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Det var 3. gang Liv Over Lov og Klinisk Funktion mødtes til et dialogmøde, og dette møde varede i 

2 ¾ time. Fra Liv Over Lov deltog Bitten Vivi Jensen, Esben Maaløe, Jette Sand og Jane Pihlmann 

og fra Klinisk Funktion deltog ledende overlæge Sven Viskum og overlæge Anders Erreboe. 
 

Referaterne af de 2 foregående dialogmøder kan læses i dette blogindlæg: 

http://www.livoverlov.nu/2018/02/24/dialogmoeder-med-klinisk-funktion/  
 

Vores 3. dialogmøde blev aftalt på baggrund af Liv Over Lov’s erfaringer med, at jobcentrene og 

Centralforvaltningen i Københavns kommune stadig magtfordrejer borgernes lægeoplysninger og 

resultater af arbejdsprøvninger, så borgerne fastholdes uafklarede i forløb på kontanthjælpsydelser. 
 

Dialogmødet blev også aftalt på baggrund af, at Klinisk Funktion i 2 tilfælde har afvist henvisninger 

til dem fra borgernes egne læger og på baggrund af en konkret sag, hvor jobcentre 2 gange tvangs-

henviste borgeren til en flere timer lang psykiatrisk speciallægeundersøgelse på Klinisk Funktion, 

selvom de lægelige oplysninger i borgerens sag ikke giver anledning til det. 
 

Vedrørende jobcentres tvangshenvisninger af en konkret borger til psykiatrisk speciallægeundersø-

gelse iværksatte Borgerrådgiveren i Københavns kommune en tilsynssag af borgerens sag i jobcen-

tret. Borgerrådgiveren gav borgeren medhold og konkluderede følgende konsekvenser: 
 

”De fejl, som forvaltningen har begået i sagen, har betydet, at borgeren  

− har oplevet kommunens service som dårlig  

− har oplevet dialogen med kommunen som dårlig  

− har mistet tillid til kommunen og at samarbejdsklimaet – i hvert fald i en periode – er blevet 

dårligere  

− ikke har modtaget den behandling hun har krav på efter lovgivningen  
 

Fejlene har også ført til klagen, og har i den sammenhæng kostet borgeren tid og kræfter, mens 

kommunens ressourcer på den anden side er blevet belastet unødigt.” 
 

 

Liv Over Lov havde forberedt 8 erfaringsunderbyggede spørgsmål til Klinisk Funktion, som Sven 

Viskum og Anders Erreboe fik udleveret skriftligt, og som referatet af vores 3. dialogmøde vil tage 

udgangspunkt i herunder. 
 

 

Liv Over Lov: På vores første møde med Sven Viskum den 12. december 2017, blev vi oplyst om, 

at I her på Klinisk Funktion er meget forsigtige med at bruge lovbegrebet ”åbenbart formålsløst”, 

fordi I bliver skudt i skoene, at I dermed træffer en myndighedsafgørelse. 
 

Vi har i Liv Over Lov siden erfaret, at både sagsbehandlere og ledere i Københavns kommune kræ-

ver, at der skal stå nogle helt præcise ord og sætninger i borgernes lægeerklæringer, før kommunen 

vil påbegynde en sag efter reglerne om førtidspension uden om rehabiliteringsteamet eller efter flere 

år i ressourceforløb, og hvor det er tydeligt for enhver, at lægebehandlinger, fysisk træning, psyko-

terapi og adskillige beskæftigelsesrettede indsatser ikke har medført en væsentlig blivende forbed-

ring af borgerens helbred/funktionsevne/arbejdsevne, men derimod har medført en forværring. 
 

http://www.livoverlov.nu/2018/02/24/dialogmoeder-med-klinisk-funktion/
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Sagsbehandlere og ledere kræver, at der skal stå præcis denne sætning: ”funktionsevnen skal 

være nedsat til det ubetydelige, og lægen/lægerne skal skrive, at det er kontraindicerende at sætte 

en arbejdsprøvning i gang eller, at det vil være åbenlyst formålsløst.” 
 

1) Hvordan kan I oplyse, at kommunerne skyder jer i skoene, at I træffer en myndighedsafgørelse, 

når I bruger lovbegrebet ”åbenbart formålsløst”, når sagsbehandlere og ledere i Københavns kom-

mune samtidig kræver, at dét skal der stå i lægeerklæringer – og helst fra Klinisk Funktion? 
 

Referat: Vi havde endnu en lang og grundig dialog om lovbegrebet ”åbenbart formålsløst” og Kli-

nisk Funktions rolle i det. Klinisk Funktion undgår stadig helst at bruge ”åbenbart formålsløst”, da 

kommunerne nærmest kan blive provokerede over, at Klinisk Funktion skriver det i deres attester til 

jobcentrene. Begrebet står i lovgivningen, og nogen af kommunerne kan skyde Klinisk Funktion i 

skoene, at de blander sig i noget, der er en myndighedsafgørelse, når de en sjælden gang alligevel 

skriver det i deres attester. 
 

Klinisk Funktions erfaring generelt set er, at hvis de dokumentere, at borgernes lidelser er tilstræk-

keligt udredt, tilstrækkeligt behandlet, at prognosen er, at det ikke kan ændre sig, at funktionsni-

veauet er meget ringe, at der ikke kan gøres mere for at udvikle det, og at arbejdsevnen dermed 

heller ikke kan udvikles, så er det det samme som at skrive, at det er ”åbenbart formålsløst” at 

fortsætte med at forsøge at udvikle arbejdsevnen. 
 

Klinisk Funktion bliver generelt set ikke mødt af krav fra kommunerne om, at de skal formulere 

nogle helt præcise ord og sætninger i deres attester, for at kommunerne kan acceptere, at det er 

åbenbart formålsløst at iværksætte yderligere beskæftigelsesrettede indsatser. 
 

Klinisk Funktion fik udleveret et brev fra en konkret borgers sag, hvor sagsbehandleren netop skri-

ver, at der skal stå nogle helt præcise ord og sætninger i lægeerklæringerne for, at kommunen kan 

acceptere, at det er åbenbart formålsløst eller kontraindicerende at iværksætte flere beskæftigelses-

rettede indsatser i denne borgers ressourceforløb. Klinisk Funktion fik også udleveret anonymisere-

de citater fra et 2 timer langt møde med denne sagsbehandler, og som kan læses sidst i dette referat. 
 

Under dialogen af dette punkt, kom det også frem, at flere ”stivnakkede” sagsbehandlere gentagne 

gange har krævet, at Klinisk Funktion i attesterne til jobcentrene skal skrive, at borgere med doku-

menterbare livstruende sygdomme enten er i den ”terminale fase” eller i den ”palliative fase” af 

sine sygdomme, før jobcentrene vil lade sagerne overgå til reglerne om § 18, stk. 2 førtidspension 

uden om rehabiliteringsteamet. 
 

Ovenstående eksempler på, at nogle sagsbehandlere i Københavns kommune kræver, at der skal stå 

nogle specifikke konkrete formuleringer i attesterne til jobcentrene vil Sven Viskum tage med til et 

kommende dialogmøde med bl.a. kontorchef Inger Suppli fra direktionen i Københavns kommunes 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. I øvrigt mener Sven Viskum ikke, at man kan løse pro-

blemet med stivnakkede sagsbehandler ad dialogvejen. 
 

 

Liv Over Lov: Visiterende overlæger har flere gange afvist praktiserende lægers henvisninger til jer 

med følgende begrundelse: ”med en henvisning fra kommunen er vores mulighed for at gå i dialog 

med kommunen omkring vores vurdering meget bedre i borgerens sagsforløb. Og der er også en 

meget større sandsynlighed for, at kommunen vægter en vurdering, som de selv har bestilt højere 

end noget, der kan komme udefra, som de selv kan have en holdning til, hvorvidt de vil inddrage 

eller ej."  
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Sagsbehandlere i Københavns kommune har udtrykt stor forundring over, at Klinisk Funktion flere 

gange har afvist henvisninger til jer fra borgeres egne læger med den begrundelse, at jobcentret ikke 

vil lægge vægt på erklæringer om borgere fra jer, når de er bestilt af praktiserende læger. 
 

2) Hvad er jeres baggrund for at oplyse borgere om, at jeres erklæringer om dem ikke bliver vægtet 

i jobcentret, når det er borgernes egne læger, der har bestilt dem? 
 

Referat: Liv Over Lov uddybede dette punkt med, at det drejer sig om sager, hvor konflikterne 

mellem borgere, jobcentre og centralforvaltningen i Københavns kommune igennem mange år er 

blevet optrappet mere og mere, fordi borgerne ikke vil finde sig i, at sagsbehandlere og ledere bli-

ver med at magtfordreje de faktuelle oplysninger i deres sager og dermed bliver ved med at fasthol-

de dem uafklarede i forløb på kontanthjælpsydelser. Borgerne har derfor med håbet om, at konflik-

terne kunne nedtrappes bedt deres praktiserende læger om at henvise dem til Klinisk Funktion. 
 

Klinisk Funktions generelle opfattelse er, at når det er kommunerne, der beder dem om at udfærdige 

en LÆ 275 attest, så er kommunerne mere forpligtede til at bruge de svar end de er, når det er en 

praktiserende læge, der bestiller en attest fra Klinisk Funktion. Dette er dog ikke nedfældet som et 

faktum i lovgivningen om fleksjob og førtidspension. Det er mere en almindelig samarbejdsrelation, 

hvor den, der beder en anden om svar på nogle spørgsmål, efterfølgende også forpligter sig på at 

bruge svarene. 
 

Det er også et spørgsmål om finansieringen. Hvis anmodningen om en udtalelse fra Klinisk Funk-

tion kommer fra et jobcenter, så er det kommunerne, der skal betale for den (9.000,- kr. – 10.000,- 

kr. pr. LÆ 275 attest). Hvis anmodningen kommer fra en praktiserende læge, så er det regionen, der 

skal betale udgiften. Klinisk Funktion erfarede desværre, at jobcentre udnyttede muligheden for at 

bede borgernes læger om at anmode om LÆ 275 attester fra Klinisk Funktion i tiden efter, at refor-

men af fleksjob og førtidspension trådte i kraft. Derved sparede kommunerne mange, mange penge, 

og regionerne fik mangedoblet deres udgifter. 
 

Vedr. dét faktum, at sagsbehandlere i Københavns kommune flere gange har bedt Klinisk Funktion 

om at foretage psykiatriske speciallægeundersøgelse af borgere, oplyste Sven Viskum, at de siden 

2017 har været meget skarpe på, at det ikke er sagsbehandlere, der kan/skal bestemme om en given 

borger skal igennem en psykiatriske speciallægeundersøgelse. Det er alene lægerne på Klinisk 

Funktion, der kan vurdere om der er grundlag for det i de lægelige oplysninger i borgernes sager. 
 

 

Liv Over Lov: I flere tilfælde har sundhedskoordinatorer mildest talt lavet nogle for borgerne kata-

strofale vurderinger, når de skulle tage stilling til de 4 punkter i åbenlyse førtidspensionssager uden 

om rehabiliteringsteamene.  
 

Ulf Harbo har i en telefonsamtale med Jane Pihlmann oplyst, at en af jeres læger rejste sig op på dét 

møde, Klinisk Funktion havde med ham og Kim Madsen fra Jobcentrets Ofre. Denne sundhedsko-

ordinatorer sagde, at de kun har ca. en frokostpause til rådighed, når de skal tage stilling til de 4 

punkter i en borgers sag. 
 

3) Er det virkelig rigtigt, at sundhedskoordinatorerne kun har ca. ½ time til rådighed, når de skal ta-

ge stilling de 4 punkter i en borgers sag? 
 

4) Hvis ja, hvordan kan I som en ekstrem magtfuld lægevirksomhed forsvare det lægeetisk? 
 

Referat: Anders Erreboe oplyste, at Klinisk Funktion har haft nedsat en arbejdsgruppe, som mun-

dede ud i en skrivelse om, hvordan vilkårne gerne skulle være, når de skal svare på de 4 punkter. 

Der skal blandt andet være direkte kontakt mellem sagsbehandler og sundhedskoordinator. 
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Generelt er der ikke problemer i forhold til den tid, sundhedskoordinatorer har til rådighed, når de 

skal tage stilling til de 4 punkter. Klinisk Funktion erkender dog, at der er ”punktproblemer” en 

gang imellem, og det vil de tage op på en konference med sundhedskoordinatorerne i nær fremtid. 
 

Liv Over Lov stillede et uddybende spørgsmål om, hvordan Klinisk Funktion definerer det lægefag-

lige begreb ”terminal”. Anders Erreboe oplyste, at Klinisk Funktion vurderer begrebet ”terminal” 

ud fra de kriterier, at man har en dødelig tilstand, og at der ikke er nogen kurativ (= helbredende) 

behandling. Generelt er det sådan, at man kan blive vurderet terminal, hvis det lægeligt vurderes, at 

man kun har 3-6 måneder tilbage at leve i. Men den vurdering er meget, meget svær at foretage, for 

nogle gange ser man, at folk lever meget længere end man kunne have forventet, men man ser også 

det modsatte. 
 

Liv Over Lov finder det yderst problematisk, at de lægefaglige begreber ”terminal” og ”palliativ” er 

en del af lovgrundlaget for om kommunerne kan/vil lade en sag overgå til reglerne om en § 18, stk. 

2 førtidspension uden om rehabiliteringsteamet, når begrebet ”terminal” er så usikkert, som det er. 
 

Vedr. definitionen af det lægefaglige begreb ”palliativ”, så bekræftede Anders Erreboe Liv Over 

Lov’s fortolkningen af det; nemlig, at det dækker over, at der kun er lindrende behandlinger tilbage. 

Sven Viskum uddybede det med, at palliativ betyder i lægefaglig praksis, at man stopper med aktiv 

sygdomsbekæmpende behandling og sørger for, at resten af borgerens liv bliver så godt som muligt. 

Dvs., at lægerne lindrer dét, de kan, fordi de ikke længere tror på, at de kan gøre mere end dét. 
 

Klinisk Funktion stejler generelt, hvis en kommune kræver, at de skal tage konkret stilling til om en 

borger er i den terminale fase af en dødelig sygdom, netop fordi det er så usikkert at spå om et be-

stemt dødstidspunkt. 
 

Liv Over Lov vil bringe begreberne ”terminal” og ”palliativ” op politisk i forbindelse med den sto-

re evaluering af fleksjob- og førtidspensionsreformen, fordi vi finder det meget problematisk for 

dødssyge borgeres retssikkerhed, at der er indført lægefaglige begreber i § 18. stk. 2 lovgivningen, 

som kommuner udnytter groft for at undgå at tilkende berettigede førtidspensioner til borgere med 

dokumenterbare livstruende og dødelige sygdomme. 
 

 

Liv Over Lov: Vi har gentagne gange erfaret, at sagsbehandlere nægter at påbegynde en sag om en 

§ 18, stk. 2 førtidspension uden om rehabiliteringsteamet, alene fordi læger eller sundhedskoordina-

torer fra Klinisk Funktion ikke har skrevet, at borgeren enten er i den terminale eller i den palliative 

fase af en livstruende sygdom. Senest har vi erfaret, at sagsbehandlere i disse åbenlyse førtidspen-

sionssager nu også nægter at påbegynde en § 18, stk. 2 førtidspension uden om rehabiliteringstea-

met alene, fordi de nu vil have teamet til at tage stilling til om der er noget, de kan gøre for at for-

bedre dødssyge borgeres livskvalitet. 
 

5) Har vi i Liv Over Lov misforstået rehabiliteringsteam-lovgivningen, når vi forstår, at teamet kun 

skal spørges ift. arbejdsmarkedet; ikke ift. om en dødssyg borger kan få forbedret sin livskvalitet? 
 

Referat: Liv Over Lov uddybede dette punkt med en ny erfaring, der handler om, at når jobcentret 

endelig langt om længe har fået alt det, de siger, de skal have for at kunne beslutte, at borgeren er i 

målgruppen for en § 18, stk. 2 førtidspension uden om rehabiliteringsteamet, så er de stadig ikke til- 

fredse nok til, at de vil gå i gang med afgørelsesprocessen. Næ nej, nu har de fundet på, at det også 

skal udredes og afklares om der kan iværksættes indsatser, der kan forbedre borgerens livskvalitet. 

Dermed trækkes den skriftlige afgørelse om førtidspension yderligere i langdrag. 
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Klinisk Funktion har ikke tidligere tænkt på, at jobcentre kunne finde på at trække en åbenlys § 18, 

stk. 2 førtidspension uden om rehabiliteringsteamet i langdrag, fordi jobcentre nu er begyndt at stille 

krav om, at borgeren også skal lægelig udredes og afklares i forhold til om der kan være indsatser, 

der kan forbedre borgernes livskvalitet, og at borgerens sag derfor skal igennem den langsommelige 

forelæggelse for rehabiliteringsteamet med den dertil hørende forberedende del og LÆ 265 attest. 
 

Klinisk Funktion mener, at det kan virke meningsløst, at en afgørelse om en § 18, stk. 2 førtidspen-

sion trækkes i langdrag alene fordi jobcentre nu vil have borgerne lægeligt udredt og afklaret i for-

hold til at gøre en dødssyg borgers hverdag lettere, da det jo alligevel ikke er jobcentre, der skal 

iværksætte livskvalitetsfremmende indsatser, men derimod sundhedsvæsnet og kommunernes soci-

al- og sundhedsforvaltninger. 
 

I denne forbindelse vil Liv Over Lov henvise til, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i et svar 

til Liv Over Lov den 3. april 2018 har oplyst, at Københavns kommune følger Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer i forhold til det lægefaglige begreb ”palliativ”.  
 

Link: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/palliativ-indsats og 

http://www.livoverlov.nu/2018/07/19/jobcenter-cab-obstruerer-magtfuldkomment/  
 

Sven Viskum var ikke enige med Liv Over Lov om, at det ikke hører hjemme i rehabiliteringsteam 

at beskæftige sig med om der kan iværksættes indsatser, der kan forbedre alvorligt syge borgeres 

livskvalitet. Sven Viskum konkretiserede, at man fra Klinisk Funktions side holder fast i, at hvis 

man er nået frem til konklusionen, at en given borger ikke har nogen arbejdsevne tilbage, så er bor-

geren i målgruppen for førtidspension, men det betyder ikke, at Klinisk Funktion på et rehabilite-

ringsteammøde vil undlade at pege på indsatser, der kan forbedre borgeres livskvalitet, da det er en 

vigtig del af lægegerningen. 
 

Sven Viskum gav dog Liv Over Lov ret i, at i sager, hvor kommunen allerede har afgjort, at borge-

ren skal have en førtidspension, der giver det ingen mening, at jobcentret kræver, at sagen skal fore-

lægges rehabiliteringsteamet alene  med det formål at pege på livskvalitetsfremmende indsatser. 
 

Under dette punkt indgik vi også i en dialog om, hvorfor stort set ingen overvejer den aktive be-

skæftigelsesindsats skånejob for borgere, der har så massive dokumenterbare skånehensyn, at ingen 

arbejdsgiver vil ansætte dem og udbetale almindelig løn for det. Når stort set ingen overvejer skå-

nejob, men alene tager stilling til fleksjob, der jo knytter sig til det ordinære arbejdsmarked, så fra-

tager man borgere med massive skånebehov muligheden for at kunne udnytte den rest arbejdsevne, 

som man trods massive skånebehov evt. kan bidrage med i et skånejob som førtidspensionist. 
 

 

Liv Over Lov: I forhold til, at Sven Viskum har besvaret en borgers klage over en bestemt sund-

hedskoordinators passivitet på borgerens rehabiliteringsteammøde i 2017 med: citat: ”at der gives 

lægelig rådgivning, inden borgeren bliver hentet ind til mødet”…. 
 

6): Hvordan kan det være, at I på Klinisk Funktion har den praksis, at borgeren ikke inddrages i 

sundhedskoordinatorernes rådgivning, når hele reformen af fleksjob og førtidspension meget tyde-

ligt fastslår, at borgeren skal inddrages i alt? 
 

Referat: Sven Viskum undrede sig over dette spørgsmål, da han i svaret netop havde givet den kon-

krete borger ret i, at det ikke er i orden, at sundhedskoordinatorer forholder sig passive under hele 

rehabiliteringsteammødet. Sven Viskum oplyste, at denne borgers rehabiliteringsteammøde kom-

mer op på et helt specielt møde med alle lægerne på Klinisk Funktion, også fordi der er en lydopta-

gelse af mødet. 
 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/palliativ-indsats
http://www.livoverlov.nu/2018/07/19/jobcenter-cab-obstruerer-magtfuldkomment/
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Sven Viskum fik udleveret Jesper Elbæk Drejer Andersens RUC-specialeafhandling, hvor han bl.a. 

har analyseret rehabiliteringsteammødet med den konkrete sundhedskoordinator og konkrete bor-

ger. Hele specialeafhandlingen kan læses i dette link http://www.livoverlov.nu/wp-

content/uploads/2018/07/Social-retf%C3%A6rdighed-p%C3%A5-kommunale-jobcentre-juni-

2018.pdf  
 

Liv Over Lov ville gerne have det generelt helt på plads, om det er normal praksis, at de sundheds-

koordinatorer, som skal deltage i rehabiliteringsteammøder, bliver hevet ind, før borgeren bliver 

kaldt ind til mødet, fordi kommunen vil have clearet tingene uden borgerens deltagelse og evt. ban-

ke sundhedskoordinatoren på plads, så han/hun ikke udtaler sig på en måde, som går kommunens 

vilje imod. Årsagen til spørgsmålet er, at Liv Over Lov finder denne erfarede praksis retssikker-

hedskrænkende for borgeren og i strid med lovens intentioner om, at borgeren skal inddrages i alt. 
 

Sven Viskum oplyste, at Klinisk Funktion ikke vil acceptere, at der lægges en slagplan, inden bor-

geren kommer ind til rehabiliteringsteammødet. Der kan dog i nogle sager være brug for, at Klinisk 

Funktion mødes med rehabiliteringsteamet, inden borgeren kommer ind. På disse formøder rådgiver 

Klinisk Funktion kommunen om, hvad det indebærer for borgerne at have de sygdomme, de har. 

Ligeledes kan der være tilfælde, hvor kommunerne har brug for at få svar på nogle konkrete faktu-

elle spørgsmål om de konkrete sygdomme og/eller om de lægefaglige vurderinger. 
 

Sven Viskum oplyste også, at de pt. er i dialog med bl.a. Københavns kommune, hvor de gør det 

klart, at man på Klinisk Funktion ikke vil acceptere, at kommunen på forhånd har truffet en afgørel-

se om enten selvforsørgelse, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, fordi det er lovstridigt. 
 

 

Liv Over Lov: I forhold til at inddrage generelle og statistiske begrundelser i jeres vurderinger og 

svar på borgeres klager, som f.eks.; citater:  
 

”Det er således ikke ualmindeligt, at patienter kan have en livstruende sygdom med et forløb over 

ganske mange år, hvor relevant behandling og støtte kan holde sygdommen i ro, således at der reelt 

er en funktionsevne herunder også i forhold til arbejdsmarkedet”    . 
 

”Rigtig mange borgere med en livstruende sygdom har et stort ønske om at forblive i erhverv, imens 

de har sygdommen”….. 
 

7): Hvad er Klinisk Funktions formål (motiv) med at inddrage generelle og statistiske begrundelser 

i jeres vurderinger om den enkelte borgers helbredstilstand/funktionsevne/arbejdsevne? 
 

Referat: Liv Over Lov uddybede dette punkt med, at det i den enkelte borgers sag er det ligegyl-

digt, hvad man ønsker sig. Faktisk opleves det som en løftet ”tag-dig-sammen” pegefinger at blive 

konfronteret med, hvad andre syge borgere gør eller hvad de ønsker. Liv Over Lov ønsker derfor, at 

der udelukkende tages udgangspunkt i, hvad den enkelte borger kan/har kræfter til/funktionsevne til 

i alle sammenhænge, hvor vedkommende skal måles, vejes og vurderes for at få afklaret sin sag. 
 

Sven Viskum oplyste, at han i dette svar til den konkrete borger, havde inddraget generelle og stati-

stiske begrundelser, fordi borgeren i sin klage havde skrevet noget generelt om vedkommendes syg-

dom. Han understregede, at Klinisk Funktions vigtigste opgave er at foretage individuelle vurderin-

ger, fordi borgere med præcis samme sygdomme, kan have vidt forskellige livsvilkår og funktions-

evne. 
 

Under dette indgik vi også i en principiel dialog om lovbegrebet ”arbejdsevne”. Liv Over Lov tog 

udgangspunkt i, at hvis vi definerede arbejdsevnen, som evnen til at kunne flyve selvstændigt uden 

hjælpemidler, så ville alle have nul arbejdsevne.  

http://www.livoverlov.nu/wp-content/uploads/2018/07/Social-retf%C3%A6rdighed-p%C3%A5-kommunale-jobcentre-juni-2018.pdf
http://www.livoverlov.nu/wp-content/uploads/2018/07/Social-retf%C3%A6rdighed-p%C3%A5-kommunale-jobcentre-juni-2018.pdf
http://www.livoverlov.nu/wp-content/uploads/2018/07/Social-retf%C3%A6rdighed-p%C3%A5-kommunale-jobcentre-juni-2018.pdf
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Vurderingen af folks arbejdsevne bør derfor altid vurderes i forhold til evnen til at kunne udføre 

forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver på det aktuelle arbejdsmarked og ikke på et eller 

andet utopisk arbejdsmarked. Ligeledes bør der være langt mere fokus på, at der efterlades funk-

tionsevne nok hos den enkelte borger til at varetage personlig hygiejne, klæde sig på, spise selv, 

lave mad og holde dagsrytme, færdes uden for hjemmet, samarbejde om behandling, deltagelse i 

samvær og have ansvar for andre som f.eks. børn og øvrig familie samt til at kunne deltage i hjælp-

til-selvhjælps aktiviteter sammen med andre med lignende livsvilkår. 
 

Det er Liv Over Lov’s erfaring, at især jobcentre og Ankestyrelsen vurderer borgernes arbejdsevne 

isoleret fra funktionsevnen, så borgerne dermed tvinges til at leve et liv, hvor der kun er funktions-

evne nok til at arbejde og til at restituere sig. 
 

Sven Viskum oplyste, at man både i international- og WHO-sammenhæng har prøvet at bestemme 

funktionsevnen, som arbejdsevnen er en delmængde af. Man har erfaret, at man ikke kan måle funk-

tionsevnen præcist i forhold til konkrete arbejdspladser og arbejdsfunktioner. Sven Viskum har er-

faret, at borgere med samme sygdomme og stort set samme funktionsevne kan deltage i et arbejds-

liv på en arbejdsplads i en by, men ikke i en anden by. 
 

Sven Viskum og Lov Over Lov var enige i, at der er noget væsensforkert i at definere arbejdsevnen 

udelukkende som noget, der er iboende i det enkelte individ og ikke har noget med omstændighe-

derne i øvrigt at gøre. 
 

Vi kan derfor konkludere, at den enkelte borgers arbejdsevne også bør vurderes i lyset af om ar-

bejdspladserne stiller arbejdsopgaver og -betingelser til rådighed for folk med mange skånehensyn, 

og om de vil betale en overenskomstmæssige løn for det. 
 

 

Liv Over Lov: Når en borger har været til flere timer lang undersøgelse på Klinisk Funktion, er 

borgerens af den undersøgende læges velbeskrevet og -dokumenteret fysiske diagnose(r) i en del 

tilfælde på den efterfølgende konference blevet ændret til psykiske diagnoser. 
 

8) Kan dette forhold skyldes, at Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital er store tilhængere af 

forskningsdiagnosen ”Funktionelle lidelser”, som jo ikke er en WHO anerkendt diagnose? 
 

Referat: Sven Viskum gjorde det meget klart, at Klinisk Funktion ikke betragter ”funktionelle lidel-

ser” som en psykiatrisk diagnose. Tværtimod, så er Sundhedsstyrelsen på vej til at lægge behandlin-

ger for ”funktionelle lidelser” over i det somatiske sundhedssystem. 
 

Generelt bruger Klinisk Funktion ikke betegnelsen ”funktionelle lidelser”. De bruger de diagnoser, 

folk kommer ind med fra deres egne behandlende læger, som f.eks. ”fibromyalgi”, ”kronisk træt-

hedssyndrom”, ”piskesmæld”, ”irriteret tyktarm” m.fl. selvom Sundhedsstyrelsen har insisteret på, 

at de skal omtales som ”funktionelle lidelser”. 
 

Sven Viskum understregede også, at dét, at en borger har uforklarlige fysiske symptomer ikke er en 

psykisk sygdom. Der er typisk tale om fysiske sygdomme, som ikke er blevet opdaget. 
 

Liv Over Lov gjorde Klinisk Funktion opmærksom på, at når de på en konference omdefinerer en af 

den undersøgende læges fysiske diagnose til en angstdiagnose, så udnytter jobcentret dette groft til 

at forlænge borgeres forløb på kontanthjælpsydelser, da de med en angstdiagnose fra Klinisk Funk-

tion afgør, at alle behandlingsmuligheder ikke er udtømte, og at der skal iværksættes yderligere psy-

kiatrisk udredning og behandling af borgeren. 
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Sven Viskum undrede sig over, at jobcentret sender folk til psykiatriske undersøgelser, fordi det er 

kun Klinisk Funktion eller egen praktiserende læge, der har kompetence til at henvise patienter til 

psykiatrisk udredning og behandling. 
 

Sven Viskum oplyste grundigt om den nye afdeling på Klinisk Funktion, som folk med uforklarlige 

og komplekse fysiske symptomer kan blive henvist til inden for nær fremtid. I den forbindelse bad 

Liv Over Lov indtrængende Klinisk Funktion om at være ultra skarpe på, at både jobcentre og An-

kestyrelsen vil misbruge enhver mulighed, de får for at sende folk over i det psykiatriske system, så 

de derved kan trække en afgørelse om fleksjob eller førtidspension ud i årevis. 
 

Sven Viskum oplyste, at Klinisk Funktion pt. arbejder på at skaffe økonomiske midler til at kunne 

ansætte socialrådgivere i den nye afdeling, netop fordi Klinisk Funktion gerne vil kunne tilbyde 

borgerne socialrådgiverhjælp til at håndtere deres sager i jobcentre og Ankestyrelsen. 
 

Vi afsluttede dialogmødet med at vende tilbage til dét faktum, at jobcentre og Ankestyrelsen magt-

fordrejer stort set alle faktuelle oplysninger i borgernes sager alene med det formål at trække afgø-

relserne om fleksjob og førtidspension i langdrag. 
 

Det er faktisk meget retssikkerhedsbekymrende, at både jobcentre og Ankestyrelsen ikke sagsbe-

handler i overensstemmelse med Ankestyrelsens egen pjece til sagsbehandlere om at skrive en 

afgørelse, der er opbygget korrekt, og som de fleste borgere kan forstå. 
 

Når Liv Over Lov bliver ved med at kritisere al den magtfordrejning, der foregår af de faktuelle op-

lysninger i borgernes sager, så knytter det sig til forvaltningslovens § 24 og til dét, Ankestyrelsen 

selv har skrevet om offentlige myndigheders brug (desværre ofte misbrug) af administrative skøn. 
 

Citat fra Ankestyrelsens pjece ”At skrive en afgørelse” fra 2011, side 26: ”Med skøn forstås, at 

du har foretaget en afvejning, hvor resultatet ikke kan læses direkte ud af fx loven eller ud af offent-

liggjort praksis. Du foretager en konkret vurdering af, om borgeren har ret til hjælp og i givet fald 

hvordan hjælpen mere konkret skal udmøntes. Selv om en lovbestemmelse giver dig mulighed for at 

foretage et skøn, betyder det ikke, at skønnet kan foretages fuldstændig frit. Der er ikke i den sociale 

lovgivning eksempler på et frit skøn. Dit skøn vil altid være mere eller mindre bundet. Det vil sige, 

at lovgivnings- og forvaltningsretlige principper eller praksis beskriver, hvilke forhold du skal lade 

indgå i vurderingen og eventuelt også, hvilke forhold du skal lægge mest vægt på. Når der i afgørel-

sen indgår et skøn, skal du i begrundelsen angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for 

dit skøn.” 
 

Link: https://ast.dk/publikationer/nyt-fra-ankestyrelsen-nr-6-september-2011  
 

 

Ordrette citater fra lydoptagelsen af et 2 timer langt møde den 8/8 2018 mellem en varigt handicappet kø-

benhavner, dennes partsrepræsentant og en sagsbehandler, der har en kandidatuddannelse i statskundskab. 

 

Sagsbehandleren:  

"Der mangler lægelige belysning af, at din tilstand eller funktionsevne er varigt, væsentligt nedsat i ethvert 

erhverv, (det har vi), men til det ubetydelige, og at det er formålsløst eller kontraindiceret at sende dig ud i 

praktik. ” 
 

Borgeren:  

"Hvis man bare kan en lille smule synonymt, så skriver min læge det her (LÆ 265 attest fra 2017); citat: 

”Patient lider af kroniske smerter – højre knæ, venstre hofte og ikke mindst ryggen, psykisk slidt med diag-

nosen PTSD. Dagligt behov for medicinering i forhold til astma. Føler sig ofte fysisk og psykisk udmattet. 

Der er så mange hensyn, hun skal tage hver dag pga. helbredsproblemer af de mange forskellige karakterer. 

https://ast.dk/publikationer/nyt-fra-ankestyrelsen-nr-6-september-2011
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Dette er samlet set ikke foreneligt med job- eller uddannelsesevner. Patient har simpelthen for mange hel-

bredsbetingede smerter og dysfunktioner fysisk og mentalt til, at fokus og kræfter (kræfter = ressourcer) kan 

mobiliseres til noget andet. ” Citat slut. 
 

Partsrepræsentanten:  

"Der står, at arbejdsevnen er ophørt til det ubetydelige. ” 
 

Sagsbehandleren:  

"Det hører jeg simpelthen ikke. Det hører jeg ikke dér." 
 

Borgeren:  

"Hvad hører du ikke? ” 
 

Sagsbehandleren:  

"Jeg hører ikke, at hun (lægen) siger, at funktionsevnen er ophævet til det ubetydelige i dét, du har læst op. ” 
 

Borgeren:  

"Men helt konkret; hvad er det for nogen helt specifikke oplysninger, du mangler, eller hvem det nu er, der 

sidder og styrer det der jobcentershow, mangler for, at man kan indstille mig til en førtidspension med skåne-

jobmulighed, fordi det er det, der bliver peget på? ” 
 

Sagsbehandleren:  

"Jeg mangler en lægelig belysning af, at dit funktionsniveau er nedsat til det ubetydelige, og at det er åben-

lyst formålsløst at iværksætte en praktik. ” 
 

Borgeren:  

"Hvad for nogen oplysninger skal der til andet end dem, min læge har skrevet, for at I er tilfredse, og for at I 

kan betragte det som, at min arbejdsevne er nedsat til det ubetydelige? Fordi min læge har skrevet det i LÆ 

265, hvis man synonym oversætter det. ” 
 

Sagsbehandleren:  

"Vi skal have det uden synonym oversætning. ” 
 

Sagsbehandleren:  

"Jeg sidder og siger, at funktionsevnen skal være nedsat til det ubetydelige, og at det vil, det kan være det 

lægelige ord, der hedder, det er kontraindicerende at sætte en arbejdsprøvning i gang eller, at det vil være 

åbenlyst formålsløst. Om det er tilstrækkeligt fra egen læge, det skal jeg ikke vurdere, for jeg er ikke læge, 

men når du spørger: ”Hvad er det helt konkret? ” Det er dén sætning, der mangler. ” 

 


