Erhvervet hjerneskade, case nr. 2
Gode råd ved behandling af hjerneskadesager
Det kan være svært at se, at en person har fået en hjerneskade. Mange af følgerne er usynlige handicap, der
har stor betydning for personen selv, men som ofte overses eller misforstås af omverdenen.
Vær opmærksom på:
 Følger, der begrænser personen fysisk, kognitivt, følelsesmæssigt og i forhold til at tale og forstå,
hvad andre siger.
 Nedsat indsigt i egne ressourcer og begrænsninger. Den ramte er ikke altid selv klar over følgerne af
hjerneskaden.
 Nedsat initiativ og motivation. Dette kan skyldes kognitive vanskeligheder og/eller følelsesmæssige
reaktioner på hjerneskaden.
 Koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder, der er hyppige følger af en hjerneskade.
 At hjerneskadefølger kan berøre alle aspekter af livet – både i arbejds- og privatlivet.
 At hjerneskadespecialister kan give den optimale støtte til at vende tilbage på arbejde.
Ring til Center for Hjerneskades visitation, stil spørgsmål og få vejledning – tlf.nr. 35 32 90 06.

Peter, 42-årig tømrer
Peter har arbejdet med husbyggeri siden han blev udlært i 1994. Det har
regnet, da Peter går i gang med at lægge nye spær på en ældre ejendom.
Peter glider og slår i faldet hovedet imod en bjælke. Et par måneder efter
ulykken ønsker Peter at begynde at arbejde igen, men han må se i øjnene,
at han har nedsat kraft i højre side, problemer med balancen, og med at
forstå arbejdstegningerne. Samtidig kniber det med at tage initiativer og at
fuldføre arbejdsopgaverne. Både Peter, familien og ”mester” er bekymrede
for Peters jobmuligheder.

Skemaet viser de forsikringsmæssige følger, både med og uden et forløb på Center for Hjerneskade
42 -årig skadelidt med hjernetraume efter ulykke
Født den 1.10.1972 – Ulykkesdato den 2.10.2014 - Erstatning beregnet den 1.8.2016
”Årsløn” kr. 300.000
Uden forløb
på CfH:
Forventet
erhvervsevnetab
75%

Efter succesfuldt
forløb på CfH:
Nedsættelse af
erhvervsevnetab
til 50 %

Efter succesfuldt
forløb på CfH
Nedsættelse af
erhvervsevnetab
til 35 %

Efter succesfuldt
forløb på CfH
Nedsættelse af
erhvervsevnetab
til 10 %

Årlig pension

176.712

117.816

82.464

-

Forsikringsselskabets
pensionshensættelse
*)

Kr. 4.145.000

Kr. 2.764.000

Kr.1.934.000 **)

-

Mén-grad
Erstatning

Forventet
Mén-grad 50 %
Kr. 408.128

Mén-grad 35 %
Kr. 285.689

Mén-grad 25 %
Kr. 204.064

15%
Kr. 122.438

Forsikringsmæssig
økonomisk gevinst
***)

0

Kr. 1.504.000

Kr. 2.415.000

Kr. 4.431.000

*) Den forsikringsmæssige pensionshensættelse er beregnet ud fra G82; 0%
**) Der er i eksemplerne ikke taget hensyn til, at Arbejdsskadesikringslovens regler har en mulighed for, at den tilkendte pension
kan konverteres til en kontant engangsudbetaling til skadeslidte for erhvervsevnetab på indtil 50 %.
***) Den forsikringsmæssige gevinst er beregnet som forskelsværdien af det forventede erhvervsevnetab og endelige erhvervsevnetab efter succesfuldt forløb på CfH plus forskelsværdien mellem forventet og endelig mén-grad.
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