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Mange fibromyalgiramte møder mistro, når de mister 
evnen til at forsørge sig selv og får brug for kommunens 
hjælp. En del ender på kontanthjælp på trods af, at de er 
for syge til at arbejde. Det er tilfældet for fem kvinder 
med fibromyalgi, bosat i Norddjurs Kommune. De har alle 
henvendt sig til rådgivningen i Dansk Fibromyalgi-For-
ening efter at være blevet afskåret fra sygedagpenge og 
sat på kontanthjælp.

- I ingen af de fem sager er borgerens sygdom inddra-
get seriøst og anerkendende i sagsbehandlingen, selvom 
der foreligger speciallægeerklæringer, oplyser Lisbeth 
Balslev Aagaard, socialpolitisk konsulent og leder af råd-
givningen i Dansk Fibromyalgi-Forening.

Hun har det sidste år indsamlet oplysninger om be-
handlingen af de fem sager.

- Når vi ser mange problematiske sager inden for kort 
tid i samme kommune, er vi nødt til at reagere, siger Lis-
beth Balslev Aagaard, der peger på, at det psykologisk 
set er belastende og krænkende at blive mistroet af det 
system, der burde hjælpe.

- Disse kvinder er i forvejen kronisk syge og derfor i 
krise. Vi ser, at den konfliktfyldte og langstrakte sagsbe-
handling tærer enormt. Jeg har bedt Borgerretsfonden 
vurdere sagerne, og de er i gang.

WHO’s retningslinjer negligeres
Sagerne i Norddjurs Kommune er langt fra enestående.

- Vi ser dem over hele landet, dog mere i nogle kom-
muner end i andre. Der er ikke altid tale om en overord-
net politik. Sommetider kan en enkelt sagsbehandler eller 

lægekonsulent præge det samlede billede med det syns-
punkt, at fibromyalgi er en psykisk betinget lidelse.

At fibromyalgi skulle være udtryk for somatisering af 
psykiske problemer er i direkte modstrid med WHO’s ret-
ningslinjer, påpeger Lisbeth Balslev Aagaard.

- WHO godkendte allerede i 1992 fibromyalgi som en 
kronisk, fysisk sygdom, og fibromyalgi har siden været 
på deres diagnoseliste. Heldigvis hører vi også om sags-
behandlere og lægekonsulenter, der fuldt ud anerkender 
sygdommen.

En årsag til manglende anerkendelse af diagnosen kan 
være uvidenhed. Derfor sender Lisbeth Balslev Aagaard 
ofte uopfordret informationsmateriale til kommuner.

- Jeg har også sendt materiale til Norddjurs Kommune, 
og jeg har kontaktet dem i de konkrete sager. De har 
desværre været meget tilbageholdende, siger Lisbeth 
Balslev Aagaard.

Helhedsvurdering af alle sager
Arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk 

fra Norddjurs Kommune kan ikke udtale sig om de kon-
krete sager.

- Generelt kan jeg sige, at alle sager afgøres ud fra en 
helhedsvurdering, herunder vurdering af lægelige oplys-
ninger. Speciallægeerklæringer indgår derfor i sagerne 
som en del af oplysningsgrundlaget sammen med eksem-
pelvis oplysninger om opfølgning på praktik og arbejds-
prøvning.

Michael Kielsgaard Engelsbæk forklarer, at kommunen 
på den baggrund vurderer, hvilke foranstaltninger der 
umiddelbart eller på lidt længere sigt vil afklare borgeren 
i forhold til fremtidig forsørgelse.

- Det kan være et ressourceforløb med henblik på at 
afklare arbejdsevnen i forhold til fleksjob eller førtids-
pension. Jeg og Norddjurs Kommune ser som udgangs-
punkt på diagnosen fibromyalgi på samme måde som på 
andre sygdomme i muskel- og nervesystem, siger han.

Det er kommunens erfaring, at disse sygdomme ofte 
er svære at diagnosticere, da sygdomsbilledet løbende 
ændrer sig.

- Derfor er vi i sagsbehandlingen bevidste om, at der 
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kan være behov for flere lægelige udtalelser, og vi er op-
mærksomme på, at sygdommen kan udvikle sig til at 
blive kronisk. Men fibromyalgi berettiger ikke alene til fx 
fleksjob eller pension. Vi skal derfor i den enkelte sag 
undersøge, hvilke arbejdsmarkedsrettede tiltag vi kan 
sætte i gang.

Hurtigere afklaring af sager
Norddjurs Kommune benytter sig af eksperter, der kan 
hjælpe de ramte borgere med at håndtere sygdom og 
smerter, oplyser arbejdsmarkedsdirektør Michael Kiels-
gaard Engelsbæk.

- Konkret har vi et tæt samarbejde med smerteklinik-
ken i Give. Deres læger holder efter sommerferien et 
oplæg for relevante medarbejdere om forskellige former 
for muskelsygdomme, herunder fibromyalgi.

De informationer, som Dansk Fibromyalgi-Forening har 
sendt til kommunen, er rundsendt til kommunens læge-
konsulenter og relevante medarbejdere.

- Vi er også bekendt med, at man kan finde oplysnin-
ger på foreningens hjemmeside, og vi er altid villige til 
dialog og samarbejde med Dansk Fibromyalgi-Forening, 
så vi kan blive endnu klogere på sygdommen, siger Mi-
chael Kielsgaard Engelsbæk.

Han oplyser, at man i Norddjurs Kommune ikke har 
haft en særskilt drøftelse af fibromyalgi, men generelt er 
opmærksomme på særlige problemstillinger omkring mu-
skel- og ledsmerter.

- Der er indgået aftale med Klinisk Funktion på regio-
nalt niveau om hjælp til blandt andet udredning af reu-
matiske 
lidelser. Fokus skal her være på helhedsvurdering af den 
enkelte borger i forhold til alle de faktorer, der har med 
muskulatur at gøre.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har ved-
taget en større handleplan for udviklingen af arbejdsmar-
kedsområdet, fortæller Michael Kielsgaard Engelsbæk.

- Her indgår en målsætning om hurtigere afklaring af 
sager. Hurtigere afklaring skal blandt andet ske gennem 
undersøgelse af muligheden for tidligere at inddrage re-
habiliteringsteamet, afdække akutte og problematiske 
sager, reducere antallet af afklaring- og afprøvningsfor-
løb i de enkelte sager og styrke dialogen med kommu-
nens borgerrådgiver.

Uegnede kriterier
Borgerretsfonden er efter henvendelsen fra Dansk Fibro-
myalgi-Forening gået ind i de fem sager fra Norddjurs 
Kommune.

- Det er vores opgave at hjælpe borgere, der er kom-
met i klemme i det offentlige system, siger Kamma Døs-
sing, som er advokat og juridisk leder af sekretariatet i 
Borgerretsfonden.

Indtil videre kan hun kun udtale sig om den generelle 
problematik.

- Ved bevilling af f. eks. førtidspension og fleksjob skal 
sagsbehandleren i kommunen vurdere, om borgeren op-
fylder en række kriterier. Disse kriterier indgår i afvejnin-
gen af, hvorvidt borgeren skal tilkendes den ansøgte 
ydelse.

Desværre er disse kriterier ikke egnede til vurdering 
af fibromyalgiramtes situation, forklarer Kamma Døssing 
og ridser to problemer op:

- Et af kriterierne er, at den ’sygdomsbetingede væ-
sent-lige og varige funktionsnedsættelse’ skal være stati-
onær. Det er imidlertid lægefagligt misvisende at tale om 
en stationær tilstand i forbindelse med fibromyalgi.

- Et andet kriterium er, at samtlige behandlingsmulig-
heder skal være udtømte. Dette kriterium er ligeledes 
uhensigtsmæssigt og utilstrækkeligt, idet der ikke eksi-
sterer 
effektive behandlingsmuligheder. Der vil altid kunne 
peges på nye.

Sagsbehandlere mangler viden
Sagsbehandleren kan således på forkert grundlag nå 
frem til at konkludere, at borgeren efter dagpengeperio-
dens ophør ikke er berettiget til anden ydelse end kon-
tanthjælp, så længe det fortsat vurderes, hvorvidt disse 
kriterier er opfyldt.

- Og det er hér, de gængse kriterier og den vante tan-
kegang ikke slår til. At bedømme situationen korrekt 
kræver en faglig viden, som den kommunale sagsbe-
handler typisk ikke er i besiddelse af, siger Kamma Døs-
sing.

Samtidigt er nogle sagsbehandlere tilbøjelige til at til-
lægge den kommunale lægekonsulents vurdering for stor 
vægt, på trods af at lægekonsulenterne sjældent har den 
lægefagligt relevante specialuddannelse, vurderer 
Kamma Døssing.

- Faktum er beklageligvis i dag, at den typiske kom-
munale sagsbehandler, som hverken er jurist eller social-
rådgiver, mangler de uddannelsesmæssige forudsætnin-
ger for at foretage en fagligt korrekt vurdering og der-
med træffe den rigtige afgørelse.

Tvivlsomme beslutninger
Faktum er beklageligvis også, fremfører Kamma Døssing, 
at sagsbehandleren i dag er underlagt et hårdt arbejds-
pres. Desuden præges afgørelserne af den kommunale 
kassetænkning, der er blevet betydeligt mere udpræget 
indenfor disse år.

- Det betyder i sidste instans, at afgørelserne træffes 
på et mangelfuldt grundlag af måske tvivlsom relevans. 
Der er brug for at ændre lovgivning eller praksis, så der 
bliver mulighed for en mere nuanceret regelanvendelse 
og en mere smidig lovfortolkning, fremfører hun.

Borgerretsfonden vil arbejde på at skabe opmærksom-
hed og debat omkring problemet bl.a. gennem en dialog 
med Ankestyrelsen.

- Vi vil endvidere opfordre Norddjurs Kommune til 
snarligt at træffe afgørelser i de konkrete sager, siger 
Kamma Døssing, der vurderer de fem nordjyske sager 
som unødigt langvarige og belastende for borgerne.

En lang sej kamp
Det er Lisbeth Balslev Aagaards opfattelse, at omfanget 
af denne type sager er enormt.

- Jeg mener, at fibromyalgiramte er oppe mod meget 
stærke fordomme i det kommunale system. Konsekven-




