
 

 

 

  

 

 

D O M 

 

afsagt den 8. november 2018 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, 

Helle Korsgaard Lund-Andersen og Julie Breum (kst.)) i ankesager  

 

 

V.L. B-1085-15 

 

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for  

(advokat Henrik Juel Halberg, København) 

mod 

Danfoss A/S 

(advokat Søren Hessellund Klausen, København)  

 

og 

 

V.L. B–1086–15 

 

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for  

(advokat Henrik Juel Halberg, København) 

mod 

Ankestyrelsen 

(advokat Regitze Aalykke Hansen, København) 

 

 

Retten i Sønderborg har den 29. maj 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C1-

940/2010 og BS C1-1029/2010). 

 

Påstande 

 

For landsretten har appellanten, 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for 
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, gentaget sine påstande for byretten. 

 

Indstævnte, Danfoss A/S, har påstået dommen stadfæstet. 

 

Indstævnte, Ankestyrelsen, har påstået dommen stadfæstet, subsidiært at sagen hjemvises. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Der har for landsretten været gennemført syn og skøn. Der er endvidere stillet supplerende 

spørgsmål til Retslægerådet. 

 

 har som syn og skønsmand den 26. november 2016 afgivet føl-

gende erklæring: 

 

”I forbindelse med s (JM) arbejde på Danfoss A/S, Nord-

borg, ønskes der i henhold til skønstema, at skønsmanden besvarer følgende 

spørgsmål: 

 

Hvor mange gange skal den ”store” momentnøgle drejes for at momentnøg-

len er spændt til, hvis det lægges til grund, at momentnøglen er indstillet til 

60 Nm. 

 

SVAR: Nøgles drejes 45 til 60 grader. 

 

Hvis der skal foretages mere end et drej, hvor stort et moment udtrykt i Nm 

skal der drejes med ved de tidligere drej indtil momentnøglen når 60 Nm. 

 

SVAR: Muffen drejes til modhold med fingrene, og uden brug af kraft. 

 

Hvor mange gange skal den ”lille” momentnøgle drejes for at momentnøg-

len er spændt til, hvis det lægges til grund at momentnøglen er indstillet til 

23 Nm. 

 

SVAR: Nøglen drejes 120 til 170 grader. 

 

Hvis der skal foretages mere end et drej, hvor stort et moment udtrykt i Nm 

skal der drejes med ved de tidligere drej indtil momentnøglen når 23 Nm. 

 

SVAR: Muffen drejes til modhold med fingrene, og uden brug af kraft.  

 

Giver sagen i øvrigt skønsmanden anledning til bemærkninger. 

 

SVAR: Tilspænding af den store muffe krævede et træk i momentnøglens 

håndtag på cirka 15 kilo. Ved den lille muffe skulle der trækkes med cirka 9 

kilo. 
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Nærmere beskrivelser nedenfor. 

 

JM har under sin ansættelse ved Danfoss A/S blandt andet haft til opgave at 

samle nogle specielle ventiler. 

 

Under syn- og skønsforretningen var der opsat et bord, hvor JM’s arbejds-

plads var rekonstrueret. Der var tale om et arbejdsbord i cirka 75 centime-

ters højde. På bordet var der fastmonteret en konsol, tilvirket så ventilenhe-

den kunne lægges i et fast ”land”.  

… 

Arbejdsopgaven bestod i at skrue en større muffeenhed samt en lille muffe 

på selve ventilen. 

… 

Når JM skulle samle de tre enheder, kunne såvel den store som den lille 

muffe skrues til modhold med fingrene uden nogen kraft af betydning. 

 

Når den store muffe var skruet på med fingrene, blev enheden lagt i konsol-

len, hvorefter muffen skrues fast med momentnøgle på 60 Nm. 

… 

De muffer og ventilenheder, der var under syn- og skønsforretningen, kunne 

strammes fast med 60 Nm ved at foretage et træk i momentnøglens håndtag 

på cirka 15 kilo. Momentnøglen skulle drejes mellem 45 og 60 grader med 

et træk på cirka 15 kilo, før momentnøglen klikkede for det ønskede mo-

ment på 60 Nm. 

Ved tilspændingen skærer en fræset forhøjning i sædet på den store muffe 

sig lidt ned i godset på enheden, hvorved der dannes en tæt samling. 

 

JM oplyste, at de enheder hun havde samlet, krævede at muffen skulle 

strammes med en drejning på op til en omgang (360 grader) og med et til-

svarende træk på cirka 15 kilo. 

 

Jeg prøvede at samle flere af de fremlagte enheder og alle krævede, at mo-

mentnøglen skulle drejes 45 til 60 grader for at opnå det ønskede moment. 

 

Som forsøg prøvede vi at stille momentnøglen til 100 Nm. Dette bevirkede, 

at nøglen skulle drejes cirka 160 grader, hvorefter enhedernes gevind blev 

ødelagt. Momentnøglen nåede ikke at give klik for de indstillede 100 Nm, 

idet gevindet blev ødelagt allerede ved mindre kraft. 

 

Ved montage af den lille muffe, blev der benyttet en mindre momentnøgle 

med indstilling 23 Nm. 

… 

Også ved denne arbejdsopgave blev den lille muffe skruet til med fingrene 

uden brug af kraft. Derefter blev enheden lagt fast i konsollen, hvorefter den 

lille muffe kunne skrues fast med 23 Nm med den lille momentnøgle. 

Jeg målte et træk ved momentnøglens håndtag på cirka 9 kilo, for at få nøg-

len til at klikke ved de ønskede 23 Nm. 

Når den lille muffe skrues fast, danner aluminiumsskiven pakning mellem 

enhed og muffe. Denne lille skive deformeres ganske let ved tilspændingen, 

hvorfor den lille muffe skulle drejes cirka 120 – 170 grader, før moment-

nøglen klikkede ved 23 Nm. 

Trækket i momentnøglen var som beskrevet på maksimalt 9 kilo. 
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Til sammenligning spændes et hjul på en personbil fast med cirka 100 – 120 

Nm.”  

 

Den 2. februar 2017 har  besvaret et supplerende spørgsmål såle-

des: 

 

”… 

Ved tilspænding med den lille momentnøgle, hvor momentet var sat til 23 

Nm, skruede jeg først den lille ”muffe” fast med fingrene. 

 

På den lille ”muffe” sad en spændeskive, vist nok i noget aluminiumsgods. 

Når ”muffen” var skruet til anlæg af denne skive, drejede jeg ”muffen” med 

momentnøglen i cirka 120 til 170 grader, hvorefter momentnøglen afgav 

klik for det indstillede moment. 

 

Som jeg husker det trak jeg med ganske let kraft i momentnøglen af to gan-

ge, hvor nøglen så er blevet drejet 2 gange omkring 70 – 80 grader. 

Kraften ved begge træk var ganske beskeden. Et moment på 23 Nm kræver 

meget beskeden kraft. 

…” 

 

Retslægerådet har den 28. november 2017 besvaret en række supplerende spørgsmål såle-

des: 

 

”Spørgsmål 7: 

Er der årsagssammenhæng mellem arbejdsprocessen med tilspænding med 

momentnøgler og s højresidige tennisalbue, hvis det lægges 

til grund, at tilspændingen med momentnøglerne blev foretaget af hele den 

daglige produktion af ventiler uden pauser? 

 

Retslægerådet anmodes om at angive sandsynlighedsgrad. 

 

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3 og 6. Det spiller efter Retslæge-

rådets vurdering ikke en afgørende rolle, om der dagligt er samlet 73 eller 

200 ventiler, eller om tilspænding af muffer er foregået successivt eller sam-

let på én gang. 

 

Spørgsmål 8: 

Såfremt Retslægerådet finder evidens for årsagssammenhæng i sin besva-

relse af spørgsmål 7, anmodes Rådet om at oplyse, hvilke faktiske forhold 

der begrunder forskellen i årsagssammenhængsbedømmelsen i henholdsvis 

spørgsmål 6 og 7. 

 

Retslægerådet bedes om muligt oplyse, hvordan disse faktiske forhold æn-

drer Retslægerådets opfattelse af årsagssammenhængsspørgsmålet. 

 

Retslægerådet bedes begrunde sit svar. 

   J
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Spørgsmålet bortfalder. 

 

Spørgsmål 9: 

Retslægerådet bedes vurdere om, der er årsagssammenhæng mellem 

deloperationen, hvor der skete efterspænding med momentnøgler, og 

s højresidige tennisalbue, forudsat at der ved vurderingen lægges 

vægt på følgende alternative mængder for, hvad  i løbet af 

en arbejdsdag producerede gennemsnitligt: 

a) ca. 200 ventiler dagligt. 

b) ca. 73 ventiler dagligt. 

 

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 7. 

 

Spørgsmål 10: 

Retslægerådet bedes oplyse, om skønsmandens rapport og supplerende op-

lysninger giver anledning til en ændret besvarelse af spørgsmål 2 (i 50E/E2-

05165-2011). 

 

I bekræftende fald bedes Retslægerådet oplyse, hvori forskellen består. 

 

Det fremgår af syns- og skønsforretningen på Danfoss den 18.11.16, at til-

spænding af den store muffe på hver ventil krævede et træk i momentnøg-

lens håndtag på cirka 15 kilo (foretaget med højre hånd og arm) over en 

vinkel på 45-60 grader, og at en lille muffe skulle trækkes med cirka 9 kilo 

over en vinkel på 120-170 grader. Disse præciseringer fremgår ikke af be-

svarelsen af spørgsmål 2, som var baseret på arbejdsmedicinsk journal af 

11.10.05, som ikke indeholdt kvantitative oplysninger om kraftbelastningen 

med efterspænding med momentnøgle. 

 

Skønsmandens rapport giver ikke anledning til ændring af besvarelse af 

spørgsmål 2. 

 

Spørgsmål 11: 

Giver sagen i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger? 

 

Nej.” 

 

Der har for landsretten været forevist en CPCE-ventil. 

 

Forklaringer 

 

, ,  og  har af-

givet supplerende forklaring for landsretten.  
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 har supplerende forklaret, at hun aldrig producerede under 200 ventiler om 

dagen og nogle gange flere. Antallet steg gradvist. Hun var den eneste, der udførte den 

opgave. Der blev derfor produceret til lager, så der også kunne leveres, når hun holdt ferie.  

 

Hun producerede efter ordre. Ordrerne kunne være på 50, 180 eller helt op til 500 ventiler. 

Når hun startede produktionen af en ny ordre, skulle hun først dreje det stempel, som ven-

tilerne skulle mærkes med. Forskellige ordrer skulle nogle gange have samme stempel. De 

ordrer kunne hun så slå sammen. 

 

Hun kunne som regel nå de indledende processer til en ordre før frokost. Efter frokost 

spændte hun med momentnøglerne. Det tog kun få sekunder pr. ventil. Resten af arbejds-

dagen gik med trykprøvning, afprøvning og pakning. Hvis der var mere tid, gik hun i gang 

med en ny ordre. Hun husker ikke længere, hvad trykprøvning og afprøvning nærmere om-

fattede. Det var kun opgaven med at spænde med momentnøglerne, hun tidsmæssigt selv 

kunne styre. De andre opgaver var styret af maskiner, som tog den afsatte tid. 

 

Den kollega, som hun afløste i funktionen, havde produceret 70-75 enheder om dagen. Det 

var den pågældende, der lærte hende op. Hun kan godt have hjulpet den pågældende enkel-

te gange, før hun selv overtog funktionen i april 2004. Hun skiftede hurtigt rutine fra at 

lave 10 ventiler ad gangen til at lave 200 på én gang. Det var nok allerede i maj 2004, at 

hun ændrede rutinen, da hun hurtigt blev stillet over for kravet om, at der skulle opbygges 

et lager til sommerferien. Det var udelukkende ved processen med de to momentnøgler, at 

hun kunne spare tid ved at arbejde på denne måde. 

 

Ventilen lå i et værktøj, når hun spændte mufferne fast med momentnøglerne. Den store 

momentnøgle stod skråt op og skulle trækkes ned til ca. vandret. Den lille momentnøgle 

trak hun fra lodret stilling ind mod sin egen krop. Hun var nødt til at trække 3-4 gange med 

hver momentnøgle for at spænde tilstrækkeligt. Når skønsmanden er nået til et andet resul-

tat, skyldes det nok, at han var en noget større person, end hun er. På det tidspunkt havde 

hun desuden allerede ondt i armen. Hun kunne derfor ikke med fingrene skrue mufferne så 

langt ind som skønsmanden. 

 

Værktøjet var kalibreret og blev serviceret af en særlig afdeling. Hun har aldrig hørt om, at 

det skulle være kalibreret forkert. Hun stolede på, at værktøjsafdelingen havde styr på det. 

 

   J
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Hun tror, at grunden til, at hun ikke forklarede speciallæge , at hun udførte 

den enkelte arbejdsproces på alle 200 ventiler, før hun fortsatte til næste arbejdsproces, var, 

at hun var bange for at miste sit job. Kravene til, hvad hun kunne producere, blev hele ti-

den øget. Hun har arbejdet over, men det skete ikke ofte. 

 

Der var ikke nogen rotationsordning på arbejdspladsen. Der blev talt om det, da hun be-

gyndte at få ondt i armen, men det blev ikke til noget. Hun talte med  

om, at hun havde ondt i armen. Han kunne heller ikke undgå at bemærke det, da hun gik 

med støttebind. De talte ikke om, at det var forårsaget af arbejdet, for hun prøvede at klare 

sig igennem for at beholde jobbet. Hun er ufaglært og kunne ikke have fået andet arbejde. 

Det var nok i juni eller juli 2004, at hun begyndte at få ondt i armen. På det tidspunkt talte 

hun ikke med nogen på arbejdspladsen om, at det kunne være udløst af arbejdet, da hun 

endnu ikke havde været ved lægen. 

  

Hun var fuldtidsansat. Hun mødte kl. 6 og fik fri kl. 14.30. Middagspausen var vist ikke 

betalt, men de 10 minutters formiddagspause var. Hun har ikke brugt 2 minutter og 45 se-

kunder pr. ventil. Hun knoklede igennem for at indhente tid med momentnøglerne. 

 

 har supplerende forklaret, at udtrykket ”spænde” dækker arbejdsprocessen 

med momentnøglerne. Han husker ikke, hvor mange gange han har hjulpet  med at 

spænde. Man skulle spænde i hvert fald to gange for at være sikker på, at den havde ”klik-

ket”. Den lille momentnøgle skulle skubbes væk fra kroppen for at spænde muffen fast. 

Den store momentnøgle skulle trækkes til højre og nedad.  

 

 kunne producere 200 ventiler om dagen. Han ved det, fordi han har været der i mange 

år. Det er ikke rigtigt, at hun kun producerede 73 ventiler om dagen. I afdelingen blev der 

vist ikke rokeret mellem pladserne, i hvert fald ikke på s plads. CPCE-ventilerne blev 

lavet med flere forskellige studser. Han husker ikke hvor mange forskellige. Det var , 

der lavede dem alle. 

 

Det var om morgenen, han hjalp . Han husker ikke, hvornår han begyndte at hjælpe 

hende. Han hjalp med at spænde, fordi han syntes, at det var det sjoveste. Han mener, at 

man skulle spænde den store muffe mere end en bolt på et bilhjul. Som han husker det, 

blev den lille muffe spændt med 3 Nm og den store med 10 Nm. Det var ret meget. 
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 har supplerende forklaret, at bilag N er ”masterplanen”, der viser 

produktion, lagerbeholdning m.v. for den omhandlede type CPCE-ventil. Planen viser 

kundebehovet og ud fra dette, hvor mange enheder der skulle produceres. Kolonnen ”Ac-

tual Production” viser den faktiske produktion. Han har ikke været i stand til at finde sup-

plerende tal for produktionen i den relevante periode. Efterfølgende har produktionen væ-

ret omkring 14.000-15.000 enheder pr. år. Han kan ikke svare på, hvorfor der øjensynligt 

er sket en stigning i lagerbeholdningen fra uge 21 på 623 enheder til 3.234 enheder i uge 

22 i 2004.  

 

Oprindeligt producerede de til lager, men i den periode,  arbejdede med ventilerne, gik 

de over til efterspørgselsbaseret produktion. Nogle uger var der mange ordrer, andre færre. 

Det blev tilstræbt at fordele den efterspurgte produktion over tid, så der blev produceret 

”jævnt”, men det kunne ske, at der en uge kom mange ordrer eller hasteordrer. Han kan 

derfor ikke sige, at  ikke var tidspresset. Der var ikke tale om skifteholdsproduktion. 

 kunne oftest nå at lave ventilerne selv, men nogle gange fik hun hjælp. 

 

Med ”batch-kørsel” mener han, at man laver en ordre færdig, før man fortsætter til næste 

arbejdsproces. Som han husker det, gjorde  en ordre færdig, før hun gik videre til den 

næste. En ordre var nok typisk på 10-100 ventiler. 

 

Bilaget ”Celle lay-out” viser arbejdsgangen grafisk. Der var tale om forskellige operationer 

ved hver station. Man skulle typisk starte med at lave eller samle stemplet. Derefter hente-

de man huse fra lageret, stemplede dem og samlede kugleholder til den pågældende ordre. 

Han husker ikke, om der på det tidspunkt var hæve/sænkeborde.  var den eneste, der 

udførte det pågældende arbejde. De har ikke haft andre tilfælde af nedslidning eller ar-

bejdsskader på den arbejdsstation. 

  

Det var ham, der i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten udarbejdede arbejdsplads-

vurderingen. De gennemgik sammen de enkelte arbejdsstationer. Deres opfattelse var, at 

 arbejdsstation ikke havde problematikker i relation til ensidigt gentaget arbejde, en-

sidigt belastende arbejde eller ensformighed. Der har ikke været klager over problemer på 

den pågældende arbejdsstation. Arbejdspladsvurderingen skal laves hvert tredje år. Den 

sygemeldte medarbejder, der er omtalt i arbejdspladsvurderingen fra den 29. august 2005, 

var . Uanset hvad s smerter skyldtes, ville arbejdspladsen gøre, hvad den kunne 
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for, at det ikke blev værre. Han husker ikke, hvor lang tid der gik, før skruemaskinerne 

blev indført som arbejdsredskab i stedet for momentnøglerne. 

 

Da  begyndte at gå med støttebind, talte de vist om, hvorvidt hendes smerter kunne 

have noget med arbejdet at gøre.  har sikkert omtalt, at hun havde fået støttebindet 

udleveret ved bedriftssundhedstjenesten. Han blev ikke fra bedriftssundhedstjenesten ori-

enteret om, at der var blevet udleveret støttebind til . Han og  blev enige om, at 

smerterne ikke havde noget med arbejdet at gøre. Det var først, da  stoppede, at han 

blev opmærksom på, at hun alligevel mente, at smerterne var arbejdsbetinget. 

 

Det er rigtigt, at  kunne lave en del flere ventiler end den medarbejder, hun afløste. 

Hun var en af de bedste medarbejdere, han havde haft. Hun kunne flere ting, og hun var 

hurtig og fleksibel. 

 

Han har mange gange udført arbejdet med at spænde med momentnøglerne. Han synes 

ikke, at det var hårdt. Det var dog det eneste sted i processen, der skulle bruges lidt kræfter. 

Det var den mest belastende del. 

 

 har supplerende forklaret, at han fortsat er lægekonsulent for Anke-

styrelsen. En tennisalbue er en tilstand, der medfører ømhed ved senehæftningerne på 

ydersiden af albuen. Det giver smerter. Omkring 1-2 % af Danmarks befolkning over 50 år 

har kronisk tennisalbue. Man ved ikke præcist, hvad det er, eller hvorfor det opstår. Den 

herskende teori er, at vævet ikke får tilstrækkelig ilt til at rehabilitere efter en belastning. 

 

I det omhandlede tilfælde skulle der bruges nogen kraft. I det samlede arbejdsforløb var det 

dog så lidt, at det ikke skulle kunne påvirke sener og væv på længere sigt. Den pågældende 

arbejdsproces indebærer varierende arbejde. Risikoen for skader er meget lille, fordi det er 

to forskellige momentnøgler. Musklerne påvirkes derfor forskelligt, og de får mulighed for 

at rehabilitere, når den ene proces er sluttet. Det, der giver risiko for skader, er, hvis den 

samme muskel belastes hårdt hele tiden. 

 

Den klassiske tennisalbue opstår, f.eks. når en slagter udbener kød med en kniv. I den situ-

ation bruges hånd og håndled til meget kraftfuldt arbejde. Albuen belastes på en helt anden 

måde ved hånd- og håndledsarbejde end ved betjening af en momentnøgle, hvor der i langt 
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højere grad bruges overarm og overarmsmuskulatur. Underarm og albue belastes også, 

men dog i langt mindre omfang ved arbejde med momentnøgle. 

  

Da vidnet afgav sin vurdering til Arbejdsskadestyrelsen, lagde han til grund, at der var tale 

om samling af et ventilhus fra start til slut, før det næste blev påbegyndt. Det medfører 

ingen forskel i hans vurdering, om hver arbejdsproces blev udført et større antal gange, før 

man fortsatte til næste arbejdsproces. Han mener ikke, at 200 gange med en momentnøgle 

og 200 gange med en anden momentnøgle i træk kunne give risiko for skade. Ved denne 

vurdering har han lagt vægt på, at brugen af momentnøglerne samlet udgjorde en mindre 

del af arbejdsdagen, også selv om der var afsat 12 sekunder til processen med de to mo-

mentnøgler pr. ventil. Der var desuden ikke tale om arbejde, der krævede stor kraft. 

 

Han vurderede ud fra billederne, at arbejdsforholdene var ideelle, og ud fra beskrivelsen af 

arbejdspladsen at brugen af momentnøglerne var fornuftig. Der var ingen akavede arbejds-

stillinger. Det mener han heller ikke, at det var, hvis det lægges til grund, at momentnøglen 

skulle trækkes fra ”skråt opad” og ikke fra vandret stilling. En belastning på 15 kilo er ikke 

meget. Der var i dette tilfælde tale om 23 Nm og 60 Nm. Til sammenligning skal en bolt til 

et bilhjul typisk spændes med omkring 100 Nm. Han mener derfor ikke, at der ved arbejdet 

med momentnøglerne har været tale om anvendelse af en særlig stor kraft. Det har ikke 

betydning for hans vurdering, om der er trukket 1-2 eller 3-4 gange med hver af moment-

nøglerne. 

 

Hvis belastningen i forbindelse med arbejdet er for stor, vil man typisk opleve bedring i 

ferieperioder og forværring ved tilbagevenden til arbejdspladsen. Der er stor sammenhæng 

mellem belastningen og symptomerne. Stopper man med at arbejde, bedres symptomerne 

typisk. Det er ikke i sig selv et bevis for, at problemet er arbejdsrelateret, men det peger i 

retning heraf.  

 

I de fleste tilfælde kan smerter i bevægeapparatet ikke forklares. Hvis man har et problem 

med sin arm, kan man sagtens få ondt ved at belaste den yderligere.  

 

Procedure 

 

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

overensstemmelse hermed. 



- 11 - 

 

 

 har vedrørende spørgsmålet om årsagssammenhæng i relation til både 

Danfoss A/S og Ankestyrelsen yderligere henvist til Retslægerådets besvarelser af spørgs-

mål 3, hvoraf fremgår bemærkningen ”… Der er tale om en ret betydelig kraftanvendelse 

200 gange dagligt set i relation til sagsøgers køn og alder.”, spørgsmål A, hvor relevante 

forudbestående lidelser afvises, og spørgsmål 7, hvor det under henvisning til det for lands-

retten afholdte syn og skøn udtales, at det ingen betydning har for vurderingen af årsags-

sammenhæng, om der blev produceret 73 eller 200 ventiler, eller om de blev spændt en-

keltvis eller successivt. 

 

Danfoss A/S har supplerende anført, at det efter Retslægerådets svar på spørgsmål 7 kan 

lægges til grund, at det er uden betydning for spørgsmålet om årsagssammenhæng, om der 

dagligt blev produceret 73 eller 200 ventiler. Det faktiske antal er dermed også konkret 

uden betydning for ansvarsspørgsmålet, ligesom det er uden betydning, om deloperationer-

ne blev gennemført for hver enkelt ventil eller for dele af ventilerne samlet.  

 

Ankestyrelsen har supplerende anført, at  i forbindelse med hovedforhand-

lingen i byretten fremkom med en anden forklaring om arbejdsgangen end den, hun indtil 

da havde beskrevet. Da der ikke i sagens akter er støtte for, at arbejdet skulle have været 

udført sådan, som  forklarede under hovedforhandlingen i byretten, må den 

oprindelige beskrivelse af arbejdsgangen lægges til grund. Uanset om s 

forklaring om arbejdsprocessen lægges til grund, er der dog fortsat ikke grundlag for at 

tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelser, da oplysningerne er uvæsentlige for rigtigheden af 

afgørelserne. Dette støttes af Retslægerådet, der i besvarelsen af spørgsmål 7 har udtalt, at 

det ikke spiller en afgørende rolle, om der dagligt blev samlet 73 eller 200 ventiler, eller 

om tilspænding af muffer foregik successivt eller samlet på én gang. 

 

Hvis s forklaring om arbejdsprocessen skal lægges til grund, og dette har en 

væsentlig betydning for vurderingen af rigtigheden af Ankestyrelsens afgørelser, må sagen 

hjemvises med henblik på Ankestyrelsens stillingtagen til disse oplysninger. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at s arbejde med at samle 

CPCE-ventiler omfattede flere arbejdsprocesser af forskellig karakter og omfang. Det 

   J

   J

   J

   J

   J

   J
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fremgår, at der til arbejdet med at fastspænde to muffer på hvert ventilhus var afsat 12 se-

kunder pr. enhed.  har forklaret, at der ved netop denne delproces var mu-

lighed for at arbejde hurtigere end den afsatte tid, og at hun formåede at reducere tidsfor-

bruget til nogle få sekunder.  arbejdede på fuld tid. Uanset om hun dagligt 

producerede ca. 200 CPCE-ventiler, har arbejdet med momentnøglerne herefter såvel rela-

tivt som absolut udgjort en mindre del af s arbejdsdag. 

 

Det fremgår af skønsmand s erklæringer, at det indledende arbej-

de med at skrue mufferne fast på ventilhusene ved brug af fingrene ikke krævede anven-

delse af kraft af betydning. Ved den efterfølgende fastspænding med momentnøglerne 

skulle den store momentnøgle drejes 45-60 grader, og den lille skulle drejes 120-170 gra-

der for at opnå det indstillede moment på henholdsvis 60 Nm og 23 Nm. Såvel skønsman-

den som Ankestyrelsens lægekonsulent  har til sammenligning angi-

vet, at en bolt til et bilhjul typisk fastspændes med ikke under 100 Nm. 

 

Efter s forklaring var s arbejdsstation indrettet på en 

sådan måde, at der ikke forekom akavede arbejdsstillinger. Brugen af momentnøgler var 

endvidere ”fornuftig”, ligesom der blev arbejdet i varierende stillinger. Dette er støttet af 

det fremlagte fotomateriale og af Danfoss A/S’ arbejdspladsvurderinger, ligesom både 

 og  har forklaret, at det var forskellige bevægelser, der 

blev anvendt ved brugen af de to momentnøgler. 

 

Retslægerådet har i erklæringen af 13. juli 2012 i sagen mod Ankestyrelsen udtalt, at 

s arbejde var lavrepetitivt, og at en enkelt arbejdsproces – efterspændingen med 

momentnøgle – kunne være kraftbetonet. Efter Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 7 

lægger landsretten til grund, at det er uden betydning for vurderingen, om  

producerede 73 eller 200 ventiler om dagen, og om tilspændingen af mufferne foregik suc-

cessivt eller samlet på én gang. 

 

Landsretten lægger efter det anførte til grund, at s arbejde generelt hverken 

har været kraftfuldt, repetitivt eller har været udført i akavede arbejdsstillinger.  Ma-

thiesen har på denne baggrund ikke godtgjort at have været udsat for en skadelig påvirk-

ning, der er omfattet af bilag 1 til erhvervssygdomsbekendtgørelsen, erhvervssygdomsfor-

tegnelsen pkt. C.4.1. 

 

   J
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s lidelse er derfor ikke omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, 

nr. 1.  

 

Retslægerådet har ved besvarelsen af spørgsmål 6 angivet, at der efter Retslægerådets op-

fattelse er mere end 50 % sandsynlighed for, at der er årsagssammenhæng mellem belast-

ningen ved at samle CPCE-ventiler og s tennisalbue.  

 

Retslægerådet har imidlertid i samme svar anført, at man ikke kan fastslå en årsagssam-

menhæng, hvormed menes, at man ikke direkte kan konstatere eller påvise en sikker år-

sagssammenhæng. Retslægerådet har endvidere i erklæringen af 13. juli 2012 i sagen mod 

Ankestyrelsen ved besvarelsen af spørgsmål 3 anført, at en tennisalbue ikke sjældent opstår 

spontant uden nogen kendt udløsende årsag. I samme svar har Retslægerådet anført, at ef-

terspændingen 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 træningsgrad. 

 

Henset til, at en tennisalbue er en almindeligt forekommende lidelse, som ikke sjældent 

opstår uden påviselig årsag, og under hensyn til den usikkerhed om årsagssammenhæng, 

som Retslægerådet har givet udtryk for, sammenholdt med s forkla-

ring og bevisførelsen i øvrigt, finder landsretten, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynlig-

gjort, at s tennisalbue udelukkende eller i overvejende grad må anses for at 

være forårsaget af hendes arbejde som montrice i Danfoss A/S. Lidelsen er derfor heller 

ikke omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 2.  

 

s tennisalbue er således ikke en arbejdsskade omfattet af arbejdsskade-

sikringsloven, hvorfor det tiltrædes, at Ankestyrelsen er frifundet. 

 

Da det af de samme grunde heller ikke i forhold til Danfoss A/S er bevist, at der er årsags-

sammenhæng mellem s albuelidelse og hendes arbejde i Danfoss A/S, til-

trædes det endvidere, at Danfoss A/S er frifundet.  

 

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom. 

 

Efter sagernes udfald sammenholdt med parternes påstande skal 3F Fagligt Fælles Forbund 

som mandatar for  betale sagsomkostninger for landsretten til Danfoss A/S    J

   J
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med 55.000 kr. og til Ankestyrelsen med 68.750 kr. Beløbene er til udgifter til advokatbi-

stand. 

 

Beløbet til Danfoss A/S er uden moms, da Danfoss A/S er momsregistreret. Beløbet til 

Ankestyrelsen er inkl. moms, da Ankestyrelsen ikke er momsregistreret. Landsretten har 

ved fastsættelsen af beløbene lagt vægt på sagernes økonomiske værdi og omfang, herun-

der at der har været gennemført syn og skøn og stillet supplerende spørgsmål til Retslæge-

rådet. 

 

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

 

Byrettens dom stadfæstes. 

 

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for  skal inden 14 dage betale 

sagens omkostninger for landsretten til Danfoss A/S med 55.000 kr. og til Ankestyrelsen 

med 68.750 kr. 

 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

 

Hanne Aagaard  Helle Korsgaard Lund-Andersen  Julie Breum 

  (kst.) 

 

Udskriften udstedes uden betaling. 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Vestre Landsret, 

Viborg den 8. november 2018 

 

Jonna Bregendahl 

retssekretær 
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