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Godkendt referat af møde mellem ledende overlæge Sven Viskum fra Social-
medicinsk Enhed på Frederiksberg Hospital, Bitten Vivi Jensen og Jane Pihl-
mann fra Liv Over Lov den 12. december 2017, kl. 8:00-10:00 
 

 

Som støtte og supplement til dette skriftlige referat har Sven Viskum givet tilladelse til 16 minutters 

lydoptagelse af svarene på de 5 spørgsmål, som Bitten og Jane havde udarbejdet forud for mødet.  
 

 

1. Hvordan definerer Klinisk Funktion (KF) lægeløfteetisk konkret lægebegrebet ”Stationær”? 
 

Sven Viskum: ”Hvis borgeren er tilstrækkeligt udredt og tilstrækkeligt behandlet medicinsk, træ-

ningsmæssigt osv., og dette ikke har medført nogen væsentlig blivende forbedring af borgerens hel-

bredstilstand er tilstanden stationær helbredsmæssig. 
 

Hvis borgeren er tilstrækkeligt udredt og tilstrækkeligt behandlet medicinsk, træningsmæssigt osv., 

samt relevant støttet og afklaret i relation til arbejdsmarked og dette ikke har medført nogen væ-

sentlig blivende forbedring af borgerens helbredstilstand, funktionsevne eller arbejdsevne er til-

standen stationær såvel mht. helbred som mht. funktionsevne og arbejdsevne.” 
 

Liv Over Lov mener, at det er åbenbart formålsløst at blive ved med at forsøge at udvikle en bor-

gers arbejdsevne, når arbejdet ikke er genoptaget, når sygeforløbet er uden pauser (er kontinuert), 

når helbredstilstanden er dokumenteret livstruende eller gradvist forværret igennem flere år og når 

behandlinger – inkl. fortsat og evt. ny behandling – ikke har medført eller kan medføre en væsent-

lig blivende bedring af helbredstilstanden. 
 

Liv Over Lov henviser i denne forbindelse til Højesterets definition på stationærbegrebet i dom af 

26. aug. 2011: https://www.foxylex.dk/afgoerelser/hoejesteret/dom/26-08-2011/sag-3702007/  
 

Liv Over Lov henviser også til Ankestyrelsens principafgørelse N-8-07 af 27. sept. 2007, hvor de 

fandt det åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger efter de sociale kapitler, da den berør-

te borger var optimalt behandlet, og da der ikke kunne forventes en forbedring af borgerens tilstand, 

men snarere en gradvis forværring. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=155049  
 

 

2. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at definere lægebegrebet ”Kontraindiceret” 

med, at beskæftigelsesrettede indsatser kun er kontraindiceret, når KF forventer, at der vil ske 

varige skader på borgernes helbred, når borgeres egne læger, speciallæger, ergoterapeuter m.fl. 

f.eks. har erklæret: ”Det er uforsvarligt at sætte borger i aktivering” - ”yderligere tiltag må for-

ventes ligeledes at medføre forværring” - ” ”Vi understreger også at konklusionen er, at pt. ikke 

kan aktiveres eller rehabiliteres, da borgers arbejdsevne er nul” - ”På baggrund af samtaler og 

observationer i hjemmet er det ut.’s vurdering at beskæftigelsesrettede aktiviteter vil forværre 

borgers nuværende situation og funktionsevne. Det vil øge risikoen for, at borgers smerteinten-

sitet vil stige, at borgers kroniske belastningsreaktioner med PTSD symptomer vil forværres. 

Hertil vil det belaste borgers i forvejen nedsatte kognitive færdigheder ved at udtrætte borgeren. 

Det findes derfor ikke relevant at sende borger i arbejdsprøvning.”? 
 

Sven Viskum udbad sig tid til, at det kan diskuteres i Klinisk Funktion, inden der svares på dette 

spørgsmål. Sven Viskum forventer at kunne give et skriftligt svar på spørgsmålet i januar 2018. 
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3. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for ikke at tage konkret stilling til om det er åben-

bart formålsløst (= ikke realistisk) at udvikle borgernes arbejdsevne i LÆ 275 attester, når 

borgernes læger og andre sundhedsfaglige personer samt resultater af arbejdsprøvninger har 

dokumenteret, at borgerens helbredstilstand og dermed også deres funktionsevne (som arbejds-

evnen er en delmængde af) igennem år og årtier er forværret? 
 

Sven Viskum oplyste, at i ganske få enkeltsager bruger KF lovbegrebet ”åbenbart formålsløst”, 

men KF er forsigtige med at bruge det, fordi det kan opfattes som om KF træffer en afgørelse på 

vegne af myndigheden. 
 

 

På KF’s hjemmeside står der: ”Henviste sager visiteres af en seniorlæge i Klinisk Funktion, for at 

sikre, at Klinisk Funktion er enig i undersøgelsens relevans, dens omfang og at sagen er tilstrække-

ligt oplyst.” 
 

4. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at indkalde borgere til undersøgelser bestilt af 

Jobcentre uden at informere de berørte borgere om, hvorfor den visiterende seniorlæge KF 

finder undersøgelsen og formålet med den relevant? 
 

KF tager det for givet, at kommunen sikrer, at den enkelte borger er velinformeret, inden den bestil-

ler en undersøgelse, og at det ikke er KF’s opgave og ansvar. Det er kommunens. KF afviser faktisk 

også sager efter at have været i dialog med kommunen. I forhold til, at Bitten og Jane efterlyser en 

konkret dialog med borgeren om relevansen og formålet med en undersøgelse, så gør KF ikke dette 

førend undersøgelsen. Men kommunen får selvfølgelig en informationsfolder om, hvad der kommer 

til at ske på KF. Patienterne får den også i forbindelse med indkaldelsen. Men det er kommunernes 

opgave at sørge for en dialog med borgerne, inden de henviser dem til undersøgelse i KF og hvad 

formålet med den er. I forbindelse med undersøgelsen på KF er det lægens opgave at drøfte formål 

og forventninger til undersøgelsen med borgeren. 
 

 

På KF’s hjemmeside står der også: ”Klinisk Funktion har behov for adgang til alle relevante sags-

akter og et underskrevet samtykke.” 
 

5. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at indkalde borgere til undersøgelser, som ikke 

har underskrevet et samtykke til undersøgelsen i jobcentre og uden at undersøge om jobcentre 

har sendt alle relevante sagsakter til KF hos borgerne? 
 

Borgerne kan måske uden at have været opmærksom på det have underskrevet et samtykke til, at 

kommunen kan henvise dem til undersøgelse i KF. Her kan de også have givet samtykke til, at 

kommunen kan indhente og videregive relevante sociale og helbredsmæssige oplysninger i forbin-

delse med, at deres sager skal forelægges for Rehabiliteringsteamet. 
 

Både Sven Viskum, Bitten og Jane finder, at det er kommunernes opgave at vejlede borgerne om 

dette, inden de underskriver disse samtykkeerklæringer.  
 

Sven Viskum slog fast med 7 tommer søm, at KF ikke må – og ikke vil - indkalde borgerne til un-

dersøgelser, hvis de ikke har givet deres samtykke. Han slog det også fast, at lægesekretærerne på 

KF skal sikre, at der foreligger et skriftligt samtykke fra borgerne til undersøgelser i KF i de sags-

akter, de får tilsendt fra kommunen. Hvis der ikke ligger et samtykke, så laver KF ikke en lægeun-

dersøgelse. 
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Det er også her kommunernes opgave og ansvar at sørge for i dialog med borgerne at sikre, at alle 

relevante sagsakter i borgernes sager sendes til KF forud for bestillingen af en undersøgelse. 
 

Hvis borgerne klager over KF’s journalnotater eller LÆ 275 attester til kommunerne, så bliver kla-

ge og svar sendt til kommunen efterfølgende, for det skal KF ifølge aftale med kommunerne. Sven 

Viskum understregede dog flere gange, at KF kun forpligter sig på LÆ 275 attesten mht. endelig 

resume og konklusion/vurdering og ikke på den undersøgende læges vurderinger i journalnotaterne. 
 

En journal er et arbejdsredskab for læger og andre fagpersoner i KF. Der kan således fremkomme 

overvejelser eller vurderinger, som bliver forkastet i den endelige rapport (LÆ 275). I det omfang 

nogle kommuner efterfølgende selektivt udvælger udsagn i KF’s journalnotater og LÆ 275 attester, 

er det et kommunalt ansvar, at det foregår korrekt. 
 

 

Link til Socialmedicinsk Enheds hjemmeside, hvor information om Klinisk Funktion står: 
 

https://www.frederiksberghospital.dk/socialmedicinsk-enhed/jobcentre/Sider/Klinisk-Funktion.aspx  
 

 

Afslutningsvis spurgte Sven Viskum om vi i Liv Over Lov kunne være interesseret i at blive invite-

ret til et dialogmøde først i det nye år med lægerne i KF sammen med repræsentanter for andre soci-

ale bevægelser og Ulf Harbo fra Norddjurs kommune. 

 

Liv Over Lov er glade for at blive inviteret til dialogmøde med alle læger i KF, andre social bevæ-

gelser og Ulf Harbo. Indtil et sådant stormøde kan iværksættes, er Liv Over Lov glade for at have 

aftalt et nyt dialogmøde med Sven Viskum onsdag den 21. februar 2018 kl. 10.00-11.30. 

 

Med venlig hilsen, Jane Pihlmann, referent 


