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Baggrund 
Den daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal 
Alliance indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesy-
stemet - økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. 

 
Der blev i den forbindelse indført en toårig forsøgsordning, hvor borgere kan afvise 
behandling af læge, uden at dette får betydning for deres ret til at modtage syge-

dagpenge eller ressourceforløbsydelse eller til at blive bevilget et fleksjob eller 
tilkendt førtidspension.  

 

Forsøgsordningen blev forlænget fra den 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2019, 
dog forenklet således, at hvis en borger afviser en lægebehandling, skulle sagen 
forelægges sundhedskoordinatoren fremfor hele klinisk funktion. 

 
I 2018 er der foretaget en høring i 13 af landets kommuner samt regionernes klini-
ske funktioner. Høringen viser, at også den nuværende ordning anvendes i et be-

grænset omfang, og at anvendelsen af ordningen ikke synes at være steget, siden 
den første forsøgsordning blev indført. Høringen viser desuden, at sundhedskoor-
dinatoren i et begrænset omfang kan pege på en alternativ behandling. 

 
Forligspartierne bag sygedagpengereformen har derfor aftalt, at ordningen skal 
gøres permanent, men at den skal justeres således, at kommunen efter den 30. juni 

2019 ikke skal inddrage sundhedskoordinatoren, hvis den sygemeldte afviser at 

modtage lægebehandling. 
 

Formål 
Formålet med forslaget er at sikre, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at tage 
imod en behandling, som vedkommende er utryg ved. 

 
Det foreslås, at den eksisterende forsøgsordning gøres permanent, men den juste-
ring, at kommunen efter den 30. juni 2019 ikke skal inddrage sundhedskoordinato-

ren, hvis den sygemeldte afviser at modtage lægebehandling. 
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Den primære målgruppe 
Forslaget skønnes primært at være relevant for personer på sygedagpenge, som 

afviser lægebehandling. Det beror på, at det typisk vil dreje sig om behandlingsfor-
slag forud for f.eks. visitation til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension, hvor 
borgeren netop typisk vil være sygedagpengemodtager.  

 
I forløbsperioden skønnes der alt at have været mellem 150 -200 sager, hvor borge-
ren har afvist en lægebehandling. Det svarer til ca. 150 sager årligt.  

 

De sekundære målgrupper 
Der er ingen sekundære målgrupper for lovforslaget. 

 

Samlet vurdering 
Det vurderes, at kvinder og mænd vil blive berørt af forslaget på samme måde.  
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