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RETTEN I SØNDERBORG

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 29. maj 2015 i sag nr. BS C1-940/2010:

mod
Danfoss A/S
Nordborgvej 81
6430  Nordborg

og sag nr. BS C1-1029/2010:

mod
Ankestyrelsen
Amaliegade 25
1022  København K

Sagernes baggrund og parternes påstande

Sagerne vedrører spørgsmålet om, hvorvidt s lidelse i form af
tennisalbue er en arbejdsskade, der 1) skyldes arbejdsgiverens forsømmelser,
således at denne har pådraget sig et erstatningsansvar, og 2) berettiger til er-
statning og godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven.

Under sag nr. BS C10-940/2010, der er anlagt den 28. maj 2010, har sagsø-
geren, , ved delhovedforhandling af spørgsmålet om ansvars-
grundlag og årsagsforbindelse påstået sagsøgte, Danfoss A/S, dømt til at
anerkende, at der er årsagssammenhæng mellem arbejdet og s
højresidige tennisalbue, og at Danfoss derfor er ansvarlig for, at 

 fik gener i højre arm.

Danfoss har påstået frifindelse.

Under sag nr. BS C9-1029/2010, der er anlagt den 10. juni 2010, har 
 påstået sagsøgte, Ankestyrelsen, dømt til at anerkende, at 
s højresidige tennisalbue principalt er omfattet af arbejdsskadesik-

ringslovens § 7, stk. 1, nr . 1, jf. § 8, stk. 1, subsidiært af § 7, stk. 1, nr. 2.

Ankestyrelsen har efter sin endelige påstand påstået frifindelse, subsidiært
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hjemvisning.
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Oplysningerne i sagen

Den nu 59-årige  blev i 1979 ansat hos Danfoss, og fra april
2004 indtil den 19. august 2005, hvor  blev sygemeldt, arbej-
dede hun i afdeling 106. Hendes arbejde i afdelingen bestod i produktion af
CPCE-ventiler. Produktionen af ventilerne blev udført ved 9 deloperationer,
hvoraf den ene - efterspænding af en nippel og en topskrue - skete ved an-
vendelse af to forskellige momentnøgler.  blev som følge af
sit sygefravær opsagt til fratrædelse 30. november 2006 og tilkendt førtids-
pension med virkning fra den 1. marts 2007. Den 29. juni 2005 anmeldte Jo-
an sen til Arbejdsskadestyrelsen, at hun havde pådraget sig en arbejds-
skade i form af højresidig tennisalbue. Arbejdsskadestyrelsen afviste den 26.
april 2007 at anerkende tennisalbuen som en arbejdsskade, og Ankestyrelsen
kom til samme resultat den 13. februar 2008. I juni måned samme år afviste
Arbejdsskadestyrelsen ved to afgørelser at anerkende, at en hos  -
sen konstateret seneskedehindebetændelse i højre håndled og et formodet
karpaltunnelsyndrom i højre arm var arbejdsskader. Afgørelserne blev tiltrådt
af Ankestyrelsen den 19. december 2008.  anlagde herefter
sag mod først Danfoss og dernæst Ankestyrelsen, og det blev besluttet, at sa-
gerne skulle behandles sammen. Under forberedelsen er der i begge sager
indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, begge af 13. juli 2012, og på bag-
grund af disse udtalelser har  frafaldet de oprindelige påstan-
de i sagen mod Ankestyrelsen der vedrørte seneskedehindebetændelsen, kar-
paltunnelsyndromet samt en lidelse i form af tryk på ulnarisnerven ved højre
albue. Sagen mod Danfoss vedrørte herefter ligeledes alene lidelsen højresi-
dig tennisalbue, og der blev i denne sag indhentet en supplerende udtalelse
fra Retslægerådet af 10. januar 2013. Retten imødekom i maj 2014 en an-
modning fra  om, at den del af hovedforhandlingen, der ved-
rørte kravet mod Danfoss, i stedet skulle være en delhovedforhandling angå-
ende spørgsmålet om ansvarsgrundlag og årsagsforbindelse.

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

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af  og vidneforklaringer
af , , , 

 og .

Parternes synspunkter

 har i forhold til såvel Danfoss som Ankestyrelsen gjort gæl-
dende, at der indtil kort før forberedelsens slutning har været enighed mellem
hende og Danfoss om, at hun producerede 200 ventiler dagligt. Antallet er
derfor også lagt til grund i sagen mod Ankestyrelsen, og Retslægerådet har
vurderet sagen i forhold hertil. Danfoss' produktionsoversigt - fremlagt som
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bilag N -, der ifølge arbejdsleder  blev fremskaffet i
2010 i forbindelse med, at man "samlede materiale til sagen", og som skulle
dokumentere, at der i gennemsnit maksimalt blev produceret 73 ventiler dag-
ligt, kan derfor ikke tillægges nogen betydning.

 har i forhold til Danfoss yderligere gjort gældende, at hendes
arbejdsfunktion indebar mange ensformige belastninger af muskler, sener og
nerver i højre arm, og at Danfoss som arbejdsgiver er ansvarlig herfor, idet
belastningerne kunne have været undgået ved indførelse af en effektiv rotati-
onsordning eller ved brug af skruemaskiner, som efterfølgende blev indkøbt.

s arbejdsleder, , var efter sin egen for-
klaring klar over, at  ikke færdiggjorde ventilerne enkeltvis,
men at hun i stedet færdiggjorde en deloperation for et stort antal elementer,
f.eks. en hel ordre, hvorefter hun fortsatte til næste deloperation.  Mathi-
esens arbejde var derfor i realiteten ikke planlagt, tilrettelagt eller udført sik-
kerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i arbejdsmiljølovens § 38, ar-
bejdsstedet ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i
arbejdsmiljølovens § 42, og de anvendte tekniske hjælpemidler var ikke ind-
rettet eller blev ikke anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. normen i
arbejdsmiljølovens § 45. Der blev endvidere ikke ført et effektivt tilsyn med
arbejdets udførelse, ligesom der ikke blev givet instruktion om de faremo-
menter, der var forbundet med arbejdets udførelse, jf. normerne i arbejdsmil-
jølovens § 6 og § 7, stk. 2. Endelig er der årsagssammenhæng mellem Dan-
foss' ansvarspådragende forhold og s lidelse i højre arm. Ret-
slægerådet har således i besvarelsen af spørgsmål 1 anført: "Der kan således
svares bekræftende på, at sagsøger i 2005 har lidt af højresidig
tennisalbue.", i besvarelsen af spørgsmål C: "For så vidt angår den højresi-
dige tennisalbue er der god overensstemmelse mellem subjektive gener og
objektive fund.", og i besvarelsen af spørgsmål 6: "... forstås således, at der
er mere, der taler for end imod en årsagssammenhæng - eller om man vil;
at sandsynligheden er mere end 50%. Der er ikke i sagens akter oplysninger
om andre konkrete faktorer, som kan have medvirket til udløsning af tenni-
salbue."

Danfoss har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, arbejdet med
produktion af CPCE-ventiler, som er det arbejde,  har påstået
udløste den højresidige tennisalbue, bestod af 9 deloperationer, der blev ud-
ført fra forskellige arbejdsstationer og med varierende arbejdsstillinger. De
enkelte operationer er beskrevet og illustreret af Danfoss, ligesom man har
beregnet det typiske tidsforbrug for de enkelte operationer. Det var alene en-
kelte deloperationer, der var kraftbetonede, og det samlede tidsforbrug pr.
ventil udgjorde 2 minutter og 45 sekunder. Der blev endvidere med passende
intervaller gennemført arbejdspladsvurderinger for at sikre, at formålet med,
at produktionen af ventilerne skete fra forskellige arbejdsstationer og med
varierende arbejdsstillinger - at undgå overdrevent ensformige og kraftfulde
bevægelser/belastninger - rent faktisk blev opfyldt. Af arbejdspladsvurderin-
gerne for 2004 og 2005 fremgår, at arbejdsprocesserne ikke udgjorde et pro-
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blem hverken i forhold til "ensidigt gentaget arbejde" eller "ensidigt belasten-
de arbejde". s arbejdsleder, , har forkla-
ret, at arbejdspladsvurderingerne blev udarbejdet ved den enkelte arbejds-
plads, og  har derfor ikke givet udtryk for, at arbejdet var be-
lastende. Endelig kan det forhold, at visse af arbejdsprocesserne senere blev
udført af maskiner, ikke tages som udtryk for, at s arbejds-
sted var utilstrækkelig indrettet, men snarere, at Danfoss - som andre pro-
duktionsvirksomheder - løbende blev optimeret.  har derfor
ikke bevist, at Danfoss har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til arbejdsmil-
jøloven eller på andet grundlag. Måtte retten finde, at der foreligger et an-
svarsgrundlag, har  ikke løftet bevisbyrden for, at der er år-
sagssammenhæng mellem hendes arbejde og den højresidige tennisalbue.
Retslægerådet har således ikke kunnet fastslå en årsagssammenhæng mellem
arbejdet og s lidelse, og selvom rådet i sin præcisering af, at
"man ikke direkte kan konstatere eller påvise en sikker årsagssammenhæng"
udtaler, at der er mere end 50% sandsynlighed for årsagssammenhængen, er
dette ikke tilstrækkeligt efter dansk juridisk målestok. Hertil kommer, at Ret-
slægerådet har forholdt sig til s oplysninger om, at hun dag-
ligt producerede 200 CPCE-ventiler. Danfoss har imidlertid med oversigten
over producerede CPCE-ventiler dokumenteret, at der i gennemsnit pr. uge
blev produceret 363 ventiler, hvilket svarer til 73 ventiler om dagen, og dette
må alt andet lige betyde, at sandsynligheden for årsagssammenhæng mellem
arbejdet og lidelsen er betydelig mindre. Endelig har såvel Arbejdsskadesty-
relsen som Ankestyrelsen i to omgange afvist, at s lidelse kan
anerkendes som en arbejdsskade, og da vurderingen af årsagssammenhæng
sker efter samme principper i arbejdsskadesikringsloven og erstatningsan-
svarsloven, må styrelsernes vurderinger også være retvisende for spørgsmålet
om et erstatningsansvar for Danfoss.

 har i forhold til Ankestyrelsen yderligere gjort gældende, at
hun har udført kraftbetonet, ensidigt, gentaget arbejde med højre arm i for-
bindelse med sit arbejde hos Danfoss, at hun opfylder de diagnostiske kriteri-
er for en højresidig tennisalbue, og at hun har udført sit arbejde i overens-
stemmelse med  kriterierne i erhvervssygdomsfortegnelsen. Dette støttes af
Retslægerådet, der i sin besvarelse af spørgsmål 3 i udtalelse af 13. juli 2012
har anført: "... men efterspændingen med momentnøgle 2 gange dagligt kan
have spillet en rolle for udløsning af tennisalbue, såfremt der er tale om et
betydeligt drejningsmoment i forhold til sagsøgers alder, køn og trænings-
grad.", ligesom rådet i besvarelse af spørgsmål 3 i udtalelse af samme dato i
sagen mod Danfoss har anført: "... tale om en ret betydelig kraftanvendelse
200 gange dagligt set i relation til sagsøgers køn og alder." Lægges det der-
for til grund, at der er tale om 2 gange antallet af daglig produktion af venti-
ler, må det lægges til grund, at belastningen har medvirket til udløsning af
tennisalbue. Ankestyrelsen har ikke løftet bevisbyrden for, at sygdommen
overvejende sandsynligt skyldes andre forhold end den erhvervsmæssige eks-
position, og s højresidige tennisalbue skal derfor anerkendes
efter arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1 nr. 1, jf.§ 8, stk. 1, subsidiært ef-
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ter § 7, stk. 1, nr. 2.

Ankestyrelsen har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at man
med rette har vurderet, at s højresidige tennisalbue ikke er en
erhvervssygdom. s arbejde generelt indebar ikke kraftfulde
arbejdsbevægelser, og selvom efterspænding med momentnøgle var kraft-
fuldt, udgjorde denne arbejdsproces kun en mindre del af arbejdet med at
samle CPCE-ventiler. Arbejdet udgjorde derfor ikke en tilstrækkelig kraftfuld
belastning af underarmen og håndleddet til at kunne forårsage en tennisalbue.
Dette støttes af Retslægerådet, der i besvarelse af spørgsmål 2 i udtalelsen af
13. juli 2012 har anført, at der efter de arbejdsmedicinske definitioner var tale
om lavt repetitivt arbejde, hvoraf efterspændingen med momentnøgle kunne
være kraftbetonet. Da s arbejde bestod af forskellige arbejds-
processor, indebar arbejdet endvidere ikke gentagne arbejdsbevægelser i er-
hvervssygdomsfortegnelsens forstand. Endelig er der enighed om, at 

s arbejde ikke er foregået i akavede stillinger eller har været sta-
tisk. s højresidige tennisalbue opfylder derfor ikke betingel-
serne i erhvervssygdomsfortegnelsens pkt. C.4.1. om tennisalbue, og lidelsen
kan derfor ikke anerkendes efter arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 1.
Retslægerådet har i besvarelse af spørgsmål 3 i den ovenfor anførte udtalelse
anført, at det ikke er muligt at fastslå en sammenhæng mellem arbejdet og

s tennisalbue, og rådets præcisering i udtalelsen af 10. januar
2013 i sagen mod Danfoss om, at der er mere der taler for end imod en år-
sagssammenhæng, er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere årsagssammen-
hæng. Hertil kommer, at der ved vurderingen af, om der skal ske anerken-
delse efter stk. 1, nr. 2, 2. led, gælder et skærpet beviskrav. Da Erhvervssyg-
domsudvalget har vurderet, at der ikke er medicinsk dokumentation for, at

s højresidige tennisalbue generelt skyldes de påvirkninger,
som hun var udsat for i forbindelse med samling af ventiler, er der en sådan
lægefaglig tvivl om, hvorvidt lidelsen er erhvervsbetinget, at Ankestyrelsen
med rette har vurderet, at lidelsen ikke udelukkende eller i overvejende grad
er forårsaget af arbejdets særlige art.

Rettens begrundelse og afgørelse

s arbejde i afdeling 106 bestod i produktion af CPCE-ventiler,
og der skulle til produktion af en ventil udføres 9 deloperationer, hvoraf den
ene - efterspænding af en nippel og en topskrue - skete ved anvendelse af to
momentnøgler.  har under sagerne fastholdt, at hun produce-
rede 200 CPCE-ventiler dagligt, og i sagen mod Danfoss har hun i replikken,
der er dateret 27. august 2010, præciserende oplyst, at hun udførte hver en-
kel deloperation for samtlige 200 elementer, før hun gik videre til næste delo-
peration.  har gentaget denne beskrivelse af arbejdsgangen
under sin forklaring. I en speciallægeerklæring af 11. oktober 2005 fremgår
imidlertid, at  forklarede om arbejdsgangen, at deloperationen
med efterspænding blev udført, når hun havde klargjort 10 elementer. I sagen
mod Ankestyrelsen har  under skrift-vekslingen fastholdt den   J
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beskrivelse af arbejdsgangen, som hun gav til speciallægen, og det er således
først under hovedforhandlingen, at Ankestyrelsen af  er blevet
bekendt med oplysningen om, at hun færdiggjorde hver enkelt deloperation,
før hun gik videre til den næste. Oplysningen medførte, at Ankestyrelsen un-
der hovedforhandlingen nedlagde den subsidiær påstand om hjemvisning.

Retslægerådet har i sine udtalelser af 13. juli 2012 fastslået, at  -
 i 2005 led af højresidig tennisalbue. I rådets udtalelse i sagen mod Dan-

foss har rådet på spørgsmålet om, hvorvidt der er årsagssammenhæng mel-
lem lidelsen og arbejdet med produktion af CPCE-ventiler (spørgsmål 3), an-
ført følgende:

"Der er ingen væsentlig diskrepans mellem de alternative beskrivelser af ar-
bejdet med montering af CPCE-ventiler, som har betydning for vurderingen
af risiko for udvikling af tennisalbue. Der er enighed om, at der blev frem-
stillet 200 ventiler i løbet af en arbejdsdag med en cyklustid på 2-3 minut-
ter. Det fremgår af stævningen, at der ved efterspænding blev anvendt en
momentnøgle med et drejningsmoment på 23 Nm henholdsvis 60 Nm - en
væsentlig oplysning om kraftanvendelsen, som hverken er be- eller afkræftet
i sagsøgtes arbejdsbeskrivelser." ... "Der er her tale om en ret betydelig
kraftanvendelse 200 gange daglig set i relation til sagsøgers køn og alder.
Denne belastning må ved en konkret vurdering antages at have medvirket til
udløsning af tennisalbue, men der er dog ikke tale om nogen sammenhæng,
som kan fastslås eller konstateres. "

I sin udtalelse af 10. januar 2013 uddybede Retslægerådet den sidste sætning
med følgende:

"Retslægerådet kan ikke, som anført i besvarelsen af spørgsmål 3, fastslå en
årsagssammenhæng mellem arbejdsbelastningerne og sagsøgerens tennisal-
bue. Hermed menes, at man ikke direkte kan konstatere eller påvise en sik-
ker årsagssammenhæng. Vurderingen beror på et konkret skøn.

Når Retslægerådet anfører, at "denne belastning må ved en konkret vurde-
ring antages at have medvirket til udløsning af tennisalbue", skal det forstås
således, at der er mere, der taler for end imod en årsagssammenhæng - eller
om man vil; at sandsynligheden er mere end 50 %.

Der er ikke i sagens akter oplysninger om andre konkrete faktorer, som kan
have medvirket til udløsning af tennisalbue."

Således som Retslægerådet har formuleret den første del af svaret på
spørgsmål 3, antager retten, at rådet var bekendt med ikke alene, at hver af
de 200 elementer blev efterspændt med 6 - 8 træk (3 - 4 træk med hver mo-
mentnøgle), men også, at enten 10 eller 200 elementer blev efterspændt ad
gangen, og at rådet derfor var af den opfattelse, at sidstnævnte ikke havde
betydning for vurderingen af risikoen for udvikling af tennisalbue.
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Retslægerådet har besvaret et enslydende spørgsmål om årsagssammenhæng
i sagen mod Ankestyrelsen (spørgsmål 3) således:

"Der er nogen, men ikke særligt fyldestgørende dokumentation for, at især
ensidigt, gentaget, betydeligt kraftbetonet arbejde kan udløse en
tennisalbue. Montering af CPCE-ventiler er efter Retslægerådet vurdering
ikke et typisk ensidigt gentaget og kraftbetonet arbejde, men efterspændin-
gen med momentnøgle 2 gange dagligt kan have spillet en rolle for udløs-
ning af tennisalbue, såfremt der er tale om et betydeligt drejningsmoment i
forhold til sagsøgers alder, køn og træningsgrad. Det er imidlertid ikke mu-
ligt at fastslå en sådan sammenhæng, og tennisalbue opstår ikke sjældent
spontant uden nogen kendt udløsende årsag."

Retslægerådets udtalelser indgik i Erhvervssygdomsudvalgets vurdering, og
det fremgår af indstillingen til Arbejdsskadestyrelsen, at flertallet i udvalget,
der ikke fandt, at s højresidige tennisalbue kunne anerkendes
som erhvervssygdom - hverken indenfor eller udenfor erhvervssygdomsfor-
tegnelsen -, var opmærksomme på, at der ikke var enighed om arbejdsbe-
skrivelsen. Det bemærkes hertil, at uenigheden ikke kan have vedrørt antallet
af producerede CPCE-ventiler, idet uenigheden herom først er opstået umid-
delbart inden forberedelsens slutning.

Retten finder således, at såvel Retslægerådet som Ankestyrelsen har vurderet
spørgsmålet om årsagssammenhæng på et tilstrækkelig oplyst grundlag.

Henset til den usikkerhed om årsagssammenhæng, der følger af Retslægerå-
dets erklæringer, og til vurderingen fra Ankestyrelsen, der bestyrkes af Er-
hvervssygdomsudvalgets indstilling til Arbejdsskadestyrelsen, foreligger der
en sådan kvalificeret lægefaglig tvivl, at det ikke er tilstrækkelig sand-synlig-
gjort, at s højresidige tennisalbue er forårsaget af hendes ar-
bejde hos Danfoss. Danfoss og Ankestyrelsens frifindelsespåstande tages der-
for til følge.

 har oprindelig opgjort sit krav mod Danfoss til 85.327,89
kr., og hun har ikke anslået værdien af sagen mod Ankestyrelsen. Retten har
ved hovedforhandlingens afslutning opfordret parterne til at udtale sig om
sagsomkostningerne, og  har oplyst, at de samlede omkost-
ninger til advokatbistand i begge sager må fastsættes i størrelsesordenen
500.000 kr. henset til sagernes langstrakte forløb og de 3 forelæggelser for
Retslægerådet.

Bilagene i begge sager var i al væsentlighed fremlagt, da retten imødekom
anmodningen fra  om, at spørgsmålet om ansvarsgrundlag og
årsagsforbindelse i sagen mod Danfoss skulle afgøres ved en delhovedfor-
handling, og sagsværdien på 85.327,89 kr. må derfor indgå i vurderingen af
størrelsen af et passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand i sa-
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gen mod Danfoss. Under hensyn til sagernes karakter, herunder deres indbyr-
des sammenhæng, og sagernes omfang, herunder de indhentede udtalelser fra
Retslægerådet, fastsættes sagsomkostningerne til dækning af advokatbistand
til hver af de sagsøgte til 85.000 kr. Da Ankestyrelsen ikke er momsregistre-
ret, skal beløbet til Ankestyrelsen tillægges moms.

Thi kendes for ret:

De sagsøgte, Danfoss A/S og Ankestyrelsen, frifindes.

Sagsøgeren, , skal i sagsomkostninger betale 85.000 kr. til
Danfoss A/S og 106.250 kr. til Ankestyrelsen. Sagsomkostningerne, der for-
rentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.

Henriette Frölich
dommer

/cb

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Sønderborg, den 2. juni 2015.

Conny Borup, specialfuldmægtig
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