
UDDRAG	AF	DOM	–	PROCEDURE	OG	RESULTAT	
 
Procedure 
A har til støtte for sine påstande gjort gældende, at der foreligger den fornødne kausalitet og 
adækvans [årsagssammenhæng] mellem påkørslen af hende den 3. juli 2002 og hendes gener, 
hvorfor Tryg Forsikring skal betale godtgørelse for svie og smerte og varigt mén samt erstatning for 
tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne i overensstemmelse med hendes påstande herom. 
A har herom nærmere anført, at Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse i sagen i tilstrækkelig 
grad dokumenterer årsagssammenhængen mellem færdselsuheldet og hendes helbredsforhold. 
Arbejdsskadestyrelsen er i kraft af sin erfaring og tilknyttede lægefaglige bistand i besiddelse af 
betydelig ekspertise til at foretage vurderinger af méngrad og erhvervsevnetab, og der foreligger 
ikke i nærværende sag et sikkert grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af, at 
hun som følge af uheldet er påført et varigt mén på 10 % og et erhvervsevnetab på 65 %. 
Retslægerådets udtalelser i sagen kan ikke tages til indtægt for, at der ikke er årsagssammenhæng 
mellem færdselsuheldet og hendes gener. 
Vedrørende kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har A nærmere anført, at det må lægges 
til grund, at hun ville have fået anden beskæftigelse inden for en kortere periode fra den 31. oktober 
2002, såfremt færdselsuheldet ikke havde fundet sted. Hun har derfor krav på erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste, i tiden indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse forelå, da det ikke på et tidligere 
tidspunkt var muligt at vurdere hendes midlertidige eller varige tab af erhvervsevne. 
 
Tryg Forsikring har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at A ikke har godtgjort, at 
hun ved færdselsuheldet den 3. juli 2002 blev påført en personskade med midlertidige eller varige 
gener til følge. 
Tryg Forsikring har herom nærmere anført, at A ikke har godtgjort, at hendes gener umiddelbart 
efter færdselsuheldet endsige hendes nuværende helbredstilstand med overvejende sandsynlighed 
skyldes uheldet. Den påvirkning, som hun var udsat for, var af så ringe størrelse, at den 
erfaringsmæssigt ikke kan forvolde varig skade, og A's funktionsniveau efter færdselsuheldet må 
derfor henføres til andre forhold end færdselsuheldet. Rigtigheden heraf underbygges blandt andet 
af Michael Langemarks speciallægeerklæring, ifølge hvilken A's tilstand i sommeren 2003 
pludselig forværredes, da hun snublede over en kantsten, og af Retslægerådets besvarelse navnlig af 
spørgsmål C og D, hvorefter det er vanskeligt at udtale sig om årsagen til A's smertetilstand. 
Specielt vedrørende kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste har forsikringsselskabet anført, 
at krav herpå alene kan gøres gældende for tiden indtil den 1. juni 2004, pr. hvilken dato A blev 
tilkendt førtidspension. 
 
Landsrettens begrundelse og resultat: 
Navnlig henset til speciallægeerklæringen fra Michael Langemark samt Retslægerådets besvarelse 
af spørgsmålene C, D, E og 4 finder landsretten - uanset Arbejdsskadestyrelsens udtalelse om 
méngrad og erhvervsevnetab - ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse det for godtgjort, at A som 
følge af påkørslen den 3. juli 2002 pådrog sig gener af mere end forbigående karakter. Kravet om 
godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab tages derfor ikke til følge, og da kravet 
vedrørende godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste angår tiden 
efter den 1. januar 2003, tager landsretten i det hele Tryg Forsikrings frifindelsespåstand til følge. 
 
Højesterets begrundelse og resultat: 



Tre dommere - Poul Søgaard, Poul Dahl Jensen og Lars Hjortnæs - udtaler: 
Ved færdselsuheldet den 3. juli 2002 blev A som fører af en personbil påkørt bagfra af en anden bil, 
mens hun holdt stille for at dreje til højre og ventede på en ligeudkørende cyklist. Den 
bagfrakommende bil blev i uheldsøjeblikket ført med en hastighed af ca. 10 km/t., og der skete kun 
begrænset materiel skade på A's bil. Ved påkørslen pådrog A sig en forvridning af 
halshvirvelsøjlen. Efterfølgende har hun udviklet en kronisk smertetilstand. 
Det er en betingelse for, at A kan få medhold i det rejste krav mod TrygVesta Forsikring A/S, at 
hun godtgør, at den kroniske smertetilstand er forårsaget af færdselsuheldet. 
Ved vurderingen af, om der er ført bevis for årsagsforbindelse i det foreliggende tilfælde, må der 
tages hensyn til karakteren af færdselsuheldet med lav påkørselshastighed og dermed beskeden 
kraftpåvirkning og til, at den kroniske smertetilstand, som A lider af, er karakteriseret ved 
symptomer, der er uspecifikke og hyppigt forekommende i den almindelige befolkning. 
Efter Retslægerådets svar på spørgsmål C er årsagerne til kroniske smertetilstande mange og 
komplekse, og Retslægerådet finder, at det i A's tilfælde er vanskeligt at udtale sig om årsagen. 
Retslægerådet har endvidere i svarene på spørgsmål D og 4 betegnet sammenhængen mellem A's 
nuværende tilstand og færdselsuheldet som usikker. 
På den baggrund finder vi det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at A's kroniske smertetilstand er en følge 
af færdselsuheldet. Det kan efter vores opfattelse ikke føre til en anden bedømmelse, at hun forud 
for færdselsuheldet var rask, og at der ikke er oplysninger om forudbestående lidelser af betydning. 
Vi stemmer derfor for at stadfæste dommen. 
Dommerne Per Walsøe og Vibeke Rønne udtaler: 
Ved Retslægerådets besvarelse af spørgsmål A, B og C er det godtgjort, at A pådrog sig en 
forvridning af halshvirvelsøjlen ved færdselsuheldet den 3. juli 2002. Efter bevisførelsen, herunder 
speciallæge Hans-Henrik Ibfelts erklæring af 29. oktober 2002, lægger vi til grund, at hun har de 
typiske følger efter piskesmæld. A's symptomer i form af kraftig hovedpine, smerter i nakken og 
snurrende fornemmelse ud i venstre arm opstod, som det fremgår af attest af 4. juli 2002 fra 
skadestuen på Amtssygehuset i Glostrup, umiddelbart efter færdselsuheldet. 
Efter Retslægerådets besvarelse af spørgsmål A kan det endvidere lægges til grund, at A 
efterfølgende har udviklet en kronisk smertetilstand (eller et piskesmæld-syndrom). Vi finder, at 
uheldet, bl.a. når henses til oplysningerne om hastighedsændringen for A's bil, må anses for at have 
været egnet til at fremkalde denne tilstand. 
A var indtil færdselsuheldet fuldt arbejdsdygtig, og hun må endvidere anses for at have været 
fuldstændig rask på uheldstidspunktet. Umiddelbart efter uheldet blev hun sygemeldt på fuld tid i en 
uge og derefter deltidssygemeldt, men kunne af helbredsmæssige grunde kun arbejde et par timer 
om dagen. Den 1. november 2002 blev hun atter fuldtidssygemeldt. 
Under de anførte omstændigheder finder vi det tilstrækkeligt godtgjort, at det er færdselsuheldet, 
der har forårsaget de skader, som danner grundlag for A's erstatningskrav. 
Vi finder ikke, at Retslægerådets svar på spørgsmål C, hvoraf det fremgår, at det er »vanskeligt« for 
Rådet at udtale sig om årsagen til A's kroniske smertetilstand (piskesmæld-syndrom), og svar på 
spørgsmål D, hvor det anføres, at relationen mellem A's smertetilstand (piskesmæld-syndrom) og 
færdselsuheldet er »usikker«, kan føre til en anden erstatningsretlig bedømmelse af 
årsagssammenhængen. 
For så vidt angår erstatningens størrelse finder vi at kunne lægge beløbet i A's påstand til grund og 
stemmer derfor for at tage denne til følge. 
Der afsiges dom efter stemmeflertallet. 
Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. 
 


