
Ankenævnet 
for 
Forsikring 

Den 3. juni 2019 blev i sag nr. 92690: 

Klager 

 

 

mod 

PFA Pension 

Marina Park 

Sundkrogsgade 4 

2100 København Ø 

afsagt 

k e n d el s e: 

Forsikringstageren har pensionsordning med forsikring ved tab af erhvervsevne. Klagerens ad

vokat har i klageskrift af 20/7 2018 til nævnet blandt andet oplyst: 

"PÅSTANDE: 

1. PFA Pension skal anerkende, at [klageren] fortsat har været berettiget til udbetaling af er

hvervsevnetabsydelse og indbetalingssikring under sin forsikring i PFA Pension efter den 1.

maj 2017, subsidiært fra et senere af Ankenævnet for Forsikring fastsat tidspunkt.

2. PFA Pension skal betale [klageren] et efter Ankenævnet for Forsikrings skøn fastsat bidrag

til dækning af advokatomkostninger.

SAGSFREMSTILLING: 

Introduktion: 

Den 12. oktober 2001 var [klageren] involveret i en trafikulykke. Ved ulykken kom han alvorligt til 

skade, og som følge heraf mistede han sit arbejde. Senere blev [klageren] i januar 2004 ramt af vi

ral hjernebetændelse, som ligeledes medførte varige, helbredsmæssige gener. 

Med virkning fra den 1. juli 2002 begyndte PFA Pension at yde [klageren] dækning ved tab af er

hvervsevne, men med virkning fra den 1. maj 2017 har selskabet bragt dækningen til ophør. Som 

begrundelse herfor har selskabet anført, at [klagerens] oplysninger om sine helbredsmæssige for

hold og funktionsevne ikke stemmer overens med de oplysninger, som i øvrigt er tilgået PFA, og at 

han ikke har godtgjort, at han fortsat opfylder betingelserne for dækning. 

Denne sag drejer sig således om, hvorvidt PFA Pension har været berettiget til at bringe dæknin

gen ved tab af erhvervsevne til [klageren] til ophør den 1. maj 2017, eller om [klageren] er beret

tiget til fortsat dækning efter dette tidspunkt. 
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Forsikringsforhold: 
[Klageren] har i en årrække været omfattet af en erhvervsevnetabsforsikring i PFA. Under sagen 
har selskabet fremlagt police nr. 07912981-4, som med virkning fra den 1. marts 2003 afløste po
lice nr. 07912981-3 og 07912981-0, samt police nr. 07912983-0, som med virkning fra den 1. 
marts 2003 afløste police nr. 07912981-0, jf. bilag 1 og bilag 2. 

Ifølge de to policer var [klageren] berettiget til fuld invalidepension og præmiefritagelse, når hans 
erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykkestilfælde var nedsat til halvdelen eller derunder af 
den fulde erhvervsevne. I tilslutning hertil fremlægges som bilag 3 PFA Pensions forsikringsbetin
gelser per I. juli 1999, som i afsnit C, stk. 5, indeholder følgende vilkår: 
'En ydelsesberettiget nedsættelse af erhvervsevnen foreligger, når forsikrede - efter PFA Pensions 
skøn - ikke længere er i stand til at tjene mere end en tredjedel respektive halvdelen af hvad der 
er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Bedømmelsen 
sker på grundlag af en helhedsvurdering under hensyn til forsikredes tidligere og nuværende hel
bredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse.' 

Forsikringen indeholder ingen særlige vilkår ved tilkendelse af og ansættelse i fleksjob. 

PFA opfordres til at fremlægge policer gældende per 1. juli 2002. 

PFAs skadebehandling: 
[Klageren] blev uddannet revisor i 1991. Fra 1988 til 1991 arbejdede han i Revisionsfirmaet .... Fra 
1991 til 1993 arbejdede han som Security Manager i [europæisk by]. Fra 1993 - 1995 uddannede 
han sig til Financial Controller. I 1995 blev han ansat i ... , hvor han var beskæftiget frem til maj 
2001, hvor han blev ansat i .... Hos ... var han beskæftiget som uddannelseschef. Hos ... var han 
endvidere medlem af bestyrelsen. 

Den 26. september 2002 indgav [klageren] ansøgning til PFA om udbetaling ved tab af erhvervs
evne, jf. bilag 4. Som begrundelse for ansøgningen anførte han i ansøgningsskemaet, at han led af 
mange smerter i ryg, nakke, hoved, balder og ben. Han havde konstant hovedpine, sov dårligt og 
led af hukommelses- og koncentrationsbesvær. Endvidere oplyste han i skemaet, at han på grund 
af tilskadekomsten var blevet opsagt fra sin stilling som Education Services Manager i ... , hvor han 
havde oppebåret en årlig løn på næsten 1 million kroner. 

Den 18. februar 2003 traf PFA afgørelse om, at [klagerens] generelle erhvervsevne midlertidigt var 
nedsat med halvdelen, og at han derfor var berettiget til fuld invalidepension og fuld invalideydel
se siden fratrædelsen den 1. juli 2002, jf. bilag 5. Den månedlige pensionsydelse udgjorde 29.375 
kroner, hvortil kom værdien af præmiefritagelsen. 

Den 12. april 2003 besluttede PFA kulancemæssigt at yde halv midlertidig invalidepension fra den 
1. marts 2003, jf. bilag 6, og den 19. februar 2005 bevilgede PFA [klageren] fuld invalidepension 
og fuld præmiefritagelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2003, jf. bilag 7. Som begrun
delse for denne sidste afgørelse henviste PFA til, at vurderingen var foretaget på baggrund af op
lysninger om det behandlingsforløb, der havde været i gang siden 2003, og oplysningerne om, at 
[klageren] nu var ansat i et fleksjob i ... , jf. nærmere herom nedenfor. 
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På selskabets begæring udfyldte [klageren] den 8. november 2006 et opfølgningsskema med op
lysninger om sin helbredsmæssige og erhvervsmæssige tilstand, jf. bilag 8, og på dette grundlag 
fortsatte selskabet sin dækning af skaden. 

Tilsvarende udfyldte [klageren] i januar 2012 et opfølgningsskema på selskabets begæring, jf. bi
lag 9, og den 25. februar 2012 meddelte selskabet, at han fortsat var berettiget til ydelser som 
hidtil, da hans helbredstilstand var uændret, jf. bilag 10. 

I sommeren 2016 fulgte selskabet atter op på sagen, og som led i selskabets opfølgning udfyldte 
[klageren] den 1. juli 2016 dels opfølgningsskema, dels skema vedrørende 'Din funktionsevne i 
hverdagen(//)', jf. bilag 11 og bilag 12. Som det fremgår, oplyste [klageren] i opfølgningsskemaet 
blandt andet, at hans tilstand var blevet forværret, idet der var tilkommet konstante, kraftige 
smerter under fødderne, endnu mere hukommelses- og koncentrationsbesvær og problemer med 
oftere at falde i søvn under arbejdet. 

I skemaet 'Din funktionsevne i hverdagen' oplyste [klageren] desuden, at han i hverdagen passede 
sit fleksjob, så godt han kunne. Derudover handlede han ind og lavede mad mv. til sine børn, og 
cirka fem aftener om ugen faldt han udmattet i søvn på sofaen foran tv-et. I hverdagen læste han 
aldrig mere, og hans sociale liv var stærkt begrænset, men han havde en drøm om at graduere til 
sort bælte i karate, som han havde dyrket i en lang årrække inden tilskadekomsten. I tilslutning 
hertil anførte [klageren] i skemaet, at han havde hørt, at man kunne søge dispensation, og at det 
måske med lidt bedring og midlertidig øget medicinering ville være muligt at gennemføre en så
dan graduering. Ved brev af 28. oktober 2016 bragte PFA udbetalingen af invalidepension og 
præmiefritagelsen til ophør med virkning fra den 1. december 2016, jf. bilag 13. 

Som begrundelse for at bringe ydelserne til ophør anførte selskabet, at det fremgik af en artikel i 
... den 9. oktober 2016, at [klageren] netop var blevet gradueret til sort bælte i karate . 

Ifølge selskabet stod især denne oplysning i kontrast til de oplysninger om sin fysiske og mentale 
funktionsevne, som [klageren] havde givet PFA i forbindelse med opfølgningen. Selskabet vurde
rede derfor, at hans erhvervsevne ikke længere var nedsat i et sådan omfang, at han fortsat var 
berettiget til invalidepension og præmiefritagelse. 

Det er korrekt, at [klageren] i oktober 2016 blev gradueret til sort bælte, men som han angav i 
funktionsskemaet til PFA (sagens bilag 12), blev gradueringen ikke foretaget på normale vilkår, 
men på dispensation på grund af hans handicaps. 

Ved brev af 17. november 2016 udbad PFA sig imidlertid yderligere oplysninger om dispensatio
nen og gradueringen, jf. bilag 14. I brevet tilkendegav selskabet samtidig, at der ikke længere var 
uenighed vedrørende antallet af arbejdsdage i fleksjobbet og vedrørende et supervisorkursus som 
blev afholdt i ... i 1992. 

Som svar på PFAs anmodning afgav den gradueringsansvarlige, ... , en erklæring den 24. november 
2016, bilag 15. Det er anført i erklæring på side 2 og 3, at 
'På dagen havde vi udover [klageren] 3 andre personer med forskellige fysiske og psykiske udfor
dringer. Meget sjældent beskrives disse udfordringer som dokumentation på forhånd, men blot på 
dagen italesættes disse indbyrdes i panelet. Dette skyldes nok til dels, at karate i Danmark udøves 
af forholdsvis få, hvorfor man i Danmark kender de fleste af de udøvere der har været i disciplinen 
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gennem mange år samt, at der ikke er en tradition herfor. Således, igen som tidligere beskrevet i 
brevet af 3-11-16, kender vi i Danmark også til [klagerens] handicap gennem årene og disse blev 
naturligvis drøftet før og under gradueringen. 

Desuden som tidligere nævnt, er 1. sorte bælte ikke en høj grad uanset farven på bæltet. Først ved 
3. sorte bælte sker der en markant adskillelse i forhold til de øvrige foregående bæltegrader. En 
særlig grad som [klageren] og andre ligesindede ikke vi/le kunne opnå, med mindre denne gives 
som en særlig æresgrad. 

I [klagerens] tilfælde vi/jeg herunder beskrive min oplevelse af ham på dagen: 
Ved min ankomst til lokaliteten, hvor dagens øvelser foregik møder jeg [klageren] stående for sig 
selv. Med mit kendskab til ham og til mennesker i øvrigt, står det for mig meget tydeligt, at han ik
ke har det specielt godt, da det ses tydeligt i hans kropsholdning og ansigt. Jeg spørger til hans til
stand og han udtrykker her klart, at han har det ad h ..... til men, at han har taget nogle ekstra 
smertestil/ende pi/ler og håber at han kan klare sig igennem trods hans fysiske tilstand. For som 
han siger; Jeg har kun den ene chance her og hvis det ikke lykkedes i dag. så bliver det aldrig til 
noget. Det er min eneste og sidste chance siger han. 
Jeg fortæller ham her, at vi godt er klar over hans personlige udfordringer og det naturligvis er 
med i gradueringspanelets vurdering af ham og, at jeg oplyser dette til de andre i panelet. [klage
ren] giver udtryk for, at det behøver jeg ikke gøre for hans skyld. Men det er hvad der faktuelt sker 
under den forudgående briefing før den endelige graduering forestår. [klagerens] graduering ud
måles således ene og alene i [klagerens] personlige udvikling i mindset og dedikering til karate 
gennem mange år i forhold til hans fysiske og mentale præstationsniveaufor udøvelsen heri.' 

I tilslutning hertil oplyser [klageren], at han har trænet til sortbælte gradueringen, siden han var 
13 år gammel. Derudover har han hjulpet sin yngste søn med sortbæltetræning igennem flere år. 
Dette var baggrunden for hans oplysning i funktionsevneskemaet om, at han stadig kunne hele 
pensum 'i hovedet'. 

På baggrund af erklæringerne fra ... besluttede PFA den 23. december 2016 at genoptage udbeta
lingen af invalideydelser til [klageren], jf. bilag 16. I brevet anførte PFA dog samtidig, at selskabet 
fortsat havde behov for at få afklaret nogle forhold omkring hans helbredsmæssige tilstand, og 
' ... hvis det på baggrund af de lægelige undersøgelser viser sig, at din erhvervsevne ikke er nedsat i 
dækningsberettigende grad, vil vi stoppe din udbetaling, og du vil være pligtig at tilbagebetale de 
beløb, der i så fald måtte være udbetalt uberettiget frem til, at den endelige vurdering og afgørel
se foreligger ... ' 

I forlængelse heraf oplyste PFA den 24. februar 2017, at selskabet ville indhente dels en neuro
psykologisk erklæring, dels en ortopædkirurgisk erklæring til brug for den endelige vurdering af 
[klagerens] helbredsmæssige erhvervsevne, jf. bilag 17. 

[Klageren] blev derfor forbløffet, da han den 11. april 2017 modtog et brev fra PFAs advokat, ... af 
7. april 2017, jf. bilag 18. I brevet oplyste advokaten, at PFA i forbindelse med pensionsforsikrings
sagen havde gennemført en række undersøgelser til vurdering af, om han fortsat opfyldte betin
gelserne for udbetaling af invalidepension og præmiefritagelse, og advokaten tilbød [klageren] at 
drøfte dette nærmere under et møde. 
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Som svar herpå oplyste [klageren] i en e-mail af 12. april 2017, at han meget gerne ville deltage i 
et møde, men at han ønskede inden mødet at få konkretiseret formålet med mødet, og hvad der 
ifølge advokaten og PFA skulle drøftes på mødet. I e-mailen spurgte [klageren] samtidig, om mø
det skulle afholdes før eller efter fremkomsten af den neuropsykologiske og den ortopædkirurgi
ske erklæring, som selskabet efter det oplyste havde rekvireret, jf. bilag 19. 

[Klageren] antog derpå advokat ... , som den 14. april 2017 anmodede selskabets advokat om at 
fremsende sagens akter til brug for forberedelse af mødet, jf. bilag 20. Som det fremgår af samme 
e-mailstreng, oplyste PFAs advokat i en e-mail af 26. april 2017 til advokat ... , at PFA per 1. maj 
2017 ville indstille betalingen af invalidepension og præmiefritagelse til [klageren] . 

Baggrunden for selskabets beslutning om at indstille ydelserne var ifølge advokaten, at [klageren] 
ikke havde godtgjort fortsat at opfylde betingelserne for dækning, og at [klagerens] oplysninger 
om sine helbredsmæssige forhold og funktionsevne ikke stemte overens med de oplysn inger, som 
i øvrigt var tilgået PFA. I forlængelse heraf anførte advokaten følgende: 
'I 2017 ti/gik der PFA anonym information om, at [klageren] skulle på rejse til .. .. PFA besluttede på 
dette grundlag at iværksætte observation af [klageren]. Observationen er gennemført af PFA 's 
skadekonsulenter med bistand fra et lokalt .. . detektiv bureau. 

Den af advokaten omtalte overvågningsrapport, benævnt 'Surveillance Report', fremlægges som 
bilag 21. I tilslutning hertil fremlægges som bilag 22 USB-nøgle med videofiler og fotografier fra 
overvågningen, og som bilag 23 fremlægges observationsrapporter for perioden 12.-19. marts 
2017. 

Selskabet opfordres til at redegøre for, hvem der har udarbejdet observationsrapporterne og på 
hvilket grundlag. 

Ved brev af 5. maj 2017 protesterede advokat ... for [klageren] over selskabets beslutning om, at 
bringe ydelserne til ophør, jf. bilag 24. I brevet bemærkede advokaten således, at beslutningen 
om at lade udbetalingen ophøre, hvilede på et klart ufuldstændigt grundlag, når der ikke forelå 
fornyede relevante speciallægeerklæringer til belysning af [klagerens] aktuelle helbredstilstand 
såvel fysisk som kognitivt. 

Som svar herpå oplyste selskabets advokat følgende, jf. bilag 25: 
'Som tidligere angivet, så har PFA i denne sag har gjort sin stilling op. 

Bl.a. efter en grundig vurdering foretaget af to lægekonsulenter af de foretagne observationer er 
PFA således af den overbevisning, at de foreliggende observationer i tillæg til oplysningerne om 
[klagerens] karateaktvitet, der gav anledning til betydelig korrespondance i efteråret 2016, med
fører, at selskabet ikke har fundet det hverken fornødent eller hensigtsmæssigt at afvente supple
rende lægelige oplysninger, før det kunne og skulle tages stilling til ophør af udbetalinger og præ
miefritage/se. 

PFA er således ikke indstillet på at genoptage udbetalinger og præmiefritage/se efter 1. maj 2017.' 

Den 9. juni 2017 fremkom advokat ... med bemærkninger til PFAs afgørelse og grundlaget herfor, 
jf. bilag 26. 
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De i advokatbrevet omtalte af [klageren] udarbejdede skriftlige kommentarer til advokat ... e-mail 
af 26. april 2017 fremlægges som bilag 27, og som bilag 28 fremlægges [klagerens] skriftlige 
kommentarer til overvågningsrapporten. 

I sine skriftlige bemærkninger til overvågningsrapporten anførte [klageren] blandt andet, at 
• Rapporten generelt er spekulativ og overdramatiserende, mangelfuld og fejlfuld 
• Rapportens afstandsangivelser er urigtige, både for så vidt angår afstanden fra hotellet til 

stranden og for så vidt angår cykelturen. 
• At rapporten ikke omtaler, at [klageren] og faren spiste og fik massage de samme steder 

tæt ved hotellet for at begrænse transporten 
• At overvågningsrapportens beskrivelse af cykelturen er urigtig og stærkt overdramatiseret. 
• At overvågningsrapportens afstandsangivelser vedrørende [klagerens] gåture den 15., 16. 

og 17. marts er urigtige og voldsomt overdrevne, idet han de enkelte dage gik henholdsvis 
2, 18 km, 850 meter og 1,67 km. 

• At overvågningsrapportens angivelse af, at [klageren] den 19. marts læste i cirka 3,5 time i 
alt er åbenbart urigtig. I pool baren prøvede han således at få Wi-Fi, ligesom han tog, så og 
slettede fotos. Ved at sammenholde tiderne for 'læsning' opnår man et samlet tidsrum på 2 
timer og 50 minutter, som blev brugt på en lang række forskellige aktiviteter. 

Som det fremgår af [klagerens] egne fotos, var cykelvejen nemt fremkommelig, der var kun få 
småstigninger på ruten, og der blev holdt mange pauser undervejs. Alligevel var [klageren] ganske 
medtaget af turen, og hvad angår den kvinde, der blev kørt det sidste stykke vej hjem, var pro
blemet - ifølge kvinden selv - for dårlig grundform og for lidt væske. 

Endvidere viser oversigten på side 4 i [klagerens] skriftlige bemærkninger, at cykelturen startede 
kl. 10.38 og sluttede kl. 16.05. Under turen cyklede [klageren] i alt 120 minutter og holdt pauser i 
cirka 207 minutter. 

Sygedagpenge og fleksjobsagen: 
Som allerede beskrevet ovenfor fandt trafikulykken og tilskadekomsten sted den 12. oktober 
2001. 

Efter lang tids sygdom blev [klageren] opsagt til fratrædelse den 30. juni 2002, og den l. juli 2002 
blev han registreret som sygemeldt i kommunalt regi. 

Efter tilskadekomsten og fratrædelsen fra ... blev han genansat hos ... (tidligere ... ), som ønskede 
at hjælpe ham tilbage til arbejdsmarkedet efter tilskadekomsten. 

I forbindelse med ... Kommunes behandling af [klagerens] sag afgav ... den l. september 2004 en 
udtalelse om [klagerens] arbejdsevne, jf. bilag 30. I udtalelsen anførte .... blandt andet, at 
'[klagerens] største gener i relation til typen af arbejde hos ... er uden tvivl det vedblivende læse, 
hukommelses og koncentrationsbesvær. Ved at forholde os til dels [klagerens] høje effektivitetsni
veau før ulykken og dels til nuværende produktivitet, tidsforbrug samt generelle vurdering af ef
fektivitet, har vi i samarbejde med [klageren] forsøgt at opstille et nuanceret niveau for hans ar
bejdsevne: 

Læsning cirka 10 %, hukommelse 20-30 % og koncentration 30-40 %. Vi vil forsøge at minimere læ
serelateret arbejde mest muligt - og give [klageren] små afgrænsede opgaver, der fordrer mest 
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mulig logisk sans og mindst mulig hukommelse. Total set vurderes {klagerens] arbejdsevne nedsat 
til cirka 25-30 %. 

Som aftalt ved mødet i går vil ... være velvilligt indstillet overfor indgåelse af en Fleksjobaftale med 
50 % lønkompensation ... ' 

Den 10. november 2004 blev [klageren] tilkendt fleksjob hos ... , jf. bilag 31. Som begrundelse for 
bevillingen anførte " Kommune, at man på baggrund af en lægelig og socialfaglig bedømmelse 
havde vurderet, 

'at du har en varig begræns,ning i din arbejdsevne. Denne begrænsning vil ikke kunne forbedres 
væsentligt ved omskoling/revalidering eller behandlingstiltag. Dette indebærer, at du er berettiget 
til et fleksjob, per 15.11. 04, idet det vurderes, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på 
normale vilkår på arbejdsmarkedet.' 

Kommunens udbetaling af sygedagpengerefusion blev derfor bragt til ophør den 14. november 
2004, og den 15. november 2004 blev [klageren] ansat i fleksjob hos .... 

Den 14. november 2011, den 20. november 2012 og den 20. april 2015 har Jobcenter ... vurderet 
[klagerens] arbejdsevne og har truffet afgørelse om, at han fortsat er omfattet af betingelserne 
for fleksjob, jf. bilag 33. 

I tilslutning hertil fremlægges referat af opfølgningssamtale mellem [klageren] og ... Kommunes 
beskæftigelsessagsbehandler, ... den 20. april 2015, jf. bilag 34. Som det fremgår af referatet 
blandt andet, består [klagerens] arbejde i at teste programmer for fejl. Han har brug for faste ru
tiner og har det bedst med kendte rammer. Han har altid hovedpine og smerter, som forværrer 
hans dårlige hukommelse. Inden for det sidste år havde han endvidere fået mange helbredsmæs
sige problemer med sine ankler og fødder, der sved, brændte og gjorde ondt. Han havde lært at 
leve med sine smerter, men hans fødder udgjorde et meget stort problem og fyldte meget i hver
dagen. Nogle dage kunne han sidde op og falde i søvn på arbejdspladsen, og han oplevede, at en 
arbejdsuge på 12 timer var lige i overkanten, 'men lige nu ok!'. 

Medicinske forhold: 
Som ovenfor beskrevet fandt ulykken og tilskadekomsten sted den 12. oktober 2001. Ved ulykken 
blev [klageren] i bil påkørt bagfra med stor kraft. Han blev slået bevidstløs, og han vågnede ved, at 
vidner til ulykken ruskede i ham. 

Den 23. oktober 2001 påbegyndte [klageren] et langstrakt forløb med fysioterapibehandlinger. 
Som bilag 35, 36, 37 og 38 fremlægges statusredegøreiser af 7. februar, 27. maj og 26. september 
2002 samt af 4. december 2003 fra fysioterapeut .... Som det fremgår af redegørelserne, henvend
te [klageren] sig i klinikken som følge af trafikuheldet den 12. oktober 2001, og behandlingerne 
blev påbegyndt den 23. oktober 2001. Ved henvendelsen klagede [klageren] navnlig over stærke 
smerter i nakken, især i venstre side samt mellem skulderbladende, konstant hovedpine og kval
me samt smerter i ryggen. 

Den 6. september 2002 var [klageren] til undersøgelse hos speciallæge i neuromedicin, ... , jf. bilag 
39. Det er anført i epikrisen blandt andet, at smerterne enkelte gange havde strålet ned til hælen 
og havde været ledsaget af paræstesier ud i 2. og 3. tå . Hans største problem var vedvarende hu-
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kommelses- og koncentrationsproblemer. Han havde svært ved at læse, endvidere staveproble
mer og problemer med at huske. 

I tilslutning hertil fremlægges epikrise vedrørende [klagerens] konsultation hos ... den 23. oktober 
2002, hvoraf det fremgår, at det største problem med hensyn til smerter nu var lænden, hvorfra 
smerterne strålede ned langs bagsiden af venstre ben til hælen, jf. bilag 40. 

Som bilag 41 fremlægges udtalelse af 31. december 2002 fra psykolog ... Det er anført i udtalelsen 
blandt andet, at [klageren] berettede om symptomer i form af migræneanfald med lysfølsomhed, 
genoplevelse af påkørselstraumet, stadig mareridt og søvnproblemer, markant forstemning og 
tristhed, reaktivering af påkørselstraumet, amnesi for vise dele af den traumatiske hændelse, irri
tabilitet og kortluntehed, koncentrations- og hukommelsesproblemer samt hypervigilitet. 

Som bilag 42 fremlægges speciallægeerklæring udarbejdet af overlæge dr. med., speciallæge i 
neurokirurgi, ... , den 7. februar 2003. Det er anført i speciallægeerklæringen på side 2, pkt. 3, at 
[klageren] blandt andet klagede over universel krampetendens navnlig i venstre underben og fod. 
Det er endvidere anført i konklusionen på side 3, at 
'Expl. 's subjektivt mest betydende symptomer er hukommelses- og koncentrationsbesvær samt 
ændret reaktionsmønster. Symptombeskrive/sen er klart forenelige med posttraumatic stress 
disorder (PTSD}, ... '. 

Som bilag 43 fremlægges journaludskrift for perioden 17. februar til 27. maj 2003 fra [klagerens] 
praktiserende læge. Som det fremgår af journalen, indledte lægen reelt smertebehandling med 
Oxycontin den 11. februar 2003. 

Den 16. juni 2003 fik [klageren] foretaget en MR-scanning af Columna Lumbalis, og som bilag 44 
fremlægges læge ... røntgenbeskrivelse af 23. juni 2003. Det er anført i beskrivelsen, at [klageren] 
siden ulykken i oktober 2001 havde haft vedvarende, kraftige, lave lændesmerter med udstråling i 
bagsiden af venstre lår til knæhase og sommetider til fod og tær. 

Som bilag 45 fremlægges erklæring udarbejdet af neuropsykolog ... den 5. november 2003. Det er 
anført i konklusionen på side 4 og 5 blandt andet, at 
'Indenfor områderne opmærksomhed, koncentration og tempo, ses ikke tydelige vanskeligheder, 
når bortses fra let nedsat tempo i et par af opgaverne og let påvirket funktion i en verbal sproglig 
spændviddeopgave, hvor sætninger skal gensiges efter undersøger. Her mister {klageren] i takt 
med sætningernes stigende kompleksitet overblikket, hvilket harmonerer med hans klagebillede. 
I forbindelse med opgaver indenfor områderne indlæring og hukommelse for både verbalt og visu
elt materiale ses ikke for den visuelle indlærings- og hukommelsesprøve tydelige vanskeligheder. 
Derimod spores en træg indlæring i den verbale indlærings- og hukommelsesprøve og tydelige 
vanskeligheder i forbindelse med hukommelse for det indlærte en time senere; problemer der kan 
udspringe i manglende evne til at fastholde og inkorporere elementer af verbal karakter. 
I forbindelse med perception, visuokonstruktion og kopiering ses ikke vanskeligheder men præsta
tioner indenfor normalområdet. 
I forbindelse med den sproglige funktion vurderes ikke problemer i forbindelse med sprogforståel
se og spontantale. Dertil ikke vanskeligheder i forbindelse med læsning og skrift, hvor det dog bør 
understreges, at de præsenterede tekststykker ikke har været arbejdsrelateret og tydeligt kom
plekse. Der vurderes ikke nedsat læsetempo. 
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I forbindelse med hovedregning og kontinuerlig subtraktion (100 minus 7) ses en præstation inden
for normalområdet. 

I forhold til problemløsning ses for begge opgavers vedkommende gode præstationer indenfor 
normalområdet. 

På baggrund af den aktuelle neuropsykologiske undersøgelse, kan det ikke udelukkes, at [klage
ren] har en let til moderat påvirket kognitiv funktion indenfor området indlæring og hukommelse 
og hukommelses spændvidde for verbalt komplekst materiale.' 

I tilslutning hertil fremlægges som bilag 46 [klagerens] skriftlige kommentarer af 2. december 
2003 til den neuropsykologiske undersøgelse. 

Som bilag 47 fremlægges psykolog ... udtalelse af 17. november 2003. Det er anført i konklusio
nen, at [klageren] må 
'siges at lide af en posttraumatisk stressforstyrre/se af svær grad. [Klageren] havde ikke udviklet 
denne, hvis han ikke havde været udsat for påkørslen i 2001. 
Som anført er det er min hypotese, at efterreaktionerne har udviklet sig så kompliceret, fordi de 
fysiske, neurologiske og psykiske faktorer har vævet sig sammen og skabt en stærk usikkerhed om 
hvilken fremtid, fysisk såvel som arbejdsmæssigt. 
Denne usikkerhed bliver således at ligne med en konstant genoplevelse af den traumatiske påkør
sel, det bliver ikke muligt at lægge den bag sig, idet det omfang der ikke vides om en række symp
tomer vil forsvinde eller forblive mere permanente. Dette forhold medvirker til at forsinke den mu
lige ophef ing af de psykiske efterreaktioner.' 

I januar 2004 blev [klageren] ramt af viral hjernebetændelse, som også medførte varige, hel
bredsmæssige gener. 

Som bilag 48 fremlægges journaludskrift for perioden 12. marts 2004 til 22. december 2016 fra al
le hospitaler. Det er anført i journalen under den 4. januar 2007 på side 4, at [klageren] havde haft 
kramper i venstre fods tær. Det er endvidere anført under den 26. september 2007 på side 5, at 
'Hovedproblemet hos pl. er flerdelt, dels udtalt træthed hvor pl. har behov for hvile og efter frokost 
ca. 20 min. og efter hjemkomst fra arbejde 20-30 min., før aftensmaden 10-15 min. Og derefter en 
normal nattesøvn. Hvis pl. ikke tager disse hvileperioder oplever han, at hustruen finder ham so
vende på gulvet. Har ikke problemer under bilkørsel. 
Arbejder 3 dage om ugen af 4 timer med godt hensyn fra arbejdsgiver til opgavetype og mulighed 
for at koncentrere sig om disse, idet pl. har betydelige kognitive problemer som tidligere omtalt. 
Andet hovedproblem er vedvarende hovedpine af myogen karakter, dagligt til stede, og intermit
terende forværret med kraftig jagende smerte af ca. ½ minuts varighed, denne jagende hovedpine 
kan afbrydes ved afslapning og kommer oftest ikke igen, enkelte gange flere episoder i træk, men 
bringes altid til ophør ved afslapning. Er af en grad hvor der samtidig er metalsmag i munden, kan 
være af trigeminus neuralgi karakter, men ikke i en grad eller hyppighed, der fordrer behandling, 
også i overensstemmelse med pt.s ønsker. 
Spændingshovedpine behandles med fysioterapi og træning og ud fra beskrivelsen i relevant pro
gram. Pt. skal fortsætte med dette formentlig livsvarigt. 

Har som tidligere myoklone rykninger i ve. side, varierer meget i intensitet fra dag til dag ... '. 
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Det er anført i journalen under den 7. april 2008 på side 8, at {klageren] havde 'følger efter vira/ 
mengoencefalit i 2004 med bilaterale infarkter, myoklone rykninger i venstre side, der ikke er ge
nerende, udtalt hovedpine og kognitive problemer, inkl. træthed. Har haft god effekt af tablet Me
dioda/ 100 mg p. n., tages på dage med behov for ekstra vågen hed, ved fast medicinering kom
mer der ophobning af træthed. 

Pt. har betydelige koncentrationsproblemer på arbejder, er på reduceret tid, har svært ved at ind
lære nye ting, har været meget hurtigtlæsende tidligere, men må nu læse nye ting x mange nu, og 
selv da kan det være vanskeligt at forstå disse. 
Føler sig mere presset på arbejdet aktuelt, hvor arbejdet tager en drejning i form af ny teknologi 
og har svært ved dette. 
Oplever tillige udtalt lavere frustrationstærskel i hjemmet med opfarenhed overfor børnene, til ti
der med tanker om, at det hele kan være nok, men har aldrig egentlige suicidale tanker, og frem
træder heller ikke depressiv aktuelt.' 

Det er endvidere beskrevet i journalen under den 23. september 2015, at [klageren] var blevet 
henvist til ortopædkirurgisk ambulatorium på grund af smerter fra begge fødder, specielt i højre 
fod. Han havde nu en fornemmelse af, at begge fødder var i 'kogende vand', og han vågnede flere 
gange om natten med smerter i hælregionen og forfoden. Ortopædkirurgisk ambulatorium så sig 
imidlertid ikke i stand til at hjælpe [klageren], som derfor blev henvist til analyse i ganglaboratori
et. 

Den 16. juni 2016 var [klageren] ifølge journalen til undersøgelse på karkirurgisk ambulatorium på 
grund af 'svære gener fra begge fodsåler i form af hyperæstesi og brændende smerter. ' Karkirur
gisk ambulatorium vurderede, at generne mest af alt var af neurogen karakter og muligvis udløst i 
forbindelse med ulykken. 

Som bilag 49 fremlægges speciallægeerklæring udarbejdet af speciallæge i psykiatri, professor, 
overlæge dr.med ..... den 25. juni 2004. Som det fremgår af erklæringen, havde [klageren] over
ordnet klager i form af nakkesmerter, hovedpine, lændesmerter, muskelkrampe og psykiske 
symptomer, og psykiatriprofessoren anførte, at 
'overordnet må det derfor konkluderes, at ... lider af et kronificeret post-traumatisk stressyndrom 
med et funktionsniveau der er reduceret med mindst 2/3 af det normale. Prognosen skønnes sær
deles dårlig, har blivende karakter.' 

Som bilag 50 fremlægges speciallægeerklæring udarbejdet af afdelingslæge, speciallæge i neuro
logi ... den 1. juli 2004. Det er beskrevet i erklæringen, at [klageren] fortsat havde gener i form af 
daglig svær hovedpine med lys- og lydskyhed, styrringsbesvær af venstre arm og ben, hyppige 
muskelkramper i venstresidige læg-, tå- og halsmuskulatur samt stivhed i muskulatur om morge
nen. Kognitivt klagede [klageren] over udtalt koncentrations- og indlæringsbesvær, nedsat hu
kommelse, besvær med for eksempel at regne simple opgaver, huske navne, læsebesvær, ordmo
biliserings- og udtalebesvær, udtalt træthed, forstyrret nattesøvn med videre. 

Som led i [klagerens] erstatningssag mod den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikringsselskab 
afgav Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) den 31. maj 2005 en vejle
dende udtalelse om hans mengrad og erhvervsevnetab efter trafikulykken, jf. bilag 51. Som det 
fremgår, vurderede Arbejdsskadestyrelsen [klagerens] mengrad til 30% og erhvervsevnetabet til 
65%. 
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Som bilag 52 fremlægges journaludskrift fra fysioterapeut ... for perioden 31. marts 
2009 til 23. januar 2017. Journalen viser, at [klageren] modtog behandlinger med fysioterapi i alt 
58 gange i perioden, primært for gener i ben, lænd, lyske, fødder, ryg, hofte, bækken, arme, mave 
med mere. Det er blandt andet beskrevet i journalen under den 8. januar 2015, at [klageren] sta
dig havde smerte under begge fødder, 'nærmest som kogende vand'. I tilslutning hertil er det an
ført i journalen under den 14. september 2016, at 'smerter i fødder er uændret eller snarere vær
re. Der er forværring over de sidste 2 år. Det begyndte forår 2 år siden.'. 

Som bilag 53 fremlægges fuld journaludskrift fra [klagerens] praktiserende læge inklusive epikri
ser og medicinliste for perioden 10. august 2012 til 19. maj 2017. Det er anført i journalen under 
den 8. oktober 2014, at [klageren] siden marts 2014 havde haft uudholdelige sviende og bræn
dende smerter under sine fødder, og at 'hvert minut i såvel fritid som arbejde planlægges ud fra at 
undgå/minimere berøring.' 

I tilslutning hertil fremgår det af journalen under den 3. november 2014, at [klageren] i efteråret 
2014 blev undersøgt på ... Privathospital på grund af gener og udstrålende smerter fra hæle ud 
under begge fødder. Under den 5. november 2014 er beskrevet brændende, sviende, kogende 
fornemmelse med tendens til kramper i fodbuerne, og under den 19. marts 2015 er det beskre
vet, at [klageren] den 19. marts 2015 blev undersøgt af speciallæge i kirurgi dr. med. Jan Struck
mann på grund af atypiske, stikkende og prikkende smerter lokaliseret under fodsålerne. Videre 
er det beskrevet i journalen under den 8. december 2016, at [klageren] i november og december 
2016 blev undersøgt på ... , neurologisk ambulatorium, CRPS-klinikken, på grund af komplekse 
langvarige eller kroniske ikke maligne smerter. 

Af journalens medicinliste fremgår, at [klageren] igennem tiden har fået ordineret en lang række 
medicinske præparater, herunder Baklofen mod muskelkramper, lmipramin mod perifere neuro
patiske smerter, Lyrica mod smerter, lbuprofen mod smerter, Todolac mod smerter, Betaserc 
mod svimmelhed, Duloxetin mod neuropatiske smerter, Gabapentin mod neuropatiske smerter, 
Tradolan mod stærke smerter m.fl. Kort forinden udskrivning af medicinlisten i maj 2017 havde 
[klageren] fået udstedt nye recepter på Baklofen, lmipramin og Lyrica. Ydermere har [klageren] 
fået ordineret Amitriptylin og pranipexol mod nerveirritation, ligesom han for ganske nylig har få
et ordineret medicinsk cannabis, jf. nærmere herom nedenfor. 

Som bilag 55 fremlægges journal fra Smerteklinikken, ... Hospital, for perioden 7. maj 2015 til 4. 
maj 2017, hvor [klageren] blev undersøgt og behandlet, indtil han i oktober 2017 blev overført til 
Tværfagligt Smertecenter på .... Som det fremgår af journalen på side 19 under den 13. august 
2015, var [klageren] blevet henvist til Smerteklinikken med spontant opståede smerter svarende 
til begge hæle, der havde bredt sig til fodsålerne. 

Under behandlingsforløbet på Smerteklinikken blev [klageren] udredt for polyneuropati. Den 
smertestillende medicin blev tilpasset, og han gennemgik et intensivt fysioterapeutisk behand
lingsforløb med henblik på lindring af fodsmerterne og de deraf følgende gener, herunder søvn
problemerne. 

Det er anført i journalen under den 19. januar 2017 på side 5, at 
'smerterne aftog lidt henover julen, hvor patienten havde fri og slappede af De er tiltaget i forbin
delse med arbejdsstart igen og mere belastning.' 
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Det er anført i journalen under den 2. februar 2017 på side 4, at 
'Pt. oplever, at han i årevis har taklet/omfavnet sine smerter, men nu er bægeret fyldt og han er 
blevet ekstremt sensitiv og bryder i gråd over hvad som helst. Han var hos egen læge i morges og 
er blevet henvist til kognitiv terapi. 

De sidste 2 dage har han været meget svimmel, det hele sejler for ham. Han har haft jagende ho
vedpine og har næsten ingen søvnfået.' 

Det er anført i journalen under den 30. marts 2017 om ferien i ... , at 'Ferien var rigtig god, han fik 
slappet godt af mentalt samt i fødderne.', og endelig er det anført i journalen under den 4. maj 
2017, på side 1, at 
'Pt. fortæller, at han under sin ferie i ... er blevet fulgt af 2 mænd fra PFA, som har filmet og foto
graferet ham fra morgen til aften. PFA hævder, at pt. sagtens kan gå og stå uden at forholde sig til 
konteksten. Pt. er nu smidt ud af PFA og de kræver, at han betaler tilbage hvad han har fået af 
dem. 
Pt. har kontaktet en advokat til at køre sin sag. 
Pt. er meget psykisk belastet og stresset af denne anklage fra PFA, og han har fået det værre, med 
konstante spændinger i maven, det jager i lænd og hofte og han har tiltagende hovedpine.' 

På grund af belastningen af overvågningen fordoblede lægen [klagerens] daglige dosis af det 
smertestillende præparat, lmipramin. 

Som bilag 56 fremlægges notat af 16. november 2016 fra Ortopædkirurgisk Ambulatorium vedrø
rende ganganalysen. Ganganalysen var som ovenfor beskrevet foranlediget af, at [klageren] havde 
en fornemmelse af at have fødderne i kogende vand, smerter i hælregion og forfod . Analysen do
kumenterede abnorme, tidlige hælløft på både højre og venstre fod. 

Som bilag 57 fremlægges journal fra .... , Genoptræning ... , for perioden 10. oktober 2016 til 16. 
maj 2017. Det er anført i journalnotatet fra den 16. maj 2017, at [klageren] havde en del smerter 
fra især hans fødder, hvor han havde svært ved at stå på gulvet i selv kortere tid af gangen uden 
at få nervesmerter og kramper i benene, hvilket resulterede i, at han var nød til at stå på en blød 
måtte, når han lavede stående træning. 

Som bilag 58 fremlægges journal fra Tværfagligt Smertecenter, .... , for perioden 11. oktober 2017 
- 5. juli 2018. Som det fremgår af journalen blandt andet, har [klageren] siden december 2017 
været i behandling med Marinol - dvs. lægeordineret medicinsk cannabis - på grund af sine ved
varende, invaliderende smerter. 

Endelig fremlægges artikel fra Politiken den 31. marts 2017, og professor dr. med . ... udtaler sig 
om kroniske smerter. 

Anbringender: 
1. Fortsat ret til dækning ved tab af erhvervsevne: 
I en situation som den foreliggende, hvor PFA har ydet dækning i en længere årrække, påhviler 
det selskabet at godtgøre, at der er indtruffet en sådan bedring af [klagerens] forhold, som fører 
til, at han ikke længere har det hidtidige dækningsberettigende erhvervsevnetab. Det følger 
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blandt andet af Ankenævnets kendelse nr. 90.457 af 28. juli 2017 og af kendelse nr. 89. 720 af 15. 
marts 2017. 

Det følger endvidere af Højesterets dom af 24. april 2017 trykt i UfR 2017.2147H, at beskrivelsen 
af [klagerens] funktionsevne, således som den fremgår af de lægelige og kommunale akter og af 
hans egen forklaring, bevismæssigt skal lægges til grund, medmindre de af PFA indhentede oplys
ninger beviser, at de observerede fysiske aktiviteter er "uforenelige" med den nævnte beskrivelse. 

Under Højesteretssagen udtalte Retslægerådet, at 
'Det er ikke usædvanligt for smertetilstande med variation i generne i løbet af en dag eller fra dag 
til dag eller for kortere/længere perioder ad gangen. En sådan variation kan optræde uden umid
delbar kendt årsag eller værre relateret til fysisk, psykisk eller social belastning. [Retslægerådets 
svar på spørgsmål 3] 

De observerede fysiske aktiviteter vurderes ikke uforenlige med generne som beskrevet i de læge
lige akter- der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 3.' [Retslægerådets svar på spørgsmål 
4] 

Det påhviler således PFA at bevise sit synspunkt om, at [klageren] ikke længere opfylder betingel
serne for dækning ved tab af erhvervsevne og ikke har gjort det i en længere periode. 

Ved vurderingen af, om PFA har løftet sin bevisbyrde, har det afgørende betydning, om de obser
verede fysiske aktiviteter, som PFA har observeret, er 'uforenelige' med de gener, som er beskre
vet i de lægelige akter, og som [klageren] har oplyst i sine svar på PFAs spørgsmål. 

PFA har udbetalt ydelser fra den 1. marts 2003 til den 1. maj 2017, og undervejs har PFA foretaget 
opfølgning flere gange. Frem til den 1. maj 2017 har PFA således fundet tilstrækkelig dokumenta
tion for, at [klageren] har været berettiget til dækning. 

Den 23. december 2016 anerkendte PFA, at standsningen af udbetalinger per 1. december 2016 
var uberettiget, og selskabet igangsatte udbetalingen på ny. Samtidig tilkendegav selskabet, at det 
var nødvendigt for at vurdere [klagerens] helbredsmæssige erhvervsevne, at der blev indhentet 
dels en ny neuropsykologisk erklæring, dels en ny ortopædkirurgisk speciallægeerklæring. Uden at 
indhente disse nødvendige speciallægeerklæringer standsede PFA den 1. maj 2017 atter udbeta
lingen af ydelser begrundet i resultatet af overvågningen af [klageren] under hans ferie i ... i marts 
2017. 

Selskabet har således bragt ydelserne til ophør uden at indhente den lægelige dokumentation, 
som efter selskabets egen opfattelse var nødvendig for at vurdere [klagerens] helbredsmæssige 
erhvervsevne. 

Henset t il, at de foreliggende lægelige oplysninger dokumenterer, at [klageren] opfylder forsikrin
gens helbredsmæssige kriterium, og til [klagerens] berettigede og veldokumenterede indvendin
ger imod de konklusioner, som selskabet har truffet på baggrund af sin efterforskning, har selska
bet ikke løftet sin bevisbyrde for, at de observerede fysiske aktiviteter er 'uforenelige' med [klage
rens] direkte og indirekte oplysninger til selskabet om sin erhvervsevne. 
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[Klageren] opfylder således fortsat forsikringens betingelser for dækning ved tab af erhvervsevne, 
og PFA har ikke været berettiget til at bringe ydelserne til ophør den 1. maj 2017. 

2. Omkostningsbidrag: 
Til støtte for kravet på omkostningsdækning gøres det navnlig gældende, at PFA ved sin handle
måde har gjort det nødvendigt for [klageren] at afholde betydelige udgifter til advokat: 

For det første burde selskabet have 'partshørt' [klageren], inden selskabet standsede ydelserne 
med henvisning til hans karategraduering. 

For det andet burde selskabet ved sin sagsbehandling have sondret imellem [klagerens] funkti
onsevne 'i hverdagen' og hans funktionsevne under afholdelse af ferie . 

For det tredje burde selskabet have indhentet de nødvendige, nye lægelige oplysninger til vurde
ring af [klagerens] helbredsmæssige erhvervsevne, inden selskabet på ny traf afgørelse om at 
standse udbetalingen af ydelser. 

Advokatomkostningerne inden sagens indbringelse for Ankenævnet for Forsikring beløber sig til 
cirka 40.000 kroner inkl. moms. 

Den udførte advokatbistand har været rimelig og nødvendig og skal derfor erstattes af selskabet i 
henhold til bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens§ 32, stk. 3." 

Selskabets advokat har i brev af 21/9 2018 til nævnet blandt andet anført: 

"Ad forsikringsforhold 
Som korrekt gengivet i klagens side 2, var klager oprindeligt omfattet af 1 forsikringsaftale med 
selskabet. Denne aftale blev splittet op i 2 aftaler (klagers bilag 1 og 2) i forbindelse med, at klager 
blev tilkendt halve ydelser. Således bestod der forud for den 1. marts 2013 kun en aftale, der er 
vedlagt dette svar. Aftalen (nu to aftaler) giver ret til invalidepension og præmiefritagelse, når for
sikredes erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykkestilfælde er nedsat til ½ eller derunder. 

Klager blev - som ligeledes angivet i klagen - pr. 18. februar 2003 bevilget dækning under begge 
forsikringer med virkning fra 1. juli 2002, baseret på en vurdering af klagers midlertidige erhvervs
evne efter klagers færdselsuheld i 2001. 

Efterfølgende skete der bevilling (herunder med tilbagevirkende kraft) baseret på en vurdering af, 
at klagers generelle erhvervsevne var nedsat med halvdelen under hensyntagen til de i sagen fo
religgende lægelige oplysninger og oplysning om, at klager var ansat i flexjob hos .. .. 

Selskabet foretog opfølgning i 2006 og 2012, jf. klagers bilag 8 og 9. Da klager i forbindelse her
med oplyste, at hans helbredstilstand og erhvervsmæssige forhold var uændrede, fortsatte udbe
talingerne som hidtil, jf. klagers bilag 10. 

Ad opfølgning i 2016 
Som tillige angivet i klagen (side 4), anmodede selskabet i 2016 klager om at udfylde opfølgnings
skema og funktionsskema (klagers bilag 11 og 12), og klager angav i forbindelse med besvarelsen 
af spørgetemaerne, at hans helbredstilstand var blevet forværret siden sidst, idet han bl.a. nu 
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havde fået neuropati i form af konstante kraftige smerter under fødderne ('som at gå i kogende 
vand konstant') . 

Han angav endvidere, at hans hukommelses- og koncentrationsbesvær var forværret selv under 
lettere opgaver, og at han ofte faldt i søvn under arbejdet. 

I forbindelse med selskabets vurdering af opfølgningsskemaet og funktionsskemaet konstaterede 
selskabet ved en simpel Google-søgning, at klager fremstod i en artikel på internettet, hvoraf 
fremgik, at han var blevet gradueret til sort bælte i karate. Endvidere fandt selskabet et Facebook 
opslag fra august 2010, hvor klager var 'tagget' på et billede, hvor han var i karate-dragt og blev 
angivet som at have deltaget i en (karate) ... lejr i 2009. 

Herudover fandt selskabet åbne Facebookopslag fra bl.a. 13. oktober 2013, hvor klager angav føl
gende: '20 km gå-, kravle- og klatretur med min seje [familiemedlem] på .... 

Yderligere Facebookopslag var fra 13. februar 2015, hvor klager takkede for fødselsdagshilsener, 
og at han på dagen havde været i ... (og altså dermed med overvejende sandsynlighed på skiferie). 
Der var endvidere opslag i form af billeder fra en ferie i ... med titlen ' ... - Spring 2015)' fra 30. 
april 2015 og et opslag fra en bilferie i det ... fra oktober 2016. 
Facebookopslagene vedlægges som bilag A. 

Selskabet anmodede selskabets neurologiske lægekonsulent (overlæge på hospital i hovedstads
området) om at vurdere sagens lægelige oplysninger og klagers egne oplysninger sammenholdt 
med de angivne fund fra open source undersøgelsen. 

Lægekonsulenten anførte, at det med et sort bælte i karate fandtes svært at argumentere for no
gen funktionsindskrænkning, og at lægekonsulenten ikke kunne se holdepunkter for diagnosen 
'nervesmerte' i de foreliggende lægeakter. Lægekonsulenten angav, at der var begrænsede objek
tive undersøgelser, og at de angivne Facebook-opdateringer syntes at vidne om et 'nærnormalt 
fysisk funktionsniveau', der viste mange krævende aktiviteter. 

I forhold til klagers kognitive niveau fandt lægekonsulenten det svært at udtale sig om uden sikre 
nyere oplysninger, men angav at et så højt niveau i karate som angivet, måtte forventes at kræve 
megen koncentration. 

Herefter valgte bragte selskabet ved brev af 28. oktober 2016 at bringe udbetaling af invalidepen
sion og præmiefritagelse til ophør pr. 1. december 2016, jf. klagers bilag 13. Selskabet angav i 
brevet bl.a., at det ved søgning på internettet kunne konstateres, at klager både i 2008 og i 2013 
var gradueret i ... karate, og i den omtalte artikel af 9. oktober 2016 at klager netop havde fået .... 
(første dan i sort bælte i karate). 

Af den omtalte artikel om klagers karategraduering af ... 2016 fra hjemmesiden ... , bilag B, frem
går således bl.a. følgende: 
'Både klager og ... har trænet karate i over 14 år. En prøve til sort bælte er ikke noget man bare li
ge 'får' foræret. Det kræver mange timers træning. 
Det kræver bl.a. at man i tiden op til gradueringen vælger at sige nej til både venner og familie, 
når man inviteres til fest eller fødselsdag. Vælger at bruge flere søndage på at køre til andre ... -
klubber, hvor man ved, at der undervises i det pensum, man skal op i'. 
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Efterfølgende er der i artiklen beskrevet det meget hårde niveau, som fordres for at bestå gradue
ringen og artiklen er illustreret med billeder af klager. 

Selskabet anførte bl.a ., at dette forhold efter selskabets opfattelse stod i kontrast til klagers op
lysninger i funktionsskemaet fra juli 2016, hvoraf fremgik, at han ikke kunne dyrke sport. Selska
bet fremførte endvidere i brevet (klagers bilag 13, side 3), at det af en søgning på internettet 
fremgik, at klager i 2015 og 2016 havde været på skiferie uanset klagers oplysninger om stærke 
smerter i fødderne opstået tilbage i 2014. 

Endelig fremgik det, at selskabet havde konstateret, at klager i marts 2011 var påbegyndt en ud
dannelse i form af supervisor-træning i [by] uanset klagers angivne massive mentale og fysiske 
indskrænkninger og manglende overskud. 

Der var herefter en del korrespondance mellem klager og selskabet, idet klager - relativt om
fangsrigt - redegjorde for sin situation og forholdene i relation til gradueringen og sine ferierejser. 
Klager fremsendte herefter nærmere oplysninger i relation til sit flexjob og supervisor
uddannelsen, og der har ikke efterfølgende været korrespondance om klagers ugentlige arbejds
tid i sit flexjob. 

Selskabet stillede i brevet af 17. november 2016, bilag 14, en række spørgsmål til klager om 
grundlaget for gradueringen og den af klager påståede dispensation for de krav, der ellers stilles i 
forbindelse med graduering til sort bælte i karate. 

Klager foranledigede herefter udtalelser udarbejdet af gradueringsberettiget/underviser i ... , ... 
dateret 3. og 24. november 2016. Af udtalelsen af 24. november 2016 fremgik, at man i forbindel
se med gradueringen var bekendt med klagers 'handicap', og at dette også blev drøftet under 
gradueringen. 

I erklæringens side 3 angav ... , at klager på tidspunktet for gradueringen ikke havde det specielt 
godt, og at han havde taget ekstra smertestillende piller i håb om at kunne klare sig igennem hans 
fysiske tilstand til trods. 

Det blev angivet, at gradueringspanelet ville tage klagers personlige udfordringer i betragtning, og 
at gradueringen bestod i en vurdering af klagers personlige udvikling 'i mindset og dedikering til 
karate gennem mange år i forhold til hans fysiske og mentale præstationsniveau for udøvelsen 
heri'. Erklæringerne vedlægges som bilag C. 

Klager fremsendte endvidere en erklæring fra ... instruktør i karate ... , der bl.a. angav, at der i artik
len af 9. oktober 2016 var 'blevet smurt lidt tykt på', bilag D, og klager sendte samtidig en meget 
lang redegørelse for sin historiske tilknytning til karate inklusiv et billede af sit 'gradueringspas', jf. 
bilag E. 

Efter en nøje vurdering af de fremsendte oplysninger (og adskillige mails i perioden, jf. bilag F, 
mailstreng fra 16. august til 7. december 2016) valgte selskabet at genoptage udbetalingerne og 
præmiefritagelsen under forsikringen. 

Undersøgelser i .. . - marts 2017 
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Umiddelbart efter afsendelsen af brevet til klager med forslag til speciallæger, modtog selskabet 
telefonisk fra en anonym kilde meget detaljerede oplysninger om, at klager var på vej på ferie i ... , 
idet selskabet fra kilden samtidig fik oplyst, hvornår klager skulle afsted og til hvilken destination. 

Bl.a . under hensyntagen til oplysningerne i funktionsskemaet fra juli 2016 og klagers angivelse af, 
at han kun i begrænset omfang kunne sidde stille med smerter mv., besluttede selskabet sig for at 
gennemføre observation af klager i forbindelse med rejsen til .. . , der påbegyndtes den 8. marts 
2017. Observationerne blev opstartet i .... Lufthavn, hvor selskabets observatører fulgte klager til 
.... Her bistod et lokalt ... bureau med gennemførelsen af observationerne af klager. 

Som det fremgår af den omfattende rapport udarbejdet af det ... e bureau ... Services (klagers bilag 
21) blev klager identificeret, da han ankom til ... Resort ca. kl. 18 den 9. marts 2017. 

I det såkaldte 'Summary of surveillance' udarbejdet af ... Services fremgår bl.a., at klager blev ob
serveret i sammenlagt 217 timer over 11 dage og herunder med dokumentation i form af fotogra
fie r og video. 

Herefter fremgår bl.a. følgende: 
'The Claimant was observed for extended periods reading, walking, swimming, snorkeiling and rid
ing a mountain bike. During this time the Claimant has not exhibited any signs of discomfort or in
jury during this time. 

The Claimant was observed to walk normally with a normal gait and speed. 
The Claimant was videoed walking up disability ramp at the hotel with medium difficulty stop 
without restriction. The Claimant was sighted each day to carry a backpack (weight unknown) 
without hindrance. The Claimant on seven (7) of the days was sighted to walk to the beach area 
which is a Jive minute (approximate 300 metre) walk, without restriction. 

On Monday 13th March 2017, the Claimant was observed to ride a mountain bike for over 5 hours 
in 33 degree heat and humid tropical conditions. On a course that is medium difficu/ty with hi/Is on 
dirt corrugated roads. At the conclusion was videoed dismounting with ease and highlight a de
gree of athletic ability. The Claimant was did not look overly fatigued at the end of the ride. 

The Claimant was observed to go swimming and snorkeiling for extended {1/2 hour to 1 hour peri
ods). The Claimant was sighted on the beach bending over without restriction and stretching. Mul
tiple still shots and video footage was captured. 

The Claimant was observed to read for extended periods {hours) in a prone position on the beach, 
with the e/bows used to support the body weight, hands extended out, or placed on the sand read
ing. Multiple still shots and video footage was captured. 

Our Operatives high/ight at no time during sighted observation did they see the C/aimant display 
symptoms of pain r aggravation in legs, back, arms or shoulders '. 

For så vidt angår de observationer og klagers aktiviteter som dokumenteret af ... Services henvises 
der til den 66 sider lange rapport som er fremlagt af klager som bilag 21. Endvidere henvises der i 
det hele til de som bilag 22 af klagers advokat fremlagte videoobservationer af klager. 
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I tillæg til de observationer, der blev gennemført af ... Services foretog selskabets (danske) konsu
lenter tillige observationer af klager. Observationsrapporterne er fremlagt som bilag 23, og af dis
se rapporter fremgår bl.a. følgende. 

Som det fremgår af observationsrapporterne udfærdiget af selskabets danske konsulenter, så blev 
klager søndag den 12. marts 2017 set, da han efter morgenmaden gik ca. 400 m til stranden og 
lagde sig under nogle palmer, hvorefter han snorklede mv. Klager blev set mens han stod op ca. 
30 minutter og tilbragte i øvrigt et meget stort antal timer på stranden før han om aftenen blev 
set i lidt over 3 timer siddende ved en PC i hotellets lobby. 

Mandag den 13. marts 2017 tog klager tidligt afsted om morgenen og kom hjem kl. 19.15 efter en 
12 timers oplevelsestur herunder bl.a . en længere tur på mountainbike (som dette er dokumente
ret i rapporten fra ... Services, jf. bilag 21). 

Tirsdag den 14. marts 2017 blev klager set, da han efter morgenmaden gik på stranden og lå og 
læste i en bog i mere end en time, hvorefter klager gik i vandet i lidt over en halv time, før han 
igen gik på stranden og læste i en bog (med få afbrydelser) i ca . 2 timer, før klager igen gik i van
det i ca. en halv time, for så igen at gå på stranden for at læse i ca . 35 minutter. 

Klager blev herefter set ved hotellets pool kl. 16.30 og igen kl. 17 .55, hvorefter klager blev set kl. 
19.45 i hotellets lobby ved en computer. Efterfølgende gik klager på restaurant ved siden af hotel
let, hvorefter klager i løbet af aftenen fik massage og kom først retur til hotellet kl. 23.20. Klager 
havde sammenlagt tilbragt 7,5 time på stranden og efterfølgende gået til poolen. Han blev set læ
sende mindst 45 minutter og stående i op til 20 minutter ad gangen, ligesom han blev set mens 
han badede og om aftenen var klager ca. 3,5 time på restaurant, til massage og gik rundt i byen. 

Onsdag den 15. marts 2017 blev klager igen set, da han efter morgenmaden gik på stranden og 
skiftevis læste og var i vandet (herunder med dykkermaske og snorkel) i længere perioder. Om af
tenen gik klager på restaurant og gik ud i byen, og kl. 22.35 var klager endnu ikke kommet retur til 
hotellet. 

Sammenfattende var klager ca. 9 timer på stranden og læste mindst 45 minutter, ligesom han 
snorklede i ca. 45 minutter. Om aftenen var klager i byen i mindst 3 timer, hvor han var på restau
rant og fik 4-5 km rundt i byen. 

Torsdag den 16. marts 2017 gentog scenariet sig i det store hele, således at klager kunne konsta
tere at have været ca. 8 timer på stranden og ved poolen, og at han i løbet af dagen læste i en bog 
i længere perioder, ligesom han sad i ca. 30 minutter ved en PC. Om aftenen var klager ude i byen 
i mindst 3 timer, hvor han var på restaurant og gik minimum 2-3 km rundt i byen. 

Tilsvarende gjaldt fredag den 17. marts 2017, hvor klager tilbragte i alt ca. 10 timer på stranden, 
hvor han i løbet af dagen læste i en bog mindst en time i træk og han blev set ca. 20 minutter ved 
en PC. Om aftenen gik klager rundt i byen i mindst 3 timer, hvor han var på restaurant og gik mi
nimum 4 km rundt i byen. 

Dette mønster gentog sig lørdag den 18. marts 2017, hvor klager var ca. 10 timer på stranden, 
hvor han bl.a. snorklede i ca. 45 minutter og læste i bog i ca. 4,5 time kun med små afbrydelser 
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undervejs. Han blev set ca. 25 minutter ved en PC og om aftenen var han ude i byen i mindst 2 ti
mer, hvor han var på restaurant og til massage. 

Endelig blev klager søndag den 19. marts 2017 set mens han var ca. 8 timer på stranden, hvor han 
bl.a. badede i ca . 20 minutter og læste i ca. 3.5 time samlet, ligesom han om aftenen igen var på 
restaurant. 

Korrespondance mellem parterne 
Ved brev af 7. april [2017] skrev selskabets advokat til klager og oplyste, at selskabet havde gen
nemført en række undersøgelser i relation til vurderingen af klagers berettiget til fortsatte udbe
talinger og at selskabet ønskede at afholde et møde med klager, hvor han blev præsenteret for 
disse undersøgelser. 

Ved e-mail af 26. april 2017, klagers bilag 25, oplyste selskabets advokat, at klagers betaling af 
ydelser og præmiefritagelse ville blive bragt til ophør pr. 1. maj 2017. Det blev endvidere anført, 
at selskabet under hensyntagen til den tidligere korrespondance med klager tog forbehold for at 
kræve tilbagebetaling af ydelser og præmiefritagelse i hvert fald fra 1. oktober 2016 og frem. 

Herudover meddelte selskabets advokat, at selskabet var indstillet på at ophæve forsikringen med 
virkning fra den 1. maj 2017, hvilket der ville blive truffet beslutning om, når klagers advokats be
mærkninger forelå. 

Klagers advokat skrev den 5. maj 2017, klagers bilag 24, og anmodede bl.a. om at ophævelsen af 
udbetalinger udsattes, således at klager og advokaten havde mulighed for at fremkomme med 
bemærkninger. 

Dette blev besvaret ved selskabets advokats mail af 9. maj 2017, bilag F, hvor advokaten meddel
te, at selskabet ikke var indstillet på at genoptage udbetalinger og præmiefritagelse, men at sel
skabet derimod var indstillet på at udskyde ophævelse af forsikring og fremsættelse af tilbagebe
talingskrav på afventen af klagers advokats bemærkninger. 

Da selskabet ikke havde modtaget bemærkninger fra klagers advokat, angav selskabets advokat 
ved mail af 8. juni 2017, at der nu ville blive taget stilling på det foreliggende grundlag til spørgs
målet om ophævelse og krav på tilbagebetaling. 

Selskabets advokat oplyste samtidig, at selskabet anonymt med posten havde modtaget udskrift 
fra klagers Facebook-profil for perioden fra 2008 til april 2017. 

Det bemærkes i relation hertil, at selskabet formoder, at udskrifterne fra Facebookprofilen er til
sendt selskabet fra den samme anonyme kilde, som kunne give selskabet detaljerede oplysninger 
om klagers rejseplaner til ... , men at selskabet af gode grunde ikke ved, om det er tilfældet. 

Udskrifterne fra Facebook var af et betydeligt omfang og et meget stort antal opslag, og ved
kommende person havde øjensynligt gjort sig umage med at anonymisere udskrifterne, idet iden
tifikationslinjen for udskrifterne omhyggeligt var klippet af nederst på de fremsendte print. De 
samlede udskrifter vedlægges som bilag G. 
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Ud over et meget stort antal opdateringer, der relaterer sig til karate mv. (særligt opdateringer i 
relation til klagers børns deltagelse i karatestævner mv.), så var der bl.a. opslag fra klagers ferie i 
... i marts 2017, herunder fra klagers cykeltur den 13. marts 2017 (se opslag af 14. marts 2017). 

Der var herudover opslag fra en ferierejse/besøg i .... i oktober 2016 med bl.a. overværelse af en 
amerikansk fodboldkamp tillige med mange lykønskninger til klager i starten af oktober 2016 i 
forbindelse med klagers graduering i karate. 

Herudover var der fra 2016 opslag, hvor klager i starten af oktober 2016 var på en (øjensynligt 
kort) tur til [en by i udlandet], fra en koncert i ... (øjensynligt fra juli 2016), et opslag af 21. juli 
2016 hvor klager eftersøgte en billet til Musik i ... , et opslag fra en koncert med ... den 6. juli 2016, 
og et opslag fra 15.-18. februar 2016, hvor klager var på skiferie med sine børn, bl.a. flere fotos 
taget på løjperne (og med angivelse af 3456 meters højde). 

Fra 2015 er der ovennævnte opslag af 16. oktober 2016 fra en rejse til ... , et opslag af 4. maj 2015, 
hvor klager øjensynligt dagen før har deltaget i koncert i ... , og flere opslag fra april 2015, hvor 
klager øjensynligt har været på ferie i .... Der er relativt få opslag fra 2014, mens klager i 2013 i ok
tober omtaler sin knæoperation med ordene 'Fik efter knæoperationen at vide, at det var slut 
med ski og karate', og klager angiver så, at nu skal han 'vise dem igen, at der stadig er masser af 
både vilje og vej', jf. opslag af 17. oktober 2013. 

Umiddelbart forud herfor er der en række opslag at 13. oktober 2013, bl.a. med det ovenfor om
talte opslag om en 20 kilometer vandretur. Herudover er der opslag fra en ferie i ... i sommeren 
2013 og en skiferie i .... i februar 2013. 

Fra 2012 er der opslag fra en ... koncert i ... , en familieferie til .... i august 2012, fra en ferie i ... i 
maj 2012 og en skiferie i ... i februar/marts 2012. 

Fra 2011 er der den 2. oktober 2011 opslag om, at klager skal udføre havearbejde og derefter ka
ratetræning i .... , et opslag af 2. juli 2011, hvor klager bliver 'tagget' i et holdbillede fra karateklub
ben, et opslag af 16. maj 2011, hvor klager er til træning i karateklubben. 

I et opslag af 7. maj 2011 angiver klager 'Godt 6,5 tons fliser på plads. Mangler således blot 70%'. 
Dette er øjensynligt en opfølgning på et opslag af 3. maj 2011, hvor klager angiver, at han kun har 
modtaget 106 af 260 m2 sten, men at han øjensynligt har plantet hæk og skal fordele et vognlæs 
jord og spagnum. 

Ved mails af 12. juni 2017 blev der mellem parterne indgået aftale om suspension af forældelse 
for selskabets tilbagebetalingskrav, jf. bilag H. 

Af klagers kommentarer (særligt bilag 27) fremgik bl.a. at funktionsskemaerne udfyldt af klager 
var sket med afsæt i hans 'pressede hverdag - og IKKE i min ferie', og at klager i hverdagen var 
'NØDT til at holde det hele ud'. Han angav, at under ferien tog han smertestillende medicin og 
drak alkohol, idet han samtidig havde muligheden for at 'slappe af, skåne krop og hoved i forhold 
til hverdagen'. 

Ved e-mail af 30. juni 2017, bilag I, meddelte selskabets advokat, at de fremsendte kommentarer 
mv. var blevet drøftet med selskabet, men at selskabet ikke af egen drift havde fundet grundlag 
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for at genoptage udbetalingerne eller i øvrigt revurdere sagen. Det blev i den forbindelse påpeget, 
at selskabet, herunder selskabets lægekonsulenter havde foretaget en meget grundig analyse af 
observationsmaterialet og de i sagen i øvrigt foreliggende lægelige oplysninger, før betalinger og 
præmiefritagelse blev bragt til ophør. Der var endelig bemærkninger i relation til den indgåede 
suspensionsaftale. 

Klagers advokat fik herefter overbragt udskrifterne fra Facebook (i sin helhed) og fremsatte efter
følgende ved mail af 26. september 2017 supplerende lægelige oplysninger særligt i relation til 
klagers skuldergener og operation herfor. Klagers advokat forespurgte herefter, om selskabets 
advokat var enig i, at sagen burde indbringes for domstolene i stedet for ankenævnet, hvilket sel
skabets advokat meddelte, at man ikke var enig i. 

Selskabets stillingtagen 
I forbindelse med indbringelsen af klagen for ankenævnet har sagen været grundigt revurderet af 
selskabet, herunder i relation til de nye lægelige oplysning fremlagt klager. Selskabet finder imid
lertid ikke grundlag for at ændre selskabets stillingtagen. 

Det anerkendes indledningsvis, at klager sandsynligvis i en årrække efter sit færdselsuheld i 2001 
har haft en erhvervsevne, der har været reduceret i dækningsberettigende grad som følge af syg
dom eller ulykke. 

Imidlertid er det tillige selskabets opfattelse, at med de i sagen foreliggende oplysninger om for 
det første klagers graduering i karate (første dan i sort bælte) i efteråret 2016 og ikke mindst på 
grundlag af de af selskabet foretagne undersøgelse og observationer i .. . , så har klager bragt sig i 
en for klager bevismæssig vanskelig situation. 

Dette gælder uanset, om det antages - som angivet af klager - at det efter den lange periode, 
hvor selskabet har bevilget forsikringsdækning påhviler selskabet at sandsynliggøre, at klager ikke 
længere opfylder betingelserne herfor, eller om det antages, at bevisbyrden for, at klagers er
hvervsevne (fortsat) er nedsat i dækningsberettigende grad påhviler klager. 

Henset til, at klager i funktionsskemaerne udfyldt i sommeren 2016 (bilag 11 og 12) angav, at hans 
(relativt) omfattende smerte og genebillede ikke blot var uændret men tværtimod forværret, så 
må det i forbindelse med bedømmelsen af sagen vurderes, om der må anses for at være uover
ensstemmelse mellem indholdet af de af selskabet foretagne undersøgelser og det af klager be
skrevne gene- og klagebillede. 

Allerede på grundlag af de i efteråret 2016 indhentede oplysninger i relation til klagers graduering 
af karate, forekom det selskabet bemærkelsesværdigt, at klager skulle have et mentalt og fysisk 
overskud, der muliggjorde en sådan graduering. Udtalelserne om kravene til gradueringen som 
disse blev gengivet i artiklen fra [hjemmeside] fremstod således i helt åbenbar modstrid med kla
gers egne angivelser om fysiske og kognitive gener i betydeligt omfang. 

Da klager blev forelagt selskabets kendskab til gradueringen, blev der af klager indhentet og frem
sendt udtalelser om kravene til gradueringen og gradueringens sværhed, der i vidt omfang kon
tradikterede oplysningerne fra artiklen. Selskabet valgte på grundlag heraf imidlertid at lade tviv
len komme klager til gode, da selskabet ved brev af 23. december 2016 meddelte klager, at man 
genoptog udbetalingerne til klager. 
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Imidlertid kunne det via selskabet foretagne observationer (herunder videooptagelser) fra ferien i 
.. . i marts 2017 dokumenteres, at klagers egne angivelser i relation til sit funktionsniveau og om
fattende begrænsninger (både fysisk og kognitivt) som dette havde fundet udtryk i opfølgnings
skemaerne (bilag 11 og 12) i vidt omfang måtte anses for ukorrekte. 

Klager er i forbindelse med observationerne set læse uafbrudt gennem længere perioder, han er 
set gående uden problemer på såvel ujævnt terræn på stranden i ... , men i særdeleshed under 
længere gåture rundt i byen om aftenen (efter en fuld dag i aktivitet), hvor klager alene få gange 
er set under en 'lur' under opholdet på stranden. Klager er set gennemføre en længere oplevel
sestur på mountainbike i høj varme og høj luftfugtighed, og klager er set ad flere omgange sid
dende ved en computer i hotellets lobby uanset, at klager i funktionsskemaerne har angivet, at 
hans overskud til arbejde ved/med PC er tæt på ikke eksisterende. 

Selvom der muligvis kan være ændringer af et gene/klagebillede under en ferie, så er faktum, at 
klager netop selv overfor selskabet har anført, at hans gene/klagebillede er konstant og reelt uden 
variation (gode/dårlige dage). Klager har angivet en lang række meget omfattende gener (ikke 
mindst den siden 2014 udviklede neuropati fra fødderne, som der - så vidt ses - ikke er fundet et 
organisk grundlag for), og har anført, at disse gener reelt umuliggør en lang række funktioner, 
som klager imidlertid er set udføre under observationerne (herunder længere gåture, at stå i læn
gere tid, at læse, at cykle andet end korte ture, at være i aktivitet længere tid af gangen mv.) 

Udover det bemærkelsesværdige i, at klager overhovedet fysisk eller mentalt skulle have været i 
stand til at kunne gennemføre en flyrejse til .. . og retur, når sammenholdes med oplysningerne i 
bilag 11 og 12 (funktionsskemaer) så er aktivitetsniveauet og karakteren af aktiviteterne, som kla
ger er set udføre under observationerne i direkte strid med klagers egne oplysninger til selskabet. 

Allerede af denne årsag er klagers henvisning til Højesterets dom U2017.2147H uden betydning 
for ankenævnets vurdering af nærværende sag. Således var der i højesteretssagen tale om en 
vurdering foretaget af Retslægerådet, der klart angav, at de observerede aktiviteter ikke fandtes 
uoverensstemmende med, hvad der i øvrigt var beskrevet om klagers smertetilstande i de lægeli
ge akter. Til forskel herfra så har klager selv overfor selskabet anført et omfattende klage- og ge
nebillede som begrundelse for reduktionen af sin funktionsevne og erhvervsevne, som - igen -
må anses for helt uoverensstemmende og uforeneligt med de foretagne observationer. 

På grundlag af de i ... foretagne undersøgelser og foretagne observationer fandtes det således 
helt åbenbart, at klagers oplysning om egen indskrænket funktions- og erhvervsevne stod i åben
bar misforhold til og var uforeneligt med observationsmaterialet, hvorfor det var uden betydning 
at indhente supplerende speciallægeundersøgelser af klager. 

Dette understøttes i øvrigt tillige af de Facebook-oplysninger, som selskabet har modtaget, hvor
ved fremhæves, at der af Facebook-opslagene fremgår en række opslag igennem årene som tillige 
må anses for uforenelige med klagers egen angivelse af et indskrænket funktionsniveau og et me
get begrænset socialt liv. Der foreligger således adskillige opslag fra klagers deltagelse i ferier, 
herunder i bjergrige områder og under flere skiferier tillige med deltagelse i adskillige koncerter 
og løbende karatetræning, hvilket er i klar uoverensstemmelse med de af klager angivne ind
skrænkninger. 
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Sammenfattende er det herefter selskabets opfattelse, at klager må anses for med de af selska
bets foretagne undersøgelser og klagers egne oplysninger om stærkt reduceret funktionsniveau 
og funktionsevne at have bragt sig i bevismæssig vanskelig situation, der indebærer, at selskabet 
har været fuldt berettiget til at bringe udbetalinger og præmiefritagelse til ophør. 

Samtidig er det tillige selskabets opfattelse, at klager ikke har løftet sin bevisbyrde for, at han har 
været berettiget til modtagelse af udbetalinger og præmiefritagelse i en periode tilbage til i hvert 
fald 1. oktober 2016 (måneden, hvor klager graduerede i karate) og sandsynligvis langt tidligere . 

Som følge heraf så opretholdes det af selskabet fremsatte tilbagebetalingskrav, idet selskabet dog 
vil afvente med officielt at opgøre og fremsætte tilbagebetalingskravet indtil det tidspunkt, hvor 
ankenævnets kendelse foreligger. 

Særligt for så vidt angår klagers krav på omkostningsbidrag så fremhæves det, at klagers advokat 
bistand i perioden forud for sagens forelæggelse for ankenævnet ikkeses at kvalificere sig til at be
rettige til erstatning for advokatomkostninger, jf. herved betingelserne i FAL §32, stk. 3 og anke
nævnspraksis herom. For så vidt angår omkostninger for advokatbistand i forbindelse med sagens 
indbringelse for ankenævnet så følger det direkte af ankenævnets vedtægter, at klager ikke kan 
kræve sine advokatomkostninger i forbindelse hermed dækket." 

Klagerens advokat har i brev af 26/10 2018 til nævnet blandt andet bemærket: 

"Det er beskrevet i selskabets indlæg på side 10, at selskabet, vist nok i juni 2017, anonymt med 
posten modtog udskrift fra [klagerens] Facebook-profil for perioden fra 2008 til april 2017, og sel
skabet har fremlagt udskrifterne som sagens bilag G. 

I tilslutning hertil oplyser [klageren], at de som bilag G fremlagte udskrifter oprindeligt blev over
bragt [klagerens] advokat den 12. september 2017, jf. bilag 59. [Klageren] udarbejdede derpå sine 
udførlige, skriftlige bemærkninger til udskrifterne, som den 26. september 2017 blev fremsendt til 
selskabets advokat med bemærkning om, at PFA ikke var fremkommet med nogen form for be
mærkninger til, hvad selskabet mente, at udskrifterne skulle vise om [klagerens] aktivitets- og 
funktionsniveau, jf. bilag 60. 

[Klagerens] skriftlige bemærkninger til udskrifterne, som den 26. september 2017 blev fremsendt 
til selskabets advokat, fremlægges som bilag 61. 

Efter selskabets afgivelse af sit indlæg til Ankenævnet for Forsikring den 21. september 2018 har 
[klageren] efter en fornyet gennemgang udarbejdet yderligere en redegørelse med sine bemærk
ninger til udskrifterne. Den supplerende redegørelse fremlægges som bilag 62. 

Som det fremgår af [klagerens] redegørelser, er der ikke grundlag for selskabets synspunkt om, at 
oplysningerne i de som bilag G fremlagte udskrifter fra Facebook skulle dokumentere et 'åbenbart 
misforhold' imellem [klagerens] egne oplysninger om sin indskrænkede funktions- og erhvervsev
ne på den ene side og hans faktiske aktiviteter på den anden side. 

Berigtigelse vedrørende sagens bilag 53: 
I klageskriftet fremlagde [klageren] som bilag 53 fuld journaludskrift fra sin praktiserende læge, 
inklusive epikriser og medicinliste for perioden 10. august 2012 til 19. maj 2017. I journaludskriftet 



Ankenævnetfor Forsikring 

24. 92690 

fra side 66 til 68 findes en epikrise fra ortopædkirurgisk ambulatorium, ... , for perioden 14. de
cember 2011 til 14. maj 2012. [klageren] henleder opmærksomheden på, at epikrisen indeholder 
en række fejl i journalnotaterne, som efterfølgende er blevet berigtiget af to omgange. 

Som bilag 63 fremlægges den oprindelige journal fra 21. august 2012, som bilag 64 fremlægges 
den 1. - ufuldstændige - rettelse fra 14. september 2012, og som bilag 65 fremlægges den ende
lige til rettede journal fra 1. oktober 2012. 

Fejlen skyldes, at ambulatoriet forvekslede to patienter, og de håndskrevne notater om de fejlag
tige journaloplysninger på journalen fra den 21. august 2012 (sagens bilag 63) er foretaget af [kla
geren] ." 

Af selskabets brev af 8/11 2018 til nævnet fremgår det blandt andet: 

"Ad Facebook-opslag og kommentarer hertil 
Det er korrekt - som angivet i klagers advokats brev af 26. oktober 2018 - at selskabets advokat i 
efteråret 2017 (efter overbringelsen af de printede Facebook-udskrifter) modtog de meget omfat
tende kommentarer til Facebook-opslagene og de aktiviteter i form af ferier, koncertdeltagelse 
mv., der heraf fremgår. Kommentarerne gav ikke på daværende tidspunkt selskabet anledning til 
supplerende bemærkninger og det er reelt set heller ikke tilfældet på nuværende tidspunkt. 

Således har selskabet også noteret sig klagers omfattende supplerende redegørelse {klagers bilag 
62), der ligesom klagers tidligere redegørelse for Facebook-opslagene bærer præg af, at aktivite
terne illustreret ved Facebook-opslagene skulle være udtryk for, at klager havde overkommet sine 
omfattende fysiske og kognitive gener for at kunne udføre aktiviteterne, at aktiviteterne er sket 
under betydelige skånehensyn, at klager har ønsket at illustrere et aktivt socialt liv overfor sine 
venner og familie mv. 

Selskabet finder derfor ikke grundlag for at gå ned i eller kommentere klagers individuelle angivel
ser som anført i bilag 62. 

I forhold til klagers afsluttende bemærkninger i relation til selskabets viden om, hvornår klager 
skulle til .. . så gentages det, at denne viden opnåede selskabet fra en anonym kilde, som kontak
tede selskabet telefonisk. 

Selskabet har d.d. fortsat ikke kendskab til hvem den anonyme kilde er og hvorledes vedkom
mende havde opnået viden om klagers tur til ... (tidspunkt for afrejse og destination). 

Selskabet formoder imidlertid (fortsat), at det er den samme anonyme kilde, der i foråret 2017 af
leverede et komplet print af opslag fra klagers Facebook-profil. Selskabet har ikke haft elektronisk 
adgang til Facebook profilen, der af klager er lukket og dermed alene kan tilgås af klagers Face
book-venner. Det formodes også, at dette er baggrunden for, at den anonyme kilde har valgt at 
'klippe' samtlige de printede opslag således, at IP-adressen (sædvanligvis printet nederst på hver 
enkelt side) er fjernet, således at kilden ikke er identificerbar. 

Selskabet må således på det kraftigste tilbagevise, at selskabet skulle 'kigge med', som angivet af 
klager. 
Oplysningerne stammer fra og er overleveret af selskabets anonyme kilde. 
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I relation til de af klager fremlagte bilag 63-65 (oprindelige journaler og tilrettede journaler) så har 
selskabet ikke supplerende kommentarer men henviser til selskabets indlæg af 21. september 
2018." 

Nævnet er også forelagt klagerens supplerende bemærkninger af 24/1 2019, hvor han oplyser, 

at hans tilstand er forværret som følge af sagen mod selskabet, idet han henviser til de vedlagte 

lægelige bilag. Nævnet har også modtaget selskabets brev af 5/3 2018 hvor selskabet bemær

ker, at klagerens oplysning om forværring må ses i forhold til det konstaterede funktionsniveau . 

Nævnet er forelagt bilag fra sagen. Et uddrag heraf gengives nedenfor. 

I en neurologisk speciallægeerklæring af 1/7 2004 er det blandt andet anført: 

"Diagnostik og forløb til nu: 
I oktober 2001 påkøres ... som fører af bil bagfra med kortvarigt bevidsthedstab, udviklede efter
følgende: 

En vedvarende smertetilstand med nakke/ryg smerter, der er i langsom bedring under for
sat behandling, aktuelt 2 dage om ugen, på privat fysiurgisk-fysioterapeutisk klinik, med nu 
aftagende, ikke daglig, medikamentel behandling. Der angives påvist to mindre diskuspro
lapser som en del af forklaringen på smerter, udover nakkesmerterne . ... træner tillige selv 
på kondicykel hvilket dog medfører hovedpine. Tillige balancebesvær, der dog nu kun be
mærkes ved balancekrævende øvelser, ikke i hverdagen . ... er ophørt med tidligere aktiv 
sportsudøvelse (karate (startede selv klub), trampolinspring, svømning, løb, skiløb, squash 
og fodbold). 
Udtalte kognitive klager i form af hukommelses og koncentrationsbesvær der medførte 
skift fra krævende job til mere roligt job som [klageren] dog havde svært ved at udfylde. 
Ved neuropsykologisk testning i efteråret 2003 fandtes let reduceret sproglig spændvidde, 
reduceret verbal indlæring, og tydelig hukommelsesvanskeligheder, men testes i øvrigt in
denfor det normale kognitivt funktionsniveau . Det skal her anføres at ... med sin tidligere 
karriere må forventes at have ligget betydeligt over dette. 
Krisereaktion for hvilken der blev modtaget psykologbistand. Forløbet førte til skilsmisse. 

Et år efter ulykken viste MR af hjernen normale forhold . 

11. januar 2004 indlægges ... med svimmelhed og svær hovedpine med kvalme og opkastninger, 
objektivt påvises tillige venstresidig moderat lammelse, følenedsættelse og koordinationsbesvær. 

Der findes tegn på virus hjernebetændelse (encephalit) ved rygmarvsvæskeundersøgelse med 
forøget antal hvide blodlegemer (initialt 75 leukocytter, senere 6 monocytære). 
MR skanning af hjernen påviser flere små infarkter dybt (nucleus lentiformes) i begge sider af 
hjernen (genfundet ved fornyet MR skanning juni 04), foreneligt med følger efter hjernebetæn
delse .... blev behandlet med antivirale midler og antibiotika med god effekt. 
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Aktuelle: 

Smertemæssigt og fysisk angiver ... at tilstanden nu er næsten som før indlæggelsen januar 04 
dvs. med aftagende, til nu ikke længere fast dagligt behov for stærk smertestillende behandling 
for nakke og rygsmerter, men dog forsat hyppigt behov. Der er forsat stort set daglig svær hoved
pine med lys og lyd skyhed, og i sværere tilfælde opkastninger, sværhedsgrad og hyppighed dog 
forsat aftagende. 
Der angives ingen fornemmelse af kraftnedsættelse, om end der ikke længere dyrkes sport ud
over et kortvarigt genoptræningsprogram. Der er forsat let styringsbesvær af venstre arm og ben. 
Har hyppige muskelkramper i venstresidige læg-, tå-, og halsmuskulatur, samt stivhed i muskula
tur om morgenen. 
Kognitivt klages over udtalt koncentrations- og indlæringsbesvær, nedsat hukommelse, besvær 
med f. eks. at regne simple opgaver, huske navne, kan ikke koncentrere sig om mere end en ting 
af gangen hvor ... tidligere kunne have mange bolde i luften. 
Har forsat læsebesvær (også fokuseringsbesvær under indlæggelsen). 
Ved træthed ordmobiliserings- og udtalebesvær. 
Er udtalt træt, kan falde i søvn på arbejde trods stående (pgra. rygsmerter) arbejdsstilling . 
... føler han knap kan udfylde aktuelle funktion med et ansvarsområde der er betydeligt mindre 
end tidligere. 
Nattesøvn på 7-8 timer, hyppige mareridt omkring børnene og bilulykken. 
Skal hyppigt lade vandet, også en gang natligt (pollakisuri og nykturi, ses efter hjerneinfarkter). 

Resume og konklusion 

Aktuelt arbejder .. på reduceret tid ca . 30 timer fordelt på 4 dage med betydeligt mindre ansvars
område end tidligere og ... føler forsat at han har besvær med at udfylde aktuelle arbejdsopgaver. 
Til nu er arbejdsforholdene klaret mellem arbejdsgiver og ... , herunder at ... selv søgte væk fra for 
krævende arbejde tilbage til aktuelle firma efter UT. 

Ved objektiv undersøgelse findes der d.d. normale forhold fraset tegn på diskusprolaps i lænde
ryggen som anført nedenfor .... er ikke neuropsykologisk testet d.d ., og til tidligere test skal anfø
res at testning altid vurderes i forhold til et normalområde som ... må have forventes at ligge over. 

Det samlede billede med betydelig kognitiv reduktion og smerter kan vel forklares med følger ef
ter biluheld og senere hjernebetændelse med objektivt påvist hjerneskade samt nerverodstryk. 

Vedrørende smerteproblematikken er ... under forsat fysioterapeutisk og fysiurgisk genoptræning 
på privat klinik. Har angiveligt fået påvist to diskusprolapser, hvor der ved objektiv undersøgelse 
d.d. findes tegn på dette, med føleudfald og kraftnedsættelse svarende til venstresidig nerve
rodspåvirkning ved 5 . tænderyghvirvel og korsben. Disse symptomer er under langsom bedring. 
Der må forventes behov for vedvarende fysioterapeutisk vejledt træning samt smertebehandling 
fremover. Tidligere aktivitetsniveau kan næppe opnås, ligesom fysisk belastende arbejde ikke vil 
kunne udføres og der må tages hensyn til arbejdsstilling der må varieres mellem stående og sid
dende. 

Vedrørende de kognitive følger har ... ikke modtaget egentlig genoptræning og ... er nu henvist til 
Udviklingscenter for Bevægelseshandicap og Hjerneskade med henblik på vurdering af muligheder 
for at tilbyde et genoptræningsforløb. Ligeledes er der forsat mulighed for spontan bedring da der 
på undersøgelsestidspunktet kun er gået knap½ år efter debut af hjernebetændelse. 
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På nuværende tidspunkt kan ... ikke arbejde mere tid end aktuelle ca . 28-30 timer ugentligt. ... kan 
ikke forventes at vende tilbage til tidligere niveau af ansvar og ledelse, men ved genoptræning kan 
forventes nogen grad af bedring af de kognitive symptomer. Til da bør ansvars/arbejdsområdet 
være velafgrænset." 

I forbindelse med en neuropsykologisk forundersøgelse på et hjerneskadecenter den 25/11 

2014 er det blandt andet noteret: 

"Neuropsykologisk undersøgelse d. 15.10.03 på foranledning af PFA Pension konkluderede, at det 
ikke kunne udelukkes, at der var let til moderat påvirket funktion indenfor indlæring og hukom
melse samt forringet spændvidde for komplekst, verbalt materiale . 

... blev d. 11.1.04 indlagt på ... Sygehus med svimmelhed, kvalme, hovedpine, lys og lydfølsomhed, 
opkastninger og let venstresidig kraftnedsættelse. GT-skanning viste normale forhold. MR
skanning viste flere hyperintense områder i nucleus lentiformis. Eeg var lidt abnormt. Der fandtes 
desuden forhøjet antal leukocytter. På baggrund af ovenstående fund blev det konkluderet, at der 
var tale om en viral encephalit, dvs. en virusbåren meningitis . ... blev behandlet med antivirale 
midler og antibiotika med god effekt. Han blev udskrevet d. 9.2.04 og vendte gradvist tilbage til 
arbejde. 
Han modtog fysioterapeutisk træning/behandling 5 gange ugentlig, hvilket aktuelt er nedtrappet 
til 1 gang ugentlig. 

Sammenfatning og konklusion: 

Ressourcer og barrierer vurderet ud fra testpræstationen: 
Efter commotio/whip-lash læsion d. 12.10.01 samt virus meningitis i januar 2004 ses problemer i 
form af: 
• moderat reduceret mental spændvidde 
• forringet evne til delt opmærksomhed 
• forringet mentalt tempo ved mere komplekse opgaver 
• let forringet verbal indlæring 
• svært reduceret visuel indlæring 
• moderat reduceret visuel hukommelse 
• usikkerhed ved opgaver, der stiler krav til overblik og problemløsning. 
• Der berettes om indprentningsproblemer for skriftligt materiale - dette er ikke nærmere 

undersøgt aktuelt. 

Potentiale for udvikling af funktions- og arbejdsevne 
Det vurderes, at der er potentiale i form af god indsigt i vanskelighederne, gode eksekutive evner 
og sociale evner, erfaring indenfor området samt generelt god begavelse. Således er det forvente
ligt, at ... vil kunne forbedre sin nuværende funktion på arbejdspladsen." 

Af en fysioterapeutjournal fremgår det blandt andet: 

"7. jun 2012 
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Har det generelt godt i lænd og nakke/hoved, men hø knæ er blevet us af ortopædkirurger både 
offentligt og privat, og der lidt løse ligm med lat, forreste korsbånd er gået lidt I stykker, men og 
holder, flosset menisk og slid, fået injektion med smt stillende og binyrebark, må ikke træne, prø
ver at cykle og løbe, sidstnævnte gøt ondt i knæ. Er stram i hø ankel og låst midt Th. Dd: sidd MET 
col, do costae, es scalenii samt costa 1,2,3 ve, hånd i nakken udspænding ve Th2 suppl med laser" 
manlp do, laser hø plantaris midt senen samt distalt bag tibia med fodbue, manip hø fod, men 
den og er stadig stram. Talt cranie tek, da pt ind imelem får jag fortil i ansigtet. 

6. aug 2013 
Efter beh i går nærmest hold i nakken og har ikke kunne finde hvile eller sove i nat. Dd: kan dreje 
hovedet, men især hø TH 2,3,4, sidd MET cerv, ligg MET cerv samt es hele forsiden, ved kæbeled 
og scalenii og ved clavicula, es splenius, sidd MET øvre TH samt es, MFR og forsøg på manip. 
Dog bedre efter beh, kan ext cerv uden gene. Talt akup som suppl. 

30. jun 2014 
Observation 
Opr. hø knæ oktober 2013 viste meget slid, de skrabede hvad de kunne, så ikke kontakt og hård 
sport med knæ. 
Nu bg hælpuder, fået chockwawe samt hælindlæg med hul i. Beh hjalp ikke og kan putte pilotte i 
hæl pude, henvist til hård hælkap samt ingen udspænding foreløbig. 
Cykler, kan Ikke svømme pga skuldre, mest ve, lnstr i scapula i baglommen til fitness også. 

16. okt 2014 
Observation 
Været på ... , MR og skel igen i dag. Også hos fodterapeut, der har lavet nogle såler, ser gode ud. 
Har anbefalet støttestrømper, som pt finder behageligt. 
El. har taget blodprøver, vitamin mangel mm, blodprøver ok, men måske B mangel. 

Gener er smt under bg hæle, ... mener fedtpuderne er skadede. Kramper i lægge og under fod bue, 
meget og ofte. Hø er værst 

4. dec 2014 
Observation 
Under bg fødder, hø ankel låst, det smt under fødder, værre om aftenen og pt kan næsten ikke stå 
og lave mad pga smt. Man snakker om neuropathi og ... vil måske forsøge med noget Parkinsson 
medicin, forsøg .. .. 
Ve ankel faldt pt ovenpå på en ferie og der lød et knæk, kunne efterfølgende ikke gå . ... kan ikke 
se noget, andet end fedtpuderne er ikke ok 

8. jan 2015 
Observation 
Under fødder stadig gene, smt nærmest som kogende vand og mellem scapula ved Th4-6. 

28. feb 2015 
Observation 
Låsning i lænd, stadig fødder, men lidt bedre dagene efter beh. 

Behandling: 
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Efter beh er den sviende og brændende fornemmelse væk og det er mere hælen. Taper den ind 
selv, faktisk næsten dgl, og det kan være den ødelagte fedtpude, der nu er genen. 

19. nov 2015 
Observation 
Man mener, det er kroniske gener fødder, dvs det er især hø og post hæl kant.gener under . 
... og ... har opgivet, neurologisk, men går til us og har lige fået lavet en gang/tryk test... 

Er tilknyttet smerteklinik .. .. 
Ved ganganalysen så man, der er mere tryk i underlaget, præcis der hvor pt har sine smerter 
Værste sted er rundingen ved hælen, hvor speederen rør gulvet. 

25. apr2016 
Observation 
Brugt såler efter 2. justering i ca. 4 uger. Det har ikke hjulpet. 
Sep såler og bruger nogle bløde såler fra nu af. 

Mærker det rigtig meget under flyvning under trykudligning. 

Havde støttestrømper en overgang,½ år, det føltes som forværring for pt. 

14. sep 2016 
Observation 
Smerter i fødder er uændret eller snarere værre. Der er forværring over de sidste 2 år. Det be
gyndte forår 2 år siden. 

Går til sort bælte prøve, ramt ant ve Costa, ret øm." 

I notat af 20/4 2015 vedrørende en kommunal opfølgningssamtale den 15/4 2015 er det blandt 

andet anført: 

"Ansættelsesforhold: 
Pgl. er ansat i virksomheden .... Pgl. er ansat med en tilskudsdel på 2/3 og været ansat i fleksjob 
siden december 2004. 
Pgl. oplyser, at han arbejder 12 timer ugentlig. 

Jobfunktion: 
Pgl. oplyser, at hans arbejdsfunktion er at teste programmer (fejlrettelser), hvor han modtager en 
vejledning fra en anden medarbejder og arbejder så ud fra denne. 
Pgl. oplyser, at han har brug for faste rutine og har det bedst med kendte rammer. 

Skånebehov: 
Pgl. oplyser, at hans skånebehov bliver tilgodeset og har mulighed for at holde de pauser han har 
brug for. 

Helbred: 
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Pgl. oplyser, at han fortsat går til behandling og træning, da det er vigtigt for hans helbred og dag
ligdag. 
Pgl. oplyser, at han altid har hovedpine/smerter og heraf en dårlig hukommelse. Pgl. oplyser, at 
han inden for det sidste år, har fået mange helbredsmæssige problemer med sine ankler/ fødder 
der svier, 'brænder' og gør ondt. Pgl. oplyser, at han har lært at leve med smerter, men hans fød
der er pt et meget stort problem og fylder meget i hverdagen. 
Pgl. oplyser, at han nogen dage kan sidde op og falde i søvn på arbejdspladsen. 
Pgl. oplyser, at han oplever at en arbejdsuge på 12 timer er pt. lige i overkanten, men lige nu ok! 

Samlet vurdering: 
Det vurderes, at pgl. fortsat har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne og derfor er omfattet af 
betingelserne for fleksjob. 
Det vurderes, at virksomheden har kunne tage hensyn til pgl.s skånehensyn. Det vurderes, at det 
ikke har været muligt at øge arbejdstiden i form af antal timer og intensitet. 
Det vurderes, at det ikke har været muligt at udvikle arbejdsevnen yderligere ved fx ansættelse 
brug af mentor, bevilling af arbejdsredskaber eller kursus. 
Det vurderes, at der ikke er brug for yderligere tiltag." 

I et journalnotat af 7 /5 2015 fra en smerteklinik er det blandt andet noteret: 

"07.05.2015 09:00 B lndl. vurdering ... 
Tidligere 
Angiveligt iflg. tidligere journalnotater som 15 årig encephalitits uden seqeulae. 
2004, som bilist involveret i trafikulykke med svært traume i form af whiplash, ve.sidig hemipare
se, betydelige kognitive følger i form af nedsat koncentrationsbesvær bekræftet ved neuropsyko
logisk test. Pt. har haft et langt forløb med komplikationer i form af meningitis og encephalitis. 
Herefter genoptræning på Center for hjerneskadede. Pt. har haft sequelae i form af kronisk ho
vedpine, ve.sidig hemiparese samt rykninger sv.t. ve. OE og UE samt atypiske bilat. ansigtssmerter 
og neurogen blære. Genoptrænes meget diskret af den ve.sidige hemiparese, episodiske myoklo
ne rykninger især ved træthed og indsovning samt nedsat koncentration. 

Aktuelle 
Pt. angiver, at han gennem det sidste års tid har udviklet tiltagende brændende fornemmelse sv.t. 
begge hæle som breder sig til underfoden, distkret asymmetri af hø. ben, har angiveligt flere 
smerter i dette end på ve. side. Pt. forklarer, at i hvile uden berøring er intensiteten 2-3 NRS men 
lige så snart pt. står på benene smerterne øges i intensitet som kortvarigt udvikler sig til NRS 10 i 
ca. 5-10 min. På baggrund af dette er pt. nødt til at sætte sig ned og finde en anden position til fo
den uden at røre hælen. 
Har gennem det sidste år ikke haft en smertefri periode. 
Pt. supplerer med at efter den svære trafikulykke i 2004 har han haft periodevis pludseligt opstå
ede smerter og herefter fornemmelsen af stiv fod der ikke kunne bevæges i anklen især på hø. 
side. Efter fysisk manipulation via egen læge og fysioterapeutisk behandling udløses brændende 
smerter sv.t. hælen på hø. side, kortvarigt. 

Vanlig medicin 
Tabl. Lyrica som gennem de sidste 2 mdr. via egen læge har været optrappet, aktuelt 150 mg x 1 
mane. 
Tabl. Lyrica 75 mg x 1 eftermiddag. 
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Tabl. Lyrica 75 mg x 1 nocte. 

Funktionsevne, søvn 
Pt. angiver, at han siden trafikulykken pga. ændring af koncentrationsbesvær har haft tendens til 
at falde i søvn uden fysisk eller mental aktivitet. Gennem det sidste års tid haft behov for daglig 
powernap og i forbindelse med opstart af Lyrica har pt. behov for flere powernap i døgnet. 
Nattesøvn: pt. klarer ikke et normalt nattemønster, vågner pga. smerter ved minimal berøring af 
hælene og ellers pga . stærke kramper sv.t. gastrocnemius musklerne bilat., mest udtalt på hø. 
side. 

Objektiv undersøgelse 

Gang: alm. gang påvirket af smerter i begge hæle. Hælgang kan pt. ikke medvirke til pga. stærke 
smerter. Nedsat balance ved liniegang. 
Romberg: med truncus ataksi. 

Konklusion og plan 

Ved objektiv undersøgelse genfindes ve.sidig hemiparese med refleksovervægt kendt fra tidligere 
samt bilat. nedsat sensibilitet op til nederste 2/3 af underfod/underben med nedsat vibrations
sans og diskret truncus ataksi. Endvidere mistænkes diskret ve.sidig neglect muligvis efter tidligere 
hjerneskade. Endvidere i forbindelse med objektiv undersøgelse er der observeret 4 x myokloni til 
ve. OE. 
Pt. konfereres med overlæge .... Umiddelbart opfylder pt. ikke kriterierne for CRPS, t il gengæld 
mistænkes polyneuropati. 

Der er rejst mistanke om polyneuropati og der findes indikation for rp. henvisning til nerveled
ningsundersøgelse* mhp. polyneuropati." 

I et fysioterapeutnotat af 2/6 2015 er det blandt andet noteret: 

"Fysioterapeutisk vurdering 
Pt. er d.d . vurderet med henblik på opstart af specialiseret genoptræning pga brænden
de/stikkende sm. i begge hæle og under begge fødder tiltagende gennem et år. 
Tidligere funktionsevne 

Pt : mener, at han gennem hele sit liv har haft tendens til at problemer med fødder ved fx. når han 
har stået op i længere tid, har haft lukkede sko på i længere tid af gangen - men at dette er hur
tigt gået i sig selv. 
Akt ivitet og deltagelse (aktuelt): 

Pt. går i bløde sko med god stødabsorbering. Kan ikke gå med bare fødder eller lign. pga provoka
tion af sm. I løbet af dagen gør pt. hvad han han for at undgå at stå eller gå - sidder bla ned når 
han laver mad. Pt. er stærkt begrænset i sin dagligdag og fortæller at hver dag går ud på at aflaste 
fødder for at holde sm. mest muligt nede. 

Bevægeapparat: 
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I fysisk aktivitet er præget af nedsat vægtbæring på hæle. Ved let berøring og ved tryk under fød
der angiver pt. nedsat følesant pånær området under hæle, hvor let berøring føles ubehageligt. 
Pt. er palpationsøm svt fascie plantaris. 

Konklusion: 
Pt. med brændende/stikkende sm. i begge hæle og under begge fødder tiltagende gennem et år. 
Angiver sm. svt NRS 3-4 om morgenen med stigning til NRS 8-9 sftermiddag og aften. Pt. er stærkt 
begrænset i sin dagligdag og fortæller at hver dag går ud på at aflaste fødder for at holde sm. 
mest muligt nede." 

Af et neuropsykologisk notat af 26/11 2015 fremgår det blandt andet: 

"Vi drøfter pts. hverdag med skånejob og dels samvær med 3 børn. Pt. fortæller, at det er vigtigt 
for ham, at hans arbejdsopgaver er klare og overskuelige og at han kender proceduren. Han ople
ve r, at han efterhånden har fået disse rammer på plads på arbejdet, hvor han er 3 x 4 timer ugent
ligt . Ligeledes går det også udmærket i hjemmet med 2 teenage børn og en søn på 9 år. Pt. fortæl
ler, at han har været ked af, at han har været hindret i at tage på ferie med børnene de seneste år 
som han har ønsket sig. Dette drejer sig om ferier, hvor han har haft brug for at gå meget, hvilket 
han har været forhindret i pga. de tilkommende smerter fra fødderne. 

I samtalen fremtræder pt. meget talende, med store vanskeligheder i forhold til struktur og at 
holde den røde tråd i samtalen. Man får indtryk af, at dette er en følge af hans hjerneskade. Vi af
ta ler en ny opfølgende samtale mhp. en mere konkret beskrivelse af hans behov i forhold til psy
kologisk smertehåndtering." 

I et funktionsevneskema af 1/7 2016 til selskabet har klageren blandt andet oplyst: 

A. Da&tlreaktlvlteter 

Beskrtv om ru ka, u:Here nedenstående aktiviteter Oi I hllor Iani tid 

Sidde 

Stå 

C.,t<le 

D J" lnien problvmer , ~it;lel 
,tTII dels. hllor lænp ad pnpn .k~<l: ,J(~ll_i~\ ~trl.~~5.ij~~ 
0 Nel, 01/emovedet Ikke 

D Ja. lnpn problemer . "' 

l!lTI I dels, hvor 1æn1e ad liJlten ~iJ ~~- ~~o-~ :f: _t.,~I_ 'Yl!\ti~<l-t( .. . 
0 Nei. 011emovedet ikke J;l h<tv~ <... 

D Ja, inpn problemer . 

Qt' Til dels, hvor lænte ad tangen F1_ !1 ~~ ... -~~-~~f ~u { __ 
D Ne), ovemowdet Ikke 

D Ja, lflien problemer ~ 

1!l TIi dels, hvorlænie ad pnien _\.(9!1:.~ ~~ _"!'.'.':?!~!'... '-1'!1 •• .. . l!frJ! 
0 Nej, 011ertlowdet lkk.e 
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Kilre blV motOrcykei/ knalert 

B. Dalll!l bevæ1ellghed 
Er der nogle .af felgende bevægelSer, du ik.ke kan udfere7 Hvls nel forklar hlcrlor og I lwilken grad. 

l(latre på siger, gå på trapper etc. 

Uggep~knæ 

Slddipå hug 

0 f,1, Ingen problemer 

0 ,a, ingen problemer 

O(r-eJ. forklar l'Norfor <>il h~l!en 9ad: l<tn1 In ~t kor{ VtJn)i. 
fu~ a..t mdK 11iak" Ovcf" L<røf~I cJe/ ho11e:n_j-f,} 03 
~1~~""' lu.>tJ~ ;: ~~-«-. 

(O<rvd~,lnihtd ~+'!~,.. a.. k~~ '" b~"~, 
tf16~kc. a,-vut.v el!<t,-. vd!SL<c ) 

0 Ja, lnwen prOblemer 

RNej. forklilr l'Norlor Ol i h-.ilken t,ad: ~~u tA t brvj {Gr dei 
Wl0h ka..-i H<t<e h,(d~ b.Jlei"'Ce+t\. (~r 1'kkLat 

d ~i '(l$.r ai f.re.., provo k-er-e ~wi v!.c: ) & 
.=~----------,---------------------T• 

Strække annene owr skuldrene ¼.,.,k ~Ja. n1en l)fot,elTl8' 

Løfte no1et over s~drene 

\\(,J-re..: liNeJ, forldarl'Norforogl tl'Alk:en wad: G;r-bar&f o.,d-t. W;ll 
{;J ~ ~~ q/'6--.2oH, 

D Ja. 1n1en problemer 

L 

J.!(Nef, fol'ldarhvorforOilhvll<en vad: OV\CJt; <c>kufclre./ ttol<t<e. ' 
es ry-9 Y's'( j4P~ l~tlt,(". ~lAv i'k~ kt>n ey..,~ 

9.tulclret\~ 
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G3 pa ujævnt underta!J(terræn 

C. Oagllge løft 

H110r meil!t kan du løfte/bære? 

av noile eJcSempler ~ twad du kunne 

løfte/tare inden skaden/sjlidonvnen 01 

nvao ou ikke kan tette/Oære nu: 

D. Dqllp aktiviteter 
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D Ja, ingen protieeme-

~Ntj, forklar tworfor 01 I h1Alken 1rad: Af~,ve.."7,wa~ F<t>t~ 
~OW\ •m. .q~"2rne.. koV\$U.,,i; '3tf-r ; ko_,o,J~ 
Va,tJ. UJo1tv,"i t...e"~ ~ 5f:ør..--e. "C'o/k pa' 
t: H~ -tOc:1 f lacl-e :::: ~t-<b~rc. s~ eri< 

o- \o \<4t ~- t> k ~ h v:s W i.,•t k"'f"" i la vt 
··-··-· .... .q.~~20 ~: Sm~ - • ·-· - t ,_ 

'lo< k1 : 10.,, ikk-e_., e;,kk~ Smv 

~ ... : l<u"~.c. ~~ lq;.(ltc ~I\ Vbk)en ~J_ 

Hllilken effekt harskaden/svtdommen haft på di7 Vdt,4d skemaet så prædst som mUllil. 

Beskriv e.ientuele prol:femer med !MIite 
1ørem~1. som et opstået som føl2e af skaden 

IFK opvask; stevslJillhl, gutwa5k, Indkøb, 
havearbejde! 

------------r-----------:-----------"-"',f 
L~S<.r- a lc!il3. Wte.rc. ( d.:s$e. faP,,.er e:, et. t-Læse !beger, blade. magasiner, aviser! 

Se TV,. bruge PC/Internet, gå I biografen, 
teatret m.v.? 

Hvilke fritidsaktiviteter kunne du udfere 
Inden sl<aden opstod ffli 9/envne, danse, 
gymnastik, leb, gdf, styrketra1ln1l 

f°n~"'~":dt - W\(I\ -Dor\ Ur 3aJ{ ri.t!dvenJ,Jf,eJe,,,} < 
~ 

t 
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eler tcun udføre I mindre omfaf'II nu7 Beskriv 
l'ftlor meget 011 h11c>rfor . 
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" ' 
Er dine 1ener konstante? 

Hvis du Ikke har konstante eler veo.iarel'lle 
11ener, beskriv venl!itSt. l'ftlor ofte du har 
11ener (anlal pflle da!lllgt, eler da11e pr. 
uee, månedl11t. årtlgtl 011 hvor læf'II' de 
varer af lil"!l•n7 

ØJ:NeJJ 
D Ja. beslcriV l'ftlordan pnerne viser s111: 

~V\ c. <l r' ~,, kol'lsta.n. i.-e.. • . fol~ de OJ 
t"lli'ste.n f o.-v~rre, hu,-i,,t. 05 ma,ko,.... t vt:.J 
l<v;,\ \ i H~ b<la~ln:t'lJ 
tt1'1ft'J ~r'n ... .(b,.~,~ siJJ .-, ve.J -f:n.dhe d

1 
ltc,nc.-4, ... 

{,-a,t,·, vi ".J ~nt'.-i 

N~~Le~ kovish.-,{~ . f lle.rs - \N'I~,~ ~a._,< 
di'.'ijl,'1 t 

I et ortopædkirurgisk journalnotat af 20/9 2016 er det blandt andet angivet: 

"For ca. et halvt år siden, da pt. lå på maven i sengen og støttede på albuen, så mistede han lidt 
muskelkraft i hø. skulder og det gjorde rigtig ondt, muligvis har det været subluksation. Der er ikke 
nogle billeder der bekræfter det, eller har bekræftet det. 

Der foreligger rtg. fra den 19.09.16 her, der viser fuldstændig normale, ossøse forhold. Ingen tegn 
til Bankart skade eller HillSachs- læsion. Der er fin plads subakromielt, der er en type li acromion. 

Objektivt 

Hø. skulder: Det er meget påfaldende, at hø. skulder hænger ekstremt lavt, dvs. at det er fordi 
skulderen er drejet frem. Skulderbladet står næsten horisontalt, i stedet for opad, men pt. kan 
godt løfte skulderen opad, trække skulderbladet tilbage symmetrisk, og der er ikke mistanke om 
udfald af musculus serratus. Der er stærke smerter i ledlinien, også fortil og opad. Ikke alle test 
kan undersøges med sikkerhed. Abduktion med nød og næppe til 160 grader, men stærke smerter 
fra 40 grader og opad - det samme med fleksion. Udadrotation til ca. 65 grader, indadrotation 
med hånden til baglommen. Let palpationsømhed omkring proksimale bicepssene, og let ømhed 
over ACleddet. Subakromiel impingement er svært at undersøge, da han ikke kan abducere så 
meget, der kunne godt være et element der. Adduktion er meget svært, det er smertefuldt. O'
Briens test er positiv, Speeds test er negativ, ingen tegn til luksation eller subluksation, apprehen
siontest negativ. 

Konklusion 
Formentlig svær koordinationsbesvær i skulderbladet, muligvis allerede fra ungdommen, idet pt. 
altid har syntes at hans skulder er skæv. Der er normal sensibilitet i hø. OE, ingen tegn til muskel-
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atrofi, god kraft i rotator cuff'en. Jeg tror der er sekundære problemer intraartikulært med irrita
tionstilstand, muligvis er der en SLAP-læsion." 

Af et ortopædkirurgisk notat af 22/11 2016 fremgår det blandt andet: 

"Der foreligger MR-skanning: 
Denne viser SLAP li læsion. Fin rotator cuff. Bicepssene i.a. 
Det midterste glenohumeralligament er let fortykket. Der er ellers normale forhold . 
Patienten er gået i gang med træning, og det giver pote, men han er stadigvæk øm samme sted, 
inde i leddet, og det kan sagtens skyldes hans SLAP li læsion. 
Patienten tilbydes artroskopi 
hvor man kan teste labrum og hvis den er tilstrækkelig løs, så kan man reincerere den med det 
samme. Hvis den ikke er så løs, så kan man oprense." 

I journalen fra klagerens praktiserende læge er det blandt andet noteret: 

"02-02-2017 Akut belastningsreaktion 

Kontakt tekst: 
CJ . 1. samtale 
Føler at det hele ramler. Bryder i gråd umotiveret på job. Lang snak om kroniske smerter, børne
ne, hans [familiemedlem] der skranter, mor som gik bort for nogle år siden. [Klageren] har været 
stærk og løsningsorienteret længe i forhold til sin kroniske smerteproblematik {efter trafikuheld i 
2001). 

02-02-2017 Svimmelhed 

Kontakt tekst: 
CJ. For 3 dage siden debut af rotatorisk svimmelhed. Ej snottet. Døjer med mange ryg- og skulder
smerter (nylig OP i højre skulder) samt hans velkendte kroniske, neuropatiske smerter i ben. 
OBJ : usikker gang. Neg. Romberg. Normal FNF. Otoskopi : let rødtegning af trh bilateralt. 
Nakkeåg: mange myoser. 

Ambulantepikrise 
Afsendt: 08-12-2016 

EPIKRISE: 
08-12-2016: 
Ambulant notat 
Har ikke set patienten tidligere . Vi gennemgår kort smerteanamnese for de sidste 15 år samt re
sultaterne af de undersøgelser som er blevet bestilt via CRPS-klinikken og karkirurgisk afd RH . Pa
tienten giver udtryk for at han mangler en forklaring på hans kroniske smertetilstand som debute
rer ved et trafikulykke (højenergi traume) for 15-16 år siden. Efterfølgende og formentligt uaf
hængigt af UT meningitis/encephalitis med hemiparese og langt genoptræningsforløb. Patienten 
fortæller at han aldrig har genvundnet tidligere funktionsniveau hverken fysisk eller mentalt. Kro
niske generaliserede smerter i form af hovedpine samt smerter lokaliseret til nakke, ryg, bækken 
og ben . Det er hælsmerter som måske ikke er de værste smerter, men de smerter begrænser pa-
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tientens aktiviteter mest. Mentalt beskriver patienten nedsat koncentrationsevne og manglende 
overblik. 

Vurdering: Det er udfra anamnese og tidligere obj undersøgelse sandsynligt at patienten har en 
central neurogen smertetilstand med tegn på central sensibilisering. Patienten informeres om ba
sal smertefysiologi 
Plan: Formålet med det ambulante besøg er at optimere den farmakologiske behandling. 
Patienten starter med duloxetin 30 mg til natten. Telefontid hos sygeplejerske om 1 uge og heref
ter optrapning til max 120 mg, og samtidig seponering af amitriptylin, hvis patienten tolererer be
handlingen. 

16-06-2016 Ambulante epikriser 

KARKIRURGISK KLINIK 

EPIKRISE: 

Ambulantepikrise 

[mand i 40'erne]-årig mand henvist fra egen læge mhp. vurdering af perfusion af begge UE. Pt. var 
tilbage i 2004 udsat for voldsomt trafikuheld med neurogene skader og debuterer så for ca . 2 år 
siden med bilat. svære gener fra begge fodsåler i form af af hyperæstesi og brændende smerter. 
Det er især ved berøring og når pt. skal træde ned på fødderne. ingen forværring af generne i lig
gende stilling og så længe der ikke er berøring af fødderne, er pt. smertefri. 

Objektivt 

Pt. konfereres med ovl. ... og vi tager pt. på gangbånd med høj hastighed og elevation i 15 min. 
Dette giver udtrætning i det højre ben, men ikke klassiske entrapmentgener. Efterfølgende tryk
måling lige efter aktivitet viser ej heller trykfald på ankelniveau. 

Vurdering 
God arteriel perfusion af begge UE, ingen mistanke til entrapment. Pt's gener lyder mest af alt af 
neurogen karakter og muligvis udløst tilbage i 2004 i forbindelse med ulykken selvom generne 
først er kommet for 2 år siden." 

Af en psykologisk udtalelse af 9/1 2019 fremgår det blandt andet: 

"{Klageren] har på foranledning af sin advokat bedt mig skrive en aktuel udtalelse 

SB henvender sig igen i marts 2017 og vi påbegynder et nyt behandlingsforløb. Dette er stadig i 
gang. 
Det aktuelle behandlingsforløb: 
Der var flere grunde til [klagerens] henvendelse. Den væsentligste er her, at de kroniske smerter, 
som han har måttet leve med i de mange år siden ulykken, de seneste 4-5 år var blevet komplice
rede af neuropatiske smerter, som har invalideret ham yderligere. Hans gangfunktion er kom
promitteret i alvorlig grad og han fortæller, at disse nye smerterformer især har ramt fødderne, 
der føles som om 'de er anbragt i kogende vand' . Det medfører ikke alene vanskeligheder med at 
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gå og især at stå, men også vanskeligheder med at finde ro og hvile; hans søvnproblemer er derfor 
forværrede. 
Hans hovedpiner er blevet værre og hyppigere, ligesom han oftere bliver svimmel. 
Han har haft to fald i forbindelse med tab af bevidsthed i det tidsrum, jeg har haft samtaler med 
ham. 
Hans følsomhedstærskel er stadig lav (jfv. Tidligere udtalelser), hans stemningsleje er lavt med 
grådlabilitet, sorgreaktioner og tristhed og angsten er i dag knyttet til angst for fremtiden og yder
ligere funktionstab. 

På det mentale område er der med stor sandsynlighed en forværring af hans kognitive funktion i 
gang. 
En forværring, der yderligere rammer kognitive funktioner som koncentration, evne til at fasthol
de fokus, overblik og hukommelse. (Disse funktioner har været kompromitterede siden ulykken.) 
Funktionstabene rammer hans evne til at bestride sit fleksjob. 
Faktuelt er hans arbejdsevne således blevet reduceret gentagne gange. 
Til trods for de mange hensyn, der, fra arbejdspladsens side, er taget til hans funktionsnedsættel
ser i årenes løb, bliver det sværere og sværere for ham at håndtere arbejdet. Det er umuligt for 
ham at læse relevant faglig information, det er næsten umuligt for ham at sætte sig ind i nye ting 
og hans behov for hvilepauser bliver hyppigere og hyppigere; dvs. Hans kognitive formåen ud
trættes endnu hurtigere end før. 

Hans stærke motivation for at klare sig, at kunne virke som far og kollega har haft en pris; Den har 
betydet, at han har 'overkørt' sig selv i alle disse år, præsteret mere end han i virkeligheden kun
ne. 
Det kunne måske endda være gået, hvis han ikke for en 4-5 år siden var blevet ramt af det næste 
smertehelvede og andre svære livsudfordringer. 
De har væltet den mentale balance, han oplevede, han havde fundet i forhold til at klare et liv 
med kroniske smerter. 
De neuropathiske smerter har på en mere gennemgribende måde påvirket hans selvopfattelse og 
hele hans livsgrundlag. 

Som anført i det forrige er der flere og flere tegn på yderligere forværring af hans fysiske og kogni
tive funktionsniveau og det påvirker andre områder af hans liv. 
Han kan ikke mestre sociale sammenhænge mere og han er bange for den sociale isolation, som 
følger deraf. 
Han har ganske enkelt ikke kræfter og overskud til at vedligeholde sociale relationer, blandt andet 
fordi han ikke kan følge med i samtaler med andre og andre har ikke tid til at høre, hvad han har 
at byde ind med. 

Konklusion: 

De sidste 4-5 år er hans livssituation blevet yderligere forværret både fysisk og mentalt på grund 
af nye fysiske udfordringer (neuropathiske smerter), som døgnet rundt udfordrer hans mentale 
kapacitet, ligesom han har været ramt af ydre udfordringer, som han ikke har været mentalt gea
ret til at håndere. 
Hvis man diagnostisk skulle sammenfatte nogle elementer, der kunne beskrive hans situation, 
ville kronisk stress være det bedst dækkende begreb. I forhold til PTSD diagnosen efter ulykken er 
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der stadig symptomer på vedvarende alarmbereskab, såsom søvnproblemer og hyperårvågenhed, 
ligesom han har lejlighedsvise mareridt. 

Det er min vurdering, at hver gang en ny stressor (smertemæssigt eller funktionsmæssigt) melder 
sig, udløses en tilpasningsreaktion {ICDI0 F43.2 /ICDll 6B63). Han har således i alle årene forsøgt 
sig med stadige tilpasninger til nye stressudløsende forhold. Dette stadige stressbearbejdningsar
bejde har udtrættet hans kognitive kapacitet med emotionelle reaktioner til følge i form af frem
tidsangst og depressive symptomer." 

Nævnet er forelagt de fremsendte observationsrapporter og de fremsendte videoklip er gen

nemset af nævnets sekretariat. Nævnet er også forelagt klagerens bemærkninger til observati

onsrapporterne og facebookopslag. 

Af klagerens police fra november 2001 fremgår det blandt andet: 

"Udbetaling ved invaliditet 
Udbetaling ved invaliditet forudsætter, at Deres erhvervsevne er nedsat til 1/2 eller derunder af 
den fulde erhvervsevne. 

INVALIDEPENSION og SOLIDARISK INVALIDEPENSION udbetales til Dem, hvis De bliver invalid inden 
1/3 2034. Udbetalingen sker, så længe De er invalid, men ophører dog senest på det anførte tids
punkt. 

AFVIGELSER FRA FORSIKRINGSBETINGELSERNE 
Der gælder følgende ændringer i forhold til afsnit C i 'Forsikringsbetingelser- 1. juli 1999': 

Paragraf 1. 'Definition af invaliditet/erhvervsevnetab' 
Stk. 1 erstattes med følgende : 
'Ret til invalidepension og/eller præmiefritagelse indtræder, når forsikredes erhvervsevne på 
grund af sygdom eller ulykkestilfælde er nedsat til halvdelen eller derunder af den fulde erhvervs
evne' . 
Stk. 2 udgår 
Stk. 3 udgår" 

I forsikringsbetingelserne hedder det blandt andet: 

"C Betingelser for invalideydelse og præmiefritagelse 

Stk. 5. En ydelsesberettiget nedsættelse af erhvervsevnen foreligger, når forsikrede efter PFA 
Pension's skøn - ikke længere er I stand til at tjene mere end en tredjedel respektive halvdelen af, 
hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Be
dømmelsen sker på grundlag af en helhedsvurdering under hensyn til forsikredes tidligere og nu
værende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse. 

§ 3. Dokumentation 



Ankenævnetfor Forsikring 

40. 92690 

PFA Pension kan til enhver tid kræve dokumentation for, at forsikredes erhvervsevne er nedsat I 
ydelsesberettiget grad, og kan forlange de oplysninger, som PFA Pension anser for nødvendige til 
bedømmelse heraf. 
Desuden er forsikrede forpligtet til at lade sig undersøge af tæger, som anvises af PFA Pension." 

Nævnet udtaler: 

Klageren, der er født i 1960'erne, har en økonomisk uddannelse og har været ansat i en chefstil

ling. Han var den 12/10 2001 impliceret i et færdselsuheld, hvor han blev påkørt bagfra, og han 

pådrog sig en whiplash-læsion. I 2004 blev han syg med viral hjernehindebetændelse (en

cephalitis), som han har oplyst også har medført varige følger. Klageren har oplyst, at han har 

gener i form af blandt andet nakkesmerter, hovedpine, øget trætbarhed, smerter i ryggen, hu

kommelses- og koncentrationsbesvær og smerter i ben. I 2014 er der tilkommet yderligere ge

ner i form af konstante kraftige smerter under fødderne. Han blev tilkendt fleksjob hos sin tidli

gere arbejdsgiver pr. 15/11 2004, og han har anført, at han ikke er i stand til at arbejde mere 

end 12 timer om ugen fordelt på 3 dage. 

Klageren er utilfreds med, at selskabet pr. 1/5 2017 har standset dækningen ved tab af er

hvervsevne. Han har anført, at det er selskabet, der skal bevise, at han ikke længere er beretti

get til dækning, og han har gjort gældende, at selskabet ikke har løftet sin bevisbyrde ved det 

fremlagte materiale. Han har bemærket, at der er forskel på hans hverdag med arbejde i fleks

jobbet og afholdelse af ferie. 

Selskabet har ydet dækning for det anmeldte erhvervsevnetab fra den 1/7 2002 og til den 1/5 

2017. Selskabet har taget forbehold for at kræve tilbagebetaling af ydelser fra i hvert fald den 

1/10 2016. Selskabet har bemærket, at dette krav afventer nævnets kendelse. Selskabet har 

anført, at klagerens egne oplysninger om hans indskrænkede funktions- og erhvervsevne står i 

åbenbart misforhold til det foretagne undersøgelser og observationer. Selskabet har videre 

henvist til, at der af Facebook-oplysninger gennem en årrække fremgår opslag, som må anses 

for uforenelige med et indskrænket funktionsniveau og et meget begrænset socialt liv. 
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Det fremgår af sagen, at klageren er berettiget til dækning, hvis hans erhvervsevne nedsættes 

med mindst halvdelen på grund af sygdom eller ulykke. Det fremgår af forsikringsbetingelser

nes afsnit C, § 1, stk. 5, at en ydelsesberettiget nedsættelse foreligger, når forsikrede ikke læn

gere er i stand til at tjene mere end halvdelen af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdyg

tige personer med lignende alder og uddannelse. 

I forbindelse med en undersøgelse ved et hjerneskadecenter den 25/11 2004 er det blandt an

det noteret, at klageren som følge af whiplash-læsionen i 2001 og hjernebetændelsen i 2004 

ses at have problemer i form af moderat reduceret mental spændvidde, forringet evne til delt 

opmærksomhed, forringet mentalt tempo ved komplekse opgaver, let forringet verbal indlæ

ring, svært reduceret visuel indlæring, moderat reduceret hukommelse og usikkerhed ved op

gaver, der stiller krav til overblik og problemløsning. 

I et notat af 20/4 2015 fra en kommunal opfølgningssamtale er det noteret, at klageren fortsat 

går til behandling og træning, at han altid har hovedpine, smerter og heraf dårlig hukommelse, 

og at han inden for det sidste år har fået problemer med sine ankler og fødder, der svi

er/brænder. Det er anført, at han har lært at leve med smerter, men at fødderne er et meget 

stort problem, ligesom det er noteret, at han nogle dage kan sidde og falde i søvn på arbejds

pladsen. Det angives, at klageren fortsat har væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, og at der 

ikke er brug for yderligere tiltag. 

Klageren har i et opfølgningsskema af 1/7 2016 til selskabet blandt andet oplyst, at hans til

stand var forværret på grund af kraftige smerter under fødderne, og det var som at gå i kogen

de vand konstant. Herudover har han anført, at han havde mere hukommelses- og koncentrati

onsbesvær, og at han oftere falder i søvn under arbejdet. I funktionsevneskemaet af samme 

dato angav han blandt andet, at han kun kunne gå kort til nærmeste sidde- eller liggeplads, at 

han kunne sidde 4 timer på job og til måltider, og han angav det som "Et helvede". Han oplyste, 

at han kun kunne stå få minutter, cykle korte ture (smertefuldt) og køre bil i 30-45 minutter 

(meget smertefuldt). Han oplyste videre, at han kun kortvarigt kunne ligge på knæ, at han ikke 

kunne sidde på hug, og at han ikke kunne strække højre arm over skuldrene eller gå på ujævnt 
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terræn. Han oplyste, at det "Føles som om fødderne konstant går i kogende vand. Ujævnt ter

ræn= Større tryk på lille fodplade= større smerte". Han oplyste, at han "Læser aldrig mere (dis

se papirer er et mareridt - men forstår godt nødvendigheden)". Endvidere fremgår det, at han 

ikke kunne udføre fritidsaktiviteter, men at han dog drømte om at graduere til sort bælte i kara

te og eventuelt svømme igen. Han oplyste, at smerterne i fødderne var næsten konstante og 

blev forværret hurtigt og markant ved kun lille belastning. 

I et ortopædkirurgisk journalnotat af 20/9 2016 er det noteret, at han ca. 1/2 år tidligere havde 

mistet lidt muskelkraft i højre skulder, da han lå på maven i sengen og støttede på albuen, og 

der var mistanke om en SLAP-læsion. Det er den 22/11 2016 noteret, at en MR-scanning havde 

vist en SLAP li læsion, og klageren blev tilbudt artroskopi, som blev udført den 22/12 2016. 

I en neurologisk epikrise af 8/12 2016 er det blandt andet noteret, at klageren har hælsmerter, 

og at det er disse, som begrænser hans aktiviteter mest. Det er anført, at det vurderes, at det er 

sandsynligt, at klageren har en central neurogen smertetilstand med tegn på central sensibilise

ring. I en karkirurgisk epikrise af 16/6 2016 er det noteret, at klageren har god arteriel perfusion 

af begge underekstremiteter, og generne mest af alt lyder til at være af neurogen karakter. 

I en psykologisk udtalelse af 9/1 2019 er det angivet, at klagerens tilstand gennem 4-5 år er for

værret både fysisk og mentalt på grund af nye fysiske udfordringer og ydre udfordringer, som 

han ikke har været mentalt gearet til at håndtere. Det angives, at kronisk stress er bedst dæk

kende for klagerens tilstand. 

Nævnet er forelagt både observationsrapporter, opslag fra Facebook og oplysninger om klage

rens karategraduering. Der er foretaget observation af klageren under en ferie i udlandet, hvor 

han ses ligge på stranden, bade, cykle, læse, anvende PC, stå og gå uden restriktioner i bevæ

gelserne. 

Efter en gennemgang af sagen finder nævnet ikke grundlag for at kritisere selskabets afslag på 

dækning for tab af erhvervsevne efter den 1/5 2017. 
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Nævnet finder, at klageren på baggrund af de foreliggende observationer og Facebook-opslag 

har bragt sig selv i en bevismæssig vanskelig position. Nævnet finder, at der er et misforhold 

mellem klagerens oplysninger om sine gener i opfølgningsskemaet og funktionsevneerklærin

gen af 1/7 2016 og de fremlagte undersøgelser. Nævnet har blandt andet lagt vægt på klage

rens angivelser i sine begrænsninger i at sidde, stå, cykle, læse, dyrke sport og bevægelsesbe

grænsninger i forhold til klagerens aktiviteter med blandt andet karate, ferierejser - herunder 

skiferie og rejser til andre kontinenter - samt de observerede bevægelsesmønstre. 

Tilbagebetalingskrav 

Som sagen er forelagt finder nævnet, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en konkret 

økonomisk tvist mellem parterne, hvorfor nævnet ikke har grundlag for at tage stilling til beret

tigelsen af et eventuelt tilbagebetalingskrav. Nævnet bemærker, at såfremt selskabet efter 

nævnets kendelse retter et tilbagebetalingskrav mod klageren, vil spørgsmålet om berettigelsen 

af kravet kunne indbringes for nævnet. 

Advokatomkostninger 

Klageren har anført, at selskabet skal yde dækning for omkostninger med ca. 40.000 kr. inkl. 

moms for advokatens arbejde forud for, at sagen blev indbragt for nævnet. Selskabet har afvist 

kravet med henvisning til, at advokatbistanden ikke har været rimelig eller nødvendig, jf. forsik

ringsaftalelovens § 32, stk. 3. 

Efter en gennemgang af sagen finder nævnet efter en samlet vurdering, at selskabet skøns

mæssigt skal erstatte klagerens advokatomkostninger med 10.000 kr. inkl. moms for advoka

tens arbejde forud for sagens indbringelse for nævnet. 

Nævnet har blandt ,andet lagt vægt på, at selskabet oprindeligt havde oplyst til klageren, at den 

fortsatte dækning skulle afklares ved indhentelse af speciallægeerklæringer, men at klageren 

efterfølgende modtog selskabets brev af 7 /4 2017 fra selskabets advokat, hvor det blev oplyst, 
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at der var foretaget en række undersøgelser, og at selskabet ønskede et møde med klageren i 

denne anledning. Klageren blev i brevet opfordret til at møde ved juridisk bisidder. 

På foranledning fra klagerens advokat fremsendte selskabets advokat efterfølgende det ind

hentede omfattende undersøgelsesmateriale. 

Nævnet finder, at det i den konkrete situation var både rimeligt og nødvendigt for klageren at 

afholde udgifter til advokatbistand, jf. forsikringsaftalelovens § 32, stk. 3. 

Som følge heraf 

bestemmes: 

Selskabet, PFA Pension, skal erstatte klagerens advokatomkostninger med 10.000 kr. inkl. 

moms. 

Klageren får i øvrigt ikke medhold. 

Svend Bjerg Hansen D U bekræftes 

Carsten Sennels 


