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 Af journalist Maibrit Jürs

De reformer, der skulle få 
flere i arbejde, skubber de sva-
geste syge og handicappede 
længere væk fra arbejdsmar-
kedet.  

De er blevet fattigere. Har ringere 
social status og føler sig som et 
nummer i systemet. De svageste 
syge og handicappede er ikke blevet 
bedre stillet med de sidste års socia-
le reformer. Tværtimod har refor-
merne ført dem længere væk fra ar-
bejdsmarkedet, mener leder af Han-
dicapidrættens Videnscenter, Kri-
stian Jensen. 

„De langvarigt syge og handicap-
pede, vi møder i ressourceforløb, er 
blevet skadede af at være mange år 
i systemet. Den indsats, man som 

arbejdsløs skal lægge krop til, forrin-
ger i dén grad helbredet for de, der i 
forvejen har det svært. Mange ud-
vikler en angst for systemet, der 
gør, at bare et brev fra jobcenteret 
kan udløse angstanfald og flere dage 
i sengen.“

På Handicapidrættens Videnscen-
ter ser man, hvordan rigide kommu-
nale systemer skubber syge og han-
dicappede borgere længere og læn-
gere væk fra arbejdsmarkedet. Kri-
stian Jensen og hans medarbejdere 
oplever dagligt, at systemet ender 
med at blive den største forhindring 
for borgerne.

„Når man har været i systemet i 
lang tid, er sygdommen ikke længere 
den værste hindring. Det er syste-
met.“

Særligt svært for 
fibromyalgiramte

Der er forskel på, hvordan det kom-
munale system reagerer, alt efter 
hvilken diagnose, man har med sig. 
Er man blind eller har fået ampute-
ret et ben, er der en helt bestemt 
procedure for sagsbehandlingen. Jo 
mere synligt et handicap er, i jo hø-
jere grad vil det blive taget alvorligt, 
mener Kristian Jensen. 

I kommunerne er der blandt 
andet en tilbøjelighed til at anse 
usynlige handicap som mindre ad-

gangsgivende til fleksjob og førtids-
pension. Selvom fibromyalgi er en 
anerkendt, fysik lidelse, er der sta-
dig mange myter og stor uvidenhed 
om den usynlige sygdom. 

Ifølge Kristian Jensen er ledige 
med fibromyalgi særligt hårdt ramt, 
netop fordi de lever med et usynligt 
handicap, som stadig ikke høster 
den store anerkendelse:

„Vi møder hverken blinde, døve 
eller spastikere i ressourceforløb. De 
får meget hurtigt førtidspension eller 
fleksjob. Men en 48-årig kvinde med 
fibromyalgi kan blive jaget rigtig 
meget rundt i manegen. Det, de fi-
bromyalgiramte bliver udsat for, er i 
sig selv invaliderende.“ 

Lyder godt på papiret

I løbet af de sidste tre år har et 
bredt politisk flertal vedtaget refor-
mer for sygedagpenge, fleksjob, før-
tidspension og kontanthjælp. Refor-
mer, der alle har til formål at få flere 
ind på arbejdsmarkedet. Men det ser 
ud til, at de i praksis har givet bag-
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slag. For når syge på overførselsind-
komster går ned med stress, de-
pression og angst, kommer de 
endnu længere væk fra det arbejds-
marked, som reformerne skulle få 
dem ind på.

„Problemet er, at jobcentrene kun 
fokuserer på at få folk i job. Selvom 
der sidder koordinerende sagsbe-
handlere og planlægger tværfaglige 
indsatser, der skal få folk tilbage på 
arbejdsmarkedet, bliver fokus i sid-
ste ende ensporet på, at de her 
mennesker skal forsørge sig selv. De 
bliver ikke set som hele mennesker, 
og dét er et problem, der ikke kan 
løses via lovgivning,“ siger Kristian 
Jensen.

Med reformerne følger også en 
fattigdom, der i særdeleshed ram-
mer de syge og handicappede. Peri-
oden, hvor man kan få dagpenge og 
sygedagpenge er forkortet. Fleksjob-
bere får kun løn for de timer, de ar-
bejder, og det er blevet langt svære-
re at få førtidspension end tidligere. 
Resultatet er, at mange af de aller-
svageste havner i dyb fattigdom, og 
ikke engang har råd til at købe den 
medicin, de har brug for.

„Beskæftigelsessystemet putter 
folk i kasser. Der er ingen, der inte-

resserer sig for dig, dine ønsker, håb 
og drømme. Det er en social udstø-
delse og en umenneskeliggørelse af 
de syge i vores samfund, der er helt 
katastrofal.“

Helhedstanken ryger i 
praksis

I 2012 vedtog et næsten enigt folke-
ting en ny fleksjob- og førtidspensi-
onsreform. Den havde flere gode 
takter. Blandt andet blev det vedta-
get, at man skulle se på de syge le-
dige med helhedsbrillerne på. Man 
skulle kigge på alle aspekter af 
deres tilværelse for at sikre, at der 
blev taget hånd om alle de problem-
stillinger, der kunne tænkes at stå 
mellem borgeren og arbejdsmarke-
det. Idéen er imidlertid stadig ikke 
implementeret i praksis.

For selvom kommunerne har 
ansat koordinerende sagsbehandle-
re, er arbejdet alt for overfladisk til 
at have nogen effekt i praksis.

„Når hver koordinerende sagsbe-

handler har 40-50 borgere at tage 
sig af, kan det umuligt blive særlig 
grundigt. Selv om den overordnede 
plan koordineres tværfagligt, har 
sagsbehandleren ikke ressourcer til 
at følge borgeren,“ siger Kristian 
Jensen.

Han forklarer, at de kommunale 
instanser er så fagligt opdelt, at den 
tværfaglige plan i praksis går fløj-
ten.

„Kommunerne har ikke fået im-
plementeret den tværfaglige indsats, 
som loven påbyder. Det kommer til 
at tage mange år at få det på plads“, 
lyder hans vurdering.

Det kræver tillid

På Handicapidrættens Videnscenter 
praktiserer man det krav om en hel-
hedsindsats, som loven kræver. 

„Løsningen er, at de koordineren-
de sagsbehandlere har færre borge-
re at tage sig af, så de reelt kan del-
tage i det koordinerende arbejde og 
yde borgerne støtte gennem hele 
forløbet,“ forklarer Kristian Jensen.

På centeret har man også rigtig 
gode erfaringer med at etablere fæl-
lesskaber mellem borgerne. Her 
samler man 10-12 borgere i en 
gruppe, hvor de har mulighed for at 
opbygge relationer til hinanden, og 
dét virker. 

„Mange er ensomme, men de får 
venskaber i sådan en gruppe. De 
venskaber kan fungere som anker i 

samfundet. Det, at der sker noget 
positivt i deres liv, giver dem håb, 
og de begynder at tro på, at livet er 
værd at leve. Samtidig opbygger de 
en tillid til andre mennesker. Det be-
tyder, at de begynder at kunne tale 
med en sagsbehandler uden at føle 
angst, og det er nødvendigt, for at 
vi kan hjælpe dem videre.“
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