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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 26. maj 2014 stillet 

følgende spørgsmål nr. 826 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-

gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget. 

 

Spørgsmål nr. 826:  

’’Vil ministeren, evt. med bidrag fra beskæftigelsesministeren, oplyse, om man 
kan blive frakendt nogle ydelser på baggrund af lidelser, der er omfattet af 

fællesbetegnelsen funktionelle lidelser, herunder hvis man siger nej til en for-

søgsbehandling?” 

 

Svar: 

Regeringen er meget optaget af, at alle skal have mulighed for at være en del 

af fællesskabet og for at forsørge sig selv og ens familie. Det gælder også 

borgere med funktionelle lidelser – uanset om de er sygemeldte eller har en 

varigt betydeligt nedsat arbejdsevne som følge af funktionelle lidelser. 

   

Det er blandt andet derfor regeringen har iværksat en række reformer på be-

skæftigelsesområdet. Jeg har i den forbindelse indhentet bidrag fra min kolle-

ga, beskæftigelsesministeren, hvor disse reformer hører til, og jeg kan her 

blandt andet fremhæve, at regeringen den 18. december 2013 med udgangs-

punkt i regeringens udspil til en sygedagpengereform har indgået ”Aftale om 

en reform af sygedagpengesystemet – Økonomisk sikkerhed for sygemeldte 

samt en tidligere og bedre indsats”.  

 

Med aftalen sikres sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdoms-

forløb. Centralt for aftalen er også, at indsatsen forbedres, så sygemeldte får 

en tidlig målrettet indsats, og sygemeldte med komplekse problemer får en 

helhedsorienteret og tværfaglig indsats. 

 

Endvidere indgår det bl.a. i aftalen, at den enkelte borger får ret til at få fore-

lagt sin sag for en klinisk funktion i regionen i de tilfælde, hvor kommunen 

overvejer at stoppe sygedagpengene som følge af manglende deltagelse i be-

handling. Den enkelte sygemeldte får således ret til at sige fra overfor behand-

ling uden at skulle frygte at miste sit forsørgelsesgrundlag.  

  

Endelig vil jeg gerne understrege, som beskæftigelsesministeren har gjort i 

anden sammenhæng over for Folketinget, at der selvfølgelig tilkendes førtids-

pension til de mennesker, hvor der ikke er andre muligheder, fordi deres ar-

bejdsevne permanent er meget begrænset, eller fordi de er så syge eller har 

så betydelige funktionsnedsættelser, at arbejdsevnen ikke vil kunne forbedres.  
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