 12.
december 2016 om godtgørelse for varigt men…”

Efter indgivelse af stævning har Ankestyrelsen besluttet af genoptage sagen, 
men fastholdt ved afgørelse af 14. februar 2018 afslaget på anerkendelse. I afgø-
relsen er anført:

”… Begrundelsen for beslutningen om at genoptage din sag om
anerkendelse
Vi vurderer, at de nye oplysninger i stævningens bilag 1 og 2 giver
anledning til at undersøge, om sagen var tilstrækkeligt oplyst, da vi traf
afgørelsen af 7. april 2017. Vi har derfor genoptaget sagen og indhentet
yderligere oplysninger.

I stævningen har du som bilag vedlagt oplysninger fra Borger.dk som
dokumentation for, at du var ved lægen den 10. og 14. december 2012
samt fysioterapeut den 10. og 13. december 2012. Du har også vedlagt
journaludskrift fra  Fysioterapi, som igen bekræfter datoerne den
10. og 13. december 2012. Bilagene indeholder ikke oplysninger om
årsagen til konsultationerne.

Du har i forbindelse med sagen oplyst, at du søgte læge og fysioterapeut
for knæet straks efter hændelsen på arbejdet i december 2012.
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Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmodede din læge om at sende
oplysninger omkring knæet og modtog oplysninger fra marts 2013 og
frem.

På baggrund af oplysningerne i stævningen har vi fundet det nødvendigt
at indhente fuld journal fra din læge fra december 2012 for at sikre, at
der ikke var sket fejl i den oprindelige fremsendelse fra din læge. Vi har
også kontaktet  Fysioterapi for at undersøge, om de havde
yderligere oplysninger om behandlingerne i december 2012.

Der er derfor en vis sandsynlighed for, at oplysningerne i stævningen
kunne have haft betydning for afgørelsens rigtighed.

…

Begrundelsen for afgørelsen om at fastholde afgørelsen af 7. april
2017

Vi vurderer, at der ikke er sket fejl i forbindelse med afgørelsen af 7.
april 2017. Afgørelsen fastholdes derfor.

Det fremgår af journalnotaterne fra din læge af 10. og 14. december
2012, at du var ved læge som følge af en voldsom tennisalbue (lat.
epikondylit), og at du blev henvist til fysioterapeut for at prøve med lokal
behandling. Den 14. december 2012 var armen bedre, men du var
stresset og bange, og du blev henvist til psykolog.

 Fysioterapi har oplyst, at de ikke har øvrige oplysninger om
behandlingerne den 10. og 13. december 2012, herunder oplysninger om
hvilken kropsdel behandlingerne vedrørte. Det eneste de havde, var
henvisningen fra din læge, der skrev, at de skulle prøve med lokal-
behandling.

Journalen fra din læge fra december 2012 og samtalen mellem
Ankestyrelsen og  Fysioterapi bekræfter, at du i december 2012
ikke havde søgt behandling for gener i knæet. De indhentede oplysninger
bekræfter således, at din læge havde fremsendt de korrekte oplysninger
i forbindelse med den oprindeligebehandling af sagen.

Vi lægger på den baggrund vægt på, at konsultationerne hos din læge og
behandlingerne hos fysioterapeut i december 2012 ikke understøtter, at
der opstod gener fra dit knæ den 10. december 2012, da
konsultationerne alene ved rørte albuen og psyken.

Vi er opmærksomme på, at du som bilag til stævningen har fremlagt en
erklæring fra arbejdsgiver, som skriver, at hun godt kan huske, at du
efter et vrid i knæet i december 2012 havde så store smerter i knæet, at
det gjorde det vanskeligt for dig at gå.

Dette ændrer ikke på, at vi ikke finder det tilstrækkeligt sandsynliggjort,
at din meniskskade i venstre knæ er opstået som følge af en hændelse
på arbejdet den 10. december 2012, da der ikke er dokumenteret straks- 
eller brosymptomer.
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Vi har sendt de ind hentede oplysninger fra din læge og 
Fysioterapi i høring, men har ikke modtaget nogen bemærkninger.

Vi fastholder derfor vores afgørelse af 7. april 2017.

Ankestyrelsen henviser derfor til begrundelsen i afgørelsen af 7. april
2017, som - suppleret af ovenstående - fortsat gælder…”

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af  og vidneforklaringer af 

 og . 

 har forklaret, at han fortsat er ansat i , der sender 
-produkter ud i hele verden. Pågældende dag skulle han vikle paller 

ind. De havde travlt, fordi det var op til jul. Han skulle sætte film på vikleren, 
der står på en forhøjning der er 10-15 cm. Han trådte ved siden af og fik et jag af 
smerte i knæet. Han prøvede at fortsætte arbejdet, men kort tid efter begyndte 
knæet at låse. Han tog herefter til læge. Han har aldrig tidligere haft smerter i 
benene. Hos læge  sagde han, at han havde smerter i knæet 
og hun undersøgte knæet. Han så, at hun skrev, at det var en arbejdsskade. Det, 
hun har skrevet, må være blevet væk og det er forklaringen på, at det ikke står 
der længere. Lægen havde ingen sekretær og fumlede med computeren. Han er 
senere opereret og i august 2013 faldt ham på en stige. Han mener ikke, at no-
gen læge har stillet spørgsmål ved, at han var udsat for en arbejdsskade.

 har forklaret, at hun er personaleansvarlig på . 
Det var hun også i 2012. Foreholdt hendes erklæring af 12. september 2017, står 
hun ved det anførte. Hun husker ikke, hvorfor der gik så lang tid, før episoden 
blev anmeldt, men måske skyldes det, at  mente, at det kunne gå væk. 

 har siddet i deres arbejdsmiljøorganisation. Hun har ikke selv set episoden.

 har forklaret, at han er ansat som lagermedarbejder på . Han 
er s daglige støtte og ”handicaphjælper”. De arbejdede også sammen i 
2012, hvor  var hans chef. Han var til stede i forbindelse med episoden. De 
stod med ryg mod ryg. Pludselig sagde  ”av for satan”.  sagde, at det 
nok skulle arbejdes væk og at han havde trådt forkert. Arbejdet er meget 
stressbelastet og de har en høj udskiftning af medarbejdere. Han har selv prøvet 
at træde forkert i forbindelse med arbejdet med vikleren. Han hørte således ud-
bruddet, men så ikke hvad der skete.

Parternes synspunkter
 har i sit påstandsdokument anført følgende:
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”… Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at der skete en ulyk-
ke den 10. december 2012, hvor  forvred knæet under sit arbejde.

Det gøres gældende, at ulykken er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det gøres til støtte herfor gældende, at der er den fornødne årsagssammenhæng 
mellem ulykken og den skade som  har fået konstateret i knæet.

Til støtte herfor gøres det gældende, at  søgte læge og fysioterape-
ut samme dag som ulykken fandt sted.

Det gøres endvidere gældende, at HR-chef s bekræftelse på, at 
han i december 2012 forvred knæet, og at han havde så store smerter i knæet at 
det var vanskeligt for ham at gå, støtter at der er sket en ulykken som beskrevet.

Det gøres herudover gældende, at  forud for ulykken den 10. de-
cember 2012 ikke havde påviselige skader i knæet…”

Ankestyrelsen har i sit påstandsdokument anført følgende:

”… Ankestyrelsen gør overordnet gældende, at  ik-
ke har godtgjort et sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse 
af 14. februar 2018, hvor Ankestyrelsen afviste at anerkende 

s menisklæsion som en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringslo-
vens § 6.

Herudover er det , der skal dokumentere, at han har på-
draget sig en arbejdsskade i henhold til arbejdsskadesikringslovens § 5, jf. § 6. 
Denne bevisbyrde er ikke løftet.

 har hverken dokumenteret straks- eller brosymptomer 
på en menisklæsion i forhold til hændelsen, og de tidsnære lægelige oplysnin-
ger, som er fremlagt i sagen, dokumenterer ikke, at der skulle være opstået en 
meniskskade ved og som følge af hændelsen den 10. december 2012.

Der er heller ikke fremlagt oplysninger, som understøtter en mangelfuld eller 
fejlagtig afgørelse fra Ankestyrelsen, tværtimod understøtter de af  

 fremlagte oplysninger alle den af Ankestyrelsen trufne afgørelse.

Det gøres derfor gældende, at Ankestyrelsen skal frifindes både i henhold til 
 anerkendelsespåstand og i henhold til en eventuel 

hjemvisningspåstand…”
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Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat

Retten er enig i Ankestyrelsens begrundelse og resultat som anført i afgørelsen 
af 7. april 2017, som fastholdt ved afgørelse af 14. februar 2018, for at det ikke er 
bevist, at meniskskaden i knæet er en følge af episoden på arbejdspladsen den 
10. december 2012. Der foreligger således ikke en arbejdsskade. Det, der er 
fremkommet i retten, kan ikke begrunde et andet resultat.

Som følge heraf frifindes Ankestyrelsen.

Da Ankestyrelsen ikke har været repræsenteret ved advokat og i øvrigt ikke har 
oplyst, at have haft udgifter i sagen, ophæves sagens omkostninger.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Ankestyrelsen frifindes.

Sagens omkostninger ophæves.
             


