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Sygdomsudvikling i / af jobcenterforløb? 

 
Nedenstående dokumentation er indsamlet i løbet af 7 dage via åben forespørgsel i 

Facebookgruppen Jobcentrets ofre.  

Spørgsmålet var:  

”Kan nogle af gruppens medlemmer bekræfte om det er sandt:  

 Oplever man (hvordan) som sygemeldt med tilknytning til jobcenter, at blive 
mere syg af selve kontakten og sagsbehandling i jobcentrene? ” 

Enkelte har valgt at være anonyme (kun indsamler af oplysninger kender identitet), andre 

har delt på opslaget i den offentlige gruppe. I de fleste af nedenstående sager, er 

forværringen dokumenteret af egen læge eller anden lægefaglig specialist.  

Opslaget har været aktivt fra 14. til 21. september 2017, efter beskæftigelsesministerens 

udsagn til samråd den om at beskæftigelsesborgmester i København, var blevet 

misforstået, da hun i 3Fs fagblad blev citeret for, at syge borgere blev mere syge af at 

være tilknyttet jobcentrene.  

Svarene er indkommet fra flere kommuner rundt i landet, det er således ikke kun en 

københavnsk problemstilling. Som det ses af nedenstående, kan det heller ikke bekræftes 

som det udlægges af KL’s formand, at der er tale om enkeltsager. Udover de her 

indkomne, vil der kunne dokumenteres endnu flere, hvis opslagstiden forlænges eller der 

spørges rundt i lignende grupper for landets syge medborgere. 

Kommuner står opført alfabetisk. Når der citeres direkte fra opslag, er det skrevet i kursiv. 

Der er tale om, i de fleste tilfælde, forkortede udsagn. Indsamlers bemærkninger i [ ]. 

 

Aalborg, kvinde, 30 år: 

Sygemeldt med stress og depression. 

Efterfølgende er der kommet høj grad af angst til og høj grad af mistro til systemet, da hun 

er er i tvivl om jobcentret prøver at hjælpe hende, i og med de forcerer hendes 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet uden hensyntagen til hendes præmisser ligesom hun 

oplever det som, der bliver taget langt flere økonomiske end menneskelige hensyn. 

 

Assens, kvinde, 50 år: 

Sygemeldt pga. gigt i ryggen. Et sagsforløb på næsten 8 år.  

Har fået angst pga. jobcenter, så har været tilknyttet psykiatrisk afdeling, i 3 et halvt år 

pga. belastningsangst, stationær i 2014. Efterfølgende dokumenteret forhøjet blodtryk, og 
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stress, som stille og roligt forsvandt efter afklaring til førtidspension. Blodtryk skal nu 

tjekkes årligt, stress vender tilbage i pressede situationer med sovende hoved, kinder og 

voldsom hovedpine. Var stationær, varig og uden behandling i 2012, først afklaret i 2016. 

 

Brøndby, mand, 39 år: 

Kom til skade på arbejdet august 2010. Faldt ca. 2½ - 3 meter ned fra en kant til en 

læsserampe. Landede på hovedet. Fik kraniebrud fra center & ned af nakken. 1 blødning i 

venstre frontal lap & i hjernehinden & 2 brækkede / bukkede ribben & 1 stk. mistet 

lugtesans. Hjerne udskiller ikke længere melatonin (søvnhormon): 

”Første år med sygemeldingen gik med uduelige møder ca. hver 3 måned på jobcenteret 

uden hjælp at hente. Faldt længere & længere ned i depression. I de nu 7 år det har stået 

på har jeg haft alt fra selvmordstanker, social angst, Stress, hjertebanken, diarre + 

voldsom adfærd i form af vredesudbrud over for familien. Jeg er sidenhen blevet 

diagnosticeret med PTSD & en del af ovenstående. ” 

Beskriver desuden at han udøver selvskadende adfærd ved at bide sig i finderspidserne, 

som et afløb for angst og tankemylder. 

 

Brøndby, kvinde, 55 år: 

Sygemeldt på grund af knogleskader efter alvorlig faldulykke med mange brud. 

Udvikler på grund af 8 års tilknytning til jobcentret PTSD, dårlige nerver, angst, 

korttidshukommelsen forværret, daglige selvmordstanker. 

 

Esbjerg, kvinde, 51 år: 

I 2009 opereret for stor diskusprolaps, har slidgigt i hofter og knæ, 3 diskusudposninger i 

nakken, tilbagevendende migræne gennem 20 år.  

Arbejdsledig og sygemeldt i flere perioder, kan ikke finde job pga. skånebehov, 

kommunens jobcenter vil ikke hjælpe med flexjob, senest sygemeldt igen i marts ’17 på 
grund af rygsmerter, depression og stress. 

 

Esbjerg, mand, 32 år: 

Sygemeldt på grund af arbejdsulykke, 3 discs ødelagt i ryggen. 

På grund af det økonomiske pres der opstår efter jobcentret ulovligt (der er afsagt dom til 

mandens fordel i retten) fratages ydelse efter 22 uger tilbage i 2014, indlægges han med 

svær depression på akutpsykiatrisk afdeling. 
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Esbjerg, kvinde, 51 år: 

Sygemeldt siden 2003, opereret i 2004 og 2016 slidgigt i ryggen.  

Tilkendt revalidering fra 2005 - 2011. Skal have 2 nye hofter. Holder på at det er pga, jeg 

var i arbejdesprøvning i 10 mdr. Fik mange flere smerter, og sat op i smertestillende. Har 

fået det psykiske dårlig, så har fået sovepiller, da jeg ikk kunne sove, pga tanke mylder 

over jobcenter og økonomi. Sidder og græder, mindst 3-4 gange om ugen, føler mig 

magtesløs. 

 

Faxe, kvinde, 49 år: 

Sygemeldt på kontanthjælp i 16 år med diagnoserne scoliose, sheuerman i lænden, 

hypermobil.  

Efter at være udsat for jobcentret og deres mistroiskhed, endt med hjælpemidler og 

hjemmehjælp og lider af angst og socialfobi. 

 

Frederikshavn, kvinde, 31 år:  

Sygemeldt august 09, grundet stress/depression, ADHD.  

Beskriver konsekvenserne af tilknytning til jobcenter således:  

” Jeg bliver fysisk syg inden møder kaster op, hovedpine, kan ikke sove. Hvilket ikke var 

sådan før 09. Sover dårligt, har svært ved at holde min vægt er undervægtig, har mistet 

tidsfornemmelsen og strukturering. Ved bare den mindste forandring reagerer jeg med 

depression, stress forvirring. Hvilket heller ikke var sådan før. Læge mistænker jeg har 

udviklet PTSD pga. kamp mod systemet. 

Daglige smerter i ryg og hofter samt kronisk hovedpine. Har lige fået konstateret slidgigt i 

ryg og hofter. Kronisk træt. Og står over for to operationer i hænderne. Endvidere er min 

blodprocent for lav, vitamin tal skæve og altid forhøjet infektionstal… blødende mavesår, 

samt små mavesår. Stress påvirkede lidelser i form af astma, svær allergi og svær 

børneeksem. Både læge og psykiater har beskrevet dette i udtalelser” 

 

Fåborg, mand, 50 år:  

Sygemeldt på baggrund af pludseligt vægttab (10 kg/1 uge). Viser sig at være en alvorlig 

nervesygdom.  

Som følge af sagsbehandling i jobcenter, beskrives nytilkomne symptomer som: Angst. 

Stress. Brænder hurtigt af. Stoler ikke ret meget på mennesker der arbejder inden for det 

offentlige.  
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Hvidovre kvinde, 49 år: 

Beskriver en forværring af PTSD-symptomer bl.a. re-traumatisering ved enhver 

henvendelse fra jobcentret/sagsbehandler. Især dem, der er direkte forkerte i forhold til 

lovgivning og ankeafgørelser. 

 

Hvidovre, kvinde, 44 år: 

Sygemeldt på grund af langtidsfølger efter en hjernerystelse samt dertil hørende 

nakkevridning. 

Oplever at få forværret sin tilstand med smerter, øget svimmelhed, hovedpine, rysten i 

kroppen og kvalme i en sådan grad at hun måtte sidde op og sove, på grund af 

sagsbehandler og 2.aktørs pres for at øge timeantal.  

Samme pres for at præstere, fører i første arbejdsprøvning til at kvinden indlægges på 

hospital til observation af belastning af hjertet. I anden arbejdsprøvning ligger hun i sengen 

hele ugen mellem hver gang hun skal i praktik, 1 time om ugen. Alligevel insisterer 2.aktør 

på at øge arbejdstiden til halvanden time.  

Kvinden beskriver at det pres, foruden den generelt dårlige helbredsituation, gør at hun 

ender med at blive påvirket psykisk. 

 

Hvidovre, mand, 56 år: 

Beskriver sig som normalfungerende i foråret. Dog hjemløs på kontanthjælp. Skulle på det 

tidspunkt samle timer for ikke at nå kontanthjælpsloftet og havde derfor fundet sig nogle 

timers rengøring.  

Jobcentret mente ikke det var det rigtige, da det ikke svarede til fuld tid, så de syntes 

hellere han skal i praktik. Med følgende konsekvens: 

”I juni måned fik jeg det dårligt jeg anede ikke hvem og hvor jeg var, når jeg stod op kunne 
jeg slet ikke samle tankerne det hele var et stort rod i mit hoved. Jeg blev sygemeldt og 

kom på hospitalet til undersøgelse med et blodtryk på 166, så hatten var lige ved at 

eksplodere. I dag har jeg det stadig dårligt kan ikke rigtig huske ting har mistet min 

koncentrations evne. ” 

 

Holstebro, kvinde, 48 år: 

Oprindeligt sygemeldt pga stress (spændingshovedpine) i februar 2005. Efter 2 år påvises 

diskusprolaps i nakken, samt piskesmæld.  

Herefter tilbagevendende depression, ekstremt lav stress tærskel, kronisk 

tarmbetændelse, personlighedsforstyrrelse (af Borderline type):  
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”Der er absolut ingen tvivl om, at mine depressioner igennem forløbet, samt min kronisk 

lave stress tærskel, skyldtes pres fra Jobcentret! ” 

 

Ikast – Brande, kvinde, 40 år: 

Sygemeldes i 2009 med stress/stressudløst depression. 

Allerede i 2010 konstaterede en psykolog på arbejdsmedicinsk at hun led af udbrændthed. 

Tvangsaktiveres [hvis en sygemeldt borger ikke deltager, sanktionerer jobcentret med 

fratagelse af ydelse] alligevel af jobcenter og skal deltage i praktikker, motionstilbud og 

kurser.  

Medfører at kvinden efter 8 år i systemet får konstateret kronisk belastningssyndrom, 

neurasteni og kronisk stress.  

 

København, kvinde, 56 år: 

Opr. Diagnose: påført rygskade, slidgigt L3/L4/L5, fibromyalgi, Rotator Cuff-syndrom 

venstre skulder 2013 (slitage af skulderskål) + slidgigt i venstre knæ. 

Sendt i arbejdsprøvninger og grundet manglende hensyntagen til funktionsnedsættelser, 

har det medvirket til yderligere smerter og flere diagnoser, herunder: dyssociale - og 

angsttendenser. I systemet siden 2001. 

 

København, mand, 42 år: 

Oprindeligt sygemeldt på grund af Fibromyalgi.  

Efter at have været tilknyttet jobcentret i 8 år, har han udviklet angst og depression med 

selvmordstanker. 

 

København, kvinde, 45 år: 

Syg fra barndommen, hjertefejl, flere operationer, spiseforstyrrelse siden 14års alderen, 

tilbydes ved fyldte 18. år førtidspension. Kvinden afslår, da hun ønsker uddannelse, job og 

samme muligheder som andre. Under uddannelse kommer hun ud for en bilulykke, der 

medfører Piskesmæld, kronisk ryg problematik siden, hovedpiner og ptsd.  

Trods uddannelse og job, lykkes det ikke at passe arbejdet så hun opsiges på grund af for 

mange sygemeldinger. Det lykkes ikke på noget tidspunkt at fastholde en stabil tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Forværring af tilstand efter fødsel i 2002 og drabsforsøg i 2007. 

Herefter også diagnosticeret med personlighedsforstyrrelse.  
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Beskriver kontakt med jobcentersystemet, der i dag hverken har afklaret hende til 

førtidspension eller flexjob, således:  

”Min PTSD er konstant holdt i max beredskab pga. mangelfuld og forkert sagsbehandling. 

Alt har føltes som et stort overgreb. 

Har aldrig oplevet noget så nedbrydende og inkompetent. Aldrig har jeg følt mig så 

skamfuld og lidt værd som menneske som disse år i dette system. ” 

 

København, kvinde, 45 år: 

Sygemeldt med inoperabel svulst i hjernen og som giver kramper. Derudover halstumor, 

slidgigt, struma, astma, bronkitis, diskusprolaps, skrumpenyre, og nyrebetændelse. 

Har udviklet PTSD som følge af sagsbehandling i jobcenter. 

 

København, kvinde, 42 år:  

Kun sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet siden studentereksamen grundet en senere 

diagnosticeret personlighedsforstyrrelse med primært ustabile/borderline-træk. Mange 

korte ansættelser med efterfølgende opsigelser og/eller sygemeldinger.  

Oplever forværring af angst, uro, stress op til møder i jobcentret, tager ekstra beroligende 

medicin i flere dage op til møder. Mange selvmordstanker, især ved øget pres i form af 

forsøg med aktivering.  

Forsøger at dæmpe den daglige uro med overspisninger hvilket har givet en kraftig 

vægtøgning (30kg +) indenfor de seneste par år. Følgesygdomme af fedme såsom for højt 

kolesterol, forhøjet levertal, dårligere kondition mv. 

 

København, kvinde, 36 år: 

Har ikke været på arbejdsmarkedet, foruden nogle forsøg som ikke gik, og som ikke 

varede længere en et halvt års tid af gangen og endte i psykoser eller dyb depression.  

Hun fortæller selv [forkortet]:  

”Jeg bliver nød til at fortælle min historie så jeg kan gøre det klart hvorfor det er så 

forfærdeligt for mig hver gang jeg bliver tvunget på jobcenteret. For mig er det tortur. 

Jeg er blevet fysisk og psykisk misbrugt af min mor fra helt lille af, jeg er blevet seksuelt 

misbrugt af en voksen "ven" fra jeg var 14... Som 20årig fik jeg en psykose hvor jeg 

fuldstændig mistede min forstand. Under psykosen gik jeg rundt i København på bare tær 

og fuldstændig sårbar min hjerne var brændt sammen og der var hurtigt nogen der 

udnyttede min tilstand. I den uge hvor jeg gik rundt, blev jeg voldtaget 2 gange, såvidt jeg 

kan huske. 
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Siden har jeg været indlagt for depression og selvmords tanker. 

 Jeg blev så stresset af kommunen på dette tidspunkt at jeg stoppede al kontakt med dem 

jeg magtede det ikke oven i alt det andet. Så jeg fik ikke nogen penge derfra i 6 måneder. I 

de 6 måneder gik jeg ud og gjorde noget dumt for at få penge. ”    

 

København, mand, 46 år: 

Sygemeldt pga kroniske smerter og tilbagevendende depressioner.  

Efter sagsbehandling i jobcentret desuden kronisk belastningsreaktion og 

selvmordstanker. 

Kronisk belastningsreaktion [i visse sammenhænge også kaldet jobcentersyndrom] 

beskrives af vedkommende som:  

”Selvmordstanker. Derudover kronisk stress, håbløshed, hukommelsesbesvær, svært ved 

at overskue ting, konstante bekymringer om økonomi og fremtid. “Allergi” overfor 
Jobcenter. ” 

 

København, kvinde, 65 år (60 på førtidspensionsansøgningstidspunktet): 

Rask. Tilmelding til jobcenter på grund af ledighed.  

Under ledighedsperioden udvikles spinalstenose på grund af stresstilstand opstået som 

følge af afslag på enkeltydelse til betaling af elregning. Grundet spinalstenose søges 

førtidspension (afslag x 3). 

 

København, kvinde, 56 år: 

Syg på kontanthjælp i 25 år. Lider af knogleskørhed leddegigt, slidgigt i hofte og knæ, 

diskusprolaps i ryggen og forstadie til mavesår og får medicin som ødelægger maven. 

Angstlidelse forstærkes af kontakt med jobcenter. 

København, kvinde, 55 år: 

Sygemeldt på grund af AL Amyloidose og immundefekt.  

Symptomer efter møde m jobcenteret: langvarig penicillinresistent betændelse i tarmen 

siden februar 2017 erhvervet under praktikforløb, andre infektioner oveni, deraf lavere 

funktionsniveau, indlæggelse og masser antibiotika behandlinger.  

Udviklet stress pga. økonomi, utryghed og bare blive sendt rundt. Mangel på professionel 

rådgivning. Søvnproblemer og man mistet tro på at man kan noget. Opgivende. 

 

Lolland, kvinde, 33 år: 
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Fik kontanthjælp som 18. årig pga. borderline personlighedsforstyrrelse, med diverse 

følge- og symptomlidelser bl.a. angst, depression, spiseforstyrrelse. Jobcenterkontakt har 

medført: 

”Blev presset ud i arbejdsprøvninger, aktivering, virksomhedspraktik mv, langt over hvad 

jeg magtede og blev som følge deraf holdt i en 8 år lang depression, hvor jeg var suicidal 

af flere omgange og i lange perioder.  

Hver eneste arbejdsprøvning har ført til depression og at jeg blev suicidal. 

Det har slidt på krop og sjæl, således at jeg i dag er udbrændt grundet mange års 

overbelastning. Jeg har hukommelsesbesvær, bliver hurtigt træt, generelt udmattet, samt 

at de mange års depression har udtørret mine led og ført til forværring af sårbare led, at 

jeg i dag har gigtsmerter i næsten alle led, værst i knæ, hofter, hænder og fingre. ” 

 

Nordfyn, mand, 45 år: 

Sygemeldt pga. skoliose, smerter. 

Sendes trods læges advarsel i praktik, der ender med en kraftig forværring af smerter, så 

må tage mere medicin og beskriver sig som ”en knækket mand” ovenpå kampen med 
jobcentret. Sagen har været bragt i Tv2 Lorry, Fyn. 

 

Næstved, kvinde, 39 år: 

Fik i 2013 konstateret at medfødt Spondylosis, havde gjort at rygsøjle var faldet 1.3-1.5 cm 

fremad. Tilstanden er Kronisk og stationær, med udsigt til forværring. Operation ikke 

muligt. Daglige smerter er ulidelige og hun kan ikke gøres smertefri. 

Er i hensyntagende praktik, godkendt af læge og ergoterapeut samt vurderet optimal ift. 

kvindens begrænsninger. Arbejdsstedet vil gerne tilbyde flexjobsansættelse, dette har 

jobcentret sagt nej til.  

Hun beskriver at: ”Jeg er nu bange, jeg ryster når der kommer en besked om der er brev 

fra kommunen [= jobcentret, det er deres område hun hører under]... jeg græder i tide og 

utide - og kan ikke håndtere samtaler med sagsbehandler. Min læge har måtte sygemelde 

mig så jeg kunne få fred fra kommunen. Det er ikke mit arbejde der smadrer mig psykisk - 

det er kommunen. ” 

 

Næstved, kvinde, 61 år: 

Oprindelig hoveddiagnose: Søvnsygdom (svær PLMD), der ikke responderede på nogen 

behandlinger. Og følgesygdomme som diabetes 2, psoriasis, kronisk svimmelhed, samt 

koncentrations- og hukommelsesproblemer:  
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”Efter knap 7 år i systemet fik jeg undervejs slem angst og stress, der nu efter næsten 2 år 

på førtidspension stadig viser sig, når der fx. kommer post i eBoks. Under arbejdsprøvning 

kom både mit blodtryk og min ellers velregulerede diabetes ud af kontrol… Først efter 

næsten 2 år kom mit blodtryk igen på plads, men det driller stadig af og til. Og jeg er i fast 

medicinering. ” 

 

Rebild, kvinde, 57 år: 

Stoppede på job pga. stress. 

Beskriver selv:  

”Gik hjemme nogle måneder og fik det bedre. Så trådte jobcenter til. Pressede mig til 

lykkepiller som gav mig angst i meget voldsom grad. Fik mange selvmordstanker og blev 

indlagt efter [selvmords-?] forsøg. Meldte mig ud af systemet da det ellers ville have kostet 

mig livet. Jeg har været uden indtægt i 4-5 år nu. ” 

 

Ringsted, kvinde, 23 år:  

Sygemeldt med angst siden 2015. Medicin uden effekt. 

Angsten forværres af sagsbehandling og kontakt med jobcenter. Øget 

tristhedsfornemmelse kommer oveni. 

 

Ringsted, kvinde, 52 år: 

Sygemeldt med depression, hukommelsesbesvær, smerter. Diagnosticeres efterfølgende 

med fibromyalgi og bipolar lidelse.  

Tilstand forværres af sagsbehandling i jobcentret, der giver angst og stress tilstand oveni. 

Kronisk eksem på hænder og fødder forværres kraftigt af den medfølgende stress. At 

borger får tilknyttet en mentor, udløser kraftigt angstanfald. 

 

Rødovre, kvinde, 42 år: 

Sygemeldes 2009 med depression. Har været tilknyttet 2 andre kommuners jobcentre 

siden da. Efterfølgende kommer flere psykiske diagnoser til: ptsd, angst, borderline tillige 

med smerter fremkommet af diagnosen fibromyalgi i svær grad, samt slidgigt i begge 

hofter. Stærk mistanke om endormitriose.  

Kvinden beskriver et forløb i jobcentret der bedst kan beskrives som 1 skridt frem og 2 

tilbage:  

”Kommunen [jobcentret] sørgede faktisk for at jeg opnåede et lille fremskridt, eller rettere 

det sted de sendte mig hen, fik jeg nok tillid til at de ville mig det bedste. Desværre 
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ønskede kommunen ikke at ofre flere penge, trods det private behandlingssted også 

havde fået mig ud af Cannabis selvmedicinering. 

 

Kommunen fratog mig chancen for at komme helskindet ud på den anden side, med den 

tid jeg havde brug for og de personer jeg stolede på. Jeg er stærkt på vej tilbage til square 

0 - nu med flere smerter og mindre tro på at jeg kommer videre. Så ja - det er direkte afledt 

af jobcenter. ” 

 

Skanderborg, kvinde, 50 år: 

Sygemeldt med stress, hukommelsesbesvær. 

Stadig syg efter 6 måneder; men raskmelder sig som ledig da jobcentret stiller krav om at 

hun skal aktiveres gennem praktikforløb i en dagligvarebutik.  

Som ledig kommer bliver hun aktiveret i praktik på en skole. Dette medfører at 

stresstilstanden forøges og der udvikles angst oveni. Generelt oplever hun sin situation 

forværret, har flere gange haft påtrængende selvmordstanker.  

 

Skanderborg, kvinde, 48 år: 

Oprindeligt sygemeldt på grund af stress, depression, piskesmæld. Tilkendt flexjob i 2012. 

Har været i psykiatrisk behandling siden 2011 med evasiv personlighedsforstyrrelse, 

neurasteni, tilbagevendende depressioner.   

Sygemeldes 2016 med psykisk overbelastning, stress og angstanfald pga. systemet 

(mistanke om socialt bedrageri). Udløser prompte et angstanfald! Kontrolsag lukkes. 

Indkaldes til "opfølgning" på fleksjob. Mødt med mistillid, mistro og beskyldninger om at 

lyve og putte penge i egen lomme. Fratages fleksjobbevilling. Afslag på kontanthjælp gr. 

fejl i sagsbehandling. Genvinder ret til fleksjob i Ankestyrelsen. Lider stadig af angst, 

natlige mareridt og pludselig natlige opvågninger med angst og er i choktilstand.  

 

Slagelse, kvinde, 44 år: 

Sygemeldt pga. trafik ulykke i 2014 som gav diskusprolaps, piskesmæld og vrid i 

rygsøjlen, derefter epilepsi, operation i hjernen grundet en tumor, kroniske smerter. 

Efterfølgende tilknytning til jobcenter også angst, depression og nu PTSD: 

”Kan ikke tåle nogen former for pres og har brug for fred og ro… Kan ikke overskue at man 
gang på gang skal fortælle, at man har det af H.... til. ” 

 

Sønderborg, kvinde, 51 år:  
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Sygemeldt for 20 år siden på grund af PTSD. Har løbende været tilknyttet 

arbejdsmarkedet; men har måttet opgive igen efter få måneder, og derefter bruge 8 

måneder på at komme sig.  

Forløb i jobcenter forstærker symptomer med angst, stress, depression, 

hukommelsesbesvær og svimmelhed. 

 

Sønderborg, kvinde, 35 år: 

Sygemeldt for depression siden år 2010, får senere diagnosen borderline.  

Har trods 3 års terapi daglige selvmordstanker, forværrede stresssymptomer som 

hovedpine, svimmelhed, tung i kroppen, hjertebanken, kvalme, sitren og smerter i 

kroppen, diarré, træthed, angst, deprimeret, paranoia, mistroisk, skyldfølelse. 

 

Tønder, kvinde, 48 år:  

Sygemeldt efter arbejdsskade okt. 2014. Beskadiget ryg.  

Symptomer efter møde med jobcenter: Mavesår, stressrelateret hudsygdom (Rosacea), 

taber håret, tit hovedpine. 

 

Vejle, kvinde, 33 år: 

Oprindeligt sygemeldt med fibromyalgi. 

Har gennem et 12 år langt sagsforløb udviklet Posttraumatisk stress reaktioner: 

”Fx hvis jeg troede der lå et brev fra jobcenteret/sagsbehandleren. Jeg kom igennem med 

selvbetalt juridisk rådgivning.  

I dag tåler jeg ikke stress påvirkning. Før kunne du smide hva’ som helst min vej. I dag 

stresser jeg over det mindste. ” 

 

Vordingborg, mand, 52 år:  

Sygemeldt på kontanthjælp efter arbejdsulykke tilbage i 1987.  

Presset fra jobcentret og den dårlige økonomi har indtil videre ført til 2 x hjemløshed, 

blodprop i hjernen og 3 selvmordsforsøg med psykiatriske indlæggelser til følge. 

 

Århus, mand, 47 år: 

Modtager sygedagpenge fra midt i 2010 pga. udbrændthed. Diagnosticeret i 2010 med 

ADHD. 
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Efter at være kommet ind i jobcentersystemet er alt både psykisk og fysisk gået ned ad 

bakke pga. jobcentret: Tabte næsten 25 kg i 2015 pga. stress og overbelastning hvor 

kroppen og psyken sidst i 2015 slukkede lyset, var ved at dø. 

Ender i februar 2016 på psykiatrisk akut modtagelse med selvmordstanker og er ved at 

blackoute igen. Har udviklet generaliseret angst, kronisk belastnings syndrom og kronisk 

træthedssyndrom. 

 


