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Folketingsmedlem Jette Gottlieb (EL) har den 17. december 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 627, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 627: 

”Hvad vil ministeren gøre ved, at Københavns Kommune og muligvis andre kom-
muner benytter sig af, at et privat psykologfirma fungerer som obligatorisk psyko-

logklinik i jobcentrets lokaler, når al sundhedsfaglig udredning, diagnosticering, og 

behandling ifølge kommunens behandling af en tidligere sag er forbudt, jf. også 

ministerens svar af 14. juni 2018, BEU alm. del, spørgsmål S 246?” 

Svar: 

Jeg kan som minister ikke tage stilling til den eller de konkrete sager, som der hen-

vises til. Men jeg kan generelt oplyse om de regler, der gælder for kommunernes 

indhentning af helbredsmæssige oplysninger til brug for kommunernes behandling 

af sager på beskæftigelsesområdet.  

 

Kommunerne skal altid foretage en konkret vurdering af, hvilke helbredsmæssige 

oplysninger, det er nødvendigt at indhente i oplysningen af borgerens sag, ligesom 

det er kommunens ansvar, at de helbredsmæssige oplysninger tilvejebringes inden 

for de lovgivningsmæssige rammer. 

Det er helt centralt, at kommunen er opmærksom på, at sundhedsfaglig undersø-

gelse og behandling ikke må indgå i den sundhedsfaglige rådgivning, men skal fo-

regå i sundhedssystemet, fx hos borgerens egen læge eller speciallæger. 

  

Med sundhedsfaglig rådgivning forstås den rådgivning om borgerens mulighe-

der for at arbejde, som sundhedspersoner yder på baggrund af sagens oplysnin-

ger. Det kan fx være at klarlægge betydningen af indholdet i lægeattester, jour-

naloplysninger mv. i forhold til borgerens muligheder for arbejde eller uddan-

nelse, vurdere om der er evt. relevante sundhedsfaglige aspekter, som vil kunne 

belyse sagen yderligere, eller at vurdere skånebehov ift. tilbagevenden til ar-

bejde.  

Med sundhedsfaglig vurdering forstås typisk den vurdering af borgerens hel-

bredssituation, som kommunen rekvirerer i form af lægeattester og speciallæge-

attester.  
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Af hensyn til blandt andet borgerens retssikkerhed må den sundhedsfaglige person, 

som undersøger borgeren og stiller en diagnose, eksempelvis ikke samtidig have 

kompetence til at beslutte hvilke ydelsesmæssige konsekvenser, helbredsforhold 

har for borgeren. 

 

I sager, der skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam, kan kommunen kun 

indhente lægeattester fra borgerens praktiserende læge og regionens kliniske funk-

tion. Endvidere kan kommunen kun indhente en vurdering eller undersøgelse fra 

psykolog hos regionens kliniske funktion. 

 

I andre sager på beskæftigelsesområdet, er det kommunen, der tilrettelægger, hvor-

dan helbredsoplysninger, herunder en vurdering fra fx psykolog, tilvejebringes. 

Kommunen kan fx indhente oplysninger fra en psykolog til brug for sagsbehandlin-

gen med borgerens samtykke. 

Der findes i beskæftigelseslovgivningen ikke regler, der hindrer, at en psykolog ek-

sempelvis lejer nogle lokaler af kommunen og foretager vurderingen af borgeren i 

disse lokaler. Men der findes klare regler for kommunernes arbejde med den hel-

bredsmæssige oplysning af sager, herunder rammerne for den sundhedsfaglige råd-

givning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet. 

 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 


