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Lægeerklæringer, der forsvinder, handleplaner, der al-
drig bliver lavet og interne skuffecirkulærer. Det er nogle 
af de udfordringer, man som syg udenfor arbejdsmarke-
det risikerer at skulle tumle med, når man søger om 
sociale ydelser. Listen over kommunale lovbrud er lang, 
og retssikkerheden skranter i mange sager om førtids-
pension, fleksjob og sygedagpenge. 

En del fibromyalgiramte oplever, at de på trods af ad-
skillige lægeerklæringer, der siger, at de er fysisk syge, 
stadig sendes til for eksempel psykologisk eller psykia-
trisk udredning af kommunerne. Der findes bunker af 
eksempler på, at kommunale sagsbehandlere og læge-
konsulenter ignorerer lægeerklæringerne og til tider, at 
de oveni købet forsvinder. Det er et stort retssikker-
hedsmæssigt problem, for med den praksis kan ingen 
føle sig sikre på, at de får den behandling, loven fore-
skriver.

„Det største problem er, at intet er forudsigeligt. 
Selvom borgerne gør, hvad de kan for at sætte sig ind i 
tingene, eksempelvis ved at læse loven, kan de ikke 
vide, hvordan retstilstanden er. 

For eksempel står der i loven, at man kan arbejdsprø-
ves i eget hjem, men det er ikke noget, folk selv får lov 
at bestemme. Jeg har en sag, hvor en borger, der var 
selvstændig, ønskede dette efter en trafikulykke. Men 
kommunen mente, at fordi han var overvægtig og ryger, 
skulle han til diætist og på rygestopkursus med det ar-
gument, at han måske ville blive rask af at tabe sig og 
holde op med at ryge. Men de mén, han pådrog sig i 

ulykken, ville jo på ingen måde 
forsvinde ved vægttab og ryge-
stop“, fortæller Svend Aage 
Helsinghoff, der er advo-
kat for Dansk Fibromyalgi-
Forening.

Sendes til forkerte 
læger
Retssikkerhed består i, at lov-
givningen giver nogle anvisnin-
ger med ankemuligheder og ret-
ten til at blive hørt. Det påhviler det 
offentlige at undersøge og belyse en sag så grundigt 
som muligt. Det betyder i praksis, at sagsbehandleren 
skal indhente lægeerklæringer fra alle relevante special-
læger. Men sagsbehandlerne har ofte et noget andet syn 
på, hvad der er relevant end både borgere og speciallæ-
ger, og det kan gå helt galt, når de sender folk til irrele-
vante speciallæger. 

„Hvis man for eksempel vælger at sende en fibro-
myalgipatient til en ortopædkirurg eller en neurokirurg, 
og det er set før, så er de jo meget fokuserede på, hvad 
man kan se på røntgenbilleder, og hvad man kan opere-
re i. Og det er jo dræbende, for sådan en læge vil hver-
ken kunne se eller behandle fibromyalgien. Det kan re-
sultere i, at kommunen ikke tror på, at folk er fysisk 
syge. Det kommer mange fibromyalgiramte ud for. Så 
bliver de sendt til en psykiater“, siger Svend Aage Hel-
singhoff.

Han mener, at det dialogprincip, som kommunerne 
skal følge, hvor de inddrager borgerne i forløbet, kun 
eksisterer på papiret.

„Man kan ikke forudse, hvor man lander. Man risikerer 
at få en sagsbehandler, der slet og ret ikke tror på en“.

Mange bliver stadig set som 
psykisk syge
Gennem mange år er fibromyalgi blevet anset for at 
være funktionel lidelse. Den betegnelse dækker over en 

Retssikkerheden 
skranter i kommunal 
sagsbehandling
 Af journalist Maibrit Jürs

Det halter gevaldigt med retssikkerheden 

i den kommunale sagsbehandling. Fejl, 

lovbrud og kassetænkning gør livet 

som syg udenfor arbejdsmarkedet til en 

kommunal karruseltur af de mindre sjove. 
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række sygdomme, hvor fysiske symptomer bunder i psy-
kiske problemer. Funktionelle lidelser behandles derfor 
med kognitiv adfærdsterapi.

Men fibromyalgi har været anerkendt af WHO som en 
fysisk lidelse siden 2006, og Sundhedsstyrelsen har til-
sluttet sig den vurdering. Alligevel bliver sygdommen 
stadig opfattet som en funktionel lidelse og dermed en 
psykisk betinget smertesygdom af mange læger og 
sagsbehandlere, og det er et alvorligt slag i retssikker-
heden. 

Svend Aage Helsinghoff har i mange år samarbejdet 
med Dansk Fibromyalgi-Forening om at få kommunerne 
til at anerkende sygdommen som fysisk, men der er sta-
dig lang vej endnu, mener han.

„I kommunerne ser man ofte stadig fibromyalgiramte 
som nogen, der har ondt i livet. Der findes sågar skuffe-
cirkulærer rundt omkring, hvor man siger til sagsbe-
handlerne, at fibromyalgiramte ikke skal have førtids-
pension, fordi man stadig ikke mener, at det er en rigtig 
sygdom“. 

I kommunerne ser man ofte stadig fibromyalgi-
ramte som nogen, der har ondt i livet. Der findes 
sågar skuffecirkulærer rundt omkring, hvor 
man siger til sagsbehandlerne, at fibromyalgi-
ramte ikke skal have førtidspension, fordi man 
stadig ikke mener, at det er en rigtig sygdom

Ressourceforløb trækker tiden ud
Med den seneste fleks- og førtidspensionsreform, der 
trådte i kraft i 2013, er der blevet strammet op på før-
tidspensionen, så det er tæt på umuligt at få førtidspen-
sion, hvis man er under 40 år. 

I stedet er der indført såkaldte ressourceforløb. Det 
er forløb, hvor langtidssyge, der står udenfor arbejds-
markedet, skal have udviklet arbejdsevnen gennem en 
række sociale indsatser som for eksempel psykolog-
hjælp, coaching, kurser i stresshåndtering, misbrugsbe-
handling og lignende. Der er altså ikke tale om fysiolo-
gisk behandling - men udelukkende sociale tiltag, der 
skal hjælpe den ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

„Der er sket det, at kommunerne er begyndt at foku-

sere på det positive - altså, hvad folk kan, fremfor hvad 
de ikke kan. Det kan jo lyde meget godt, men hvis der 
er to tredjedele, man ikke kan, og man fokuserer på den 
tredjedel, man kan, så er det jo dybest set gammel vin 
på nye flasker. Selvom man fokuserer på det folk kan, 
så kan de jo stadig lige lidt“, siger Svend Aage Helsing-
hoff.

I praksis betyder det, at fysisk syge mennesker kan 
kastes ud i det ene ressourceforløb efter det andet i op 
til fem år. Det kan være en stressende oplevelse, som 
mange fibromyalgiramte oplever at få det dårligere af. 

Men ressourceforløbene handler ikke om at gøre folk 
raske og få dem tilbage i job. De er et udtryk for kasse-
tænkning, der handler om at undgå at tildele dem før-
tidspension, mener Svend Aage Helsinghoff.

„Det er et køre-rundt-system, der har til formål at re-
ducere antallet af førtidspensionister. Hele systemet er 
så procesorienteret, at man glemmer målet. I stedet 
trækker man tiden ud ved at køre syge mennesker rundt 
i systemet, så ingen behøver at tage stilling til udfaldet. 
Der mangler simpelthen et helikoptersyn på de her 
sager“, siger han.

Langtrukken klagebehandling 
tager livet af økonomien
I forbindelse med den seneste fleks- og førtidspensions-
reform, fjernede man borgernes mulighed for at klage til 
Beskæftigelsesankenævnet. De skal nu klage direkte til 
Ankestyrelsen. Men det kan blive en langtrukken affære, 
for sådan en klage kan tage op til et år at behandle, og i 
den tid står sagen stille. Det kan tage livet af privatøko-
nomien, for hvis man er for syg til at arbejde, og kom-
munen har lukket kassen i, risikerer man at stå uden 
indtægt, så længe sagen kører.

Svend Aage Helsinghoff ser ofte eksempler på, at kla-
ger til Ankestyrelsen ryger tilbage til kommunen, fordi 
denne ikke har opfyldt sin pligt til for eksempel at ind-
hente relevante oplysninger og udarbejde rehabilite-
ringsplanens forberedende del, og det trækker sagerne 
endnu mere i langdrag.  

„Ankestyrelsen sender tit afgørelser tilbage til kommu-
nerne, fordi de ikke har belyst sagen rigtigt. Kommunens 
afgørelse bliver så ugyldiggjort, og så skal sagen igen be-
handles i kommunen. Man er virkelig på den, når man 
kommer ud i det system. Folk er magtesløse“, siger han. 




