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Erstatning for personskade må omfatte modydelser for forbigående eller
vedvarende skadelige følger af en legemskrænkelse. De skadelige følger
vil under en eller anden form bestå i en begrænsning i evnen til normal
livsudfoldelse og kan være af økonomisk eller ikke-økonomisk art. Øko-
nomisk skade vil foreligge, hvis legemskrænkelsen medfører, at den
skadelidte ikke fremover vil kunne erhverve de indtægter, der ellers
måtte påregnes at kunne opnås. Ikke-økonomisk skade vil foreligge, hvor
legemskrænkelsen medfører andre begrænsninger i evnen til normal livs-
udfoldelse end foran anført.

Hvor der foreligger økonomisk skade, haves der principielt et grun-
lag for erstatningens beregning, idet målet må være at yde en sådan
erstatning, at skadelidte intet tab lider som følge af skaden. Hvor der
foreligger ikke-økonomisk skade, findes der intet objektivt grundlag for
erstatningens udmåling. Samme legemskrænkelse kan medføre krav på
erstatning for såvel økonomisk som ikke-økonomisk skade, idet legems-
krænkelsen kan medføre såvel en begrænsning i evnen til at erholde ind-
tægter som en begrænsning i øvrigt i evnen til almindelig livsudfoldelse.

Det er et vigtigt spørgsmål, hvorledes et beregningsgrundlag kan fin-
des til fastsættelse af erstatning for begrænsninger i evnen til at erhverve
indtægter. Vanskeligheder af betydning ved fastsættelsen af erstatninger
er der ikke, hvor der alene foreligger en forbigående uarbejdsdygtighed.
Det skal her alene undersøges, hvor længe arbejdsudygtigheden har
varet - helt eller delvis - og hvorledes skadelidtes indtægter måtte an-
tages at ville have været, hvis han ikke var kommet til skade. Der kan
selvfølgelig nu og da foreligge tilfælde, der er vanskelige at bedømme,
men vanskelighederne ses ikke at være større end ved fastsættelsen af
mange andre erstatninger for økonomisk skade. Forholdene i det tids-
rum, i hvilket erstatning skal ydes, kan med rimelig sikkerhed bedømmes
på det tidspunkt, hvor afgørelsen skal træffes.

Store vanskeligheder foreligger derimod, hvor erstatningen skal ydes
for fremtidig tab af erhvervsevnen. Grundlaget for bedømmelsen må
være en konstatering af, i hvilket omfang skaden har medført en be-
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grænsning i de normale legemsfunktioner. Dette lader sig med rimelig
sikkerhed bedømme på grundlag af lægelige beskrivelser af tilstanden.
Sådanne beskrivelser vil imidlertid kun være særlig vejledende med
hensyn til bedømmelsen af foreliggende begrænsninger i evnen til al-
mindelig livsudfoldelse, men vil ikke i sig selv være særlig værdifulde
som grundlag for en bedømmelse af, hvilken indflydelse skaden vil have
med hensyn til skadelidtes fremtidige muligheder for at erhverve ind-
tægter.

Det er sædvanligt, at der på grundlag af de lægeligt konstaterede
begrænsninger i legemets normale funktioner ansættes en invaliditets-
grad på grundlag af invaliditetstabeller. I disse tabeller er en række
klare invaliditeter ansat i procenter, og hvor der foreligger invaliditet,
der ikke findes i tabellerne, fastsættes invaliditetsgraden efter et skøn,
afstemt efter de satser i tabellerne, der må antages at svare til tilfældet.
Disse satser er ikke - og kan vist ikke være det - fastsat med særligt
henblik på den fremtidige erhvervsevne, men er udtryk for en medicinsk
vurdering af tilfældet. Der foreligger ej heller oplysninger om, at disse
invaliditetstabeller hviler på omfattende undersøgelser af de forelig-
gende invaliditeters betydning for fremtidige erhvervsmuligheder. Selv
om omfattende undersøgelser var foretaget, ville det næppe være muligt
at opstille resultaterne af sådanne undersøgelser i en enkelt tabel, hvis
anvendelse skal medføre rimelige resultater, hvis målet er at søge til-
stræbt, at de skadelidte opnår en rimelig erstatning for det formodede
fremtidige indtægtstab. Hertil vil forholdene i de enkelte tilfælde være
for forskelligartede.

Afgørende for betydningen af en invaliditet i relation til fremtidige
indtægtsmuligheder vil en række forskellige forhold være. Selv meget
store invaliditeter vil i visse erhverv være uden betydning, eller dog
kun af ringe betydning for den fremtidige erhvervsevne, medens selv
små invaliditeter i andre erhverv i særlige tilfælde vil kunne være af
afgørende betydning. Hvor skaden medfører nødvendigheden af at over-
gå til et andet erhverv, vil skadelidtes evne til at omstille sig til ændrede
forhold kunne være afhængig af intelligens og alder. Også andre forhold
kan være af betydning, herunder hvilke muligheder der i forskellige dele
af landet kan være for at få beskæftigelse i andet erhverv.

Det er en almindelig opfattelse, hvis rigtighed bestyrkes af foretagne
undersøgelser, at den faktiske begrænsning i muligheden for at erhverve
arbejdsindtægter, d.v.s. økonomisk invaliditet, ikke stemmer med de
invaliditetsgrader, der ansættes på grundlag af en medicinsk vurdering.
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Forholdet synes at være det, at den faktiske økonomiske invaliditet
meget ofte er væsentlig mindre end den ansatte medicinske invaliditet.

Der foreligger en svensk undersøgelse omfattende skadestilfælde fra
årene 1943-44 vedrørende forholdet mellem den beregnede invaliditets-
grad og den senere konstaterede procentvise nedgang i indtægter, d.v.s.
den faktiske økonomiske invaliditet. I det behandlede materiale ud-
gjorde middeltallet af økonomisk invaliditet 44 pct. af den ansatte medi-
cinske invaliditet. Undersøgelsen viste videre, at den faktiske økono-
ske invaliditet var meget ringe, hvor den medicinske invaliditetsgrad
ikke var ansat til over 25 pct. Dette sidste stemmer med almindelige
erfaringer, der antages at gå ud på, at invaliditeter på optil 20-25 pct.
kun i særlige tilfælde medfører tab af fremtidige indtægter.

Der er i Norge foretaget en omfattende undersøgelse af en række
invaliditetstilfælde med det formål at udfinde, om den ansatte medi-
cinske invaliditetsgrad giver et rigtigt billede af den faktiske økonomiske
invaliditet. Ved lårbensamputationer, hvor den medicinske invaliditets-
grad var ansat til 66 2/3 til 75 pct., viste den faktiske økonomiske invali-
ditetsgrad sig at være fra 30-40 pct. Ved underbensamputationer, hvor
den medicinske invaliditetsgrad var ansat til 50 pct., var den faktiske
økonomiske invaliditetsgrad 30 pct. Ved overarmsamputationer, hvor den
medicinske invaliditetsgrad var ansat til 70-80 pct., var den faktiske
økonomiske invaliditetsgrad 40 pct. Ved underarmsamputationer, hvor
den medicinske invaliditetsgrad var ansat til 50 til 66 2/3 pct., var den
faktiske økonomiske invaliditetsgrad 30-40 pct.

I Danmark er foretaget en undersøgelse - offentliggjort i Nordisk
Medicinsk Tidsskrift 1961: 65: 851 - af 377 tilfælde, hvor den medi-
cinske invaliditetsgrad var ansat til fra 50-95 pct. Resultatet af denne
undersøgelse var, at 118 efter genoptagelsen af arbejdet arbejdede til
normale indtægter, og at 70 arbejdede for nedsat løn; 87 drev selv-
stændig virksomhed, og 96 havde ved efterundersøgelsen ikke gen-
optaget arbejdet.

De foretagne undersøgelser viser således, at den faktiske økonomiske
følge af invaliditeter i almindelighed er væsentlig mindre, end det må
antages på grundlag af invaliditetsgrader ansat efter medicinske prin-
cipper.

Der søges nu som grundlag for de forestående forhandlinger foretaget
en efterundersøgelse af omkring 500 invaliditetstilfælde med det formål
at få konstateret, hvilke faktiske økonomiske følger invaliditeten har
haft for de skadelidtes erhvervsevner, for at konstatere, hvorledes den
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faktiske økonomiske invaliditet forholder sig til de på medicinsk grund-
lag ansatte invaliditetsgrader.

Antages det, at invaliditetsgrader ansat efter medicinske principper
ikke giver et korrekt billede af den faktiske økonomiske invaliditet, fore-
ligger det spørgsmål om, på hvilke grundlag domstolene skal ansætte
erstatningerne, hvis målet er at yde erstatning for det fremtidige økono-
miske tab.

De er muligt, at der indenfor sociallovgivningen eller på anden måde
vil blive opbygget organisationer, der i højere grad, end tilfældet er nu,
kan bedømme den faktiske økonomiske invaliditet, men det er et spørgs-
mål, om sådanne bedømmelser med rimelig sikkerhed kan foretages på
de tidspunkter, hvor retssager skal afgøres ved domstolene. Det må også
her tages i betragtning, at skadelidtes medvirken til begrænsningen af
den faktiske økonomiske invaliditet kan påvirkes i skadelig retning, hvis
det vides, at en eventuel erstatningsstørrelse ikke vil afhænge af ret
objektive, medicinske kriterier, men af et skøn over fremtidig erhvervs-
evne.

At vanskelighederne ved at fastsætte den fremtidige faktiske erhvervs-
evne er store, kan ikke bestrides. Spørgsmålet er, om man i erkendelse af
de foreliggende betydelige vanskeligheder - som tilfældet hidtil normalt
har været - bør fastsætte erstatninger for økonomiske tab som følge af
invaliditeter på grundlag af en medicinsk bedømmelse af invaliditets-
graden, eller om man bør søge erstatninger fastsat på grundlag af en
bedømmelse af den formodede faktiske økonomiske invaliditet.

Det rette må være, at man søger erstatninger for det økonomiske tab
som følge af invaliditeter fastsat på grundlag af den faktiske økonomiske
invaliditet. Domstolene kan næppe foretage en sådan vurdering på grund-
lag af lægelige oplysninger, og rent lægelige organer kan formentlig ej
heller foretage en sådan vurdering, og vil i hvert fald kun kunne gøre
det, hvis de pågældende læger har indsigt på andre områder end de
medicinske.

Det vil være nødvendigt at søge at skabe særlige organer, der udover
at råde over lægelig indsigt tillige er fortrolig med, hvilke arbejder der
kan udføres af invaliderede indenfor forskellige områder af erhvervs-
livet.

Økonomisk tab som følge af invaliditet vil, udover en forringelse af
fremtidige erhvervsmuligheder, kunne bestå i nødvendigheden af at
anskaffe og vedligeholde proteser og lignende og anvende særlige be-
fordringsmidler, som ellers ikke ville være påkrævet. Sådanne forhold
må tages i betragtning ved bedømmelsen af den faktiske økonomiske in-
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validitet. Den fremtidige indtægt, hvormed der må regnes, må være
indtægten med fradrag af de særlige udgifter, det som følge af invalidi-
teten er nødvendigt at afholde for at kunne erhverve indtægten.

Hvis der ikke skønnes at foreligge muligheder for en fremtidig er-
hvervsudøvelse, eller hvor proteser og lignende er uden betydning her-
for, men dog må anses for nødvendige, må de særlige udgifter af anførte
art erstattes som almindeligt økonomisk tab.

Det foran omhandlede økonomiske tab for nedsat erhvervsevne kan
vel være vanskeligt at fastsætte på grund af de mange usikkerhedsmo-
menter, der foreligger, men principielt må målet vel være at yde dæk-
ning for det faktiske økonomiske tab. Det antages af nogle, at der ved
beregningen af erstatning for tab af fremtidige indtægter alene bør læg-
ges en normal indtægt til grund. Det er vel tvivlsomt, om der foreligger
en retlig hjemmel for en sådan opfattelse, og sikre holdepunkter for,
at dette anerkendes i retspraksis, foreligger næppe. Det må her tages
i betragtning, at personer med store indtægter ofte vil kunne opretholde
disse selv efter meget alvorlige invaliditeter. Der vil imidlertid kunne
foreligge tilfælde, hvor dette ikke er tilfældet, f. eks. hvis tilskadekomne
er blevet blind, eller hvor hjernefunktionerne er blevet beskadiget. Det
må imidlertid drøftes, om den opfattelse kan anerkendes, at man ved
fastsættelsen af erstatning for fremtidigt tab af erhvervsevne bør lægge
det formodede, faktiske tab til grund, eller et tab, beregnet efter en
normalindtægt.

Udover det faktiske økonomiske tab, der indtræder som følge af le-
gemsbeskadigelser, ydes der erstatning for tab af evne til normal livs-
udfoldelse, og de erstatningsmæssige faktorer opgives her oftest som:
Svie og smerte, lyde og vansir, ulemper, tort, og forstyrrelse og ødelæg-
gelse af stilling og forhold. Det må her være mindre væsentligt, hvilke
særlige faktorer, der er opregnet i lovgivningen.

Medens man, for så vidt angår økonomisk tab, principielt har en ob-
jektiv målestok for tabets og dermed erstatningens beregning, savnes en
sådan fuldstændig, hvor der er tale om erstatning for ikke-økonomisk
tab. Af særlig betydning er her spørgsmålet om, hvorledes man skal
ansætte erstatningen for den begrænsning i evnen til normal livsudfol-
delse, der - bortset fra den erhvervsmæssige betydning - følger af inva-
liditeten. Det må her være uden betydning, om man vil kalde det en
erstatning for ulemper, tort, forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og
forhold, eller anvende en anden betegnelse. Det er klart, at erstatningen
for et faktisk økonomisk tab må afhænge af forholdene i de enkelte til-
fælde. Hvor der derimod er tale om erstatning for begrænsningen i
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evnen til normal livsudfoldelse, bør der vel ved erstatningens beregning
alene tages hensyn til forhold som køn og alder. Evnen til normal livs-
udfoldelse er lige værdifuld for alle.

Spørgsmålet er, om der i alle tilfælde, hvor der foreligger en medi-
cinsk invaliditet, bør ydes erstatning for ikke-økonomisk tab som følge
af begrænsningen i evnen til almindelig livsudfoldelse. Det må anses
for sikkert, at der findes et betydeligt antal invaliditeter, der ikke, eller
kun i yderst ringe grad, medfører begrænsning i evnen til normal livs-
udfoldelse, ligesom det må anses for sikkert, at der findes former for
invaliditet, der fremover vil være ganske overordentlig belastende for
den invaliderede. Det vil ikke forekomme rimeligt, om man, efter at
have fastsat et skønnet erstatningsniveau for skader af omhandlede art,
tilkendte erstatninger i forhold til den medicinske invaliditetsgrad. Det
rigtige må forekomme at være, at der kun tilkendes erstatning for be-
grænsningen i evnen til normal livsudfoldelse, hvor de af invaliditeten
følgende, faktiske begrænsninger er af virkelig betydning fremover.
Dette vil indebære, at der i et stort antal tilfælde af mindre invaliditeter
ikke bør tilkendes erstatning for dette forhold. Det må vist også erken-
des, at de ret små beløb, der kunne være tale om at tilkende i sådanne
sager, er uden eller uden videre betydning for de pågældende. De sam-
lede beløb, der hidtil er udbetalt i erstatning ved mindre invaliditeter,
er imidlertid af en meget betydelig størrelse.

Som anført, er der intet grundlag for udmålingen af erstatninger i for-
hold som de omhandlede. Det må være klart, at ingen frivilligt for penge
vil lade sig tilføje invaliditet, og det er lige så klart, at penge ikke frem-
over kan kompensere en begrænsning i evnen til normal livsudfoldelse.
Gennem penge kan der imidlertid erhverves goder, og man kan vel ikke
komme det nærmere, end at erstatninger, hvor de ydes, bør gives med
sådanne beløb, at modtageren føler, at der er ydet en rimelig kompen-
sation for den skade, der er tilføjet.

Hvor erstatning skal ydes for faktisk økonomisk invaliditet og for
begrænsningen i evnen til normal livsudfoldelse, må det principielle ud-
gangspunkt vel være, at det først bestemmes, hvilken erstatning der —
bortset fra fremtidige erhvervsmæssige forhold - skal ydes for begræns-
ningen i evnen til normal livsudfoldelse, og at der hertil lægges den
beregnede erstatning for det antagede fremtidige økonomiske tab. Det
kan ikke være rigtigt, at den, der opnår en stor erstatning for en faktisk
økonomisk invaliditet, ikke opnår videre i erstatning for begrænsningen
i evnen til almindelige livsudfoldelse. Det kan ej heller være rigtigt, at
den, der pådrager sig en invaliditet, der fremover ingen videre betydning
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har i økonomisk eller anden henseende, skal have en relativ betydelig
erstatning. Det rette vil sikkert være i alvorlige tilfælde at tilkende er-
statninger med større beløb, end hidtil normalt er sket, og at undlade
at tilkende erstatninger - i hvert fald af nogen betydning - hvor invalidi-
teten fremover ingen videre betydning har.

Hvor erstatning skal tilkendes for forhold som de omhandlede, fore-
ligger spørgsmålet om, hvorvidt erstatningen bør tilkendes som en kapi-
talerstatning eller renteerstatning. Erfaringen viser, at skadelidte næ-
sten undtagelsesfrit ønsker erstatningen tilkendt som en kapitalerstat-
ning. Dette bør vist være afgørende. Det er skadelidte, ulykken har ramt,
og han må principielt have ret til at råde over erstatningbeløbet, som
han finder stemmende med sine interesser. Hertil kommer, at domstolene
næppe har nogen mulighed for at bedømme, hvad der må anses for den
rigtige afgørelse i de enkelte tilfælde. Den erstatningspligtige vil normalt
procedere på, at erstatningen tilkendes som en kapitalerstatning, og det
samme vil skadelidte gøre. Domstolene vil som følge heraf oftest ikke
få forelagt de oplysninger, der kan tale imod at fastsætte erstatningen
som en kapitalerstatning. Det er endelig overordentlig vanskeligt at be-
dømme, hvad der tjener den skadelidte persons interesser bedst. Særlige
forhold vil imidlertid gøre sig gældende, hvor invaliditeten er så alvor-
lig, at enhver form for erhvervsudøvelse fremtidig må anses for ude-
lukket.

Som særlig erstatningsberettiget skade anføres lyde og vansir, svie og
smerte.

Lyde og vansir må vel i det store og hele anses for enstydige ord. Lyde
og vansir vil efter omstændighederne kunne være af en så alvorlig be-
skaffenhed, at der indtræder en faktisk økonomisk invaliditet, og tilfæl-
dene må da behandles efter de herfor gældende regler. Lyde og vansir
vil også kunne medføre en sådan begrænsning i evnen til almindelig livs-
udfoldelse, at hensyn bør tages hertil, selv om der i streng forstand ikke
foreligger en medicinsk invaliditet. Det vil da være naturligt at behandle
tilfældene efter de regler, der anvendes ved fastsættelsen af erstatninger
for begrænsning i evnen til almindelig livsudfoldelse.

Tilbage vil herefter være en gruppe af tilfælde af ringe betydning, og
spørgsmålet er alene, om der her er grund til at tilkende erstatning.
Erstatningskrav bør vel forudsætte, at der foreligger en skade af nogen
betydning. Det turde også i sådanne bagatelsager være umuligt at ud-
måle en erstatning i penge. Det synes uden virkeligt formål at tilkende
erstatninger på nogle hundrede kroner for lidet eller måske slet ikke
skæmmende ar.
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Erstatning for svie og smerte tilkendes sædvanligvis under hensyn til
længden af det tidsrum, hvor skadelidte har været uarbejdsdygtig som
følge af skaden, og således, at der tilkendes et større beløb for hver dag,
sengelejet har varet, og et mindre beløb for hver dag for resten af perio-
den. Egentlige smerter svinder oftest efter en kortere tid efter uheldets
indtræden og vedvarer i hvert fald kun meget sjældent under hele
uarbejdsdygtighedsperioden. Erstatningen synes således i højere grad
at være erstatning for begrænsningen i evnen til normal livsudfoldelse
i uarbejdsdygtighedsperioden end egentlig erstatning for svie og smerte.
Der savnes også her enhver objektiv målestok for fastsættelsen af erstat-
ningens størrelse, al den stund smerte og ulystfølelse ikke lader sig om-
sætte i penge. Hertil kommer yderligere, at smerter og ulystfølelser er-
faringsmæssigt meget hurtigt glemmes og oftest er glemt på det tids-
punkt, hvor erstatningsspørgsmålet skal afgøres. Disse forhold må føre
til, at erstatninger for svie og smerte kun bør tilkendes med meget be-
skedne beløb, med mindre der foreligger ganske særlige forhold. Det er
et spørgsmål, om erstatning i det hele bør tilkendes i tilfælde, der er
uden større betydning.

Det, der kendetegner erstatningskravene for personskade, er, at det
fremtidige økonomiske tab er meget vanskeligt og i visse tilfælde umuligt
at beregne, og at der ikke findes objektive kriterier, på grundlag af
hvilke erstatning for ikke-økonomisk skade bør beregnes.

Det, der nu i praksis er afgørende, er de af domstolene tidligere trufne
afgørelser, der virker som en art børsnotering. Disse afgørelser er for så
vidt rigtige, som de viser, hvad der på det givne tidspunkt kan opnås
ved domstolene, men man ved i virkeligheden meget lidt om, hvorvidt
de i realiteten rammer det rigtige.

Hovedspørgsmålet er vel, om man, for så vidt angår erstatninger for
faktisk økonomisk invaliditet, trods alle de usikkerhedsmomenter der
foreligger, mener at kunne nå frem til resultater, der i hovedsagen ram-
mer det rigtige, eller om man må anse den opgave for ret uløselig. I
førstnævnte tilfælde vil det være nødvendigt, at det ved undersøgelser
af betydeligt omfang søges oplyst, hvorledes det faktisk senere i livet
går de invaliderede. Det vil også være nødvendigt at søge opbygget et
organ, der med rimelig sikkerhed kan skønne, om størrelsen af den
fremtidige erhvervsevne.

I sidstnævnte tilfælde vil det alene være nødvendigt at søge fastlagt
et almindeligt erstatningsniveau.

Ved fastsættelsen af erstatninger må der - hvad der har særlig betyd-
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ning i de alvorligere tilfælde - tages hensyn til, hvilke ydelser den ska-
delidte kan opnå gennem den sociale lovgivning.

Af afgørende praktisk betydning for hele spørgsmålet om erstatning
for personskade er, hvilke faktiske muligheder der foreligger for, at de
skadelidte kan få dækning for deres krav. Erstatningsbeløb vil ofte være
af en sådan størrelse, at skadelidtes muligheder for at få dækning vil
afhænge af, om den ansvarlige har tegnet ansvarsforsikring. Dette vil
være tilfældet, hvor der foreligger en pligt hertil efter lovgivningen,
men selv hvor en sådan pligt ikke foreligger, vil ansvarsforsikringer
meget ofte være tegnet.

Der er vist ingen tvivl om, at domstolene ved fastsættelsen af erstat-
ninger for personskade tager hensyn til, for hvilke beløb der er eller
kunne være opnået forsikringsmæssig dækning for erstatningsbeløbene.
Det vil derfor være af afgørende betydning, at ansvarsforsikringssum-
merne fastsættes således, at der i hvert fald i det overvejende antal til-
fælde vil foreligge tilstrækkelig dækning. Det rette er at afstemme an-
svarsforsikringssummerne efter erstatningsniveauet og ikke at afstemme
erstatningsniveauet efter størrelsen af forsikringssummerne indenfor an-
svarsforsikring.



Statistisk undersøgelse af erhvervsmæssige og økonomiske forhold
for personer, der er ramt af ulykkestilfælde under arbejde.
Ved de danske domstoles fastsættelse af erstatninger for invaliditeter
lægges der afgørende vægt på de af Direktoratet for Ulykkesforsikringen
fartsatte invaliditetsprocenter, der i overvejende grad er udtryk for den
»medicinske« invaliditet.

Det vil for en drøftelse af spørgsmålet om størrelsen af invaliditets-
erstatninger være af afgørende betydning, om den medicinske invaliditet
svarer til den forringelse i evnen til at erhverve indtægter, der følger
af invaliditeten. Om dette er tilfældet, kan kun konstateres ved en un-
dersøgelse af, hvilke indtægter et antal invaliderede har kunnet opnå
efter invaliditetens indtræden, set i forhold til, hvad de kunne have
opnået, hvis de ikke var blevet invaliderede. »Foreningen af gensidige
Danske Ulykkesforsikringsselskaber«, »Dansk Automobilforsikrings For-
bund« og »Dansk Ulykkesforsikrings Forening« har erklæret sig villige
til til brug for forhandlingerne på »Juristmødet« at afholde omkost-
ningerne ved en sådan undersøgelse. Direktoratet for Ulykkesforsikrin-
gen, der er interesseret i en undersøgelse som den omhandlede, dels
fordi der i Danmark næsten undtagelsesfrit indhentes udtalelser fra
direktoratet om invaliditetsgrader, hvis erstatning kræves for invaliditet,
og dels fordi der på Det 5' nordiske Socialforsikringsmøde i Reykjavik i
1960 blev nedsat et fælles-nordisk udvalg, som bl. a. fik til opgave at
fremkomme med en redegørelse for, på hvilket grundlag invaliditeter
bør ansættes, erklærede sig rede til at forestå en undersøgelse, hvis resul-
tat hermed fremlægges.

Jeg takker »Foreningen af gensidige Danske Ulykkesforsikringssel-
skaber«, »Dansk Automobilforsikrings Forbund« og »Dansk Ulykkes-
forsikrings Forening« for den ydede økonomiske støtte og Direktoratet
for Ulykkesforsikringen, fordi dette ville forestå undersøgelsen, som jeg
ikke mener, havde kunnet gennemføres uden direktoratets medvirken.

Den 18/6 1963.
G. L. Christrup
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1. Grundlag for undersøgelsen
Ved denne undersøgelse har direktoratet valgt at undersøge de erhvervs-
mæssige og økonomiske forhold for personer, der er ramt af ulykkes-
tilfælde i kalenderåret 1955, og som har fået tilkendt invaliditetserstat-
ning i henhold til ulykkesforsikringsloven. Ved valget af dette år er taget
hensyn til dels, at de i ulykkesforsikringsloven fastsatte frister for opta-
gelse af invaliditetserstatningsspørgsmålet til fornyet behandling i det
store og hele er udløbet, dels at der er forløbet så lang tid efter ulykkes-
tilfældets indtræden, at der er mulighed for en ret sikker bedømmelse af,
i hvilken grad ulykkens følger har indflydelse på den pågældendes
erhvervsevne.

Af de i 1955 indtrufne ulykkestilfælde, der blev anerkendt som hen-
hørende under ulykkesforsikringsloven, tilkendte direktoratet i 4.339
tilfælde den tilskadekomne invaliditetserstatning. Invaliditetsprocen-
terne, der varierer fra 5 pct. til 100 pct, fordelte sig som vist i omstående
tabel 1, hvoraf det blandt andet fremgår, at ca. 85 pct. af samtlige inva-
liditetstilfælde ligger indenfor gruppen 5-18 pct.

For at begrænse undersøgelsen til at omfatte ca. 1000 tilfælde frem-
toges først hver 4. skadesag blandt invaliditeterne mellem 5 pct. og 20
pct. og samtlige skadesager med invaliditeter på 25 pct. til 100 pct.
Denne fremtagelse foretoges på grundlag af direktoratets protokoller
over de trufne afgørelser, der ikke indeholder nogen oplysning om be-
skadigelsens art eller den tilskadekomnes alder. Ved gennemgang af disse
skadesager frasorteredes alle tilfælde af erhvervssygdomme, de til-
fælde, hvor den tilskadekomne var under 10 år eller 61 år og derover
på ulykkestilfældets tidspunkt, samt tilfælde vedrørende frivilligt for-
sikrede landmandshustruer. Disse frasorterede tilfælde vil ikke være af
interesse i denne undersøgelse.

Tilbage blev herefter 1084 skadesager.

2. Indsamling af statistiske oplysninger

Til brug ved indsamlingen af materialet til undersøgelsen har direktora-
tet udarbejdet et spørgeskema, som i hvert enkelt tilfælde udsendtes til
det sociale udvalg i den tilskadekomnes opholdskommune med anmod-
ning om udvalgets bistand ved besvarelsen af de stillede spørgsmål. Der
ønskedes oplysning om, hvorvidt den tilskadekomne var beskæftiget i
samme erhverv som før ulykkestilfældet, oplysning om indtægtsforhol-
dene i de sidste 3 kalenderår, samt hvorvidt tilskadekomnes arbejdsind-
tægt er den for hans erhverv gældende normale arbejdsindtægt. Såfremt
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den tilskadekomne havde skiftet erhverv, anmodede man om oplysning
om, i hvilket erhverv han var beskæftiget, hvorvidt han havde etableret
sig som selvstændig, og om tilskadekomsten var årsag til erhvervsskiftet.
Endvidere skulle det sociale udvalg oplyse, hvorvidt beskadigelsen
havde medført en nedsættelse af den normale erhvervsindtægt og i be-
kræftende fald, hvor stor denne nedsættelse var i forhold til normal
erhvervsindtægt. Endelig anmodedes om oplysning om, hvorvidt den
tilskadekomne oppebar pension eller anden understøttelse fra arbejds-
giveren i anledning af ulykkestilfældet, invalidepension, folkepension
eller anden pension.

Ved direktoratets henvendelse til de sociale udvalg er der lagt vægt på
at få så objektive besvarelser som muligt, og man anmodede udvalgene
om at lade besvarelserne udarbejde af en medarbejder, som var for-
trolig med arbejdet som socialundersøger.

De sociale udvalg har i praktisk taget alle tilfælde imødekommet
direktoratets henvendelse, idet kun 23 af de udsendte spørgeskemaer
ikke er returneret. Yderligere 44 skemaer har måttet udgå af under-
søgelsen som uoplyste, idet den tilskadekomne enten er flyttet til udlan-
det eller har været ukendt i den pågældende kommune.

Som supplement til de indsendte oplysninger har direktoratet i en
række tilfælde, hvor det oplystes, at den tilskadekomne oppebærer inva-
lidepension, haft lejlighed til at gennemse invalideforsikringsrettens
sager for at få et indtryk af, hvorvidt og i hvilket omfang ulykkestilfæl-
dets følger har haft indflydelse på tilkendelsen af invalidepensionen.

Undersøgelsen omfatter ialt 1017 tilfælde, der fordeler sig på invalidi-
tetsprocent, fyldt alder og køn således som vist i omstående tabel 2. De
tilskadekomne fordeler sig med 884 mænd og 133 kvinder, og som det
måtte forventes, befinder størstedelen af disse sig indenfor aldrene 20-49
år, ialt 584 mænd og 80 kvinder.

Direktoratet har endvidere fundet det hensigtsmæssigt at opdele ma-
terialet efter beskadigelsens sæde: hoved, øjne, overekstremiteter, under-
ekstremiteter og andet. Denne fordeling er vist i omstående tabel 3, hvor
der tillige er fordelt efter invaliditetsprocent og køn. Ved komplicerede
skader er tilfældet henført under den beskadigelse, der er den væsent-
lige ved bedømmelsen af invaliditetens størrelse. Direktoratets tidligere
erfaringer om, at det største antal beskadigelser rammer over- og un-
derekstremiteterne, bekræftes af fordelingen. Det bemærkes, at den
relativt store gruppe »andet« omfatter de hyppige beskadigelser af ryg-
gen og lænderegionen samt forbrændinger. Beskadigelse af hovedet, der
bortset fra øjenskader udgør ca. 12 pct. af samtlige beskadigelser, er af
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særlig interesse og vil blive genstand for en nærmere undersøgelse i et
følgende afsnit.

3. Undersøgelsens resultater
Resultaterne af undersøgelsen er opstillet i følgende tabeller og grupper:
Tabel 4 A, (gruppe A): Den tilskadekomnes indtægtsforhold er ufor-
andrede eller bedre end før ulykkestilfældets indtræden, hvad enten
den tilskadekomne fortsat arbejder i samme erhverv, har skiftet erhverv
eller har etableret sig som selvstændig erhvervsdrivende. Ved bedøm-
melsen af størrelsen af erhvervsindtægten er der taget hensyn til den
lønstigning, der har fundet sted i det forløbne tidsrum. I en del af de
tilfælde, hvor den tilskadekomne har skiftet erhverv eller er blevet selv-
stændige, har ulykkestilfældets indtræden været den ydre årsag til æn-
dringen, men ulykkestilfældets følger har ikke haft indflydelse på den
pågældendes erhvervsevne.
Tabel 4 B (gruppe B): Den tilskadekomnes erhvervsevne er forringet
eller bortfalder helt eller delvis som følge af ulykkestilfældet.
Tabel 4 C (gruppe C): Den tilskadekomnes erhvervsevne er forringet i
sammenligning med forholdene før ulykkestilfældets indtræden eller
bortfaldet uden at disse ændringer har nogen forbindelse med ulykkes-
tilfældet.

Endvidere er i tabel 5 givet en oversigt over grupperne A, B og C
med procentvis fordeling samt i tabel 6 et uddrag af tabel 5.

Endelig viser tabel 7 en skønsvis fordeling af den nedsættelse af den
tilskadekomnes indtægt, som er forårsaget af ulykkestilfældets følger
(gruppe B).

Af de forannævnte tabeller fremgår det, at 70 pct. af samtlige til-
skadekomne opnår en arbejds- og erhvervsindtægt, som ikke er påvir-
ket af ulykkestilfældets følger, men såvel den tilskadekomnes alder som
invaliditetsprocentens størrelse er bestemmende for denne reaktivering,
og gennemsnittet varierer fra 87,5 pct. for tilskadekomne under 20 år til
46,5 pct. for tilskadekomne på 50 og derover. Endvidere har eksempelvis
88,5 pct. af tilskadekomne under 20 år med invaliditeter mellem 5 og
18 pct. normal indtægt, medens dette kun er tilfældet for 53,5 pct. af
tilskadekomne på 50 år og derover med samme invaliditet. Af 20-39 årige
med invaliditeter mellem 50 og 75 pct. har 53,6 pct. normal indtægt,
medens forholdstallet for tilskadekomne på 50 år og derover med samme
invaliditet er 21,4 pct.

For at få et fuldstændigt indtryk af i hvilken udstrækning invalidi-
teten er uden betydning for den tilskadekomnes indtjeningsevne, må til
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de forannævnte talstørrelser føjes de tilsvarende tal fra gruppe C, hvor
andre årsager end ulykkestilfældet er afgørende for de tilskadekomnes
nuværende økonomiske forhold. Resultatet heraf er, at gennemsnitlig
85,3 pct. af samtlige tilskadekomne ikke har haft erhvervsmæssigt mén
af ulykkestilfældet. For tilskadekomne under 20 år er dette gennem-
snitstal 92,5 pct., for 20-39 årige 87,0 pct. og for tilskadekomne på 50
år og derover 79,5 pct.

Med hensyn til gruppe C skal det bemærkes, at af de 77 tilskadekomne,
der er ude af erhverv, oppebærer 66 invalidepension, men i intet tilfælde
har de invaliderende lidelser nogen forbindelse med ulykkestilfældet.
Endvidere er 37 tilskadekomne afgået ved døden uden at dødsårsagen
har forbindelse med ulykkestilfældet; 20 af disse tilskadekomne var 50
år og derover på ulykkestilfældets tidspunkt.
Gruppe B, der omfatter tilskadekomne, hvis erhvervsevne er forringet
som følge af ulykkestilfældet, udgør ialt 14,7 pct. af samtlige tilskade-
komne og er således den mindste gruppe i materialet. Af oversigten i
omstående tabel 7 fremgår det, hvorledes indtægtsnedsættelsen fordeler
sig dels i forhold til invaliditetens størrelse, dels i forhold til alderen.
Bedømmelsen af størrelsen af indtægtsnedgangen må i nogen grad hvile
på et skøn, navnlig for så vidt angår de tilfælde, hvor den tilskadekomne
er ude af erhverv og oppebærer invalidepension på grund af lidelser,
der ikke udelukkende er en følge af ulykkestilfældet. Et relativt højt
antal, ialt 30, med invaliditeter mellem 5 og 25 pct. er ude af erhverv
og fordeler sig således efter invaliditetsprocent og alder:



Erstatning for personskade 17

I 8 af disse tilfælde kan det ikke udelukkes, at ulykkestilfældets følger
er en medvirkende årsag til, at der er tilkendt den pågældende invalide-
pension. Endvidere har ulykkestilfældets følger i forbindelse med den
tilskadekomnes alder været afgørende for invalideforsikringsrettens ken-
delse.

I 6 tilfælde indenfor den nævnte invaliditetsgruppe fremgår det af
invalideforsikringsrettens sager, at følgetilstande efter ulykkestilfældet
er grundlaget for tilkendelse af invalidepensionen.

I invaliditetsgrupperne 30-45 pct. er 9 tilskadekomne ude af erhverv.
Heraf er 7 tilskadekomne tilkendt invalidepension og af disse er i 4
tilfælde ulykkestilfældets følger medvirkende årsag til invalidepensio-
nen, medens i 3 tilfælde invalidepensionen er tilkendt med ulykkes-
tilfældets følgetilstande som eneste årsag.

I invaliditetsgrupperne 50-100 pct. er 15 tilskadekomne ude af er-
hverv. Heraf oppebærer 11 tilskadekomne invalidepension, og denne er
i alle tilfælde tilkendt med ulykkestilfældets følger som eneste årsag.

Denne undersøgelse giver et stærkt indtryk af, at den forventede
erhvervsevnenedsættelse ikke svarer til den senere konstaterede faktiske
indtjeningsevne, idet det viser sig, at langt den største del af de tilskade-
komne har normal arbejdsindtægt. Hertil skal dog bemærkes, at for de
mindre invaliditeters vedkommende (5 %-20 %) betragtes invaliditets-
erstatningerne som tilvænningserstatninger, hvilket vil sige, at man netop
regner med, at de pågældende efter nogle års forløb i erhvervsmæssig
henseende skulle have overvundet beskadigelsens følger. Endvidere skal
anføres, at den faktiske arbejdsfortjeneste kun delvis kan tages som
udtryk for, i hvilket omfang erhvervsevnen er forringet; mange andre
forhold må tages i betragtning, herunder arbejdsmarkedets forhold, i
hvilken forbindelse der er grund til at pege på, at den foretagne under-
søgelse har fundet sted på et tidspunkt, hvor der er mangel på arbejds-
kraft, hvilket medfører, at selv svært invaliderede har gode muligheder
for at opnå beskæftigelse.

Et særligt forhold gør sig gældende med hensyn til den tilskadekomnes
alder, idet en tilskadekomst i en fremrykket alder forøger vanskeligheden
ved at overvinde ulykkestilfældets følger. Det fremgår da også af under-
søgelsen, at det forholdsmæssige antal tilskadekomne, der opnår normal
arbejdsindtægt, er faldende med alderen, navnlig for så vidt angår
aldrene 50 år og derover.
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4. Beskadigelse af hovedet, ekscl. øjenskader
Beskadigelser af hovedet, specielt kranietraumer, frembyder ofte van-
skeligheder ved bedømmelsen af den varige invaliditet, hvorfor man har
anset det for at være af interesse at foretage en speciel undersøgelse af
denne invaliditetsgruppe.

Som det fremgår af foranstående tabel 3 omfatter materialet 122 til-
fælde af disse skader, eller ialt ca. 12 pct. af samtlige skader, og fordeler
sig efter invaliditetsprocent og alder således som anført i tabel 8.

Af disse 122 tilskadekomne har 73, eller ca. 60 pct. opnået normal
arbejdsindtægt efter ulykkestilfældet (tabel 9, afsnit A).

Hertil kommer 24 tilskadekomne, hvis erhvervsindtægt er nedsat eller
bortfaldet af årsager, der ikke har forbindelse med ulykkestilfældet (tabel
9, afsnit C). Af disse er 3 tilskadekomne afgået ved døden.

Tilbage bliver herefter 25 tilskadekomne, hvis erhvervsindtægt er ned-
sat eller bortfaldet helt eller delvis som følge af ulykkestilfældet (tabel 9,
afsnit B).

I invaliditetsgrupperne 5-25 pct. i afsnit B er der 13 tilskadekomne.
Af disse har 3 tilskadekomne fremdeles erhvervsindtægt, og indtægts-
nedgangen er mindre end 1/4 for 2 af dem, medens den tredie, en arbejds-
mand, der var 27 år på ulykkestilfældets tidspunkt, indtjener ca. V2 af
normal arbejdsløn. Invaliditeten er her fastsat til 5 pct.

De resterende 10 tilskadekomne i de nævnte invaliditetsgrupper er
ude af erhverv. Heraf modtager 2 pension fra arbejdsgiveren, 2 gifte
kvinder angives at være ude af stand til at arbejde og forsørges nu af
ægtefællen, 2, der begge var 59 år på ulykkestilfældets tidspunkt, har
søgt folkepension efter folkeforsikringslovens undtagelsesbestemmelser
og 4 tilskadekomne oppebærer invalidepension. For sidstnævnte er i 3
tilfælde følgetilstanden efter ulykkestilfældet grundlaget for invalide-
forsikringsrettens kendelse. De pågældende var henholdsvis 45 år, 49 år
og 55 år på ulykkestilfældets tidspunkt og direktoratets invaliditets-
bedømmelse var henholdsvis 10 pct., 25 pct. og 25 pct. I det fjerde til-
fælde er invalidepensionen tilkendt dels på grund af ulykkestilfældet,
dels som følge af andre lidelser.

I invaliditetsgruppen 30-45 pct. er der 4 tilskadekomne. Disse har alle
arbejdsindtægt, der i 1 tilfælde er nedsat med mindre end 1/4 (invaliditet
30 pct.). I 1 tilfælde er indtægtsnedgangen mellem 1/4 og 1/2 (invaliditet
40 pct.). Denne tilskadekomne oppebærer samtidig invalidepension, og
det kan ikke udelukkes, at ulykkestilfældet er årsag hertil. I 2 tilfælde
er tilskadekomnes erhvervsindtægt nedsat mellem 1/2 og 3/4, men de på-
gældende oppebærer tillige folkepension.
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I invaliditetsgruppen 50-75 pet. er der ligeledes 4 tilskadekomne. I 1
tilfælde har den tilskadekomne en erhvervsindtægt, der er nedsat mel-
lem 1/å og V2. Invaliditetsgraden er fastsat til 50 pct. Den pågældende
oppebærer tillige invalidepension, dog ikke udelukkende som følge af
ulykkestilfældet. I de øvrige 3 tilfælde angives tilskadekomne at være
ude af stand til at arbejde. I disse tilfælde er invaliditetsprocenterne
henholdsvis 60 pct., 70 pct. og 75 pct., og de pågældende var 36 år, 39 år
og 43 år på ulykkestilfældets tidspunkt.

Endelig er der i invaliditetsgruppen 80-100 pct. 4 tilskadekomne, 1
med invaliditet på 90 pct. og 3 med 100 pct. De er alle ude af stand til
at arbejde.

Selv om det her forelagte materiale er af så lille et omfang, at det
ikke er muligt at drage sikre statistiske slutninger deraf, giver det dog
en antydning af, at navnlig de mindre og mellemstore invaliditeter for
disse beskadigelser ikke afløber helt på samme måde som gennemsnittet
af samtlige beskadigelser, og at tilvænningsgraden er noget mindre.

Som udtryk for denne antydning kan anføres, at efter tabel 9 har
indenfor invaliditetsgrupperne 5-25 pct. 83 pct. af de tilskadekomne,
der er i arbejde eller er ude af erhverv som følge af ulykkestilfælde,
normal indtægt, medens det tilsvarende forhold for samtlige beskadigel-
ser udgør 88 pct. Indenfor invaliditetsgrupperne 30-45 pct. udgør de
tilsvarende forhold henholdsvis 60 pct. og 73 pct., og indenfor invalidi-
tetsgrupperne 50-75 pct. henholdsvis 43 pct. og 49 pct.

DIREKTORATET FOR ULYKKESFORSIKRINGEN, juni 1963.

Hagen.
I E. Grage.
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TABEL 1.

Gunnar L. Christrup

Samlede antal invaliditet s afgørelser med erstatning
for ulykkestilfælde, indtruffet i 1955.
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TABEL 2.

Fordeling efter invaliditetsprocent, fyldt alder på ulykkes-
tilfældets tidspunkt og køn (antal tilfælde).
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TABEL 3.

Fordeling efter invaliditetsprocent, beskadigelse og køn
(antal tilfælde).
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TABEL 4 A.

Gruppe A: Samme eller bedre indtægtsforhold (antal tilfælde).
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TABEL 4 B.

Gunnar L. Christrup

Gruppe B: Nedsat indtægt eller ude af erhverv, helt eller delvis
som følge af ulykkestilfælde (antal tilfælde).
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TABEL 4 c.

Gruppe C: Nedsat indtægt eller ude af erhverv af anden årsag
end ulykkestilfældet (antal tilfælde).
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TABEL 5.

Gunnar L. Christrup

Oversigt over grupperne A, B og C.
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TABEL 6.

Uddrag af tabel 5.

TABEL 7.

Gruppe B: Indtægtsnedgangens størrelse som følge af
ulykkestilfældet (antal tilfælde).
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TABEL 8.

Beskadigelse af hovedet, ekscl. øjenskader (antal tilfælde).
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TABEL 9.

Beskadigelse af hovedet, ekscl. øjenskader (antal tilfælde).


