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Generel og Principiel Klage over, at Jobcenter København bestiller 
lægeundersøgelser af borgere uden deres skriftlige samtykke 
1 meddelelse 

 18. december 2017 kl. 15.05 

Til: Borgerrådgiveren København <borgerraadgiveren@kk.dk>,  

Til Borgerrådgiveren i København 

Vester Voldgade 2A 

1552 København 

 
Generel og Principiel Klage over, at Jobcenter København bestiller lægeundersøgelser 
af syge/handicappede borgere hos Klinisk Funktion og andre uden deres skriftlige 
samtykke 

 
Afsender: xxxx xxxxxxxx, cpr.nr.  xxxxxx-xxxx med orientering til mine 2 bisiddere 

 
 

Indledningsvis vil jeg bede Borgerrådgiveren om at behandle denne klage generelt og principielt, da jeg ikke er den 

eneste, Jobcentret har bestilt lægeundersøgelser af uden mit skriftlige samtykke, og som jeg bl.a. finder er i modstrid 

med Proportionalitetsprincippet i LOV nr 442 af 09/06/2004. 

 
For en sikkerhedsskyld fremsender jeg også min principielle klage til jer i E-post i tilfælde af, at I ikke vil behandle 

denne e-mail principklage. 

 
Jeg vil starte min klage med at oplyse, at jeg klagede over, at min tidligere sagsbehandler HR bestilte en psykiatrisk 

speciallægeundersøgelse af mig på Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital i oktober 2016 helt uden mit vidende 

og skriftlige samtykke. 

 
Min partsrepræsentant - Kofoeds Skoles advokat – klagede på mine vegne over det til Borgerrådgiveren, og 

efterfølgende fik jeg en skriftlig beklagelse fra Centralforvaltningen. 

 
Min nuværende sagsbehandler AO har den 23. oktober 2017 bestilt en psykiatrisk vurdering af mig på Klinisk 

Funktion igen uden mit skriftlige samtykke, selvom han i vedhæftede LÆ 271 attest har påstået, at jeg har givet mit 

skriftlige samtykke til undersøgelsen. 

 
Min nuværende sagsbehandlers begrundelse er, at der ikke er sammenhørighed i alle de akter der forelagt (og som 

ikke er forelagt) samt den præstation jeg har udenfor Jobcentret, herunder i den forening som jeg er medstifter af  og 

min rolle som bisidder. 

 
Min nuværende sagsbehandler har desuden anmodet om, at Klinisk Funktion og en speciallæge i psykiatri svarer på 

om beskæftigelsesrettede aktiviteter, som tager højde for mine skånebehov, vil være kontraindiceret, og hvis ja, skal 

det lægefagligt uddybes og begrundes. 

 
Med henvisning til de 2 vedhæftede samtykkeerklæringer fra hhv. 2016 og 2017, har jeg ikke givet skriftligt samtykke 

til, at Jobcentret kan bestille lægeundersøgelser af mig på Klinisk Funktion. Jeg har alene givet mit skriftlige 

samtykke til, at Jobcentret kan indhente og videresende personlige oplysninger bl.a. fra/til Klinisk Funktion. 

 
Da min tidligere sagsbehandler bestilte en psykiatrisk speciallægeundersøgelse af mig i 2016, afviste Psykiatrisk 

overlæge JD på Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital i første omgang undersøgelsen. 

 
Min tidligere sagsbehandler fremsendte efter Klinisk Funktions afvisning nye oplysninger om mig igen uden mit 

vidende og skriftlige samtykke. Psykiatrisk overlæge JD bestilte derefter en psykiatrisk 

speciallægeundersøgelse på 2-3 timer hos praktiserende psykiater PG uden at inddrage mig først. Se 

vedhæftede brev fra psykiater PG.  

 

Psykiatrisk overlæge JD på Klinisk Funktion skrev i vedhæftede journal den 25-10-2016 følgende: 

 
”I første omgang har man skrevet til sagsbehandler at man ikke ser indikation for psykiatrisk speciallægeudredning  
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idet på det tilsendte ikke ses at være psykiatriske symptomer hos patienten. Sagsbehandler har skrevet tilbage at 

patienten mener at have PTSD, at hun optager alt, lægger det på nettet og føler sig udsat for overgreb fra systemer, 

klager i et væk. Jeg har skrevet tilbage til sagsbehandler at vi indkalder patienten til psykiatrisk 

speciallægeundersøgelse. Undersøgelsen kan ske hos ekstern psykiater. Psykiatrisk overlæge JD/jkv” 

 
I henhold til Proportionalitetsprincippet i LOV nr 442 af 09/06/2004 ser jeg det med, at Jobcentre bestiller 

speciallægeundersøgelser af borgerne på Klinisk Funktion uden deres skriftlige samtykke som forsøg på at 

gennemtvinge tvangsforanstaltninger over for borgerne. 

 
I min konkrete og individuelle sag var jeg allerede i 2011-2012 igennem psykiatrisk udredning for PTSD, og min 

psykiater har senest overfor Jobcentret i vedhæftede LÆ 125 attest af 29. juni 2017 erklæret dette: 

 
"Pt. har som ved kontakten i 2011 symptomer som ved PTSD. ” + ”Det drejer sig således om en kronisk 

belastningsreaktionstilstand, opstået på baggrund af pts. overordentlig belastende livsvilkår og vedligeholdt og 

forværret af de uafklarede og dermed utrygge forhold vedr. fremtiden.” + ”Hendes belastningssymptomer vil 

forhåbentligt langsomt kunne bedres, men er helt afhængig af om den sociale situation finder en afklaring. Der er 

ikke relevante uprøvede behandlingsmuligheder hverken mht. medicin eller psykoterapeutisk. ” 

 
Min praktiserende læge erklærede den 12. september 2017 i vedhæftede LÆ 265 desuden følgende overfor både 

Jobcenter og Rehabiliteringsteamet vedr. mit forværrede psykiske helbred og mit forværrede fysiske helbred: 

 
”Psykiater har tidligere udtalt sig om funktionsevnetab i forhold til psykisk belastningsreaktion. Dette bør fortsat være 

tungtvejende som beslutningsgrundlag for pt’s arbejdsevne.” + ”Der er så mange hensyn, hun skal tage hver dag pga. 

helbredsproblemer af de mange forskellige karakterer. Dette er samlet set ikke foreneligt med job eller 

uddannelsesevner. Pt har simpelthen for mange helbredsbetingede smerter og dysfunktioner fysisk og mentalt til, at 

fokus og kræfter kan mobiliseres til noget andet.” + ”Helbredsproblemerne er ligeledes beskrevet i LÆ 265 feb. 2016. 

Pt kan ikke fysisk og psykisk holde til ressourceforløb eller anden aktivering. ” 

 
Da jeg har været i kontakt med en del andre københavnere, hvor Jobcentret også har bestilt indtil flere 

speciallægeundersøgelser af dem på Klinisk Funktion - og desværre også af købte eksterne lægekonsulenter, der har 

undersøgt borgere i et baglokale på Jobcenter Lærkevej - uden at sikre, at de har givet sit skriftlige samtykke til det 

først, beder jeg derfor Borgerrådgiveren om generelt og principielt at lave en tilbundsgående undersøgelse af denne 

ulovlige tvangsforanstaltningspraksis i Jobcenter København. 

 
På forhånd tak 

 
Med venlig hilsen 
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