
RETTEN I HILLERØD
DOM

afsagt den 22. juni 2020

Sag BS-10784/2017-HIL

Mandatar 3F Fagligt Fælles Forbund for

(advokat Henrik Juel Halberg)

mod

(advokat R )

Denne afgørelse er truffet af dommer 

Sagens baggrund og parternes påstande
Under udførelse af arbejde den 2. december 2015 kom sagsøgeren

 til skade som ansat hos sagsøgte,  Parternes tvist 
vedrører, om der er ansvarsgrundlag i relation til skaden for , 
om der er årsagssammenhæng, og om krav for tabt arbejdsfortjeneste, svie og 
smerte samt grundlag for reduktion som følge af egen skyld.

3F, Fagligt Fælles Forbund, som mandatar for  har frem-
sat påstand om, at  skal betale 278.288,41 kr. med tillæg af pro-
cesrente fra sagens anlæg den 10. juli 2017.

har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et 
mindre beløb. 
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Påstanden er opgjort sådan:
Svie og smerte for 376 dage
(2. december 2015 – 11. december 2016)  71.440,00 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste for 254 arbejdsdage
(2. december 2015 – 11. december 2016)  206.848,41 kr.
I alt 278.288,41 kr.

Parterne er enige om den beløbsmæssige opgørelse af kravet, me  
har bestridt periodiseringen med henvisning til, at der under alle omstæn-

digheder bør ske en reduktion af den opgjorte periode. 

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

Der er under sagen afgivet partsforklaringer af  og part-
srepræsentant direktør g vidnerne  og 

. 

Oplysningerne i sagen
 blev ansat hos  den 27. juli 2015 som 

faglært tømrer. 

Den 2. december 2015 var  arbejdende ved en entreprise 
på Ådalens Skole, Frederikssund. Der skulle sammen med kollegaen vidnet  

 monteres vinduer med en vægt på 170 kg og med størrelsen 276,8 x 
93,5 cm. Vinduer skulle placeres under et tagudhæng i godt 1 meters højde på 
et fladt paptag under anvendelse af pladehund. Den pågældende dag kom -

 til skade. 

Af journal for 2. december 2015 fremgår, at  den pågæl-
dende dag arbejdede som tømrer, og at han under montering af et vindue hav-
de fået dette over hovedet og venstre skulder. Han var efter det anførte primært 
ramt på skulderen. Herefter var  sygemeldt pga. skaden 
frem til 11. december 2016, hvor han var impliceret i et færdselsuheld. 

Retslægerådet har afgivet erklæring af 18. oktober 2018 og supplerende erklæ-
ring af 24. juni 2019. Der er af parterne navnlig henvist til besvarelsen af følgen-
de spørgsmål: 

”Spørgsmål 1
Hvilke skader pådrog  sig efter Retslægerådets opfattelse 
ved uheldet den 2. december 2015.
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Ifølge journalnotat (Akutklinik) den 02.12.2015 (bilag IO) havde sagsøger 
ømhed af musculus trapezius (venstre nakke/skuldermuskel). Han frem-
bød ingen symptomer på kranielæsioner eller Commotio cerebri (hjerne-
rystelse). Billeddiagnostiske undersøgelser af nakkehvirvelsøjle og venstre 
skulder viste ingen læsioner eller andre abnorme fund.

Retslægerådet konkluderer på denne baggrund, at sagsøger ved ulykke-
stilfældet den 02.12.2015 pådrog sig muskelømhed i venstre nakke/skul-
derregion (sandsynlighed over 50 %).

Spørgsmål 2
Retslægerådet bedes oplyse, hvorvidt der er overensstemmelse mellem de subjekti-
ve klager og de objektive fund beskrevet efter hændelsen den 2. december 2015.

Sagsøger klagede ved undersøgelse over venstre skuldersmerter, hvilket 
var i overensstemmelse med den objektive muskelømhed i venstre skul-
derregion.

Spørgsmål 3
Retslægerådet bedes oplyse, om der i de lægelige akter, på hændelsesdagen den 2. 
december 2015, objektivt er konstateret hjernerystelse hos -

, der kan forklare de af  aktuelle subjektive klager over 
svimmelhed, træthed og hovedpine.

Der henvises i den forbindelse ikke udtømmende — til journalmateriale fra læge 
Mads Tandrup bilag 18, s. 19, "Undersøgelsesdato 02.12.2015", hvor der er be-
skrevet ”… Vågen, klar, fuldt orienteret. GCS: 15. Frit bevægemønster. Fremtræ-
der smertepåvirket, i øvrigt varm, tør, pæne farver. Fri vejrtrækning. Er selv kørt 
til skadestuen. Der er ingen ømhed af selve kraniet... ".

Nej.

Spørgsmål 4
Retslægerådet bedes oplyse, om der i de lægelige akter på hændelsesdagen objektivt 
blev konstateret fraktur(er) og/eller andre skader i  højre 
eller venstre skulder eller nakke.

Nej.

Spørgsmål 5
Med henvisning til de lægelige akter, herunder blandt andet neurologisk special-
lægeerklæring, bilag 19, og journalmateriale fra læge , bilag 18 be-
des Retslægerådet oplyse, i hvilket omfang de i punkterne nedenfor angivne og 
konstaterede uheld, der ligger forud for hændelsen den 2. december 2015 – ud fra 
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en lægefaglig vurdering - har betydning for sagsøgers helbredstilstand og/eller 
funktionsevne, særlig i tiden efter hændelsen den 2. december 2015:

1) Bilag 19, side 2: "24. oktober 2011 trafikuheld, han blev påkørt bagfra. Efterføl-
gende smerter i højre side bag på brystkassen. På skadestuen vågen og klar uden 
smerter i halsrygsøjlen".

2) Bilag 19, side 2: "27. december 2013 trafikuheld, hvor undersøgte selv kørte op 
i forankørende bil. Fik smerter, hvor selen havde siddet, i nakken og højre knæ. 
Der blev på skadestuen fundet direkte smerter svarende til den paravertebrale 
muskulatur i halsrygsøjlen. Der var ømhed over venstre clavikel, hvor selen havde 
siddet"

Nej. Sagsøger oplyser, at gener forbundet med de to nævnte begivenheder 
var forsvundet før den 02.12.2015.

Spørgsmål 6
Med henvisning til de lægelige akter, herunder blandt andet neurologisk special-
lægeerklæring. bilag 19, og journalmateriale fra læge , bilag 18, be-
des Retslægerådet oplyse. i hvilket omfang det i punktet nedenfor angivne og kon-
staterede uheld, i tiden efter hændelsen den 2. december 2015 – ud fra en lægefag-
lig vurdering - har betydning for sagsøgers aktuelle helbredstilstand og/eller funk-
tionsniveau:

l) Bilag 19. side 2: "Efter aktuelle arbejdsskade 2. december 2015 har han været 
udsat for yderligere trafikuheld 11. december 2016. hvor han igen blev påkørt bag-
fra af en bil. Oplyser, at alle hans symptomer blev forværret med svimmelhed, ho-
vedpine, nakkesmerter mv. Blev ifølge e-journal undersøgt på skadestuen i Hille-
rød blandt andet neurologisk, hvor der blev fundet udtalt ømhed i nakkemuskula-
turen, diskret nedsat kraft i venstre arm over alle større led (ikke supranttcleær 
fordelt)"

Ulykkestilfældet den 11.12.2016 er i materialet angivet at have forværret 
sagsøgers nakkesmerter. Retslægerådet udtaler sig ikke om funktionsni-
veau. Funktionsniveau kan ikke gøres til genstand for en lægelig vurde-
ring, uden konkretisering af, hvilken funktion der måtte være tale om, 
samt hvori en eventuel begrænsning måtte bestå, idet der ikke er tale om 
et veldefineret medicinsk begreb.

Spørgsmål 7
Retslægerådet bedes oplyse, om  havde nakke-, skulder- 
og/eller hovedlidelser forud for hændelsen den 2. december 2015, samt i givet fald 
beskrive disse.
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Nej, der er i materialet, udover de i spørgsmål 5 refererede forbigående 
gener ved et ulykkestilfælde den 27.12.2013, ikke oplysning om smerter i 
venstre skulderregion før den 02.12.2015.

Spørgsmål 9
Hvis Retslægerådet vurderer, at  lidelser / gener — helt 
eller delvist — er forårsaget af andre forhold end hændelsen den 2. december 2015, 
bedes dette nærmere beskrevet.

Sagsøgers symptomer, udover de i besvarelsen af spørgsmål 1 anførte, an-
ses betinget af andre faktorer end ulykkestilfældet den 02.12.2015 — som i 
materialet ikke kan identificeres.

Spørgsmål 13
Retslægerådets besvarelse på spørgsmål 1 fremgår det. at Rådet konkluderer. at 
sagsøger ved ulykkestilfældet den 2. december 2015 pådrog sig muskelømhed i 
venstre nakke/skulderregion.

Vurderer Retslægerådet. at skaden i nakke/skulderregionen er egnet til at give so-
matiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer?

Nej, der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 og 9.

Spørgsmål 14
Vurderer Retslægerådet, at sagsøgers somatiske, kognitive og affektive ledsage-
symptomer er forenelige med den pådragne nakke-/skulderskade?

Nej, der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 og 9.”

Ankestyrelsen har i afgørelse af 16. juli 2019 taget stilling til tab af erhvervsevne 
for . Det fremgår, at Topdanmark har klaget over en af-
gørelse fra Arbejdsmarkedet Erhvervssikring om erstatning for tab af erhverv-
sevne, ligesom Topdanmark har anmodet Ankestyrelsen om at genoptage en af-
gørelse af 1. november 2018 om godtgørelse for varigt mén. Ankestyrelsen be-
sluttede at genoptage afgørelsen af 1. november 2018. Ankestyrelsen bestemte, 
at  godtgørelse for varigt mén blev nedsat fra 10 til 5 
procent. Som begrundelse herfor er henvist til, at  ge-
ner delvist er en følge af andre forhold end arbejdsskaden. Der er derfor foreta-
get et fradrag på halvdelen som følge af konkurrerende gener. 

Endvidere blev af Ankestyrelsen besluttet, at  havde ret 
til 25 procent i erstatning for tab af erhvervsevne som en løbende midlertidig 
ydelse. Der var tale en nedsættelse fra 75 til 25 procent. Der blev foretaget et 
fradrag som følge af konkurrerende gener svarende til 2/3. Arbejdsmarkedets 
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Erhvervssikring skulle i øvrigt tage spørgsmålet om erstatning for tab af er-
hvervsevne op til revision. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ved midlertidig afgørelse af 9. december 
2019 besluttet, at tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden er nedsat fra 
25 til 15 procent.  

Parternes synspunkter
Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen og procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter. 

 har i sit påstandsdokument som anbringender anført 
følgende:

”Ad 1 - ansvarsgrundlag.
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøgte er er-
statningsansvarlig overfor  i anledning af ulykke 
den 2. december 2015.

Til støtte herfor gøres det gældende, at det pågældende arbejde ikke var 
planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. 
normen i arbejdsmiljølovens § 38. Det var ikke sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt at det 170 kg. tunge vindue blev transporteret og henstillet stå-
ende på pladehunden, idet der var risiko for, at vinduet kunne vælte som 
det skete. Vinduet burde have været sikret mod væltning ved at der an-
vendte tekniske hjælpemidler i form af vinduesløfter, pladehund med si-
destøtte eller været flere mand om arbejdet som kunne holde vinduet.
Det gøres derudover gældende, at de anvendte tekniske hjælpemidler ikke 
var indrettet eller blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. 
normen i arbejdsmiljølovens § 45, særligt idet pladehunden ikke var egnet 
til den pågældende opgave eftersom vinduerne var lange og vejede ca. 170 
kg. samt at den pågældende pladehund manglede en støttebøjle. Ulykken 
kunne endvidere have været undgået, såfremt der havde været de rette 
hjælpemidler til rådighed f.eks. i form af anden pladehund og eller vindu-
esløfter.

Endelig gøres det gældende, at der ikke blev ført et effektivt tilsyn med ar-
bejdets udførelse, ligesom der ikke blev givet instruktion om de faremo-
menter, der var forbundet med arbejdets udførelse, jf. normerne i arbejds-
miljølovens § 16 og § 17, stk. 2. Sagsøgte burde således ved tilsyn have sik-
ret sig, at der ikke var risiko for, at de tunge vinduer kunne vælte og have 
instrueret Jesper Manly Jørgensen og hans kollega i, at de altid skulle væ-
ret mindst 2 mand ved vinduet, hvis det ikke var sidestøttet og gjort  



7

 opmærksom på risikoen ved at opholde sig for tæt på 
vinduet, da det kunne vælte.

Herudover gøres det gældende, at sagsøgte som arbejdsgiver for kollega-
en  hæfter for  skade jf. DL 3-19-2 
ved at denne ikke sikrede sig, at de var to mand om vinduet og holdt ved 
vinduet, mens  havde opgaver tæt på vinduet.
Det bestrides, at  har udvist en adfærd i forbindel-
se med ulykken der kan begrunde delvis eller hel nedsættelse af sagsøgtes 
erstatningspligt.

Ad 2 - årsagssammenhæng.
Det gøres gældende, at der er medicinsk årsagssammenhæng mellem 
ulykken den 2. december 2015 og sygeforløbet efter ulykken.
Det følger af højesteretsdommene optrykt i U.2012.1838H og U.2013.508H, 
at der er erstatningsretlig årsagssammenhæng mellem en ulykke og det ef-
terfølgende sygeforløb, hvis ulykken har udløst sygeforløbet og medvirket 
til sygeforløbet. Denne praksis er efterfølgende bekræftet i VLD af 23. ja-
nuar 2013 og VLD af 23. oktober 2014.

Inden ulykken have  arbejdet for sagsøgte uden 
væsentligt fravær.
Ved ulykken fik  det 170 kg. tunge vindue ned 
over hovedet og venstre skulder primært venstre skulder i henhold til ska-
destuejournalen jf. bilag 5.

Retslægerådet udtaler i svaret på spørgsmål 5, at gener fra tidligere uheld 
var forsvundet inden arbejdsulykken den 2. december 2015 og at der ikke 
før ulykken den 2. december 2015 var smerter i venstre skulderregion jf. 
svaret på spørgsmål 7.

Retslægerådet udtaler i svarene på spørgsmålene 1 og 2, at  
 med mere end 50% sandsynlighed pådrog sig muskelømhed i 

nakke og skulderregion og at der var overensstemmelse mellem objektive 
fund og subjektive klager. Kriteriet om, at ulykken udløste sygeforløbet er 
derfor opfyldt.

Retslægerådet udtaler i svaret på spørgsmål 6, at den efterfølgende færds-
elsulykke den 11. december 2016 i materialet er angivet at have forværret 

 nakkegener. Sagsøger forstår Retslægerådets ud-
talelse således, at der var nakkegener frem til denne ulykke den 11. de-
cember 2016. Kriteriet om, at ulykken skal have medvirket til sygeforløbet 
er derfor opfyldt.
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Årsagssammenhængen og gener frem til 11. december 2016 bekræftes 
endvidere af speciallægeerklæringen i bilag 19, hvor speciallægen er an-
modet om at vurdere følgerne efter ulykke den 2. december 2015 af Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring. Speciallægen konkluderer, at  

 symptomer kan sættes i forbindelse med forvridningen 
af nakken og at forløbet har vedvaret 1,5 år – hvilket vil sige frem til i 
hvert fald 11. december 2016.

Årsagssammenhængen bekræftes endeligt af, at Ankestyrelsen i bilag 32 
har tilkendt  5% mén for vedvarende smerter i 
venstre skulder. Dette bekræfter, at ulykkens gener har medvirket til hele 
sygeforløbet frem til 11. december 2016 og i øvrigt fortsat generer  

.

Ad 3 – erstatningskravets beregning.
 gennemsnitlige timeløn er udregnet på baggrund 

af lønsedler før ulykken. Det gøres gældende, at timelønnen på baggrund 
af akkordtillæg derfor kan opgøres til kr. 187,50 jf. bilag 2, idet det følger 
af bilag 4 at sagsøger ud over timelønnen fik tillæg for akkord og i øvrigt 
arbejdede 37 timer om ugen.”

 har i sit påstandsdokument som hovedanbringender anført 
følgende:

”…
at der ikke foreligger et ansvarsgrundlag i forhold til sagsøgte,
at bevisbyrden i det hele påhviler sagsøger,
at ansvarsvurderingen i forhold til sagsøgte beror på en helt sædvan-

lig culpavurdering,
at sagsøgte ikke på culpøs vis har tilsidesat sine pligter som arbejdsgi-

ver i den foreliggende sag,
at  sagsøgte ikke er erstatningsansvarlig efter DL 3-19-2,
at sagsøger har udvist erstatningsrelevant egen skyld,
at der efter opgavens karakter og beskaffenhed, samt sagsøgers erfa-

ring blev givet behørig instruktion og ført det fornødne tilsyn med 
sagsøger,

at arbejdsopgaven var planlagt og tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt,

at arbejdsstedets indretning var fuldt forsvarlig,
at sagsøger har haft de til brug for arbejdsopgavens udførelse nød-

vendige tekniske hjælpemidler til rådighed,
at der ikke var tale om mangler ved, eller manglende, tekniske hjæl-

pemidler,
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at der ikke er årsagssammenhæng mellem den påberåbte hændelse og 
den/de konstaterede lidelser/gener, samt den erstatning/godtgørel-
se der påstås af sagsøger under denne sag,

at sagsøger ikke med overvejende sandsynlighed har bevist, at uhel-
det den 2. december 2015 er årsag til sagsøgers sygeperiode,

at sagsøger i enhver henseende bærer bevisbyrden herfor,
at sagsøger ikke har løftet denne bevisbyrde,
at vurdering af uheldets følger skal følge blandt andet Retslægerådets 

erklæringer i sagen, i hvilken forbindelse det bemærkes, at Retslæ-
gerådet har forrang i det omfang, der er forskel mellem Retslægerå-
det og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring/Ankestyrelsens vurde-
ring af årsagssammenhæng, og

at erstatningsopgørelsen er opgjort for højt og bestrides derfor i sin 
helhed.

…”

Rettens begrundelse og resultat

Ansvarsgrundlag
 havde tømrerentreprisen ved renovering af Ådalens Skole, 

Frederikssund. Denne omfattede bl.a. montering af vinduer i bygning C, der 
har taghus(e) (forhøjning af tagkonstruktion med vinduer til lysindfald). Byg-
ningen har fladt paptag. Hvert vindue, der skulle monteres i taghuset, vejede 
170 kg og målte 276,8 x 93,5 cm og skulle placeres under et tagudhæng. 

Direktør  har forklaret, at virksomheden til entreprisen er-
hvervede en smartmover, der er en løftevogn med sugekopper, til montering af 
vinduer. Denne kunne imidlertid ikke benyttes på bygning C’s tag, da det var 
for blødt og ikke kunne bære maskinens vægt, ligesom der var for mange ud-
luftningsceller på taget. Der kunne ikke køres på taget med pladeløftevogn eller 
kran. Derfor blev det vurderet, hvorledes opgaven kunne gennemføres. Det 
blev besluttet at anvende pladehund til flytning af vinduer, hvorefter de skulle 
kantes ned fra pladehunden og monteres. 

Vidnet , der var tømrerkonduktør, har bekræftet 
 forklaring. Om arbejdsgangen er anført, at en europalle med vinduer 

blev liftet op på det flade tag. Fra pallen skulle løsnes et vindue og placeres på 
en pladehund, der førtes til vinduesåbningen. Her blev vinduet manuelt løftet 
af pladehunden og lirket ind i vinduesrammen. Der blev muligvis anvendt mø-
belvogn, hvorfra vinduet fra pladehunden blev placeret. Dette vidne, forman-
den på pladsen og vidnet  drøftede i forbindelse med montering i 
det første taghus i en anden bygning, hvorledes opgaven bedst og forsvarligt 
kunne udføres. Der var to personer om at montere hvert vindue.  
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 uheld den 2. december 2015 førte ikke til, at opgaven blev løst an-
derledes. Det kan dog godt være, at der blev sat en ekstra mand til arbejdet. 

 har forklaret, at han og  i stueplan havde 
monteret vinduer. Han erindrer ikke, hvorvidt de forud for den 2. december 
2015 på taget havde monteret vinduer. Ved udførslen af opgaven på taget blev 
vinduet vippet og løftet fra pladehunden og placeret på en møbelvogn. Vinduet 
var ifølge forklaringen tungt og uhåndterbart. Vinduerne var efter det anførte 
”djævelske”. Vidnet vippede vinduet af pladehunden, mens 

 sad på knæ under tagudhænget ved møbelvognen for at modtage.  
 slap sit tag i vinduet for at hjælpe  med ”et el-

ler andet”. Det var imod instrukserne, at han ikke havde fat i vinduet.  
 støttede vinduet alene i sin position under tagudhænget, hvil-

ket er muligt, blot det ikke bringes i bevægelse. Vinduet væltede ned over -
, der med sugekop forsøgte at trække ruden ind mod vin-

duesrammen. Efterfølgende kunne han konstatere, at der burde havde været 
flere personer om opgaven, f.eks. ville en tredje person kunne have støttet vin-
duet under hele monteringen. Nogle dage havde de været tre personer, og efter 
episoden blev der etableret hold, således at man var flere end to om opgaven. 
Årsagen, til at vinduet væltede, skyldtes ifølge forklaringen også, at han og 

 ikke i tilstrækkelig grad havde aftalt og drøftet opgaven. 
Han er usikker på, om de i det hele taget havde talt om udførslen af denne.

 har forklaret, at han ikke forud for den 2. december 
2015 havde monteret vinduer på taget. Det var pladsformanden, der om morge-
nen bestemte, at han skulle udføre opgaven sammen med  Han 
modtog ingen instruktion fra pladsformanden eller . Sidstnævnte 
henviste blot til, hvad de plejede at gøre uden at uddybe dette. Han var på knæ 
ved tagudhænget, da vinduet væltede fra pladehunden. Han husker derefter ik-
ke yderligere, før han var på skadestuen. Efter hans opfattelse var det en for-
holdsvis enkel opgave, men samtidig kompliceret pga. vinduets vægt og stedet, 
det skulle monteres. 

Efter ovennævnte var det således ’ vurdering, at vinduerne 
med den anførte høje vægt og dimensioner burde monteres ved hjælp af en 
smartmover eller lignende. Dette kunne ikke realiseres pga. forholdene på det 
flade paptag med tagudhæng. Opgaven skulle herefter løses af to mand ved 
hjælp af en pladehund og møbelvogne. Vinduerne, der var 93,5 cm i højden og 
276,8 cm i længden, skulle placeres i vinduesrammer under et tagudhæng. Ret-
ten finder, at arbejdsopgaven under de foreliggende forhold ikke fremstår som 
ukompliceret, og der må som følge heraf stilles betydelige krav til de ansatte og 
må forudsætte en sikring af, at der gives særlig instruktion. Efter  

 forklaring, der i det væsentlige støttes af Bo Andersens forklaring, 
finder retten endvidere, at  blev sat til at udføre monte-
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ringen uden egentlig instruktion, uagtet at han ikke tidligere havde monteret 
vinduer på taget. Under disse omstændigheder har  ikke plan-
lagt og tilrettelagt arbejdsopgaven, således at den af  
kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 38, 
stk. 1.  har som følge heraf handlet ansvarspådragende i for-
hold til skaden  pådrog sig den 2. december 2015.
 
Årsagssammenhæng
Årsagssammenhæng er efter retspraksis i sager af den foreliggende art en vur-
dering af lægefaglig karakter. Retslægerådets vurderinger har derfor forrang, 
når der er forskel i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankesty-
relsens afgørelser angående årsagssammenhæng. Dette findes også at være til-
fældet i nærværende sag. 

Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmål 1 anført, at -
 ifølge journalnotat ikke havde symptomer på hjernerystelse, ligesom billed-

diagnostiske undersøgelser af nakkehvirvelsøjle og venstre skulder ikke viste 
læsioner eller andre abnorme fund. Retslægerådet har herefter i sin besvarelse 
af spørgsmålet konkluderet, a  ved ulykkestilfældet 
den 2. december 2015 pådrog sig muskelømhed i venstre nakke/skulderregion 
(sandsynlighed over 50 %). Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 3, at der ik-
ke i de lægelige akter på hændelsesdagen er konstateret hjernerystelse hos 

, som kan forklare dennes subjektive klager over svimmel-
hed, træthed og hovedpine. Af besvarelsen af spørgsmål 9 fremgår, at  

 symptomer, udover de i besvarelsen af spørgsmål 1 anførte, 
anses betinget af andre faktorer end ulykken den 2. december 2015. I besvarel-
sen af spørgsmål 13 anføres endvidere, at  somatiske, 
kognitive og affektive ledsagesymptomer ikke er forenelige med den pådragne 
nakke- og skulderskade. Retten finder herefter, at  alene 
har godtgjort, at han som følge af episoden den 2. december 2015 pådrog sig 
muskelømhed som angivet i svaret på spørgsmål 1. 

Erstatning
 har gjort gældende, at han som følge af skaden efter ar-

bejdsulykken den 2. december 2015 har krav på godtgørelse for svie og smerte i 
376 dage og for tabt arbejdsfortjeneste i 254 arbejdsdage.  har 
bestridt, at det af  angivne sygefravær er en følge af epi-
soden den 2. december 2015. 

 har efter den 2. december 2015 efter det foreliggende 
bl.a. klaget over svimmelhed, træthed, hovedpine, nakkesmerter, smerter ned 
langs ryggen, følsomhed for lys og lyd samt problemer med hukommelse og 
koncentrationsevne. Som følge af Retslægerådets besvarelse er der som nævnt 
alene bevis for, at muskelømhed i venstre nakke-/skulderregion er en følge af 
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uheldet. Han har således henvist til symptomer, der markant adskiller sig fra 
muskelømhed. Retten finder, at muskelømhed i almindelighed må antages ikke 
at give anledning til fravær eller alene et ganske kort og forbigående sygeforløb. 
Det kan ikke af det foreliggende udledes i hvilket omfang, muskelømheden kan 
have forårsaget sygefravær. Der er således efter rettens vurdering ikke holde-
punkter for, at muskelømheden skulle have givet grundlag for et fravær som 
anført, ej heller ved Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 6, ligesom den end-
videre ikke har været medvirkende årsag hertil. Retten finder herefter, at  

 ikke har godtgjort at have krav på erstatning eller godtgørelse 
som påstået.  frifindes derfor. 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb, herunder at den har været 
forelagt Retslægerådet, og udfald fastsat til 45.000 kr. til dækning af 

’ passende advokatudgifter.  er momsregistreret.

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

 frifindes. 
             
3F Fælles Fagligt Forbund skal til  betale sagsomkostninger 
med 45.000 kr. 

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


