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David lider af sygdommen PPMS, der er en form for progressiv sclerose. David har derfor ikke lang tid tilbage 

at leve i, og hans sidste tid vil være præget af store smerter. Alligevel har kommunen valgt at trække David 

gennem et toårigt ressourceforløb, som kun har forværret hans sygdom. Nu er David tættere på døden end 

nogensinde før, og han ærgrer sig over den behandling, han har fået af det offentlige. 

David er tidligere pædagog, kok og elitesportsudø-

ver. Han har altid været en aktiv mand, som har 

fået mest muligt ud af livet. I 2015 blev han ramt af 

sclerose i progressiv form, og har lige siden forsøgt 

at komme på førtidspension, så han kunne holde 

fokus på at skabe et værdigt liv til trods for denne 

uværdige sygdom. Desværre har det ikke været 

ligetil at få førtidspension, selvom David er dødeligt 

syg, og ikke har nogen udsigter for helbredelse. 

Sygdommen bliver kun værre, og der findes ingen 

medicin, som kan kurere ham.  

Ved Davids første møde i kommunen for snart 2 år 

siden, fik han at vide, at han ikke var syg nok på 

daværende tidspunkt til at komme på førtidspensi-

on. David fortæller, at han følte sig truet til at ac-

ceptere et ressourceforløb, hvor han skulle i ar-

bejdsprøvning. Han gennemgik derefter et res-

sourceforløb, hvor han blev sendt ud på den ene 

arbejdsplads efter den anden. Et forløb der samlet 

kom til at tage 2 år. Alle steder kom til den samme 

konklusion, at han ikke kunne varetage opgaverne. 

Et af stederne fik han f.eks. til opgave at tælle 

skruer og putte dem i små plastic-poser. Men da 

David har fået et meget sensitivt syn pga. syg-

dommen, var dette så stor en belastning for ham, 

at han måtte gøre det med lukkede øjne.  

 

 

 

 

 

 

Ifølge David har det været meget ydmygende at gå 

igennem den ene arbejdsprøvning efter den an-

den, idet at han sideløbende har skullet forene sig 

med udsigten til et kortere og smertefuldt liv. Sam-

tidig har han skulle indstille sig på, at alt hvad han 

kunne før f.eks. arbejde, dyrke idræt m.v., ikke 

længere var muligt. Det har været en enorm stres-

sende proces, og David beskriver, hvordan res-

sourceforløbet har forværret hans tilstand. Han 

forstår ikke, hvorfor han ikke kunne få førtidspensi-

on da han søgte første gang, men tænker, at det 

måske er pga. kommunernes økonomi. Dog poin-

terer han, at det offentlige nok har brugt flere pen-

ge på ressourceforløb, end det havde kostet at 

sætte ham på førtidspension i første omgang. Der 

er derfor ingen, der vinder ved dette forløb.  

Da vi spørger David, hvordan han ville ønske, at 

sagen var behandlet i stedet, svarer han: ”Jeg ville 

ønske de havde spurt mig, hvad jeg kan, og hvad 

jeg havde lyst til”. Han uddyber:  

”De burde kigge på hver enkelt sag, 

da hvert enkelt menneske har forskel-

lige udfordringer.”  

 

 

 

 

 



Det har været en enorm frustrerende proces for 

David at få tilkendt førtidspension, og hans sags-

forløb er desværre langt fra et enestående eksem-

pel. I Scleroseforeningen oplever de, at flere af 

deres medlemmer havner i lange ressourceforløb, 

selvom de ikke kan arbejde. Nadia Buchard, der er 

den ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen 

udtaler i en artikel til TV2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

”Det er bare ikke muligt at give scle-

rosepatienter en behandling eller et 

forløb, som kan forbedre deres ar-

bejdsevne. Men de skal alligevel 

igennem forløbene, for det stiller 

kommunerne krav om – på trods af at 

vi jo har viden om, at der ikke er no-

get, der hjælper på deres tilstand”1. 

Med andre ord giver det ingen mening, at sende 

patienter med sclerose i arbejdsprøvning.  

Som David så rigtigt siger, ”systemet er ødelagt – 

og det er de forkerte det går ud over”. Vi bør derfor 

ændre systemet, så andre som David ikke ender i 

samme udsigtsløse forløb. 

 

                                                           
1 Uhelbredeligt syge sendes i årelange forløb: 

http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-26-uhelbredeligt-syge-sendes-i-

aarelange-forloeb-er-du-sikker-paa-at-du-ikke-kan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks: 

Når en borger ansøger om førtidspension, ind-

samler borgerens sagsbehandler alle relevante 

oplysninger om borgeren, herefter vurderes 

borgerens sag i rehabiliteringsteamet, hvorefter 

kommunen afviser eller indstiller borgeren til 

enten førtidspension, fleksjob eller ressourcefor-

løb. Hvis borgeren vurderes egnet til ressource-

forløb, skal borgeren blandt andet i arbejds-

prøvning, men dette er problematisk, såfremt 

borgeren ikke er i stand til at varetage arbejdet. 

Ressourceforløbet kan i yderste konsekvens 

forværre borgerens helbredsmæssige tilstand.  
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