
 

Godkendt referat af andet dialogmøde med 

Klinisk Funktion på Socialmedicinsk Center, 

Frederiksberg hospital den 21. februar 2018 
 
 

Deltagere fra Klinisk Funktion: Ledende overlæge Sven Viskum, overlæge Henrik Agerlin, sous-

chef og ansvarlig for sundhedskoordinatorerne samt overlæge Birgit Drews, ansvarlig for faglighe-

den i Klinisk Funktion. 
 

Deltagere fra Borgerorganisationen Liv Over Lov: Bitten Vivi Jensen, Esben Maaløe og Jane 

Pihlmann 
------------------------------------------------- 

 

Sven Viskum indledte mødet med igen at udtrykke interesse i at være i løbende dialog med borger-

organisationerne ift. udveksling af erfaringer og synspunkter bl.a. om nytteløse ressourceforløb og 

en meget høj barre for at få førtidspension. Sven Viskum udtrykte også, at Klinisk Funktion er enig 

med borgerorganisationerne i, at for mange ressourceforløb er alt for lange og nytteløse. 
 

Sven Viskum informerede kort om historien bag Socialmedicinsk Center på Frederiksberg hospital. 

Centret blev til i oktober 2012, som arbejdsmarkedets parter og praktiserende læger kunne henvise 

patienter til. Siden fleksjob- og førtidspensionsreformen trådte i kraft den 1. januar 2013, har kom-

munernes Jobcentre og Rehabiliteringsteams også kunne henvise borgere/patienter til centret. 
 

Henrik Agerlin informerede om, at Klinisk Funktion møder 12.000 borgere ude i kommunerne og 

ser 1.000 borgere i Klinisk Funktion om året. 
 

Til spørgsmålet om, hvordan Klinisk Funktion ind imellem kan komme frem til en anden vurdering 

af en borgers funktionsevne end 5-10 af borgerens egne specialister, som har fuldt dem i en årræk-

ke, svarede Sven Viskum, at det kan skyldes, at Klinisk Funktion ofte snakker med en borger i 2 

timer, og at Klinisk Funktion ofte har flere baggrundsoplysninger end andre læger samt at det ind 

imellem ender ud med, at det borgeren fortæller til Klinisk Funktion ikke hænger sammen med det, 

borgerens egne specialister har skrevet i sagen. 
 

Klinisk Funktion og Liv Over Lov er enige i, at arbejdsevnen er en delmængde af funktionsevnen, 

og at de to ting ikke kan adskilles fra hinanden som to selvstændige størrelser. Der, hvor der kan op-

stå uoverensstemmelser mellem Klinisk Funktion og borgerorganisationerne, kan være i de tilfælde, 

hvor varigt syge og handicappede borgere vil give meget køb på sin funktionsevne, fordi det at for-

blive beskæftiget på arbejdsmarkedet er meget vigtigere for dem end det at have nok funktionsevne 

tilbage til f.eks. at bruge nogle af sine kræfter/ressourcer på et aktivt fritidsliv og et aktivt socialt liv. 
 

Dialogmødet varede i 2 timer. For at referatet ikke bliver for langt og teksttungt, vil resten af refera-

tet være Klinisk Funktions svar på de spørgsmål, som Liv Over Lov fremlagde skriftligt på mødet. 
 

1. Hvilken lov er sundhedskoordinatorerne og Klinisk Funktion generelt underlagt? 

Alle ansatte og konsulenttilknyttede læger i Klinisk Funktion er underlagt Lov om virksomhedsan-

svarlige læger og Lægeforeningens etiske rammer, som de er forpligtet til at respektere over for de-

res patienterne. Endvidere er lægerne også underlagt autorisationslovgivningen og den lovgivning, 

der fastlægger samarbejdet mellem kommunerne og Klinisk Funktion. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21126 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183532 

https://www.laeger.dk/laegeforeningens-etiske-regler  
 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21126
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183532
https://www.laeger.dk/laegeforeningens-etiske-regler
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2. Hvem beslutter, hvilken konkret læge, der skal repræsentere regionen på rehab-møderne?  

Dette spørgsmål har Liv Over Lov stillet, da det i mindst et tilfælde har været en læge med egen 

lægekonsulentvirksomhed, der har repræsenteret Klinisk Funktion på et rehabiliteringsmøde. 
 

Sven Viskum slog fast, at læger ansat i Klinisk Funktion på konsulentvilkår skal leve op til Klinisk 

Funktions retningslinjer og lovgivningen vedr. sundhedskoordinatorer. Generelt accepterer Klinisk 

Funktion ikke, at læger, der arbejder for Klinisk Funktion, har egen konsulentvirksomhed i samme 

kommunen. Hvis en ansat læge med egen lægekonsulentvirksomhed ikke har levet op til bl.a. læ-

gernes etiske regler, kan borgeren klage til Klinisk Funktion over lægen. 
 

Klinisk Funktion skal dække ca. 2.000 rehabiliteringsmøder i Region Hovedstadens kommuner. Det 

er overlæge Henrik Agerlin, der sørger for, at Klinisk Funktion stiller med en læge. 
 

3. Hvem bestemmer, hvilken konkret faglighed sundhedskoordinatorerne skal have i forhold til 

den enkelte borger på rehabiliteringsteamsmøderne? 

Dette spørgsmål har Liv Over Lov stillet, da det i mindst et tilfælde har været en hudlæge, der udtal-

te sig om rygdiagnoser. 
 

Pga. de mange rehabiliteringsmøder, som Klinisk Funktion skal dække hvert år og pga. mangel på 

ansatte læger i Klinisk Funktion, er det ikke muligt at gennemgå hver eneste borgers diagnoser og 

evt. andre problemer for at finde den fagligt bedst egnede læge til hvert eneste møde. 
 

Da Klinisk Funktion har mangel på ansatte læger, må der tilkøbes eksterne læger bl.a. også læger, 

der har deres egen lægekonsulentvirksomhed eller er ansat i en. 
 

Alle læger, der ansættes i Klinisk Funktion, gennemgår en oplæring i at kunne arbejde som social-

mediciner, og alle læger vil, når de arbejder som sundhedskoordinatorer eller som læge i Klinisk 

Funktion, have en seniorlæge med relevant lægeuddannelse og erfaring bag sig (en slags bagvagt). 

Socialmedicinsk Center tager i hvert enkelt tilfælde stilling til om lægen opfylder de krav til viden, 

som Socialmedicinsk Center har. Dette er i øvrigt en sædvanlig praksis for hele sundhedsvæsnet. 
 

4. Spørgsmål fra første møde den 12. december 2017: Hvad er Klinisk Funktions begrundelse for 

at definere lægebegrebet "kontraindiceret" med, at jobrettede indsatser først er kontraindice-

ret, når Klinisk Funktion forventer, at der vil ske varige skader på borgernes helbredstilstand?  

Liv Over Lov er glade for, at lægerne i Klinisk Funktion har diskuteret brugen af det lægefaglige 

begreb ”kontraindiceret” grundigt siden vores møde med Sven Viskum den 12. december 2017. 
 

Sven Viskum oplyste, at lægerne på Klinisk Funktion fremadrettet ikke mere vil forholde sig til be-

grebet ”kontraindiceret” i deres LÆ 275 attester til kommunerne, hvis de vurderer, at det ikke er 

realistisk at udvikle en borgers arbejdsevne, hvilket Liv Over Lov er taknemmelig for. 
 

Vedr. Klinisk Funktions definition af ”kontraindiceret” læste Sven Viskum følgende op på mødet, 

som han også har sendt til kommunerne og skrevet til journalist Casper Birk fra Nordjyske Medier 

den 13. ferbuar 2018:  
 

Kontraindikation  

Begrebet kontraindikation er oprindeligt en lægefaglig term, som benyttes, når det, grundet hel-

bredsmæssige forhold, findes uhensigtsmæssigt at give en patient en bestemt behandling. Man kan 

også støde på begrebet i kommunale sammenhænge, hvor det tilsyneladende bruges i vurderingen 

af den enkelte borgers mulighed for deltagelse i praktiske, beskæftigelsesrettede aktiviteter. Her er 
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betydningen ofte, at en arbejdsmarkedsrettet rehabiliterende indsats er kontraindiceret, når det 

forventes, at de helbredsmæssige eller sociale forhold markant forværres, hvis borgeren udsættes 

for aktiviteter rettet mod beskæftigelse.  
 

I Socialmedicinsk Center RegionH betragter vi begrebet knyttet til lægefaglige forhold vedrørende 

helbred og behandling, og benytter det derfor ikke i vores vurdering af muligheden for at arbejde 

beskæftigelsesrettet med den enkelte borger. I hver enkelt sag vil vi foretage en beskrivende, indivi-

duel vurdering af helbredsforhold, funktionsevne, udviklingsmuligheder, behovet for skånehensyn 

og eventuelle risici forbundet med arbejdsmarkeds rettet rehabilitering.  
 

Vejledning omkring skånehensyn i sager, hvor vi mener, udvikling af arbejdsevne er uden formål 

Hvis vi i Klinisk Funktion, på baggrund af de helbredsmæssige og sociale forhold i den enkelte bor-

gers sag, finder, at yderligere forsøg på udvikling af arbejdsevnen vil være uden udsigt ud fra en 

faglig socialmedicinsk vurdering, er det ikke relevant at beskrive skånehensyn. I fald der kommu-

nalt alligevel besluttes at iværksætte fx virksomhedspraktik, er det borgere i ressourceforløbs ret at 

inddrage sundhedskoordinator for en vurdering af de konkrete forhold.” 
 

Journalist Caspar Birk fra Nordjyske Medier kontaktede Klinisk Funktion den 12. februar 2018 for 

at søge om aktindsigt i følgende: 

 Antallet af henvendelser fra kommunerne i Region Hovedstaden, hvori de beder om at få 

vurderet, hvorvidt en given foranstaltning over for en borger er kontraindiceret – gerne for-

delt på årene 2013-2018. 

 En opgørelse, der viser, hvor ofte klinisk funktion har vurderet, at foranstaltningen har været 

kontraindiceret eller ej – igen fordelt på årene 2013-2018. 

 Klinisk funktions definition af kontraindiceret. 
 

Sven Viskum besvarede som tidligere nævnt journalist Caspar Birks spørgsmål den 13. februar 

2018, og disse svar er også sendt til alle kommunerne i Region Hovedstaden. 
 

5. Hvordan kan det være, at Klinisk Funktion indkalder borgere til Jobcenterbestilte lægeunder-

søgelser uden at sikre sig, at borgerne har givet deres skriftlige samtykke?  

På dialogmødet den 12. december 2017 oplyste Sven Viskum, at det er lægesekretærerne, der har 

ansvar for at sikre, at borgerne har givet sit samtykke til de jobcenterbestilte lægeundersøgelser. 
 

Da der blev oplyst om tilfælde, hvor det ikke er gået, som beskrevet, vil Sven Viskum undersøge, 

hvor det er gået galt og sikrer, at der bliver rettet op på det.  
 

Læs også Københavns kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnings administrerende 

direktør Bjarnes Winges svar af 15. januar 2018 til Ulrik Kohl, beskæftigelsesordfører for Ø. 
 

http://www.livoverlov.nu/2017/12/21/jobcenter-bestiller-laegeundersoegelse-af-borgere-uden-

deres-skriftlige-samtykke/  

http://www.livoverlov.nu/2017/12/21/jobcenter-bestiller-laegeundersoegelse-af-borgere-uden-deres-skriftlige-samtykke/
http://www.livoverlov.nu/2017/12/21/jobcenter-bestiller-laegeundersoegelse-af-borgere-uden-deres-skriftlige-samtykke/

