
B0171005 - DG 

UDSERIFT 

AF 

OSTRE LANDSRETS DOMBOG 

D 0 M 

Afsagt den 31. oktober 2016 af Ostre Landsrets 18. afdeling 

(landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Gronborg Juul og Casper Hauberg 

Gronnegaard (kst.)). 

18. afd. nr. B-171-16: 

HK/Danmark som mandatar for 

(advokat Michael Mollegaard Jessen) 

mod 

Region SjwIland 

(advokat Morten Ulrich) 

Nmstved Rets dom af 18. januar 2016 (BS 13-1789/2014) er anket af HK/Danmark som 

mandatar for C 	 med folgende pastande som for byretten: 

I: Region SjwIland tilpligtes at anerkende, at den specialundersogelse, som C 

var indkaldt til den 29. oktober 2013, og dertilhorende tid til udrensning og 

transport, er omfattet af sygdomsbegrebet i funktionxrlovens § 5, stk. 1. 

II: Region SjwIland tilpligtes at efterbetale 762, 30 kr. forrentet fra sagens anlwg. 
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III: Region Sjx11and tilpligtes at betale C 	 25.000 kr. forrentet fra 

sagens an12eg. 

Indstxvnte, Region Sjx11and, har pastaet stadfwstelse over for pastand I og III og 

frifindelse over for pastand IL 

Supplerende sagsfremstilIing 

Ved brev af 29. juli 2013 indkaldte Slagelse Sygehus, FwIleskirurgisk Ambulatorium, 

til en ambulant kikkertundersogelse af tarmen samt samtale med 

Iwge den 29. oktober 2013 kl. 11.45. Det fremgik af patientinformationsmaterialet, at hun 2 

timer for undersogelsen skulle gennemfore et lavement hjemmefra. 

Ifolge answttelsesbrev af 11. oktober 2013 blev C 	 ansat tidsbegrmnset 

fra den 21. oktober 2013 til den 28. februar 2014 som konsulent i Region Sjw1land med 

tjeneste indtil videre ved Staben i Roskilde og Koge. Arbejdstiden var pa gennemsnitiig 37 

timer pr. uge, men for ansatte i Staben var der tilknyttet en flexordning 

Det er ubestridt, at C 	 anmodede om tjenestefri med km den 29. 

oktober 2013 med henblik pa at deltage i undersogelsen, men fik afslag herpa. 

Ved email af 30. oktober 2013 med teksten "Vedhxftet dokumentation for undersogelse" 

sendte C 	 ambulatoriets journaloptegnelser fra 29. oktober 2013 til 

Hanne Andersen, HR, Region Sjx1land. 

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af C 	 Nina 

Stangerup, AMI111111.111, Lisbet Skou Rasmussen og Christina Osterholm Bjerre. 

	 har supplerende forklaret blandt andet, at A 	 blev 

sur pa hende, da hun skulle til undersogelse. Hun havde ikke mulighed for at vwlge mellem 

flere tider til undersogelsen, der var en del af et udredningsforlob. Efter undersogelsen 

havde hun en samtale med en Ige, der sagde, at hun mAske skulle undersoges igen. I 

forbindelse med jobsamtalen nwvnte hun iklce, at hun var indkaldt til undersogelsen, da 

hun forst skulle begynde den 1. november. Forst senere blev hun spurgt, om hun kunne 
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begynde tidligere. Hun kunne ikke na at opspare flextimer. Hun bad om fri pa anden eller 

tredjedagen efter, at hun var begyndt i answttelsen. Da hun bad om fri, sagde A1111111.11111, 

at det var et darligt fidspunkt pa dagen, undersogelsen Ia. Hun fik ikke nogen forklaring 

herpa. Hun konfronterede A 	med retningslinjerne. A 
	

blev irriteret og 

undersoete retningslinjerne hos HR. Kort efter kom A 	tilbage og sagde, at der var 

en fejl i retningslinjerne, idet der var et semikolon efter tandlngebesog og for 

speciallwgeundersogelse. A 	var irriteret. Hun sagde til AMMON at hun i sine 

tidligere ansxttelser havde Met fri til sadanne undersogelser. Aallillfastholdt, at hun 

ikke kunne fA fri, men vendte senere tilbage og sagde, at hun kunne f fri 3 timer. Hun talte 

med Hanne Andersen i HR-afdelingen, og efter undersogelsen sendte hun en email til 

Hanne Andersen med journaloptegnelserne fra undersogelsen. Hun sendte den for at 

dokurnentere, at hun skulle til en speciallxgeundersogelse. Hanne Andersen havde ikke 

bedt om dokumentation. Hun havde vist indkaldelsen tit 	Hun blev ikke pa 

noget tidspunkt bedt om at sygemelde sig. Hun sygemeldte sig ikke, fordi det var en 

planlagt undersogelse. Man ma have "nogleogtyve" timer minus pa sin flexkonto. 

Nina Stangerup  har supplerende forklaret blandt andet, at det var fravwrssporgsmalet, og 

ikke sporgsrnalet om helbredsoplysninger, der var malet for forhandlingsmodet med regio- 

nen. Det var vidnets opfattelse, at C 	 havde krav pa tjenestefri til 

speciallneundersogelsen. Vidnet har ikke vxret tide for tidligere, at et medlem skulle 

bruge flextid eller ferie til undersszsgelser. Hun har ikke talt med C 	 om, 

at hun skulle melde sig syg pa dagen. Vidnet har ikke hort noget fra Region Sjw1land om, 

at der skulle vwre fejl i den personaleadministrative vejledning. 

A 	har supplerende forklaret blandt andet, at hun har vxret sekretariatschef 

i mange Sr. Hun kender flextidsreglerne, der blev indfort omkring 2001 C 

bad om fri, da hun skulle til en undersogelse. Vidnet er sikker pa, at hun ikke 

spurgte om, hvad C 

	

	
skulle undersoges for, da vidnet som erfaren 

sekretariatsleder er bekendt med, at man ikke ma sporge om, hvad den ansatte fejler. 

fremlagde uopfordret indkaldelsen. Vidnet noterede, at der var tale 

om en gammel indkaldelse. Vidnet og C 	 drøftede formuleringen af 

den personaleadministrative vejledning, og vidnet sagde til Cill11111111.111.1, at hvis 

der havde staet et punktum efter "tandlwgebesog", havde C11.1.1.111.111ikke vwret 

i tvivl. Call111111111.111111bernwrkede, at der var tale om en undersogelse, som det var 

svmrt at fa tid til. Der blev ikke talt om, at C 	 skulle sygemelde sig. 
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Lisbet Skou Rasmussen har supplerende forklaret blandt andet, at hun har vmret HR-chef 

siden 2004. Der var ved regionens oprettelse behov for at ensrette regleme. PAV udsprang 

af det arbejde, der blev gennemfort i den forbindelse. Flexordningen gmlder for det 

administrative personale. Regionens praksis er, at hvis man indkaldes til en ikke akut 

undersogelse i arbejdstiden, skal man sporge sin leder, om det er i orden, at man flexer den 

dag. I sadanne tilfwIde bliver der sjxIdent sagt nej. 45-50 personer er omfattet af disse 

regler. A 	 spurgte vidnet om regleme, og vidnet gay udtryk for regleme 

som anfort ovenfor. Man har altid ret til frihed for at ga til Imge. Sporgsmalet er, om det er 

arbejdsgiveren, der skal betale. Der var ikke tale om, at 

afgive helbredsoplysninger. 

Christina Osterholm Bjerre har supplerende forklaret blandt andet, at hun i 11 ar har 

arbejdet i Region SjmIlands HR-afdeling. Den personaleadministrative vejledning blev 

udarbejdet i tiden efter 2007. Dele af vejledningen har vmret droftet med 

personaleorganisationeme. Man far tjenestefri til speciallxgeundersogelser, hvis disse ikke 

kan finde sted i fritiden. Det er den enkelte leder, der i samarbejde med medarbejderen 

tilrettelxgger arbejdstiden, herunder flextiden. Der er overladt et skim til den enkelte leder. 

Hun er ikke vidende om, at medarbejdere bruger feriedage til at ga til undersogelse. 

Arbejdstiden pa ambulatorier er normaIt 8-16. Pa modet den 27. januar 2014 var der intet 

fremme om, at C 	 skulle have vxret presset til at fremlwgge 

helbredsoplysninger. Dette korn forst frem i forbindelse med stxvningen. Statens 

retningslinjer er pa linje med regionens retningslinjer. Der er 17.000 medarbejdere i 

Region SjwIland og 11 sygehuse. Reglerne kan fortolkes forskelligt pa de enkelte 

afdelinger. Der er ikke wndret i teksten i den personaleadministrative vejledning. Region 

SjxIland. Der er fortsat semikolon efter tandlwgebesog. De forskellige sygehuse har deres 

egne flextidsaftaler, som HR-afdelingen ikke er inde over. Man har frihed med Ion, hvis 

det ikke kan lade sig gore at Iwgge fravxret i fritiden. 

Procedure 

Parteme har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i 

overensstemmelse hermed. 
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Landsreftens begrundelse og resultat 

Det er ubestridt under sagen, at undersogelser som den i sagen omhandlede sa vidt muligt 

skal placeres udenfor arbejdstiden. 

blev i forbindelse med et udredningsforlob for en tarmlidelse den 

29. juli 2013 — og saledes mere end to rnaneder for ansxttelsen — indkaldt til en ambulant 

kikkertundersogelse pa hospital. Landsretten lxgger eller forklaringerne til grund, at hun 

underrettede arbejdsgiveren °in indkaldelsen 2 eller 3 dage efter, at hun havde pabegyndt 

arbejdsforholdet tidligere end oprindeligt aftalt, og ca. en uge inden undersogelsen skulle 

finde sted. 

Under disse omstxndigheder findes C 	 ikke at have haft mulighed for 

at planIxgge, at undersogelsen skulk forega uden for arbejdstiden. Forholdet ma derfor 

vxre at sidestille med, at C 	 pa grund af sygdom var ude af stand til at 

udfore sit arbejde den 29. olctober 2013, og hendes underretning findes at vxre at sidestille 

med en sygemelding. Efter oplysningeme i sagen om forholdene for og efter undersogelsen 

findes det efter omstwndighederne berettiget, at C 	 forsomte tjenesten 

en hel dag, jf. funktionwrlovens § 5, stk. 1. Med denne begrundelse stadfxster landsretten 

byrettens afgorelse vedrorende pastand IL Der findes herefter ikke at burde gives selv-

stmndig dom for pastand I, der i realiteten er et anbringende til stone for pastand II. 

Af de grunde, som byretten har anfort, tiltrwdes det, at Region Sjxlland er frifundet i 

pastand 111.  

Hver afparteme har for en del vundet og for en del tabt ankesagen. Henset hertil skal hver 

af parteme bre egne omkostninger for landsretten. 

Thi kendes for ret: 

Byrettens dom stadfwstes. 

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til hinanden for landsretten. 
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(Sign.) 

Udsicriftens rigtighed bekrwftes. Ostre Landsret, den 31-10-2016 

Ida Dreyer Jacobsen 

Kt. souschef 



RETTEN I NIESTVED 

Udskrift af donabogen 

DOM 

Afsagt den 18. januar 2016 i sag nr. BS 13-1789/2014: 

HK/Danmark s.m.f. C 

mod 
Region Sjx1land 
Aileen 15 
4180 Sorra 

Sagens baggrund og parternes pfistande 

Sagen er anlagt den 23. december 2014. 

Den 21. oktober 2013 blev sagsogeren, 	 ansat som 
kontorassistent jet vikariati staben for Roskilde og Koge Sygehuse, der bo-
rer under Region SjmIland. Hun var placeret pa Roskilde Sygehus. CM= 

var den 29. juli 2013 blevet indlcaldt til en Icikkertundersogelse 
pa Slagelse Sygehus til foretagelse den 29. oktober 2013 kl. 11.45. Af ved- 
lagt patientinforrnation fremgik, at C 	 skulle mode med 
udrenset tarm, hvilket indebar, at hun ca. 2 timer for modetidspunktet skulle 
indfore et lavement. 

C.1111.1.1111111111.anmodede om at fa fri den 29. oktober 2013, og der 
opstod tvist om, hvorvidt hun havdekravpâtjenestefrihed med Ion, eller om 
den medgaede tid skulle registreres i hendes flexregnskab. Region SjwIland 
indvilgede i at udbetale Ion for 3 timer, men fastholdt, at de resterende 5 ti-
mer skulle registreres i flexregnskabet. 

Da parteme under en senere forhandling ildce kunne blive enige, anlagde HK/ 
Danmark som mandatar for C 	 sag mod Region SjwIland. 

HK/Danmark som mandatar for C 	 har nedlagt folgende 
pastande: 

I: 	Region Sjw11and tilpligtes at anerkende, at den specialundersogelse, 
som C 	 var indkaldt til den 29. oktober 2013, saint 
dertilhorende tid til udrensning og transport, er omfattet af sygdomsbe-
grebet i funktionwrlovens § 5, stk. 1. 

IT: Regions SjxIland tilpligtes at efterbetale kr. 762,30 lcr. thrrentet fra sa-
gens 

SIDOGI446-So1-STOI-K1,94-T34.01-MU04)27 
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III: Region SjmIland tilpligtes at betale C 	 25.000 kr. 
forrentet fi-a sagens 

Pastand II angives at udgore skyldig lon for 5 timer. Pastand III angives at 
udgore godtgorelse_som folge af Region Sjxilands brud pa persondataloven 
og by om helbredsoplysninger. 

Region Sjw1land har pastaet frifindelse. 

Oplysningerne i sagen 

Denne dom indeholder ikke en fuldstwndig sagsfremstilling, jf. retspleje-
lovens § 218 a, stk. 2. 

Af Personaleadministrativ vejledning vedrorende tjenestefrihed m.v. i Region 
Sjw1land fremgar blandt andet folgende: 

Lwge- og tandlmge besog my. 
Der gives fornoden• frihed med Ion til: Modepligt i skifteretten, akut Iwge- og 
tandlxgebesog; speciallwgeundersogelse- og behandling, jordemoderbesog 
samt kiropralctor - og fysioterapibehandling, hvis det ikke er muligt at tilret-
telwgge arbejdstiden saledes at besogene }can finde sted i fritiden. 

If 

Forklaringer 

har forklaret, at hun er 29 ar og bor i 	. Hun er 
kontorassistent og blev fwrdiguddannet i marts 2012. Hun har arbejdet pa 
Naestved sygehus i 2 vikariater. Hun Eder af en tarmlidelse, som kaldes irrita-
bel tyktarm. Hun har ogsa haft en rift i endetarmen, som hun siden er blevet 
behandlet for. Hun har vxret til mange undersogelser fra marts 2012. Hun 
har ogsh forhojet infektionstal, hendes tal er 30 mod et normalt tal pa I 0_ 
Hun har derfor nemt ved at blive syg. Hun har ogsa faet konstateret cellefo-
randringer i underlivet og har faet foretaget et keglesnit. Hun har ogsa vmret 
indlagt. Hun har ffiet undersogt tarmen flere gange. Undersogelsen den 29. 
oktober 2013 var en del af et Imngere undersogelsesforlob. Hun udrensede 
sig selv ved 9-tiden den 29_ oktober. Hun sprojtede vmske op i tarmen. Da 
var meget ubehagefigt. Hun skulIe pa toilettet hele tiden, og hun fik det dãr-
Iigt. Det ville ikke vwre muligt at foretage udrensningen pa arbejde, fordi hun 
hele tiden skulle pa toilettet. I forbindelse med undersogelsen var der vente-
tid, det er meget normalt. Kildcertundersogelsen tog 15-20 minutter. Hun var 
til samtale for undersogelsen og efter undersogelsen. Hun take med en syge-
plejerske og en imp. Hele undersogelsen tog V2-1 time. Dette var uden ven-
tetid. Efter undersogelsen havde hun det skidt. Det sveg og maven var an-
spwndt. Hun ville ilcke kurme have arbejdet efter undersogelsen. Det havde 

$17304t444661-STD1-X194,0-1.014.4004,27 
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hun det for darligt til. Hun arbejdede da pa Roskilde Sygehus. Rejsetiden 
mellern 	og Roskilde er ca. 40 minutter med offentlig transport. Her- 
til skal lxgges den tid, det tager at IA fra banegarden til sygehuset. Hun mat-
te ikke kore i bil efter undersogelsen. Det var lxgen, der havde sagt det. Hun 
mener, at hendes far korte hende til undersogelsen. Hun skulle have vxret pa 
arbejde i 8 timer den pagx1dende dag. Hun havde det skidt hele eftermidda-
gen. Hun tog hjem og hun gik i seng, fordi hun havde det skidt. Hun var pa 
arbejde dagen efter. 

Da hun var elev pa Nwstved Sygehus, var hun ogsa til forskellige underso-
gelser. I forbindelse hermed fik hun tjenestefri rned Ion. Hun arbejdede i HR 
Lon. Hun fik Ion i hele den periode, hun var vxk fra arbejdet Hendes davw-
rende chef lied Soren Bogebjerg. Hun bar ogsa vxret ansat i sygehusledelsen 
i Neestved. Der fik hun ogsa by til at tage til undersogelser sarntidig rned, at 
hun fik Ion. Her var direktoren hendes chef, men det var den elevansvarlige, 
der bestemte det. Hun har ogsa vxret ansat i Kvalitet- og Uddannelsesafde-
lingen pa Nxstved Sygehus. Hendes chef var overlwge, sa han vidste, hvad 
det drejede sig om. Han hedder Bent Kramer. Her fik hun ogsa Ion, nar hun 
var til undersogelser. Hun bar vxret til 3-4 Icikkertundersogelser, og for disse 
undersogelser skulle hun ogsa tomme tarmen. Hun fik tjenestefri med Ion en 
het dag i forbindelse rued hver enkel undersogelse. 

Pa Roskilde Sygehus var AIIIIMIllihendes chef. A 	blev 
nxrmest lidt fornxrmet, da hun spurgte, om hun kunne fa fri til undersogel-
sen. Hun skulk tiltraede 1. november 2013, men blev spurgt, om hun kunne 
starte tidligere. Det passede ikke A.M. at hun skulk til undersogelsen, 
og det var derfor, hun blev sur. Hun gik ud fra, at det ikke var muligt at lave 
undersogelsestidspunktet om, idet hun jo havde vxret indkaldt i 3 maneder. 
Hun fortalte, at hun pa Nwstved Sygehus havde faet fri med Ion iforbindelse 
med undersogelser, men A 	sagde blot, at hun matte bruge ferie el- 
ler flextid. Hun havde ikke ferie til gode, og hun havde ikke sparet flextid op, 
da hun Jo var nyansat. Hun undrede sig over, at der var forskellige regler i 
Naestved og i Roskilde, nar det nu var samme arbejdsgiver. Derfor kontalcte-
de hun Julie, der arbejdede i HR-afdelingen pa Nxstved Sygehus. Hun fortal-
te AMER, at Nxstved Sygehus havde en anden praksis, og A 
blev skarp. A 	spurgte ind til, hvad det var for en undersogelse, det 
drejede sig om. Hun syntes ikke, at det var rart at fortxlle om det, fordi det 
var meget intimt. Hun fortalte, at der var tale om en Icildcertundersogelse, og 
hun fortalte, at hun i lang tid havde vxret indkaldt. Hun yule til den underso-
gelse, fordi hun var nervos for, hvad hun fejlede. Pa Roskilde Sygehus arbej-
dede hun som konsulent i administrationen. Hun talte med Hanne fra HR-af-
delingen i Roskilde. Hun fortalte, hvordan fravxret skulle registreres. Hun 
viste Allailliretningslinjerne fra Nwstved. A11111111.1111blev meget ag-
gressiv, selv om hun sagde til A11.111.1, at det ikke vat. for at vwre til be-
sywr. Det endte med, at hun fik Ion for 3 timer. Resten skulk hun selv betale. 
Efter undersogelsen kontaktede hun Hanne fra HR. Hun henviste hende til at 
tage sporgsmalet op med AMMINI. Hun folte sig presset til at fremsende 

N11)0611446-31/14T01-K194-T3-L01-M00-11)27 
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operationsbeslcrivelsen til Hanne. Den fik A 	ikke. A.1111. sa 
kun indkaldelsen til undersogelsen. A 	sagde, at der var en fejl i re- 
gionens egne retningslinjer. 

Hun er i dag ansat ved Syddansk Universitet i HR-afdelingen. Her far hun 
by til at gâ til undersogelse uden at registre tiden. Det vii sige, at hun far Ion. 
Disse undersogelser har ikke krwvet udtomning. 

Den 29. oktober 2013 havde hun i forbindelse med undersogelsen fri hele da-
gen og var ikke sygerneldt Hun undersogte ikke, om hun kunne fa en anden 
tid til undersogelsen. A11111111111fik indkaldelsen til undersogelsen, uden at 
hun havde bedt herom. Da hun bad om at fa fri, spurgte A 	ind til, 
hvad hun skulle. Hun gar ikke og reklamerer med sin tarmlidelse overfor kol-
leger. 

Nina Stangerup har forklaret, at hun er faglig konsulent i HK Sjmlland. Hun 
arbejder med Ion- og arbejdsvilkar i regionerne og i kommunerne. Hun har 
vxret ansat i HK i 10 ar og har siddet med regioneme siden 2007. Hun kom 
hide i sagen i slutningen af oktober 2013. Hun talte med CliMilforste 
gang den 5. november 2013. OMNI var ked af, at hun havde fa'et mange 
misvisende inforrnationer orn reglerne orn frihed i forbindelse med underso-
gelser. Vidnet gik ud fra, at der vat- tale om en misforstaelse. Hun kontalctede 
HR-afdelingen pa Roskilde Sygehus. Hun talte med Lisbet Skou Rasmussen. 
Lisbet Skou Rasmussen henviste til, at de havde en flexordning, og at tiden 
til undersogelsen skulle registreres der, eller hun kunne tage en feriedag. Det-
te var vidnet ikke enig LVidnet sendte en mail til Lisbet Skou Rasmussen og 
bad om en forhandling. Hun vidste godt, at sygehuset var indstillet pa at be- 
tale lon for 3 timer, fordi C 	ikke havde noget tilgodehavende pa flex- 
kontoen. Hun havde ikke vwret ude for enr  tilsvarende problemstilling pa det-
te tidspunkt. Efterfolgende har hun faet det indtryk, at regionen med sagen 
vii prove deres regler af. C 	har ikke sagt noget om, hvorvidt hun for- 
sogte at fa wndret undersogelsesdatoen. Forhandlingen med sygehuset forte 
ikke til nogen hnning. C 	var ked af, at hun var blevet uenig med sin 
leder, fordi hun var nyansat. Det, at hun skulle vwre blevet presset til at for-
twIle om sin sygdom, var ikke noget, de talte om. 

A 	har forklaret, at hun er sekretariatschef pa Roskilde Syge- 
hus. Hun er chef for 6 medarbejdere. C 	blev ansat som konsulent 
Hun var ansat pa fuld tid. Der var en flexordning. Der skal vane personale pa 
arbejde mellem kl. 09.00 og 15.00. C 	kom til hende og ville have fri, 
fordi hun skulle til en undersogelse. CIRMIlfortalte ikke nwrmere om un-
dersogelsen, og vidnet spurgte ikke ind til den. Vidnet sagde, at tiden skulle 
registreres pa flexkontoen, nar det ikke var akut. C 	undrede sig, fordi 
hun var vant til en anden praksis. Hun spurgte HR-chefen for at vmre sildcer 
pa, at det var korrekt. Caliiiistillede sig ikke tilfreds hermed. Vidnet 
spurgte &Ice ind til undersogelsen. Mens de talte sammen, lagde C 
indkaldelsen til tmdersogelsen pa bordet. Hun havde ikke noget at bruge op-
lysningerne om undersogelsen til, hvorfor der ikke var nogen grund til at 

STIX6144644/1-STO 1-K194-1,-LOI-M00-t1327 



Side 5/9 

sporge ind til dette. Hun tror ikke, hun hxvede stemmen under samtalen. Da 
hun havcle talt med HR-chefen, valgte hun at bevilge C11.111on for 3 
timer. Hun mindes ildce, at diskussionen fortsatte efter undersergelsen. Hun 
kan ikke huske, hvomar hun blev klar over, at det var AM. opfattelse, 
at vidnet havde presset oplysninger om undersogelsen og om hendes sygdom 
ud af CEEB Hun ved godt, hvad hun ma sporge om og ikke sporge om. 
Hun forstod det sadan, at undersogelsen skulle vare 3 timer. De talte ikke 
om, at C 	kunne sygemelde sig. Hun havde ikke en forventning om, at 
CUMiskulle fortxlle, hvad hun skulk undersoges for. 

Lisbet Skou Rasmussen  har forklaret, at hun er HR-chef pa Roskilde og Ko-
ge Sygehus. Det har hun ywret siden 2006. Da regionen blev etableret i 
2007, satte de sig for at udarbejde ensattede og mere moderne retningslinjer, 
idet der var et behov for rullende arbejdstider. Regleme om tjenestefrihed 
med eller uden Ion blev revideret, og de indforte en flextidsordning. Fra 7.00 
til 9.00 og fra 14.00 til 18.00 kan medarbejdeme selv tilrettelxgge arbejdsti-
den. Efter aftale kan man fa flexfri pa andre tidspunIcter, herunder en hel dag 
til alt, hvad der ikke er akut, herunder Ineundersogelse og tandlaegebesog 
my. Der er ca. 4.000 ansatte pa Roskilde og Koge Sygehuse. Der har ikke 
tidligere vxret rejst indsigelse mod retningslinjerne, men der er blevet stillet 
mange sporgsmal heroin gerinern ticien. 

Personaleadministrativ vejfedning er godkendt hele vejen op i systemet. De 
gay cam Ion for 3 timer. Det skete kulancemwssigt. Der er ikke noget 
problem i at have en negativ flexsaldo. AIIMEMnwynte ikke noget om, 
hvad Ciiiiifejlede, og hvad hun skulle undersoges for. Det blev hun ikke 
bekendt med, for hun sa sagens bilag. De kan kun krmve oplysninger, der er 
nodvendige for at vurdere, om en undersogelse er akut eller ikke. Hun 
spurgte ikke selv ind til undersogelsen. Flexordningen giver mulighed for at 
ornlaagge arbejdstiden, si derfor er det ligegyldigt, hvornar en undersogelse 
skal foretages i lobet af dagen. 

Christina Osterholm Bjerre  har forklaret, at hun er cheflconsulent i Region 
SjxIland og er uddannet jurist. Hun arbejder i regionens centrale HR-afdeling 
i Som. Hun blev bekendt tiled sagen 1 forbindelse med forhandlingen med 
HK. Hun var naturligvis bekendt med regionens personaleadministrative vej-
ledning, og inden forhandlingen med HK tjekkede hun ogsa statens retnings-
linjer vedrorende tjenestefrihed med Ion i forbindelse med lxgebesog. pa for- 
handlingsmodet blev det ikke dnaftet, om C 	var blevet udspurgt om 
sin sygdom. I den forbindelse kontrollerede hun ildce, om regleme om tjene-
stefrihed blev fortolket pa en anden made andre steder i Regionen. Udgangs-
punktet er det der fremgar af vejledningen, men den enkelte leder kan fravige 
regleme. Hun har ikke oplevet lignende problemstillinger tidligere, eller at 
faglige organisationer har rejst indsigelse mod vejledningen. 

Parternes synspunkter 

Parteme har i det ymsentlige procederet i overensstemmelse med deres pa- 

ST0061446-SOMI1OI.K194434,0t-M0041327 



Side 6/9 

standsdokumenter. 

HK/Danmark har som mandatar fo CAMONOMMON  anfort folgende: 

11 

Sagsogeren har som hovedanbringende i forhold til pfistand I gjort gxl-
dende, at sagsoger som &lige af en specialundersogelse var ude afstand til at 
udfore sit arbejde den 29. oktober 2013. Det gores videre gx1dende, at sag-
sogers deltageIse i en speciallwgeundersogelse er omfattet af funktionaerlo-
yens sygdomsbegreb eller i hvert fahl ma sidestilles hermed, og dermed er 
lovligt forfald jf. funktionwrlovens § 5, stk. 1. Det gores videre gxIdende, at 
sagsoger skulle mode udrenset og i den forbindelse foretage et lavement 2 ti-
mer forinden, og at den tid, der var forbundet hermed, ogsa er omfattet af 
sygdomsbegrebet. Undersogelsen blev gennernfort pa Slagelse Sygehus, og 
den dermed forbundne transport er ogsa omfattet af sygdomsbegrebet Det 
gores i forlaangelse heraf gx1dende, at lavementet og forbere,delsen -til specia-
lundersogelsen samt transporttiden er naturlige accessorier i forbindelse med 
specialundersogelsen. 

Sagsogtes indskrmnkende fortolkning af funktionwrlovens § 5, stk. i er u-
hjemlet og indebaarer, at  fanktiona,--ren sclv kornmer til at finansiere fravwr i 
forbindelse med sygdom. Sagsogers transporttid og tiden til at gennernfore et 
lavement udspringer af indkaldelsen til speciallxgeundersogelsen. 

Det gores supplerende gx1dende, at det fremgar af sagsogtes egen vejled-
fling, at der gives fornoden frihed med Ion til speciallxgeundersogelse - og 
behandling, nar det ikke er muligt at tilrettelwgge arbejdstiden saledes, at be-
soget kan finde sted i fritiden. 

Det gores som hovedanbringende i forhold til pfistand II gwIdende, at 
sagsogte okonomisk skal kompensere sagsoger for den skemalagte arbejdstid 
den 29. olctober 2013. Det gores supplerende gmldende, at sagsøgerskulle  
have arbejdet i tiden 8.00 - 16.00, men som folge af speciallwgeundersogel-
sen var ude af stand til at arbejde 8 timer den pagwidende dag. Sagsogte 
godslcrev hende kun 3 timers tjenestefri, hvorfor sagsoger har differencekrav 
pa 5 timer som opgjort. 

Det gores som hovedanbringendei forhold til pfistand Ill gmldende, at 
sagsoger som Bulge af sagsogtes modvillighed og adfw,rd I ovrigt har vxret 
nodsaget til at oplyse om sin helbredsmwssige tilstand og pa den made vide-
regivet oplysninger til sin arbejdsgiver i strid mcd hclbredsoplysningslovens § 
2, stk. 1, og personoplysningslovens § 7, stk. 1, hvorfor sagsoger har lcrav pa 
en godtgorelse, som opgjort for sagsogtes uhjemlede og retsstridige handlin-
ger. 

Det gores supplerende gwIdende, at sagsoger forst mundtligt var nodsaget til 
at robe sin tarmsygdom og efterfolgende skriftligt ftemlaagge konkret doku-
mentation herfor. 
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Region Sjx11and  har anfort folgende: 

Fravxret den 29. oktober 2013 kan ikke sidestilles med uarbejdsdygtig-
hedpâ grund af sygdom 

Region SjxIland I3estrider, at C 	 (herefter CIE) havde 
1ovligt forfald pa grund af sygdom og Icrav pa fuld Ion i forbindelse med den 
ambulante undersogelse pa SlageIse Sygehus den 29. oktober 2013. Under-
sogelsen vecirorte ikke akut opstaet sygdom, og Clilmatte derfor tale Ion--
fradrag i forbindelse med sit fravxr fra arbejdet. Det bemmrkes, at Region 
Sjw11and kulancemwssigt har ydet CR  betaling for 3 timer den 29. 
oktober 2013. 

Det fremgar klart af Region SjxIlands personaleadministrative vejledning 
vedrorende tjenestefrihed, at der gives frihed med Ion til "akut Imge- og tand-
Inebesog" (bilag 6). Den ambulante undersogelse, som Calskulle gennem-
ga den 29. oktober 2013, var ikke aftalt i forhold til en akut opstaet tilstand, 
men var aftalt den 29. juli 2013 (bilag 2), og saledes 3 maneder i 
forvejen. 

ClIvar ansat pa flextid, og hun kunne via flexsystemet wndre sin arbejdstid, 
saledes at konsultationen ikke skete i arbejdstiden, jf. flexreglerne (bilag B). 
Det har saledes vxret muligt for Cala bestemme, om fravxret skete i 
fritid eller i arbejdstid. 

Cliffs fravxr i forbindelse med den ambulante undersogelse den 29. oktober 
2013 kan derfor ildce sidestilles med fravxr pa grund af sygdom, hvotfor 
Calildce har krav pa Ion under fravxret. 

Cars flexkonto blev efterfedgende nedskrevet med 5 timer i anledning af 
fravxret den 29. olctober 2013. 

Pa statens omrade gwlder det tilsvarende, at Imgebesog eller konsultationer, 
der kan planlwgges, som udgangspunIct skal afvikles udenfor arbejdstiden, jf. 
uddrag af Personale Administrativ Vejledning (PAV) (bilag C). 

Ledelsen har ikke spurgt Cliom, hvad hun fejlede 

Region SjwIland bestrider, at CillbIev udspurgt afledelsen om, hvad hun 
fejlede. 

Chat uprovokeret og pa eget initiativ fremvist indkaldelsen til den ambu- 
lante undersogelse for sekretariatschef A 	 . CNN bar ikke 
ret "nodsaget til at robe sin tarinsygdom". 
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Cer ilcice blevet udspurgt af ledelsen om sit helbredsforhold i strid med 
helbredsoplysningsloven og persondataloven. 

Safremt retten skulle lxgge til grund, at Carr blevet spurgt om, hvad hun 
fejlede, bestrider Region Sjwiland, at dette kan betragtes som en retsstridig 
krmnkelse, der kan betinge ansvar efter erstatningsansvarslovens § 26 og/eI-
ler helbredsoplysningslovens § 12. Mere subsidixrt besttider Region Sjx1-
land, at en eventuel godtgorelse skal udmales til sá stort et belob, som krxvet 
af sagsogeren. Krwnkelsen har vwret ubetydelig, og Chai kunnet undlade 
at svare, hvorfor en eventuel godtgorelse ma udrnales til et ganske 
beskednet belob. 

11 

Rettens begrundelse og afgorelse 

Det Iwgges til grund som ubestridt, at C 	 ikke forud for 
kikIcertundersogelsen eller under undersogelsen sygemeldte sig, og retten fin-
der derfor, at funktionwrlovens § 5 ikke kan paberabes. Herefter frifindes 
Region SjmIland for pastand I. 

Det fremgar afRegion SjmIlands Personaleadministrativ vejledning, at der gi-
ves fomoden frihed med Ion bl.a. i forbindelse med speciallneundersogelse-
og behandling, hvis det ikke er muligt at tikettelnge arbejdstiden saledes, at 
besogene kan ft/1de sted i fritiden. 

Retten fmder, at den undersogelse, som C 	 gennemgik, 
var eller ma sidestilles med en speciallxgeundersogelse. 

Etter C 	 forklaring Iwgges det til grund, at det ikke vine 
vmre muligt for hende at arbejde forud for undersogelsen pa guild af de for-
beredelser, undersogelsen kmvede. Efter samme forklaring, der stottes af 
den patientinformation, som blev udleveret til C 
for undersogelsen, Inges det endvidere til grund, at undersogelsen var for- 
bundet med efterfolgende fysislc ubehag, der gjorde, at hun ikke var i stand til 
at arbejde efter undersogelsen. Pa denne baggrund finder retten, at C 

med rette afsatte en hel dag til undersogelsen. 

Under hensyn hertil finder retten det usandsynligt, at det ville have vwret mu-
ligt at tilrettelwgge undersogelsen saledes, at den kunne vwre lagt i fritiden. 
Retten finder herefter, at COMMMOMMefter den Personaleadrninist-
rative vejledning har lcrav pa fuld Ion, hvorfor det var med urette, at Region 
Sjmlland Icrwvede, at en del af fravwret skulk registreres i flexsystemet He- 
refter tages C 	 pastand II til folge. 

Det er ikke godtgjort, at A 	 eller andre forud for undersogel- 
sen Icrwvede oplysninger herom eller andre helbredsoplysninger, eller i ovrigt 
udviste en adfxrd, der gjorde, atC 	 med rette folte sig 
presset til at udlevere personlige oplysninger i strid rned helbredsoplysnings- 
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loven eller persondataloven. Region SjwIland -frifindes derfor for pastand III. 

Sagsomkostningerne fastswttes som nedenfor bestemt. Retten har efter en 
samlet vurdering fundet, at HK/Danmark som mandatar for 

ma anses som den overvejende tabende part. Retten har i ovrigt 1agt 
vxgt pa sagens forliab og karakter. 

Thi kendes for ret: 

Inden 14 dage skal sagsogte, Region SjmIland, til sagsageren, HK/Danmark 
som mandatar for C 	 betale 762,30 kr. med ti11g af pro- 
cesrente fra sagens an1g, til betaling sker. 

Inden for samme frist skal HK/Danmark sorn mandatar for C 
til Region Sjw11and betale 25.000 kr. i sagsomkostninger. 

Mads Bjerre Ostergaard 
dommer 

Udskriftens rigtighed bekr.Tfies. 
Retten i Nxstved, den 18. januar 2016. 

Gitte Lene Pedersen, kontorfuldmmgtig 
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