
RETTEN I AALBORG
DOM

afsagt den 29. april 2022

Sag BS-15962/2021-ALB

Socialpædagogernes Landsforbund som mandatar for

(advokat Søren Kjær Jensen)

mod

Ankestyrelsen
(selv)

Denne afgørelse er truffet af konstitueret dommer Rikke Holm Simonsen.

Sagens baggrund og parternes påstande
Retten har modtaget sagen den 22. april 2021. 

Sagen drejer sig om prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse om afslag på erhvervs-
evnetabserstatning efter en arbejdsskade, herunder en vurdering af, om  

 overgang til efterløn i 2016 skyldes andre forhold end 
arbejdsskaden.

Socialpædagogernes Landsforbund som mandatar for  
 har fremsat følgende påstand: 

Ankestyrelsen skal anerkende, at  er berettiget til 
erhvervsevnetabserstatning svarende til 25 %, subsidiært en mindre procentsats 
efter rettens skøn, i anledning af den den 4. februar 2015 anmeldte og senere 
anerkendte erhvervssygdom, samt at erhvervsevnetabserstatningen fastsættes 
med virkning fra 1. april 2015.

A

A

A

A



2

Ankestyrelsen har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning. 
Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen
 blev sygemeldt fra sit arbejde på Center for 

Døvblindhed og Høretab den 4. maj 2014. Der er fremlagt opfølgningsplaner i 
forbindelse med sygedagpengesagen i perioden fra den 1. juli 2014 frem til rask-
melding, og journaludskrift fra Jobcenter Aalborg om aktivering i perioden 
frem til 2. august 2016. Af opfølgningsplan på sygedagpenge af 5. august 2014 
fremgår bl.a.:

”Eget arbejdsmarkedsperspektiv
 giver klart udtryk for, hun forventer i løbet af relativt kort 

tid at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis hun får mulighed 
for at få arbejdsopgaver uden kontakt til udadreagerende borgere, og 
hvis der gives mulighed for gradvis og skånsom opstart.

 fortæller i øvrigt, hun har 2 år tilbage, før hun kan gå på ef-
terløn, og denne mulighed vil hun helt sikkert benytte sig af.”

Arbejdsskaden blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen den 4. februar 2015. 

  overgik til efterløn den 1. august 2016. 

Det fremgår af speciallægeerklæring af 14 marts 2018 fra speciallæge i psykiatri 
 vedrørende  bl.a.: 

”Aktuelle psykiatriske problemstilling: 
…
Har nu ikke været i arbejde gennem det sidste 1 ½ år. Hun oplever, at 
søvnen er blevet bedre. Hun forsøger at organisere sin dagligdag og la-
ver så mange ting som muligt, så hun ikke tænker på de ting, der tidli-
gere er sket. Hun kan indimellem, når hun oplever situationer, der min-
der om den tidligere ansættelse, få flash backs, men hun får ikke mare-
ridt og hun kan også glæde sig over ting indimellem. Imidlertid oplever 
hun sig vedvarende særdeles sårbar. Hun græder ved mindste anled-
ning og oplever sig trist og ked af det og bebrejder sig selv, at hun ikke 
kan tage sig sammen. Hun oplever sig tiltagende irritabel, hvilket i sær-
deleshed går ud over hendes samlever gennem 40 år, 

 føler sig således mere psykisk sårbar og usikker, hun mister let 
overblikket og har i stigende grad tendens til at være usikker og plaget 
af angstsymptomer. Hun spiser og drikker normalt og forsøger at del-
tage i socialt samvær. 
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….
Objektivt psykisk:
Vågen, klar og orienteret, venlig og imødekommende, er samarbej-
dende, kontakten er god, røber god indsigt af psykologisk karakter og 
en erkendelse af vanskeligheder, stemningen er forsænket 
psykomotoriske tempo let nedsat, tankeindholdet præget af trist og 
selvnedvurderende tanker. Affektlabiliteten er omfattende og  er 
grædende det meste af samtalen. Hukommelse og intelligens normal, 
ingen psykotiske symptomer, men hun er svært forpint, forsvarsmeka-
nismer er forskellige former for undvigeadfærd. Der vurderes ikke at 
være tale om suicidalitet. 
….
Konklusion
….
Til sidst må hun sygemeldes og dette sker i maj 2014 og hun kommer 
ikke mere tilbage til arbejdspladsen. Hun har vedvarende symptomer, 
hvilket fortsat er tilstede i form af depressiv symptomatologi samt 
symptomer på kronisk belastningstilstand. 

 er i august 2016 gået på efterløn og dette har medført en vis bedring 
i tilstanden, således at hun nu sover bedre og ikke i dagligdagen er så 
voldsomt i alarmberedskab. Imidlertid er hun fortsat psykisk særdeles 
sårbar, hun græder ved den mindste anledning og oplever, at hun slet 
ikke kan modstå belastninger. Hun har initialt fået behandling hos psy-
kolog, hvilket har været hjælpsomt for hende, men hun har nu langva-
rigt ikke været i behandling.

 foreslås at søge behandling for depression, hun foreslås at søge me-
dicin, såvel som psykoterapeutisk behandling. 

Hun har nu haft de omtalte symptomer igennem 4-5 år og tilstanden er 
i nogen grad bedret, men der persisterer fortsat alvorlig symptomato-
logi. 

Prognosen er dårlig, og såfremt hun ikke var på efterløn, ville hun ikke 
være i stand til at varetage et job pga. sin psykiske skrøbelighed. Prog-
nosen er således dårlig og man må forvente, at der også på sigt vil være 
symptomer på ovennævnte diagnoser.”

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf den 7. maj 2018 afgørelse om at aner-
kende den anmeldte sygdom som arbejdsskade og tilkendte 

 godtgørelse for varigt mén med 10 %. Af begrundelsen fremgår 
bl.a.: 
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”Dine gener er beskrevet i psykiatrisk speciallægeerklæring fra 14. 
marts 2018. Du har fortsat, flere år efter de arbejdsmæssige belastnin-
gers ophør, gener i form af grådlabilitet, en vis tristhed, irritabilitet, 
koncentrationsbesvær og enkelte flashbacks. Som dine symptomer er 
beskrevet vurderer vi, at det svarer til punktet i méntabellen.”

Den 2. juli 2018 traf Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om, at  
 ikke havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne. 

Det fremgår af afgørelsen bl.a.: 

”Begrundelse
Vi har truffet afgørelse om dit tab af erhvervsevne som følge af arbejds-
skaden.

Du er gået på efterløn, og din erhvervsmæssige situation er afklaret. Vi 
har derfor truffet en endelig afgørelse om dit tab af erhvervsevne som 
følge af arbejdsskaden.

Vi har set på, hvilke funktionsbegrænsninger du har som følge af ar-
bejdsskaden, og hvordan de påvirker dine muligheder for at tjene 
penge ved arbejde sammenlignet med, hvad du kunne tjene uden ar-
bejdsskaden, hvis muligheden for efterløn ikke forelå.

Som følge af arbejdsskaden har du varige gener i form af grådlabilitet, 
en vis tristhed, irritabilitet, koncentrationsbesvær og enkelte flashbacks. 
Derfor har du et vist skånebehov i forhold til psykisk belastende ar-
bejde, herunder særligt arbejde med udadreagerende personer. 

Vi vurderer, at du på trods af disse gener burde kunne varetage et job 
som pædagog i en børnehave eller lignende, hvor du ikke skal have 
med meget udadreagerende personer at gøre. Vi har lagt vægt på, at du 
har 25 års erfaring som pædagog i børnehave, og at du klarede et rota-
tionsvikariet som pædagog på fuld tid, hvorefter du stod fuldt til rådig-
hed for arbejde.

Vi vurderer derfor, at du ville kunne tjene nogenlunde det samme, som 
du kunne have tjent i dit tidligere job, hvis arbejdsskaden ikke var sket. 

Det betyder, at du ikke har ret til erstatning for tab af erhvervsevne.”

Ankestyrelsen traf den 19. december 2019 endelig afgørelse om, at  
 ikke havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Af be-

grundelsen fremgår bl.a.: 
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”Da du arbejdede på nedsat tid i blandede dag- og aftenvagter, og da 
der ikke i øvrigt er oplysninger om, at du havde en nedsat erhverv-
sevne på skadestidspunktet, skal din indtjeningsevne fastsættes skøns-
mæssigt, svarende til en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Dette fremgår 
af Ankestyrelsens principafgørelse 22-13.

Vi har på denne baggrund omregnet din faktiske indtjening i perioden 
1. maj 2013 til 30. april 2014 til en ugentlig arbejdstid på 37 timer: 
347.951 / 30 * 37 = 429.140.

Vi vurderer på baggrund af dette, at din indtjeningsevne på skadestids-
punktet svarer skønsmæssigt til 430.000 kroner. 

For at vurdere, hvad du kunne have tjent, hvis arbejdsskaden ikke var 
sket, har vi opreguleret din indtjeningsevne til 2016, som var året, hvor 
du overgik til efterløn. Opregulering er et udtryk for den almindelige 
lønudvikling over tid. Opregulering sker ved at gange indtjeningsev-
nen på skadestidspunktet med forholdet mellem maksimumårslønnen 
for året, der opreguleres til (2016) og maksimumårslønnen for året, der 
opreguleres fra (2014).

I 2016, hvor du overgik til efterløn, kunne du således have tjent 430.000 
* 505.000 / 491.000 = 442.261 kroner, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Ved vurderingen af, hvad du kan tjene med arbejdsskadens følger læg-
ger vi vægt på, at arbejdsskaden har medført skånehensyn over for ar-
bejde med udadreagerende personer. Følgerne af arbejdsskaden be-
grænser dog ikke din erhvervsevne i forhold til at udføre pædagogisk 
arbejde, hvor der ikke er direkte kontakt med udadreagerende perso-
ner.

Vi lægger også vægt på, at du i en længere årrække har arbejdet som 
pædagog på normalområdet. Du har således mere end 30 års samlet er-
faring som pædagog blandt andet i daginstitutioner.

Videre lægger vi vægt på, at det fremgår af de kommunale journalnota-
ter, at du ikke er i stand til at vende tilbage til dit tidligere arbejde, da 
der er tale om en udadreagerende målgruppe. Du er dog i stand til at 
arbejde på fuld tid indenfor normalområdet

I notat af 10. oktober 2014 er det således oplyst, at du har ret til efterløn 
om to år, hvilket du tænker, at du vil benytte dig af. Du ønsker imidler-
tid at vende tilbage til arbejdet som pædagog indenfor normalområdet i 
den resterende periode af dit arbejdsliv. 
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I notat af 22. december 2014 er det anført, at du føler dig rimelig afklaret 
og frisk til at blive raskmeldt. Du er bevidst om, at du ikke skal tilbage 
til dit hidtidige job og er derfor meget åben overfor andre jobfunktioner 
som pædagog. Du har gode kompetencer som pædagog, som du gerne 
vil have i spil i en børnehave, hvor du i forvejen har 25 års relevant er-
hvervserfaring, som kan bruges de sidste par år, du har på arbejdsmar-
kedet, inden du går på efterløn om cirka 2 år. Du vil satse på vikarjobs 
eller tidsbestemte stillinger.
….
Den 1. august 2016 overgik du til efterløn.

Vi lægger derfor vægt på, at du i en periode på halvandet år har stået til 
rådighed for det ordinære arbejdsmarked på fuld tid, dog afbrudt af en 
kortere sygeperiode, grundet operation for en anden lidelse end ar-
bejdsskaden.

Vi lægger også vægt på, at du i praktikforløbene har demonstreret en 
evne til at varetage fuldtidsarbejde indenfor det pædagogiske område, 
under hensyntagen til dine skånebehov.

I forhold til vurderingen af, at din overgang til efterløn er begrundet i 
andre forhold end arbejdsskaden, lægger vi vægt på, at du har oplyst til 
kommunen, at du vil gå på efterløn to år senere, allerede inden du for-
søgte at genoptage arbejdet som pædagog indenfor normalområdet.

Efterfølgende viste praktikforløbene, at du var i stand til at arbejde på 
fuld tid indenfor normalområdet. Arbejdsskaden forhindrede dig såle-
des ikke i at varetage et fuldtidsjob som pædagog. På trods af dette, 
overgik du alligevel til efterløn den 1. august 2016.

Vi bemærker i øvrigt, at overgang til efterløn som udgangspunkt alene 
kræver, at en person opfylder et alderskrav, samt derudover betingel-
serne for at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Der sker således ikke en 
vurdering af personens sociale eller helbredsmæssige situation eller en 
vurdering af erhvervsevnen. Overgang til efterløn indikerer dermed 
ikke i sig selv, om det er et tab af erhvervsevne. Omvendt udelukker 
det heller ikke, at arbejdsophøret og overgangen til efterløn kan anses 
for at være udtryk for en nedsættelse af evnen til at skaffe sig indtægt 
ved arbejde. Konkret vurderer vi, at det sidste ikke er tilfældet i din sag.

Endelig lægger vi vægt på, at en nyuddannet, offentligt ansat børnepæ-
dagog ifølge UddannelsesGuiden.dk har en månedlig grundløn på 
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30.102 kroner i 2017-niveau (inklusiv pension og ATP-bidrag). Dette 
svarer til en årlig indtjening på omkring 360.000 kroner. 

Du har mere end 30 års erfaring indenfor det pædagogiske område,
hvorfor det ikke er retvisende at fastsætte din indtjeningsevne med
arbejdsskadens følger, det vil sige indenfor det normalpædagogiske
område, som svarende til en nyuddannet.

Vi har derfor fastsat din indtjeningsevne med arbejdsskadens følger
skønsmæssigt til 400.000 kroner, dette med udgangspunkt i en nyud-
dannet lønindtægt, samt et skønsmæssigt tillæg begrundet i din lange 
erfaring.

Dit tab af erhvervsevne udgør således (442.000 - 400.000) / 442.000 *
100 = 9,5 procent.” 

Forklaringer
 og  har afgivet forklaring. 

 har forklaret, at hun efter ca. 5 år på efterløn nu 
er gået på folkepension. Hun havde ikke før arbejdsskaden på Center for 
Døvblindhed og Høretab (  tænkt sig, at hun skulle på efterløn. Hvis hun 
havde haft et arbejde, som hun var glad for, ville hun være blevet på arbejds-
markedet. 

Forud for arbejdsskaden havde hun arbejdet uafbrudt siden 1978. 4-5 mdr. efter 
arbejdsskaden nævnte hun efterløn i forbindelse med en samtale på Jobcentret. 
Hun havde kontaktet sin fagforening for at få at vide, hvilke muligheder hun 
havde. Hun ville gerne forlade arbejdsmarkedet på en anstændig måde. 

Hun kontaktede børnehaven  hvor hun havde været ansat 25 år, in-
den hun blev ansat på  men det lykkedes ikke at lave en aftale om praktik 
med dem. Lederen sagde først, at de ikke kunne bruge hende. Senere blev hun 
tilbudt nattevagt. Det ville hun ikke være i stand til, da hun ville blive bange.
 
Hun kom i praktik i en institution i  Hun var der i alt ni dage på fuld 
tid i almindelig åbningstid. Hun indgik ikke i normeringen og fik lov til at ar-
bejde med små grupper af børnehavebørn. Hun havde ikke ansvar, og hun gik 
med de andre pædagoger. Hun lavede kreative ting med børnene og havde nok 
4-5 børn ad gangen. Hun hjalp også med at skære frugt og med madpakker. 
Hun var praktisk gris og var som en praktikant. Hun havde ikke så meget an-
svar, som en pædagogmedhjælper har. Der var ikke problemer i de to uger, hun 
var der. Der blev taget meget hensyn til hende, og hun blev spurgt, hvilke op-
gaver, hun kunne klare. Det sværeste var eftermiddagene, hvor der var mindre 
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personale. Her oplevede hun stress og forvirring, når børn blev hentet. Hun mi-
stede overblik og blev forvirret.
 
I rotationsforløbet skulle hun afløse en anden pædagog, som hun ikke kendte. 
Hun var på fuld tid i en vuggestue. Hun havde skiftende vagter, også åbne- og 
lukkevagter. Hun havde problemer, når hun var alene. Hun blev bange for at 
miste overblikket over, hvor børnene var, og hun var bekymret for, om hun 
kunne videregive de rigtige beskeder. Det var meget svært for hende. Den 
halve time alene om morgenen var stressende, og hun kendte ikke børnene. 
Hun skrev navne og beskeder ned for at huske. Tidligere havde hun overblik-
ket til at kunne klare den slags situationer. Nu mistede hun overblikket, og så 
blev det meget sværere for hende. Hun kunne ikke styre det. 

Lukkevagterne var hendes største skræk. Hun var bange for, at forældre glemte 
at registrere i systemet, at børnene var hentet. Hun var nødt til at kontrollere 
igen og igen, at det stemte. Hun fik sine kollegaer til at kontrollere det, inden de 
gik hjem. Hun havde to til tre åbne- eller lukkevagter om ugen. Der var om-
kring 50 børn i institutionen. Det var nye børn, som hun ikke rigtigt kendte, og 
det var svært for hende. Det var sværere end før arbejdsskaden. 

Hun havde mistet troen på sig selv. Hun forsøgte at skjule det, men hun var 
nødt til at kontrollere ting hele tiden. Når børnene sov, måtte hun kontrollere, 
om selen var spændt rigtigt, og hvis børnene sov længe, måtte hun tjekke, om 
de havde det godt. Det fyldte alt for meget i hovedet på hende, og hun havde 
helt mistet selvtilliden.
 
Hun ville ikke have kunnet klare at have nattevagter. Hun kunne ikke lide at 
være i det store hus alene. Om morgenen var mørket også et problem, men det 
var ikke det største. Hun tændte lyset overalt og kiggede i alle rum. 

Efter en arbejdsdag var hun helt udbrændt og træt, og hun kunne ikke forholde 
sig til dagligdags ting derhjemme. Hun var ofte slet ikke i stand til at lave mad 
eller andet, når hun kom hjem. 

Hun var i rotationsforløbet i 2 ½ måned. Hun sagde til lederen, at hun gerne 
ville være vikar dér efterfølgende. Det var hun meget interesseret i, for vikarer 
havde mindre ansvar. Hun vidste, at det ville betyde, at hun ville komme på 
overarbejde, men hun troede hele tiden på, at det ville blive bedre. Det blev det 
ikke. Hun håbede på, at hun ville kunne klare det. Det var vigtigt for hende at 
få en succes, så hun gjorde alt, hvad hun kunne. Hun fik afslag og fik at vide, at 
hun var for dyr.

Hun har søgt mange stillinger. Hun har nok til samtalerne på Jobcentret sagt, at 
årsagen til, at hun ikke blev tilbudt job, var hendes alder. Hun har ikke oplyst i 
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ansøgningerne, at hun havde en arbejdsskade. Hun har et flot cv og gode anbe-
falinger. 

Kort tid efter sygemeldingen blev hun tilbudt andet arbejde på  hvor be-
boerne ikke var udadreagerende. Her skulle hun blandt andet sørge for medicin 
til beboerne, men synet af medicinskabet væltede hende. Hun kunne slet ikke 
overskue det og var bange for, at hun ikke kunne håndtere det. 

 har forklaret, at hun var tillidsrepræsentant på Center for 
Døvblindhed og Høretab. Hun har arbejdet der siden 1989 og har arbejdet sam-
men med  i 5-6 år.
 
Hun var også involveret efter, at  blev sygemeldt. Hun har været 
med til 2 samtaler på sygedagpengekontoret i Jobcentret og har fulgt 

 fra hun blev sygemeldt.  var mere stresset, og der skulle ikke så 
meget til, før hun ikke kunne finde ud af tingene. Hvis der blev stillet krav til 
hende, f.eks. om deltagelse i et kursus, blev hun febrilsk og turde ikke. På et 
tidspunkt blev der sagt, at der var fundet job til hende i en børnehave.  

 blev tavs og sagde, at det kunne hun ikke. Bagefter brød hun sammen. 

Parternes synspunkter
 har i sit påstandsdokument anført bl.a.:

”ANBRINGENDER:
Til støtte for påstanden gør sagsøger gældende,

at sagsøger som følge af den anerkendte skade har fået en væsentlig 
forringelse af sin erhvervsevne, navnlig når henses til sagsøgers al-
der og uddannelse, og at sagsøger ikke skønnes at kunne tjene mere 
end allerhøjst ¾ af, hvad hun ville kunne have tjent, hvis ikke ska-
den var overgået hende;

at sagsøger på dette tidspunkt i overensstemmelse med speciallægeer-
klæringen udarbejdet i marts 2018 (bilag 7) havde væsentlige hel-
bredsmæssige problemer, sågar efter hun var overgået til efterløn, 
herunder at hun med jævne mellemrum får ”flashbacks, …”; at 
hun ”oplever … sig værende særdeles sårbar. Hun græder ved 
mindste anledning og oplever sig trist og ked af det og bebrejder 
sig selv, at hun ikke kan tage sig sammen. Hun oplever sig tilta-
gende irritabel, hvilket i særdeleshed går ud over hendes samle-
ver …”; at hun ”mister let overblikket og har i stigende grad ten-
dens til at være usikker og plaget af angstsymptomer”; at hun, 
som det fremgår af speciallægens angivelse under ”Objektivt psy-
kisk”, er i en situation, hvor ”stemningen er forsænket, psykomo-
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toriske tempo let nedsat, tankeindholdet præget af trist og selv-
nedvurderende tanker. Affektlabiliteten er omfattende, og  er 
grædende det meste af samtalen … er svært forpint, forsvarsme-
kanismer er forskellige former for undvigeadfærd”, og som kon-
kluderet af speciallægen i erklæringen er der ”fortsat alvorlig 
symptomatologi”, og ”Prognosen er dårlig, og såfremt hun ikke 
var på efterløn, ville hun ikke være i stand til at varetage et job 
pga. sin psykiske skrøbelighed”; 

at sagsøger ganske vist er uddannet som pædagog og har erfaring 
med arbejde i vuggestue, men at denne erfaring ligger adskillige år 
tilbage, og at sagsøger, når henses til hendes alder og følgerne af 
skaden, ikke kan forventes at kunne få job og ansættelse til en løn, 
der tilnærmelsesvis modsvarer lønnen, hun ellers ville have tjent, 
herunder at sagsøger flere gange har søgt om sådanne jobs, men 
fået afslag;

at alderen derfor ganske rigtigt som anført af sagsøgte spiller en rolle, 
men navnlig i kombination med skadens følger;

at sagsøger, således som det fremgår af bilag 13 og 14, har søgt adskil-
lige jobs efterfølgende, men forgæves, hvilket må tilskrives følgerne 
efter skaden, eventuelt i kombination med sagsøgers alder og erfa-
ring, og understøtter at sagsøger har en væsentlig begrænsning i er-
hvervsevnen;

at det forhold, at sagsøgte, jf. dennes påstandsdokument, har angivet, 
at sagsøger selv har oplyst, at det var hendes oplevelse, ”at det var 
hendes alder, som begrænsede hendes muligheder og var en af-
gørende faktor for den fraværende effekt af hendes jobsøgning”, 
ikke er et relevant argument for ikke at tilkende erhvervsevnetab-
serstatning, men tværtimod understøtter at skaden – hvis følge 
netop skal vurderes i forhold til skadelidtes alder – er af væsentlig 
betydning;

at det forhold, at sagsøger stillede sig til rådighed for arbejdsmarke-
det og modtog dagpenge, ikke er ensbetydende med, at sagsøger 
ikke har en nedsat erhvervsevne; men tværtimod - navnlig når hen-
ses til, at sagsøger havde været ledig i så lang tid, så hun overgik til 
rotationsjob, og når henses til sagsøgers mangeårige aktive virke på 
arbejdsmarkedet inden skaden – understøtter, at skaden har væ-
sentlig betydning for, at sagsøger ikke efterfølgende har opnået an-
sættelse;

A
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at sagsøger endvidere alene besluttede at gå på efterløn, fordi sagsø-
ger havde pådraget sig væsentlige arbejdsmæssige belastninger;

at den kortvarige udsigt, til at sagsøger, efter hun havde pådraget sig 
skaden, kunne overgå til efterløn, var af væsentlig betydning for 
sagsøgers indsats i aktiveringsperioden, idet sagsøger kunne se en 
forsørgelsesmæssig relevant løsning for sig indenfor kort tid i form 
af overgang til efterløn.”

Ankestyrelsen har i sit påstandsdokument anført bl.a.:

”Anbringender

Den principale påstand om frifindelse:

Til støtte for påstanden om frifindelse gøres det overordnet gældende, 
at  ikke har tilvejebragt et sikkert grund-
lag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelser af 19. december 2019 
om tab af erhvervsevne (bilag 12) og 7. april 2021 om afslag på genopta-
gelse efter ulovbestemte regler (bilag 16).

Ved afgørelsen af 19. december 2019 (bilag 12) vurderede Ankestyrel-
sen, at  ikke har et tab af erhvervsevne på 
minimum 15 procent, og at hendes overgang til efterløn den 1. august 
2016 ikke er en følge af arbejdsskaden. 

Ankestyrelsen gør gældende, at Ankestyrelsen med rette har vurderet, 
at  ikke har løftet bevisbyrden for, at hen-
des erhvervsevne er nedsat med minimum 15 procent og henviser til, at 
hun forud for overgangen til efterløn gennemførte henholdsvis virk-
somhedspraktik og rotationspraktik som pædagog (på normalområdet), 
med en arbejdstid svarende til 37 timer om ugen, at hun aktivt søgte ar-
bejde som pædagog på normalområdet på fuld tid frem til overgangen 
til efterløn, og at hun stod til rådighed for det brede arbejdsmarked i 
denne periode, idet hun som følge af arbejdsskaden udelukkende 
havde skånebehov over for arbejde, der krævede kontakt til udadreage-
rende borgere. Hertil kommer, at hendes fagforbund har oplyst, at hun 
ved arbejde som pædagog på normalområdet (hendes erfaring taget i 
betragtning), vil kunne opretholde en indtjening svarende til, hvad hun 
tjente forud for arbejdsskaden.

Til støtte herfor henvises til, at det fremgår af journal om aktivering, der 
fremlægges som bilag A, at  i perioderne 
fra den 1. september 2015 til den 28. september 2015 og fra den 28. sep-

A

A

A

A



12

tember 2015 til den 18. december 2015 deltog i praktikforløb som pæda-
gog på normalområdet, og at hun i begge praktikforløb varetog arbej-
det på fuld tid (37 timer om ugen).

 søgte både før og efter de gennemførte 
praktikforløb ansættelse som pædagog på normalområdet. Hun oplyste 
ved samtaler den 26. august 2015 og 4. april 2016 (bilag A), at hun søgte 
bredt både fagligt og geografisk i forhold til ansættelse som pædagog. 
Ved samtalen den 26. august 2015 oplyste hun i øvrigt, at hun havde 
oplevelsen af, at det var hendes alder, som begrænsede hendes mulig-
heder og var en afgørende faktor for den fraværende effekt af hendes
jobsøgning.

Der henvises også til spørgeskemabesvarelsen af 9. februar 2018 fra Re-
gion Nordjylland (  tidligere arbejdsgi-
ver), der fremlægges som bilag B. Det fremgår af spørgeskemabesvarel-
sen, at  forud for arbejdsskaden havde en 
ugentlig arbejdstid på 30 timer, at hun havde en fast månedsløn på 
23.556,93 kroner, at hun fik udbetalt et særligt tillæg for arbejde på 
skæve tidspunkter, og at hun var omfattet af en 14 procents pensions-
ordning. Hertil kommer, at det fremgår af oplysninger fra eIndkomst 
registret i perioden fra 1. maj 2013 til 30. april 2014, der fremlægges som 
bilag C, at hun i perioden havde en bidragspligtig A-indkomst på 
305.142 kroner, og at hendes atp-bidrag for perioden udgjorde 2.981 
kroner.

Som det fremgår af beregningen i Ankestyrelsens afgørelse af 19. de-
cember 2019 (bilag 12), havde  forud for 
arbejdsskaden en indtjening på 347.951 kroner for arbejde i 30 timer om 
ugen. Ved omregning til arbejde på fuld tid svarer dette skønsmæssigt 
til en indtjening på 430.000 kroner. Ved den efterfølgende opregulering 
fra 2013 til 2016-niveau svarer hendes indtjening forud for arbejdsska-
den til en indtjening på omkring 442.000 kroner i 2016-niveau.

 fagforbund (Socialpædagogernes Lands-
forbund) har i mail af 6. april 2021 oplyst (bilag 16), at 

 ved arbejde som pædagog med 25-30 års erfaring (på 
normalområdet), i ansættelse svarende til fuld tid, ville kunne tjene om-
kring 36.459 kroner om måneden samt atp på 284 kroner om måneden. 
Dette svarer til en årlig indtjening på omkring 441.000 kroner i 2016-ni-
veau.

Da  forud for arbejdsskaden tjente skøns-
mæssigt 430.000 kroner om året, og hun har vist, at hun kan varetage 
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arbejde som pædagog på normalområdet på fuld tid, med en indtjening 
svarende til omkring 441.000 om året, har hun ikke godtgjort, at hun 
har et erhvervsevnetab på minimum 15 procent, hvorfor hun ikke har 
ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Det forhold, at det ikke er lykkedes for  at 
få nyt arbejde på trods af, at hun har skrevet mange ansøgninger, æn-
drer ikke ved, at hun kunne arbejde og oppebære en indtjening, som 
stort set svarer til den indtjening, som hun ville have haft, hvis arbejds-
skaden ikke var sket.  har ikke godtgjort, 
at det forhold, at hun ikke fik de ansøgte stillinger og ikke blev indkaldt 
til samtale herom, er begrundet i følgerne af arbejdsskaden. Hun har 
derimod selv oplyst, at hendes alder er den faktor, som begrænser 
hende i at få ansættelse.

Ankestyrelsen gør også gældende, at Ankestyrelsen med rette har vur-
deret, at  overgang til efterløn den 1. au-
gust 2016 ikke var forårsaget af arbejdsskadens følger, og henviser til, at 
hun i årene op til overgangen til efterløn flere gange har udtalt, at hun 
havde planer om at gå på efterløn i 2016.

Til støtte herfor henvises til, at det fremgår af notat om opfølgningsplan 
på sygedagpenge af 5. august 2014 (bilag 3), at  

 havde 2 år tilbage, før hun kunne gå på efterløn, og at hun helt 
sikkert ville benytte sig af denne mulighed. Det fremgår ligeledes af no-
taterne af 2. september 2014, 10. oktober 2014, 22. december 2014 og 2. 
januar 2015 (bilag A), at hun på tidspunktet for samtalerne kunne gå på 
efterløn om 2 år, og at hun i den mellemliggende periode ønskede at 
vende tilbage til arbejdet som pædagog inden for normalområdet. Det
fremgår endvidere af notat af 12. august 2015 (bilag A), at hun på dette 
tidspunkt forventede at gå på efterløn omkring 1 år senere.  

 gik på efterløn den 1. august 2016.

Ankestyrelsen gør gældende, at arbejdsskadens følger ikke har haft ind-
flydelse på hendes udtalelser om, at hun ville benytte muligheden for at 
gå på efterløn, når hun opfyldte betingelserne herfor. Der henvises til, 
at det fremgår af notat af 12. december 2014 (bilag 4), at hun ville rask-
meldes fra den 31. december 2014. Den 22. december 2014 (bilag A) op-
lyste hun, at hun følte sig rimelig afklaret og frisk til at blive raskmeldt. 
Hun blev herefter raskmeldt den 1. januar 2015 (bilag 4). Hun var
således klar til at blive raskmeldt/var blevet raskmeldt, da hun udtalte 
sig om muligheden for at gå på efterløn, ligesom hun søgte job som pæ-
dagog på fuld tid, da hun i august 2015 oplyste, at hun ville gå på efter-
løn omkring 1 år senere. 
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 har således ikke været sygemeldt som 
følge af arbejdsskaden siden den 1. januar 2015. Hun har efterfølgende 
deltaget i praktikforløb som pædagog på det normale område, og hun 
har vist, at hun kan varetage jobbet som pædagog 37 timer om ugen 
(fuld tid). Hertil kommer, at hun i perioden fra september 2014 til au-
gust 2015 løbende har oplyst, at hun forventede at gå på efterløn i 2016, 
og hun gik faktuelt på efterløn den 1. august 2016.

Der er ikke dokumenteret en forværring af 
 funktionsevne i perioden fra januar 2015, hvor hun blev raskmeldt, 

og frem til den 1. august 2016, hvor hun overgik til efterløn. Ankestyrel-
sen fastholder derfor, at overgangen til efterløn i august 2016 ikke skyl-
des arbejdsskaden.

Det gøres herefter sammenfattende gældende, at Ankestyrelsen med 
rette har vurderet, at  ikke har ret til er-
statning for tab af erhvervsevne, at hendes overgang til efterløn den 1. 
august 2016 ikke var forårsaget af arbejdsskadens følger, og at hun ikke 
har tilvejebragt et sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens af-
gørelser af 19. december 2019 (bilag 12) og 7. april 2021 (bilag 16).

Den subsidiære påstand om hjemvisning:

Hvis retten vurderer, at  har tilvejebragt et 
sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelser af 19. de-
cember 2019 (bilag 12) og 7. april 2021 (bilag 16), idet hun har godtgjort, 
at hun har et tab af erhvervsevne på minimum 15 procent eller, at hen-
des overgang til efterløn den 1. august 2016 var forårsaget af arbejds-
skadens følger, skal retten hjemvise spørgsmålet om tab af erhverv-
sevne til fornyet behandling ved Ankestyrelsen.

Det gøres i den forbindelse gældende, at Ankestyrelsen ved afgørelsen 
af 19. december 2019 (bilag 12) hverken fastsatte størrelsen af det sam-
lede tab af erhvervsevne eller tog stilling til, om der er grundlag for at 
foretage et skønsmæssigt fastsat fradrag som følge af forudbestående 
og/eller konkurrerende forhold.

Ankestyrelsen har stor erfaring og ekspertise ikke bare i forhold til fast-
sættelsen af det samlede tab af erhvervsevne, men også i forhold til fast-
sættelsen af et skønsmæssigt fradrag. Retten bør derfor hjemvise 
spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne til fornyet behand-
ling ved Ankestyrelsen, hvis retten vurderer, at   
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Hansen har tilvejebragt et sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankesty-
relsens afgørelser.”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat

 blev sygemeldt efter en arbejdsskade den 4. maj 
2014 og senere tilkendt godtgørelse for varigt mén med 10 % på baggrund af en 
uspecificeret belastningsreaktion. Spørgsmålet er, hvorvidt 

 erhvervsevne herefter var nedsat med mere end 15 %. 

Ankestyrelsen lagde ved sin afgørelse af, at dette ikke er tilfældet, til grund, at 
følgerne af arbejdsskaden ikke begrænsede  er-
hvervsevne i forhold til at udføre pædagogisk arbejde, hvor der ikke er direkte 
kontakt med udadreagerende personer. Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at 

 havde stået til rådighed for det ordinære arbejds-
marked i halvandet år, og at hun i praktikforløb havde demonstreret en evne til 
at varetage fuldtidsarbejde. Ankestyrelsen lagde ved vurderingen af, at over-
gangen til efterløn var begrundet i andre forhold, vægt på, at 

 oplyste, at hun ville gå på efterløn, allerede inden hun forsøgte at 
genoptage arbejdet som pædagog inden for normalområdet. 

Der foreligger ingen udtalelser fra praktik- eller jobrotationsstedet om  
 evne til at varetage arbejdet. 

Grundlaget for Ankestyrelsens afgørelse har været en generel bedømmelse af 
de almindelige beskæftigelsesmuligheder for en pædagog uden kontakt til 
udadreagerende personer, og ikke en vurdering af 

 konkrete muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde som med 
rimelighed kunne forlanges af hende, herunder ud fra en konkret vurdering af 
de praktik- og jobrotationsforløb, som  deltog i. 

 har forklaret bl.a. om de udfordringer, hun ople-
vede i praktik- og jobrotationsforløbene, herunder at hun mistede overblik og 
blev forvirret ved almindeligt pædagogisk arbejde, og at hun efter en arbejds-
dag var udbrændt og træt. Forklaringen stemmer overens med de lægelige op-
lysninger i sagen om hendes psykiske udfordringer, herunder særligt at  

 som følge af arbejdsskaden har varige gener i form af 
bl.a. grådlabilitet, irritabilitet og koncentrationsbesvær. 

Det fremgår endvidere af speciallægeerklæringen fra 2018, at 
 da havde haft de omtalte symptomer igennem 4-5 år, at tilstan-

den i nogen grad var bedret, men at der fortsat var alvorlige symptomer, og at 
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hun, såfremt hun ikke var på efterløn, ikke ville være i stand til at varetage et 
job på grund af sin psykiske skrøbelighed. 

 har vedrørende efterløn forklaret, at det var ar-
bejdsskaden, der var årsagen til, at hun besluttede, at hun ville gå på efterløn og 
senere gik på efterløn. Hun havde ikke forud for arbejdsskaden planer om at gå 
på efterløn. Der er ikke oplysninger i sagen, der indikerer, at 

 forud for sygemeldingen havde besluttet at gå på efterløn. Den 
første oplysning i sagen om efterløn stammer fra den opfølgningsplan, der blev 
udarbejdet den 5. august 2014, ca. 3 måneder efter sygemeldingen. Her er det 
anført, at  forventer at kunne vende tilbage til ar-
bejdsmarkedet, hvis hun får mulighed for at få arbejdsopgaver uden kontakt til 
udadreagerende borgere, og hvis der gives mulighed for gradvis og skånsom 
opstart. Herefter fremgår det, at  fortæller, at hun 
vil benytte sig af muligheden for at gå på efterløn. Retten finder på denne bag-
grund, at Ankestyrelsen ikke har godtgjort, at  
overgang til efterløn var begrundet i andre forhold end arbejdsskaden. 

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, herun-
der navnlig de lægelige oplysninger sammenholdt med  

 forklaring i retten, finder retten det godtgjort, at  
 erhvervsevne er nedsat med mere end 15 %. Den omstændighed, at 

hun i en periode har været raskmeldt, kan i den konkrete situation ikke føre til 
et andet resultat.  

Retten finder endvidere, at der, navnlig efter oplysningerne om, at  
 overgang til efterløn ikke skyldes andre forhold end arbejds-

skaden, er det fornødne grundlag for at fastslå, at erhvervsevnetabet udgør i 
hvert fald 25 %. 

Retten tager derfor Socialpædagogernes Landsforbund som mandatar for  
 påstand til følge, hvorefter Ankestyrelsen skal aner-

kende, at  er berettiget til 
erhvervsevnetabserstatning på 25 % i anledning af hendes arbejdsskade. 
Erhvervsevnetabserstatningen skal fastsættes med virkning fra 1. april 2015.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 55.000 kr. inkl. moms og af retsafgift med 4.000 kr.  
Socialpædagogernes Landsforbund er ikke momsregistreret. 

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

Ankestyrelsen skal anerkende, at  er berettiget til 
erhvervsevnetabserstatning på 25 % i anledning af den den 4. februar 2015 
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anmeldte arbejdsskade. Erhvervsevnetabserstatningen skal fastsættes med 
virkning fra 1. april 2015.
             
Ankestyrelsen skal til Socialpædagogernes Landsforbund som mandatar for

 betale sagsomkostninger med 59.000 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.

A



Vejledning

Retten har afsagt dom i sagen. 

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke (klage 
over) dommen til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse 
om sagsomkostninger, kan du kære (klage over) denne del af afgørelsen til 
landsretten. 

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres
Du kan kun anke dommen, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resul-
tat, 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 du kun kære omkostningsafgørelsen, hvis du 
får tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

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

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens dato. 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. Hvis du vil kære omkost-
ningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen. 

Hvis du søger om tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, skal 
du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indlevere

http://www.minretssag.dk/
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ansøgningen på minretssag.dk. 

Du kan læse mere på domstol.dk. 

http://www.minretssag.dk/
http://www.domstol.dk/
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