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Hvorfor blev jeg whistleblower 

https://youtu.be/Okav8btdkbs  
 

I denne video fortæller Bitten Vivi Jensen, hvorfor hun blev whistleblower, og hvorfor hun i 

samarbejde med Jane Pihlmann har lavet denne #whistleblowerBitten videodemonstration. 
 

Bitten og hendes forsvarsadvokat Mads Pramming skal den 25. og 26. marts 2021 forsøge at 

få Østre Landsret til at omstøde Frederiksberg byrets dom fra den 5. februar 2020. 

Byretten på Frederiksberg dømte Bitten skyldig i at have brudt sin tavshedspligt som tidligere 

ansat i Frederiksberg kommune, da hun videregav fortrolige oplysninger om 90 borgere til 

journalist Ulrik Dahlin, og som førte til en whistleblowerartikel i Information den 4. april 2017. 
 

Byretten på Frederiksberg afgjorde blandt andet, at Bitten ved sine handlinger ikke havde af-

sløret egentlige ulovligheder i jobcenter Frederiksbergs sagsbehandling, hvilket Bitten og 

Jane bestrider med denne videodemonstrations 21 borgereksempler.  
 

https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-

samfund  
 

http://www.livoverlov.nu/wp-content/uploads/2021/03/2020-02-05.-Byretsdommen.pdf  
 

Borger 1. Standby 

https://youtu.be/hdrnxvY9Rww  
 

Denne borger var enlig forælder og var livstruet syg af cancer og svær PTSD. Jobcenter Fre-

deriksberg burde derfor have tilbudt borgeren at blive sat på standbyordningen, så hun kun-

ne have beholdt sit forsørgelsesgrundlag sygedagpenge i stedet for at blive smidt ulovligt i et 

ressourceforløb, hvor forsørgelsesgrundlaget er på kontanthjælpsniveau. 
 

Borgeren blev voldsomt meget mere syg af at være i ressourceforløb, men med hjælp fra 

Bitten Vivi Jensen som partsrepræsentant lykkedes det at få jobcenter Frederiksberg til at 

tilkende denne borger en åbenlys førtidspension. Desværre døde denne borger ca. 1 år efter 

af sin cancer. Æret være hendes minde  
 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udgivet en brochure om standby 

ordningen, som på første side bekendtgør, at JOBCENTRET ER DER FOR ALLE – OGSÅ VED 

ALVORLIG SYGDOM!!! 
 

Brochuren bekendtgør også, at når borgere har en livstruende sygdom, har de en ret til at 

vælge, om de vil være omfattet af den såkaldte ”standbyordning”, hvor jobcentrets opfølg-

ning vil ske uden kontakt til borgeren, eller om man vil deltage i kommunens opfølgning. 
 

Problemet er bare, at det er mere reglen end undtagelsen, at jobcentre og desværre også 

Ankestyrelsen ”glemmer” at efterleve deres grundlæggende forvaltningsretlige vejlednings-

pligt, hvis formål er er at imødekomme borgernes informationsbehov og undgå, at borgerne 

på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab. 
 

Alt, alt for mange borgere med livstruende sygdomme oplyses og vejledes ikke om standby 

ordningen, og bliver som følge af det blandt andet udsat for et alvorligt økonomisk retstab, 

idet jobcentrene stopper deres sygedagpenge, som er på højeste dagspengeniveau og sen-

https://youtu.be/Okav8btdkbs
https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-samfund
https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-samfund
http://www.livoverlov.nu/wp-content/uploads/2021/03/2020-02-05.-Byretsdommen.pdf
https://youtu.be/hdrnxvY9Rww


der dem i jobcenterforløb, hvor forsørgelsesgrundlaget er på kontanthjælpsniveau = ca. 7.000 

kr. mindre om måneden. 

https://star.dk/media/5877/brochure-standbyordning.pdf  
 

Borger 2. Lægekonsulenter 

https://youtu.be/ndrLtc-5jR0  
 

Denne borgers lægelige oplysninger var klokkeklare, da de dokumenterede, at han havde fle-

re meget alvorlige kroniske og varige fysiske og psykiske sygdomme – herunder svær PTSD 

som følge af udsendelse i krig og livstruende cancer. 
 

Denne borger skulle have haft en seniorførtidspension eller en åbenlys førtidspension ved 

kasse 1, men det var først da jobcentret blev afsløret i, at de ulovligt havde brugt kommunens 

ansatte lægekonsulenter til at magtfordreje og underkende borgerens egne lægers erklærin-

ger, at jobcentret tilkendte denne borger en åbenlys berettiget seniorførtidspension. 
 

Da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, besvarede hun § 20 spørgsmål nr. 820 den 

10. juni 2014 med, at kommunerne siden den 1. juli 2013 ikke har haft lovhjemmel til at kunne 

rekvirere sundhedsfaglig rådgivning fra kommunalt ansatte lægekonsulenter eller eksterne 

lægekonsulenter. 
 

Mette Frederiksen fastslog derimod, at med reformen af førtidspension og fleksjob er der 

fastsat regler om, at kommunerne ALENE kan benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurde-

ring fra klinisk funktion og den praktiserende læge i sagsbehandlingen i sager, som skal be-

handles i rehabiliteringsteamet samt i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og 

tilskud om selvstændigt erhvervsdrivende. 

https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/820/svar/1142635/1378806.pdf  
 

Borger 3. Åbenlys førtidspension 

https://youtu.be/bm8WF_586qo  
 

Denne borger var krigsveteran efter at have været udsendt til 3 krige, hvilket medførte, at han 

var så syg og handicappet af sine krigstraumer, at han aldrig mere ville blive i stand til at blive 

selvforsørgende i et ordinært job heller ikke delvis selvforsørgende i et fleksjob. 
 

På trods af højt specialisererede lægeerklæringer, sendte jobcenter Frederiksberg denne bor-

ger i et jobafklaringsforløb, og dermed fratog jobcentret også hans forsørgelsesgrundlag sy-

gedagpenge, så han kun havde et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau at leve for. 
 

Denne borger udtalte, at den 4. krig – krigen mod jobcentret – var langt værre end de 3 krige, 

han havde været udsendt i, hvilket siger meget om den systematiske ulovlige sagsbehandling 

jobcenter Frederiksberg også udsatte denne borger for i flere år. 
 

Retsreglen § 18, stk. 2 i Lov om social pension fastslår, at der skal indledes en sag om førtids-

pension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at 

den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsfor-

løb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foran-

staltninger. 
 

https://star.dk/media/5877/brochure-standbyordning.pdf
https://youtu.be/ndrLtc-5jR0
https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/820/svar/1142635/1378806.pdf
https://youtu.be/bm8WF_586qo


Retsregel § 18 a blev vedtaget den 1. juli 2019, og den fastslår, at hvis en person afviser at 

modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin 

eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning 

ved vurderingen af personens ret til førtidspension. 
 

I Vejledning af 27/5 2016 om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden fore-

læggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, 

fastslås det, at helbredsforholdene i sig selv kan være tilstrækkelige til at konstatere, at bor-

geren opfylder betingelserne for førtidspension. 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/9465  
 

Selvfølgelig er vigtigt, at jobcentrene møder veteraner og alle andre borgere med forståelse, 

respekt og værdighed. Det har bare ikke noget med retssikkerhed at gøre. Retssikkerhed 

handler om at beskytte borgerne mod myndighedernes overgreb ifølge både juraprofessor 

Eva Smidt og tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. 

https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2011/Advokate

n%208/180%20graders%20eftersyn%20af%20retssikkerheden.aspx  
 

Borger 4. 225-timers reglen 

https://youtu.be/qlUkKhYA1ps  
 

Denne borger, som var enlig forsørger til mindreårige børn, var så svært funktionsevnesvæk-

ket på grund af flere meget alvorlige kroniske og varige sygdomme og handicap, og som i 

princippet gjorde, at hun opfyldte plejehjemskriterierne.  
 

Men dette ignorerede jobcenter Frederiksberg fuldstændigt, idét jobcentret fastholdt borge-

ren i kontanthjælpssystemet, hvor hun blandt andet var underlagt lovkravet om at arbejde 

mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. 
 

Siden den 1. april 2017 har borgere med forsørgelsesgrundlaget kontanthjælp eller uddan-

nelseshjælp løbende skulle opfylde et krav om at arbejde mindst 225 timer inden for de se-

neste 12 kalendermåneder. Det er kun almindeligt ustøttet arbejde, der tæller med. Virk-

somhedspraktik og løntilskud tæller ikke med. Borgerne er dog undtaget 225 timers reglen, 

hvis jobcentret er ved at vurdere, om en borger er på vej i ressourceforløb, fleksjob eller før-

tidspension. Jobcentre ”glemmer” ofte undtagelsesreglen og straffer syge borgere yderligere 

økonomisk ved at reducere deres forsørgelsesgrundlag med brutto 1067 kr. pr. måned (2021 

satsen). 

https://star.dk/media/7480/faktaark_225-timersreglen_a4_final_2018-satser.pdf  
 

Ifølge Ombudsmanden er der tale om magtfordrejning, når et jobcenter ikke tager konkret 

stilling til en borgers bevis- og klagespørgsmål samtidig med, at kommunen opretholder en 

afgørelse om bortfald af sygedagpenge. Denne praksis er i strid med undersøgelsesprincippet 

(retssikkerhedslovens § 10). 

https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2008-20-3/  
 

Borger 5. Livstruet borger 

https://youtu.be/ki4MgxhY0Xs  
 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/9465
https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2011/Advokaten%208/180%20graders%20eftersyn%20af%20retssikkerheden.aspx
https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2011/Advokaten%208/180%20graders%20eftersyn%20af%20retssikkerheden.aspx
https://youtu.be/qlUkKhYA1ps
https://star.dk/media/7480/faktaark_225-timersreglen_a4_final_2018-satser.pdf
https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2008-20-3/
https://youtu.be/ki4MgxhY0Xs


Denne borger havde en livstruende hjertesygdom og var også diagnosticeret med demens-

sygdom, og opfyldte dermed helt åbenlyst betingelserne for standby ordningen, hvor borge-

ren kunne have fortsat med et forsørgelsesgrundlag på sygedagpenge i stedet for på kon-

tanthjælpsniveau, indtil jobcentret havde bragt tingene i orden til en åbenlys førtidspension 

(§ 18 i Lov om social pension). 
 

Men igen benyttede jobcenter Frederiksberg sig af en række af de kommunalt ansatte læge-

konsulenter med det ene formål for øje at undgå at tilkende manden førtidspension, selvom 

Mette Frederiksen, da hun var beskæftigelsesminister, har fastslået, at det har været ulovligt 

at bruge interne og eksterne lægekonsulenter siden den 1. juli 2013. 

https://star.dk/media/5877/brochure-standbyordning.pdf  

https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/820/svar/1142635/1378806.pdf  
 

Borger 6. Ulovlige lægesamtaler 

https://youtu.be/mzM_FOwxvWM  
 

Ved domsafsigelsen i Frederiksberg byret den 5. februar 2020, afgjorde de 3 dommere, at 

Bitten Vivi Jensen med de 90 borgersager, som hun videregav til journalist Ulrik Dahlin fra 

Information i 2017, ikke havde afsløret egentlige ulovligheder i kommunens sagsbehandling. 
 

Det er uacceptabelt, at tre dommere i en byret ikke fandt, at jobcenter Frederiksberg handle-

de ulovligt i denne borgers sag, fordi denne borger blev ulovligt indkaldt til flere samtaler og 

undersøgelser hos en kommunalt ansat psykiatrisk lægekonsulent, og fordi det har været 

ulovligt siden 1. juli 2013 ifølge tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. 

https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/spm/820/svar/1142635/1378806.pdf  
 

Tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen måtte i januar 2018 gå ind i en lignende 

sag om ulovlige samtaler og undersøgelser af syge borgere foretaget af kommunalt ansatte 

lægekonsulenter på jobcenter Lærkevej i København. 
 

Aftalen om lægeklinikken på jobcenter Lærkevej i København blev indgået mellem det private 

lægefirma Empano og Københavns Kommune. Aftale blev underskrevet af Michael Bauns-

gaard Schreiber, som på daværende tidspunkt var direktør i Københavns kommunes beskæf-

tigelses- og integrationsforvaltning. 
 

Selvom Michael Baunsgaard Schreiber blev afsløret i at have handlet ulovligt, da han under-

skrev og dermed godkendte kommunens egen lægeklinik på jobcenter Lærkevej, så fik det 

ikke strafferetlige konsekvenser for Michael Baunsgaard Schreiber. 
 

Tværtimod blev Michael Baunsgaard Schreiber senere belønnet med en toppost i justitsmi-

nisteriet, idet han i september 2019 blev ansat som særlig rådgiver for justitsminister Nick 

Hækkerup. 

https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/topdirektor-underskrev-aftale-om-ulovlige-laegetjek-pa-

jobcenter  
 

https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/minister-gar-ind-i-sag-om-laege-i-jobcenters-baglokale 
 

https://www.linkedin.com/in/michael-baunsgaard-schreiber-

6338613/?originalSubdomain=dk  
 

https://star.dk/media/5877/brochure-standbyordning.pdf
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Borger 7. Senior førtidspension 

https://youtu.be/uqyVrZD0BY4  
 

Ifølge § 26 a kan seniorførtidspension tilkendes til personer, som har højst 6 år til folkepen-

sionsalderen. Grundlaget for, at en kommune kan tilkende seniorførtidspension er fastslået i § 

26 c og er følgende: 

1) Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet. 

2) Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job. 

3) Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job. 

4) Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 

timer om ugen i forhold til det seneste job. 

Stk. 2. Seniorpensionsenheden og kommunen kan ved behandlingen af sager om seniorpen-

sion kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og 

den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og understøttelse af beskæfti-

gelsesindsatsen m.v. Seniorpensionsenheden indgår aftale med regionerne om sundheds-

faglig rådgivning og vurdering, og kommunen indgår aftale om sundhedsfaglig rådgivning 

og vurdering med den region, hvor kommunen er beliggende. Seniorpensionsenheden og 

kommunen betaler for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering, som hver af myndig-

hederne rekvirerer fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/234#idef385ffa-cef3-40eb-997b-3d552b57516f  
 

Borger 8. Stationær 

https://youtu.be/_0_gauz7Ut8  
 

Når en borgers helbredstilstand er velbeskrevet og stationær ifølge de foreliggende lægelige 

akter, og det i øvrigt ikke er oplyst, at der skulle være sket en ændring i de helbredsmæssige 

forhold, betyder det, at det ikke vil være nødvendigt at rekvirere en ny aktuel lægelig vurde-

ring. 
 

Se punkt ”2.1.1 Helbredsoplysninger ved vurdering af uarbejdsdygtighed” i ”Vejledning om 

sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet” - vejledning nr. 

10047 af 25/11 2019 - https://www.retsinformation.dk/api/pdf/211218  
 

Højesteret definerede i en dom den 26. august 2011 i sag 370/2007, at stationærtidspunktet 

er dét tidspunkt, hvor det må antages, at der ikke længere indtræder en væsentlig blivende 

bedring af borgerens helbredstilstand. Hvis arbejdet ikke genoptages, sygeforløbet fortsætter 

uden pauser (er kontinuert), og hvis behandlinger og træning ikke har medført og ikke skøn-

nes at ville medføre en væsentlig blivende bedring af helbredstilstanden, er der ikke grundlag 

for at beslutte, at helbredstilstanden/funktionsevnen/arbejdsevnen kan forbedres/udvikles. 

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

Borger 9. Magtfordrejning 

https://youtu.be/I6Cv9VrzHdQ  
 

Dette borgereksempel er endnu et i en lang række, hvor Frederiksberg kommunes internt 

ansatte lægekonsulenter igen groft magtfordrejer de lægelige erklæringer i borgerens sag til 

kommunens fordel og til stor skade for borgeren. 

https://www.retsinformation.dk/eli/fob/2008/479 
 

https://youtu.be/uqyVrZD0BY4
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/234#idef385ffa-cef3-40eb-997b-3d552b57516f
https://youtu.be/_0_gauz7Ut8
https://www.retsinformation.dk/api/pdf/211218
https://www.elov.dk/afgoerelser/hoejesteret/dom/26-08-2011/sag-3702007/
https://youtu.be/I6Cv9VrzHdQ
https://www.retsinformation.dk/eli/fob/2008/479


Uanset, at de 3 dommere i byretten på Frederiksberg mente, at Bitten Vivi Jensen ikke havde 

afsløret egentlig ulovlig sagsbehandling i jobcentret, så er det altså lovbestemt, at et jobcen-

ter ikke må benytte sig af kommunalt ansatte lægekonsulenter. 
 

Det er fastslået i § 15 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen 

m.v., at kommunen:  
 

1) ALENE kan benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion og  

den praktiserende læge og 

2) ALENE rekvirere lægeattester fra den praktiserende læge og speciallægeattester fra den 

kliniske funktion. 

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesorganiseringslov/#c96761  
 

Borger 10. Proportionalitetsprincippet 

https://youtu.be/NCuInV5ez1E  
 

Proportionalitetsprincippet - princippet om mindst indgribende foranstaltning - er en rets-

grundsætning, som skal bruges, når borgeren får en bebyrdende afgørelse. 
 

Dette sikrede jobcenter Frederiksberg heller ikke i denne borgers sag, da jobcentret også her 

magtfordrejede de klokkeklare lægelige oplysninger i hans sag, som uden nogen tvivl doku-

menterede, at denne borger var åbenlyst berettiget til en førtidspension. 
 

Men trods den klokkeklare lægelige dokumentation sendte jobcenter Frederiksberg denne 

borger i flere ressourceforløb, hvor forsørgelsesgrundlaget er på kontanthjælpsniveau! 
 

Proportionalitetsprincippet betyder, at brugen af tvang og magt skal stå i rimeligt forhold til 

det, man vil opnå. Samtidig betyder princippet også, at myndigheden ikke må vælge en mere 

indgribende foranstaltning, hvis myndigheden vurderer, at en mindre indgribende foranstalt-

ning er tilstrækkelig til at opfylde borgerens behov. 
 

https://ast.dk/social/artikler/hjaelp-til-handicappede-og-aeldre/artikel-princippet-om-

201dmindst-indgribende-foranstaltning201d-gaelder-kun-i-sager-om-magt-og-tvang  
 

Borger 11. For syg til fleksjob 

https://youtu.be/vvy0h5sRmG8  
 

Denne borger, som havde 2 mindreårige børn, havde sclerose, som er karakteriseret ved en 

stadig fremadskridende forværring af funktionsniveauet, men det var jobcenter Frederiksberg 

ikke interesseret i at indhente speciallægeerklæringer om. Dermed handlede jobcenter Frede-

riksberg ulovligt, da de både har ansvar for og pligt til at oplyse en borgers sag relevant og 

tilstrækkeligt jævnfør officialprincippet, som også kaldes for undersøgelsesprincippet. 

Selvom jobcentret var helt bevidst om denne borgers sclerose og bevidst om, at hendes funk-

tionsevne fremadskridende ville forværres, så gav jobcentret hende afslag på fleksjob, da de 

mente, at hun på daværende tidspunkt var for syg til fleksjob, men at hun samtidig var for 

rask til førtidspension. 
 

Dette er udtryk for en virkelig syg og ulovlig forvaltningspraksis i jobcenter Frederiksberg især 

set i lyset af, at den principielle Helsingørdom fra 9. september 2009 slog det fast med syv-

tommersøm, at: ”er en person ikke berettiget til førtidspension, og er det ikke muligt at opnå 

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesorganiseringslov/#c96761
https://youtu.be/NCuInV5ez1E
https://ast.dk/social/artikler/hjaelp-til-handicappede-og-aeldre/artikel-princippet-om-201dmindst-indgribende-foranstaltning201d-gaelder-kun-i-sager-om-magt-og-tvang
https://ast.dk/social/artikler/hjaelp-til-handicappede-og-aeldre/artikel-princippet-om-201dmindst-indgribende-foranstaltning201d-gaelder-kun-i-sager-om-magt-og-tvang
https://youtu.be/vvy0h5sRmG8


eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, skal den pågældende 

visiteres til fleksjob". 
 

Jobcenter Frederiksberg smed ulovligt denne borger på kontanthjælp og derefter ulovligt i et 

ressourceforløb, fordi kommunen mente, at det ikke kunne udelukkes, at borgerens arbejds-

evne kunne udvikles, når de 2 mindreårige børn blev voksne og flyttede hjemmefra. 

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippe

t/ 

Udskrift af den principielle Helsingørdom https://www.avisen.dk/_docs/Udskrift-af-

dombogen.pdf  
 

Borger 12. Alt er formålsløst 

https://youtu.be/AcYK1HX8aow  
 

Alle former for jobindsatser i denne borgers sag var helt åbenbart formålsløst at iværksætte, 

da denne borger også var så funktionsevnesvækket på grund af sine meget alvorlige kroniske 

fysiske sygdomme blandt andet en livstruende hjertesygdom, at det var helt åbenbart for-

målsløst at forsøge at udvikle hans arbejdsevne. 
 

Alligevel blev denne borger sendt i ressourceforløb med henblik på at udvikle sin arbejdsevne 

til et fleksjob på et par timer om ugen – et såkaldt minifleksjob, hvor det er et lovkrav om, at 

der kun skal bevilliges minifleksjob, hvis der er en realistisk forventning om, at borgeren kan 

udvikle sin arbejdsevne til 10 timer eller mere om ugen. 
 

Som denne borgers sag var lægeligt oplyst, burde jobcenter Frederiksberg have tilkendt ham 

en seniorførtidspension eller en førtidspension ved kasse 1, men det gjorde jobcentret ikke. 
 

Her kan man heller ikke undgå at få en velbegrundet alvorlig mistanke om, at jobcenter Fre-

deriksberg var langt mere interesseret i at spare en masse penge i forsørgelsesudgifter til 

denne borger end jobcentret var i at tilkende ham en pension, hvor forsørgelsesgrundlaget er 

på højeste dagpengeniveau. 
 

Da Bitten Vivi Jensen var ansat i Frederiksberg kommune var retsreglerne om, hvornår det er 

åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle en borgers arbejdsevne, kun en retsregel i § 18 i 

lov om social pension. 
 

Der er i dag indført adskillige konkrete retsregler i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, at 

der hverken skal iværksættes fleksjob (§ 116, stk. 3), fastholdelsesfleksjob (§ 119, stk.3) eller 

ressourceforløb (§ 112, stk. 2), hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold 

er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i nævnte jobindsatser. 
 

Fleksjob § 116, stk. 3 og fastholdelsesfleksjob § 119, stk. 3 - 

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesindsatslov/#c124530  
 

Ressourceforløb § 112, stk. 2 - 

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesindsatslov/#c124521  
 

Borger 13. Psykiatrisering 

https://youtu.be/VWm65sdjFts  
 

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/
https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/
https://www.avisen.dk/_docs/Udskrift-af-dombogen.pdf
https://www.avisen.dk/_docs/Udskrift-af-dombogen.pdf
https://youtu.be/AcYK1HX8aow
http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesindsatslov/#c124530
http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesindsatslov/#c124521
https://youtu.be/VWm65sdjFts


Jobcenter Frederiksberg (og desværre langt de fleste andre jobcentre i landet og desværre 

også alt for ofte Ankestyrelsen) har udviklet en syg magtfordrejningskultur, der handler om at 

få flyttet fokus væk fra borgernes kroniske og varige fysiske sygdomme og handicaps, som 

har medført, at borgerne har varige fysiske funktionsnedsættelser, til at borgerne lider af 

noget psykisk. 
 

Det er både magtfordrejning og helt ude af proportion at flytte fokus til en psykiatrisering af 

borgere, som i tidernes morgen blev sygemeldt og tilknyttet jobcentret på grund af kroniske 

og varige fysiske sygdomme og handicap, og som følge af dem har fået varige fysiske funk-

tionsnedsættelser, som forhindrer dem i fremover at kunne arbejde i et ordinært job på lige 

vilkår med andre ordinært ansatte arbejdstagere. 
 

Den syge magtfordrejningskultur om at flytte fokus til en psykiatrisering af borgerne i blandt 

andet jobcenter Frederiksberg får den meget alvorlige konsekvens for de berørte borgere, at 

deres sager bliver overbelyst med indhentning af uacceptabelt mange og ulovlige psykiatri-

ske speciallægeerklæringer, som blandt andet jobcenter Frederiksberg indhenter hos deres 

egne foretrukne eksterne psykiatere eller som jobcentret ulovligt får kommunens internt 

ansatte lægekonsulenter til at dokumentere. 
 

Dermed trækkes afklaringen af borgernes sager ud i mange år, og kommunen sparer i alle 

disse år ekstremt mange penge på forsørgelsesudgifter til disse borgere, idet de tvinges til at 

skulle leve af et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau, så længe jobcentret ikke vil 

afklare dem til fleksjob eller førtidspension. 
 

Det er fastslået i Forvaltningslovens § 32, at den, der virker inden for den offentlige forvalt-

ning, i den forbindelse ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for 

udførelsen af den pågældendes opgaver; altså at f.eks. et jobcenter ikke må indhente eller 

rekvirere f.eks. psykiatriske oplysninger om en borger, når borgeren alene er sygemeldt på 

grund af kroniske og varige sygdomme og handicap. 
 

Derudover fastslår Ombudsmanden, at det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip inde-

bærer, at en kommune har pligt til at foretage en konkret vurdering af om heksejagten på at 

tvinge en arbejdsevne ud af kronisk og varigt syge og handicappede medborgere medfører 

en sundhedsmæssig risiko for borgerne i form af et helbred og en funktionsevne, der forvær-

res mere og mere som årene går. 

 

§ 32 i Forvaltningsloven http://www.socialjura.dk/content-

storage/love/love/forvaltningslov/#c7924 

 

Proportionalitetsprincippet er omtalt i kapitel 8 i Ombudsmandens myndighedsguide om 

generel forvaltningsret – Officialprincippet 

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippe

t/  
 

Borger 14. Kvaksalveri 

https://youtu.be/_Ih6hwCJOwM  
 

http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/forvaltningslov/#c7924
http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/forvaltningslov/#c7924
https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/
https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/
https://youtu.be/_Ih6hwCJOwM


Dette borgereksempel er endnu et klart vidnesbyrd om, at jobcentre begår kvaksalveri, når de 

systematisk og ulovligt bruger kommunalt ansatte lægekonsulenter til at ændre borgernes 

egne lægers diagnoser og erklæringer om uarbejdsdygtighed. 
 

Kvaksalveri kan defineres som "promoveringen af udokumenterede metoder, der mangler vi-

denskabeligt plausibelt rationale" og mere bredt som: "enhver ting, der involverer overpro-

movering inden for sundhedsområdet."  
 

Denne definition af kvaksalveri inkluderer tvivlsomme ideer, såvel som tvivlsomme produkter 

og services, underordnet, hvor oprigtig personen bag er. 
 

Siden 2007, da autorisationsloven erstattede lægeloven, har begrebet "kvaksalver" ikke været 

et juridisk begreb i Danmark. Det udnytter jobcentrene og ofte også Ankestyrelsen groft med 

deres massive brug af læger uden ansvar - uanset om det drejer sig om kommunalt ansatte 

lægekonsulenter eller om kommunens egne foretrukne eksterne læger og psykiatere. 
 

Jobcentrene har siden reformen af fleksjob og førtidspension trådte i kraft den 1. januar 2013 

ALENE måtte 1) benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion og 

den praktiserende læge og 2) ALENE måtte rekvirere lægeattester fra den praktiserende læge 

og speciallægeattester fra den kliniske funktion. Det er lovfæstet i § 15 i Lov om organisering 

og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesorganiseringslov/#c96761  
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Kvaksalver  
 

Borger 15. Mirakel mentorer 

https://youtu.be/lgZd9HUzZBE  
 

Jobcenter Frederiksberg udsatte de fleste af deres svært syge og handicappede borgere for 

meget langvarige mentorforløb. Mentorernes primære opgave var at overbevise borgerne 

om, at de ikke havde ret til fleksjob eller førtidspension, og at overbevise borgerne om, at det, 

de manglede, var, at de skulle motiveres til at medvirke til at udvikle deres arbejdsevne. 
 

Da Bitten Vivi Jensen var ansat i Frederiksberg kommune, fik kommunen refunderet 50 % af 

udgifterne til mentorindsatserne fra staten, men efter DR1 sendte dokumentaren ”Afsløret. 

Hvor er min mentor?” den 24. september 2018 og den 1. oktober 2018 ændrede et flertal i 

Folketinget mentorrefusionsreglerne, så jobcentrene ikke mere kunne spekulere i at udsætte 

borgerne for mentorjobindsatser ene og alene, fordi kommunerne kunne få refunderet 50 % 

af mentorudgifterne fra staten. 
 

Her i 2021 er det stadig muligt for jobcentrene at iværksætte mentorindsatser til borgerne. En 

mentorindsats kan som udgangspunkt højst vare i 6 måneder ifølge § 167 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan dog efter en konkret vurdering give borgerne mentor-

støtte i en ny periode på op til 6 måneder ved udløb af en periode. 
 

Formålet med mentorindsatsen er at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktivite-

ter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesindsatslov/#c124616  
 

DR 1 dokumentaren ”Afsløret. Hvor er min mentor?” afsnit 1  

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesorganiseringslov/#c96761
https://da.wikipedia.org/wiki/Kvaksalver
https://youtu.be/lgZd9HUzZBE
http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesindsatslov/#c124616


https://www.dr.dk/drtv/episode/afsloeret_-hvor-er-min-mentor-_1_2__52506  
 

DR 1 dokumentaren ”Afsløret. Hvor er min mentor?” afsnit 2  

https://www.dr.dk/drtv/episode/afsloeret_-hvor-er-min-mentor-_2_2__52522  
 

Borger 16. For syg til at søge pension 

https://youtu.be/knX8Ptv5Tmk  
 

Dette borgereksempel rejser en meget begrundet mistanke om, at jobcenter Frederiksberg 

spekulerede i at nedbryde ham helt. Borgeren blev i hvert tilfælde så nedbrudt af den åre-

lange ulovlige sagsbehandling i jobcentret, at han var ude af stand til at medvirke til at søge 

om seniorførtidspension, da jobcenter Frederiksberg endelig langt om længe holdt op med at 

presse ham til at udvikle sin arbejdsevne og tilbød at hjælpe ham med at søge pension. 
 

Skiftende beskæftigelsesministre har siden 2012 igen, igen og igen kraftigt understreget i 

deres svar på § 20 spørgsmål, at det er et gennemgående princip i beskæftigelseslovgivnin-

gen, at jobindsatser og kontaktforløb med blandt andet jobcentret ALDRIG må forværre 

borgerens helbredssituation, og at det er kommunens ansvar ALTID at justere eller eventuelt 

helt stoppe et kontaktforløb eller en jobindsats, hvis der opstår ændringer i borgernes hel-

bredstilstand, således at indsatsen ikke længere passer til borgerens helbredstilstand. 
 

Selvom Mette Frederiksen er blevet kritiseret ekstremt meget for hendes medvirken til gen-

nemførslen af fleksjob- og førtidspensionsreformen, da hun var beskæftigelsesminister, så har 

hun i hvert tilfælde én gang den 21. februar 2012 besvaret et § 20 spørgsmål med, at de til-

bud, kommunen giver borgeren for at afklare og eventuelt udvikle borgerens arbejdsevne, 

naturligvis ikke må forværre borgerens helbred, da hele formålet med tilbuddet og indsatsen 

i så fald forspildes. 

https://www.ft.dk/samling/20111/spoergsmaal/s2198/svar/859655/1082500.pdf  
 

Borger 17. Tvang om vægttab 

https://youtu.be/fKGe4fOKa_4  
 

Denne borger blev sendt i ressourceforløb i 4 år med et forsørgelsesgrundlag på kontant-

hjælpsniveau og med henblik på vægttab, selvom samtlige læger advarede kraftigt imod at 

udsætte ham for blandt andet arbejdsprøvninger, da det ville forværre hans i forvejen meget 

svækkede helbred. 
 

Både egen læge, klinisk funktion og for en gang skyld også kommunens ansatte lægekonsu-

lent havde helt tydeligt og samstemmende dokumenteret, at denne borger var alt, alt for syg 

og handicappet til nogen sinde at kunne blive selvforsørgende i et ordinært job igen – heller 

ikke delvis selvforsørgende i et fleksjob. 
 

Da Frederiksberg kommunes rehabiliteringsteam ignorerede alle disse lægelige advarsler og 

sendte borgeren i et 4-årigt ressourceforløb med henblik på vægttab, kan denne handling af 

Frederiksberg kommune kun opfattes som forsøg på at tvinge borgeren til at tabe sig samti-

dig med, at Frederiksberg kommune sparede rigtig mange penge i forsørgelsesudgifter til 

denne borger. 
 

https://www.dr.dk/drtv/episode/afsloeret_-hvor-er-min-mentor-_1_2__52506
https://www.dr.dk/drtv/episode/afsloeret_-hvor-er-min-mentor-_2_2__52522
https://youtu.be/knX8Ptv5Tmk
https://www.ft.dk/samling/20111/spoergsmaal/s2198/svar/859655/1082500.pdf
https://youtu.be/fKGe4fOKa_4


Skiftende beskæftigelsesministre er siden indførslen af fleksjob og førtidspensionsreformen 

den 1. januar 2013 blevet bombarderet med borgerhenvendelser om, at jobcentrene tvinger 

dem til at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret 

medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter. 
 

Dette borgerpres på skiftende beskæftigelsesministre førte til, at der den 1. juli 2019 blev 

indført en ny retsregel § 18 a i lov om social pension, som fastslår, at det ikke kan tillægges 

betydning ved vurderingen af en persons ret til seniorpension eller førtidspension, at perso-

nen siger nej til tvang om lægelige behandlinger, operationer og medicinering. 

http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/pensionslov/#c6985  
 

Borger 18. Ikke råd til plejehjem 

https://youtu.be/-YqQ_Y-SgW8  
 

Alle, der er i besiddelse af en sund fornuft – og som bruger den sunde fornuft til at styre sine 

handlinger – må da vide, at en borger, der bor på plejehjem, og som er under folkepensions-

alderen, på ingen måder er i stand til at blive selvforsørgende i et ordinært job – heller ikke 

delvis selvforsørgende i et fleksjob, og at en plejehjemsboer da helt klart skal have en førtids-

pension som forsørgelsesgrundlag. 
 

De myndighedspersoner, der administrerede fleksjob og førtidspensionsreformen, da Bitten 

var ansat i Frederiksberg kommune, brugte helt tydeligt ikke deres sunde fornuft i denne 

borgers sag, da de besluttede, at han var i stand til at udvikle sin arbejdsevne.  
 

Frederiksberg kommune tilkendte først denne borger førtidspension, da de erfarede, at han 

med et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau ikke havde råd til at betale for sin 

plejehjemsbolig! 
 

Jobcentrene og Ankestyrelsen har i årevis haft en generel praksis, hvor myndighedspersoner-

ne gør alt, hvad de kan, så længe de kan, for ikke at tilkende svært syge og handicappede 

borgere en åbenlys førtidspension, som den er fastslået i § 18 i lov om social pension, og hvor 

der er tilknyttet en vejledning, som ikke er til at misforstå, med mindre man absolut vil mis-

forstå den. 

http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/pensionslov/#c6985  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/9465  
 

Borger 19. Gratis arbejdskraft 

https://youtu.be/zgigEh4z_qU  
 

Skiftende regeringers nærmest besættelsesagtige holdning om, at det skal kunne betale sig 

at arbejde, er i den grad slået igennem i reformen af fleksjob og førtidspension. 
 

Myndighederne stiller i stort set i alle borgersager ultimative krav om meget langvarige og 

endeløse arbejdsprøvninger, selvom myndighederne er fuldt bevidst om, at nogle borgere er 

så svært syge og handicappede, at de aldrig vil blive i stand til at blive selvforsørgende i et 

ordinært job. 
 

Da skiftende regeringer ikke har gjort noget som helst for at stoppe praksissen med at sende 

svært syge og handicappede medborgere i endeløse arbejdsprøvninger, har jobcentrene ud-

http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/pensionslov/#c6985
https://youtu.be/-YqQ_Y-SgW8
http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/pensionslov/#c6985
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/9465
https://youtu.be/zgigEh4z_qU


viklet sig til at være storleverandører af gratis arbejdskraft til virksomhederne samtidig med, 

at kommunerne sparer ekstremt mange penge hvert år på forsørgelsesudgifter til borgerne, 

idét de fastholdes på forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau. 
 

At det i § 61 i lovgivningen om virksomhedspraktikker er fastslået, at en virksomhedspraktik 

kun må vare i 13 uger, og at den efter en konkret vurdering kan forlænges til 26 uger, så 

spekulerer jobcentre og desværre også Ankestyrelsen i at fastholde syge og handicappede 

medborgere i praktikkerne i langt ud over den lovfastsatte tidsramme på maximalt 26 uger. 
 

Jobcentre og desværre også Ankestyrelsen spekulerer desværre også i at afbryde den ene 

praktik efter den anden, når oplysningerne om praktikkerne ikke viser dét, myndighederne 

ønsker; nemlig at det er muligt at udvikle borgernes arbejdsevne. 
 

Vores syge og handicappede medborgere bliver derfor alt for ofte sendt ud i den ene virk-

somhedspraktik efter den anden på forskellige arbejdspladser i årevis samtidig med, at de 

bliver dårligere og dårligere af myndighedernes ultimative krav om udvikling af arbejdsevnen. 

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesindsatslov/#c124422  
 

Borger 20. Sagen var underbelyst 

https://youtu.be/UGXwW0aYObc  
 

Det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten samt alle myndigheders ansvar og pligt 

at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer en afgørelse i en borgers sag. 

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippe

t/  
 

Det har i alt for mange år været mere reglen end undtagelsen, at jobcentre og desværre også 

Ankestyrelsen gør alt, hvad de kan for ikke at undersøge og oplyse borgernes sager relevant 

og tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelser om, at en borger ikke er berettiget til fleksjob 

eller førtidspension. 
 

Som berørt borger kan man derfor ikke undgå at få en velbegrundet mistanke om, at myn-

dighederne lægger langt mere vægt på det økonomiske sparemål på 1.9 milliarder i forsør-

gelsesudgifter om året, som var den primære begrundelse for at vedtage reformen af fleksjob 

og førtidspension den 30. juni 2012. 

https://www.bm.dk/media/6503/aftale_fop-pdf.pdf  
 

Borger 21. Varigt handicappet 

https://youtu.be/X9npOIwYLok  
 

Selvom Frederiksberg kommune var bevidst om, at denne unge borger var udviklingshæm-

met i så svær grad, at han aldrig vil blive i stand til at blive selvforsørgende i nogen former for 

ordinært job – heller ikke delvis selvforsørgende i et fleksjob - blev borgeren sendt i ressour-

ceforløb og i adskillige arbejdsprøvninger på beskyttede værksteder i stedet for at blive til-

kendt en åbenlys førtidspension, da han blev 18 år. 
 

Frederiksberg jobcentret handlede i årevis ulovligt i denne borgers sag og sparede dermed 

mange penge i forsørgelsesudgifter til borgeren.  
 

http://www.socialjura.dk/love/beskaeftigelsesindsatslov/#c124422
https://youtu.be/UGXwW0aYObc
https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/
https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/
https://www.bm.dk/media/6503/aftale_fop-pdf.pdf
https://youtu.be/X9npOIwYLok


Frederiksberg jobcenter fulgte blandt andet ikke dén praksis, der er fastslået i mindst 2 af 

Ankestyrelsens principafgørelser – nr. 58-18 og nr. 68-14, som fastslår, at når det er åbenbart 

formålsløst at udvikle en borgers arbejdsevne, så skal kommunen påbegynde en sag om 

førtidspension og ikke sende borgeren i ressourceforløb. 
 

Principafgørelse 58-18 som tekst https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/10049  
 

Principafgørelse 58-18 som video https://www.youtube.com/watch?v=jeq_QaOyn7I  
 

Principafgørelse 68-14 som tekst https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9908  

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/vaekst-og-

udvikling/udviklingshaemning/  
 

DK har NUL retssikkerhed 

https://youtu.be/EUpzgCqIkuo  

Bitten Vivi Jensen og Jane Pihlmann fortæller om samarbejdet med at lave videodemonstra-

tionen #whistleblowerBitten i anledning af, at Østre Landsret den 25. og 26. marts 2021 skal 

behandle whistleblower strafferetssagen mod Bitten.  
 

Byretten på Frederiksberg dømte den 5. februar 2020 Bitten skyldig i at have brudt sin tavs-

hedspligt som tidligere ansat i Frederiksberg kommune, da hun videregav fortrolige oplysnin-

ger om 90 borgeres jobcentersager til journalist Ulrik Dahlin, som førte til den artikel, som 

Information publicerede den 4. april 2017. 
 

Byretten på Frederiksberg afgjorde blandt andet, at Bitten ved sine handlinger ikke havde 

afsløret egentlige ulovligheder i jobcenter Frederiksbergs sagsbehandling, hvilket Bitten og 

Jane bestrider med denne videodemonstrations 21 borgereksempler.  

https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-

samfund  
 

http://www.livoverlov.nu/wp-content/uploads/2021/03/2020-02-05.-Byretsdommen.pdf  
 

Denis B’s takkevideo til Bitten Vivi Jensen 

https://youtu.be/RB04Otr4Wng  
 

”Ord gør ondt, jeg har ikke meget at sige. Men de ting jeg gerne sige. 
 

Vores samfund er opbygget på den måde, at man hjælper hinanden. 
 

Det Bitten gør, er alt rigtigt, for hun hjælper menneskene. Bitten Vivi har reddet et menneske. 

Bitten Vivi har reddet flere mennesker. Bitten Vivi har reddet mennesket. 
 

Som jeg læser flere af de hellige bøger, finder jeg ud af, at et godt menneske gør ting for at 

hjælpe et andet menneske i nød.  
 

Ikke bare om at love at gøre tingene, men med at gøre faktisk de ting, man har sagt. Bitten 

Vivi gør alle de rigtige ting, hun er en hellig person, hun har reddet mange menneskers liv.” 
 

Nada V’s takkevideo til Bitten Vivi Jensen 

https://youtu.be/A90movbpmE0  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/10049
https://www.youtube.com/watch?v=jeq_QaOyn7I
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9908
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/vaekst-og-udvikling/udviklingshaemning/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/vaekst-og-udvikling/udviklingshaemning/
https://youtu.be/EUpzgCqIkuo
https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-samfund
https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-samfund
http://www.livoverlov.nu/wp-content/uploads/2021/03/2020-02-05.-Byretsdommen.pdf
https://youtu.be/RB04Otr4Wng
https://youtu.be/A90movbpmE0


 

”Jeg støtter Bitten, fordi hun fortjener al min støtte. Hun har kæmpet meget hårdt med hele 

sit hjerte og sind for at redde min søn, som om han var hendes egen.  
 

Hun var meget venlig og havde tålmodighed... Det var så nemt og det gik så hurtigt. Vi var i 

stand til at åbne os for hende, tro og stole på hende... og det var det vigtigste for os ...  
 

Fra 2003 og frem til nu er min familie blevet totalt ødelagt økonomisk, socialt, psykisk, fysisk 

og mentalt. KOMMUNEN skubbede og tvang min søn ud på arbejdsmarked, i forskellige for-

mer for aktiviteter, konstante undersøgelser, vurderinger - så min søn blev endnu mere syg. 
 

Hans liv var total kaotisk ...  og blev totalt ødelagt både psykisk, fysisk, socialt og økonomisk. 

Flere gange blev han selvmordstruet.  
 

Den 1. maj 2020 kom Bitten på banen. Hun hjalp min søn, så han fik førtidspension i oktober 

2020. Bitten reddede ikke KUN min søn, hun reddede hele vores familie... vi er nu alle befriet, 

fordi vi er ikke længere er nødt til at tænke over alle de mange afdelinger, som kommunen 

samarbejder med, instanser, institutioner, og de mange forskellige firmaer, som arbejder på 

vegne af kommunen. Det var umuligt at kommunikere med hundredvis af afdelinger og tu-

sindvis af medarbejdere og aldrig at vide, hvornår det ville slutte.  
 

Bitten gjorde opmærksom på grove ulovligheder og overgreb i kommunen og har været med 

til at sparke en vigtig debat i gang. 
 

Men nu ender Bitten måske med at blive straffet, men det fortjener hun ikke, fordi hun har 

reddet mange, mange mennesker ud af kløerne på de offentlige myndigheder. 
 

Kære Bitten, vi er dybt taknemmelig for alt, hvad du gjorde for hele min familie. Vi ønsker, at 

du bliver frikendt i Landsretten.” 
 

Jane Pihlmanns takkevideo til Bitten Vivi Jensen 

https://youtu.be/cUTlUEfGkCQ  
 

Min dybfølte tak Bitten Vivi Jensen for hjælpen i min personlige jobcentersag blandt andet 

med at afsløre, at jobcenter CAB i København dokumentforfalskede den funktionsevnevur-

dering, som et privat firma lavede i min sag i 2017. 
 

I denne video udtrykker jeg også min afsky over, at byretten på Frederiksberg ved domsaf-

sigelsen den 5. februar 2020 mente, at Bitten efter bevisførelsen i byretten ikke havde af-

sløret egentlige ulovligheder i jobcenter Frederiksbergs sagsbehandling, fordi det foregår 

stadig hver eneste dag i alle landets jobcentre og desværre alt for ofte med Ankestyrelsens 

velsignelse. 

https://youtu.be/cUTlUEfGkCQ
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