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Senere ændringer til afgørelsen
Ingen

Ankestyrelsens principafgørelse U-3-88 om ulykkestilfælde - anerkendelse ændret forklaring - arbejdsskade
Resume:
I en sag om anerkendelse af et tilfælde med rygsmerter beskrev på gældende hverken i anmeldelsen,
i et spørgeskema fra forsikringsselskabet eller i klagen et ulykkestilfælde i arbejdsskadeforsikringslovens
forstand, men ændrede senere sin forklaring og oplyste, at hun gled.
Ankestyrelsen fandt, at der måtte lægges mest vægt på de oprindelige beskrivelser af hændelsesfor‐
løbet, og fandt derfor ikke, at tilfældet kunne anerkendes som en arbejdsskade.
Love:
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade - lovbekendtgørelse nr. 390 af 20. maj 1992 - § 9
Sagsfremstilling:
Da dagplejemor D følte den 14. maj 1984 under sit arbejde et smæld i ryggen, hvorefter hun fik smerter.
Ifølge anmeldelsen indtraf tilfældet, da D løftede en barnevognskasse med et barn i op fra en bænk i ha‐
ven.
Forsikringsselskabet spurgte D, om hun i forbindelse med det anmeldte tilfælde gled, faldt eller snublede,
hvilket D besvarede med, at hun sank sammen med et voldsomt smæld i ryggen.
Selskabet fandt herefter ikke, at der var indtruffet et ulykkestilfælde eller hvad dermed kunne sidestilles,
og at tilfældet derfor ikke berettigede D til ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven.
D klagede ved brev af 9. november 1984 til Sikringsstyrelsen over selskabets afvisning. På Sikringsstyrel‐
sens forespørgsel oplyste D den 15. november 1984, at hun ved den anmeldte lejlighed den 14. maj 1984
var gledet lidt, hvorved hun fik drejet sig forkert.
Sikringsstyrelsen henførte den anmeldte skade under arbejdsskadeforsikringsloven.
Afgørelsen var indanket af forsikringsselskabet, som henviste til, at oplysningerne om, at D var gledet i
forbindelse med skaden først var fremkommet som svar på Sikringsstyrelsens spørgeskema den 15. no‐
vember 1984.
Lovgrundlag: Arbejdsskadeforsikringslovens § 9.
Afgørelse:

1

Ved bedømmelse af, om tilfældet kan henføres under arbejdsskadeforsikringsloven, finder Ankestyrelsen,
at der må lægges mest vægt på de oplysninger om hændelsesforløbet, som fremgår af den skriftlige an‐
meldelse den 13. juli 1984, D᾽s svar af 12. september på forsikringsselskabets spørgeskema og hendes
brev af 9. november 1984 til Sikringsstyrelsen.
Det fremgår ikke af ovennævnte skrivelser, at D skulle have været udsat for et ulykkestilfælde, eller hvad
dermed kan ligestilles i forbindelse med rygsmerternes opståen.
Tilfældet kan derfor ikke anerkendes som en arbejdsskade i arbejdsskadeforsikringslovens forstand, hvor‐
for der heller ikke kan udbetales D ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven i forbindelse med rygsmer‐
ternes opståen den 14. maj 1984.
Ankestyrelsen ændrer således Sikringsstyrelsens afgørelse.
D anlagde sag mod Ankestyrelsen ved Østre Landsret.
Under domsforhandlingen tilkendegav landsretten efter votering, at sagsøgeren ikke havde løftet bevis‐
byrden for, at den ryglidelse, hun havde pådraget sig var en arbejdsskade i arbejdsskadeforsik ringslovens
forstand. Retten lagde herved vægt på, at sagsøgeren efterfølgende havde uddybet og ændret sin forkla‐
ring vedrørende årsagen til skadens opståen. Landsretten henstillede derfor til sagsøgeren, at hun hævede
sagen.
Sagsøgeren hævede herefter sagen, som ved et efterfølgende retsmøde blev hævet som forligt.

2

