
RETTEN I LYNGBY
DOM

afsagt den 13. januar 2022

Sag BS-

Mandatar  for
SG

(advokat Martin Haug)

mod

SGT

(advokat Jesper Ravn)

Denne afgørelse er truffet af retspræsident Elisabet Michelsen.

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen er anlagt den 17. februar 2021. Sagen vedrører spørgsmålet om SGT

 som arbejdsgiver for SG
 skal betale et opgjort beløb for godtgørelse for svie og smerte i 

anledning af den arbejdsulykke, som SG  var udsat for den 4. 
april 2019 i konditoriet.

Sagsøgeren, SG , har fremsat følgende påstand: 
SGT  skal til SG

 betale 72.240 kr. med tillæg af renter efter erstatningsansvarslovens § 16 
fra den 19. september 2020, alt til betaling sker.

Påstanden er opgjort sådan:
344 dage af 210 kr. 
I alt 72.400 kr.
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Sagsøgte, SGT , har fremsat 
påstand om frifindelse. 

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen
Det fremgår af sagen, at SG  blev ansat hos SGT

 som konditorlærling den 1. maj 2016.

Den 27. august 2020 anerkendte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ulykken 
den 4. april 2019 som en arbejdsskade, og SG  fik 45.900 kr. i 
godtgørelse for varigt mén (5 procent). 

Ulykken medførte en rygskade på grund af manuelt løft af en tung røremaski-
ne/kedel.

Der er i sagen fremlagt fotos og video, der viser røremaskinerne og løftemaski-
nen Emma.

Af besvarelse af 30. november 2021 fra vidne P1  fremgår:

” I hvilken periode var du ansat i Konditoriet, A1 ?
Det var jeg fra 1. november 2018 til 31. januar 2020
- Hvad var din jobfunktion?
Jeg var 1. dame
- Var du kollega med SG ?
Ja. SG  var i konditoriet, og jeg var i butikken.
- Var du vidne til SG s ulykke den 4.4.2019?
Jeg var ikke vidne til selve ulykken, da jeg arbejdede oppe i butikken.
- Hvis du var vidne til ulykken, kan du så beskrive hvad du så/oplevede?
Var ikke vidne til at det skete.
- Udførte du manuelle løft, og hvis ja, hvor mange kilo løftede du i Konditoriet?
Ja. Jeg ved ikke hvor meget. Men fyldte skraldesække, store kasser fyldt med 
æsker til butik, mælkekasser med 15 liter mælk osv, var en del af arbejdet.
- Hvor ofte var der løft i Konditoriet?
For mit vedkommende, var der tunge løft flere gange om ugen i forbindelse med 
vareudpakning eller når jeg fx hjalp SG  med at løfte kedler eller lignende. Kan 
forestille mig, at konditorerne havde tunge løft dagligt.
- Ifølge SG s skadesanmeldelse, så blev der løftet en kedel på 30 
kilo, - var det en type løft, der var almindeligt forekommende i Konditoriet?
Ja, det var meget almindeligt. Tungere løft forekom også.
- Blev du instrueret i, hvordan man løfter genstande, herunder særligt tungere gen-
stande?
Nej, jeg har ikke fået en direkte instruktion. Blev fortalt af en kollega i butikken, at 
jeg skulle løfte med benene, og ikke med ryggen.
- Var der hjælpemidler til rådighed for løft i Konditoriet?
Der var en lille ”lift” til kedlerne, og ellers var der ”hunde”. Der var også en palleløf-
ter i kælderen.
- Kender du til et løftehjælpemiddel betegnet ”Emma”?
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Ja.
- Hvis du kender til hjælpemidlet ”Emma”, kan du så oplyse, om det var brugbart, 
eller om der var begrænsninger i brugen af ”Emma”?
”Emma” levede lidt sit eget liv, så at sige. Det var ikke altid den virkede, og det var 
svært at lade den op.
- Der var en røremaskine bagerst i lokalet – kunne man bruge ”Emma” til denne 
røremaskine?
Nej. Røremaskinen stod i et smalt indhak bagerst, hvor man ikke kunne køre ”Em-
ma” op til kedlen.
- Hvis det ikke var muligt at bruge ”Emma” betød det så, at man skulle løfte manu-
elt, når man benyttede røremaskinen?
Ja. Der var ikke andre muligheder.
- Blev der ført tilsyn med arbejdet i konditoriet, herunder når i udførte løft?
Nej. Det var lidt op til en selv.
- Hvis der blev ført tilsyn bedes du oplyse hvem, der førte tilsyn, hvor ofte og hvor-
ledes dette tilsyn blev udført.
Ingen førte tilsyn.
- Kan du huske, at hu har fået påtale for ikke at løfte forsvarligt?
Nej, det har jeg ikke.
…”

Forklaringer
Der er afgivet forklaring af SG , SGT , P2

, P3 , P4 , P5 , P6  og P7
. 

SG  har forklaret, at hun gik på skole den 20. januar 2020. Hun 
havde sidste arbejdsdag den 31. december 2019 i bageriet. Hun var sygemeldt 
fra 2. januar 2020. Den 12. marts 2020 var hun til svendeprøve.  

Hun var konditorlærling, hvorfor hun primært lavede kager og udsmykning. 
Bagerne har mere med produkter med gær at gøre. 

Hos SGT  tog man elevatoren til kælderen til lageret, hvor der var en palle-
løfter og ”hunde”. Alle bageprodukter stod på lageret. Længere inde var kondi-
torafdelingen, hvor løftemaskinen Emma stod. Sækkene vejede 12,5 eller 20 kg. 
Det var sække med produkter. Det stod på paller på gulvet. Man skulle ned og 
have fat i sækken på gulvet og bære den op og åbne og tømme den. Alt skulle 
bæres fra lageret og ind i konditoriet. 

Hun fik ikke instruktion i løfteteknik. Kollegerne hjalp hinanden. Hun vidste 
selv, hun skulle gå ned i knæ. 

Det var almindeligt forekommende med tunge løft som den pågældende dag. 
Emmas oplader var gammeldags og virkede ikke altid. Når kedlen stod på 
Emma, kunne man ikke stille den på gulvet. Det må man ikke efter reglerne. 
Det gik SGT  op i. De havde en hund, de kunne sætte ovenpå hinanden og 
bære kedlen over på, så de kunne have flere kedler i gang på en gang. Det blev 
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nævnt overfor SGT  og P5 , at Emma ikke virkede. Den blev samlet med 
gaffa. Den kunne ikke køre rundt, hvis den var til opladning. 

Man kunne ikke komme til røremaskinen med Emma. Når man skulle åbne lå-
get opad, snittede det den anden røremaskine. På videoen er selve røremaski-
nen skubbet tilbage. Det var ikke en placering, de diskuterede mulighed for, da 
hun arbejdede der. 

Hvis der var dårlig stemning mellem P5  og SGT , fik alle en dårlig dag. 
Det betød fx, at hun kunne ikke spørge P3  om hjælp, så ville P5  brokke 
sig.

P2  har været med til at stille røremaskinen der, da de modtog den fra et tidlige-
re konditori.

Foreholdt APV’en forklarede hun, at hun ikke mindes at have været med til det. 
De ville aldrig kunne opfylde kravene, da der var to røremaskiner og kun en 
Emma. Hun ved ikke, hvorfor det var bragt på bane. Hun forestiller sig, at det 
var SGT .

Hun var i gang med storproduktion af sandkage. Hun skulle have ingredien-
serne i og røre og derefter løfte kedlen af. Den skal nærmest hægtes af. Hun 
stod med halvstrakte arme. Det er fysisk umuligt at få det tæt på. Hun kunne 
ikke komme i knæ pga. maskinen bagved. Det var det sidste vrid og løft, hvor 
det sagde smæld og gjorte ondt i numsen og ned i benet. Det var dagligt, at 
man skulle lave dette. P5  var der, da det skete. Man kan godt være to perso-
ner til at løfte. Men det var ikke en mulighed at spørge om hjælp, da P5  
havde en dårlig dag. Hun løftede normalt alene. Der var ikke nogen, der sagde 
noget hertil.

Hun har slet ikke før haft problemer med ryggen. Hun er gammel springgym-
nast. 

SGT  var normalt ovenpå eller på kontoret, hvor han skulle gennem kondito-
riet. 

Bagersvendene P7  og P8  var der i weekenderne med hende. P7  
hjalp med at løfte kedlerne. 

Efter hendes uheld var der ikke fuld forståelse for, at hun havde ondt. Hun blev 
påduttet at blive der, inden hun kunne tage til lægen. Hun prøvede at sige fra. 
Der blev ikke lavet nogle ændringer i løft. Det var ikke længere muligt for hen-
de selv at lave løft, og P5  gjorde det for hende. 
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Efter hun var hos lægen, kom hun tilbage på fuld tid. Lægen sagde, det var 
hold i ryggen, og hun skulle træne. Hendes arbejdsydeevne var ikke til fuld tid. 

Den kalender, som hun har lavet, forklarer forløbet efterfølgende. Hun havde 
sygedage on and off. Hun arbejdede ikke produktivt og blev fuldtidssygemeldt 
igen i juli 2019 i 14 dage. Hun fik en lægeerklæring og var til sygesamtale, hvor 
de aftalte en langsom opstart. Hun kom ikke på fuldtid herefter. Det var 2-3 
eller max. 4 timer, hun var der dagligt. 

Lægen henviste hende til fysioterapi. Hun fik at vide, at hun skulle anmelde det 
og lave øvelser. De talte om MR-scanning og forsøgte akupunktur. 

Hun laver stadig øvelserne. Hun tog smertestillende i en periode også efter 
svendeprøven. Hun havde ikke pauser i dette. 

Den pågældende dag var P5  og hun i konditoriet. Hun anmeldte det også til 
privat forsikring. Det kom ikke videre.

P2  er konditorlærling. P3  var konditorsvend. P1  arbejdede i forretnin-
gen. De ses ikke privat.

På uddannelsen lærer de om løft, men det er ikke et stort emne.

Hun havde arbejdet meget med den pågældende kedel. P3  fik ondt i skul-
deren af den. Man kunne godt komme til den anden røremaskine med Emma, 
men den havde P5  gang i. Den maskine i krogen var altid andet valg. Hun 
ved ikke, hvem der efterfølgende har flyttet røremaskinen. Hele maskinen er 
meget tung. Der ville ikke være mærker, hvis man flyttede den. Hun kunne 
godt flytte den, og den bevægede sig, når man anvendte den. P7  var på ar-
bejde den pågældende dag, men han var gået. 

Hun valgte at blive voksenlæring. Disse pladser hænger ikke på træerne. Hun 
forsøgte at søge væk men uden held. 

I juli 2019 havde hun søgt om 14 dages ferie.

I bageriet mødte P7  ind mellem 23 og 24, og P6  kom omkring kl. 2 og SGT
 ved 4-tiden. I konditoriet mødte de ind kl. 6 eller 7. 

SGT  har forklaret, at han har været konditor siden 1987. Han har 
arbejdet i England og i Danmark. I 1994 købte han konditoriet i By1 . Det er 
rigtigt, at han er kæreste med chefkonditoren P5 . De har haft 15 lærlinge, de 
har udlært. Pt. har de 3. Han har ikke haft andre, der er kommet til skade med 
ryggen.
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I 2007 fik de ekstra kvadratmeter og et siloanlæg, hvor de får tingene op med 
lufttryk. Til røremaskinerne har de Emma, der kan tage løft og kan køre op i 
bordhøjde. Bagerlærlinger, der kører glasur, bruger den, og konditorlærlinger-
ne bruger den hele tiden. Hvis den er i brug, løfter man det over i en passende 
arbejdshøjde. Hvis den er tung, er man to om det. Det er en gængs ting, at hvis 
folk kom med store sække på nakken, blev det påpeget, at de skulle bruge 
hunde med kasser på. De gik fra sække på 25 kg til 12,5 kg. Nogle ansatte kun-
ne finde på at komme med flere sække på en gang. Man flytter 20 kg sække, når 
de skal på plads. Man bruger ikke en hel sæk ad gangen. Det er op til hver en-
kelt, hvad de kan løfte. SG  har været god til at bede om hjælp, bl.a. hos P7

 og P8 . Han ved, hun har påpeget andre, der ikke løftede ordentligt. 

De lærer på skole, hvordan de skal løfte. De benytter i bageriet sidemandoplæ-
ring. De får det vist af en kollega. Han mener ikke, han har givet nogen af vid-
nerne reprimande for ikke at løfte rigtigt. SG  brugte røremaskinerne nogle 
dage 6-9 gange, andre dage ikke. Det er ikke alt, der laves hver dag. 

Kedlens vægt varierer efter, hvad der laves. De kører efter de opskrifter, de har 
lavet. De tungeste løft, SG  har skullet udføre, var nok sukkersækkene på 25 
kg. De løfter sækken over til vognen og sprætter op og vejer af med skovl. Han 
har ikke instrueret om noget. Det var op til den enkelte, hvad man kunne løfte, 
og hvad man skulle have hjælp til. I 2007 eller 2008 fik de løftemaskinen. Han 
har selv brugt den ved røremaskinen i hjørnet. De havde først en røremaskine 
og købte en mere fra en kollega. Det blev afprøvet, om Emma kunne komme 
ind til den. Ellers ville det ikke give mening at købe røremaskinen. Han mindes, 
at der stod en chokolademaskine bagved, så den kunne ikke flyttes bagud. Man 
ville kunne se mærker af rust på gulvet, hvis maskinen blev flyttet. Opladeren 
fungerer som en mobiloplader, og der er straks strøm på maskinen, og der kan 
godt sættes en forlængerledning på. De har en hel kasse med disse ting. Han 
har ikke set SG  anvende forlængerledningen. Der er strøm på efter 5-10 mi-
nutter, men så holder den ikke så længe. 

Batteriet har været gået i stykker, efter SG  stoppede. Det er skiftet. Når no-
get går i stykker, er det gjort funktionsdygtigt fx med gaffatape, og derefter er 
det repareret eller udskiftet. Selve maskinen vejer et par hundrede kilo. Den 
kan ikke flyttes ene mand. Han kan ikke forestille sig, at der er så travlt, at der 
ikke er tid til opladning af maskinen. Torsdag og fredag er der typisk fuld be-
manding. Han har set på deres system, at SG , P3 , P5 , P7 , 
P8  og han selv var der den pågældende dag. Hun har tidligere og ofte 
bedt om hjælp til løft. 

Han fik først noget at vide om episoden, da SG  bad ham om at anmelde det 
som arbejdsskade. Han husker ikke, om hun inden klagede over ondt i ryggen. 
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Hvis nogen har været til læge eller på sygehus, vil de typisk anmelde det deref-
ter. 

Han husker ikke, om han selv har hjulpet SG  med tunge løft. Der er et sam-
taleanlæg op til bageriet. Han havde sin primære gang i bageriet. Dem fra bu-
tikken går jævnligt i kælderen, hvor der bl.a. er lager. Han har ikke hørt SG  
kalde på P1 .

I sin tid var de flere om at få maskinen derover. Palleløfteren tror han ikke kan 
komme derind, da den har brede gafler. Det er ikke ligetil at flytte røremaski-
nen alene. De står på jernfødder, der giver rustaflejringer. 

På spørgsmål fra sagsøgeren forklarede SGT , at de ikke ændrede på 
noget i konditoriet efter hændelsen. Røremaskinen står, hvor den altid har stået. 
Han kan ikke forstå, hvorfor SG  forklarer, at hun ikke har brugt Emma til 
den maskine. Han er ikke særlig meget i konditoriet selv. Det har han en chef-
kollega til. Han har oplevet, at den var tapet op. Det er ham, der bestiller nyt. 
Han har ikke set nogen anvende forlængerledning. Efter 5 minutter er Emma 
brugbar. Hvis den skal være fuld kampdygtig, skal den stå et par timer. 

Inden APV’en fik alle medarbejdere et par dage før mulighed for at beskrive 
problemstillinger. Han mener punktet om Emma kom efter noget fra P9 . 
Det var en reminder om, at Emma skulle oplades hver dag, så den var klar til 
brug, og de kunne undgå dumme løft. Det har aldrig været meningen, at de 
skulle løfte selv. I den anden APV stod det samme, da der stadig var risiko for 
tunge løft, og derfor var det en reminder om opladning og anvendelse. 

P2  har forklaret, at hun var kollega med SG . Hun var konditor-
lærling ligesom SG . Hun var ansat fra 4. april 2017 til 3. oktober 2018. Hun 
blev ikke færdigudlært der, men et andet sted. 

I konditoriet var der tunge løft, da der var store portioner. Der var Emma, som 
man kunne skubbe under kedlen. Men der stod en røremaskine den anden vej, 
så man kunne ikke komme derind. Der var næsten aldrig strøm på den, og op-
laderen var ikke lovlig i hendes øjne, da den hang sammen med gaffatape og 
var ikke funktionel. Den var defekt hele tiden. Hun mindes ikke, at der blev 
købt en ny. Man var nødt til at løfte selv. Typisk blev man sat til en opgave 
selvstændigt. Der var travlt. De havde ikke mulighed for at hjælpe hinanden. 
Man foretog derfor løft alene. 

Maskinen i hjørnet brugte de dagligt, da de havde selvstændige opgaver. Man 
kunne godt spørge en kollega om hjælp, men det var ikke det, man gjorde. Hun 
tror, man bare ville være færdig og gjorde det uden at tænke over det. 
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Kedlen i sig selv vejer noget og hertil kommer massen, så det kan godt blive 30 
kg. De løftede det dagligt, men det var ikke hver dag, de lavede store portioner. 
Det er svært at sige, om de også løftede mere end 30 kg. Men det var i hvert fald 
deropad. Hun fik aldrig instruktion i, hvordan man skulle gøre det. Hun vidste 
man skulle gå ned i knæ og bruge hele kroppen. Man skal helst have kedlen ind 
til kroppen. 

Hun er født med skæv ryg, så hun har altid haft problemer. Hun synes, det har 
været slemt hele hendes læretid. Det var svært at få hjælp af bagerne, da de stod 
ovenpå. Hun tror, det ville blive sagt, hvis de løftede forkert. Der er ikke nogen, 
der har kommenteret noget overfor hende. Tit var det bare hende og SG , 
der var der. 

På spørgsmål fra sagsøgte forklarede P2 , at hun ikke ved, hvordan 
der så ud, da hændelsen skete. Hun arbejdede der ikke mere. Hun ved ikke 
hvor lang tid, det tager at oplade maskinen. Hun har set den og sat den til. Men 
den var defekt. De brugte maskinen, når den virkede. De brugte den dagligt, 
hvis den var opladet. Ellers løftede man manuelt. De opladte den ikke, fordi det 
tog tid. De skulle være færdige. Hun er aldrig gået til P5  eller SGT , hvis 
den ikke virkede. Hun ved ikke hvorfor. Røremaskinen i hjørnet blev brugt 
dagligt, hvis den anden var optaget. 

Det var slet ikke indviklet at bruge løftemaskinen eller røremaskinen. 

På uddannelsen på skolen får man fortalt, hvordan man skal løfte. Der sad ikke 
en seddel på maskinen. De går rigtig meget op i på skolen, at man skal løfte rig-
tigt med benene. 

Man kunne nok godt benytte samtaleanlægget til at bede om hjælp. Men man 
gjorde det ikke. De havde travlt. 

P5  viste, hvordan man skulle gøre. Løftemaskinen var så nem at betjene, at 
det ikke behøvedes. Hun mindes ikke, at P5  talte om løft. 

På spørgsmål fra sagsøgeren forklarede hun, at hun ikke ved, om man kunne 
betjene Emma, mens den sad i oplader. Det var ikke noget, de gjorde.

På det fremlagte foto af maskinerne forklarede vidnet, at sådan så der ud. Det 
var svært med den bagerste maskine, at få Emma ind under kedlen. Hun hu-
sker ikke, om hun har fået Emma derind. Der var ikke meget plads til manuelle 
løft. Der er Emma, der står mellem maskinerne. Hun har aldrig set den stå der. 
Den er bredere på den anden led.
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P3  har forklaret, at hun var ansat fra 1. juli 2018 til oktober 2019. Hun 
var konditorsvend og arbejdede i kælderen. Hun var ikke på arbejde den dag, 
episoden skete. Der var to røremaskiner. Emma var et kørende hjælpemiddel til 
at tage kedlerne af og på maskinerne. Umiddelbart kunne den kun bruges til 
den ene og kun delvist til den anden, da Emma ikke kunne komme helt ind i 
hjørnet. Man blev nødt til manuelt at løfte kedlen. Man stillede sig i hjørnet og 
løftede i kedlens håndtag og satte den over på Emma. På den anden maskine 
kunne Emma køre direkte ind. Sådan var det under hele hendes ansættelsesfor-
hold. De skænkede det ikke en tanke, om det kunne ændres. Et par gange om 
dagen skulle de derind og anvende maskinen. De brugte så vidt muligt den an-
den maskine. Det var varierende, hvad kedlen vejede med indhold. Den tunge-
ste masse kom måske op på 30 kg. Nogle gange bad de om hjælp, hvis der var 
andre til stede. Hun husker ikke, hvor ofte det var. Hun og SG  hjalp hinan-
den, og bagersvendene hjalp også. Hun kan ikke svare på, hvor ofte hun løftede 
alene. Den blev løftet en del. Hun mindes ikke, at de fik løfteinstruktion. Hun 
husker ikke, at de fik at vide, at de skulle være to.   

De kunne sikkert godt have flyttet rundt, så de kunne komme ind i hjørnet med 
Emma. Men de tænkte ikke over det. De har løftet kedlerne op på nogle kasser. 
Hun har ikke talt med P5  eller andre om, der kunne gøres noget ved de tun-
ge løft. 

Hun har haft lidt problemer med ryggen selv pga. en tidligere skade. Det havde 
ikke med arbejdet at gøre. 

Hun mindes ikke, at Emma på tidspunkt kunne komme helt ind til røremaski-
nen i hjørnet. 

Hun tror, hun var med, da APV’en blev lavet. Der var noget om Emma. Fore-
holdt teksten i APV’en husker hun det ikke nærmere. De var dårlige til at lade 
den op. Opladeren gik i stykker på et tidspunkt og blev tapet sammen og fun-
gerede igen. 

På spørgsmål fra sagsøgte forklarede P3 , at man på uddannelsen lærer en 
lille smule om løft mv. Hun husker det ikke nærmere, da det er mange år siden. 
Det varierede, hvor meget hun brugte maskinen. Hun tror ikke, den kunne 
komme over til maskinen i hjørnet. Men hun mener ikke, at de prøvede. Hun 
nævnte ikke for P5  eller SGT , om maskinen i hjørnet kunne rykkes. 

Et par gange om ugen var der løft med maksimal vægt. Man kunne godt være 
to om at flytte kedlen. Pladsen foran maskinen var begrænset i forhold til løft. 
Hun mindes ikke, hvordan og hvornår, de sagde, at opladeren var i stykker. 
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Normalt skulle den oplades om natten og virkede hele dagen efter. Man kunne 
sikkert godt bruge en forlængerledning, men det ville ikke være praktisk i det 
lille rum med mange mennesker, der skulle igennem. Det var en selvfølge, at de 
skulle huske at lade den op. Det var slet ikke indviklet at bruge maskinerne.

På spørgsmål fra sagsøgerens advokat forklarede vidnet, at hun fik en skade 
med hendes skulder, som hun var sygemeldt med i et par uger. Det handlede 
vist om overbelastning, hun ved ikke, om det var pga. arbejdet. Det var nem-
mest at løfte selv. 

P4  har forklaret, at hun var kollega med SG . Hun var ansat 
fra slut 2011 til start 2019 på deltid som butiksansat. Det var weekender og efter 
skole og i ferier. Det var et fritidsjob. Engang i mellem hjalp hun også med an-
dre opgaver. De havde et godt kollegialt fællesskab og hjalp hinanden. Hun gav 
en hånd i konditoriet, og SG  hjalp også i butikken. Hun kender arbejdsgan-
gene i konditoriet sådan da. Hun kender ikke alle løfteopgaverne. Når hun har 
været nede og hjælpe var det med løfte kagedej. Det var nogle kedler, som de 
hjalp hinanden med at løfte. De var forholdsvis tunge. Hun har aldrig håndteret 
dem alene. Når hun var der, var det for at hjælpe andre. Emma kunne hjælpe 
med at løfte kedlerne op til den rigtige højde, så man ikke selv skulle løfte. 

Hvis den nærmeste maskine var i brug, kunne man ikke komme til med Emma 
til den anden. Det skulle gøres manuelt. Der var ikke så meget plads. Man var 
lidt tætte. Hun ved ikke hvor tit, man manuelt skulle ind og løfte. Måske var 
der nogen, der løftede alene, hvis de var alene eller ingen havde tid. Hun hu-
sker ikke, de talte om løfteteknik. Hun fik ikke undervisning heri. 

Hun var ikke ansat, da SG  kom galt afsted. Hun stoppede i marts. Men hun 
kom forbi hos SGT  og P5 . Hun har ikke selv haft problemer med ryggen 
og kender ikke til, at andre har haft det.

Foreholdt APV’en fra oktober 2016, hvor hun ikke var til stede på mødet, for-
klarede hun, at hun ikke husker det fremviste. Det anførte om anvendelsen af 
Emma, husker hun først fra senere i sin ansættelse, hvor hun kom i konditoriet. 
Hun har hørt fra SG , at Emma ikke var opladt.

På spørgsmål fra sagsøgte forklarede vidnet, at hun ikke ved, hvordan tingene 
stod i konditoriet den 4. april 2019. Det fremviste foto har hun taget. Der var 
meget smalt mellem maskinerne. Der kom ikke noget ud over den sorte ring på 
den første røremaskine. Den blev ikke bredere. Hun ved ikke, hvad der skete, 
når maskinen blev tændt. 

SG  kunne kontakte hende over walkie-talkien. 
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Hun husker ikke, at det var sådan, at man ikke kunne spørge om hjælp, hvis 
SGT  og P5  var uvenner. 

Hun tog fotoet for at vise, hvordan maskinerne stod på daværende tidspunkt. 
Hun husker ikke, hvornår hun tog fotoet. De er taget, mens hun var ansat. Hun 
husker ikke, hvad fotos skulle anvendes til.  

P5  har forklaret, at hun er kæreste med SGT . Hun har været 
konditor i 22 år. Hun har arbejdet i konditoriet i 17 år. Hun har været chefkon-
ditor siden 2010. I konditoriet har de haft 7 lærlinge. 

Under uddannelsen lærer man at løfte rigtigt. Det er noget, hun påpeger, da der 
er sække og kedler, man skal løfte. Man skal bukke sig ned i knæene. Man kan 
altid bede om hjælp. Hvis en kedel er tung, skal man bede om hjælp. Det er 
hårdt arbejde. Hun har aldrig før haft nogen, der er kommet til skade med ryg-
gen. 

De har røre- og løftemaskiner som hjælpemidler. I starten får de ansatte at vide, 
hvilke knapper, de skal trykke på. SG  var instrueret i at løfte korrekt. Hun 
brugte jævnligt maskinen i de tre år, hun var der. Det tungeste de har er 25 kg. 
sække. Dem hjalp hun jævnligt med. SG  bad rigtig meget om hjælp. 

Det passer ikke, at man ikke kunne anvende løftemaskinen til den bagerste rø-
remaskine. Det gør ikke nogen forskel, at den foran var i brug. Man kunne bru-
ge og komme til begge samtidig. Løftemaskinen har en oplader. Den blev jævn-
ligt sat til opladning. Der var en, der var røget på gulvet, men duede stadig. 
Man kan være to om at løfte eller vente 5-10 minutter til, den er ladet op. Man 
kan rykke opladeren tættere på røremaskinen, der er stik oppe langs panelet. 
Der er også forlængere. Røremaskinen i hjørnet er ikke blevet flyttet. Det kan 
man se på afmærkninger i gulvet, og der er heller ikke plads til det. Røremaski-
nen er rimelig tung. 

Den 4. april 2019 skulle de alle være på arbejde. Hun husker kun, at SG  
sagde, at hun blev bidt bagi. Emma blev brugt om morgenen. Opladningen kan 
holde i en uges tid. SG  spurgte hende ikke om hjælp. Hun brugte selv ma-
skinen den pågældende dag. Den blev sikkert også brugt dagen efter, da den 
bruges hver dag til flødekager. SG  har ikke sagt, at der var et problem med 
røremaskinen i hjørnet eller bedt om at få den flyttet. 

Hun kan ikke forestille sig, at SG  har løftet en kedel på 30 kg. Man skal 
bruge løftemaskine eller bede om hjælp. De fik røremaskinen for måske 5 år 
siden. Løftemaskinen havde de forinden. 
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De lægger tingene derhjemme, og hun bliver måske tavs, hvis hun og SGT  
har noget indbyrdes. Men man kan altid bede hende om hjælp. 

I visse sæsoner er der travlt om torsdagen og ellers er det om fredagen. Sidst i 
april kan der være travlhed. Der er altid noget andet, man kan gå i gang med, 
mens man venter på maskinen. De har en tavle med dagens gøremål. Hun har 
også sagt til SG , at hun skulle huske at løfte rigtigt. 

Foreholdt APV’en fra 2016 vedrørende Emma, forklarede vidnet, at det er rig-
tigt, at man skal anvende den ved tunge løft. Emma skal deles, så man skal løfte 
sine ting over på noget andet. 

Man bliver aldrig tvunget ind på arbejde, hvis man er syg. Der er aldrig så 
travlt, at en lærling eller to ikke kan undværes. Hun har været alene mange 
gange. Det optimale er, når de er der alle tre. 

På spørgsmål fra sagsøgeren har P5  forklaret, at den 4. april 2019 var alle på 
job. Så er de tre. De har plads svarende til det inderste i retssalen, måske ca. 10-
15 m2, i konditoriet. Hun kan ikke huske, om P3  lige var der. SG  sag-
de, at det var ligesom at blive bidt bagi af en hund. SGT  udfyldte anmeldel-
sen.   

P6  har forklaret, at han har været bager siden 2007. Han har arbejdet 
siden 2003 i bageriet, først som lærling. Han har fået undervisning i at løfte kor-
rekt. Det er blevet demonstreret med ned i knæ og ind til kroppen med tingene. 

Der er to røremaskiner i kælderen. Han har arbejdet med dem et par gange. 
Emma kan sagtens komme til maskinen. Han har ikke oplevet, at det har be-
tydning, om den anden maskine er i gang. Hvis de skal løfte noget over 12,5 kg. 
kører de det rundt på hjul. Hvis man glemmer det, bliver det italesat. Det er 
almindelig viden i branchen. 

Han husker ikke, hvornår han hørte om SG s tilskadekomst. Om torsdagen 
er han på arbejde indtil kl. 9.30. Hun kunne have bedt ham om hjælp. Det har 
hun gjort før, og det er sket en del gange. Røremaskinen er ikke blevet flyttet. 
Han husker ikke, hvornår de fik den. Han er ikke så meget dernede. Han har 
ikke hørt om problemer med maskinen eller med at komme til maskinen i hjør-
net. Hvis man er utilfreds med noget, kan man sige det. 

Han har måske kun sat maskinen til oplader en gang. Han har ikke hørt, at der 
var problemer hermed. Man må kunne se i gulvet, hvis noget er flyttet. Han 
talte generelt godt med SG . Han har ikke oplevet, at man ikke kunne få 
hjælp, hvis P5  eller SGT  havde en dårlig dag.
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De andre vidner tror han, SG  sås privat med.

På spørgsmål fra sagsøgeren forklarede vidnet, at han har brugt begge rørema-
skiner. Det er måske sket optil 10 gange i alt. Han møder selv ind ved 2-tiden.

APV siger ham ikke så meget, men han husker svagt, at han deltog i mødet. 
SGT  eller P5  sagde, at den skulle oplades hver dag. Han husker ikke, 
hvem der tog initiativ til emnet. Han mindes ikke en drøftelse heraf i oktober 
2019. Han ser ikke SGT  og P5  privat.

P7  har forklaret, at han har været bager siden 31. oktober 1989. Det 
er 11. år, han arbejder for SGT . Man bliver uddannet i at løfte rigtigt. SGT

 har også påpeget, hvis man tog forkert. SGT  har også vist det. 

Han er ikke så meget i konditoriet. Han ved, der er en maskine til at løfte ked-
lerne. Han har aldrig hørt om, at man ikke kunne komme til med den. Hvis der 
er problemer, siger man det til mester. Det har han ikke gjort. Det kører godt. 
De mangler ikke noget i bageriet andet end en ekstra hånd. Man løfter ved at gå 
ned i knæ. Hvis man ikke kan selv løfte, måske omkring 40 kg, så beder man 
om hjælp. I konditoriet tror han, man kan komme til at løfte 20-25 kg. Han ved 
ikke, om røremaskinen er blevet flyttet. Han var ikke med til at installere den, 
da de fik den. 

Han har først nu hørt, at SG  er kommet til skade med ryggen. Han har 
hjulpet hende med at løfte måske melsække og glasur.

Han hjalp, når kedlen skulle over på bordet. 

Han har ikke oplevet, at nogen blev tvunget på arbejde, selvom de var syge. 

På spørgsmål fra sagsøgeren har vidnet forklaret, at han har hjulpet SG  
med kedlen, hvor den har vejet måske 20-25 kg ved røremaskinen. Han har bare 
hjulpet hende af venlighed. Hun kunne bruge Emma. Han har hjulpet, når den 
skulle op på bordet. 

Han møder ind kl. 1 og går hjem mellem 7 og 8. Mellem torsdag og fredag mø-
der han kl. 24. Konditorerne møder mellem 4 og 6.

Han ved ikke hvad APV er. Foreholdt APV’en fra oktober 2016 forklarede vid-
net, at det siger ham lidt, at han deltog. Han husker, at de diskuterede, at Emma 
ikke altid blev ladet op. Han husker ikke hvem, der bragte det på bane.

Parternes synspunkter
SG  har i sit påstandsdokument anført følgende:
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”…

Denne sag omhandler en arbejdsskade, og det påstævnte beløb udgør godtgø-
relse for svie og smerte i anledning af den arbejdsulykke, som sagsøger var ud-
sat for den 4.4.2019 under sit arbejde for sagsøgte. 

HÆNDELSESFORLØB: 
Sagsøger har været ansat hos sagsøgte som bagerlærling. I forbindelse med det-
te arbejde kom sagsøger til skade den 4.4.2019. Skaden skete i forbindelse med 
et løft.

Sagsøger foretog et manuelt løft af en kedel/skål fra en røre/æltemaskine, der 
vejede ca. 30 kilo. Der var dårlige pladsforhold i bagerilokalet hvor røremaski-
nen stod, og det indebar, at der ikke kunne løftes under optimale forhold. 
Det akavede løft medførte, at sagsøger pådrog sig en skade/jag i ryggen. 
Skaden blev anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), jf. bilag 1. 
Skaden blev anerkendt som en arbejdsskade af AES og sagsøger blev tilkendt et 
varigt mén på 5 %. Afgørelsen fra 27.8.2020 er fremlagt som bilag 3. 
Skaden indebar et sygefravær for sagsøgers vedkommende, og foranlediget af 
dette sygefravær kontaktede mandataren sagsøgte og rejste et erstatningskrav 
på svie- og smertegodtgørelse for sygeperioden. 

ANSVARET 

Skaden kunne ifølge sagsøger have været undgået, såfremt sagsøgte som ar-
bejdsgiver havde sikret, at arbejdet var planlagt, tilrettelagt og udført sikker-
heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Sagsøgte har bestridt at være ansvarlig for sagsøgers ulykke/løfteskade. 
Af betydning for sagen kan det oplyses, at sagsøger – til trods for, at hun var 
lærling - ikke modtog instruktion i løfteteknik. 

Af betydning for sagen kan det endvidere oplyses, at placeringen af røremaski-
nen efterfølgende blev ændret, således, at det var muligt at komme til rørema-
skinen med et elektrisk løfte-redskab. 

Sagsøgte har gennem sit forsikringsselskab afvist, at der kunne være et erstat-
ningsansvar, og har som svar fremlagt bilag 6, skrivelse af 23.9.2020, hvor der 
bl.a. henvises til, at Arbejdstilsynet efterfølgende har været på besigtigelse (Den 
9.1.2020, jf. bilag C). Imidlertid var sagsøger ikke til stede i forbindelse med det-
te besøg og den konkrete arbejdssituation blev ikke gennemgået med Arbejds-
tilsynet. 
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Sagsøgte har herudover fremlagt yderligere bilag og til disse bemærkes: 
Bilag A er at betragte som et partsindlæg og kan ikke anvendes som dokumen-
tation for instruktion. Det samme gælder bilag B, der er udarbejdet efter ulyk-
ken. 

Som sagsøger – der som bekendt var i lære - har oplevet det, så blev der givet 
en kort mundtlig introduktion ved brug af løftevogn, og der blev ikke under-
skrevet noget i den forbindelse. Hun har ikke fået besked på ikke at lave manu-
elle løft og har heller ikke fået instruktion i nogen former for løfteteknik. 
Sagsøger har foretaget mange tunge manuelle løft og har på intet tidspunkt fået 
besked på, at hun ikke måtte løfte manuelt eller blevet pålagt at skulle bruge en 
anden arbejdsmetode. 

Da man er 3 konditorer om en løftevogn, betyder det, at den stort set altid er 
optaget, og røreskålen bliver heller ikke tømt med det samme, når den er på 
løftevognen, når en kollega har denne. Dette indebærer, at løftevognen er opta-
get af den enkelte kollega i lang tid, og således ikke til rådighed for de andre 
kollegaer. Endvidere var det et problem, at løftevognen ofte ikke var opladet.

Men det største problem var, at der ikke var plads til at kunne bruge løftevog-
nen ved den inderste røremaskine. Dette vil blive bekræftet af vidner. Bilagene 
D-G kan således ikke lægges til grund for sagen. 

Fsva. bilag C, så blev Arbejdstilsynet ikke gjort bekendt med arbejdsforholdene 
vedrørende røremaskinens brug og de manuelle løft, og derfor kunne de i sa-
gens natur ikke kommentere den pågældende arbejdsfunktion. At Arbejdstilsy-
net ikke har haft bemærkninger til arbejdsstedet, er ikke udtryk for en godken-
delse af hver enkelt arbejdsfunktion på arbejdspladsen. Det er et øjebliksbillede. 

Da tunge løft er forekommende i et bageri, så har sagsøgte en pligt til at sikre, at 
de ansatte er behørigt instruerede i at foretage løft således, at risikoen for ska-
der begrænses. Denne instruktion er ikke givet. 

Det fremgår bl.a. af AT Vejledning (Løft, træk og skub) nr. d.3.1: 

Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal 
indgås. Hvis det ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger, der 
imødegår risikoen.

Der skal bruges egnede tekniske hjælpemidler, når det er muligt og hensigts-
mæssigt og altid, når den manuelle håndtering indebærer sundhedsfare.
Unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevæ-
gelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal være så lille, som det er 
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rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænser skal 
overholdes. 

Endvidere gør det sig gældende, at sagsøger var under oplæring hvilket skær-
per sagsøgtes arbejdsmiljømæssige forpligtelser – og særligt i forhold til in-
struktion og tilsyn, det fremgår bl.a. af ovennævnte vejledning: 

Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at ansatte, der udfører manuel håndte-
ring, instrueres om, hvordan arbejdet udføres på en forsvarlig måde. 
De ansatte skal have gennemgået en passende oplæring om instruktion i god 
arbejdsteknik og korrekt brug af tekniske hjælpemidler, hvis arbejdet kan inde-
bære risiko for sikkerhed og sundhed. 

Det afgørende ifølge Arbejdstilsynet er om løftet kan rubriceres inden for det 
grønne område i nedenstående skitse, idet både løft i det gule og det røde om-
råde normalt er sundhedsskadelige i større eller mindre omfang:

Rødt område: Løft i det røde område anses for klart sundhedsskadelige. Der 
skal umiddelbart træffes foranstaltninger for at imødegå risikoen. 

Gult område: Løft i det gule område betyder, at der skal foretages en nærmere 
vurdering af de øvrige faktorer (se senere) for at afgøre, om de forværre belast-
ningen, så løftet må anses for sundhedsskadeligt. 

I den øverste del af det gule område er løftet kun acceptabelt, hvis det udføres 
under optimale forhold. Det vil sige, at hele løftet foregår midt foran kroppen, 
mellem midt lår- og albuehøjde, at byrden er beregnet til håndtering, at der er 
mindst to minutter mellem løftene, at der ikke udføres bæring, at fodfæstet er 
stabilt, og at klimaet er passende. 

I den mindste del af det gule område er antallet og graden af forværrende 
faktorer afgørende for, om løftet kan være sundhedsskadeligt. 

Hvis belastningen ved løftet ligger i nærheden af det grønne område, skal der 
normalt være flere forværrende faktorer til stede, før løftet betragtes som sund-
hedsskadeligt. I nogle tilfælde kan en enkelt faktor, fx arbejdsstillingen være så 
belastende, at løft nederst i det gule område kan medføre sundhedsskade. 

Grønt Område: Løft i det grønne område er normalt ikke sundhedsskadelige på 
grund af vægt og rækkeafstand. 

Der kan dog være andre – og i sig selv så belastende – faktorer, som gør, at ar-
bejdet kan være sundhedsskadeligt. Det er fx dårlige arbejdsstillinger, høj løfte-
frekvens og stor samlet fysiologisk belastning. Ved gentagne løft i grønt område 
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SYGEFRAVÆRET. 

Sagsøgte har ikke bestridt årsagsforbindelsen. Sagen har af samme grund ikke 
været forelagt for Retslægerådet. Men sagsøgte har bestridt at sagsøger har væ-
ret sygemeldt i et omfang, der berettiger til godtgørelse. 

Bagermesteren blev allerede samme dag gjort bekendt med, at sagsøger var 
kommet til skade, idet sagsøger kontaktede ham efter besøg hos lægen, og hun 
ville – på lægens anbefaling - melde sig syg, grundet smerter. Dette kunne ba-
germesteren imidlertid ikke acceptere i det en anden kollega, P3 , i 
forvejen var sygemeldt, og sagsøger kunne derfor ikke undværes og skulle mø-
de ind på job. 

Sagsøger blev presset til at gå på arbejde af bagermesteren, og hun tog løbende 
smertestillende piller og gik til fysioterapeut hos V1 .

Derudover fik hun meget hjælp til det fysiske arbejde af hendes kollegaer P3
 og P1 .

Sagsøgers syge-/arbejdsforløb var som følger, jf. i øvrigt kalender fremlagt som 
bilag 11: 

- Hun arbejdede fra 5. april 2019 til den 12. juli 2019 og meldte sig syg fra 
den 15. til den 21. juli 2019. Hun holdt ferie fra den 22. juli til den 4. au-
gust 2019. 

- Måtte melde sig syg igen fra den 5. august 2019 til den 22. oktober 2019, 
hvor man aftalte at hun skulle starte op på deltid. 

- Hun arbejdede på deltid frem til 31. december 2019. 
- Blev sygemeldt igen den 2. januar 2020 til den 19. januar 2020, startede 

på skole (svendeprøve) - også her med hjælp og støtte til de fysiske ting. 
Var på skole frem til den 12. marts 2020 og stoppede med svendebevis og 
holdt herefter hos arbejdsgiver og overgik til ledighed. 

Det bemærkes, at kalenderen, bilag 11, viser sagsøgers sygefravær og skoleop-
hold. Datoen for ulykken er fejlagtigt angivet til den 3.4.2019 – korrekt dato er 
den 4.4.2019. De grønne streger indikerer hvilke dage/perioder, som sagsøger 
har meldt sig syg grundet skaden til sagsøgte. De lyserøde streger angiver hvil-
ke dage/perioder, som sagsøgte har meldt til kommunen som sygefravær. An-
givelserne med timer/minutter viser hvor mange timer/minutter, som sagsøger 
har arbejdet i de pågældende uger, hvor hun ikke har været fuldt sygemeldt. 
Opgørelsen fremlagt som bilag 11 er ikke bestridt af sagsøgte. 
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På den baggrund kan der opgøres krav på svie- og smertegodtgørelse for peri-
oden 4.4.2019 til 12.3.2020 (overgang til ledighed), i alt kr. 72.400 (344 dage af kr. 
210).

Til belysning af sygemeldings-/behandlingsforløbet er fremlagt: 

- egen læges journal for perioden maj 2014 – april 2021, bilag 2 og 7, 
- journal fra Reumatologisk afdeling, Køge Sygehus, bilag 8, 
- Journal fra V1 , bilag 9, 
- Funktionsattest, bilag 10. 

Retten til svie- og smertegodtgørelse følger af erstatningsansvarslovens § 3: 

§ 3. Godtgørelse for svie og smerte udgør 130 kr. for hver dag, den skadelidte er syg. 
Der kan i særlige tilfælde ydes godtgørelse for svie og smerte, selv om skadelidte ikke er 
syg. Godtgørelsen kan ikke overstige 50.000 kr. 

Taksterne for år 2020 er kr. 80.000 (maksimum) og daglig takst er på kr. 210. 
Af karnovs bemærkninger til bestemmelsen følger bl.a.: 

Afgørende for retten til godtgørelse er herefter alene, om skadelidte kan siges at være 
»syg«. Begrebet skal forstås i overensstemmelse med hidtidig praksis, dvs. at det i al-
mindelighed er en betingelse, at skadelidte er sygemeldt og undergivet en vis lægelig 
eller anden behandling, herunder f.eks. genoptræning. 

Der henvises til dommene U2009.1172H, U2006.3155H, FED 2015.39Ø og FED 
2015.193Ø. 

Der kan, som det udtrykkeligt fremgår af ordlyden til bestemmelsen, også gives 
godtgørelse, selvom man ikke er sygemeldt, det følger bl.a. af dommene 
U1989.860V, U1990.640V, FED 1999.219V og særligt dommen FED1999.1588V, 
der vedrørte en lærling. Det fremgår af dommene at der lægges vægt på fortsat-
te helbredsmæssige gener og at man i princippet har ”slæbt sig på arbejde”. Fra 
forarbejderne kan fremhæves følgende (gengivet fra domspræmisserne i 
U1990.640V):

Om bestemmelsen i § 3, 2. punktum, er der i bemærkningerne til forslaget til erstat-
ningsansvarsloven (Folketingstidende 1983/84, 2. samling, tillæg A, spalte 89) som 
eksempel på bestemmelsens anvendelsesområde nævnt »tilfælde, hvor skaden midlerti-
digt medfører fysiske gener eller indskrænkninger i de normale legemsfunktioner, uden 
at skadelidte kan siges at være syg.« 
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En gennemgang af journalmaterialet dokumenterer, at der ikke er tvivl om, at 
skaden midlertidigt har medført fysiske gener og indskrænkninger i de normale 
legemsfunktioner – med periodevise sygemeldinger. 
Det fremgår af sagens akter, at sagsøger havde såvel straks symptomer (dvs. 
symptomer inden for 72 timer) og brosymptomer, dvs. vedvarende gener, der har 
haft daglig eller jævnlig karakter: 

For så vidt angår straks symptomer kan der henvises til bilag 7, s. 66, egen læ-
ges journal:

Torsdag d. 4. april 2019
Dumt løft på arbejde i går, og nu meget ondt i ryggen og ned i venstre ben på 
bagsiden. obj: smerter nederst i sacrum. Kun svage smerter i columna lumbalis. 
Ingen røde flag. Fin kraft i ue. 
Plan: hold i ryggen. Pt. har tidligere haft blødende mavesår, hvorfor hun kun 
får 10 ibubrofen.
Prøv varme, akupunktur, massage, udstrækning. Info om røde flag.
Ivf eller manglende bedring.
Pt er informeret om accepterer 
MF. 

Der er således tidstro oplysninger om en løfteskade fra arbejdet, der indebærer 
meget ondt i ryggen med udstråling til venstre ben. 

Disse gener var også til stede (brosymptomer) da funktionsattesten blev udar-
bejdet den 30.6.2020, bilag 1, (punkt 9), hvor det fremgår: 

- At sagsøger har tager smertestillende medicin (punkt 9). 
- At sagsøger har været sygemeldt fra 4.4.2019 til 19.1.2020 (punkt 13). 
- At sagsøger ikke længere kan/bør udføre tunge løft, da der er risiko for til-
bagefald (punkt 15). 
- At sagsøger aktuelt (juni 2020) stadig er generet af daglige middelsvære smer-
ter i lænderyggen ved hvile og svære smerter ved belastning. (punkt 17 og 18) 

I den mellemliggende periode er der bl.a. følgende journaliseringer (bilag 7, s. 
66):

Fredag d. 26. april 2019
Dumt løft på arbejdet d. ¾ og efterfølgende meget ondt i ryggen. dd har pt sta-
dig meget ondt i ryggen. har prøvet kiropraktor uden effekt. 
obj: smerter nederst på sacrum med udstråling til venstre baglår lige over knæ-
et. Kun svage smerter ved palpation.
Plan: tolkes som hold i ryggen. grundet tidshorisont måske lille diskusprolaps. 
Rp fys
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Rp tid igen hos mig på onsdag. 

I august er der fortsat problemer med ryggen, og sagsøger er stadig i behand-
ling (bilag 7, s. 75):

Torsdag d. 29. august 2019

Hej SG .
Jeg kan godt henvise dig til scanning, men det er ikke det jeg mener vil hjælpe 
dig bedst. Jeg tror det er en iskias der primært driller dig. Dine symptomer pe-
ger ikke helt i retning af diskusprolaps, og selv hvis de gjorde, vil jeg anbefale 
dig at kombinere dine rygøvelser med træning ogs. for dette vil hjælpe dig bed-
re. P10  har anbefalet en kiropraktorklinik i Glostrup, V2 , som plejer 
at være rigtig god til låsninger i ryggen, og de er gode til at samarbejde med 
fysioterapeuterne. 
Kan vi give det en måned hos dem før vi genovervejer henvisning til scanning?
Man skal ikke bruge henvisning til kiropraktorerer. 

Fremadrettet er det rigtig vigtigt du træner ryggen, for det er det der skal for-
hindre sig i at få flere lignende tilfælde. 

Sagsøger blev henvist til fysioterapi, jf. bilag 9 (første gang 26.4.2019), og i status 
fra denne dateret 12.9.2019 fremgår det (bilag 7, s. 76):

Pt fik et knæk i ryggen i slutningen af april måned 2019, på sit arbejde. 
Skaden er sidenhen blevet anmeldt. 

Smerter sidder i ryggen og kan stråle i VE balde/baglår. 

Smerten opleves stadig, nu mest i lænd og balder. 

Og sagsøger skulle fortsætte med selvtræning og fysioterapi fremgår af samme 
notat:

Plan
Pt har forsøgt sig med NSAID kur. 
Laver øvelser hjemme og modtaget fysioterapi. 

Pt har dog stadig smerter i ryggen.
Pt skal snakke med egen læge. Kan pt evt. henvises til videre udredning. 

Pt er velkommen tilbage i fysioterapien til fortsat McKenzie behandling og 
styrketræning. 
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Det fremgår også af egen læges journal, at sagsøger fortsat er sygemeldt primo 
oktober og at en genoptagelse af arbejdet skal ske på nedsat tid og uden vrid og 
tunge løft (bilag 7, s. 80):

På baggrund af undersøgelse d.d. i min konsultation bekræfter jeg, at oven-
nævnte patients fravær fra arbejdet kaldes sygdom. 
Mit skøn er, at sygefraværet vil vare i yderligere 2 uger fra 07-10-2019. 

Patienten er anbefalet rygaflastende arbejde efter genopstart af arbejdet. Dette 
kunne bestå i langsom genopstart på nedsat tid og desuden at undgå vrid og 
tunge løft i starten.

Patienten er allerede instrueret i genoptræning af ryggen, som påbegyndes dags 
dato. Der er allerede fysioterapeut ind over også. 

Prognosen skønnes god såfremt der tages passende hensyn her i den akutte fa-
se. 

I løbet af oktober 2019 er der fortsat smerter, særligt, når sagsøger har forsøgt at 
genoptage arbejdet, jf. bilag 2, s. 5:

Mandag d. 7. oktober 2019
Gennemgang af rygøvelser m pt, anbefales at supplere m svømning
CA

Mandag d. 21. oktober 2019
tk: har gået tid til MR d. 29/10. Har lovet CA at give besked. Lægges i CA ka-
lender til info. 
Har været på arbejdet i dag i 2 timer og 45 min. Har mange sm i ve ben efterføl-
gende. 
PV

Sagsøger blev – grundet de fortsatte smerter – udredt med scanning i oktober 
og reumatologisk undersøgelse i november 2019, jf. bilag 2. (s. 5-6). Af henvis-
ning fra egen læge fremgår følgende (bilag 7, s. 81), idet der er journaliseret 
svære smerter:

Arbejder som konditorlærling. April 2019 vrid ved tungt løft under arbejdet og 
siden da svære smerter i lænd m udstråling til venstre balle og baglår. 

Pt har siden trænet ved fysioterapeut i 12 uger under NSAID dække men trods 
dette stadig svære smerter. 

Fra den reumatologiske undersøgelse fremgår bl.a. følgende (bilag 7, s. 88):  
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Aktuelt
Den 4/4 2019 skal pt på sit arbejde, løfte 35 kg + flytte det rundt. Der opstår 
lænderygsmerter med udstråling til venstre UE sv.t balde og baglår. Endvidere 
også gener med at venstre fod sover når sidder eller køre bil. Disse gener er der 
stadig, men der er bedring i forløbet. Værre når sidder og er stationær, mens 
bedre når står, gå og er i bevægelse. VAS: ryg: 5, UE: 3. 

Konklusion:
Min anamnese og kliniske undersøgelse peger i nogen grad i retning af nerve-
tryk i columna lumbalis sv.t venstre S1 nerverod. MR understøtter dog ikke det-
te. Pt er neurologisk intakt og ingen røde flag. Må dreje sig om seq. efter løfte-
traume med påvirkning af det muskuloskeletale system. Der er indikation for 
fysioterapi og øvelsesterapi. Arbejdsdiagnose er følgende: 

/DM54.4 lændesmerter med ischias/

Behandlingsplan
Jeg har instrueret patienten i følgende øvelser: Rygkrogliggende med post bæk-
kenkip + 1ø-15 sek fri vejrtrækning, + løfte fødder på skift, heel-slide, BKFA. 
Træningen udføres 1 gang om dagen og med følgende gentagelser: 3x12.
Træningen stoppes ved forværring af smerter. 
Programmet er udarbejdet i exorlive og udleveret på skrift. 
Patienten ses til opfølgning den 1ø/12 kl. 1030. 
Patienten er informeret og samtykker. 
P11 , rygfysioterapeut. 

I december 2019 var smerterne fortsat ikke gået i sig selv, bilag 7 s. 91, og nye 
øvelser blev iværksat:

10-12-2019 kl. 10.52
Status:
Fået trænet med øvelserne. Status guo med symptomerne. Bedre bevægelighed 
af nedre lumbal columna i ekstension. 

Haft to dårlige dage, hvor ondt. Nu bedre igen. Venstre UE sover, som om der 
ikke er varme, der kommer ned til foden, foden er kold. 

Plan: 

Fortsætte træne stabilitet af col.lumb.:
Nye øvelser:
Bækkenløft+ gå på stedet, + knæstræk, + hofterotation, 3x12.
Knæ4stå diagonalløft, 3x12
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Backwad rocking, 3x8
EIL, 1x10.

Program i exorlive og udleveret på skrift. 

EIS på arbejdet, når har lavet foroverbøjet arbejde. 
Træning 1x om dagen, må gerne holde en fridag. 

Patienten ses til opfølgning den 2/1 2020 kl. 14.
Patienten er informeret og samtykker.
P11 , rygfysioteraoaut. 

Den 14. januar (bilag 7 s. 94) var der fremskridt, - til dels begrundet i, at sagsø-
ger ikke har været på arbejde, men øvelserne skulle fortsætte:

Går meget bedre. Har været syg over jul og nytår så ikke fået så meget, men har 
fået trænet noget. Nok også hjulpet at fået noget ro da ikke været på arbejde. 
Har ikke længere bensmerter. Fortsat lidt i ryggen, der spænder, ikke rigtigt 
smerter. 

Obj: Fuld og fri bevægelighed i ryggen. 

Plan: 
Fortsætter med tidl. Øvelser. 
Nye øvelser: 
Mavebøjninger lige og skrå, 2x20. 
Rygbøjning oppe 5 sek., 2x10. Mål: 2x 60 sek med 30 sek pause. 

Træning 1x om dagen. Må gerne holde en fridag. Tager ca. 45 min.

Skal til svendeprøve i marts. Har skole og skolesvendeforløb inden da. 

Sagsøger blev afsluttet på hospitalet (Køge Sygehus den 18.2.2020) jf. bilag 7, s. 
105:

18-02-2020 kl. 10.44

Status: 
Det går forrygende. Har været på ski og gået godt. Har hverken ryg eller bens-
merter længere. Kan få et jag i ryggen, hvis laver et vrid /rotation i ryggen, el-
lers ingen gener. Får trænet med øvelserne. Fuld ROM i lænderyggen. Er startet 
skole- og svendeprøveforløb på skolen og lige kommet fra jobsamtale. 

Plan:
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Fortsætter med rygtræning. Kan overgå til træning 3x om ugen. Jeg har instrue-
ret i rygøvelser til stor træningsbold som hun kan lave, hvis hun trænger til for-
nyelse af rygøvelser. Ellers tilbage til den træning hun lavede før i Fitnesscenter. 
Pt. er helt tryg ved at fortsætte på egen hånd og hun har ikke brug for yderlige-
re opfølgning hos undertegnede.
Patienten Afsluttes i Rygklinikken. 
Patienten er informeret og samtykker.
P11 , rygfysioterapeut. 

Som det fremgår, så var der fremskridt, men sagsøger var fortsat ikke færdig-
behandlet, da rygtræningen skulle fortsætte, og smerterne var fortsat til stede i 
juni 2020, hvor funktionsat-testen (bilag 10) blev udarbejdet, jf. ovenfor. 

Det er sagsøgers principale synspunkt, at der på den baggrund bør tilkendes 
fuld svie- og smertegodtgørelse fra 4.4.2019 frem til 12.3.20, hvor sagsøger var 
færdiguddannet og overgik til ledighed, eftersom betingelserne i erstatnings-
ansvarslovens § 3 er opfyldte i perioden. 

Såfremt dette ikke kan imødekommes, så kan det – jf. den subsidiære påstand – 
oplyses, at fuld svie- og smertegodtgørelse frem til den 18.2.2020 (afslutningen 
på Køge Sygehus) udgør kr. 67.200 (320 dage af kr. 210) og frem til den 
19.1.2020 (raskmelding hos egen læge – beskrevet ovenfor, jf. bilag 10) udgør kr. 
60.900 (285 dage af kr. 210).

…”

SGT  har i sit påstandsdo-
kument anført følgende:

”…

Ad arbejdsgiveransvar og arbejdspladsens indretning 

Det gøres overordnet gældende, at det er sagsøger, som bærer bevisbyrden for, 
at sagsøgte har handlet ansvarspådragende, og at denne bevisbyrde ikke er løf-
tet.
 
Sagsøger var af sagsøgte instrueret i at bruge løftevognen til håndtering af ked-
len på røremaskinen, ligesom hun var instrueret i anvendelsen af løftevognen. 
Sagsøger underskrev således allerede den 15. oktober 2016 en arbejdspladsvur-
dering, jf. bilag I, hvoraf det tydeligt fremgår, at man altid skulle anvende løfte-
vognen ”Emma” til løft af kedler, samt at vognen skulle oplades hver dag. 
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Det bestrides, at der ikke var plads til at anvende løftevognen ved den pågæl-
dende røremaskine, og det gøres i forlængelse heraf gældende, at løftevognen 
var til rådighed den 4. april 2019, da sagsøger kom til skade, ligesom det er 
udokumenteret, at røremaskinen – som hævdet - skulle være flyttet efterføl-
gende. 

Det gøres gældende, at der var tale om en ukompliceret og rutinepræget ar-
bejdsopgave, som ikke frembød behov for hverken skærpet tilsyn eller instruk-
tion i øvrigt. 

Det kan ikke tillægges nogen vægt, at sagsøger var under oplæring på skade-
tidspunktet, da hun havde været konditorlærling siden 2016. Betjeningen af 
selve løftemaskinen var ligeledes ukompliceret og var således ikke forbundet 
med noget yderligere behov for instruktion eller opsyn - heller ikke selvom 
sagsøger var under oplæring. 

Det gøres gældende, at skaden alene indtrådte som følge af sagsøgers egen til-
sidesættelse af den givne instruktion om arbejdets udførelse, herunder i særde-
leshed anvendelse af de hjælpemidler, sagsøgte havde stillet til rådighed for 
sine ansatte. Sagsøger er ikke ansvarlig for, at én af hans ansatte af egen drift 
tilsidesatte de instruktioner, hun havde været bekendt med siden 2016. 

Det gøres herved tillige gældende, at sagsøgtes ovennævnte støttes af, at ar-
bejdstilsynet ikke ved besøg på konditoriet den 9. januar 2020 konstaterede 
overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, jf. bilag C. 

Endelig gøres det gældende, at sagsøgers vidner ikke var til stede i konditoriet 
den 4. april 2019, hvorfor de ikke har kendskab til hverken hændelsesforløbet 
eller årsagen til, at skaden indtraf, ligesom det gøres gældende, at flere af vid-
nerne var ansat som ekspedienter i butikken og således ikke havde arbejdsop-
gaver i selve konditoriet. 

Sagsøger har dermed ikke godtgjort, at sagsøgte har handlet ansvarspådragen
de. 

Ad kravets opgørelse 

Det gøres gældende, at sagsøger skal løfte bevisbyrden for, at hun har været 
fuldtidssygemeldt og undergivet behandling i samlet 344 dage, og at denne be-
visbyrde ikke er løftet. 

Ifølge kalenderen i bilag 11 meldte sagsøger således sygedage ind til kommu-
nen i perioderne 15. juli 2019 til 22. juli 2019 og igen 27. september 2019 til 22. 
oktober 2019, hvilket svarer til 24 dage. 
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Hun modtog i alt 4 behandlinger ved V1  i perioden 26. april 2019 til 21. 
maj 2019 og var herefter ikke i et egentligt behandlingsforløb ved fysioterapeu-
ten før den 2. september 2019, jf. bilag 9. 

Hun oplyste den 21. maj 2019 fysioterapeuten om, at hun ikke spiste smertestil-
lende længere, men at det kunne ”nive” i venstre balde en gang imellem. 

Efter den 22. oktober 2019 genoptog sagsøger ifølge egne oplysninger sit arbej-
de på deltid frem til den 31. december 2019, og hun blev herefter angivelig sy-
gemeldt igen fra den 2. januar 2020 til den 19. januar 2020. 

Der er hverken i journalen fra egen læge, jf. bilag 7, eller journalen fra sagsøgers 
fysioterapeut, jf. bilag 9, tilførsler om forværrede smerter i forbindelse med 
genoptagelsen af arbejdet i denne periode. Den 14. januar 2020 oplyste sagsøger 
endda sin praktiserende læge om, at det gik meget bedre. Hun havde ”fortsat 
lidt i ryggen”, men ikke rigtigt smerter, jf. bilag 7. 

Det gøres på baggrund af ovenstående gældende, at sagsøger ikke opfylder be-
tingelserne for at modtage godtgørelse for svie og smerter svarende til 344 da-
ge, i alt kr. 72.240. 

I forhold til perioden med deltidssygemelding gøres det gældende, at sagsøger 
maksimalt er berettiget til godtgørelse for svie og smerte svarende til halv takst. 

…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat
SG  var under oplæring i konditoriet. På ulykkestidspunktet 
havde hun allerede arbejdet dagligt i næsten tre år med røremaskinerne og med 
løftemaskinen Emma, og hun burde således være rutineret i håndteringen og 
anvendelsen af disse maskiner, der også af vidner er beskrevet som helt enkle at 
betjene. Det er på denne baggrund ikke godtgjort, at SG  
manglede oplæring eller instruktion i at anvende maskinerne.

SG  deltog i et møde den 15. oktober 2016 om en arbejds-
pladsvurdering, og i handlingsplanen fremgår bl.a., at ved løft af kedel skal 
Emma bruges hver gang.

Af forklaringerne fremgår, at SG  var bekendt med, at hun 
kunne bede om hjælp til tunge løft, og at hun også gjorde dette.
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På denne baggrund er det ikke godtgjort, at SG  ikke var be-
kendt med, at hun skulle anvende Emma eller bede om hjælp til tunge løft. 

SG  har ligesom nogle af vidnerne forklaret, at Emma ikke 
kunne anvendes, og at de ikke anvendte Emma, på den bagerste røremaskine, 
og at der var problemer med opladning af Emma. Overfor dette står, at SGT

 og nogle andre vidner har forklaret, at Emma godt kunne anvendes på 
denne røremaskine, og at P5  anvendte Emma samme dag som 
ulykken skete. På de i sagen fremlagte fotos og video fremgår, at Emma kan 
komme ind til den bagerste røremaskine. Der er ikke dokumentation for, at den 
bagerste røremaskine er blevet flyttet efter ulykken.

Herefter er det ikke godtgjort, at Emma ikke kunne anvendes, eller at SG
 ikke kunne få hjælp af P5  eller en anden kollega til 

den pågældende arbejdsopgave, som hun udførte, da ulykken skete. 

Det lægges efter forklaringerne, herunder forklaringen fra SG
, til grund, at hun på skole har fået en vis viden om løfteteknik, og at hun 

vidste, at hun skulle gå ned i knæ. Fra sagsøgtes side er det oplyst, at der i kon-
ditoriet er tradition for sidemandsoplæring, og SG  har forkla-
ret, at kollegerne hjalp hinanden.

Samlet set anerkendes det, at der er sket en skade på arbejdspladsen, men det er 
ikke godtgjort, at arbejdsgiveren har handlet ansvarspådragende eller i øvrigt 
bærer ansvaret for skaden, hvorfor SGT

 frifindes for påstanden om godtgørelse for svie og smerte.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 35.000 kr. SGT

 er momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

SGT  frifindes.

SG  skal inden 14 dage til SGT
 betale sagsomkostninger med 35.000 kr. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.



Vejledning

Retten har afsagt dom i sagen. 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke dommen 
til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse om sagsom-
kostninger, kan du kære denne del af afgørelsen til landsretten. 

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres
Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat, 
du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, 
skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke. 

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at 
der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.  

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 
fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 
skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 
20.000 kr. I andre situationer kan omkostningsafgørelsen kun kæres, hvis du får 
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Frister for at anke og kære
Fristen for at anke er 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis du ikke kan anke uden 
en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til Pro-
cesbevillingsnævnet inden 4 uger. 

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens afsigelse. 
Hvis du ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, 
skal du indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger.  

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære
Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret ap-
pel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen der. Hvis du vil kære om-
kostningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen der. 

Hvis du ønsker at søge tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, 
skal du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indle-
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vere ansøgningen på minretssag.dk. Du kan få mere vejledning om, hvordan du 
søger tilladelse hos Procesbevillingsnævnet på domstol.dk.   

Du kan få mere vejledning blandt andet om retsafgift på domstol.dk. 




