
 

 

ØSTRE LANDSRET 

DOM 

afsagt den 24. juni 2019 

 

Sag BS-[Nummer] 

(20. afdeling) 

FS 1 

(advokat Jesper Ravn)  

v/ advokatfuldmægtig Pia Skotte Winsløw, prøve) 

mod 

SG 

(advokat [Navn]) 

Københavns Byret har den 17. oktober 2018 afsagt dom i 1. instans (sag 

BS[Nummer]). 

Landsdommerne Henrik Bitsch, Ib Hounsgaard Trabjerg og Lars Larsen Lihme 

(kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse. 

Påstande mv.  

Appellanten, FS 1, har gentaget påstanden for byretten om frifindelse.  

Indstævnte, SG, har påstået dommen stadfæstet. 

SG har også fri proces under anken.  

Forklaringer 

SG har afgivet supplerende forklaring.  
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SG har forklaret blandt andet, at han har hukommelsesproblemer.  

Sygemeldingen fra stillingen hos Virksomhed 1 i 2014 kom efter en række 

opfølgningsmøder mellem ham, Virksomhed 1 og kommunen, hvor der var 

fokus på hans psykiske problemer. Hans samlede helbredstilstand spillede 

naturligvis også ind. I forbindelse med fleksjobbet hos Virksomhed 1 havde han 

ikke en mentor tilknyttet i begyndelsen, selvom det fremgår af vurderingen af 

15. juni 2010. Det var således først noget, der kom til omkring 2012/2013. 

Opsigelsen fra stillingen hos Virksomhed 1 i oktober 2014 påvirkede ham 

negativt både fysisk og psykisk.  

Også i forbindelse med hans nye fleksjob hos Virksomhed 3 i 2015 pressede han 

sig selv for meget. Af fleksjobbevillingen fra juni 2015 fremgik det, at han havde 

behov for personlig assistance. Det havde sin baggrund i, at hans chef havde 

behov for nærmere at kunne angive, hvor lang tid der blev brugt i 

virksomheden på at yde bistand til ham. I forbindelse med ansættelsen i 

fleksjobbet hos Virksomhed 3 gik han fra en til to hjemmearbejdsdage.  

Han fik konstateret sukkersyge i 2013/2014 og har også andre lidelser. 

Sukkersygens fremkomst hang sammen med både hans medicinering og 

manglende overskud i hverdagen som følge af hans ringe helbred. Sukkersygen 

har ikke forhindret ham i at arbejde. Han havde et højere fysisk 

aktivitetsniveau, mens han stadig var i fleksjob, end han har nu. Hans 

nervesmerter sidder i knæ, skinneben og fodled. Han er efter 2011 påbegyndt 

behandling i varmtsvandsbassin for at vedligeholde sit funktionsniveau. Han 

tager ikke Noritren mod depression, men udelukkende mod nervesmerter. 

Dosis er steget i takt med, at hans fysiske smerter løbende er blevet værre.  

De første 17 måneder efter ulykken var som at være i en osteklokke på grund af 

det store medicinforbrug og store smerter. Det var først herefter, at han 

observerede sine psykiske problemer, men de har været der i hele perioden 

efter ulykken, blandt andet i form af vredladen adfærd, angst og hans følelse af 

ikke at kunne magte noget. Han fik ikke nogen behandling i de første år, han 

var tilknyttet distriktspsykiatrien, blandt andet fordi der var problemer med 

hans medicinering mod henholdsvis nervelidelsen og de psykiske gener.  Det 

var først omkring otte år efter ulykken, at der fra lægelig side blev sat ord på, at 

han led af PTSD.   

Den løbende nedsættelse af hans funktionsniveau i 2014 hang sammen med, at 

han ikke fik trænet den pågældende vinter. Mavesåret var blot en brik i dette. 

Efter at han havde været på skadestuen lægede mavesåret sig selv. I den første 

måneds tid eller to var han sygemeldt på grund af mavesåret. Spørgsmålet om 

vægttab har han hele tiden skullet have fokus på.  
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Han kan ikke huske indholdet af Forsikringsselskab 2’s svar i forbindelse med 

mailkorrespondancen fra januar 2011. Han var desperat på daværende 

tidspunkt.  

Anbringender 

Parterne har i det væsentlige gentaget og uddybet deres anbringender for 

byretten vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for genoptagelse 

efter erstatningsansvarslovens § 11 er opfyldt.  

Landsrettens begrundelse og resultat 

Det følger af erstatningsansvarslovens  § 11, stk. 1, at en afsluttet sag om 

godtgørelse eller erstatning på skadelidtes begæring kan genoptages, hvis 

sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der 

blev lagt til grund ved sagens afslutning.  

Den omstændighed, at der faktisk er indtruffet ændringer i ansøgerens 

erhvervs- og helbredsmæssige situation, er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at der 

skal ske genoptagelse, idet SG skal løfte bevisbyrden for, at ændringerne kan 

henføres til fysiske og psykiske helbredsmæssige følger efter færdselsuheldet 

den 25. maj 2006.  

Efter de lægelige oplysninger i sagen, herunder indholdet af Retslægerådets 

udtalelser, finder landsretten, at SG ikke har løftet sin bevisbyrde for, at der er 

årsagsforbindelse mellem hændelsen den 25. maj 2006 og de indtrådte 

ændringer i sagens faktiske omstændigheder, der er af betydning for 

bedømmelsen af hans krav på godtgørelse og erstatning efter 

erstatningsansvarslovens §§ 4 og 5. Det kan over for indholdet af 

Retslægerådets udtalelse ikke i sig selv føre til en anden vurdering af sagen, at 

der ikke foreligger oplysninger fra perioden forud for hændelsen den 25. maj 

2006 om SG’s psykiske forhold.  Det er endvidere indgået i landsrettens 

vurdering af sagen, at der ikke i forbindelse med SG’s anden ansættelse i 

fleksjob i 2015 ses at være foretaget ændring i hans skånehensyn, men alene i 

timeantallet.   

Betingelserne for genoptagelse efter erstatningsansvarslovens § 11, stk. 1, er 

således ikke opfyldt.  

Landsretten ændrer herefter byrettens dom, således at FS 1 frifindes.  

Efter sagens udfald skal FS 1 tilkendes sagsomkostninger for begge retter med 

233.900 kr. I beløbet indgår retsafgift for landsretten med 33.900 kr., og det 

resterende beløb udgør dækning af rimelige udgifter til advokatbistand inkl. 

moms. Det er lagt til grund, at FS 1 ikke er momsregistreret. Da SG har fri 
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proces, betales sagsomkostningerne af statskassen. Ud over sagens værdi er der 

ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang.   

THI KENDES FOR RET: 

Byrettens dom ændres, således at FS 1 frifindes.  

I sagsomkostninger for begge retter skal statskassen inden 14 dage betale 

233.900 kr. til FS 1. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 



 

 



 

 

Københavns Byret  

Udskrift af dombogen 

DOM 

Afsagt den 17. oktober 2018 i sag nr. BS [Nummer]: 

SG 

 

 

mod 

FS 1 

 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger har krav på genopta-

gelse af en sag om erstatning for erhvervsevnetab og godtgørelse for varigt 

mén i forbindelse med et færdselsuheld, der fandt sted i 2006. 

Sagen er anlagt den 26. juli 2016. 

SG har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at 

betingelserne for genoptagelse af sagen er opfyldt, jf. erstatningsansvarslo-

vens § 11. 

SG har subsidiært nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til sagsøgtes for-

nyede stillingtagen til genoptagelse af sagen. 

FS 1 har nedlagt påstand om frifindelse. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 

§ 218 a. 

Oplysningerne i sagen 

SG var den 25. maj 2006 involveret i et færdselsuheld, hvor han som motor-

cyklist blev påkørt af en modkørende bil. Ved uheldet pådrog SG sig skader 

i ben og skulder. SG var forud for ulykken selvstændig inden for IT. 

På baggrund af skaden fastsatte Arbejdsskadestyrelsen ved vejledende udta-

lelse af 30. juni 2009 skønsmæssigt SG’s varige mén til 12 %. Som grund-

lag for vurderingen blev der henvist til sagsøgers varige fysiske følger efter 

skaderne ved ulykken. 
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Den 10. maj 2010 blev SG tilkendt fleksjob fra [Navn] kommune med 20 ti-

mer ugentligt. Der blev ved afgørelsen bl.a. lagt vægt på oplysninger fra tid-

ligere praktiksteder, som beskrev, at SG havde begrænset mentalt overskud, 

og at han manglede selvopholdelsesdrift, selverkendelse af egen adfærd og 

manglende situationsfornemmelse. Det blev på den baggrund konkluderet, 

at SG ikke ville kunne opnå ansættelse på det ordinære arbejdsmarked, dels 

på grund af et nedsat fysisk funktionsniveau, dels fordi udtrætning øgede 

hans uhensigtsmæssige sociale adfærd. 

Ved vejledende udtalelse af 29. oktober 2010 fastsatte Arbejdsskadestyrel-

sen på den baggrund SG’s erhvervsevnetab skønsmæssigt til 15 %. Det blev 

på baggrund af kommunens notater konkluderet, at SG havde store person-

lige udfordringer og store mangler i sine sociale kompetencer. Arbejdsska-

destyrelsen var opmærksom på, at der kunne være konkurrerende helbreds-

mæssige hensyn, som var relevante ved vurderingen af SG’s erhvervsevne. 

Det var samtidig styrelsens vurdering, at ulykken var en medvirkende årsag 

til, at SG var blevet tilkendt fleksjob. 

På baggrund af den seneste vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen 

indgik SG den 16. maj 2011 forlig med sagsøgte, hvorved SG modtog godt-

gørelse for varigt mén svarende til 12 % samt kr. 300.000 i erstatning for tab 

af erhvervsevne. Forliget blev indgået med sædvanlig genoptagelsesadgang, 

jf. erstatningsansvarslovens § 11. 

SG var i perioden 2010-2012 tilknyttet psykiatrisk ambulatorium i [By], 

hvor hans symptomer blev tolket som svær belastningsreaktion efter uheldet 

og siden affektiv bipolær lidelse. SG tog i januar 2011 på den baggrund 

kontakt til sit ulykkesforsikringsselskab Forsikringsselskab 2 og gjorde op-

mærksom på, at han som følge af trafikuheldet havde pådraget sig varige 

psykiske mén. 

Efter forløbet i [By] distriktspsykiatri blev SG henvist til forløb hos privat-

praktiserende psykiater A, som blev afsluttet i april 2013. Af den afsluttende 

erklæring fremgår, at hans 

"..psykiske problematik har været tendens til hidsighedsudbrud, og tilstan-

den har tidligere været tolket som henholdsvis PTSD og bipolar affektiv li-

delse. SG har gennem undertegnede søgt kognitiv terapi for sin lidelse. Det 

har ikke været muligt at ændre væsentligt på tilstanden, fordi det formentlig 

drejer sig om en personlighedsforstyrrelse, der enten er opstået som følge af 

PTSD i forbindelse med ulykken for 6 år siden eller som følge af organisk 

hjerneskade ligeledes forårsaget af ulykken. Der er dog aldrig påvist egent-

lige hjernelæsioner verificeret ved hjernescanning. Det er ikke min bedøm-

melse, at SG lider af medicinsk behandlingskrævende psykisk lidelse ej hel-

ler bipolar affektiv lidelse...". 

SG blev i 2014 afskediget fra sit fleksjob hos Virksomhed 1 efter længere 
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varende sygdom. 

Den 18. februar 2015 afgav Arbejdsskadestyrelsen en ny vejledende udta-

lelse i sagen, hvor styrelsen vurderede, at skadens art og omfang havde væ-

ret egnet til at medføre et varigt psykisk mén. Der blev lagt vægt på, at der i 

sagen var lægelige oplysninger om, at SG ikke havde haft forudbestående 

psykiske gener, men efter skaden havde udviklet angst, irritabilitet, koncent-

rationsbesvær og isolationstendens. Det var derfor styrelsens vurdering, at 

SG skaden den  28. maj 2006 havde udløst en en sværere uspecificeret be-

lastningsreaktion, som havde medført et varigt men på 10 %. På baggrund 

heraf blev det samlede varige mén skønsmæssigt fastsat til 25 %. 

Den 25. juni 2015 blev SG’s fleksjobbevilling ændret fra 20 til 14 timer om 

ugen. Af fleksjobbeviset fremgår det, at SG har skånebehov i form af veks-

lende arbejdsstillinger, og han skal undgå stressede arbejdssituationer, fy-

sisk hårdt arbejde samt arbejde over skulderniveau og gulvniveau. 

Den 20. januar 2017 blev SG tilkendt førtidspension. Som begrundelse for 

afgørelsen er henvist til sagens lægelige oplysninger om personlighedsfor-

styrrelse på grund af PTSD, smerteproblematik efter tidligere kompliceret 

benbrud, sukkersyge, forhøjet blodtryk og svær overvægt. Der er endvidere 

henvist til, at SG tidligere har haft fleksjob, som han ikke har kunnet be-

stride. 

Retslægerådet har i forbindelse med sagen afgivet udtalelse af 11. december 

2017 samt supplerende udtalelse af 4. juni 2018. 

"Spørgsmål 1: 

Retslægerådet bedes ud fra sagens lægelige akter vurdere, om der er læge-

faglig dokumentation for, at sagsøger lider af posttraumatisk belastnings-

reaktion (PTSD). 

Der er i det fremsendte materiale ikke beskrevet karakteristiske symptomer 

på PTSD, og Retslægerådet vurderer ikke, at der er tale om denne lidelse. 

Det er ikke muligt at stille en sikker diagnose. I et længevarende psykiatrisk 

forløb fra 2010 til 2012 er sagsøger opfattet som lidende af såkaldt bipolar 

affektiv sindslidelse med overvejende maniske og hypomaniske symptomer 

og historiske depressive perioder. Retslægerådet finder denne diagnose mest 

sandsynlig, idet man i dette forløb har haft den tætteste kontakt med sagsø-

ger. 

...... 

Spørgsmål 6: 

Retslægerådet bedes på baggrund af sagens lægelige akter vurdere, om 

der er lægelig dokumentation for, at sagsøger lider af sværere uspecifice-

ret belastningsreaktion. 
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Der ses ikke lægelig dokumentation for, at der skulle foreligge en belast-

ningsreaktion inden for de første år efter ulykkestilfældet. Det kan derfor 

ikke sandsynliggøres, at en sådan er opstået. 

...... 

Spørgsmål 10: 

Retslægerådet bedes oplyse, om der i det foreliggende materiale foreligger 

konkurrerence forhold, herunder bio-psyko-sociale forhold, fysiske gener 

eller andet, der kan antages at have indvirkning på sagsøgers samlede 

psykiske tilstand. 

Som anført i besvarelsen af spørgsmål 1 finder Retslægerådet det mest sand-

synligt, at sagsøger lider af en bipolar lidelse. I en sådan indgår et betydeligt 

arveligt element, men i øvrigt er sygdomsudviklingen kompleks. 

..... 

Spørgsmål 12: 

I fortsættelse af spørgsmål 1 bedes Retslægerådet oplyse, om det fremgår 

nogen steder i de lægelige akter, at SG forud for ulykken i 2006 har haft 

en psykisk lidelse eller diagnose og i bekræftende fald hvilken. I bekræf-

tende fald bedes Retslægerådet angive, hvor i de lægelige akter dette frem-

går. 

Det fremgår ikke af de lægelige akter, at sagsøger havde psykisk sygdom før 

2006. 

Spørgsmål 13: 

I notat af 7. november 2012 (bilag 10, side 3) er det anført, at SG er på 

venteliste hos speciallæge i psykiatri A til psykoterapeutisk behandlings-

forløb med henblik på behandling af PTSD symptomerne. I notat af 29. 

august  2012 (bilag 10, side 2) fremgår det, at SG ikke har haft psykiske 

problemer før motorcykeluheldet i 2006. 

Af bilag 11 fremgår det, at A den 6. april 2013 vurderer, at SG ikke lider 

af bipolar affektiv sindslidelse. Dette fremgår ligeledes af notat af 17. spril 

2013 (bilag 10, s. 4). 

Af bilag 16 fremgår det, at SG er startet i samtaleforløb hos psykolog i ok-

tober 2014 på grund af PTSD symptomer. 

Af bilag 21 fremgår det, SG har været i et samtaleforløb siden oktober 

2014 med henblik på at mindske og afhjælpe PTSD symptomer. 

Af bilag 26, side 1 (notat fra 23.08.2010) fremgår diagnosen posttrauma-

tisk belastningsreaktion. I notat af 08.08.2010 (bilag 26, side 2) fremgår,  
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at hans maniske fremtræden er udløst af den antidepressive medicin, der 

er til smertedækning. 

Giver det i bilag 10, 11, 16, 21 og 26 anførte anledning til en ændring af 

svaret på spørgsmål 1? 

Nej, Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmål 1 taget et relativt forsig-

tigt forbehold for diagnosen bipolar affektiv sindslidelse, men man har dog 

hæftet sig ved, at denne diagnose er stillet i forbindelse med det mest sam-

menhængende behandlingsforløb. 

Retslægerådet skal bemærke, at både A (bilag 11) og B (bilag 7) udtrykker 

tvivl om den endelige diagnose. 

Spørgsmål 16: 

Retslægerådet bedes angive, hvilke psykiske symptomer SG frembyder fra 

2011 og frem. 

Overvejende impulsivitet, øget psykomotorisk tempo, let vakt vrede og irri-

tabilitet samt tidvist dårligt humør. Tilstandsbilledet er dog - som det frem-

går af Retslægerådets tidligere svar og i øvrigt det meste af det lægelige ma-

teriale - uklart, og det er derfor vanskeligt at stille en klar diagnose - både 

før og efter 2011. 

Efter Retslægerådets opfattelse, er der bedst dokumentation for diagnosen 

bipolar affektiv sindslidelse, men denne diagnose er ikke meget velunderby-

get. 

Spørgsmål 21: 

Er den eventuelle bipolare lidelse med overvejende sandsynlighed udløst 

af ulykken i 2006. 

En bipolar lidelse kan udløses, men ikke entydigt forårsages, af belastninger 

i livet, herunder ulykker og kroniske smerter. 

Spørgsmål 22 

Må der antages at være indtrådt en forværring af SG’s psykiske gener ef-

ter maj 2011? 

Retslægerådet bedes begrunde sit svar. 

Materialet tillader ikke en sikker vurdering af, om der er sket forværring ef-

ter maj 2011. 

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af SG. 
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SG har forklaret, at han den 25. maj 2006 var udsat for en trafikulykke, som 

fandt sted ca. 400 meter fra, hvor han boede. Ved ulykken blev han ramt af 

en modkørende bilist med ca. 40 km/t, hvorved han røg 15-16 meter hen ad 

vejen og mistede bevidstheden. Han pådrog sig dobbelt benbrud og en skul-

derskade. Før ulykken havde han arbejdet som selvstændig inden for IT og 

udførte bl.a. konsulentarbejde for Virksomhed 2. Som supplerende indtægt 

havde han noget arv fra sine forældre, som han brugte af, når der var behov 

for det. 

I tiden efter ulykken var der kun fokus på at få behandlet de fysiske gener 

efter ulykken. Som årene er gået, er de psykiske problemer efter ulykken 

blevet værre. Han havde før ulykken et velfungerende socialt liv, og nu får 

han svedeture af stress og har angst ved større begivenheder og i forbindelse 

med flyture osv. 

På grund af sine problemer opfylder han ikke længere kravene til fleksjob. 

Tidligere kunne han klare at arbejde i fleksjob i 20 timer om ugen, men blev 

sygemeldt i 2013 bl.a. på grund af mavesår og uden mulighed for smerte-

dækning. Han arbejdede herefter 3 måneder i nyt fleksjob, men stoppede,  

fordi han ikke havde ressourcer til at møde på grund af dårligt helbred. I 

2013 fik han også konstateret diabetes, hvilket bl.a. skyldes medicinen og 

manglende aktivitet på grund af ulykken og manglende psykisk overskud. 

I 2012 fik han en henvisning til psykiater A, fordi han ikke havde råd til 

psykolog. Han blev henvist til psykiater, fordi man havde fundet ud af, at 

han havde PTSD. Herefter kunne han få gratis psykologbehandling på grund 

af PTSD. Han fik samtidig tildelt en mentor gennem jobcenteret. 

Før ulykken har han aldrig haft psykiske problemer. Han fik heller ikke psy-

kiatrisk behandling umiddelbart efter ulykken, men blev ordineret antide-

pressiv medicin mod nervesmerter. Det var denne medicin, der udløste hans 

bipolare sygdom. 

Han har fået fordoblet sin smertebehandling med Noritren på grund af smer-

ter. Han får desuden behandling med varmtvandsbassin og træning for sine 

fysiske smerter. Medicinen giver gener i form af mundtørhed og impotens 

og svær vægtforøgning. Før ulykken var han ikke overvægtig. 

Han har haft en korrespondance om sine psykiske mén af ulykken med 

ulykkesselskabet Forsikringsselskab 2 i januar 2011, men det indgik ikke i 

forliget med FS 1 fra maj 2011. Han var på det tidspunkt meget optaget af 

sin sag og skrev mails til alle mulige personer og myndigheder. 

Han kan ikke huske, om han drøftede muligheden for at stille krav om er-

statning på grund af psykiske mén med sin advokat på daværende tidspunkt. 
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I januar 2017 fik han tildelt førtidspension, fordi han ikke længere kan be-

stride et arbejde. 

Parternes synspunkter 

SG har i påstandsdokument af 17. august 2018 anført følgende: 

"Principale påstand: 

Til støtte for den principale påstand gøres det gældende, at der er indtrådt en 

forværring af SG’s psykiske gener, siden der i maj 2011 blev indgået forlig i 

sagen. Hertil kommer, at hans erhvervsmæssige situation har ændret sig væ-

sentligt, idet han ikke længere er i stand til at arbejde i fleksjob 20 timer om 

ugen, som han kunne, da sagen blev forligt. 

Han er således blevet bevilliget fleksjob på 14 timer den 24. juni 2015 (bilag 

5). Fra den 1. februar 2017 er han bevilliget førtidspension (bilag 28). For så 

vidt angår forværringen af SG’s psykiske gener gøres det gældende, at det 

fremgår af journal fra psykiater A (bilag 10), at SG blev henvist til ham den 

16. maj 2012, og at diagnosen på det tidspunkt var bipolar affektiv sindsli-

delse. ¦I notat af 29. august 2012 (bilag 10 side 2) fremgår det, at SG ikke 

har haft psykiske problemer før motorcykeluheldet i 2006. I notat af 7. no-

vember 2012 (bilag 10, side 3) er det anført, at SG er på venteliste hos A til 

psykoterapeutisk behandlingsforløb med henblik på behandling af PTSD 

symptomer. 

Af bilag 11 fremgår det, at A den 6. april 2013 vurderer, at SG ikke lider af 

bipolar affektiv sindslidelse. Dette fremgår ligeledes af notat af 17. april 2013 

(bilag 10, side 4). 

Af bilag 16 fremgår det, at SG er startet i samtaleforløb hos psykolog i okto-

ber 2014 på grund af PTSD symptomer. 

Af bilag 21 fremgår det, at SG har været i et samtale forløb siden oktober 

2014 med henblik på at mindske og afhjælpe PTSD symptomer. 

Det gøres gældende, at SG ikke havde udviklet PTSD-lignende symptomer, 

da forliget mellem sagsøgte og SG blev indgået i maj 2011. 

Dette understøttes af, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved den vejle-

dende udtalelse dateret den 30. juni 2009 (bilag 1) fastsatte det varige mén 

til 12 % udelukkende for fysiske gener. Ved  den vejledende udtalelse fra 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dateret den 18. februar 2015 blev det va-

rige mén fastsat til 25 %, idet man nu gav 10 % for de psykiske gener i til-

læg til de fysiske gener. 



Side 8/12 

 

 

For så vidt angår SG’s erhvervsmæssige situation, gøres det gældende, at 

der efter forliget i maj 2011 er indtrådt en væsentlig ændring. 

På tidspunkt for forligets indgåelse arbejdede SG i fleksjob 20 timer om ugen 

(bilag 4). Fleksjobbet var bevilliget som følge af hans fysiske gener, udtræt-

ning samt hans sociale adfærd. Hans ”sociale adfærd” er karakteriseret ved, 

at han let bliver irriteret, jf. konklusionen i speciallægeerklæringen i bilag 7. 

Efter en længere sygeperiode i 2014 blev SG fyret fra sit job hos Virksom-

hed 1 (bilag 17 side 54 og 84). Hans arbejdstid blev herefter af fleksjobtea-

met vurderet til at skulle udgøre 10 timer. 

Den 24. juni 2015 blev han bevilliget fleksjob på 14 timer (bilag 5). Af be-

villingen fremgår det, at der er skånehensyn i form af vekslende arbejdsstil-

linger, han skal huske at skifte mellem at gå, stå og sidde samt holde pauser 

efter behov, ca. 1 gang pr. time, og at han skal undgå stressede situationer. 

Det fremgår desuden, at virksomheden skal søge om personlig assistance til 

ham. 

Fra den 1. februar 2017 er han bevilliget førtidspension (bilag 28). Det 

fremgår af afgørelsen om førtidspension, at man på baggrund af hans hel-

bredsforhold vurderer, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle 

hans arbejdsevne. Det fremgår desuden af afgørelsen, at det drejer som om 

personlighedsforstyrrelse som følge af PTSD samt smerteproblematik efter 

tidligere kompliceret benbrud, sukkersyge, forhøjet blodtryk og svær over-

vægt. 

Det gøres gældende, at ændringen af hans erhvervsmæssige situation skal 

henføres til ulykken i 2006. Det fremgår af speciallægeerklæringen i bilag 

14, at den massive antipsykotiske behandling efter ulykken i 2006 har givet 

betydelige bivirkninger og følgesygdomme. Speciallægen vurderer, at SG’s 

vægtøgning og udviklingen af diabetes type II, hyperkolesterolæmi og hy-

pertension må anses for at være en følge af den massive antipsykotiske be-

handling. Det fremgår tillige af bilag 14, at SG’s største klager er de psyki-

ske følger af sygdommen. 

Det gøres samlet gældende, at der efter forligets indgåelse i maj 2011 er sket 

en forværring af de psykiske gener. Hertil kommer, at der er sket en væsent-

lig ændring af hans erhvervsmæssige situation. Betingelserne for genopta-

gelse efter erstatningsansvarslovens § 11 må herefter anses for at være op-

fyldt.  

Subsidiære påstand: 

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at SG, efter sag-

søgtes afvisning af at genoptage sagen, er blevet tilkendt førtidspension. 
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Da der således er indtrådt en væsentlig ændring af SG’s erhvervsmæssige si-

tuation, siden sagsøgte afviste at genoptage sagen, bør sagen hjemvises til 

sagsøgte med henblik på sagsøgtes stillingtagen til, om tilkendelsen af før-

tidspension berettiger til en genoptagelse af sagen i henhold til erstatnings-

ansvarslovens § 11." 

Vedrørende sagens omkostninger er det gjort gældende, at der ved fastsæt-

telsen af omkostningerne bør tages hensyn til, at sagen indeholder omfat-

tende lægeligt materiale, og at der er indhentet erklæring fra Retslægerådet. 

FS 1 har i påstandsdokument af 22. august 2018 anført følgende: 

"Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at sagsøger ikke har 

dokumenteret, at betingelserne for genoptagelse efter erstatningsansvarslo-

vens § 11 er opfyldt. 

Det gøres endvidere gældende, at genoptagelse i medfør af erstatningsan-

svarslovens § 11 forudsætter, at der er sket væsentlige ændringer i sagens 

faktiske omstændigheder i forhold til de omstændigheder, der var til stede til 

grund ved indgåelsen af forliget den 16. maj 2011. Herudover er det en be-

tingelse, at den væsentlige ændring har direkte forbindelse til den oprinde-

lige ulykke i 2006. 

Bevisbyrden for at begge disse betingelser for genoptagelse er opfyldt på-

hviler sagsøger, og denne bevisbyrde er – særligt henset til Retslægerådets 

besvarelser – ikke løftet. 

Det fremgår således af Retslægerådets besvarelser, at der mest sandsynligt 

kan stilles diagnosen bipolar lidelse, og at årsagen til sagsøgers psykiske li-

delse ikke entydigt kan angives, og Retslægerådet har ikke angivet, at sag-

søgers bipolare lidelse eller følger heraf kan henføres til uheldet i 2006. 

Retslægerådet anfører tillige, at sagsøger ikke lider af PTSD. 

Endelig angiver Retslægerådet, at der ikke på baggrund af sagens lægelige 

materiale kan svares på, om der efter maj 2011 skete en forværring af sagsø-

gers psykiske symptomer. 

Herudover er der ikke i hverken sagens lægelige eller kommunale akter be-

skrevet en væsentlig forværring af sagsøgers psykiske symptomer, der be-

gyndte i 2008, dvs. 3 år forud for sagens afslutning den 16. maj 2011. 

På den baggrund gøres det gældende, at sagsøger ikke lider af PTSD, men af 

en bipolar lidelse, og at sagsøger – med Retslægerådets udtalelse i mente – 

ikke har bevist, at denne bipolare lidelse eller følger heraf skulle være er 

forårsaget af færdselsuheldet den 25. maj 2006. Der er således ikke årsags-

sammenhæng mellem færdselsuheldet og sagsøgers psykiske symptomer, 

hvorfor der heller ikke af denne årsag er grundlag for genoptagelse. 
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Endelig gøres det gældende, at en eventuel ændring i sagsøgers helbreds-

mæssige situation i form af diagnosticering af diabetes, forværring af skul-

dergenerne efter et overfald, mavesår, knægener, ændring i den psykiatriske 

diagnose mv. er færdselsuheldet den 25. maj 2006 uvedkommende, og kan 

derfor ikke danne grundlag for genoptagelse. 

Sagsøger blev den 10. maj 2010 tilkendt fleksjob 20 timer om ugen. Sagsø-

ger blev herefter i 2014 afskediget fra fleksjobbet af årsager, der er færd-

selsuheldet uvedkommende, hvorfor denne ændring af sagsøgers indkomst-

forhold heller ikke opfylder betingelserne til genoptagelse. 

Den 25. juni 2015 blev fleksjobbevillingen ændret, for så vidt angår antallet 

af arbejdstimer. Det gøres gældende, at der ikke skete en ændring i sagsø-

gers skånehensyn ved fleksjobbevillingen den 25. juni 2015 set i forhold til 

den oprindelige fleksjobbevilling den 10. maj 2010, hvorfor heller ikke 

fleksjobbevillingen af 25. juni 2015 danner grundlag for genoptagelse. 

Sagsøger blev tilkendt førtidspension pr. 1. februar 2017. Ved bevillingen 

lagdes der vægt på en række helbredsmæssige forhold i form af person-

lighedsforstyrrelse som følge af PTSD, smerteproblematik efter tidligere 

kompliceret benbrud, sukkersyge, forhøjet blodtryk og svær overvægt. 

Det gøres gældende, at alene smerteproblematikken efter benbruddet kan 

henføres til færdselsuheldet den 25. maj 2006. De varige følger heraf blev af 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i den vejledende udtalelse af 18. februar 

2015 vurderet til ikke at være forværret set i forhold til udtalelserne af 30. 

juni 2009 og 29. oktober 2010, der dannede grundlag for det indgåede for-

lig. Tilkendelsen af førtidspension kan derfor heller ikke danne grundlag for 

genoptagelse. 

Henset til, at Retslægerådet i det hele har anført, at sagsøger lider af en bi-

polar lidelse, der ikke er forårsaget af færdselsuheldet den 25. maj 2011, og 

at der ikke i det lægelige materiale er dokumentation for en forværring af 

andre helbredsmæssige forhold, der kan henføres til færdselsuheldet, samt 

det forhold, at sagsøgers psykiske lidelse var til stede forud for sagens af-

slutning, gøres det gældende, at ændringerne i sagsøgers indtjeningsgrund-

lag efter den 16. maj 2011 er færdselsuheldet uvedkommende, hvorfor be-

tingelserne for genoptagelse ikke er opfyldt. 

Sluttelig gøres det gældende, at sagsøger ikke ved udtalelsen af 18. februar 

2015 fra Arbejdsskadestyrelsen har dokumenteret en væsentlig ændring i de 

helbredsmæssige forhold, der kan relateres til færdselsuheldet i 2006, i det 

Retslægerådet direkte har angivet, at der ikke er grundlag for at stille diag-

nosen PTSD, som lagt til grund af Arbejdsskadestyrelsen." 

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. 
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Rettens begrundelse og afgørelse 

Det lægges på baggrund af sagens akter til grund, at SG ikke har haft psyki-

ske problemer forud for ulykken, og at ulykken har været medvirkende år-

sag til udviklingen af problemerne. 

Det følger af sagens akter, at SG i 2010-2012 var i et længevarende ambu-

lant psykiatrisk forløb, hvor man fandt, at der var mistanke om, at SG havde 

fået en sværere belastningsreaktion som følge af uheldet. Dette blev senere 

ændret til bipolar affektiv sindslidelse. SG’s psykiske problemer var således 

kendt på tidspunktet for afgørelsen, hvilket understreges af, at han i januar 

2011 rettede henvendelse til Forsikringsselskab 2 og gjorde opmærksom på 

sine varige psykiske mén efter ulykken. 

Det må på baggrund af Retslægerådets vurdering og sagens lægelige akter 

lægges til grund, at der ikke siden er sket en væsentlig forværring af SG’s 

psykiske tilstand. Retslægerådet finder således ikke, at SG lider af en post-

traumatisk belastningsreaktion (PTSD) eller anden sværere uspecificeret be-

lastningsreaktion som følge af ulykken. Denne diagnose kan ligeledes ikke 

entydigt stilles på baggrund af speciallæge A’s vurdering af SG’s sympto-

mer. 

Retten finder det således - uanset Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om æn-

dringen af méngraden - ikke godtgjort, der er sket en væsentlig ændring af 

SG’s psykiske helbredstilstand, der ikke var kendt på tidspunktet for sagens 

afgørelse og dermed kan begrunde en genoptagelse af afgørelsen. Det findes 

ligeledes ikke tilstrækkeligt godtgjort, at SG’s øvrige somatiske sygdomme, 

herunder diabetes, mavesår og forhøjet blodtryk, kan henføres til skaderne 

efter færdselsuheldet. 

Det lægges imidlertid til grund, at der er sket væsentlige ændringer i de fak-

tiske omstændigheder, der lå til grund for vurderingen af SG’s erhvervs-

evne. Det følger af sagens akter, at SG i 2014 bl.a. som følge af sine psyki-

ske og fysiske gener efter færdselsuheldet blev sygemeldt fra sit fleksjob, 

hvor han på tidspunktet for afgørelsen arbejdede 20 timer om ugen. I 2017 

er SG desuden blevet tilkendt førtidspension bl.a. på baggrund af sine fysi-

ske og psykiske mén fra ulykken. 

SG har således krav på genoptagelse af afgørelsen om erhvervsevnetab efter 

erstatningsansvarslovens § 11, og sagsøgers påstand herom tages herefter til 

følge. 
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Vedrørende sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt, således at 

der er fastsat et beløb på 16. 950 kr. til dækning af retsafgifter og et beløb på 

87.500 til dækning af sagsøgers rimelige udgifter til advokatbistand. Retten 

har ved fastsættelse af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens forløb og re-

sultat samt anslåede økonomiske værdi. 

Sagsøger i sagen er meddelt fri proces og er dækket af en retshjælpsforsik-

ring. 

Thi kendes for ret: 

Sagsøgte, FS 1, skal anerkende, at betingelserne for genoptagelse af afgørel-

sen om erhvervsevnetab er opfyldt. Sagsøgte skal inden 14 dage i sagsom-

kostninger til statskassen betale 16.950 kr. og til sagsøgte betale 87.500 kr. 

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a. 

Jessika Auken  

dommer 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Københavns Byret, den 19. oktober 2018. 

Jeppe Oddershede, retsassistent 




