
• Ankestyrelsen

 
 
 

Afgørelse 

Din fagforening har på dine vegne klaget over Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikrings afgørelse om godtgørelse for varigt men og afslag på 
erstatning for tab af erhvervsevne. Forsikringsselskabets advokat har 
klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om 
anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade. Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring afgjorde sagen den 1. juni 2018. 

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag. 

Resultatet er: 

• Dine lændesmerter er ikke en arbejdsskade.

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse 
af den 1. juni 2018 om anerkendelse. 

• Vi ophæver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af den
1. juni 2018 om varigt men og tab af erhvervsevne.

Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af den 1. 
juni 2018 om varigt men og tab af erhvervsevne ikke længere gælder. 

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen. 

Venlig hilsen 
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Begrundelsen for afgørelsen om afslag på anerkendelse 

S�dan vurderer vi sagen 

Ankestyrelsen vurderer, at det ikke er godtgjort, at du var udsat for en 
arbejdsskade den 1. maj 2017. 

Hvad er afgørende for resultatet 

Du har oplyst, at du kørte i bus sammen med en borger, der sad i 
kørestol og var fastspændt med sele. Under en opbremsning gled 
borgeren ud af kørestolen. Borgeren klagede over, at det gjorde ondt, og 
du ville derfor hjælpe borgeren ved at få ham ned at ligge på gulvet. Du 
prøvede at få selen af borgeren. Du satte dig på knæ på gulvet bag 
borgeren og fik ham løftet op på dine lår. Du løftede ham tættere på 
selespændet for at få fat i det, og du fik til sidst åbnet selen. Efter at 
selen var kommet af, sad du fortsat med borgeren i siddende stilling. Du 
løftede borgeren for at få ham ned på gulvet, hvor du mærkede et stræk 
i lænden 

Vi lægger vægt på, at du har oplyst i din spørgeskemabesvarelse, at du 
efter hændelsen kun havde lidt smerter on/off, og at du derfor ikke 
kontaktede læge. Herudover arbejdede du fuld tid i seks uger efter 
hændelsen. 

Vi lægger også vægt på, a du har oplyst, at du fik stærke smerter med 
udstråling morgenen efter, at du havde været på kursus, hvor du havde 
siddet ned hele dagen. Vi lægger i den forbindelse også vægt på, at du 
først søgte læge den 19. juni 2017, og du har oplyst, at du var på kurset 
den 15. juni 2017. 

Vi lægger videre vægt på, at det fremgår af journalnotatet af den 19. 
juni 2017, at du havde haft lændesmerter on/off siden starten af maj, og 
at det var blevet bedre ind imellem. Det fremgår også af journalnotatet, 
at du blev henvist til fysioterapeut. Du har således ikke været hos anden 
behandler i perioden frem til første lægehenvendelse. 

Efter en samlet vurdering finder vi, at du ikke har godtgjort, at du har 
været udsat for en arbejdsskade ved hændelsen den 1. maj 2017. 

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, din 
spørgeskemabesvarelse af den 18. september 2017 og 
journaloplysningerne fra din læge. 
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Om reglerne 

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller 
psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, 
som sker pludseligt eller inden for 5 dage. 

Det er den tilskadekomne, der har bevisbyrden for, at 
arbejdsskadelovens betingelser for at anerkende en ulykke som en 
arbejdsskade er opfyldt. Det betyder, at det er den tilskadekomne, som 
skal dokumentere, at der er tale om en personskade, en hændelse eller 
en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage, og at der er 
årsagssammenhæng herimellem. 

I vurderingen af, om dette er dokumenteret, kan følgende elementer 
. d o in ga: 

• Tilskadekomnes forklaring om, hvad der er sket, og hvornår det
er sket

• Er der søgt læge/behandler, og hvornår er det sket
• Hvad er der oplyst ved læge-/behandlerbesøgene om årsagen til

besøgene
• Er der oplyst om en hændelse eller påvirkning ved

lægen/behandleren, og hvilken hændelse eller påvirkning er
beskrevet

• Er arbejdsgiver bekendt med hændelsen og/eller skaden
• Har tilskadekomne været sygemeldt, og hvor længe har

tilskadekomne været sygemeldt
• Har tilskadekomne fortsat sit arbejde, og er det sket med eller

uden skånebehov
• Er der vidneforklaringer, og hvornår er disse afgivet.

Vi foretager en konkret afvejning af elementerne i de enkelte sager. 

Begrundelsen for afgørelsen om ophævelse 

S§dan vurderer vi sagen 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser af den 1. juni 2018 om 
varigt men og tab af erhvervsevne gælder ikke længere. 

Hvad er afgørende for resultatet 

Grunden er, at det er en forudsætning for at træffe afgørelse om og 
tilkende godtgørelse/erstatning, at der foreligger en anerkendt 
arbejdsskade. 
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Mødebehandling 

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om 
resultatet. Der er enighed om afgørelsen. 

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde 
på www.ast.dk. 

Bemærkninger til klagen 

Forsikringsselskabets advokat har klaget over afgørelsen om 
anerkendelse. 

Forsikringsselskabets advokat henviser til beskrivelsen af hændelsen og 
til de helbredsmæssige oplysninger. 

Forsikringsselskabet skriver, at du foretog et delvist løft af en borger, 
mens du sad på gulvet med borgeren ind til kroppen. Du løftede således 
ikke borgerens fulde vægt, og løfte skete tæt ind til kroppen. 

Forsikringsselskabet skriver også, at du først henvendte sig hos din læge 
den 19. juni 2017, altså seks uger efter hændelsen og efter, at der var 
sket en voldsom forværring af lænderyggenerne uden anden kendt årsag 
end en uges sengeleje og en kursusdag med stillesiddende arbejde. 

Forsikringsselskabet skriver videre, at du har oplyst, at du siden 
hændelsen den 1. maj 2017 havde haft lændegener on/off, hvilket dog 
ikke havde givet anledning til, at du rettede henvendelse til din læge. 

Forsikringsselskabet mener, at du ikke har løftet bevisbyrden for, at der 
er sket en skade. 

Forsikringsselskabet mener også, at hvis det måtte lægges til grund, at 
hændelsen medførte lænderyggener, har der alene været tale om lette, 
forbigående og ikke behandlingskrævende gener, hvilket understøttes af, 
at du ikke fandt anledning til at henvende dig til læge eller anden 
behandler i perioden fra den 1. maj til den 19. juni 2017. 

Din fagforening har klaget over afgørelsen om varigt men og tab af 
erhvervsevne. 

Din fagforening fastholder, at der har været tale om en relevant 
belastning, som har forårsaget dine smerter i ryggen. 
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Fagforeningen skriver, at du ikke har haft symptomer fra ryggen før 
ulykken, og at du siden ulykken har haft gener fra ryggen. 

Din fagforening skriver også, at fordi forværringen seks uger efter skete 
helt uden forudgående belastning, vurderer de, at denne forværring helt 
eller i hvert fald delvist må tilskrives ulykken. 

Din fagforening mener derfor fortsat, at der er erstatningsberettigende 
følger. 

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vores vurdering af sagen. 

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at anerkende dine lændesmerter 
som en arbejdsskade. Vi har derfor ophævet afgørelserne om varigt men 
og tab af erhvervsevne. 

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen ovenfor. 

Oplysninger i sagen 

Vi har afgjort sagen ud fra: 

• Oplysninger, vi har fået fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af den 1. juni 2018.

• Din fagforenings klage af den 7. juni 2018 til Ankestyrelsen og
kommentarer til klagen af den 14. august 2018. 

• Forsikringsselskabets klage af den 19. juni 2018 og kommentarer
til klagen af den 23. juli 2018. 

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings genvurdering af den 5.
oktober 2018.

Ankestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger efter 
genvurderingen. 

Regler 

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter. 
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Love og bekendtgørelser 

Lov om arbejdsskadesikring, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 
216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2018. 

• § 6, stk. 1, om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade

• § 5, hvorefter en ulykke skal være en følge af arbejdet eller
arbejdets forhold

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde 
ordlyd på www.retsinformation.dk. 

Kopi er sendt til: 

S/1 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ref.nr.: 190471-2678/02/60/U9 

Ark Advokatpartnerselskab Ref.nr.: 00093-0028 

Vi har registreret afgørelsen om afslag på anerkendelse som en ændring. 
Læs mere om registreringen på ast.dk/koderegistrerinq 

Vi har registreret afgørelsen om varigt men som en ophævelse. L s mere 
om registreringen på ast.dk/kodereqistrerinq 

Vi har registreret afgørelsen om tab af erhvervsevne som en ophævelse. 
Læs mere om re istrerin en å ast.dk/koderegistrering 
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Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven}, senest 
bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, 
som er ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2018. 

ARBEJDSSKADE 

§ 5. Ved arbejdsskade i denne lov forstås ulykke, jf. § 6, og
erhvervssygdom, jf. § 7, der er en følge af arbejdet eller de 
forhold, det er foregået under, jf. dog § 10 a. 

§ 6. Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af
en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 
5 dage. 

Stk. 2. For ulykker gælder retsvirkningerne i denne lov fra den dag, hvor 
ulykken indtræder, eller hvor den påvirkning, der har forårsaget 
ulykken, ophører, medmindre andet er fastsat i loven. 
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