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De billige løsninger 
ender med at blive dyre 
for kommunerne

N y  s e r i e :  Ø k o n o m i  o g  d e t  v æ r d i g e  l i v

Når vi taler om kroniske smerter, så taler vi om udgifter 
for omkring 8 mia. kr. om året ifølge en undersøgelse fra 
Dansk Sundhedsinstitut (DSI*), fra 2011. Men under tal-
let på 8 mia. kr. ligger der en række områder, som fx 
udgifter ved hyppig kontakt til sundhedsvæsenet, lang-
varigt fravær fra arbejdet og udgifter til sygedagpenge 
og ineffektive standard behandlinger. „Vores erfaring 
tyder på, at vi ikke får det optimale ud af de offentlige 
kroner“, siger formand for Dansk Fibromyalgi-Forening 
Søren Harboe. 

Dyre behandlinger med ringe resultat
I Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) er det ikke usædvan-
ligt, at se afklaringsforløb inden for sundhedsvæsenet, 
der strækker sig over op til 10 år. „Vores medlemmer 
sendes fra Herodes til Pilatus i en afklaringskarrusel, der 
først slutter, når man fra sundhedsvæsenet side accepte-
rer, at det er smerten i sig selv, der er problemet, der 
skal fokuseres på“, siger formand for DFF, Søren Harboe. 
„Paradoksalt nok ved vi, at jo hurtigere fibromyalgiramte 
afklares og kommer i behandling, jo større er mulighe-
derne for at begrænse de kroniske smerter. Ved årelange 
afklaringsforløb får oversensitiveringen af centralnervesy-
stemet lov til at løbe løbsk og smerterne bliver i stadigt 
højere grad invaliderende og arbejdsevnen slides lang-
somt ned“, forklarer Søren Harboe. „Vi tror, at der er 
penge at hente, når man tager en mere individuel tilgang 
til behandling af smerter, i form af at behandlingen kom-
mer hurtigere i gang og dermed mindsker omfanget af 
behandlinger og dermed mindsker sygefravær.“

Den gode og den dårlige sag
I dette nummer af Fibromyalgi.dk bringer vi to histori-
er**. Historien om Joan, der har smerter i mere end 30 
år, inden sundhedsvæsenet anerkender, at hun har fibro-
myalgi. 30 år hvor hun gentagende gange er i kontakt 
med sundhedsvæsenet, egen læge, reumatologer osv. 

 Af Mark Sinclair Fleeton

Vi har ikke uendelige offentlige midler og 

hver dag foretages der prioriteringer i 

både sundhedsvæsenet og inden for det 

sociale system. Men hvad er det for et 

grundlag beslutningerne bliver truffet på 

og kan man forestille sig en mere direkte 

sammenhæng mellem en holdbar kommu-

nal økonomi og et godt og aktivt og ikke 

mindst værdigt liv for borgerne? 
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Efter de 30 år får hun tilkendt en førtidspension. Den 
anden historie er historien om Maria, der efter en ar-
bejdsulykke får konstateret fibromyalgi og efter et år får 
tilkendt en førtidspension. Historierne sætter problem-
stillingen på spidsen. For naturligvis er der langt flere 
omkostninger forbundet med et forløb på 30 år, end en 
afklaring, der løber over 1 år. I Marias tilfælde har ar-
bejdsulykken taget hele hendes arbejdsevne, men i 
Joans tilfælde tyder hendes historie på, at en hurtigere 
afklaring kunne have været med til at redde noget af 
hendes arbejdsevne. 

Hvor går det galt i systemet
Men hvor går tingene galt? I Joans historie bliver hun 
mødt af en holdning fra sin læge: „Men det er jo ikke en 
sygdom“ og „Det er bare noget, du går og bilder dig ind“.  
Og det på trods af, at Joans læge har givet hende bloka-
der mod smerter fra hun er 16 år, fordi lægen ikke viste, 
hvad hun ellers skulle stille op med smerterne. „Hos fi-

bromyalgipatienter og andre kroniske smertepatienter er 
smerte ikke et symptom på en eller anden skade, der 
skal fikses. Smerten er en selvstændig sygdom med sin 
helt egen problematik og forklaring“, sådan sagde over-
læge Gitte Handberg fra smerteklinikken på Odense Uni-
versitetshospital til Fibromyalgi.dk nr. 3 2015. 

Endnu en afklaringskarrusel
Det lykkes for Joan, at overbevise sin læge om, at hen-
des smerter er reelle. Nu kan hun tage fat på den anden 
karrusel – det sociale system. Inden hun når at få til-
kendt fleksjob, bliver hun fyret fra sit arbejde og hun får 
ikke tilkendt fleksjob. Nu forsøger man at fastholde 
hende på arbejdsmarkedet, men det er et kapløb med 
tiden. Joan bliver diagnosticeret med PTSD og i 2009 må 
man fra kommunen side sande, at der ikke er nogen ar-
bejdsevne tilbage og Joan får tilkendt sin førtidspension. 
I DFF viser erfaringerne, at Joans sag ikke er den ene-
ste, der er trukket ud i det sociale system. „I løbet af et 
halvt år indsamlede vi mere end 30 sociale sager, hvor 
der var uregelmæssigheder og langtrukken sagsbehand-
ling i kommunerne“, fortæller Søren Harboe. „Hvad nu, 

hvis det rent faktisk var billigere på lang sigt, at tilbyde 
borgerne en hurtig afklaring, en effektiv behandling og 
dermed sikrede dem en så høj arbejdsevne som mulig – 
måske ligefrem sikrede deres fastholdelse på arbejds-
markedet“, foreslår Søren Harboe. Faren ved en snæver 
og kortsigtet tilgang til både sundhedsvæsenet og det 
sociale system er, at man glemmer, at det er mennesker 
vi taler om. „Mennesker med alvorlige lidelser reduceres 
til tal i et excel-ark.“, siger Søren Harboe. „Det er ikke et 
værdigt liv.“

Der er penge at spare på en hurtig afklaring
I praksis kommer systemet til at producere sine egne 
patienter og sine egne omkostninger. De økonomiske 
omkostninger er store og de menneskelige omkostninger 
endnu større. Men sådan behøver det ikke at være. Løs-
ningen ligger i, at tage et mere helhedsorienteret syn på, 
hvordan vi behandler kronisk syge mennesker. I Joans 
og Marias sager er forskellen åbenlys. 30 års udgifter til 
undersøgelser og ineffektive behandlinger for slet ikke at 
tale om smerter og menneskelige nederlag, kunne have 
været undgået, hvis Joan var blevet taget alvorligt. „Her 
er et område, hvor vi både kan spare samfundet for en 
masse penge og samtidig hjælpe ramte borgere til et 
bedre og mere værdigt liv. Hvad venter vi på?“, spørger 
Søren Harboe og forsætter: „I DFF venter vi ikke på 
nogen. Vi er i fuld gang med at tage vores erfaringer og 
underbygge dem med tal, for at kunne tage dem videre 
til politikere og beslutningstagere i kommuner, regioner 
og Folketinget. Det er på tide, at vi får tilpasset systemet 
til mennesket og ikke omvendt.“

At sætte tal på smerter
De 8 mia. kr. årligt, som vi som samfund bruger på 
behandlingen af det, man i rapporten fra DSI kalder 
Non-specific chronic pain (ikke specifikke kroniske 
smerter) er udregnet på baggrund af en række krite-
rier. Ikke specifikke kroniske smerter henviser til de 
smertetilstande, der ikke kan relateres til fx kræft, 
gigt, rygsmerter mv. Det drejer sig om udgifter 
inden for hospitalsvæsenet, inden for almen praksis 
– altså hos de praktiserende læger, udgifter til medi-
cin, samt udgifter i forbindelse med produktivitets-
tab pga. sygemeldinger og til overførselsindkomster 
som fx førtidspension. 

* DSI er i dag en del af KORA (Det Nationale Insti-
tut for Kommuners og Regioners Analyse og 
Forskning)

**  Begge historier er fra før vedtagelsen af Førtids-
pensions- og Fleksjobreformen i 2013, men illu-
strerer udmærket forskellene mellem effektiv og 
ineffektiv afklaring og sagsbehandling.

„Mennesker med alvorlige lidelser 

reduceres til tal i et excel-

ark, det er ikke et værdigt liv“. 

siger Søren Harboe.




