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Kære Ulrik Kohl 
 
Tak for din henvendelse af 21. december 2017 vedrørende henvisning 
til Klinisk Funktion. Du skriver følgende: 
 

”Jeg har 4 spørgsmål i forlængelse af en mail fra en borger, som er 
sendt til BIU’S medlemmer. Der indgår ikke personfølsomme op-
lysninger i mine spørgsmål, selvom de henviser til en bestemt bor-
gers mail. Jeg anmoder om at forvaltningens svar kommer i en 
form, som kan offentliggøres, dvs at det heller ikke indeholder per-
sonfølsomme oplysninger. 
På forhånd tak og glædelig jul! 
 
Politikerspørgsmål: 
 
Det fremgår af henvendelse fra borgeren og de medsendte bilag, at 
hun er blevet henvist til lægeundersøgelse, herunder psykiatrisk 
undersøgelse, uden at kommunen har indhentet hendes skriftlige 
samtykke.  
 
-Kan forvaltningen bekræfte, at det er ulovligt, hvis forvaltningen 
tvangsmæssigt henviser til lægeundersøgelse hos klinisk funktion i 
denne type sager? 
 
-Kan forvaltningen bekræfte borgerens oplysninger om, at hun er 
blevet henvist tvangsmæssigt, altså uden at hun har givet sit sam-
tykke? 
 
-Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor borgere er ble-
vet henvist til lægeundersøgelser uden at forvaltningen har indhen-
tet borgerens samtykke? 
 
-Såfremt der i denne sag eller lignende sager er foretaget en ulovlig 
handling af forvaltningen, hvem har så ansvaret?” 

 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar 
Kan forvaltningen bekræfte, at det er ulovligt, hvis forvaltningen 
tvangsmæssigt henviser til lægeundersøgelse hos klinisk funktion i 
denne type sager? 
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Generelt kan det oplyses, at forvaltningen altid skal indhente samtyk-
ke fra borgerne til at indhente og udveksle relevante sociale og hel-
bredsmæssige oplysninger med andre myndigheder. 
 
Såfremt forvaltningen vurderer, at det i en konkret sag er relevant at 
belyse borgerens helbredsmæssige problematikker – eksempelvis ved 
en helbredsmæssig udredning via Klinisk Funktion – skal henvisnin-
gen ske i samarbejde med borgeren. Det vil typisk ske i forbindelse 
med en jobsamtale. Hvis en borger ikke ønsker at deltage i en hel-
bredsmæssig udredning via Klinisk Funktion, har borgeren altid mu-
lighed for at afslå at deltage – i sidste ende ved at undlade at møde op. 
Konsekvensen vil dog typisk være, at det ikke er muligt for forvalt-
ningen at oplyse sagen tilstrækkeligt til at vurdere, om borgeren ek-
sempelvis er i målgruppen for et fleksjob eller førtidspension. 
 
Samtykke vedrører således indhentning og udveksling af oplysninger 
og ikke henvisning til helbredsmæssige udredninger, som er frivillige 
for borger at deltage i, dog med de konsekvenser det kan have for 
kommunens muligheder for at oplyse en sag tilstrækkeligt. Forskellen 
er, at udveksling af oplysninger kan foretages ensidigt af forvaltningen 
(dvs. uden borgerens medvirken, forudsat at der er givet samtykke).  

Det følger af § 13 i bekendtgørelse om kommuner og regioners sam-
arbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om res-
sourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., at kommunen kan anmode 
Klinisk Funktion om en vurdering af borgerens helbredssituation i 
forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse i de sager, som 
skal behandles i rehabiliteringsteamet. Som nævnt er deltagelse i hel-
bredsmæssig udredning via Klinisk Funktion frivilligt for borgeren. 

 
Herudover følger det af samme bestemmelse, at Klinisk Funktion af-
giver en sådan vurdering i form af en speciallægeattest på baggrund af 
de oplysninger, som Klinisk Funktion har modtaget fra kommunen 
samt på baggrund af en konsultation med borgeren. Endelig følger det 
af bestemmelsen, at Klinisk Funktion i særlige tilfælde kan foretage 
billeddiagnostik, blodprøver eller funktionsundersøgelser, når det er 
nødvendigt for vurderingen af borgerens helbredsforhold.  
 
Kan forvaltningen bekræfte borgerens oplysninger om, at hun er ble-
vet henvist tvangsmæssigt, altså uden at hun har givet sit samtykke? 
Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor borgere er blevet 
henvist til lægeundersøgelser uden at forvaltningen har indhentet bor-
gerens samtykke? 
Såfremt der i denne sag eller lignende sager er foretaget en ulovlig 
handling af forvaltningen, hvem har så ansvaret? 
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Forvaltningen kan kun besvare spørgsmål vedrørende konkrete bor-
gersager fortroligt. Forvaltningen skal derfor henvise til det vedlagte 
bilag, som er fortroligt.  
 
Forvaltningen kan dog generelt oplyse, jævnfør svaret på spørgsmål 1, 
at indhentning af samtykke fra borgeren kun vedrører indhentning og 
udveksling af oplysninger. Henvisning til helbredsmæssige udrednin-
ger kræver ikke samtykke, da det er frivilligt for borgere at deltage, 
dog med de konsekvenser det kan have for kommunens muligheder 
for at oplyse en sag tilstrækkeligt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarne Winge 
Adm. direktør 
 
 
 
 
 


