
 
 
 
 

R E T T E N I H E R N I N G 
D O M 

 

afsagt den 19. august 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

SK 

(advokat AKB, beskikket) 
 

 

mod 
 

 

D 

(advokat SAK) 
 
 

 

Denne afgørelse er truffet af dommerne MLJ, JMH og FM. 
 
 

 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen er anlagt den 17. oktober 2019. Den angår, om en ansat har været udsat 

for en arbejdsskade, og om den ansattes såkaldte differencekrav mod arbejdsgi- 

veren er forældet. Spørgsmålet om forældelse er udskilt til særskilt afgørelse, 

der er delhovedforhandlet. 
 

 

Sagsøgeren, SK, har under delhovedforhandlingen fremsat følgende 

påstand: 
 

 

Sagsøgte, D, tilpligtes at anerkende, at der ikke er indtrådt forældelse af SKs 

eventuelle differencekrav i anledning af arbejdsskaden af 2. juli 2008. 
 

 

D har fremsat påstand om frifindelse. 
 

 

SK har fri proces til at fremsætte påstanden om, at hendes eventuelle 

differencekrav ikke er forældet.
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Oplysningerne i sagen 

Sagen angår en faldulykke, som SK var udsat for den 2. juli 2008 under sit 

daværende arbejde på Ds slagteri i Herning. Hun slog sin venstre arm og 

skulder ved faldet. Derfor var hun efter faldulykken sygemeldt. Hun gik også til 

lægeundersøgelser både hos egen læge og på et ortopædkirurgisk ambula-

torium. Som led i behandlingen fik hun også anlagt en blokade i skulderen. 
 

 

Hun genoptog den 16. august 2008 sit hidtidige arbejde på D på fuld tid og 

uden indtægtstab. 
 

 

Hun havde dog fortsat så store gener i venstre skulder og overarm, at hun for- 

satte med at gå til undersøgelser. 
 

Hendes faldulykke blev anmeldt som en arbejdsskade. Til brug for behandlin- 

gen af arbejdsskadesagen blev hun undersøgt af speciallæge i ortopædi HT, der 

afgav speciallægeerklæring den 25. juni 2009. 
 

Skulderskaden blev anerkendt som arbejdsskade ved Arbejdsskadestyrelsens 

afgørelse af 27. august 2009. I styrelsens afgørelse er blandt andet anført: 
 

 

”… 
 

 

Afgørelser og beslutninger 
 

 

Ulykken den 2. juli 2008 er anerkendt som arbejdsskade. 
 

 

Du får 65.070 kroner i godtgørelse for varigt mén (10 procent). 

Vi ser på størrelsen af dit varige mén igen den 1. oktober 2009. 

Du har ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne. 

Du kan klage over denne afgørelse inden 4 uger, se sidst i 

afgørelsen. 
 

 

… 
 

 

Anerkendelse 
 

 

Afgørelse 

Vi har anerkendt den anmeldte ulykke som en arbejdsskade efter 

arbejdsskadeloven.
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… 

 

 

Begrundelse 

Du har under dit arbejde for D været udsat for en ulykke. Vi vur-

derer, at skaden i form af brud på venstre overarm er forårsaget af, 

at du gled, faldt og forvred din venstre skulder. 
 

 

Varigt mén 
 

 

Afgørelse 

Vi vurderer, at dit mén efter arbejdsskaden er 10 procent. Det 

betyder, at du vil få udbetalt en godtgørelse for varigt mén på 

65.070 kroner. 

… 
 

 

Varigt mén 

Der udbetales en godtgørelse for varigt mén for de gener, som 

arbejdsskaden har betydet i hverdagen. 

… 

Begrundelse 

Du har smerter og svær nedsat bevægelighed. Speciallægen mener, at 

der er udsigt til en betydelig bedring ved operation. 
 

 

Vi vurderer, at du har et sikkert mén på 10 procent på nuværende 

tidspunkt. 
 

 

… 
 

 

Tab af erhvervsevne 
 

 

Afgørelse 

Din erhvervsevne er nedsat mindre end 15 procent. Det betyder, at 

du ikke kan få erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om 

arbejdsskadesikring. 

… 
 

 

Erhvervsevnetab 

Der gives erstatning for tab af erhvervsevne, hvis en arbejdsskade 

har nedsat evnen til at tjene penge ved arbejde med 15 procent 

eller derover. 

…
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Vi vurderer erhvervsevnetabet ud fra: 

- evner 

- uddannelse 

- alder 

- muligheder for omskoling og optræning 
 

 

Begrundelse 

I vurderingen af dit erhvervsevnetab har vi lagt vægt på, at du 

efter sygemeldingen har genoptaget dit arbejde. 
 

 

Vi vurderer derfor, at skaden ikke har medført et varigt 

erhvervsevnetab på 15 procent eller derover. 
 

 

Såfremt din erhvervsevne eller din indtjeningsevne fremover bliver 

påvirket af din skade, så er du velkommen til at kontakte os igen, 

for at få sagen genoptaget. 
 

 

…” 
 

 

Arbejdsskadestyrelsen traf den 16. oktober 2009 en ny afgørelse om varig mén 

for SK. Styrelsen forhøjede dette til 25 procent. Hun klagede over denne af-

gørelse til Ankestyrelsen, der den 22. december 2009 stadfæstede Arbejds-

skadestyrelsens afgørelse. 
 

 

Hendes problemer med venstre skulder fortsatte. Derfor gennemgik hun også 

flere lægeundersøgelser. Blandt andet blev hun undersøgt på arbejdsmedicinsk 

klinik i Herning i perioden fra den 23. marts til den 7. april 2011. 
 

 

Det fremgår af journaludskrift fra hendes praktiserende læge, at hun henvendte 

sig i konsultationen den 14. maj 2012. I journalen hedder det blandt andet: 
 

 

”Pt har en dårlig ve skulder kan ikke løfte armen,… 
 

 

Pt arbejder fortsat 37 timer., pt´s ve arm er blevet dårliger kan ikke løfte 

mere en 20 grader, har svært ved at klare arbejder på slagteriet med at 

pakke kød.” 
 

 

Den 18. maj 2012 var hun udsat for en ny faldulykke på slagteriet. 
 

 

Hun blev dog først sygemeldt på ny med virkning fra den 30. maj 2012. 
 

 

Den 18. januar 2013 blev hun opsagt af D. I opsigelsen hedder det blandt 

andet:
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”… 

 

 

Vi beklager at måtte opsige dig, da jobbet på slagteriet ikke er fysisk 

hensigtsmæssigt for dig. 
 

 

Der har været afprøvet omplaceringer til anden jobfunktion, dette er 

også blevet afvist som en mulighed, hvorfor vi ikke ser os i stand til at 

kunne beskæftige dig på virksomheden. 
 

 

Ansættelsesforholdet ophører fredag den 22. februar 2013. 
 

 

…” 
 

 

Ved sin daværende faglige organisation, NNF, rettede SK den 22. januar 2013 

henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen med anmodning om genoptagelse af 

spørgsmålet om erhvervsevnetab. Det fremgår af anmodningen, at hun ikke 

længere er i stand til at varetage sit job hos D på grund af arbejdsskaden og 

derfor er opsagt af virksomheden. 
 

 

Efter et afklaringsforløb blev hun ved en afgørelse truffet den 26. juni 2013 af 

Herning Kommune tilkendt et midlertidigt fleksjob for en 5-årig periode. 
 

 

Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har herefter truffet 

afgørelse om SKs midlertidige erhvervsevnetab henholdsvis den 7. august 

2013, den 5. marts 2014 og den 16. oktober 2017. 
 

 

Ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse af 29. december 2017 blev SK 

tilkendt et samlet erhvervsevnetab på 50 procent, hvoraf 35 procent blev 

udbetalt som varigt erhvervsevnetab. De resterende 15 procent blev fortsat 

fastsat midlertidigt. Afgørelsen blev stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket blev 

meddelt i et brev af 2. oktober 2018 til SKs advokat. 
 

 

Ved advokat rettede SK den 19. januar 2018 henvendelse til D og gjorde 

gældende, at der var erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsregler i 

anledning af faldulykken. 
 

 

Ved e-mail af 27. juni 2018 til advokaten meddelte D, at selskabets arbejds-

skadeforsikringsselskab afviste erstatningskravet med henvisning til, at kravet 

var forældet. 
 

 

Ved seneste afgørelse af 6. august 2019 om erhvervsevnetab fra Arbejdsmarke- 

dets Erhvervssikring er erhvervsevnetabet fastsat midlertidigt til 40 procent, 

hvoraf 35 procent tidligere er udbetalt som varigt erhvervsevnetab. De resteren-
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de 5 procent er fortsat fastsat som midlertidigt erhvervsevnetab, og udbetales 

således som en løbende månedlig ydelse. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

genvurderer planmæssigt erhvervsevnetabet igen 1. januar 2021. 
 

 

Det er ubestridt mellem parterne, at et eventuelt krav på tabt arbejdsfortjeneste 

og godtgørelse for svie og smerte er forældet. 
 

 

Forklaring 

SK har forklaret, at hun efter arbejdsulykken den 2. juli 2008 blev sygemeldt. 

Det skal nok passe, at det var 6 uger efter ulykken, at hun raskmeldte sig. Hun 

følte sig på det tidspunkt klar til at arbejde igen. Så vidt hun husker, havde hun 

ikke haft kontakt til nogen fra ledelsen på slagteriet i løbet af perioden, hvor 

hun var sygemeldt. 
 

 

Efter hun havde raskmeldt sig, blev hun indkaldt til møde på slagteriet, hvor de 

drøftede, hvilke hensyn der skulle tages til hende, når hun kom tilbage på arbej- 

de. Der skulle selvsagt tages højde for de skulderproblemer, som hun fortsat 

havde. 
 

 

Først var hun servicemedarbejder i produktionen. Det indebar blandt andet, at 

hun skulle skubbe kødvogne frem til de kolleger, der lavede medisterpølse. Ef- 

ter lidt tid blev hun selv oplært i at lave medister. Det var lidt ”både og” med 

hensyn til, om skånehensynet til hende blev tilgodeset med de nye arbejdsopga- 

ver, som hun skulle udføre. Det var jo vanskeligt for hende reelt at arbejde uden 

at bruge den venstre arm og skulder. Heldigvis var hendes højre arm og skul- 

der uskadt. Det gjorde det muligt for hende i vidt omfang at kompensere for 

problemerne med venstre arm og skulder. Hun deltog ikke i samtaler, hvor det 

blev drøftet, om hendes skånebehov virkelig blev tilgodeset ved udførelsen af 

de nye arbejdsopgaver. 
 

 

Da hun i 2011 blev henvist til og undersøgt på arbejdsmedicinsk klinik, overve- 

jede hun, om hun blev nødt til at få et andet arbejde eller måske blive sygemeldt 

igen. Hun gjorde dog ikke mere ved det, fordi hun virkelig håbede at kunne be- 

holde sit job, hvis bare der blev taget de nødvendige skånehensyn. 
 

 

Mens hun bestred jobbet, hvor der skulle tages skånehensyn til hende, fik hun 

tit hjælp fra kolleger, når hun skulle løfte noget. Hun kunne ikke have bestridt 

jobbet, hvis ikke de havde hjulpet. 
 

 

Da hun i maj 2012 faldt for anden gang, fik hun for stort et ryk i venstre skulder. 

Da hun blev sygemeldt i 2012, skyldtes det dermed igen problemer med venstre 

arm og skulder.
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Det stod herefter klart for hende, at hun ikke kunne vende tilbage til skulderbe- 

lastende arbejde, men hun håbede stadig, at det ville være muligt for hende at 

finde et andet arbejde, der ikke var så belastende for hendes venstre arm og 

skulder. 
 

 

Da hun i januar 2013 fik sin opsigelse fra slagteriet, blev der på hendes vegne 

fremsat en anmodning om at få genoptaget hendes sag med henblik på at få 

fastlagt hendes erhvervsevnetab. Det skete først, efter de rådgivere, der hjalp 

hende, havde sagt, at hun nu måtte indstille sig på, at det nok kun var realistisk, 

at hun kunne klare et fleksjob. 
 

 

Parternes synspunkter 

SK har til støtte for sin påstand anført, at der endnu ikke – og således heller ikke 

ved afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen af 27. august 2009 – foreligger en 

endelig afgørelse om erhvervsevnetab i arbejdsskadesagen. Hun er derfor ikke 

berettiget til at forfølge sit krav på et eventuelt differenceerstatningskrav. Når 

ikke engang Ankestyrelsen, der har landets bedste ekspertise og erfaring i at 

vurdere erhvervsevnetab, i oktober 2018 var i stand til at vurdere, om hun havde 

et varigt erhvervsevnetab, havde hun naturligvis heller ikke selv nogen mulighed 

for at fastslå eksistensen af et sådant krav. Allerede fordi størrelsen af 

erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven ikke er slået fast, og det derved ikke 

er muligt at opgøre størrelsen af den erstatning, som skal fragå i hendes 

differencekrav, er differencekravet ikke forfaldet, jf. arbejdsskadesikringslovens 

§ 77. I øvrigt aktiverer Arbejdsskadestyrelsens første afgørelse af 27. august 2009 

om erhvervsevnetab på mindre end 15 procent ikke forældelsesfristen i henhold 

til arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 3, allerede fordi hun ikke på daværende 

tidspunkt havde et erhvervsevnetab, hverken efter arbejdsskadesikringsloven 

eller erstatningsansvarsloven. Det er uden betydning for spørgsmålet om 

forældelse af et muligt differencekrav, at hun ikke før 2018, hvor hun søgte 

advokat, har rejst spørgsmålet om ansvar over for sin tidligere arbejdsgiver D. 

Efter ordlyden af arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 2, regulerer bestemmelsen 

spørgsmålet om forældelse af ”krav”. Der er ikke i lovgrundlaget, forarbejderne 

til loven eller retspraksis i øvrigt belæg for at antage, at det forhold, at 

ansvarsspørgsmålet ikke er rejst tidligere, medfører, at der er indtrådt forældelse 

af et eventuelt differencekrav. Forældelsesfristerne må således fastsættes konkret 

for hver enkelt erstatningspost, og for så vidt angår differencekravet var der ikke 

indtrådt forældelse på tidspunktet, hvor stævningen i sagen blev indgivet. 
 

 

D har til støtte for sin frifindelsespåstand anført, at SKs mulige krav på er-

hvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven er forældet. Differencekrav på 

erhvervsevnetabserstatning forældede 5 år efter Arbejdsskadestyrelsens 

afgørelse af 27. august 2009, jf. arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 3. Spørgs-

målet om forældelse i sagen skal afgøres ved at sammenholde SKs subjektive  
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indsigt i følgerne efter arbejdsulykken den 2. juli 2008 med arbejdsskadesagens 

forløb, særligt i perioden august 2009 til august 2014. Hun blev kort tid efter 

ulykken den 2. juli 2008 opmærksom på, at ulykken havde medført varige 

fysiske gener af varig betydning for hendes funktionsniveau og dermed en 

mulig betydning for et varigt erhvervsevnetab. Af sagens lægelige bilag frem-

går, at hun havde betydelige smerter/gener i venstre skulder efter arbejds-

skaden. 
 

 

Arbejdsskadestyrelsen traf den 27. august 2009 afgørelse om, at hun havde et 

sikkert varigt mén på 10 procent. Styrelsen vurderede samtidig, at hendes er- 

hvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven var mindre end 15 procent, idet 

hun efter arbejdsskaden havde genoptaget sit arbejde. Denne afgørelse blev ik- 

ke påklaget. Hun var allerede på daværende tidspunkt og i perioden herefter 

klar over, at hun ikke var i stand til at arbejde i samme omfang som forud for 

arbejdsskaden. 
 

 

På denne baggrund kan der ikke være tvivl om, at SK tidligt i forløbet efter 

ulykken den 2. juli 2008 – og i forløbet efter afgørelsen af 27. august 2009 – var 

klar over skadens alvor og varige karakter. Det fremgår direkte af afgørelsen af 

27. august 2009, at spørgsmålet om den endelige méngrad var udsat og ville 

blive revurderet igen den 1. oktober 2009. Spørgsmålet om erhvervsevnetab blev 

ikke på tilsvarende vis sat i revision og som nævnt heller ikke påklaget. 
 

 

Herefter traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse den 16. oktober 2009, hvorved 

méngraden blev forhøjet til 25 procent. Denne afgørelse blev påklaget, og Anke- 

styrelsen traf afgørelse vedrørende méngraden den 22. december 2009. Anke- 

styrelsen stadfæstede herved afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen og méngra- 

den blev endelig fastsat til 25 procent. SKs arbejdsskadesag var herefter endeligt 

afsluttet, for så vidt angår både méngrad og erhvervsevnetab. 
 

 

De resterende afgørelser i hendes arbejdsskadesag udsprang af, at hendes da- 

værende faglige organisation, NNF, den 22. januar 2013 anmodede om genopta- 

gelse af arbejdsskadesagen. Alle positive afgørelser om erhvervsevnetab er her- 

efter truffet som et led i sagens genoptagelse. 
 

 

SK burde således have afbrudt forældelsen vedrørende det mulige krav på 

erstatning for tab af erhvervsevne senest 5 år efter den endelige afgørelse fra 

Arbejdsskadestyrelsen, hvilket vil sige den 27. august 2014. Desuden blev hun 

den 18. januar 2013 afskediget fra sin stilling på slagteriet. Den 26. juni 2013 fik 

hun tilkendt fleksjob på baggrund af en grundig social afklaring. SK og hendes 

faglige organisation, NNF, manglede således ikke oplysninger for at rejse krav 

mod D i god tid inden forældelsen udløb den 27. august 2014. En ændring af  
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retstilstanden, hvorefter krav mod arbejdsgiveren først forældes 5 år efter en 

endelig afslutning af spørgsmålet om erhvervsevnetab i arbejdsskadesagen – 

også når der er tale om en genoptagelsessag – vil heller ikke være rimelig 

overfor en sagsøgt arbejdsgiver. Hensynet til den skadelidte arbejdstager kan 

ikke veje så tungt, at ethvert hensyn til arbejdsgiveren tilsidesættes, og arbejds-

giveren skal acceptere, at betydelige erstatningskrav reelt ikke er undergivet 

anden forældelse end den absolutte forældelsesfrist på 30 år, jf. forældelses-

lovens § 3, stk. 3. 
 

 

Rettens begrundelse og resultat 

Det er ubestridt, at SKs eventuelle differencekrav i anledning af erhvervsevnetab 

er undergivet en 5-årig forældelsesfrist, jf. arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 

3. 
 

 

Arbejdsskadestyrelsen traf den 27. august 2009 afgørelse efter arbejdsskadesik- 

ringsloven i hendes sag. Afgørelsen omfattede både varigt mén, som blev fast- 

sat til 10 procent, og erhvervsevnetab, der blev fastsat til mindre end 15 procent. 
 

 

Arbejdsskadestyrelsen traf den 16. oktober 2009 afgørelse, hvorefter varigt mén 

blev forhøjet til 25 procent. 
 

 

SK klagede til Ankestyrelsen over afgørelsen af 16. oktober 2009, der den 22. 

december 2009 stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. 
 

 

Det er ved Højesterets dom af 16. august 1995 (U 1995.843 H) og senere rets- 

praksis fastslået, at krav efter erstatningsansvarsloven i anledning af en arbejds- 

skade ikke kan gøres gældende, førend spørgsmålet om et tilsvarende krav efter 

arbejdsskadesikringsloven er afgjort. 
 

 

Det fremgik af afgørelsen af 27. august 2009, at den ville blive revurderet den 1. 

oktober 2009 for, så vidt angår spørgsmålet om varigt mén, mens det ikke var 

tilfældet, for så vidt angår spørgsmålet om tab af erhvervsevne. Hun blev sam- 

tidig vejledt om, at hun kunne klage over afgørelsen. Hun benyttede ikke denne 

klageadgang. Dermed var denne afgørelse endelig i forhold til spørgsmålet om 

tab af erhvervsevne. 
 

 

Forældelsesfristen i forhold til differencekrav løber derfor som udgangspunkt 

fra den 27. august 2009 i hvert fald for så vidt angår tab af erhvervsevne. 
 

 

Det ændrer ikke herpå, at Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende genoptog sagen 

og i forbindelse hermed fastsatte et erhvervsevnetab, jf. herved senest Højeste- 

rets dom af 5. juli 2012 (U2012.3181H).
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Spørgsmålet er herefter, om der foreligger omstændigheder, som kan begrunde, 

at forældelsesfristen skal beregnes fra et senere tidspunkt. 
 

 

SK  raskmeldte sig i august 2008 efter arbejdsulykken den 2. juli 2008. Hun blev 

afskediget den 18. januar 2013. Afskedigelsen skete med virkning fra den 22. 

februar 2013. Som begrundelse for afskedigelsen blev det anført, at jobbet på 

slagteriet ikke var fysisk hensigtsmæssigt for hende, og at der havde været 

afprøvet omplacering til anden jobfunktion, hvilket også var blevet afvist som en 

mulighed. 
 

 

Først den 19. januar 2018 meddelte hun ved et brev fra sin advokat D, at hun 

mente, at slagteriet som arbejdsgiver var ansvarlig for arbejdsskaden, som hun 

pådrog sig den 2. juli 2008, og at hun i den anledning forlangte sit 

differencekrav i anledning af tab af erhvervsevne erstattet af D. Den 27. juni 

2018 meddelte D, at selskabets arbejdsskadeforsikringsselskab havde den 

opfattelse, at hendes eventuelle differencekrav var forældet. 
 

 

Hun anlagde sagen den 17. oktober 2019. 
 

 

På baggrund heraf finder retten, at der ikke foreligger omstændigheder, der kan 

begrunde, at forældelsesfristen for SKs eventuelle differencekrav i anledning af 

tab af erhvervsevne skal beregnes på et senere tidspunkt end den 27. august 

2009. Forældelse indtrådte derfor den 27. august 2014. Da hendes krav dermed 

er forældet, tager retten Ds påstand om frifindelse til følge. 
 

 

Sagsomkostninger 
 

 

SK har tabt sagen, men har fri proces, skal statskassen betale sagsomkostninger 

til D. Hun har i forbindelse med sagens anlæg angivet dens værdi til at være 

1.684.419,43 kr. 
 

 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, udfald og forløb, herunder at sagen 

er afgjort ved en delhovedforhandling, der alene angik spørgsmålet om foræl- 

delse, og som havde en varighed på 3 timer, fastsat til dækning af advokatud- 

gift med 80.000 kr. D er momsregistreret. 
 

 

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

 

D frifindes. 
 

 

Statskassen skal til D betale sagsomkostninger med 80.000 kr.
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Sagsomkostningerne skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 

8 a.


