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En tennisbold i systemet

Mange af foreningens medlemmer 
kender til, at det kan være svært at 
kommunikere med det offentlige i 
form af kommuner og regioner. DFF’s 
mangeårige advokat, Svend Aage 
Helsinghoff, ser rigtigt mange sager, 
der er problematiske. 

En af mine klienter sagde til mig: 
„Jeg er en tennisbold i systemet“, 
fortæller Svend Aage Helsinghoff. Det 
er en følelse, som mange af DFF ś 
medlemmer kan forholde sig til. 
Mange føler, at de bliver jaget rundt i 
systemet, og det kan være svært at 
vide, om man får den hjælp, man har 
krav på. Derfor kan det blive nødven-
digt med juridisk bistand.

Lægerne hører ikke efter

Problematikken opstår for mange, 
fordi deres læge ikke lytter ordentligt 
til dem. „Der bliver ikke foretaget et 
helikoptersyn på fibromyalgi“, siger 
Svend Aage Helsinghoff. Lægerne 
lytter ikke til deres patienter, og 
mange oplever at blive henvist til ir-
relevante undersøgelser. 

Når f.eks. en neurokirurgisk spe-
ciallæge undersøger en patient med 
fibromyalgi, vil han ikke finde åbenly-
se tegn på sygdommen. „Så fejler de 
jo ikke noget“, siger Svend Aage Hel-
singhoff, og det får så den konse-
kvens, at patienterne hverken får den 

behandling, de har brug for eller den 
hjælp, de har krav på.

Dårlig sagsbehandling 
betaler sig

Svend Aage Helsinghoff oplever ofte 
dårlig sagsbehandling i kommunerne, 
og han mener, at dette skyldes, at 
kommunerne erfaringsmæssigt får 
mest ud af det. 

Det er meget svært at få dømt en 
kommune, der ikke har sagsbehand-
let ordentligt. Både Ankestyrelsen og 
domstolene må i vidt omfang stole på 
de faglige udtalelser, de får fra kom-
munerne. „De pæne kommuner bliver 
straffet, og de dårlige kommuner 
slipper“, forklarer Svend Aage Hel-
singhoff. 

Ressourceforløb er en  
god forretning

Det er Svend Aage Helsinghoffs er-
faring, at det er økonomien, der lig-
ger til grund for kommunernes afgø-
relser om hjælp. „Refusionssatserne 
styrer adfærden i kommunerne“, 
siger han. 

Tidligere fik kommunerne 100 % 
refusion under fleksjobordningen, 
men da det efter reformen ikke læn-
gere er tilfældet, har mange kommu-
ner set fidusen i at få borgerne i res-
sourceforløb. Når borgerne er i res-
sourceforløb, kan kommunerne mod-

regne f.eks. en erstatning for tabt ar-
bejdsfortjeneste i ydelsen, som bor-
geren får under ressourceforløbet. 
Og desuden kan man fastholde bor-
geren i et ressourceforløb i op til fem 
år i henhold til loven.

Det kan koste pensionen

Et af de store problemer, som Svend 
Age Helsinghoff ofte støder på, er 
dækningsomfanget af pensionsord-
ninger med tilknyttede forsikringer. 
Ofte er det en betingelse i kollektive 
pensionsordninger, at den kun dæk-
ker i to år efter, at man er ophørt 
med at arbejde, hvad enten der er 
tale om afskedigelse på grund af syg-
dom, eller man selv stopper med at 
arbejde, fordi man ikke kan klare det. 
Et ressourceforløb kan vare op til fem 
år. Hvis der ikke efter to år er sket en 
afklaring, der opfylder betingelserne i 
pensionsordningen, så mister de sy-
gemeldte deres forsikringsdækning 
for tabt arbejdsevne. Det tænker 
man ikke på, når man drøfter et res-
sourceforløb. Hvis man ved andre 
pensionsordninger stopper indbetalin-
gerne, risikerer man en stærkt forrin-
get dækning.

 Af Kommunikationskonsulent Mark Sinclair Fleeton

Svend Aage Helsinghoff har i mange år været Dansk Fibromyalgi-Forenings 

(DFF´s) advokat og tilbyder, at hans kontor gratis gennemgår medlemmernes 

sager og vurderer, om der er en sag, der er værd at arbejde videre med. Svend 

Aage Helsinghoff ser alt for mange sager, hvor kommuner afviser at hjælpe på 

baggrund af mangelfuld medicinsk udredning eller fastholder borgerne i me-

ningsløse ressourceforløb på grund af økonomisk kassetænkning. Det kan have 

fatale konsekvenser, men meget kan klares ved tidlig indsats i sagsforløbet.

Når professionel 
hjælp er nødvendig

Svend Aage Helsinghoff.

Har du brug for  
professionel hjælp? 

Som noget nyt har du som medlem af 
DFF mulighed for at ringe til Svend 
Aage Helsinghoffs kontor torsdag 
mellem 11 og 12 og få en samtale 
omkring din sag. Du kan - som altid - 
indsende dine sagsakter og få en ind-
ledende gennemgang af din sag. Husk 
at vedlægge kopi af medlemskort eller 
betalt girokort ved henvendelse.


