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Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har i brev af 14. november 2014 stillet føl-

gende spørgsmål nr. 190 (alm. del), som hermed besvares.  

  

 

Spørgsmål nr. 190: 

”Vil ministeren oplyse, om svaret på SUU alm. del – spørgsmål 826 (2013-14) be-

tyder, at man kan afslå behandling på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidel-

ser, uden at dette har konsekvenser for de ydelser, man evt. modtager fra det of-

fentlige? Og vil ministeren i bekræftende fald oplyse, hvordan man som borger 

konkret skal agere i den situation?” 

 

 

Endeligt svar: 

For personer med sammensatte problemer udover ledighed, fx personer i ressource-

forløb, i jobafklaringsforløb og sygemeldte, er der behov for en helhedsorienteret 

og tværfaglig indsats. Hvilken indsats, der er den rigtige skal bero på en konkret 

vurdering af personens ressourcer og behov. 

 

Det er derfor afgørende, at jobcenteret i hvert enkelt tilfælde vurderer om en be-

stemt indsats kan bringe den ledige tættere på beskæftigelse. 

 

Borgere har som udgangspunkt pligt til at deltage i de tilbud, som jobcenteret giver 

i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og andre be-

skæftigelsesfremmende foranstaltninger, herunder tilbud eller foranstaltninger som 

led i sygeopfølgning. 

 

Såfremt jobcenteret tilbyder borgeren en behandling på baggrund af en lægefaglig 

vurdering, eksempelvis fra en speciallæge, som med rimelig sikkerhed kan medføre 

en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen, kan den dermed være en 

betingelse for hjælp. Behandlingen må aldrig indeholde risiko for personens liv el-

ler førlighed.  

 

Således, kan der udelukkende stilles krav om behandling, såfremt det medvirker til 

at bringe personen tættere på arbejdsmarkedet.  

 

Med ”Aftale om en reform af sygedagpengesystemet” er der desuden indført en 2-

årig forsøgsordning fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016, hvor en sygemeldt borger kan 

afvise en lægebehandling, som vedkommende ikke ønsker, uden at det får betyd-

ning for retten til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller muligheden for at få 

tilkendt fleksjob eller førtidspension.  
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Forsøgsordningen indebærer, at en borger, der ikke ønsker at deltage i en anbefalet 

lægebehandling, får ret til at få forelagt sin sag for klinisk funktion, som skal vur-

dere, om der kan anbefales anden behandling end den, som den sygemeldte er ble-

vet tilbudt. Hvis klinisk funktion kan anbefale anden behandling, men borgeren 

heller ikke ønsker denne, kan vedkommende også afvise denne behandling.  

 

Borgeren har pligt til at medvirke til, at sagen forelægges klinisk funktion. Således 

kan manglende deltagelse få betydning for retten til sygedagpenge, ressourcefor-

løbsydelse eller muligheden for at få tilkendt førtidspension eller fleksjob. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Henrik Dam Kristensen 


