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Vi har i vores breve af 1. og 8. december 2021 meddelt, at vi på 
baggrund af Retslægerådets udtalelse af 29. oktober 2021, indhentet i 
forbindelse med retssagen mellem kommune X og 
Ankestyrelsen, har besluttet at genoptage behandlingen af sagen om 
anerkendelse, godtgørelse for varigt men og sagen om sygebehandling 
og hjælpemidler på ulovbestemt grundlag. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgjorde den 18. juni 2021 
spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne, som blev påklaget af 
kommune X samme dag til Ankestyrelsen. 

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag . 

Resultatet er: 

• Dine gener fra højre albue er ikke en arbejdsskade. 

Det betyder, at vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse 
af 24. januar 2020 om anerkendelse af din ulykke som en arbejdsskade. 

• Vi ophæver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 24. 
januar 2020 om et varigt men på 5 procent. 

• Vi ophæver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 18. 
august 2020 om afslag på dækning af udgifter til 
fysioterapibehandling og afslag på at få dækket udgifter til bil 
med automatgear og en automatisk carportåbner. 
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• Vi ophæver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 18. 
juni 2021 om et erhvervsevnetab på 30 procent. 

Det betyder, at vi ophæver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse 
af 24. januar 2020 om men, Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings 
afgørelse af 18. august 2020 om afslag på dækning af 
fysioterapibehandlinger og hjælpemidler og Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikrings afgørelse af 18. juni 2021 om erhvervsevnetab, da der 
således ikke længere foreligger en anerkendt arbejdsskade, som er en 
forudsætning for at træffe afgørelse om ydelser efter 
arbejdsskadesi kringsloven. 

Det betyder også, at vi med denne afgørelse ændrer vores tidligere 
afgørelse af 26. juni 2020 om anerkendelse af din ulykke som en 
arbejdsskade til et afslag på anerkendelse og at vi derfor samtidig 
ophæver vores afgørelse af 26. juni 2020 om et varigt men på 15 
procent samt ophæver vores afgørelse af 24. august 2021 om afslag 
dækning af udgifter til fysioterapibehandling og afslag på at få dækket 
udgifter til bil med automatgear og en automatisk carportåbner. 

Ankestyrelsen har lagt til grund, at kommune X ikke har 
udbetalt hverken godtgørelsen for varigt men eller erstatning for tab af 
erhvervsevne, idet de har klaget over begge afgørelser og har anlagt 
retssag umiddelbart efter Ankestyrelsens afgørelse af 26. juni 2020. 

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen . 

Venlig hilsen 
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Begrundelsen for afgørelsen om genoptagelse 

En sag kan genoptages på ulovbestemt grundlag, hvis der kommer nye 
oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, 
at sagen ville have fået et andet resultat, hvis myndigheden havde haft 
oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelser. 

En sag kan også genoptages på ulovbestemt grundlag, hvis 
myndigheden har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Herudover kan 
en sag genoptages på ulovbestemt grundlag, hvis der sker en væsentlig 
ændring med tilbagevirkende kraft af de retlige forhold, som den 
oprindelige afgørelse blev afgjort efter. 

Vi har genoptaget vores afgørelse af 26. juni 2020 om anerkendelse af 
kontusion af højre albueregion med deraf betinget kronisk smertetilstand 
som en arbejdsskade, fordi vi har foretaget en væsentlig 
sagsbehandlingsfejl. 

Ved afgørelsen vurderede vi, at kontusion af højre albueregion med deraf 
betinget kronisk smertetilstand var en arbejdsskade. 

Vi lagde i afgørelsen blandt andet vægt på, at du henvendte dig til din 
fysioterapeut den 15. oktober 2018 med gener i albuen, hvor det af 
journalen fremgik, at du havde haft gener fra albuen i flere uger og at du 
henviste til den anmeldte hændelse, som værende årsagen til dine 
albuegener. Du gik til lægen den 5. november 2018, da dine gener blev 
værre og du var herefter sygemeldt i 5 måneder. 

Vi lagde også vægt på, at hændelsen medførte en belastning af din højre 
albue, der er relevant i forhold til at medføre kontusion af højre 
albueregion, da du slog albuen ind i et klinkebord med stor kraft. 

Retslægerådet har nu udtalt, at det ikke er forventeligt, at hændelsen 
den -------• , som den er beskrevet, ville medføre mere end 
forbigående symptomer. 

Retslægerådet har også udtalt, at der ikke er lægelig dokumentation for, 
at du pådrog dig varige skader efter hændelsen den · 
- Der er ikke dokumenteret symptomer i tilslutning til eller lige efter 
LI lykkestilfældet. 

Vores afgørelse af 26. juni 2020 er derfor ikke i overensstemmelse med 
Retslægerådets vurdering af sagen, og afgørelsen er derfor ugyldig. 

Vi har på baggrund af Retslægerådets udtalelse derfor også genoptaget 
vores afgørelse af 26. juni 2020 om godtgørelsen for varigt men på 15 
procent, da vores afgørelse ikke er i overensstemmelse med 
Retslægerådets vurdering af sagen, og afgørelsen er derfor ugyldig. 
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Vi har desuden genoptaget vores afgørelse af 24. august 2021 om afslag 
på dækning af udgifter til fysioterapibehandling, !CM-træning og 
svømning samt afslag på dækning af udgifter til bil med automatgear og 
en automatisk carportåbner, da det er en forudsætning for at træffe 
afgørelse om ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, at der foreligger 
en anerkendt arbejdsskade. 

Begrundelsen for afgørelsen om afslag på anerkendelse 

S&dan vurderer vi sagen 
Ankestyrelsen vurderer, at hændelsen den ikke har 
medført en personskade i arbejdsskadelovens forstand. 

Vi vurderer også, at dine aktuelle gener fra højre albue ikke er en følge 
af hændelsen de 

Hvad er afgørende for resultatet 
Du har oplyst, at du skulle hænge en fjernbetjening tilbage på plads, da 
du slog din højre albue hårdt ned i et sengebord med klinker. 

Du har også oplyst, at du øjeblikkeligt fik gener i albuen, men de aftog 
en smule i ugerne efter hændelsen, mens du var på ferie. 

Vi lægger vægt på, at du først henvendte dig til din fysioterapeut den 15. 
oktober 2018 og herefter til din egen læge den 5. november 2018. 

Vi lægger også vægt på, at Retslægerådet har udtalt, at der ikke er 
dokumenteret symptomer i tilslutning til eller lige efter hændelsen den 

. Der er således ikke lægelig dokumentation for, at 
du pådrog dig skader efter hændelsen den 

Der foreligger beskrivelser af røntgenundersøgelse og MR-skanning af 
højre albue, hvor der ikke kan påvises traumefølger. 

Vi lægger desuden vægt på, at Retslægerådet har udtalt, at det ikke er 

forventeligt, at hændelsen den ••••••••, som den er 
beskrevet, ville medføre mere end forbigående symptomer. 

Vi lægger videre vægt på, at Retslægerådet har udtalt, at der 
dokumenteres en forværring af dine symptomer efter den 8. januar 
2019. Forværringen kan sandsynligvis ikke (mindre end 50 %) tilskrives 
hændelsen den 
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Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at Retslægerådet ved en fejl 
har skrevet 8. januar 2018 i stedet for 2019. 

Vi lægger endelig vægt på, at Retslægerådet har udtalt, at følgerne af 

hændelsen den •••••••• ikke krævede behandling . 

Hændelsen den har alene medført forbigående 
gener, der går over af sig selv uden behandling. Forbigående smerter, 
der ikke kræver behandling, men går over af sig selv, vil normalt ikke 
være en personskade i arbejdsskadelovens forstand. 

Vi henviser til vores principmeddelelse 32-17, der handler om, hvilke 
krav der stilles til personskadens omfang. 

Hvis en given behandling hverken er relevant eller har helbredende 
effekt for en skades følger, vil behandlingen ikke i sig selv kunne føre til, 
at personskadebegrebet er opfyldt. 

Selv om du har fået behandlinger ved din fysioterapeut, har det ikke 
været en nødvendig og helbredende behandling for dine gener efter den 
beskrevne hændelse/påvirkning. Generne efter den anmeldte hændelse 
er af beskedent omfang, og de ville være gået over af sig selv inden for 
kortere tid, også uden behandling. 

Vi anerkender derfor ikke dine gener fra højre albue som en 
arbejdsskade. 

Oplysningerne fremgår særligt af Retslægerådets udtalelse af 29. 
oktober 2021, skadesanmeldelsen, Lægeerklæring I, journalen fra din 
egen læge og din fysioterapeut samt speciallægeerklæringen af 18. 
november 2019. 

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

Når vi vurderer, om ulykkesbegrebet er opfyldt, foretager vi en konkret 
bevisbedømmelse og afvejer, hvilke beviser der taler henholdsvis for og 
imod en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og 
personskaden. 

De elementer, der indgår i bevisbedømmelsen, kan være : 

5 



• Tidsmæssig sammenhæng 
• Kontakt til læge eller anden behandler - og hvornår 
• Længerevarende gener, eller gener, der er svundet efter relevant 

behandling 
• Relevante behandlinger 
• Forudbestående sygdom, der gav symptomer før 

hændelsen/påvirkningen 
• Forudbestående sygdom, der er konstateret efter hændelsen, og 

som ikke gav symptomer før 
• Symptomernes udvikling efter hændelsen/påvirkningen 
• En relevant belastning i forhold til den beskadigede legemsdel 

(egnethed) 

Personskadebegrebet skal fastlægges i lyset af de ydelser, der kan gives 
efter arbejdsskadeloven. Forbigående smerter, der ikke kræver 
behandling, men går over af sig selv, vil derfor normalt ikke være en 
personskade i arbejdsskadelovens forstand. 

Det er den tilskadekomne, der skal godtgøre, at en hændelse/påvirkning 
har medført en personskade. 

Begrundelsen for afgørelsen om ophævelse 

S&dan vurderer vi sagen 
Ankestyrelsen vurderer, at der ikke foreligger en anerkendt 
arbejdsskade. 

Vi henviser i det hele til begrundelsen ovenfor. 

Hvad er afgørende for resultatet 
Vi lægger vægt på, at du ikke er berettiget til ydelser efter 
arbejdsskadeloven, når der ikke foreligger en anerkendt arbejdsskade. 

Vi ophæver derfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 24. 
januar 2020 om varigt men, ligesom vi ophæver Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikrings afgørelse af 18. august 2020 om afslag på dækning af 
udgifter til fysioterapibehandling, bil med automatgear og automatisk 
carportåbner samt ophæver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings 
afgørelse af 18. juni 2021 om erstatning for tab af erhvervsevne. 
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Mødebehandling 

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

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

Bemærkninger til klagen 

Ankestyrelsen har efter telefoniske samtaler den 8. og 9. december 2021 
med dig, som du herefter skriftligt har fået tilsendt og efterfølgende har 
haft mulighed for at uddybe, noteret, at: 

Du oplyser, at du har bemærkninger i anledning af Retslægerådets 
udtalelse og vores breve om genoptagelse af behandlingen af din sag, 
som du meget gerne vil have indgår i vores behandling af sagen. 

Du oplyser blandt andet, at du har mistet meget i anledning af 
arbejdsskaden, herunder har det kostet en skilsmisse, din bil og dit hus, 
som ikke ville være sket, hvis arbejdsskaden ikke var sket. 

Du havde oprindelig ikke mulighed for at indtage smertestillende 
medicin, da du reagerede på medicinen og blandt andet derved fik 
bivirkninger, i.e. maveproblemer. Der er således indtaget og forsøgt med 
smertestillende medicin. 

I forhold til Retslægerådets udtalelse, så bemærker du, at kommunens 
(forsikringsselskabet) ageren og håndtering af sagen er urimelig, da de 
får det til at fremstå som om, at du har noget at skjule i din egen læges 
journal 5 år forud for skaden. Du har givet samtykke til, at det bare kan 
indhentes, hvilket man har valgt ikke at gøre fra kommunens side. Du 
fremhæver således særligt Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 4, 
hvor dette også fremgår. 

Du bemærker, at der er en fejl i Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 
2, da der skulle stå 1. januar 2019 i stedet for 2018. Smerterne tiltager i 
maj og september 2019, da man forsøger at øge dig i tid samt 
arbejdsopgaver. Dette lykkedes desværre ikke, da din arm ikke kan 
holde til dette. Se noter fra fysioterapeuten. 

Du bemærker, at Retslægerådets definition af din skade i svaret på 
spørgsmål 3 som en bløddelsskade, står i skarp kontrast til 
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speciallægeerklæringen i sagen, som beskriver skaden: Contusio regio 
olecrani dxt seqv - følger efter slag over højre albuespids. CRPS Kronisk 
komplekst regionalt smertesyndrom på højre arm. 

Din arm er stadig ufattelig dårlig, og det er på trods af din styrketræning 
af armen 10 år forud for arbejdsskaden, hvor du med en uddannelse 
som instruktør også trænede kvinder i styrketræning 2 gange om ugen, 
ligesom du løb et par gange om ugen. Du kan ikke løfte ting, da du taber 
tingene. Du har forsøgt at gøre mere eller mindre alt for imødegå 
arbejdsskadens følger ved blandt andet fysioterapi, anskaffet bil med 
automatgear, automatisk carport åbner, træning og træningsudstyr, men 
dine gener er på trods af dette utrolig store. 

Du vil også gerne have inddraget, at du var meget glad for dit fag, 
ligesom du havde modtaget efteruddannelse ved at blive facilitator og 
med særlig erfaring inden for senhjerneskader og demens, hvor du 
blandt andet sad med i neuroteamet. 

Kommunen valgte imidlertid ikke at gøre noget synderligt for at 
fastholde dig i arbejde, på trods af dine forskellige muligheder for at 
arbejde på en anden måde efter arbejdsskaden, hvor man kunne have 
draget fordel af dine kompetencer inden for andre områder end det 
fysisk krævende. 

Du vil også gerne fremhæve, at kommunens overordnede ageren i sagen 
- særligt i forhold til at modsætte sig indhentelsen af akterne fra egen 
læge - kan give det indtryk, at du ikke skulle være samarbejdsvillig og 
du føler virkelig, at kommunens kommunikation har gjort, at det kunne 
fremstå som om, at du ikke skulle være hæderlig og ordentlig. 

Det tager du skarpt afstand fra, da det er vigtigt for dig at fremhæve, at 
du har gjort meget for både at samarbejde, begrænse og imødegå 
følgerne af arbejdsskaden og for at komme tilbage i arbejde. 

Du er begrænset af arbejdsskaden både fysisk, arbejdsmæssigt, socialt 
og økonomisk. 

I anledning af brevet af 8. december 2021 gør du opmærksom på, at du 
fortsat modtager fysioterapi hver 14. dag, som er helt nødvendig og vital 
for arbejdsskadens følger, ligesom du forsøger med 
varmtvandsbehandling og infrarød lysbehandling, hvor du laver øvelser 
med arme, skuldre og nakke 2 gange dagligt. Du laver også mindfullness 
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og du har en kost, som er anti-inflammatorisk. Alt dette gør du for at 
holde de kroniske smerter efter arbejdsskaden så minimale som muligt. 

Arbejdsskaden har stadig store konsekvenser, da der stadig er nedsat 
kraft i højre arm, den udtrættes hurtigere med smerter og mindre 
motorik til følge. Der er fortsat mange ting, som du er begrænset i: 

• Køkkenet: Løft af gryde med fx kartofler, tunge pander, skåle og 
bageplader. 

• Rengøring: Støvsugning, gulvvask, pudse vinduer, skift af 
sengetøj og at lægge tungt tøj sammen. 

• Havearbejde: Slå græs, klippe hæk, havearbejder som grave og 
hakke i jorden. 

• Motion: Generelt kan du ikke længere cykle på ujævn vej, da det 
giver stød op i armen med smerter til følge. Løbeture er ikke 
længere en mulighed, grundet stødene, og styrketræning heller 
ikke, da det vil belaste din arm. 

Din arm er stadig meget kuldefølsom, da du desværre ikke kunne blive i 
dit job efter arbejdsskaden. Under din revalidering er du bevilget 
hjælpemidler for at skåne din arm og undgå belastninger, der ellers vil 
udtrætte din arm, som vil medføre smerter og nedsat motorik. 

Vi bemærker, at samtlige oplysninger er indgået i behandlingen af din 
sag, men at de ikke kan føre til et ændret resultat. 

Vi er således meget opmærksomme på, at du fortsat er yderst 
begrænset i din daglige livsførelse, både fysisk, arbejdsmæssigt, socialt 
og økonomisk, da du har massive smerter fra din højre albue. 

Vi vurderer, som det også fremgår ovenfor, at smerterne efter traumer 
som i dit tilfælde forsvinder i løbet af kortere tid, at hændelsen den -

ikke er årsagen til dine vedvarende gener og at dine 
gener fra højre albue, som fortsat begrænser dig, er forårsaget af andre 
forhold end den anmeldte hændelse. 

Vi er også opmærksomme på, at Retslægerådet har betegnet din skade 
som værende en bløddelsskade, mens du har henvist til 
speciallægeerklæringen. 

Vi bemærker i den anledning, at Retslægerådet har vurderet hændelsens 
følger isoleret set og betegner dette som en bløddelsskade, som ikke kan 
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forværres over tid, ligesom de vurderer, at hændelsen den -
ikke er årsagen til de efterfølgende forværringer . 

Vi er endvidere også opmærksomme på, at kommune X 
har modsat sig indhentelsen af din egen læges journal 5 år forud for 

hændelsen den ••••••• • og at Retslægerådet bemærker, at 
det begrænser Retslægerådets mulighed for at besvare de stillede 
spørgsmål retvisende. 

Vi bemærker imidlertid i den anledning, at vi trods dette forhold 

vurderer, at hændelsen den ••••••• • ikke er egnet til at 
forårsage andet end forbigående symptomer, at der ikke er lægelig 
dokumentation for, at du pådrog dig varige skader i tilknytning til 

hændelsen den ••••••• • og at de efterfølgende forværringer i 
januar 2019 sandsynligvis ikke (mindre end 50 %) kan tilskrives 

hændelsen den ••••••• •, som Retslægerådet med deres 
besvarelse af spørgsmål 1, 2 og B har svaret. 

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen. 

Oplysninger i sagen 

Vi har afgjort sagen ud fra: 

• Oplysninger, vi har fået fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring . 

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser af 24. januar 2020, 
18. august 2020 og 18. juni 2021. 

• Klagerne fra kommune X v/ ARK 
Advokatpartnerselskab og klagen fra fagforening X til 
Ankestyrelsen. 

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings genvurderinger af 25. maj 
2020, 12. oktober 2020 og 11. august 2021. 

• Stævning fra kommune X repræsenteret ved Ark 
Advokatpartnerselskab med tilhørende bilag fra den 18. august 
2020. 

• Retslægerådets udtalelse af 29. oktober 2021. 

• Ankestyrelsens telefonnotater af 8. og 9. december 2021. 
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• Dine supplerende bemærkninger af 9. december 2021 til 
Ankestyrelsens telefonnotater. 

• Journaludskrifter fra perioden 20. januar 2021 til den 13. 
december 2021. 

Regler og vejledninger 

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

Love og bekendtgørelser 

Lov om arbejdsskadesikring, dagældende lovbekendtgørelse nr. 216 af 
27. februar 2017, som senest blev ændret ved lov nr. 550 af 7. maj 
2019. 

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

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

Praksis 
Ankestyrelsen har offentliggjort en eller flere principmeddelelser, der har 
betydning for din sag . Du kan finde vores principmeddelelser på 
styrelsens hjemmeside : www .ast.dk. 

• Ankestyrelsens principmeddelelse 32-17, om minimumskrav til 
en personskade i arbejdsskadelovens forstand. 

Kopi er sendt til: 

5/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ref.nr.: 

ARK Advokatpartnerselskab Ref.nr.: 
Skadenummer: 6975 

Fagforening X Ref.nr.: 

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

Vi har registreret afgørelsen af spørgsmålet om men som en ophævelse. 
Læs mere om registreringen oå ast.dk/ koderegistrering 
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Vi har registreret afgørelsen af spørgsmålet om hjælpemidler som en 
ophævelse. læs mere om registreringen på ast.dk/koderegistrering 

Vi har registreret afgørelsen af spørgsmålet om sygebehandling som en 
ophævelse. Læs mere om registreringen på ast.dk/koderegistrenng 

Vi har registreret afgørelsen af spørgsmålet om tab af erhvervsevne som 
en ophævelse. Læs mere om reglstrerinqen på ast.dk/koderegistrering 
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Lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadeloven), dagældende 
lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, som senest blev 
ændret ved lov nr. 550 af 7. maj 2019. 

ARBEJDSSKADE 

§ 6. Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af 
en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 
dage. 
Stk. 2. For ulykker gælder retsvirkningerne i denne lov fra den dag, hvor 
ulykken indtræder, eller hvor den påvirkning, der har forårsaget ulykken, 
ophører, medmindre andet er fastsat i loven. 
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