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Denne afgørelse er truffet af dommer Kirsten Thaarup Nygaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Den 2. april2013 var sagsøgeren, A , involveret i et trafikuheld.
Sagsøgte, Tryg Forsikring A/S (TryS), var ansvarsforsikringsselskab for den an-
svarlige skadevolder og anerkendte erstatningsansvaret. Tryg har i den anled-
ning udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til A med 100% frem til den
1. juni 2014 ogherefter med 50% frem til den 20. marts 2015.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt A har krav på fuld erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra den 1. juni 2014 tll den 20. marts 2015,

og om A har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i perio-
den 21. marts 2015 til den 1. oktober 2015, hvor Arbejdsskadestyrelsens vejle-
dende udtalelse om erhvervsevnetab forelå. Endvidere drejer sagen sig om,
hvorvidt A hos Tryg har krav på erstatning for tab af erhvervsev-
ne.

A har nedlagt følgende påstand
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Sagsøgte tilpligtes at betale sagsØgeren kr.2.198.526,27 rned tillæg af den til en-
hver tid gældende procesrente af kr. 96.730,40 fra den 11. januar 2015 og af kr.
32.489,61fra den 5. marts 2015 og af kr. 18.163,1.4 fua den 20. april 2015 samt af
kr.2.051,|J,43,12 fra sagens anlæg, alt til betaling sker.

Af beløbet udgør 1,.872.000 kr. erstatning for tab af erhvervsevne svarende til et
erhvervsermetab på 65V". Den resterende del af påstanden , 326.526,27 kr., udgør
erstatning for tabt arbej dsfortjeneste.

Tryg har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Der er mellem parteme enighed om den størrelsesmæssige opgørelse af kravet.

Sagen er anlagt den27. juli2016.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf. retsplejelovens

$218a stk. 2.

Den 2. april2013 var A involveret i et trafikuheld, idet den bil,
hvori hun sad som forsædepassager, blev påkørtbagfra, mens den holdt stille
for rødt lys. A blev i ambulance kørt til HjørringSygehus. I ska-
destuenotatet er der beskrevet ømhed i nakken og let hovedpine. Der blev forta-
get røntgenundersøgelse af lænderyggen og CT-scanning af columna cervicalis,
som viste normale forhold fraset en lille afsprængning af kanten af. C6. A

blev behandlet med 2 Pinex og sendt hjem.

A blev sygemeldt umiddelbart efter ulykke og er aldrig senere

vendt tilbage til arbejdsmarkedet.

Den 5. december 2014 afgav Arbejdsskadestyrelsen en vejledende udtalelse om,
at A's varige m6n som f.ølge af skaden blev vurderet til15%.

Den 9. december 2014 indstillede rehabiliteringsteamet, Frederikshavns Kom-
mune, A til førtidspension, idet rehabiliteringsteamet på bag-
grund af en neuropsykologisk undersøgelse foretaget den 12. september 201.4,

samt resultatet af en udviklingspraktik, som A deltog i i septem-
ber 2014, fandt, at A's arbejdsevne reelt var ophørt. A

blev tildelt førtidspension den 18. december 201.4.

Den LL. marts 2015 traf PFA Pension afgørelse om, at
tiget til fuld invalidepension fra den 1,. februar 201.4.

A var beret-
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Ved vejledende udtalelse af 1. oktober 20L5 vurderede Arbejdsskadestyrelsen
erhvervsevnetabet t1L65%. Af begrundelsen fremgår blandt andet følgende:

" Erhvervsevnetab

Tidligere vurdering

Arbejdsskadestyrelsen har tidligere i udtalelse af 5. december 2014 vurderet
m6ngraden efter ulykken den 2. apr1l2013 til 15 procent.

Vurdering af erhvervsevnetabet
Erhvervsevnetabet er 65 procent

Vedrørende A helbredsmæssige tilstand henvises til oplysninger
og vurdering i ovennævnte udtalelse.

For så vidt omfanget af følgerne efter skaden den 2. aprll2013 er det lagt til
grund for vores vurdering, at A har følger efter skaden i form af
et indirekte nakketraume.

Grundlaget for vores vurdering af erhvervsevrlen før skaden:

A er uddannet skrædder, men har ikke arbejdet som sådan

- Vedrørende den erhvervsmæssige situation frem til skaden er det oplyst, at
hun havde arbejdet på fuld tid i 15 år med montagearbejde i et hjælpemiddelfir-
ma.

- Indtægtsmæssigt tjente hun i 201"0:336.000 kr.: i2011":308.000 kr.; i2012:
304.000 kr.; og i2013:128.000 kr., foruden dagpenge.

Grundlaget for vores vurdering af erhvervsevnen efter skaden:

- Hun blev sygemeldt efter skaden.

- Ved samtale i kommunen den 14. august 2014 oplyste A at være

villig til at indgå i et afklarende forløb, og hun henviste samtidig til, at hun af

tidligere konsulent var blevet oplyst at være for dårlig til at indgå i en nærmere
afklaring.

- Hun blev herefter visiteret til et afklaringsforløb i perioden fra 1. september
20],4 t1l11. november 20'1,4.
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- A kom i praktik på projektafdelings montageværksted, men for-
løbet blev afbrudt før tid på grund af helbredsmæssige problemstillinger, hvor
hun ikke var mødestabil, og det ikke var muligt at øge arbejdstiden.

- Rehabiliteringsteamet indstillede til førtidspension med henvisning til de læ-

gelige beskrivelser, herunder med følger efter forvridning af hals-, bryst- og

lænderyg og svære kognitive gener, påvirkning af balance og gangfunktion og
invaliderende synsforstyrrelser.

A er herefter tilkendt førtidspension fra den 1.. januar 2015.

Vi har lagt vægt på, at A inden tilskadekomsten havde været job-

mæssigt velfungerende og således havde haft en langvarig og stabil tilknytning
til arbejdsmarkedet.

Vi har også lagt vægt på, at hun efter skaden ikke formåede at bevare sin ansæt-

telse med montagearbejde. I forlængelse heraf har vi noteret os, at hun er til-
kendt førtidspension.

Vi skønner henset til forløbet efter skaden og skadens art og omfang, at skaden

har medført indskrænkede muligheder for, at A vil kunne påtage

sig arbejde i normalt omfang og på normale arbejdsvilkår.

Vi er ved vurderingen af erhvervsevnetabet samtidig opmærksomme på, at der
foreligger konkurrerende gener med smerter fra lænd, foruden svære kognitive
forstyrrelser, der ikke er følger efter aktuelle skade med nakkeforvridning. Det
er herved bemærket, at der er itølge oplysningerne fra kommunen er tale om
gener, der også påvirker A's erhvervsevne.

Da nævnte gener ikke har relation til overfaldet vil de skulle udeholdes fra vur-
deringen af erhvervsevnetabet som følge af skaden.

Det er samtidig herved vores vurdering, at følgerne efter aktuelle skaden har
bevirket begrænsninger medførende tab af en overvejende del af A's

erhvervsevne.

Vi har herefter vurderet, at følgerne efter trafikuheldet i201,3 i sig selv kan be-

grunde et nedsættelse af erhvervsevnenpå213.

Vi vurderer derfor, at skaden den 2. aprll201,3 har medført et erhvervsevnetab
på skønsmæssigt 65 procent.".
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Ved udtalelse af 23. oktober 2015 fastholdt Arbejdsskadestyrelsen vurderingen
af erhvervsevnetabet til65%. Af begrundelsen fremgår blandt andet følgende:

" Erhvervsevnetab
Vi har gennemgået sagen påny med jeres bemærkninger og de erhvervsmæssi-
ge og økonomiske oplysninger i sagen.

Vi må herefter oplyse, at vi har foretaget en vurdering af den erhvervsmæssige
prognose med og uden skaden, dermed har vi vurderet, at følgerne efter skaden
har medført det vurderede erhvervsevnetab.

Det er også vores vurdering, at prognosen er kompliceret som følge af de til-
komne ikke overfaldsrelaterede symptomer, og at A's erhvervsevne
er blevet yderligere reduceret som følge af disse.

Det er dermed vores vurdering, at A erhvervsevnetab samlet set er
større end de 65 procent. Hvad det samlede erhvervsevnetab udgør har vi ikke
taget stilling til, men det er noteret, at hun har forladt arbejdsmarkedet.

Vi er således enige i, at A har konkurrerende gener, men det er ik-
ke vores vurdering, at der kan ses bort fra aktuelle skadesfølger og skadesføl-
gemes betydning for erhvervsevnen.".

Under sagen er der stillet spørgsmål til Retslægerådet. Af Retslægerådets besva-
relse af 20. november 2017 fremgår blandt andet følgende:

" SpørgsmåI1:
Retslægerådet ønmodes om at oplyse, haoraidt sagsØger haade lænelegener i uniddelbar

forlængclse nf uhcldct den 2. øpril 2013.

Retslægerådet bedes i den forbindelse henaise til de releaønte bilag, huori søgsøgers læn-

degener står beskreoet.

Ved ulykkestilfældet den02.04.13 blev sagsøger undersøgt på skadestuen. Her
er lændegener ikke nævnt. Lændesmerter er beskrevet 17.06.1.3, hvor lænden
var fikseret med en finger-gulv-afstand ved knæniveau (bilag 43), (bilag2).

SpørgsmåI2:
Retslægeråtlet ønmodes endaidere om øt oplyse,lrcoraidt sagsøger haade kognitlae ge-

ner i umiddelbar forlængelse af uheldet den 2. april 2013.

Retslægerådet bedes i den forbindelse henaise til de releannte bilng, haori kognitiae ge-

ner står beskreuet.

Problemer med kognition nævnes første gangl7.06.13 (bilag a3).
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Spørgsmål3:
Retslægerådet bedes oplyse om det forhold, nt sagsøger er bleaet rødgenfotogrnferet den

2. npril 2013 zted mtkomsten til skadestuen på Sygehus Vendsyssel, tøler for nt sngsøger

hnr haft strøksstlm,ptomer fra lænden, idet Retslægerådet bedes aære opmærksomt på

udtnlelse fra ouerlæge, Kjeld Damgnørd, jf. biløg 41 og 42.

At der er taget røntgen af lænden kunne tale for, at lændegener er blevet nævnt.

Undersøgelsen er tilspreladende ordineret af en lægestuderende, som ikke har
noteret nogen indikation.

SpørgsmåI4:
Retslægerådet bedes opltlse haillce momenter', der taler for nt hændelsen den 2. npril
201i er egnet til øt medføre aørige løtdegener.

Ulykkestilfældet er ikke egnet til at give større påvirkning af lænden, idet
sagsØger havde sikkerhedssele på.

SpørgsmåI5:
Retslægerådet bedes tilsaarende oplyse hailke momenter, der tøler for at hændelsen den

2. npril201"3 er egnet til at medføre aørige kognitiae gener.

Sagsøger havde ikke slået hovedet eller været bevidstløs. Retslægerådet har in-
gen forklaring på de kognitive gener.

SpørgsmåI6:
Retslægerådet nnmodes om at ophlse, om sagsøger før trnfikulqkken dat 2. npril2013
hnr høft helbredsnæssige gener af releaans for bedønmdsen af slcødesfølger suarende til
lænderyggen og lcognitiat efter trnfikilylcken den 2. npril 201.3 (forudbestående lidelser)

Såfremt Retslægerådet besuarer spørgsmålet bekræftende bedes Retslægerådet henaise til
cle for besaarelsen releaante bilng og stille releaønt diøgnose(r).

Sagsøger skal i 1989 have været indlagt for smerter i hofte og ryg (bilag a3)

Kognitive gener er ikke nævnt forud for ulykkestilfældet.

SpørgsmåI7:
Såfremt spørgsmål 6 besaares bekræftende, er der da efter Retslægerådets opfnttelse ezti-

dens for øt fastslå, at disse eaentuelle foruclbestående lændegener sanft kognitiae gener

anr stynrptotngiaende på uhlklcestidspunktet den 2. npril 2013, samt om disse lændege-

ner og kognitiae gener har aæret aedaarende tilstede frø symptomdebut og fi'em til trafi-
kulykken den 2. npril 2013.
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Hz:is spørgsmåIet besanres belcræftende bedes Retslægerådet henaise til de for besanrel-

sen releunnte bilag.

Nuj.

SpørgsmåI10:
Retslægerådet anmodes om nt oplyse, haoraidt sngsøgers lændegener kan henføres til:

n) Forlnld der ligger før uheldet den 2. april20L3
b) Uheldet sagsøger aar udsat for den 2. april2013
c) Efterfølgende forhold, der ligger efter den 2. april2013.

Hais Retslægerådet er øf den opfnttelse, nt lændesmerterne er opstået som følge af en

konfuinøtion nf oaennæante nrulige føktorer, dn bedes denne beskriues bedst muligt. Knn

der slce en fordeling hedes Retslægerådet foretøge denne, herunder uurdere, haillcen begi-

aenlrcd, der har udløst prolnpsen og deraf følgende apnptamer.

Generne fra lænderyggen finder Retslægerådet ikke er forårsaget af ulykkestil-
fældet. Der er ikke påvist nogen prolaps.

SpørgsmåI11:
Retslægerådet nnmodes orn at oplryse, haorttidt søgsøgers kognitiae gener knn henføres

til:

a) Forhold der ligger før uheldet den 2. øpril 2013

b) Uheldet sngsøger aar udsat for den 2. øpril 2013

c) EfterføIgende forhold, der ligger efter den 2. april 2013

Hais Ratslægerådet er nf den opfnttelse, at de kognitiue gener er opstået som følge nf en

korthinøtiott nf oaennæunte mulige føktorer, dn bedes denne beskriaes bedst muligt, Kan

der ske en fordeling bedes Retslægerådet foretage denne, herunder uurdere, hailken begi-

aenlrcd, der har udløst prolnpsen og deraf følgende s'tlmptomer.

Sagsøger har i egen læges journal flere gange henvendt sig via ePortalen. Hvis
disse er sagsøgers egne skrivelser, er der en stor diskrepans til hendes præsta-
tioner ved den neuropsykologiske undersøgelse (bilag 13), hvor sagsØger næ-

sten intet kunne huske, var desorienteret i tid og sted, ikke kunne tegne en stjer-
ne. Resultaterne svarer til svær demens, men neuropsykologen har ikke skrevet
nogen diagnose.

Retslægerådet finder ikke, at de kognitive symptomer er forårsaget af ulykke-
stilfældet.

SpørgsmåI12:
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Vil det forbedre Retslægerådcts saarmuligheder set i forhold til elen snnilede besanrelse

af parternes spørgsmåI, såfrenft der indlrcntes en nrbejdsmedicinsk specinllægeerklæring

o gl eller en nnden ttlp e sp ecinllægeerklærin g.

Det vil forbedre Retslægerådets svarmulighed, hvis der fremsendes neurologisk
speciallægeerklæring ved en neurolog med erfaring indenfor demensområdet
og en ny neuropsykologisk testning.".

Af Retslægerådets supplerende besvarelse af 7. februar 201.9 fremgår blandt an-
det følgende:

"Spøtgsmål14
I saar på s7tørgsnrål L2 hnr Retslægerådet opltlst, at det ail forbedre Retslægerådets sztar-

mulighed, hais der fremsendes neurologisk specinllægeerklæring z,ed en neurolog med

erfaring indenfor demens onu'ådet og en ny neuropsykologisk testning.

Bcgge dele er nu indlrcntet og tremlagt sngen.

Retslægerådet bedes oplrlse, om de to erklæringer giaer Retslægerådet nnledning til at

æntlrc de tidligere øngiane saar eller i øarigt giuer nnledtting til supplerende bemærk-

ninger?

Problemer med hukommelse og koncentrationsevne er først noteret to måneder
efter ulykkestilfældet og er derefter tiltaget gennem de første par år, men skal, i
henhold til den seneste neurologiske speciallægeundersøgelse, være delvist re-
mitteret over de sidste 2 år, skønt testresultaterne svarer til en moderat demens
med en Mini Mental State Examinationpå1,6130. Retslægerådet finder en

diskrepans mellem det generelle kliniske indtryk og testresultateme, der sand-

synliggør en funktionel tilstand.".

Forklaringer

A har forklaret, at hun er uddannet skrædder. På uheldstids-
punktet den 2. aprll201,3 arbejdede hun på fuldtid på en fabrik, hvor hun havde
været i cirka 15 år. Hun var på uheldstidspunktet opsagt, men hun husker ikke,
hvornår det var sket eller hvornår, hun skulle fratræde. Hun havde søgt et an-
det job og havde fået arbejde i en vinforretning. Hun kan ikke huske tidligere i
sit liv at have været arbejdsløs.

Ulykken skete på Europavej, men hun husker ikke hvor. Hun sad og kiggede til
venstre på noget, der skete i det andet spor, da ulykken skete. Ambulancen
kom, og hun blev undersøgt på sygehuset. Hun havde ondt i nakken og i ryg-
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gen og snakkede med en læge om det. Hun blev sygemeldt med et samme. Det
gik stærkt ned af bakke efter ulykken med hendes situation, blandt andet med
hendes hukommelse. Hun havde aldrig tidligere døjet med dårlig hukommelse

Når der er skrevet mails fra hende til egen læge, har de været to om det.

Parternes synspunkter (procedure)

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres på-
standsdokumenter.

A har til støtte for sin påstand anføtt følgende i påstandsdoku-
ment af 23.maj201,8:

" Som følge af ulykken har sagsøger pådraget sig helbredsmæssige gener, der
som minimum efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelse og sagsøgtes

egen vurdering berettiger til udbetaling af godtgørelse for varigt mdn svarende
t1l15o/", hvilket sagsøgte har anerkendt,

Sagsøgers antagelse om årsagssammenhæng for et varigt m6n svarende til
minimum 15 Y"har støtte i de lægelige akter samt Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikrings udtalelse.

Sagsøgers sygeforløb blev udløst af trafikulykken den 2. apfiL201.3, og denne
var årsag til hele sygeforløbet.

Der er ikke andre faktorer end trafikulykken den 2. april201.3, der med større
sandsynlighed end trafikulykken kan forklare sagsøgers tab af erhvervsevne på
65 "/", hvilket Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ligeledes har bekræftet ved
udtalelse af 1. oktober 2015 samt genvurdering af 23. oktober 2015. Sagsøgte

skal derfor som minimum betale erhvervsevnetab svarende hertil.

Sagsøgte har alene erkendt at erstatte halvdelen af de indtægtstab, som sagsø-

ger har lidt siden den L. juni201,4. Det gøres derfor gældende, at sagsøgte tillige
skal erstatte den resterende del af det lidte indtægtstab siden den L. juni 2014.

Sagsøgte kan ikke støtte ret på, at sagsøger under alle omstændigheder ville ha-
ve lidt et tab af indtægt grundet andre skader, idet retspraksis på området, jf.
dommene U.2013.508H og U.2012.'1.838H, klart har udtalt, at der alene kræves,
at det er en given ulykke, der har udløst og været medvirkende årsag til syge-
perioden, for at der er et krav på tabt arbejdsfortjeneste. I dette tilfælde er det
den aktuelle ulykke af 2. aprll2013, der har udløst og været medvirkende årsag
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til sagsøgers sygemelding og dermed tabt arbejdsfortjeneste. Sagsøgte skal såle-

des betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som opgjort i sagen.".

Tryg har til støtte for sin påstand anført følgende i påstandsdokument af 22. rnaj
21':-t9:

" Vedrørende tabt arbejdsfortjeneste gwes det overordnet gældende, at sagsø-

ges massive konkurrerende gener i form af lændegener og svære kognitive for-
styrrelser i sig selv var arbejdshindrende, i hvert fald fra den L. juni20L4 og fre-
mefter, hvorfor sagsøgte berettiget har reduceret erstatningen med 50% til den
20. marts 2015 og berettiget har stoppet med udbetalingen fra denne dato.

Grundet de konkurrerende gener udgør sagsøgers erhvervsevnetab som følge
af ulykken ikke 657", idet de andre ikke-ulykkesrelaterede gener er den altover-
vejende årsag til sagsøgers uarbejdsdygtighed. Såfremt disse gener ikke havde
været til stede, ville sagsøger med overvejende sandsynlighed have kunnet be-
stride et job, eventuelt på skånevilkår. De konkurrerende gener er i sig selv ar-
bejdshindrende og har stort set ophævet sagsøgers erhvervsevne. Sagsøger har
derfor ikke lidt et tab som følge af ulykken. Det er derfor ikke en korrekt afspej-
ling af de faktiske forhold at fastsætte erhvervsevnetabsprocenten på baggrund
af geneme efter ulykken til 65%. Sagsøgers erhvervsevnetab som følge af ulyk-
ken udgør under 15%, subsidiært L5% eller derover, men mindre end 65"/".

Endelig gffes det gældende, at opgørelsen af tabt arbejdsfortjeneste er ukorrekt,
fordi der ikke er foretaget behørigt fradrag for førtidspensionsydelser. Det be-
strides endvidere, at sagsøger har krav på rente af kr.2.056.963,36 kr. forud for
sagsanlæg, idet sagsøger ikke har fremsat dette krav tidligere, ligesom det be-
strides, at sagsøger både kan opregulere årslønnen til2016-niveau og samtidig
kræve renter fua2015. Enten kan sagsøger kræve rente, hvis betingelseme er op-

ryldt, eller også kan sagsøger kræve årslønnen opreguleret til forfaldsåret.

Ad. 1) I hvilket omfang har sagsøger krav på tabt arbejdsfortjeneste i perio-
den 1. jani2074 til 1. oktober 2OL5?

Der er mellem parteme enighed om, at sagsøger har pådraget sig en række ska-
der som følge afuheldet. Sagsøger har dog også i erstatningsperioden lidt af en
række andre gener, som efter sagsøgtes opfattelse ikke har årsagssammenhæng
til ulykken, hvilket har den betydning, at sagsøger kun har krav på delvis tabt
arbejdsfortjeneste og for den sidste del af erstatningsperioden slet ikke har krav
på erstatning.

Tryg gør således gældende, at sagsøgers gener i perioden fra den 1. juni 2014

har været af et sådant omfang, at sagsøger under alle omstændigheder ville væ-
re uarbejdsdygtig, helt eller delvist, hvorfor det var berettiget at nedsætte
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sagsøgers erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med 50% for perioden 1. juni
201,4 til20. marts 2015 samt helt at stoppe erstatningsudbetalingerne pr. 2L.

marts
201.5.

De gener, som Tryg mener, kan henføres til andre forhold, er primært lænde-
ryggener samt kognitive gener, hvis årsag måske skal søges i en funktionel til-
stand.

Trygs synspunkt støttes af Retslægerådets udtalelse, der i svar på spørgsmål 10

konkluderer, at " Generne frø lænderyggen finder Retslægerådet ikke er forårsøget øf
ulykkestilfældet" .

I svar på spørgsmål 11 finder Retslægerådet, at " . . . . De kognitiae symptomer [ikke]
er forårsaget øf ulykken" , og at man i øvrigt ikke har nogen forklaring på disse ge-

ner (spørgsmåI5). I den supplerende udtalelse nævner Rådet vedrørende sagsø-

gers problemer med hukommelse og koncentrationsevne - som er noteret 2må-
neder efter ulykken - at en diskrepans mellem det generelle kliniske indtryk og
testresultaterne ". ..søndsynliggør en funktionel tilstønd" .

Når genemes årsag må søges i andre forhold, må det lægges til grund, at gener-
ne ville være opstået uafhængigt af ulykken. Det har den følge, at sagsøger også

uden ulykken ville være uarbejdsdygtig, hvorfor sagsøger uanset ulykken ikke
ville kunne have forventet en fuld indtjening på linje med ind$eningen før
ulykken.

Erstatningsretligt har det den konsekvens, at sagsøger ikke kan få erstafiring for
fuld indtjening, men kun erstabring for den potentielle, reducerede indtjening,
der er mistet som følge af ulykken.

Sagsøgers tilstand, som især kognitivt viste sig at være særdeles udfordret i pe-
rioden, kan illustreres med beskrivelser fra bilag 13 (af 1"2. september 201.4)

samt bilag A og B (fra efteråret201.4):

- Sagsøger kunne ikke umiddelbart sige sin fødselsdato
- Sagsøger vidste ikke hvilken dato (4. september) det var på undersøgelsestids-
punktet, men mente det måtte være juni, juli eller august
- Kunne ikke tegne en 4-takket stjerne, men tegnede de fire spidser på stribe
- Kunne kun svært langsomt og besværet placere tallene 3,6,9 og1,2 på en
urskive og var herefter i tvivl om, hvorvidt der er flere tal på skiven
- Kunne på 6n dag sætte silkebånd i 3 stk. Georg Jensen hjerter, hvor det norma-
le er 200 stk.
- Klipse plasticposer med en ledning på et stykke pap med en gennemsnitlig ha-
stighed på ca.3 min. pr. hæfteklamme
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Når der skal skønnes over sagsøgers indtjeningspotentiale, hvis ulykken ikke
var sket, skal der således foretages en vurdering af, hvad sagsøger sandsynlig-
vis ville have kunnet tjene med de kognitive udfordringer, der er beskrevet
ovenfor.

Det er Trygs synspunkt, at sagsøger i løbet af 201,4 ikke længere besad nogen
egentlig erhvervsevne, og at sagsøger uanset ulykken derfor ikke ville have haft
en indtægt. Dette støttes også af den neuropsykologiske specialist i bilag L3,

som konkluderede, at der ikke kunne peges på tilgængelige arbejdsrelevante
potentialer.

Det var derfor berettiget skønsmæssigt at nedsætte erstatningen med 50% i pe-
rioden fra 1. juni 201.4 til20. marts 20'l..5, og det var også berettiget at stoppe
med udbetalingen den 21.. marts 2015.

Sagsøger er således velkompenseret for sit indtægtstab i perioden fra 1". juni
201,4tlt1. oktober 2015 og har ikke krav på yderligere tabt arbejdsfortjeneste

Ad. 2) Har sagsøger krav på erhvervsevnetab og i givet fald med hvilken pro-
cent?

Sagsøgte gør gældende, at sagsøger ikke som følge af. ulykken har lidt et er-
hvervsevnetab på over \51", subsidiært at sagsøger har pådraget sig et erhverv-
se'ynetab L5% eller mere, men under 55%.

Sagsøgte er enig i, at sagsøgers erhvervsevne er kraftigt reduceret, men sagsøg-

te er ikke enig i fordelingery som indebærer, at 55% kan henføres til følger efter
ulykken, mens mellem 0% og31%kanhenføres til andre forhold, herunder til
de svære kognitive forstyrrelser.

Det er efter sagsøgtes opfattelse åbenbart, at særligt sagsøgers kognitive udfor-
dringer er den væsentligste årsag til, at sagsøger ikke kan vende tilbage til ar-
bejdsmarkedet, selv ikke med betydelige skånehensyn, oB at disse kognitive ud-
fordringer i sig selv i det væsentlige har ophævet sagsøgers erhvervsevne. Også

sagsøgers lænderyggener - der i april2014 beskrives som værende dagligt/kon-
stant til stede og med flere daglige tilfælde af forværring tit VASC-score L0 - har
ligeledes været funktions- og arbejdshindrende.

Erstabringsretligt bør det efter sagsøgtes opfattelse have den følge, at sagsøgers

erhvervsevnetab som følge af ulykken skal vurderes i forhold til sagsøgers

fremtidige indtjeningsmuligheder med de lænderyggener og de kognitive ge-

ner, der ifølge Retslægerådet ikke kan henføres til ulykken.
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Det er sagsøgtes opfattelse, at sagsøgers mulighed for at oppebære indtægt reelt
var betydeligt reduceret allerede på grund af de kognitive gener og lænderyg-
generne, og at ulykkens følger derfor ikke i sig selv på nævneværdig vis har
forringet sagsøgers indtjeningsmuligheder. Det bemærkes, at de konkurrerende
gener debuterede kort tid efter ulykkery og at de ligeledes var til stede på
det tidspunkt, hvor erhvervsevnetabet blev vurderet. Der er således ikke tale
om en efterfølgende tilstand, men om en tilstand der relevant burde være ind-
draget i erstatningsfastsættelsen.

Arbejdsskadestyrelsens skøn er af ovenstående grunde åbenbart fejlbehæftet.
Arbejdsskadestyrelsen har således forsømt at tillægge det forhold, at sagsøgers

erhvervsevne var stærkt reduceret, muligvis endda helt ophævet, af andre
grunde end ulykken relevant betydning i erstatningsretligt perspektiv og har
derfor heller ikke iagttaget det erstatningsretlige princip om, at det alene er ta-
bet, der skal dækkes. Er der ikke lidt et tab, fordi skadelidte under alle omstæn-
digheder ikke ville have oppebåret en indtægt, er der heller ikke krav på erstat-
ning.

Ud fra en samlet vurdering af beviserne i sagen må retten finde, at der forelig-
ger et fomødent sikkert grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens
skøn.

Ad.3)

Rettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at A ikke havde
symptomer på sygdom inden færdselsuheldet den 2. apr112013. Efterfølgende
er A's erhvervsevne vurderet kraftigt reduceret, og A

overgik pr. 1. januar 2015 til førtidspension.

Ad. Tabt arbejdsfortjeneste
Retten lægger til grund, at sygeforløbet blev udløst af færdselsuheldet, og at
færdselsuheldet var en medvirkende årsag til hele sygdomsforløbet frem til L.

oktober 2015, hvor Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse om erhvervsev-
netab forelå. På denne baggrund, og da den størrelsesmæssige opgørelse af kra-
vet ikke er bestridt, har A krav på erstatning for tabt arbejds-
fortjeneste som påstået med 326.526,27 kr.

Ad. Tab af erhvervsevne
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Det kan som ubestridt lægges til grund, at A som følge af færds-

elsuheldet pådrog sig en skade i form af et indirekte nakketraume. Efter bevis-
førelsen, herunder Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 1. oktober 2015, finder
retten det godtgjort at A som følge af færdselsuheldet er blevet
påført et varigt erhvervse'ønetab.

Efter Retslægerådets besvarelse lægger retten til grund, at generne fra lænde-

ryggen og de kognitive symptomer ikke er forårsaget af færdselsuheldet. Det
fremgår ligeledes af Arbejdsskadestyrelsens udtalelser af L. oktober 2015 og23.
oktober 2015, at Arbejdsskadestyrelsen lægger til grund, at der foreligger kon-
kurrerende gener med smerter fra lænd og svære kognitive forstyrrelser, der ik-
ke er en følge af færdselsuheldet, og som er udeholdt fra Arbejdsskadestyrel-
sens vurdering af erhvervsevnetabet som følge af skaden efter færdselsuheldet.

Det fremgår af den neuropsykologiske undersøgelse af 12. september 2014 samt
af arbejdspraktikken i september 20'1.4 til brug for rehabiliteringsnævnets
indstilling, at A havde et stærkt begrænset kognitivt arbejdsrele-

vant potentiale, der gjorde hende uegnet til selv meget simple arbejdsopgaver,

og Retslægerådet har i besvarelsen af spørgsmåÅ'J"'L anf.ørt, at resultatet af den
neuropsykologiske undersøgelse af 1.2. september 20'L4 svarede til svær de-
mens. På denne baggrund og sammenholdt med Retslægerådets besvarelse af

spørgsmål 14, herunder at Retslægerådet fandt en diskrepans mellem det gene-

relle kliniske indtryk og testresultaterne, der sandsynliggør en funktionel til-
stand, og idet det bemærkes, at Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 14 er

sket på baggrund af neuropsykologisk speciallægeerklæring og neuropsykolo-
gisk test indhentet efter Arbejdsskadestyrelsens vurdering, finder retten, at der
foreligger det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrel-
sens vurdering af, at A erhvervsevnetab som følge af færds-

elsuheldet udgør 65%. Retten fastsætter herefter erhvervsevnetabet som følge af
færdselsuheldet skønsmæssigt t1L1.5"/o, hvilket efter partemes enighed kan op-
gwes til432.000 kr.

A påstand tages herefter til følge med 758.526,27 kr. med tillæg af
procesrente af.96.730,40kr. fra den 11. januar 2015 og af 32.489,61 kr. fra den 5.

marts 2015 og af 18.1.63,1.4 kr. fra den 20. april2015 samt af 611.143,15 kr. fra
den2T.juli 2016.

Som følge af sagens resultat sammenholdt med de nedlagte påstande, skal Tryg
betale sagsomkostninger til A . Sagsomkostningerne fastsættes så-

ledes, at L8.480 kr. dækker retsafgift inklusiv berammelsesafgift i forhold til det
vundne beløb, og 100.000 kr. vedrører udgift til advokatbistand og indbefatter
moms. Retten har ved fastsættelse af beløbet til advokatbistand lagt vægt på sa-

gens økonomiske værdi og dens omfang, herunder at sagen har været forelagt
Retslægerådet 2 gange.
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THI KENDES FOR RET:

Inden '14 dage skal sagsøgte, Tryg Forsikring A/t til sagsøgeren, A

, betale 758.526,27 kr. med tillæg af procesrente af 96.730,40 kr. fra den L1". ja-
nuar 20L5 og af.32.489,61.kr. fra den 5. marts 20L5 og af.L8.1.63,'l.4kr. fra den 20.

april 20L5 samt af 611,.143,L5 kr. fra den27. iuli 2016.

Inden 14 dage skal sagsøgte, Tryg Forsikring A/S, betale sagsomkostninger til
sagsøgeren, A , med 118.480 kr.

Sagsomkostningerne forrentes i medfør af rentelovens $ 8 a.


