
 

  
Advokatfirmaet A  

[Adresse] 

[Postnummer] 

   

  

  

  

 

  

Afgørelsen er skrevet, men ikke sendt til Skadelidte. 

Vi sender afgørelsen til Advokatfirmaet A, som repræsenterer 

Skadelidte i sagen.  

  

Afgørelse  

  

[Forsikringsselskabet] har klaget over Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikrings afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.  

  

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde sagen den 18. december 

2017.  

  

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.   

  

Resultatet er:   

  

• Du har ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne.   

  

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.  

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.  

  

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.   

  

  

Venlig hilsen  

  

[Navn]  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. august 2019  

J.nr.  [Nummer] 

Cpr.nr. [Nummer] 

Skadedato: 7. marts 2007  

  

Ankestyrelsen  

7998 Statsservice  

  

Tel +45 3341 1200  

  
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk  
  
EAN-nr:   
57 98 000 35 48 21  

  
Åbningstid: man-fre kl. 

9.00-15.00  
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Begrundelsen for afgørelsen   

   

Sådan vurderer vi sagen  

Ankestyrelsen vurderer, at arbejdsskaden ikke har nedsat din 

erhvervsevne med 15 procent eller derover.   

  

Hvad er afgørende for resultatet  

Vi har lagt til grund, at du den 7. marts 2007 faldt ned ad en trappe og 

kom til skade med din ryg. Du har fået anerkendt diskusprolaps i 

ryggen og fået tilkendt godtgørelse for varigt mén på 8 procent.   

  

Der er flere gange tidligere truffet afgørelse om tab af erhvervsevne 

efter arbejdsskaden den 7. marts 2007. Idet du har været for uafklaret, 

er der blevet givet afslag på tab af erhvervsevne.    

  

Efter arbejdsskaden har du ikke været i stand til at genoptage dit 

arbejde. Der har fra kommunalt regi været forsøg med genoptræning, 

samt har du været tilmeldt forskellige kurser. Du har bl.a. været 

tilmeldt ”Næste skridt” uden at have deltaget grundet smerter. Du er 

udeblevet alle 4 gange, hvor du har været tilmeldt.   

  

I perioden fra 1. januar til 27. oktober 2017 har du været tilmeldt et 

forløb ”[Firma] Dansk på arbejdspladsen”, hvor du skulle møde hver 

tirsdag fra kl. 10 og gå til dansk. Du var alene i stand til at være der i 

maksimalt 30 minutter.   

  

I juni 2017 blev der arrangeret et 3 måneders praktikforløb, hvor du 

hver torsdag skulle møde i virksomhedspraktik hos [Firma] fra kl. 11-

13. Der var tale om skånsomme arbejdsopgaver såsom at vande 

blomster og aftørre borde. Det fremgår af de kommunale akter, at du 

knap kunne være der i 15 minutter grundet smerter. Forløbet var 

præget af aflysninger, dels grundet hospitalsaftaler og sygemeldinger.   

 

Det fremgår af de kommunale akter, at kommunen har opsøgt dig på 

din hjemmeadresse. På adressen så man dig komme gående ud af 

huset og hen til en parkeret bil, som du åbnede og tog noget ud af og 

bagefter gik ind i huset igen. Din gangfunktion er beskrevet som 

betydeligt bedre i forhold til den, som de har været vant til at se, når du 

er kommet til møder i kommunen.   

 

  

 

Du er fra den 19. april 2018 bevilliget ressourceforløb i en 4årig periode.   
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Der er blevet udarbejdet en reumatologisk speciallægeerklæring den 19. 

december 2017. Det fremgår blandt andet af denne, at du kun kan gå 

ca. fem minutter ad gangen pga. smerter fra lænderyggen. Videre 

fremgår, at du kun kan sidde ca. 10 minutter ad gangen, og at du hele 

tiden har brug for at kunne ændre kropsposition. Du har svært ved at 

bøje dig forover, og du kan slet ikke løfte. Du kan lave lette manuelle 

funktioner, hvis det ikke belaster ryggen. Det fremgår også, at du ikke 

kan køre bil. Af de objektive oplysninger fremgår, at du går skævt, 

trækker det venstre ben indad. Videre, at du bevæger dig akavet og 

grimasserer ved gang og bevægelser.   

  

Forsikringsselskabet [Navn] har fået udarbejdet en observationsrapport.   

  

Observationsrapporten viser dig i dagligdagsfunktioner. I det 

observerede materiale kommer du gående, kører i bil, løfter ting ind og 

ud af bilen, samt går op og ned af trappe foran en lejlighedsbygning.   

  

Vi vurderer, at du ikke har godtgjort, at arbejdsskaden har nedsat din 

erhvervsevne med 15 procent eller derover.  

  

Vi lægger vægt på, at observationsmaterialet i sagen viser, at du er i 

stand til at køre bil, at du stiger problemfrit både ud og ind ad bilen - 

også trods dårlige pladsforhold. Du løfter problemfrit genstande ud af 

bagagerum og står helt ubesværet på benene et ad gangen. Du har på 

ingen måde synlige smerter ved et almindeligt bevægemønster.   

  

Videre lægger vi vægt på, at kommunen ved besøg på din 

hjemmeadresse har set dig komme gående ud af et hus og hen til en 

parkeret bil, løfte ting fra bilen til huset problemfrit. Observationen af din 

gangfunktion er beskrevet som betydeligt bedre i forhold til den, du har 

fremvist ved møder i kommunen.   

  

Der er således udtalt diskrepans mellem observationen af dig, det 

demonstrerede ved diverse lægeundersøgelser samt beskrivelsen af dit 

funktionsniveau ud fra kommunale samtaler og det som 

arbejdsvurderinger har vist.   

  

Det er dig, der har bevisbyrden for, at der er sammenhæng mellem din 

arbejdsskade og nedsatte erhvervsevne. Den finder vi, at du ikke har 

løftet i sagen.   
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Vi opmærksomme på det oplyste fra din advokat om, at selvom at du har 

en middelsvær rygskade, er det muligt for dig at gå nogenlunde normalt, 

ligesom at det er muligt at køre i en bil med rygskaden - en skade som 

er dokumenteret og diagnosticeret.  

  

Vi vurderer samlet set, med inddragelse af samtlige af sagens 

oplysninger, at det ikke er godtgjort, at arbejdsskaden den 7. marts 

2007 har nedsat din erhvervsevne i et sådan omfang, at du har et tab af 

erhvervsevne på mindst 15 procent.   

  

Årsagen er, at der er så stor diskrepans mellem de observationer, der 

har været af dig sammenholdt med det funktionsniveau, der er 

beskrevet af dig i sagens øvrige materiale.  

  

Oplysningerne fremgår særligt af lægeerklæring 1, skadestuejournal af 

21. maj 2007, journaloplysninger fra Privathospitalet Hamlet, din egen 

læges journal, neurologisk speciallægeerklæring af 10. juni 2008, journal 

fra Nordsjællands hospital, journaloplysninger fra videnscenter for 

reumatologi og rygsygdomme, kommunale akter, skatteoplysninger, 

brev af 3. maj 2018 fra din advokat, brev af 8. juni fra Advokatfirmaet B 

advokater, reumatologisk speciallægeerklæring af 19. december 2017, 

klagen fra forsikringsselskabet med bilag i form af observationsrapport 

og videooptagelser samt OSINT-rapport.   

  

Om reglerne   

Erstatning for tab af erhvervsevne kompenserer for, at arbejdsskaden 

har forringet tilskadekomnes evne til at tjene penge ved arbejde. 

Tilskadekomne har bevisbyrden for, at erhvervsevnen er forringet med 

mindst 15 procent. Hvis erhvervsevnetabet med overvejende 

sandsynlighed skyldes andre forhold end arbejdsskaden, har den 

tilskadekomne ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne.  

  
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.  

  

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i 

sagen.  

   

http://www.ast.dk/
http://www.ast.dk/


5 
 

Bemærkninger til klagen  

  

Forsikringsselskabet har indsendt en omfattende klage til 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse.   

  

Der er blandt andet anført, at der er tvivl om selve traumet, og om 

hvorvidt der er sket en ulykke på arbejdet.   

  

Forsikringsselskabet har blandt andet haft kontakt med din tidligere 

arbejdsgiver. Tidligere arbejdsgiver oplyser, at der ikke er registreringer 

om dit uheld. Forsikringsselskabet finder, at arbejdsgivers udtalelser 

bekræfter, at der ikke er andet bevis for ulykkestilfældet end din 

forklaring herom.   

  

De henviser også til, at der mangler lægelig dokumentation omkring 

ulykkestidspunktet, samt at du tillige på tidspunktet var kendt med 

forudbestående gener i ryggen.  

  

I klagen henvises der ydermere til, at du er blevet arbejdsprøvet i et 

meget begrænset omfang. I perioden fra 2013 til 2016 var du ikke i 

nogen erhvervsmæssig afklaring. Efter forsikringsselskabets opfattelse 

kan dette ikke tilskrives følger efter ulykkestilfældet.  

  

Der henvises i klagen også til de observationer, der har været af dig, og 

at de ikke er forenelige med sagens samlede sagsakter.   

  

Forsikringsselskabet har adspurgt deres interne lægekonsulent som 

finder, at du ud fra det observerede på intet tidspunkt fremstår 

smerteforpint, ligesom at du ikke fremstår hæmmet fysisk som angivet 

af dig selv.   

  

Forsikringsselskabet vurderer, at observationsmaterialet viser et 

væsentligt misforhold mellem de foreliggende oplysninger i sagen 

vedrørende dine fysiske begrænsninger og det observerede 

funktionsniveau.    

  

Det er forsikringsselskabets samlede vurdering, at det af dig udviste 

aktivitetsniveau og i særdeleshed din almindelige gangafvikling, frie 

bevægelighed samt manglen på smertetegn og fysiske begrænsninger 

afviger fra det, som er lagt til grund ved den midlertidige afgørelse af 18. 

december 2017.   
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Det er vurderingen, at du ikke har et erstatningsberettigende tab af 

erhvervsevne grundet den angive arbejdsskade i 2007.   

  

Din advokat har i brev af 3. maj 2018 indgivet bemærkninger til klagen.   

  

Din advokat skriver, at de oplysninger som forsikringsselskabet kommer 

med for længst er tilgået sagen, samt har Ankestyrelsen den 4. juli 2009 

anerkendt ulykken og sat det varige mén til 8 procent. Afgørelsen blev 

ikke revurderet eller indbragt for domstolene.  

  

Det anføres videre, at du senest er bevilliget ressourceforløb i en periode 

på 4 år. Advokaten henviser også til omtalt trappe i klagen fra 

forsikringsselskabet. Det oplyses, at der er tale om en flad udendørs 

trappe med gelænder.  

  

I forhold til de i screeningsrapporten anførte påstande over, hvem der 

ejer biler, hvor du bor mv. er det angivelser, der ikke er korrekte. 

Advokaten finder generelt, at screeningrapporten er ensidigt indhentet 

og ikke i overensstemmelse med virkeligheden.    

  

Forsikringsselskabet har den 8. juni 2018 indsendt flere bemærkninger til 

sagen.   

  

De anfører blandt andet, at deres beslutning om at foretage observation 

af dig skyldes, at der var oplysninger i de kommunale akter, herunder 

om særdeles begrænset deltagelse ved jobprøvningen hos [Firma], som 

stod i kontrast til det fysiske funktionsniveau, som forsikringsselskabets 

observationer har klarlagt.   

  

Der henvises blandt andet til notat fra de kommunale akter om et 

fremmøde på din hjemmeadresse, hvor det blev observeret, at du gik 

hen til en bil, åbnede den, og gik ind i huset igen, og at din gang i den 

forbindelse var betydelig bedre end den, de normalt plejer at se, når du 

møder i [Firma] og på jobcenteret. Der henvises endvidere til udarbejdet 

OSINT-rapport, hvori der indgår billeder fra din Facebook profil.   

  

Videre henvises til speciallægeerklæring af 19. december 2017, hvor 

forsikringsselskabet angiver, at de beskrevne gener tillige står i kontrast 

til det observerede af den kommunale sagsbehandler.   

  

Der henvises også til, at der i erklæringen er beskrevet konkurrerende 

forhold, som ikke kan henføres til arbejdsulykken i 2007. Speciallægen 

udtaler, at din psykiske sygdom i form af depression ikke kan udelukkes 
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at medvirke til de angive smerter i væsentlig grad. De psykiske gener 

anføres ikke have sammenhæng med den angivne fald-skade i marts 

2007.   

  

Samlet set fastholder forsikringsselskabet, at du ikke har en nedsat 

erhvervsevne grundet arbejdsskaden, og at den hidtidige vurdering heraf 

har været baseret på et mangelfuldt oplyst grundlag.   

Vi bemærker, at samtlige af sagens oplysninger er indgået i vores 

vurdering af sagen.   

  

Vi vurderer, at der er grundlag for et ændret resultat.   

  

Vi kan oplyse, at vi ikke finder grundlag for at genoptage vores tidligere 

afgørelse om anerkendelse på ulovbestemt grundlag. Vi har tidligere 

forholdt os til problematikken omkring anerkendelsen af en ulykke. Der 

er ikke indkommet nye oplysninger, siden vi traf afgørelse herom, der 

ændrer på vores tidligere vurdering, som vi derfor fastholder.   

  

Vi finder efter en samlet vurdering, at du ikke har godtgjort en nedsat 

erhvervsevne på mindst 15 procent som følge af arbejdsskaden den 7. 

marts 2007.   

  

Vi henviser i det hele til begrundelsen ovenfor, hvor vi indgående har 

redegjort for sagens resultat.   

  

Oplysninger i sagen  

  

Vi har afgjort sagen ud fra:  

  

• Oplysninger, vi har fået fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  

  

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 18. december 

2017.  

  

• Klagen til Ankestyrelsen.  

  

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings genvurdering af 2. maj 2018.  

  

• Mail modtaget den 14. maj 2016 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet A.   
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• Mail modtaget den 17. maj 2018 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.  

  

• Mail modtaget den 22. maj 2018 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.  

  

• Mail modtaget den 24. maj 2018 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.  

  

• Mail modtaget den 12. juli 2018 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet A.  

  

• Mail modtaget den 1. februar 2019 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet A.  

  

• Mail modtaget den 4. februar 2019 I Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet A.  

  

• Telefonnotat af 23. april 2019. Opkald til advokaten fra 

Advokatfirmaet B af 23. april 2019.  

  

• Mail modtaget den 25. april 2019 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.  

  

• USB-stik modtaget i Ankestyrelsen den 29. april 2019 fra 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.   

  

• Mail modtaget den 9. maj 2019 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.  

  

• Lægelige oplysninger modtaget i Ankestyrelsen den 13. maj 2019 

fra Advokatfirmaet A.  

  

• Telefonnotat af 13. maj 2019. Opkald til Advokatfirmaet A.  

  

• Mail modtaget den 4. juni 2019 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.  

  

• Mail modtaget den 17. juni 2019 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.  
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• Mail modtaget den 18. juni 2019 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.   

  

• Mail modtaget den 19. juni 2019 i Ankestyrelsen fra 

Advokatfirmaet B.  

  

Ankestyrelsen har ikke modtaget yderligere oplysninger efter 

genvurderingen.  

  

Regler  

  

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

  

Love og bekendtgørelser     

 

Lov om arbejdsskadesikring, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr.  

216 af 27. februar 2017, som er ændret ved lov nr. 550 af 7. maj 2019.  

  

• § 12, stk. 1, om nedsættelse eller bortfald af 

godtgørelse/erstatning, hvis den aktuelle lægelige og sociale 

situation ikke udelukkende kan henføres til arbejdsskaden  

  

• § 12, stk. 2, hvorefter et påvist tab af erhvervsevne, et varigt 

mén eller en persons død anses for at være en følge af 

arbejdsskaden, medmindre overvejende sandsynlighed taler 

herimod  

 

• § 17, stk. 1 og 2, om erstatning for tab af erhvervsevne  

   

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. Du finder reglernes fulde 

ordlyd på www.retsinformation.dk.  

  

Kopi er sendt til:  

  

S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ref.nr.: [Nummer] 

  

Advokatfirmaet B Ref.nr.: [Nummer] 

  

Vi har registreret afgørelsen om tab af erhvervsevne som en ændring. 

Læs mere om registreringen på ast.dk/koderegistrering  

http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.ast.dk/koderegistrering
http://www.ast.dk/koderegistrering
http://www.ast.dk/koderegistrering
http://www.ast.dk/koderegistrering
http://www.ast.dk/koderegistrering
http://www.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. 550 af 7. maj 2019.   
  

ALMINDELIGE REGLER OM FASTSÆTTELSE AF ERSTATNING M.V.  
  

§ 12. Erstatning og godtgørelse efter §§ 15-18 fastsættes på grundlag af 

arbejdsskadens følger. Erstatning og godtgørelse kan nedsættes 

eller efter omstændighederne bortfalde, hvis tilskadekomnes 

aktuelle lægelige eller sociale situation ikke udelukkende kan 

henføres til arbejdsskaden.  

  

Stk. 2. Et påvist tab af erhvervsevne, et varigt men eller en persons død 

anses for at være en følge af arbejdsskaden, medmindre 

overvejende sandsynlighed taler herimod, eller andet er fastsat i 

denne lov.  

  

ERSTATNING FOR TAB AF ERHVERVSEVNE  
  
§ 17.  Har arbejdsskaden nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig 

indtægt ved arbejde, har den pågældende ret til erstatning for tab 

af erhvervsevne. Der ydes ikke erstatning, hvis tabet af 

erhvervsevne er mindre end 15 pct.  

  

Stk. 2. Ved bedømmelsen af tabet af erhvervsevne tages hensyn til 

tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant 

arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende 

efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for 

erhvervsmæssig omskoling og optræning.  

  

Stk. 3. Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, kan 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe en midlertidig afgørelse 

om erstatning for erhvervsevnetab.  

  

Stk. 4. Erstatning for tab af erhvervsevne til et barn med fosterskade, jf. 

§ 7, stk. 1, nr. 2, eller til et barn med sygdomme som følge af 

påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen, jf. § 

7, stk. 2, kan tidligst ydes fra det 15. år.  

  

Stk. 5. Erstatningen tilkendes som en løbende ydelse, medmindre den 

kapitaliseres efter reglerne i § 27.  
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Stk. 6. Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne udgør den løbende ydelse 

årligt 4/5 af tilskadekomnes årsløn, jf. § 24, og ved nedsættelse af 

erhvervsevnen en forholdsmæssig del heraf.  

  

Stk. 7. Den årlige ydelse udbetales med 1/12 månedligt forud. 

Erstatningen løber fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af 

erhvervsevne, dog ikke fra et tidspunkt, der ligger før 

arbejdsskaden er anmeldt. Udbetaling af løbende erstatning 

ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne når 

folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Er tilskadekomne 

på tidspunktet for afgørelsen 2 år eller mindre fra at nå 

folkepensionsalderen, udbetales erstatningen efter reglerne i § 27 

som et kapitalbeløb med den faktor, der er fastsat for en person, 

der er 2 år fra at nå folkepensionsalderen, ganget med den årlige 

løbende erstatning. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået 

folkepensionsalderen.   

  

Stk. 8. Udbetales erstatningen som et kapitalbeløb efter reglerne i § 27, 

stk. 1, 1. pkt., har tilskadekomne ret til en løbende erstatning fra 

det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, dog ikke 

fra et tidspunkt, der ligger, før arbejdsskaden er anmeldt, og frem 

til tidspunktet for omsætningen af erstatningen.   

  

Stk. 9. Reglerne i stk. 7 og 8 anvendes tilsvarende i sager, der 

genoptages efter §§ 41 og 42. Der udbetales i disse sager ikke 

erstatning fra et tidspunkt, der ligger før anmodningen om 

genoptagelse, eller før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har 

genoptaget sagen, jf. § 42.  

  
  

  


