Københavns Byret

Udskrift af dombogen

DOM
Afsagt den 25. februar 2019 i sag nr. BS 5B-354/20173F Fagligt Fælles Forbund s.m.f.

mod

Erstatningsnævnet

Adelgade 13
1304 København K

Sagens baggrund og parternes påstande

blev den 25. oktober 2010, mens han arbejdede som taxachauffør, udsat for et voldeligt overfald. Arbejdsskadestyrelsen fastsatte ved
afgørelse af 3. maj 2012, at han ved overfaldet blev tilføjet et varigt men på
15 %, og at man ville se på fastsættelsen igen med det samme. Ved Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 29. august 2013 blev det vange men fastsat til
25 %, og tabet af erhvervsevne til 50 % med virkning Æra den 29. august
2013. Arbejdsskadestyrelsen afgjorde den 4. november 2016, at erhvervsevnetabet var varigt.

Erstatningsnævnet har anerkendt, at overfaldet er omfattet af reglerne i offererstatnmgsloven og har udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Denne sag drejer sig om, hvorvidt det er berettiget, at Erstatnmgsnævnet ikke har udbetalt erstatning for penoden 10. februar 2012 til 9. febmar 2013,
hvor
lev raskmeldt afjobcenteret og herefter fik udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse, afbmdt af nogle få dages arbejde, og at Erstat-

ningsnævnet har nedsat tabet med 50 % grundet forudbestående lidelse for
perioden 10. februar 2013 til 28.august 2013.
3F Faeligt Fælles Forbund s.m.f.
l har endeligt nedlagt påstand
om, at Erstatningsnævnet skal * [anerkende, at
enhold til offererstatningsloven har ret til yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
med] 266.334,20 kr. med tillæg af procesrente fi-a den 3. juli 2014
Erstatningsnævnet har påstået fnfindelse.
Der er enighed om påstandens opgørelse:

Forperionden: 10-02-2012 til 10-02-2013
(med fradrag af 15 feriedage)
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kr. 350.143.34

49,29 uger a kr. 7.103,74
Dagpenge, jf. bilag 3A

kr. 128.235,00

Arbejde

kr. 2.076.00

kr. 219.832,34
For perioden: 11-02-2013 til 09-08-2013

25,86 uger a kr. 7.103,74

kr. 183.702.72

Sygedagpenge, jf. bilag 2 A

kr. 99.324,00

Erstatningsnævnet

kr. 42.687.00

kr 41,691,72
For perioden 10-08-2013 til 28-08-2013

2,71 uger a kr. 7.103,74

kr. 19.251.14

Erstatningsnævnet

4.028,00
kr. 10.413.00

Sygedagpenge, jf. bilag 11 A

kr. 4.810.14
kr. 266.334.20

I alt

Oplysningerne i sagen
Sagen er anlagt den 13. januar 2017.

AfErstatningsnævnets afgørelse af 25. februar 2015 fremgår bl.a.:
"Perioden fra den 10-02-2012 til den 09-02-2013
Erstatningsnævnet har besluttet at afslå Deres klients ansøgning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra den 10-02-2012 til
den 09-02-2013
Nævnet har herved lagt på, at det fremgår af Deres klients kommunale
sag, herunder joumalnotat af 10-02-2012 samt oplysningsskema til Arbejdsskadestyrelsen, at Deres klient blev raskmeldt den 10-02-2012 og
var rask indtil den 10-02-2013, hvor han sygemeldte sig på ny.
Deres klient har således stået til rådighed for arbejdsmarkedet med
skånehensyn, og det er dermed ikke dokumenteret, at Deres klient har
været sygemeldt i perioden som følge af dlskadekomsten den 25-102010. Nævnet kan derfor ikke tilkende Deres klient erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste for penoden.
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Perioden fra den 10-02-2013 til den 28-08-2013
Erstatningsnævnet har besluttet at tilkende Deres klient erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra den 10-02-2013 til den 09-082013 med 42.687 kr. Erstatningen er nedsat med x/z grundet forudbestående lidelse, jf. offererstatningslovens § 6 a,
Nævnet har herved lagt vægt på, at Deres klient sygemeldte sig den
10-02-2013 delvist som følge af tilskadekomsten den 25-10-2010. Det
fremgår således afjoumah-apport, side 3, fra Deres klients kommunale
sag, at Deres klient sygemeldte sig, fordi han var "...deprimeret efter
overfald og foranstående undersøgelse og operation den 22.02.2013.
Han oplyser, at han tidligere har været sygemeldt med somme lidelse.
Han afventer operation på Grindsted Sygehus." Senere fremgår det:
Han skal til forundersøgelse i morgen på Grindsted og regner med at
få en dato for operation. Han skal opereres for noge med tarmene det har ikke noget med overfaldet at gøre."
Nævnet har endvidere lagt vægt, at det fremgår af blandt andet j ournakapport side 8, at Deres klient i kommunalt regi selv har angivet
den føromtalte operation som hovedårsag til den pågældende sygemelding.
Nævnets afgørelse er tmffet i medfør af § 6 ai offererstatningsloven.
Efter denne bestemmelse finder dansk rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar anvendelse ved erstatningsnævnets af-

gørelse om erstatning. Herefter påhviler det skadelidte at godtgøre, at
betingelserne for at pålægge skadevolderen et erstatiiingsansvar er opfyldt, herunder at godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem skadens indtræden og følgerne.

Erstatningsnævnet afslog ved afgørelsen desuden at udbetale erstatning for
perioden efter den 9. august 2013. Sidstnævnte afgørelse blev ændret ved
Erstatningsnævnets afgørelse af 15. juli 2016, hvor
blev dlkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for tiden 10. august 2013 til 28.
august 2013 med halvdelen med samme begrundelse som for perioden 10.
februar 2013 til 9. august 2013.1 øvrigt fastholdt Erstatningsnævnet afgørelsen af 25. februar 2015 og begrundelsen herfor.
er født i oktobe

.

sygehistorie er belyst både af den kommunale sag om sygedagpenge og arbejdsskadeforsikringssagen.
"Til belysning af perioden fra den 10-02-2012 til den 09-02-2013
STD06I446-SOI-STOI-KIM-T3-UII-MOO-ID63

Side 4/17

raktiserende læge skrev i Funktionsattest "ASK 210 Psykiske følger" den 21. november 2011:
"Der er nu gået over l år siden overfaldet, ikke udsigt til bedring af de
somatiske gener i ve. håndled ifølge ortop. overlæge, Karen Nicolajsen, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.
De psykiske gener må aktuelt vurderes som stationære!
raktiserende læge skrev i statusattest af 9. december 2011 di
brug for Jobcenteret:

"Udsat for voldsepisode i forb. med kørsel som taxachauffør 25/10
2010. Siden sygemeldt der er vedv. såvel fysiske som psykiske gener.
De fysiske i form af smerter i ve. hånd og ami, betydeligt nedsat funktionsniveau i ve. håndled, pt. er venstrehåndet. Der er også vedv. psykiske men i form af natlige mareridt og støjoverfølsomhed. Pt. HAR
været ved psykolog. Kan IKKE vende tilbage til arbejdet som chauffør. Tilbagevenden til arbejdsmarkedet vil være en lang og vanskelig
vej, må arbejdsprøves efter udarbejdelse afjobprofil."
Den 14. december 2011 skrev Jobcenter Esbjerg t

bl.a.:

"Jobafklaring finder ikke, at du fortsat kan betragtes som fuldt
uarbejdsdygtig, jf. lov om sygedagpenge § 7.

Begrundelse:

Det vurderes, at du bør kunne stille dig til rådighed for
arbejdsmarkedet med skånehensyn i forhold til ikkehåndledsbelastende arbejde, undgå tunge løft og vrid i håndleddet.
Psykiske skånebehov i form af et forstående og "rummeligt"
arbejdsmiljø.

Den 20. december 2012 afgav
egen læge funktionsattest på
blanket "ASK 340 Håndled". Det fremgår bl.a. heraf:
"Der er gået over et år siden overfaldet, ikke udsigt til bedring af de
somatiske gener i ve håndled.... I det forløbne år er nakke og ve. sidige
skuldersm. dltaget og d.d. (20/12 2011) er der bestilt Rtg ... -der er
opstået... muskelastrofi af ve arm, som er pt's førende!
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De psykiske gener må aktuelt vurderes som stationære?"
Den 21. december 2011 gjorde
fagforening indsigelse mod
Jobcenterets afgørelse. Det fremgår bl.a. heraf:
"Vi bemærker, at Esbjerg Kommune udelukkende tager udgangspunkt
i en seneskedehindeimtation i venstre håndled og således ikke har
anmodet om nye lægelige oplysninger fra Sønderborg Sygehus, hvor
er opereret i venstre håndled (bmskskive, som er
flækket) den 31-10-11 og har været til en konfarolundersøgelse den 1511-11. Vi skal endvidere oplyse, at
ar smerter i venstre
skulder samt nakken, hvilket ikke er nævnt og således har betydning
for arbejdsevnen, Den 20. december 2011 h
været til
egen læge, hvor egen læge har henvist til en røntgenundersøgelse af
venstre skulder samt nakken.

I henhold di de lægelige oplysninger er det ikke muligt for 3F-medlem
t stille sig til rådighed for det ordinære arbejde via akassen.

På denne baggrund skal vi anmode Esbjerg Kommune om at
genvurdere sagen samt om at beskrive og vurdere
arbejdsevne via en arbejdsprøvning som anbefalet af egen læge i
statusattest af den 9. december 2011, da Esbjerg Kommune ikke har
iværksat en nærmere undersøgelse af arbejdsevne ved en
arbejdsprøvning eller andre afklarende foranstaltninger.

Den 22. december 2011 traf Jobcenter Esbjerg afgørelse om forlængelse af
sygedagpengeudbetalingen med begrundelsen, at der var rejst sag om ret til
erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følge af
arbejdsskade.

Af kommunens lægekonsulentvurdering af 4. januar 2012 firemgår bl.a.:
"Det drejer sig om en 58-årig mand, som i oktober 2010 pådrager sig
en forvridningsskade af venstre håndled (pgl. er venstrehåndet).
En efterfølgende klinisk undersøgelse hos håndkirurg samt en
supplerende MR-scanning af venstre håndled rejser mistanke om
begyndende slidgigtdannelse samt en ledbåndslæsion i håndroden.
Den 21.10.2011 er der foretaget en kikkertundersøgelse af venstre
håndled, hvor man bemærker en lille læsion i ledbånd, men ellers
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upåfaldende forhold, og pgl. blev efter kontrollen afsluttet uden
yderligere.

Egen læge oplyser, at pgl., som følge af håndledesskaden, har været til
psykologbehandling i forbindelse med den aktuelle skadesbegivenhed,
og egen læge konkluderer, at pgl. ikke kan returnere til arbejdet som
chauffør.

Egen læge anbefaler pgl. arbejdsprøvet.
Der er hemdover en mundtlig oplysning om, at pgl. har profiteret
posidvt afpsykologbehandlingen.
Det vurderes således, at pgl. næppe vil være egnet di tungt, manuelt,
fysisk arbejde fremover, men kan han friholdes for dette, bør en
indplacering på det ordinære arbejdsmarked være mulig, i hvert fald
fra en teoretisk betragtning."
Den 18. januar 2012 blev der i henhold til joumalrapport udarbejdet af en
medarbejder i Jobcenterets jobafklaring afholdt et møde, hvor
deltog sammen med en repræsentant for 3 F. Det fremgår bl.a. heraf:
"Jeg orienterer om at jeg har drøftet j oumaloplysningeme fra
Sønderborg sygehus med kommunens lægekonsulent, og at han har
vurderet at

såfremt han skånes for ikke-håndledsbelastende

arbejde godt ville kunne placeres på det ordinære arbejdsmarked.
Jeg orienterer ligeledes om, at der i joumaloplysningeme fra
Sydvestjysk sygehus står at der ikke var nogen anmærkninger i nakke
og skulder.

Hverken
ar nogen kommentarer i forhold til de
indhentede oplysninger, udover det der allerede er nævnt.
giver udtryk for at han fortsat er i tvivl om hvilke slags
arbejdsfunktioner han vil kunne udføre og i hvor mange timer, men
udtaler at han bliver nødt til at prøve sig frem."
Af psykiatrisk speciallægeerklæring af 7. marts 2012 ved overlæge,
speciallæge i psykiatri, Claus Refshammer fremgår bl.a.:
"Legemlige helbredsforhold:

ar tidligere været fuldstændig legemligt rask. Som følge af overfaldet har han pådraget sig kronisk men. Han blev tilføjet voldsomme
knytnæveslag i ansigtet, hvilket har medført påvrkning af halshvirvelsøjlen med symptomer svarende di wliip lash læsion. Han har således
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vedvarende været belastet af hovedpine samt smerter i halsen/nakke/
skulderbæltet. Han værgede for sig med annene, hvor han blev påført
skader svarende til venstre håndled. Han anvender fortsat skinne/ban-

dagering. Han er belastet af smerter og nedsat bevægelighed i hånden.
Tidligere psykologisk/psykiatrisk behandling:
Intet på noget tidspunfk.
har aldrig tidligere frembudt tegn på tilstedeværelse af nogen behandlingskrævende psykisk lidelse.
Misbrug og selvskadelig adfærd:
Intet på noget tidspunkt.
Aktuel medicin
nvender Todolac ved smerter.

Beskrivelse af

generelle problematik og aktuelle tilstand:

Det må igen anføres, at
på intet tidspunkt igennem opvæksten,
ungdommen eller voksentilværelsen har oplevet behandlingskrævende
psykiske symptomer. Han har vedvarende haft stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.
lev ansat som taxachauffør i slutningen af 2009.
Han trivedes primært i dette arbejde, hvor han ikke før overfaldet i oktober 2010 oplevede sig udsat for tmsler.

Klinisk vurdering:

fremtrådte ved undersøgelsen klar, samlet og orienteret. Han var
dog anspændt, trætbar og bekymret. Han var ikke melankolifonnt deprimeret, men præget af vedvarende depressive belastnmgs symptomer.
Han vurderes at opfylde samtlige diagnosdske knterier for tilstedeværelse af en fortsat PTSD-tilstand. Dette omfatter flash back fænome-

ner, et vedvarende forhøjet angstniveau med undgåelsesadfærd og
koguidve forstyrrelser. Han har i nogen grad svigtende erindring for
det passerede. Han er belastet af søvnforstyrrelser, ligesom han reagerer voldsomt på oplevelse af støj/uro eller andre uventede lyde/påvirkninger fra omgivelserne. Tilstanden har vedvarende været tilstede i penoden efter traumet.
Konklusion:

r en 58 årig mand, der tidligere har været fuldstændig fysisk og
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psykisk rask.
fald.

ar i oktober 2010 været udsat for et umotiveret over-

plevede at være i absolut livsfare.

er belastet af kroniske

smerter. Han har pådraget sig reduceret fysisk funktionsniveau, hvilket
vil kunne vanskeliggøre placering i manuelle arbejdsopgaver, herunder
vurderer jeg ikke, a
vil kunne beskæftige sig som elektrike N
har udviklet kronificerede symptomer svarende til posttraumadsk belastnings syndrom. Han er trætbar og belastet af kognitive forstyrrelser,

samt andre symptomer.
Tilstanden er betinget af det beskrevne overfald, der fandt sted, d
udførte sit arbejde som taxachaufffør. Der er nu forløbet 11/2 år siden
overfaldet.

ar kun oplevet meget begrænset bedring af tilstanden.

Der vil teoretisk set være en vis mulighed for,
kan opleve en vis
bedring igennem de kommende måneder. Jeg vil dog forvente,
har pådraget sig et ganske omfattende og varigt funktionsevnetab, hvor
det er tvivlsomt, om han igen vil kunne beskæftiges på normale vilkår.
åtte raskmeldes af økonomiske årsager i februar 2012, idet hans
sygedagpenge ophørte, idet arbejdsskadesagen fortsat ikke var afgjort.
ar på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen form for erstatning/kompensation fra nogen instans.
Jeg tilbyder gerne at revurdere

ilstand om 6 mdr såfremt dette

ønskes."

Den 3. maj 2012 fastsatte Arbejdsskadestyrelsen

arige men til

15 %. Af begrundelsen fremgår bl.. a.:
"Efter tabellens punkt J. l.2 vurderes moderat posttraumatisk
belastningsreaktion til 15 procent.
Vi har sammenholdt med dette punkt i tabellen, da følgerne på en
række områder ligner din skade.
Du har følger efter overfaldet i form af forstyrret nattesøvn med
flashback og mareridt. Demdover har du udviklet en generel
undgåelsesadfærd og et forhøjet angstniveau. Du er blevet
lydoverfølsom, samt har en oplevelse at vedvarende glædesløshed og
nedsat energi. Endvidere er du belastet af kognitive forstyrrelser med
svingende hukommelse og koncentration."
Den 19. september 2012 udfærdiged
s egen læge
funkdonsattest på blanket "ASK 230 Nakke/hals":
"Uændrede og skuldermæssigt... gener 2 år efter voldsepisoden, ikke
udsigt til betydeligt bedring."
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Til belysning af perioden: 11-02-2013 til 28-08-2013
Afjouraalrapportaf21. februar 2013 vedrørerende sygedagpengeopfølgning, fremgår bl. a.:
"
er ledig. Han sygemelder sig den 11.02.2013 pga. depnmeret efter overfald og foranstående undersøgelse og operation den
22.02.2013. Han oplyser, at han tidligere har været sygemeldt med
samme lidelse. Han afventer operation på Grindsted Sygehus.
har ddligere været sygemeldt i perioden 17.11.2010 -10.02.12
pga. smerter og nedsat bevægelighed i nakke og ve. skulder efter overfald som taxachauffør.

kontaktes pr. tlf. Han oplyser, at hans depression skyldes overfaldet Æra 2010. Han troede, at han var klar di at arbejde. Han havde fået

arbejde i Odense, hvor han sad i et Call-center og udleveret Falck-produkter. Der var alt for meget støj, lann og mennesker, så efter 4 dage
måtte han holde. Han opsøgte egen læge efter de 4 dage. Er Lkke i behandling. Nu skal han først se at komme oven på. Han skal til forundersøgelse i morgen på Grindsted og regner med at få en dato for operation."

Af epikrise af 22. februar 2013 fra Sydvestjysk Sygehus fremgår bl.a.:
"Henvist til hæmorideundersøgelse. Patienten har haft det i 35 år

Konklusion

Der er tale om grad 3 hæmoridesøjler.
rp. journal til sekretær ... Kirurgisk Afdeling i Esbjerg med henblik på
booking."
AfJoumalrapportaf27. februar 2013 ved beskæftigelsesrådgiver fremgår
bl.a.:
"Opringning til praktiserende læge
Kontakt til praktiserende læge

Lægen oplyser at pgl. efter 4 dages sygemelding ikke magtede sit nye
arbejde da der var for meget støj. Lægen vurderer, at der er sket tilbagefald i den psykiske tilstand.
Vedr. operation kan lægen ikke se at det er tann operation men indgreb mod hæmorider, hvilket vil dreje sig om sygemelding af kortere
STD061446-SI)1-STO]-KIM-T3-L01-M00^63
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varighed."

Afjoumalrapport vedrørende opfølgningssamtale mellem
g
Jobafklaring den 19. marts 2013 (identisk medjoumalrapport s. 8, som Erstatningsnævnet har henvist til i afgørelsen) fremgår bl.a:

"Hvad er årsagen til, at du måtte sygemelde dig? Er der stillet en
konkret diagnose? Du fortæller at du var påbegyndt arbejde inden for
telemarketing. - Dette på en arbejdsplads i Odense, den første dag gik
det fint men så blev det tiltagende svært. På dag 5 tog du hjem kl. 11
og kunne ikke komme igen. Du tog op di din læge og denne spurgte,
hvad der skulle ske nu.- Du så ikke anden udvej end at bede om en sygemelding.- Det var larmen og presset om at skulle sælge/præstere,
der gjorde, at du ikke kunne være der. Dette var her i febmar måned.
Der er ikke stillet en konkret diagnose, du fortæller at du i 2010 var involveret i en voldsom hændelse. ...

Derudover har du været til undersøgelse omkring en hæmorideoperation og afventer indkaldelse til denne. - Du fortæller at det er meget
smertefuldt, du har bøvlet med det i 30 år men på det seneste er det
blevet værre og nu skal der simpelthen gøres noget ved det.

Hvilke af dine symptomer havde størst betydning for, at du måtte
sygemelde dig? Er det de samme, eller er der andre symptomer,

der er hovedårsagen til, at du stadig er sygemeldt? Du oplyser at
det var larmen og presset om at skulle præstere/sælge der var hårdest

Du forklarer også, at du er ramt på din koncentration ..
Hvad er de nuværende skånebehov? Der foreligger ingen lægelige
oplysninger på skånebehov i denne sygemelding. Der er i tidligere forløb vurderet følgende* (du bør) friholdes fra tungt, manuelt, fysisk arbejde ". Dette på gmndlag af problematikker med venstre håndled og
skulder. Du angiver selv den forestående operation som en hovedårsag til at du er sygemeldt nu og derudover afventes vurdering ved
Claus Refshammer i begyndelsen af maj måned."
Afudskrivningsepikrise af 16. april 2013 fi-a Sydvestjysk Sygehus fremgår,
at

r opereret for hæmorider, og at forholdene efter operatio-

nen ser fine ud.

Den 6. juni 2013 udfærdigede speciallæge i psykiatri Claus Refshammer en
statusattes til Esbjerg Kommune. Det fremgår bl.a. heraf:
STD061446-SOI-ST01-K1!14-T3-LOI-MOO-\D63
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" pådrag sig fysiske og psykiske me
havde tidligere været fysisk og psykisk rask, herunder havde han aldrig haft misbrug. Efter
dette overfald har I dviklet symptomer relateret til posttraumatisk
belastningsreaktion, hvor man på baggmnd af symptomernes varighed
må anføre diagnose posttraumatisk personlighedsændring DF 62 0.
opfylder diagnostiske kriterie i forhold til PTSD, DF 43.1.
Jeg har vurdreret at
har pådraget sig et omfattende og varigt funktionstab.
lidelse er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.
orsøgte i febmar 2019 at påtage sig arbejde som telefonsælger,
men måtte opgive efter få dage, betinget af psykiske problemfelter.
Jeg har ikke vurderet at der foreligger psykofarmakologiske behandUngsmuligheder.
er indkaldt til opfølgende samtale hos ut. i juni,
men det må uændret anføres, at tilstanden/funktionstabet har stationær
karakter.

må forsøges dlknyttet lettere funktionsafklarende aktiviteter i et absolut trygt og støttende miljø. Der er gmndlæggende behov for en mere omfattende afklaring af resterhvervsevnen, der vurderes at være omfattende og varigt reduceret."
Af lægekonsulentvurdering af 10. juli 2013 fremgår blå.:
"Primo februar 2013 arbejder pt. 4 dage å 5 timer med telefonsalg,
men bliver stresset af støjniveauet på arbejdspladsen og må atter sygemeldes.

Den 16.4.2013 fik pt. operation for hæmorrider, med god effekt.
Må set ud fra denne lidelse, kunne arbejde igen, men de indhentede
psykiatriske oplysninger må afgøre, hvor når præcis."
Den 6. august 2013 afgjorde Jobcenter Esbjerg, at sygedagpenge til
kulle stoppes, således at der skete udbetaling til 9. august 2013,
medmindre
forinden havde erklæret sig arbejdsdygtig.
Ved afgørelse af 29. august 2013 forhøjede Arbejdsskadestyrelsen
arige men til 25 procent. Han aktuelle erhvervsevne blev fastsat
til 50 procent. Ved afgørelse af 4. november 2016 fastsatte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring igen tabet af erhvervsevne til 50 procent. Det fremgår
bl.a. af begrundelsen, at
r gået på efterløn og hans erhvervsmæssige situation er afklaret.
Forklaring

Der er afgivet forklaring af

.

har forklaret, at Esbjerg Kommune meddelte, at han ikke kunSTD061446-SOI^T01-K194-T3-LOI-MOO-\DM
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ne få sygedagpenge i februar 2012. Han havde et møde med en meget ung
pige, og derefter et møde, hvor en mand deltog. Han havde sin bisidder fra
3F med til møderne. Han fik på det første møde forståelsen af, at det bar i
retning af, at kommunen mente, at han kunne påtage sig et arbejde. Det forstod han ikke. Han havde det både fysisk og psykisk dårligt. Han havde det
meget skidt og ville ikke kunne leve op til kravene på et arbejdsmarked, men
den unge kvinde mente, at han ville kunne påtage sig en eller anden form for
arbejde.

Han har ikke talt med nogen af lægekonsulenteme fra kommunen.
Den 7. februar 2012 blev der truffet afgørelse af kommunen om, at sygedagpengene skulle stoppe, og den 10. februar 2012 stoppede udbetalingen. Han
valgte at følge kommunen og tro på, at det kunne lade sig gøre med et eller
andet arbejde, men han kunne ikke selv se, hvordan det skulle kunne lade
sig gøre. Han meldte sig ledig i sin A-kasse. Det er rigtigt, at han i februar
2013 fik udbetalt nogle tusinde kroner fra et Telemarketing selskab i Odense. Han arbejdede som telefonsælger i 4 - 5 dage. Han havde tidligere været
telefonsælger ved Jyllandsposten, hvor han også havde været supervisor og

havde tjent rimeligt godt. Det var det, han havde i tankerne, da han søgte arbejdet. Han fik at vide, at han var overkvalificeret, og blev spurgt, hvorfor
han tog jobbet. Han sagde, at han havde lyst til at prøve det igen. Han sagde
ikke noget om de vanskeligheder, han havde. Han var der i 4 dage, men hans
funktionsevne blev bare ringere og ringere. Arbejdet består i at lytte 80 % di
kunden. Hvis man ikke hører efter eller ikke kan koncentrere sig om det, så

får man ikke et salg. Han fik det dårligere og dårligere. Han kom til at svede
og kunne ikke koncentrere sig. Han blev efter 2-3 dage spurgt af chefen,
hvorfor han ikke kunne sælge. Det skulle han jo kunne, men det kunne han
ikke. Efter de 4-5 dage sagde han selv op.
Han kan ikke huske, om han søgte job, efter han tilmeldte sig A-kassen som
ledig. Han må have søgt. Han kan ikke huske, hvilke stillinger han søgte.
Parternes synspunkter

Parterne har indgivet påstandsdokumenter og har i det væsentlige procederet
i overensstemmelse hermed.

3F Fagligt Fælles Forbund s.m.f.
21. januar 2019 anført følgende:

har i påstandsdokument af

var den 25. oktober 2010 udsat for et voldeligt overfald under
sit arbejde som taxachauffør, hvor han blev påført varige gener bl.a. i fomi
af smerter i nakken og i hovedet, og udstråling i venstre skulder samt konstante smerter i venstre håndled som forværres ved belasbaing.

Derudover blev
åført psykiske følger i form af PTSD med
bl.a. forstyrret nattesøvn med flash-back og mareridt og en generel undvigelsesadfærd og et forhøjet angstniveau.
STD061446-SOI-STOI-KK4-T3-L01-MOO-UX3
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Overfaldet er anerkendt som en arbejdsskade, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ved afgørelse af 29. august 2013 (..) fastslået, at
ar et varigt men på 25 % som følge af overfaldet, og at sagsøger
har ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 50 % med virkning fra 29.
august 2013.
Tabet af erhvervsevne er i henhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
afgørelse af 4. november 2016 (...) varigt.
Efter den dagældende regel i erstatoingsansvarslovens § 2 har
ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til det tidspunkt, hvor retten
di erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven indtrådte, d. v. s. til 29.august 2013.

Erstatningsnævnet har anerkendt, at overfaldet er omfattet af reglerne i offererstatningsloven, og har anerkendt, at
vde ret til erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste frem til 10. februar 2012 (...) samt for perioden fra
10. februar 2013 til 28. august 2013.
I den sidste del af perioden har Erstatningsnævnet dog gjort gældende, at erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste skal nedsættes med halvdelen "grundet
forudbestående lidelse" (...).
Der var tale om, at
den 16. april 2013 blev opereret for hæmorider,.., hvorefter det ved kontrol den 4. juni 2013 blev konstateret, at operationen havde haft god effekt.
Erstatningsnævnet har gjort gældende, at
ke har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden lO.februar 2012 til 9. februar 2013
fordi
kke har været sygemeldt i perioden, og at
var rask frem til 10. februar 2013,....

Heroverfor bemærkes for det første, at det ikke er en bedngelse for at kræve
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste at man er sygemeldt.
For det andet bemærkes, at

var syg, også i perioden fra 10. feb-

ruar 2012 til 9. febmar 2013.

Standsningen af
gedagpenge var således begrundet i, at
kommunens lægekonsulent ikke i statusattesten af 9. december 2011 (...) fra

egen læge fandt lægelige grunde til, at

fortsat skulle være sy-

gemeldt,....
Til brug for rettens vurdering foreligger imidlertid tilUge funktionsattester
før (...) og efter (...) kommunens beslutning om stop af sygedagpenge samt

psykiatrisk speciallægeerklæriug (...), og af sidstnævnte - som er dateret 7.
STD061446-S01-STOI-K194-T3-LOI-MOO-VD63
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marts 2012 - fremgår bl.a. at
ar belastet af omfattende kombinerede fysiske og psykiske helbredsproblemer.
For det tredje gøres der efter fast retspraksis ikke fradrag i erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste, når en sygeperiode er udløst af en ansvarspådragende begivenhed, og når den ansvarspådragende begivenhed er medvirkende til sy-

geperiodenjf. U.2012.185H, U.2013.508H og FED2013.28V
Erstatningsnævnet har i påstandsdokument af 21. januar 2019 anført falgende:
l. KRAVET OM ERSTATNING FOR TABT ARBEJDSFORTJENESTE FOR PERIODEN FRA 10. FEBRUAR 2012 TIL 9. FEBRUAR
2013
Det gøres gældende, at Erstatningsnævnet ved afgørelse af 15. juli 2016 (...)
med rette har fastholdt, a
ikke er berettiget til erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra 10. februar 2012 og frem til den 9. februar 2013.

Det er
der skal godtgøre, at han opfylder betingelserne for tilkendelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, herunder at hele det påviste
tab er en følge af skaden. Denne bevisbyrde har
ikke løftet.
Der er ikke med stævningen fremkommet væsentlige nye oplysninger eller
synspunkter i forhold til Erstatningsnævnets afgørelsesgmndlag, der giver
grundlag for at tilsidesætte nævnets vurdering.
ar ikke dokumenteret, at han i perioden mellem 10. februar
2012 og frem til den 9. febmar 2013 var sygemeldt og dermed uarbejdsdygtig som følge af overfaldet den 25. oktober 2010.
Det fremgår af de kommunale akter, at
lev raskmeldt den 10.
febmar 2012 og var rask indtil den 10. februar 2013, hvor han på ny sygemeldte sig. Således har
stået til rådighed for arbejdsmarkedet
med skånehensyn i perioden, og han opfylder derfor heller ikke bedngelserne for tilkendelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Dette understøttes desuden også af, at det fremgår af
gen
tabsopgørelse (...), at han i penoden havde indtjening fra arbejde i perioden
og modtog dagpenge fra sin fagforening (...).
2. KRAVET OM ERSTATNING FOR TABT ARBEJDSFORTJENESTE FOR PERIODEN FRA 10. FEBRUAR 2013 TD. 9. AUGUST 2013

Det gøres gældende, at Erstatningsnævnet ved afgørelse af 15. juli 2016 (...)
med rette har fastholdt, at
r berettiget til kr. 42.687,- i erstatSTD(161446-SOI-STBI-K194-T3-U)1-MOO-\D63
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ning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden 10. februar 2013 til den 9. august 2013.
Erstatningsnævnet har herunder med rette vurderet, at
emelding den 10. februar 2013 alene delvist skyldtes episoden den 25. oktober 2010, hvorfor man skønsmæssigt nedsatte erstatningen med halvdelen af
det fulde tab.

Det fremgår af de kommunale akter, at
emeldte sig, dels
fordi han var deprimeret efter overfaldet, dels på grund af en forestående undersøgelse og operadon den 22. februar 2013. Hertil kommer, at
il kommunen selv oplyste, at hovedårsagen til hans sygemelding var
operationen, der ubestndt ikke har sammenhæng med episoden den 25. oktober 2010.

Der er på den baggrund ikke dokumenteret den nødvendige årsagssammenhæng mellem tilskadekomsten den 25. oktober 2010 og det fulde tab af arbejdsfortjeneste, som
ar lidt i perioden, og
ikke dokumenteret, at han er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i videre omfang, end han er tilkendt ved Erstatningsnævnets afgørelser.
3. KRAVET OM ERSTATNING FOR TABT ARBEJDSFORTJENE-

STE FOR PEMODEN FRA 10. AUGUST 2013 TIL 28. AUGUST 2013

Det gøres med henvisning til det ovenfor anførte under afsnit 2 gældende, at
Erstatningsnævnet ved afgørelse af 15. juli 2016 (...) med rette har vurderet,
at
r berettiget til kr. 4.028,- i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden 10. august 2013 til den 28. august 2013.
Rettens begrundelse og afgørelse
Vedrørende perioden 10. februar 2012 til 9. februar 2013
lev på inidtativ af Jobcenter Esbjerg raskmeldt den 10 febmar
2013, idet det blev anført, at

kulle fnholdes for tungt, manuelt

fysisk arbejde. Herefter tilmeldte
som arbejdsledig i A-kassen og modtog arbejdsløshedsunderstøttelse med den heri liggende rådighedspligt som arbejdsduelig. Retten finder på det grundlag, at der er en klar
formodning for, at
nne påtage sig arbejde, hvis hans skånebehov blev iagttaget. Han vedblev da også med at være tilmeldt A-kassen
som ledig i et år, indtil han på ny sygemeldte sig.
Der er ikke andre oplysninger i sagen om årsagen til, at
ørte med at arbejde i call-center end hans egne oplysninger, endvidere finder
retten ikke, at det ved de dokumenterede lægelige oplysninger er bevist, at
han i perioden ikke var i stand til at påtage sig et arbejde, der modsvarede
hans ddligere arbejde som taxachauffør, hvis hans skånebehov blev iagttaSTD06]446-S01-ST01-K194-T3-Lai-MOO-\D63
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get.

Erstatningsnævnet fnfindes herefter f
denne periode.

s erstatningskrav for

Vedrørende perioden 10. februar 2013 til 29. august 2013

Det lægges efter de lægelige oplysninger til grund,
havde
lidt afhæmorider i 35 år, da han blev indstillet di operation, og at han ved
Jobcenterets første henvendelse til ham om årsagen til sygemeldingen oplyste nærmere om sin depression, som han tilskrev overfaldet i 2010, og at han
desuden stod foran en operation. Hans læge vurderede ved en beskæftigelsesrådgivers opringning til ham den 27. februar 2013, at der var sket et tilbagefald i den psykiske dlstand. Retten finder uanset konklusionen i joumalrapport vedrørend
s opfølgningssamtale med Jobafklaring af
19. marts 2013, som Erstatningsnævnet har lagt afgørende vægt på, at referatet må forstås således, at den direkte årsag til sygemeldingen var det psykiske pres, som
oplevede ved arbejdet i et call-center.
Endvidere lægges efter de lægelige oplysninger til grund,
blev opereret for hæmorider i april 2013 med god effekt. Den 6. juni 2013
beskrev overlæge i psykiatri Claus Refshammer en erhvervsevne, som var
omfattende og varigt reduceret på grundlag a
s psykiske diagnose.

Efter en samlet vurdering af disse oplysninger finder retten, at det må anses
for bevist, at det var det voldelige overfald i 2010, der udløste denne sygepenode og var medvirkende årsag til hele sygeforløbet, hvorfo
s
krav på erstatning for denne periode ikke skal reduceres på grund af konkurrerende helbredsmæssige forhold.

påstand om * [anerkendelse af] erstatning for denne periode
tages herefter til følge med 46.501,86 kr.
Henset til, at sagen har drejet sig om udmålingen af erstatning for to perioder, og til at
ar fået medhold for den ene periode, finder retten
uanset at
tabt sagen for et større beløb, end der er vundet,
ikke grundlag for at dlkende Erstatningsnævnet sagsomkostninger. Retten
har herved også lagt vægt på, at en deldomsforhandUng om forældelse blev
gennemført, og at Erstatningsnævnet først, før retten traf afgørelse, tog bekræftende til genmæle. Sagens omkostninger hæves herefter, j f. retsplejelovens § 312, stk. 3.
Thi kendes for ret:

Erstatningsnævnet skal * [anerkende
i henhold til offererstatningsloven har ret til yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med]
STD061446-SO]-STOI-K194-T3-U)1-MOO-\D63
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46.501,86 kr. med tillæg af procesrente fra den 3. juli 2014.
Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Pernille Kjærulff
dommer

*[ ]rettet i medfør af retsplejelovens § 221, stk. l, efter parternes fælles anmodning.

Den 28. februar 2019

Pernille Kjærulff
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 28. marts 2019.

Lasse Uldall Juhl, studentermedhjælper
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