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1. Indledning 

1.1. Problematiske sygemeldinger 
 

Hos lægen 

Tre sygemeldinger 

 

Niels A. er 42 år og lagerarbejder på en større papirvarevirksomhed. Han kommer til sin praktise-

rende læge Svend B. og siger, at han har brug for en lægeerklæring til sin arbejdsgiver. Lægen 

spørger, hvad han fejler. Hertil svarer Niels, at han ikke fejler noget på den måde, men at arbejdet 

gør ham syg. Han er involveret i en slags arbejdskonflikt med ham på den ene side og ledelsen og 

de fleste kollegaer på den anden side. Han føler sig mobbet, og det har stået på længe. Han sover 

ikke om natten, og nu kan han næsten ikke komme af sted om morgenen. ”Jeg er simpelthen ude af 

stand til at slæbe mig derhen”, som han udtrykker det. ”Jeg har brug for en time-out!” siger han, 

”Du må give mig en sygemelding, for jeg har været væk en uge nu, og nu vil lagerchefen ha’ en 

lægeerklæring.”  

  

Praktiserende læge Svend B. modtager en anmodning fra lokalcenteret om at udfylde en statusat-

test på Poul V, som er relativ ny patient hos lægen. I feltet ”Kort redegørelse” er skrevet: Poul V. 

har igennem mange år været modtager af kontanthjælp og står for at skulle aktiveres på kommu-

nens værksted, ”Det snurrende tandhjul”. Poul V. har meddelt, at han tidligere har konsulteret 

lægen for rygsmerter. Kommunen ønsker en lægelig vurdering af, om disse rygsmerter er til hinder 

for aktiveringen af Poul V på det pågældende værksted.  Svend B. klør sig i skægget. Nu ville det 

være rart at vide, hvad patienten tænkes at skulle lave på det værksted, tænker han. Han overvejer 

at ringe til sagsbehandleren, men lader være. Det lykkes alligevel aldrig at komme igennem til 

hende.   

 

Fatima C., en 55-årig indvandrerkvinde fra Iran, kom hertil for 16 år siden og har siden passet fa-

miliens 6 børn. Hun taler og læser dårligt dansk. Lokalcentret ønsker Fatima sendt i aktivering, 

men hun undslår sig med, at hun har ondt i skuldrene. Hun kommer til lægen Svend B., som kender 

Fatima fra mange konsultationer, og han tænker: Hvorfor skal hun dog overhovedet være tilmeldt 

det moderne arbejdsmarked? Hun får jo aldrig job Hvad er det dog for et spil, jeg skal deltage i? 
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Det er situationer og sager som disse eksempler, der fylder meget i almen praksis. Ikke forstået på 

den måde, at de antalsmæssigt udgør en stor del af de daglige besøg i lægens konsultationsværelse. 

Men de fylder meget i lægens bevidsthed, fordi de tærer på energien, irriterer og provokerer. Eller 

fordi de skaber en følelse af magtesløshed og en oplevelse af, at den praktiserende læge skal påtage 

sig kontrollantopgaver, som egentlig burde varetages af andre.  

 

Samarbejdet med socialforvaltningen i forbindelse med langtidssygemeldinger oplever lægen ofte 

som et kapitel for sig. Man ved ikke, hvem der er i den anden ende af dette samarbejde. Man ved 

ikke, hvad der sker i den konkrete sag. Man ved egentlig heller ikke, hvad socialforvaltningen kan 

gøre for en langtidssygemeldt med en tvivlsom kontakt til arbejdsmarkedet. 

 

Dette er noget af baggrunden for denne undersøgelse, som her foreligger i den skriftlige afrapporte-

ring. 

1.2. Baggrund for og formål med undersøgelsen 
Center for Kvalitetsudvikling i Almen Praksis i Københavns Kommune (CeKAP) søgte i december 

2004 Koordinationsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune, 

om økonomiske midler til at gennemføre en undersøgelse med titlen: Københavnske praktiserende 

lægers problemer med sygeerklæringer og forslag til forbedringer.  

 

Bevillingen blev givet, og CeKAP supplerede med yderligere et økonomisk tilskud og engagerede 

os til at gennemføre undersøgelsen. Ifølge kontrakten med CeKAP har vores opgave været følgen-

de:  

”at kortlægge københavnske praktiserende lægers problemer, erfaringer og holdninger i forhold 

til udstedelse af sygeerklæringer primært i relation til sygedagpengesager. På baggrund af denne 

kortlægning udvikler konsulenterne forslag til forbedringer af sygeerklæringsprocedurer, herun-

der forslag til forbedret samarbejde med Københavns Kommune herom. Temamæssigt vil un-

dersøgelsen således omhandle: 

• Lægers problemstillinger i forhold til patienten i forbindelse med sygeerklæringer. 

• Lægers problemstillinger ved anvendelsen/udfyldelsen af attester til videre foranstalt-

ning i den kommunale sagsbehandling. 

• Lægers oplevelse af samarbejdet med den kommunale forvaltning/socialcentrene i rela-

tion til sygedagpengesager. 
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• Lægers refleksioner over mulige løsninger, som konsulenterne præsenterer dem for i 

skitseform.” 

1.3. Undersøgelsens metode og forløb 
I den indledende fase gennemførtes individuelle interviews med en alment praktiserende læge fra 

Københavns Kommune med særlig interesse for sygemeldingsområdet, henholdsvis med en leder i 

et af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens lokalcentre. Interviewene havde til formål at give 

et indblik i, hvordan sygemeldingsproblematikken ser ud fra de to aktørers synsvinkel og dermed 

give et udgangspunkt for den videre undersøgelse. 

 

Derefter – med inspiration fra de individuelle interviews – gennemførtes to fokusgrupper med hver 

6 alment praktiserende læger fra Københavns Kommune. Formålet med disse fokusgrupper var at få 

deltagerne til at beskrive erfaringer, problemer og synspunkter angående sygemeldinger bredt. Efter 

en analyse af disse to fokusgrupper indkaldtes til en tredje, hvor formålet var at drøfte vores forslag 

til løsninger på de problemer, som var beskrevet i de to første. I den tredje fokusgruppe var der 4 

gengangere fra de første to, foruden to ”nye” praktiserende læger og to ansatte i Familie- og Ar-

bejdsmarkedsforvaltningen. 

 

De første fokusgrupper varede hver 2 timer, mens den tredje varede 2½ time, og i alle tilfælde blev 

grupperne modereret af forfatterne til denne rapport. Alle tre fokusgrupper blev optaget på lydbånd 

med henblik på den efterfølgende analyse. Deltagerne lovedes fuld anonymitet i forbindelse med 

afrapporteringen. 

 

Deltagerne til fokusgrupperne er ikke udvalgt mhp. at opfylde et repræsentativitetsprincip med mu-

lighed for generaliserbarhed fra et sample til hele populationen i gængs statistisk forstand. I stedet 

er deltagerne udvalgt med en bredde for øje, idet vi har tilstræbt at få inddraget solopraksis og kom-

pagniskabspraksis, begge køn, en geografisk spredning i kommunen, samt en aldersmæssig spred-

ning. Det var tillige et udvælgelseskriterium, at deltagerne ikke skulle være specielle interessenter 

på emneområdet (ved fx at have gennemført undersøgelser, have siddet i udvalg om sygemeldinger, 

have skrevet artikler om emnet, eller være erklærede fortalere for dette eller hint, hvad angår syge-

meldinger).1   

 

                                                 
1 Til rekrutteringen havde vi stor hjælp af alment praktiserende læge Jacob Helsted, som af CeKAP var tilknyttet pro-
jektet. 
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I de to første fokusgrupper anvendte vi en meget åben tilgang til emnet, idet vi bad deltagerne ka-

rakterisere en glat sygemelding og en kompliceret sygemelding med brug af eksempler. Herudfra 

diskuterede vi de problemer, som almen praksis oplever i denne sammenhæng. Bl.a. på baggrund af 

de beskrivelser, synspunkter og holdninger, der fremkom her, udarbejdede vi til den tredje fokus-

gruppe oversigter over de problemstillinger, vi havde hørt. Formålet hermed var at afprøve, om pro-

blembeskrivelserne var genkendelige for de deltagere, som havde bidraget til dem i de to foregåen-

de fokusgrupper og for de to ”nye” deltagere. Dette skulle sikre validitet og muliggøre en nuance-

ring af beskrivelserne.  

 

Desuden havde vi til den tredje fokusgruppe udarbejdet forslag til løsning af de beskrevne proble-

mer. Vi præsenterede disse forslag i brede overskrifter for ikke med det samme at fokusere drøftel-

sen af dem på detailspørgsmål.  

 

Deltagelsen fra både almen praksis og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i denne tredje fo-

kusgruppe havde til formål at muliggøre en nuanceret, interaktiv fremlæggelse af synspunkter og 

ideer, hvor ”den anden parts” arbejdsvilkår og muligheder kunne medinddrages i overvejelser og 

konklusioner. Det var derimod ikke formålet med forvaltningens inddragelse at nå til enighed mel-

lem læger og forvaltning om problemstillinger og løsninger, idet synsvinklen i undersøgelsen – jvf. 

vores opdrag – er lægernes. 

1.4. Om rapporten 
Denne rapport er opdelt i en række kapitler, hvoraf de første primært gennemgår de interviewede 

lægers egen beskrivelse af sygemeldingsproblematikken, samarbejdsrelationer mv. (kapitel 2-4). 

Derefter beskrives vores forslag til løsninger på de fremlagte problemer (kapitel 5). Kapitlet slutter 

med en konkluderende del, som sammenfatter vores endelige forslag. Det afsluttende kapitel (kapi-

tel 6) er en diskussion af undersøgelsens resultater og konklusioner. Bagerst findes et resumé af 

rapporten. 

 

Rapportens præsentation af erfaringer og holdninger er visse steder anskueliggjort med citater fra 

fokusgrupper og interviews. Disse citater, som er skrevet i kursiv, har til formål at illustrere gen-

nemgående synspunkter eller fremhæve særstandpunkter.  
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1.5. Kvalitetssikring 
Rapporten er inden den endelige færdiggørelse forelagt til gennemsyn hos repræsentanter for for-

valtningen og almen praksis mhp. at sikre, at vi ikke har gjort os skyldige i misforståelser og pro-

movering af faktuelle fejl. Men selve hovedindholdet i rapporten og dens konklusioner er alene vo-

res. 
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2. Hvad er problemet med at stikke en sygemelding? 

 2.1. Indledning 
”Kan du ikke bare give mig en sygemelding?” Det er ofte, hvad lægen hører patienten sige. Men 

udstedelse af sygemeldinger er ikke bare noget, lægen gør. Formålet med dette kapitel er at ind-

kredse de væsentligste problematiske forhold vedrørende lægers udstedelse af sygemeldinger. Ka-

pitlet omhandler primært forholdet mellem læge og patient i relation til sygemeldinger, og altså ikke 

de sygemeldings- og attestproblemstillinger, der kan opstå i samarbejdet mellem læger og eksterne 

samarbejdspartnere som fx den kommunale forvaltning.1 Desuden beskrives en række af de dilem-

maer, lægen kan komme til at stå i. 

  

Metodemæssigt er emnet belyst ved, at lægerne i de første fokusgrupper er blevet bedt om at karak-

terisere henholdsvis en ”glat”, problemfri sag og en kompliceret sag, komme med eksempler på 

begge, samt forklare, hvorfor en sag er ”glat”, henholdsvis kompliceret. 

  

Forslag til, hvordan de i dette afsnit beskrevne problemer kan tænkes løst, drøftes i kapitel 5. 

2.2. Den glatte sygemelding 
Den uproblematiske, glatte sygemelding er ifølge lægerne i fokusgrupperne karakteriseret ved rela-

tiv entydighed med hensyn til diagnose, konsekvens af diagnose og patientens motiver til sygemel-

dingen. Endvidere er den glatte sygemelding karakteriseret ved fravær af konflikt mellem læge og 

patient om sygemeldingen og dens konsekvenser. 

  

Entydighed i diagnosen betyder, at patienten har en veldefineret fysisk eller psykisk sygdom. Som 

oplagt eksempel nævnes et brækket ben, men også en sygemelding på grund af en depression kan 

være glat, hvis patienten helt indlysende ikke kan gå på arbejde. Der beskrives dog også visse nuan-

cer: Fx kan en veldefineret tilstand, som eksempelvis en forstuvet storetå, give problemer i forhold 

til nogle typer arbejde, men ikke i forhold til andre. En anden nuance handler om, at efterhånden 

som patienten bliver rask efter en veldefineret sygdom, kan der opstå en gråzone, hvor det er disku-

tabelt, om patienten kan gå på arbejde eller ej.       

  

                                                 
1 Problematikker, der relaterer sig til eksternt samarbejde, behandles i kapitlerne 3 og 4. 
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Med entydigheden i konsekvenserne af sygdommen menes først og fremmest, at længden af syg-

domsperioden og funktionsevnebegrænsningen er nogenlunde kendt; eksempelvis seks uger i gips 

og et par uger til genoptræning. En nuance her er, at sygdomme, hvis varighed normalt er rimeligt 

kendte, kan forværres og trække ud, hvilket kan komplicere sygemeldingen.  

 

En glat sygemelding er også kendetegnet ved, at patienten ikke har en skjult dagsorden om for en-

hver pris at undgå at skulle på arbejde, i aktivering mv., og hvor en sygemelding skal bruges som 

middel hertil, selv om der ikke er tale om sygdom.  

 

Når der er enighed mellem læge og patient om sygemeldingen og sygdommens konsekvenser, vil 

der ifølge lægerne sjældent være problemer. Men problemer opstår derimod, når patienten opfatter 

sin sygdom og tilstand på en anden måde end lægen. Dette kan eksempelvis være i forhold til, om 

sygdommen forhindrer patienten i at gå på arbejde, hvor længe patienten skal være sygemeldt, eller 

hvilken behandling der skal følges.  

 

Den glatte sygemelding vil ikke blive gjort til yderligere tema i denne rapport, fordi vi herefter kon-

centrerer os om lægernes problemer med sygemeldinger. 

2.3. Den komplicerede sygemelding 
En sygemelding beskrives som kompliceret af lægerne i fokusgrupperne, hvis lægen er i tvivl om 

diagnose, konsekvenser af sygdommen, rækkevidden af uarbejdsdygtigheden, eller hvis patienten 

har ”ureelle” motiver til at anmode om en sygemelding. Desuden kan uenighed eller ligefrem kon-

flikt mellem patienten og lægen om diagnosen, sygdomsperioden mv. gøre en sygemelding kompli-

ceret. En sådan konflikt kan blive forstærket gennem andre aktørers opslutning bag patienten, fx 

fagforeningen, arbejdsplads m.fl.  

 

På baggrund af fokusgruppedeltagernes beskrivelser kan de komplicerede sygemeldingssager opde-

les i følgende typer: 

 

Sager med tvivlsom sygdom er sager, hvor der ikke er nogen sikkert identificeret sygelig eller 

funktionshæmmende tilstand, som kan diagnosticeres/objektiviseres. Sådanne sager kan være sær-

ligt vanskelige, fordi mennesker oplever fysiske og psykiske påvirkninger forskelligt. Et citat fra 

fokusgrupperne illustrerer dette problem: Men når en eller anden patient siger, at jeg har for ondt 

til at klare det her arbejde. Det har jeg ikke en jordisk chance for at bedømme. Selvom man som 
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læge er nogenlunde overbevist om, at en patient ikke er syg, kan man sjældent være fuldstændigt 

sikker.  

 

Sygemeldinger om sygdomme med lang tidshorisont opleves som vanskelige, når der stilles krav 

om angivelse af sygemeldingens forventede længde. Det kan eksempelvis være i relation til en de-

pression, hvor det ikke altid er klart, hvornår man kan varetage sit arbejde igen, og hvilke arbejds-

funktioner man i givet fald kan varetage. 

 

Sygemeldinger med tilbagevirkende kraft. Nogle gange oplever lægerne, at patienten kommer 

med et ønske om at få en sygemelding for en periode, der ligger eksempelvis en uge tilbage i tid. 

Patienten hævder at have været syg i den periode, men lægen har ikke set patienten i den anledning, 

og kan derfor ikke vide, om patienten taler sandt.  

 

Sager vedrørende pjæk, hvor patienter forsøger at snyde eller presse lægen til at skrive en syge-

melding, fordi patienten ikke ønsker at være på arbejde, i aktivering eller lignende. Disse sygemel-

dingssituationer synes ofte at involvere socialt udsatte patienter, som har vanskeligt ved at klare sig 

på det moderne arbejdsmarked, eksempelvis ældre indvandrerkvinder, der taler dårligt dansk. Der 

kan således i stedet for sygdom være tale om nogle trivsels- og samværsproblemer eller om nogle 

patientkarakteristika, som vanskeliggør fuld deltagelse på arbejdsmarkedet. 

 

Sygemeldinger med non-compliance er karakteriseret ved, at patienten ikke følger/ikke har fulgt 

lægens råd med hensyn til at blive rask. Det kan være at undlade at gå til fysioterapeutbehandlinger 

(måske fordi de koster penge), ikke at motionere som anvist, at søge alternativ behandling frem for 

den lægeordinerede behandling osv.  

 

Ved arbejdspladsgenererede sygemeldinger udspringer ønsket om en sygemelding af konflikter 

på arbejdspladsen: Den ansatte/patienten føler sig eksempelvis i klemme i forholdet til ledelse eller 

kollegaer og ønsker måske en pause. Lægen kan alene sygemelde patienten, men ikke anvise nogen 

form for lægelig behandling mod ”sygdommens” årsag. Presset på lægen for at udstede sådanne 

sygemeldinger kan forstærkes af fagforeninger eller a-kasser, som eksempelvis opfordrer patienten 

til at blive sygemeldt i opsigelsesperioden. Nogle af lægerne i fokusgrupperne kunne endda berette 

om, at arbejdspladsen selv havde foreslået den ansatte at skaffe sig en sygemelding. 
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Beslægtet med de arbejdspladsgenererede sygemeldinger er sygemeldinger af sociale årsager, 

hvor patienten måske ikke har en egentlig fysisk sygdom, men har eksistentielle problemer eller er 

så presset af forhold i familien eller omgivelserne, at han/hun kan trænge til en pause fra arbejde 

eller aktivering.  

2.4. Lægernes roller og dilemmaer ved sygemeldinger  
De fleste af de sygemeldinger, som lægerne i fokusgrupperne betegner som komplicerede, er karak-

teriserede ved, at lægen presses til grænsen af sin faglighed – eller over denne grænse. Når lægen 

presses ud over grænserne for sin faglighed betyder det i denne sammenhæng, at der ikke længere 

er lægevidenskabeligt belæg for sygemeldingen, men at andre hensyn presser sig på. Lægerne giver 

en række eksempler på sådanne hensyn, ligesom de beskriver, hvad udfordringen af deres faglige 

grænser betyder for dem.  

 

Et af de synspunkter, vi hørte i fokusgrupperne, er, at det ikke er et problem at bevæge sig på kanten 

af den lægelige faglighed, så længe man samvittighedsmæssigt kan stå inde for, hvad man gør, fordi 

man hjælper et menneske, der har behov for det. Fordi man er lægens advokat. Typiske eksempler 

er patienter med trivselsproblemer, fx en midlertidig eksistentiel krise; eller den medarbejder, der 

bliver mobbet på sin arbejdsplads og har brug for restitution, hvorfor lægen giver en sygemelding. 

Men egentlig foreligger der ikke sygdom i gængs betydning.  

 
Det almen medicinske som er vores model: vi ser også det familiemæssige og eksistentielle 
som en del af vores sygdomsbegreb. Modsætningsvis til det rent somatisk korrekte. Det er der 
diskrepansen er, at vi har en videre definition af sygdomsbegrebet, som er lidt svært håndter-
lig. 

 

Nogle af lægerne opfatter det dog som urimeligt og frustrerende, at de på den måde bliver blandet 

ind i arbejdspladsproblemer og skal ”redde” en ansat med en sygemelding, når der ikke foreligger 

anden ”sygdom” end angst for eller ulyst til at gå på arbejde. Lægerne føler sig således fagligt og 

moralsk udfordret af forhold, som de ikke har nogen indflydelse på. De anmodes om at være aktører 

i et felt, som ret beset ikke vedrører deres fagområde, og hvor de finder, at andre instanser bedre 

kunne løse opgaven, men ikke gør det – eller ikke formelt kan gøre det. Det dårlige arbejdsklima ser 

de som et problem, der skal løses på arbejdspladsen, evt. gennem inddragelse af tillidsrepræsentant 

og fagforening. Lægerne føler, at de her har en slags ubehagelig skraldespands-rolle. 

 

Vi vil ikke have skraldespanderollen, i hvert fald. Vi har den der traditionelle advokat for pa-
tienten rolle samtidig med, at vi skal tage hånd om samfundets økonomiske ressourcer.  
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Et andet af de nævnte problemer er, at det går ud over den faglige selvrespekt, når man bliver mani-

puleret til at gøre noget, som man dybest set ikke mener, at man kan stå inde for. Det kan eksem-

pelvis være i forbindelse med patienters ønske om at få sygemeldinger med tilbagevirkende kraft, 

hvor fx en af lægerne siger, at man af og til må nægte dette for at bevare sin selvrespekt. 

 

En gang imellem bliver jeg nødt til at sige stop for bare at have en smule selvrespekt. ”Du 
kommer og fortæller mig, at du var syg for ti dage siden…Det kan jeg ikke vide, om du var”.  

 
 
Holder lægen fast i, at sygemeldinger kun udstedes, når der foreligger observerbar sygdom eller på 

anden måde reel uarbejdsdygtighed, kan der opstå konflikter med patienterne, som i værste fald kan 

vælge at skifte læge, fordi de ikke får den ønskede lægeerklæring. Denne reaktion fra patienten kan 

komme også i de tilfælde, hvor lægen er tilbageholdende med en sygemelding ud fra et reelt hensyn 

til patienten. For lægerne er fuldt på det rene med, at en (langvarig) sygemelding kan medføre, at 

patienten har svært ved at bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet. Og det kan være slidsomt og tids-

krævende for lægen at forklare dette for patienten og få patienten til at indse, at det nok bedre kan 

betale sig at vende tilbage til arbejdspladsen hurtigst muligt. 

 

Det blev endelig fremhævet i fokusgrupperne, at det skader lægestandens renommé, hvis læger får 

ry for, at man til hver en tid blot kan henvende sig og få en sygemelding. Det underminerer værdien 

af sygemeldingerne hos arbejdsgiverne.  

 

Som det ses ovenfor, oplever lægerne, at de komplicerede sygemeldingssager kan udfordre selve 

lægerollen og forholdet mellem læge og patient. Vores opfattelse er, at denne udfordring er et resul-

tat af, at sygemeldingssager ændrer konsultationens karakter, hvilket er særligt tydeligt ved vanske-

ligt diagnosticerbar sygdom. Lægens udgangspunkt over for en patient, som præsenterer et problem, 

vil typisk være at undersøge, hvad patienten fejler, hvilket kan føre til længerevarende forløb, hvor 

tiden ses an, undersøgelsesfokus gøres bredere osv. I en sygemeldingssag bliver lægen derimod 

pludselig ”agent” for en tredjepart uden for konsultationsværelset, hvis fokus er kontrol af, om pati-

enten fejler noget. Spørgsmålet ”Syg eller ikke syg?” er i sidste instans et udtryk for mistillid til 

patienten, da man jo ellers ville stole på dennes udsagn herom. Mistilliden føres således ind i kon-

sultationsværelset: Den anerkendende og undersøgende proces ”Hvad fejler patienten?” bliver til 

den kontrollerende og betvivlende status: ”Er patienten virkelig syg?”  
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2.5. Opsamling  
En sygemelding tjener det formål at bekræfte patientens uarbejdsdygtighed over for en tredjepart. 

Patienten har typisk tilknytning til en arbejdsplads eller til aktivering, og tredjeparten uden for det 

snævre læge-patient forhold har legale fordringer på, hvad der kommer ud af mødet mellem læge og 

patient, nemlig en afgørelse af om patienten er syg/uarbejdsdygtig eller ej. Tredjeparten er typisk 

arbejdsgiveren eller socialforvaltningen. En sygemelding kræver således lægens vurdering af pati-

entens helbred om muligt set i forhold til den arbejdsfunktion, som patienten skal udføre. En syge-

melding er således ikke noget patienten uden videre får udstedt efter anmodning. 

 

Så længe sygdommen er klar og dens konsekvenser og tidsforløb overskuelige, er der ingen pro-

blemer for den praktiserende læge. Problemerne opstår, når der er uenighed om konsekvenser og 

forløb, ja, uenighed om, hvorvidt der overhovedet foreligger sygdom eller uarbejdsdygtighed.  

 

De komplicerede sygemeldinger kan være sager med tvivlsom, ikke-tydelig sygdom, sygdomme 

med lang tidshorisont, sygemeldinger med tilbagevirkende kraft, sager affødt af pjækkeri, sygemel-

dinger med non-compliance eller arbejdspladsgenererede/sociale sygemeldinger. De komplicerede 

sygemeldinger medfører nogle gange, at lægerne føler sig presset til at handle mod deres faglige 

eller personlige samvittighed, ligesom de føler sig gjort til dommere i sager, hvis årsager og forløb 

de ikke har indflydelse på. Det kan derfor diskuteres, om lægerne overhovedet bør have denne kon-

trollantrolle. I konflikter om sygemeldinger risikerer lægerne desuden at miste patienter.  

 

Når læger presses til at udstede sygemeldinger på et tvivlsomt grundlag, skades deres faglige re-

nommé i samfundet, navnlig hos arbejdsgiverne.  

 

Når lægerne føler deres rolle og forholdet til patienten udfordret af sygemeldingen, skyldes det efter 

vores opfattelse, at sygemeldingen ændrer konsultationen fra at være anerkendende og undersøgen-

de i forhold til patientens sygdom til at være kontrollerende, ligesom mistilliden til patienten fra 

arbejdsmarkedet bringes ind i konsultationsværelset. Lægen bliver i sygemeldingssituationen nogle 

gange agent for kræfter og hensyn, som udfordrer lægens rolle som patientens advokat, hvilket el-

lers er den typiske rolle – lindre, helbrede, trøste. 



 

 

15

 

3. Samarbejdet med den kommunale forvaltning om attester, 
sygedagpengesager mv. 

 3.1. Indledning 
Almen praksis har et socialmedicinsk samarbejde med kommunerne bl.a. om sygemeldinger og 

sygedagpengesager, flexjob, revalidering. Samarbejdet foregår for en stor dels vedkommende gen-

nem standardiserede forespørgsler fra forvaltningen og udtalelser (i attester) fra patientens læge. 

Der kan også være tale om telefoniske samtaler mellem læge og sagsbehandler, om møder hos læ-

gen eller socialforvaltningen eller på patientens arbejdsplads. Begge parter (lægen og forvaltningen) 

kan initiere samarbejde om en konkret borger/patient. Men det vil helt overvejende være socialfor-

valtningen, der henvender sig til lægen.  

 

Den kommunale samarbejdspartner på dette område er i Københavns Kommune Familie- og Ar-

bejdsmarkedsforvaltningens 15 lokalcentre. I det følgende beskrives, hvilke erfaringer og synspunk-

ter de interviewede læger har mht. dette samarbejde.  

 

3.2. Samarbejdet om sygedagpengesager (og andre sociale sager) 

3.2.1. De overordnede rammer for samarbejdet  
Det opleves som et generelt problem, at selv om den praktiserende læge gør sit arbejde (attestud-

færdigelse mv.) aldrig så godt, og selv om forvaltningens sagsbehandlere er nok så dygtige og 

hårdtarbejdende, så er dette i alt for mange tilfælde ikke tilstrækkeligt. Samfundet har ikke plads til 

alle på arbejdsmarkedet (herunder heller ikke alle raske eller delvis raskmeldte); og lægens udste-

delse af en sygemelding bliver en redningsplanke for dem, der ikke kan varetage et job eller en ar-

bejdsmarkedsforberedende aktivering. Deltagerne nævner flere eksempler på situationer og typer af 

sager, som forvaltningen – og lægen – ikke kan ændre meget ved. Et typisk eksempel er indvan-

drerkvinden, som efter mange år uden for arbejdsmarkedet, nu skal i aktivering, hvilket hun ikke 

kan klare, og derfor gerne vil have en sygemelding.  

Dem, vi snakker om er formentlig de der førstegenerations indvandrere, som er ± 60, og hvor 
jeg har rigtigt mange af dem, som overhovedet ikke kan deres eget sprog, og de kan ikke skri-
ve på deres eget sprog, og de kan slet ikke lære dansk, og de er tykke, og de har sukkersyge, 
og de har 16 andre sygdomme. Og hver gang får jeg sådan en lang aktiveringssag og skriver 
sådan en lang klamamse. Og jeg har skrevet mange klager, for de der mennesker er jo over-
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hovedet ikke i stand til at…, men de kan ikke få pension, for sådan er vores system ikke, de 
skal jo aktiveres eller i flexjob eller skånejob, men det kan man ikke med de dér.  

 

I en sådan sag finder lægerne det ikke meningsfuldt at skrive sygemeldinger og udfylde attester 

o.lign., når denne kvinde ikke vil have en chance for at kunne klare en plads på arbejdsmarkedet. En 

anden af lægerne siger: 

Altså en kvinde med syv børn, der taler dårligt dansk, hvorfor fanden skal hun være tilmeldt 
arbejdsmarkedet? Undskyld jeg spørger.  

 

Der ligger næppe noget indvandrerfjendsk i disse udtalelser, men snarere en frustration over, at 

mennesker, der af forskellige ikke-medicinske grunde ikke kan indpasses på arbejdsmarkedet, bli-

ver en sag for den praktiserende læge.  

 

Det er en hyppig og frustrerende oplevelse hos lægerne, at der ikke rigtigt sker noget for deres pati-

ent på lokalcentret, når lægen har udfyldt og afsendt en attest dertil.  

Det kan godt være socialcentret skriver nogle pæne breve – men hvad gør de ved dine patien-
ter? Hvor mange af de her patienter, vi snakker om nu, kommer ud med et vellykket resultat, 
hvor de er gået ind og har sagt: Her kom fan’me en god revalidering. Han fik da sgu et nyt 
job, der tog hensyn til hans psyke og status og sådan noget. De kan tælles på en hånd over ti 
år. Det er jo fordi den samarbejdspartner ligesom ikke lever op til det, du ønsker der skal ske, 
og så bliver man frustreret, ik’. Så sidder man og kører rundt i nogle samfundsforhold og 
personforhold, som du ikke har en kæft indflydelse på.  

 

De oplevede begrænsede muligheder eller evner hos forvaltningen medfører, at i hvert fald nogle af 

lægerne ser deres egen rolle ved langtidssygemeldinger, sygedagpengesager, revalidering mv. som 

problematisk og irritationsskabende. For hvad kan det overhovedet nytte? Og hvad er det for en 

rolle, de er tildelt som praktiserende læger? Lægerne skal agere inden for nogle regelsæt, hvor de 

føler, at de bliver påtvunget opgaven som kontrollanter og vurderingsdommere – en opgave som 

efter deres mening burde ligge hos andre.  

Og det vil sige, at i virkeligheden har systemet smidt afgørelsen og dommen over til os, men 
opfylder ikke selv den forpligtelse, de har i en blind kontrakt. Så vi kan sige, at du kan gå ned, 
og så kan du få anvist noget nyt arbejde, eller du kan blive omskolet eller revalideret. Men 
gu’ kan de ej, for det fungerer ad helvede til, det system. Og det vil sige, i mange situationer 
synes jeg desværre, at sygemeldingen bliver en redningsplanke, som vi synes er en urimelig 
redningsplanke, og derfor får vi det dårligt.  

 

Lægens sygemelding er med andre ord en lappeløsning, som skal dække over, at samfundet ikke i 

tilstrækkeligt omfang kan hjælpe borgeren i arbejde. Lægen kommer dermed i klemme mellem rol-

len som patientens advokat og rollen som samfundets kontrollant, som beskrevet i kapitel 2.  
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Men man kan jo tit sidde med de der erklæringer og tænke: Gid jeg dog var fri for at blive 
blandet ind i det her slagsmål med patienten, arbejdsgiveren og det sociale system. Det giver 
ikke noget vægtigt til den her sag…. Det ændrer kun på, at revisionen godkender, at der er 
tale om sygdom, men det ændrer ikke ved situationen.  

 

Det er værd at hæfte sig ved, at samarbejdet mellem almen praksis og lokalcentrene er asymmetrisk, 

forstået på den måde at sygedagpengesager, revalidering mv. er hovedarbejdsområdet for centrene, 

mens den slags sager kun udgør en lille procentdel af almen praksis’ daglige arbejde. Men – para-

doksalt nok – så er ikke alle lokalcentre tilsyneladende ivrige efter at ”opdyrke” det gode samarbej-

de ved at medvirke til, at lægerne føler sig værdsat som en vigtig samarbejdspartner for forvaltnin-

gen, så de kan fatte særlig interesse for sager i det fælles berøringsfelt. I hvert fald er det den opfat-

telse, nogle af lægerne har. Fx fortæller en af dem:   

Der er også nogle barrierer af psykologisk art [for lægernes engagement]. Og manglende re-
spekt. Da jeg sad som praktiserende læge, fik vi pænt sendt de her syge-/lægeerklæringer, og 
her mener jeg, det symboliserer det meget godt, selvom det var småtingsafdelingen: Dengang 
var der kuvert med med adresse på, og der var frimærke på kuverten. Så røg frimærket, så 
røg kuverten, og nu er der ofte attester, hvor navnet på patienten ikke står. Det kunne man jo 
tolke forskelligt, men jeg kunne tolke det som en disrespekt også for den samarbejdspartner, 
jeg er.  

 

Og en anden siger: 

Indtrykket fra de knap ti år, jeg har været praktiserende læge, er, at de [forvaltningen] gider 
os egentlig mindre og mindre. 

 

Der kan knyttes et par moderationer til disse beskrivelser. Ikke alle deltagerne i fokusgrupperne er 

nødvendigvis helt enige i vurderingerne, hvilket synes at kunne forklares med, at der er forskellig 

praksis i de forskellige lokalcentre; og i hvert fald er lægerne i vidt omfang villige til at undskylde 

den oplevede passivitet i forvaltningen med dens ressource- og personalebegrænsninger.  

 

Ud over forvaltningens egen adfærd over for lægerne, så er der yderligere et aspekt, som kan påvir-

ke nogle læger til en mindre aktiv holdning, nemlig honoreringen: 

 
Jeg synes også, at der er en ussel honorering for at tage en telefonisk kontakt til sagsbehand-
leren. Så det er heller ikke der, ens engagement bliver belønnet.  

 

Konkluderende kan man altså sige, at lægerne ser forvaltningens muligheder for at afhjælpe mange 

af problemerne i sygedagpengesagerne som begrænset pga. forhold i det omgivende samfund eller 

pga. forvaltningens ressourcemangel. Dette påvirker lægerne på to måder: For det første opfatter de 
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i flere tilfælde, at deres rolle bliver at være samfundets og systemets forlængede arm, kontrollant 

eller dommer – og det udfordrer deres gængse rolle som patientens advokat. For det andet synes 

lægerne, at forvaltningens overordnede indstilling over for almen praksis som samarbejdspartner er 

præget af ligegyldighed eller mangel på interesse. Og begge disse forhold påvirker lægernes bered-

villighed og engagement i sygemeldinger og sygedagpengesager negativt. 

 

Ovenstående viser, at der allerede er problemer i samarbejdet om sygemeldings- og sygedagpenge-

feltet med hensyn til de overordnede rammer for samarbejdet. Men også på det mere konkrete ni-

veau er der vanskeligheder i – og forhold af disengagerende betydning for – almen praksis’ samar-

bejde med forvaltningen. 

3.2.2. Lægens mulighed for at svare på forvaltningens spørgsmål 

Næsten al kommunikation mellem forvaltning og læge foregår gennem attester. Nogle af lægerne 

finder forvaltningens anmodninger om attester problematiske.  

 

Nogle gange har lægerne indtryk af, at sagsbehandleren af rutine, ren og skær bekvemmelighed, 

eller for at sikre sig imod alle eventualiteter beder om alle mulige oplysninger, hvilket gør det tids-

krævende for lægen at svare. 

  

Det modsatte opleves af og til også som værende tilfældet: Forvaltningens anmodning er så upræcis 

og spørgsmålene så få – der kan helt mangle en problembeskrivelse og begrundelse i forbindelse 

med en statusattest – at det ikke giver lægen nogen forståelse af, hvad svarene skal bruges til. Der-

med er det svært at svare fornuftigt på spørgsmålene og udfylde attesten meningsfyldt. Som forvalt-

ningen råber i skoven, får den svar.  

Ofte har socialvæsenet en stor sag på borgeren her, og vi kommer ind og tror, at det hele er 
her, ik’. Men i virkelig kører problemet her. Og så kan de ikke bruge ens lægeerklæring til ret 
meget. Fordi de har en helt anden dagsorden med patienten, som de ikke involverer os i. Og 
eftersom vi ikke bliver spurgt om den, så ved vi ikke, at det er det, der er det relevante. Og så 
spørger de, og så siger de, at ”det er en dårlig lægeerklæring; den kan vi ikke bruge til no-
get.” Fordi de ikke har stillet nogle specifikke spørgsmål.  

 

Nogle af lægerne oplever, at sagsbehandlere ikke altid gør deres arbejde ordentligt. De laver sjusket 

sagsbehandling. Fx siger en af lægerne: 

Vi har ikke noget imod at skrive attester med forslag om alle mulige ting, hvis der bliver fulgt 
op på det. Det der synes så frugtesløst, det er, at man fire år i træk får en statusattest, og man 
ved, at de siger bare, ”Nå vi må have en statusattest”, uden at læse sagen. 
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Og en anden fortæller: 

Jeg har patienter, hvor jeg har skrevet en LÆ 125 fire år i træk. Det er en statuserklæring. 
Når de er ved at gå død i en sag, og så vil de have…. Hvor der ikke er sket en dyt med patien-
ten hverken lægeligt eller menneskeligt. Tværtimod er han rullet ind i sig selv. Og når du 
skriver den tredje, må du skrive: Jeg må henvise til de to andre, for der er ikke noget nyt i den 
sag, og det, jeg foreslog i den første, det har I ikke gjort.  

 

I øvrigt synes der at være tilfredshed med de nye attester blandt de af lægerne, som kendte dem eller 

var blevet fortrolige med dem.1 Fordelen siges at være, at man nu i en attest bedre kan anbefale del-

vis sygemelding. Eller at man bedre kan præcisere, hvad patienten kan sættes til arbejdsmæssigt ved 

delvis uarbejdsdygtighed.  

 

Opsummerende efterlyser lægerne en større målrettethed og grundighed i forvaltningens anmodnin-

ger om attester samt en anvendelse af lægens oplysninger. En sjusket håndtering af sagerne og sam-

arbejdet medfører irritation hos lægerne heroverfor.  

3.2.4. Begrænset kendskab til forvaltningens arbejde 
Det fremgår af fokusgrupperne, at det langt fra er almindeligt kendt af lægerne, at socialforvaltnin-

gen forebyggende kan hjælpe en endnu ikke sygemeldt patient, som lægen, ud fra sit kendskab til 

patienten og dennes arbejde, mener med stor sandsynlighed på sigt vil komme ud i langtidssygdom. 

Lægerne har som følge heraf naturligvis heller ikke viden om, hvordan kommunen forebyggende 

kan hjælpe en borger med arbejdsfastholdelse. Konsekvenserne af denne manglende viden er, at 

muligheden for tidlig indsats over for truende langvarig sygemelding reduceres, fordi lægerne netop 

er nøglepersoner i denne sammenhæng, da de ofte som de første bliver bevidste om konsekvenserne 

af patienters lidelser med hensyn til deres mulighed for at forblive i det nuværende erhverv.  

 

Lægerne klager endvidere over, at de sjældent får tilbagemelding fra forvaltningen om, hvad denne 

har sat i værk for en patient, som lægen har udfyldt en attest på. Lægerne forklarer til dels dette med 

sagsbehandlernes travlhed. Men lægerne opfatter det som frustrerende, at de ikke får tilbagemeldin-

ger, fordi det giver dem et indtryk af, at forvaltningen ikke vurderer samarbejdet som væsentligt. 

Konsekvenserne af den manglende/meget sjældne tilbagemelding er, at lægernes rådgivning af pati-

enten ikke bliver optimal, og at lægerne bliver dårligere til at betjene forvaltningen fremover i den 

samme sag.  

                                                 
1 De nye attester LÆ  251 og LÆ 255 trådte i kraft 1. juli 2005 (og erstattede LÆ 205 og LÆ 215). Fokusgrupperne 
gennemførtes i september og november s.å. 



 

 

20

3.2.4. Dårlig kommunikation 
Det er tydeligt, at almen praksis og lokalcentrene ikke har tilstrækkeligt kendskab til hinanden; og 

at dette går ud over kommunikationen og samarbejdet. Fx siger en af lægerne: 

Det er jo et stort problem i København, hvor vi har så mange samarbejdspartnere. Vi har ik-
ke noget kendskab til dem. Der er jo i hundredvis af forskellige sagsbehandlere. Netop kunne 
man løse nogle af de her tungere problemer ved at få et øget samarbejde med en sagsbehand-
ler.  

 

Deltagerne fortæller, at det har været forsøgt at afholde årlige møder mellem lokalcenter og almen 

praksis bl.a. med det formål, at parterne skulle lære hinanden at kende. Men det har ikke været no-

gen succes. Fremmødet fra lægelig side har været yderst begrænset. Dette synes at skyldes dårlige 

erfaringer med irrelevante møder, manglende honorering af fremmøde mv. 

 

Udover at lægerne ikke har ansigter på de sagsbehandlere, som de ind imellem har samarbejde med, 

så beskrives tillige et langt vigtigere problem for den smidige sagsbehandling: Det er angiveligt 

svært at komme i kontakt med forvaltningen, hvis man har brug for det. Lægerne ved typisk ikke, 

hvem de kan kontakte uopfordret – de har ikke kendskab til navne, direkte telefonnumre og e-

mailadresser. I de tilfælde, hvor de ved, hvem de skal snakke med, er vedkommende ofte ikke til 

stede eller er optaget af noget andet. En læge siger:  

Problemet er, at du ringer til forvaltningen. ”Hende der Connie Olsen, ja, hun sidder i møde 
nu.” ”Kan hun ringe tilbage?” ”Ja, det kan hun godt”. Så ringer hun ikke tilbage den dag. 
”Nej, Connie er gået hjem nu, hun kommer i morgen… Nåeh nej, i morgen der har hun…” 
Du kan godt se, når man har prøvet det fem-seks gange, så tænker man, nå hva’ fanden. Alt-
så, det er meget svært, og... Jeg synes helt ærligt, at selvom de kan brokke sig over, at vi er 
skidesvære at få fat på… det gør de så. Men altså, vi burde have mulighed for at komme hur-
tigt til dem. 

 

Konsekvenserne af, at det er svært at få en direkte dialog med sagsbehandleren er, at man ”tumler” 

rundt. En af deltagerne udtrykker det således:  

Nogle gange sker det, at de henviser til os, og vi henviser til dem, og de henviser til os om 
ting, som helt klart er deres bord. Og det er simpelthen pga. noget usikkerhed, som de har 
omkring patientens helbredssituation. Og det hele kunne løses meget mere effektivt, hvis vi 
mødtes om det. Men! Vi kan altså ikke bruge al vores tid på at storme rundt til alle mulige 
socialklienter.  

 

Det ville ifølge lægerne i fokusgrupperne være hensigtsmæssigt, at man i de problematiske sager 

hurtigt kunne tage en konference med sagsbehandler og patient for at finde ud af, hvad der er pro-

blemet, og hvordan man kommer ud af det. Langvarige udvekslinger af blanketter og attester frem-

mer ikke en effektiv sagsbehandling på samme måde som en direkte dialog.  
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Vi burde sådan set være samarbejdspartnere, der havde en god kontakt med hinanden, for 
vores indbyrdes arbejde er vel afhængig af, hvad der sker det andet sted, og af at der bliver 
gjort et godt stykke arbejde begge steder. Jeg synes tit, det er svært med erklæringerne, og at 
det sker fyldestgørende, for som du siger: DU har et kendskab til en familie, og der er en hi-
storie osv. Den har du i dit hoved eller dine følelser, men at få det formuleret konkret som 
nogle objektive eller ting, man kan tage og føle på... det synes jeg tit er svært.  

 

Alle deltagerne i fokusgrupperne har hørt om rundbordssamtaler og ved, at det er en landsoverens-

komstmæssig mulighed, men ikke alle husker at have været med til en. Et af problemerne med 

rundbordssamtaler siges at være, at de er voldsomt tidskrævende. Fx siger en af lægerne:  

Vi har heller ikke ressourcer til at deltage i møder, som vi i øvrigt heller aldrig bliver ind-
kaldt til. Men det kunne have været en løsning på nogle af problemerne, at man socialt og 
lægeligt set sammen med patienten satte sig til at gøre nogle ting. Men de ressourcer er der 
ikke i hvert fald ikke hos os. Så vi har ikke nogen særlig personlig kontakt med den sociale 
sektor.  

 

Det er det overordnede indtryk fra fokusgrupperne, at samarbejdet mellem forvaltning og almen 

praksis lider kraftigt under kommunikationsproblemer, som er kendetegnet ved, at man ikke kender 

sagsbehandlerne og ikke har kontaktdata på dem, at sagsbehandlerne er overbebyrdede og svære at 

træffe, og at de møder, som kunne løse mange af problemerne mere effektivt end skriftlig informa-

tionsudveksling, ikke er almindeligt anvendt og næppe kan afholdes hyppigere med den nuværende 

arbejdsbyrde. 

3.3. Opsamling 
Fokusgruppernes overordnede vurderinger af samarbejdet med forvaltningen/lokalcentrene er for-

holdsvis negative. Utilfredsheden har to dimensioner, nemlig dels forvaltningens (og lægernes) mu-

ligheder for (i samarbejde) at løse sygdoms- og sygemeldingsrelaterede problemer for borger-

ne/patienterne, og dels forvaltningens konkrete ageren inden for de givne muligheder. 

 

Lægerne er bevidste om, at vilkårene for samarbejdet er begrænset af bredere samfundsforhold, 

lovgivning og ressourceknaphed i forvaltningen. Det er under disse vilkår, at lægerne inddrages 

som medspillere, i mange tilfælde uden at have nogen indflydelse på resultatet.  

 

Inden for disse rammebetingelser beskrives også andre forhold, som begrænser samarbejde og mu-

lighederne i samarbejdet. Et af problemerne er den ringe kommunikation, som antager flere forskel-

lige udtryk og har forskellige konsekvenser.  

 



 

 

22

Lægerne ved således sjældent, hvem de kan kontakte, hvis de sidder med et konkret socialmedi-

cinsk problem: De kender ikke sagsbehandlerne, og de har ikke deres telefonnumre eller e-mail-

adresser. Når de ved, hvem de skal have fat i, så oplever de ofte, at vedkommende ikke er til stede.  

 

Lægerne synes ikke, at de i tilstrækkeligt omfang får tilbagemeldinger om, hvad der bliver iværksat 

af sociale tiltag over for de patienter, som de har skrevet attester på. Dette opfattes af nogle som 

dårlig behandling af en samarbejdspartner. Der nævnes også andre forhold i forvaltningens rutiner, 

som lægerne opfatter som et udtryk for, at de og deres arbejde ikke værdsættes, herunder bl.a. 

upræcise attestanmodninger. 

 

Det fremgår af fokusgrupperne, at disse mangler i kommunikationen har en negativ signalværdi for 

lægerne, og at deres engagement i samarbejdet svækkes derved.  

 

Den begrænsede kommunikation om, hvad kommunen gør i de enkelte sager, og om hvad den kan 

mere generelt, begrænser lægerne i at tænke i forebyggende inddragelse af kommunen i forbindelse 

med arbejdsfastholdelse. Fx ved de færreste læger, at det er muligt at inddrage lokalcenteret i en sag 

(tidlig indsats), hvor en person er i fare for at miste sit arbejde pga. en uheldig kombination af dår-

ligt helbred og en belastende jobfunktion.  

 

Lægerne finder, at meget attestarbejde og skriftlig korrespondance mellem forvaltning og praksis 

kunne undgås, og sagsgangen effektiviseres, hvis man kunne mødes til konferencer eller rundbords-

samtaler om den enkelte patient/klient. Men set fra lægernes side kan sådanne møder dog være 

voldsomt tidskrævende og svære at passe ind i en travl hverdag. 
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4. Sygemeldingsproblemstillinger i relation til andre aktører     

4.1. Indledning  
Formålet med dette afsnit er at indkredse de væsentligste problemstillinger i relation til øvrige aktø-

rer i forbindelse med sygemeldingssituationerne. Disse aktører er arbejdsgivere, fagforeninger, ar-

bejdsmedicinsk klinik, rygcenter, speciallæger mv. 

  

Metodemæssigt er der ikke i fokusgrupperne spurgt eksplicit til samarbejdet med andre aktører end 

patienten og den kommunale forvaltning, men der fremkom under drøftelserne alligevel udsagn 

herom, som kan bidrage til at nuancere problemstillingerne med sygemeldinger.  

4.2. Arbejdsgivere 
Lægerne kommer i forbindelse med sygemeldinger i berøring med patienternes arbejdsgivere på tre 

måder. For det første er arbejdsgiverne i mange tilfælde rekvirenter og modtagere af sygemeldinger. 

For det andet er arbejdsgiverne qua det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne i man-

ge tilfælde en slags årsager til sygemeldingerne. For det tredje kræver mange af løsningerne for de 

sygemeldte patienter arbejdsgivernes medvirken gennem accept af deltidssygemeldinger, omplace-

ringer, særlige hensyn mv. Det er ikke vores indtryk ud fra fokusgrupperne, at lægerne i særligt 

stort omfang mødes med arbejdsgiverne. Berøringen med arbejdsgiverne synes i højere grad at fo-

regå indirekte gennem patienten, gennem sygemeldinger mv. 

 

En arbejdsgiver kan udbede sig en lægeerklæring som dokumentation for en medarbejders påstand 

om sygdom, hvorved arbejdsgiverne således på det konkrete plan initierer mange sygemeldingssa-

ger.  

 

På det mere indirekte plan initierer arbejdsgiverne sygemeldingssager gennem de psykiske ar-

bejdsmiljøproblemer, der er på mange arbejdspladser. Denne type sygemeldinger oplever lægerne 

som meget vanskelige og dilemmafyldte. Det er lægernes oplevelse, at eksempelvis samarbejdspro-

blemer på arbejdspladsen får lov til at fortsætte alt for lang tid, og at det er en væsentlig faktor bag 

mange langvarige og komplicerede sygemeldingssager. I det hele taget betragter lægerne generelt 

det moderne arbejdsliv som hårdt og uden plads til medarbejdere, som i perioder ikke fungerer op-

timalt, for slet ikke at tale om de svageste, som ikke har styr over deres liv og arbejdssituation. 
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Jamen så er det stress, og så er det chikane, som folk på arbejdspladsen bliver sygemeldt fra. 
Det er jo alt sammen noget, hvor man må sige, arbejdsgiveren kunne have gjort det bedre el-
ler sagt det på en pænere måde eller på en eller anden måde. Arbejdsmarkedet kunne have 
været flinkere ved folk, ikke?  

 
…du skal altså også håndtere de svageste, som altså ikke rigtigt har styr over deres liv og ikke 
rigtigt har styr over deres arbejdssituation. Og det er klart, det er også dem, der kommer op 
at skændes med arbejdsgiveren og siger, ”Jeg skal ikke være der, eller jeg skal kun være der 
fjorten dage til. Jeg kan ikke holde ud at komme der mere. Kan du ikke give mig en sygemel-
ding på fjorten dage?”  

 

På den ene side føler lægerne, at de er patientens ”advokat” og således skal støtte patienten og hjæl-

pe denne helskindet igennem problemer affødt af et stort psykisk eller fysisk pres. På den anden 

side er der hensynet til arbejdsgiveren, som ved sygemelding skal betale for en arbejdskraft, som 

vedkommende ikke får, et hensyn der tillige ligger flere af lægerne på sinde. Praktiserende læger er 

selv arbejdsgivere (for sekretærer og sygeplejersker m.fl.) og har derfor gode forudsætninger for at 

sætte sig i arbejdsgivernes sted. Nogle af lægerne finder dog, at systemet med sygedagpengerefusi-

onen til arbejdsgiverne signalerer, at samfundet vil tage sig af hensynet til arbejdsgiverne. En enkelt 

læge finder, at problemstillingen i forhold til arbejdsgiverens tab på grund af lægeligt tvivlsomme 

sygemeldinger ved konflikter på arbejdspladsen ikke er reelt. Patienten vil ofte udeblive fra ar-

bejdspladsen, når vedkommende er presset af arbejdsrelaterede konflikter, hvad enten lægen syge-

melder eller ej. Det kom endelig frem, at hensynet til arbejdsgiveren ofte kommer i baggrunden, 

fordi denne ikke – som patienten – rent fysisk står foran lægen og beretter om sine problemer.        

 
Endelig spiller arbejdsgiverne en rolle ved afslutningen af sygemeldingssagerne, idet deres samar-

bejde om løsningerne er nødvendigt, eksempelvis ved at give mulighed for imødekommelse af del-

tidssygemeldinger/deltidsraskmeldinger, eller ved at vise særlige helbredshensyn ved medarbejde-

rens tilbagevenden efter sygdom. Alternativet, hvis en arbejdsgiver eksempelvis ikke accepterer 

sygemeldinger på deltid, er, at patienten fuldtidssygemeldes.  

 

Men ikke alle arbejdsgivere er ifølge læger i fokusgrupperne interesserede i at få medarbejdere til-

bage, der ikke kan arbejde fuldtids. Lægerne oplever således, at nogle arbejdspladser hellere vil 

have en vikar, hvilket eksempelvis er udbredt på det pædagogiske område. Dette virker frustrerende 

for lægerne, fordi de i mange tilfælde finder, at en gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet kunne 

have en positiv effekt på patientens helbredelse.  
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4.3. Fagforeninger 
Lægerne oplever, at sygemeldinger til tider efterspørges af fagforeninger. Det kan fx være tilfældet i 

afskedigelsessager, hvor patienten har langt opsigelsesvarsel, men psykisk ikke kan holde til at være 

på arbejdspladsen i opsigelsesperioden. I disse situationer oplever lægerne af og til, at fagforenin-

gen råder patienten til at gå til lægen og få en sygemelding, så han kan udeblive lovligt fra arbejds-

pladsen. Ligeledes oplever lægerne, at fagforeningerne får patienter til at bede om sygemeldinger i 

stedet for at sige deres stilling op på grund af samarbejdsproblemer, fordi dette vil medføre karan-

tæne.  

 

Omvendt er der også læger, der sender patienter til fagforeningen for at bede denne om at tage sig 

af de problemer på arbejdspladsen, som patienten gerne vil sygemeldes fra. Disse forhold kan ikke 

ændres af lægen, men ses af denne som en opgave for fagforeningen. Men denne ”overdragelse af 

sagen” er dog ikke problemfri. En af lægerne har oplevet at være blevet truet med retssag af en fag-

forening, fordi hun ikke ville forlænge en 3-måneders sygemelding, som havde udgangspunkt i ar-

bejdspladsmobning.  

 

Flere af lægerne nævner dog, at de ofte giver sygemeldinger, selv om de godt ved, at der ligger ar-

bejdspladsproblemer bagved, og selv om de egentlig finder, at disse problemstillinger i højere grad 

bør høre under fagforeningerne.    

 

Modsat ovenstående hænder det tillige, at fagforeninger ud fra hensyntagen til patientens økonomi 

og arbejdsmarkedstilknytning angiveligt råder patienten til at undlade at opsige sin stilling, som 

lægen ellers finder, at patienterne psykisk ikke kan holde til at varetage, fx på grund af chefens 

mobning.  

4.4. Arbejdsmedicinsk klinik, rygcenter og speciallæger  
Flere af lægerne oplever at have behov for at få undersøgt eller behandlet patienter hos specialister i 

forbindelse med sygemeldinger. En del af lægerne bruger således Arbejdsmedicinsk Klinik på Bis-

pebjerg i forbindelse med arbejdsrelaterede lidelser. Lægerne oplever, at arbejdsmedicinsk klinik 

ofte har større autoritet end praktiserende læger i forbindelse med bedømmelser af, hvad en patient 

kan eller ikke kan. Et problem er imidlertid, at der er flere patienter med lidelser i bevægelsesappa-

ratet, end arbejdsmedicinsk klinik kan tage sig af. 
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Tilsvarende anvender lægerne praktiserende speciallæger, men oplever også her lange ventetider, 

hvilket fører til længere sygemeldinger. Lægerne oplyser, at kommunen for at kompensere herfor 

har oprettet et rygcenter. De lange ventetider hos speciallæger mv. forlænges til tider yderligere af, 

at patienter glemmer at møde til aftalt tid, hvorved de igen skal igennem måneders ventetid. 

4.5. Konklusion: Lægernes roller og dilemmaer 
Lægerne kommer indirekte i berøring med arbejdsgivere som rekvirenter og modtagere af patien-

ternes sygemeldinger, som årsager til patienternes sygemeldinger på grund af dårligt arbejdsmiljø 

og endelig som medansvarlige for at finde løsninger i forhold til syge medarbejderes arbejdssituati-

on. Lægerne oplever sig ofte fanget i dilemmaet mellem på den ene side at være patientens advokat, 

og på den anden side at være hensyntagende over for arbejdsgiveren, som nødigt undværer sin ar-

bejdskraft. Tilsvarende føler lægerne sig ofte presset af fagforeninger, som ønsker lægernes med-

virken til gennem sygemeldinger at løse arbejdspladskonflikter, som lægerne grundlæggende finder, 

er fagforeningernes bord. Endelig har lægerne ofte brug for speciallægelig bistand i forbindelse med 

udredelse eller helbredelse af patienter, men oplever her ventetider, der unødigt forlænger sygemel-

dingerne. 
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5.  Hvad kan man gøre ved det?                    

5.1. Indledning 
På baggrund drøftelserne i de to første fokusgrupper har vi udarbejdet forslag til løsninger på de 

fremkomne problemstillinger, beskrevet i kapitel 2 til 4 ovenfor. Problemstillinger og løsningsfor-

slag blev efterfølgende sat til drøftelse i en tredje fokusgruppe bestående af såvel læger som for-

valtningsansatte med henblik på at sikre, at problemstillingerne var beskrevet genkendeligt, og at 

løsningsforslag forholdt sig til den forvaltningsmæssige og lægelige virkelighed. De løsningsfor-

slag, som vi præsenterer i dette kapitel, er således udarbejdet under indtryk af drøftelserne i fokus-

grupperne. Vores løsningsforslag fremlægges i det følgende efter en indledende resumering af de 

problemstillinger, som de relaterer sig til.     

5.2. Læge-patient forholdet ved sygemeldinger 

5.2.1. Resumé af problemstillinger  
Essensen af problemstillingerne mellem læge og patient i relation til de komplicerede sygemeldin-

ger er, at patienten mener at have krav på en sygemelding, som lægen af forskellige grunde egentlig 

ikke finder det korrekt at udstede. Disse grunde kan handle om usikkerhed i forhold til, om der er 

tale om sygdom, og i givet fald om dens konsekvenser i form af længden på sygemeldingen og be-

handlingen af sygdommen. Lægens forbehold kan også skyldes, at patienten ønsker sygemeldinger 

med tilbagevirkende kraft, at patienten ikke har fulgt tidligere foreskrevet behandling, eller at der 

åbenlyst er tale om pjæk. Endelig kan der være tale om, at sociale årsager eller konflikter på ar-

bejdspladsen har affødt sygemeldingssituationen, hvorved årsagerne til sygdommen ikke kan be-

handles lægefagligt. De komplicerede sygemeldinger medfører typisk, at lægerne føler sig presset 

til at handle mod deres faglige eller personlige samvittighed, ligesom de føler sig gjort til dommere 

i sager, hvis årsager de ikke har indflydelse på. I konflikter om sygemeldinger risikerer lægerne, at 

miste patienten, hvis sygemeldingen ikke skrives, men omvendt at miste faglig selvrespekt og øde-

lægge fagets renomme, hvis sygemeldingen skrives.  

5.2.2. Løsningsforslag 
En del af de ovennævnte problemstillinger har ingen umiddelbar løsning. Det gælder eksempelvis 

sygemeldingssituationen ved den tvivlsomme sygdom, hvor patienten eksempelvis hævder at have 

smerter, når han udfører sit arbejde, men hvor lægen ikke kan diagnosticere nogen sygdom, men 
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naturligvis heller ikke kan afvise, at patienten har ondt. Det gælder tillige de attester, hvor lægen 

bliver bedt om at vurdere varigheden af en sygemelding for en sygdom, hvis varighed er uforudsi-

gelig.   

 

De øvrige skitserede problemstillinger handler efter vores opfattelse om, hvilke forventninger pati-

enter kan have til lægen i relation til sygemeldingssituationen. Da lægens faglige muligheder ligger 

forholdsvis fast, må løsningen handle om at afstemme patientens forventninger til lægens faglige 

muligheder. Da denne forventningsafstemning vil være en større pædagogisk opgave i forhold til et 

stort antal patienter, kan der være brug for, at de ansvarlige offentlige myndigheder påtager sig den-

ne oplysningsopgave over for offentligheden.  

 

Oplysningspjece. Et konkret bidrag til oplysningen af borgerne om sygemeldinger kunne være 

udarbejdelsen af en oplysningspjece, som lægen kan udlevere til patienten i forbindelse med en 

konsultation om eventuel sygemelding. Pjecen kan beskrive: 

o Hvad er en sygemelding  

o Hvad er betingelserne for at kunne få en sygemelding 

o Hvad medfører sygemeldingen af forventninger til patienten om compliance mv. 

o Hvilke konsekvenser kan langtidssygemeldinger have for patienten mht. udstødelse 

af arbejdsmarkedet, nedsat livsløn, mv. 

o At sygemeldinger er dårligt egnet til at løse trivselsproblemer i arbejdslivet, og at 

disse problemer rettelig bør håndteres af fagforeninger o.a. 

 

Fordelen ved en pjece er, at den kan bruges målrettet mod patienter, som ønsker sygemeldinger på 

tvivlsomt grundlag. Pjecen kan bruges som udgangspunkt for samtale med patienten om sygemel-

dingen og dens konsekvenser, herunder de langsigtede, som patienterne ifølge lægerne ofte ikke har 

gennemtænkt. Pjecen kan tillige bruges til at styrke lægen i at afslå åbenlyst urimelige sygemeldin-

ger, idet pjecen kan udleveres til patienten som en del af begrundelsen for afslag. Det er naturligvis 

vigtigt, at pjecen formuleres i et sprog som respekterer, at patienten som oftest – syg eller ej – er i 

en vanskelig situation, ligesom pjecen skal respektere, at der er patienter, som skal være sygemeldt.  
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5.3. Samarbejdet med den kommunale forvaltning om sygedagpenge 
o.a. 

5.3.1. Indledning 
I dette afsnit behandles løsningsforslag på de problemer, der er beskrevet i kapitel 3. Da problem-

stillingerne i lægernes samarbejde med den kommunale forvaltning er talrige og mangeartede, be-

handles hvert problemområde og tilhørende løsningsforslag i særskilte underafsnit.  

5.3.2. De overordnede rammer for samarbejdet (samfund, lovgivning mv.) 

5.3.2.1. Resumé af problemstillinger 
Problemstillingerne i relation til de overordnede rammer for samarbejdet omhandlede for det første 

det forhold, at det moderne arbejdsmarked vanskeligt giver plads til mennesker med helbredsmæs-

sige eller sociale problemer, og at den gældende arbejdsmarkedslovgivning ikke synes egnet til at 

rette op på det forhold. For det andet påfører samarbejdet med den kommunale forvaltning lægen 

rollen som kontrollant eller endog en slags ”social skraldemand”, som skal kompensere for ar-

bejdsmarkedets manglende rummelighed, hvilket kommer i modstrid med lægens selvforståelse og 

sædvanlige praksis som patientens advokat. Endelig for det tredje kunne det udledes af drøftelserne 

i fokusgrupperne, at der er asymmetri i forhold til, hvor centralt samarbejdet mellem læger og den 

kommunale forvaltning er for de to samarbejdspartnere. Mens den kommunale forvaltning i mange 

sager skal indhente lægernes vurdering, er samarbejdet med forvaltningen kun relevant i en mindre 

del af lægens konsultationer. Til trods herfor oplever lægerne ofte, at den kommunale forvaltning 

ikke forekommer dem særligt engageret i at få samarbejdet til at fungere. 

5.3.2.2. Løsningsforslag 
Problemstillinger, der relaterer sig til de samfundsmæssige og lovgivningsmæssige rammer for 

samarbejdet mellem læger og den kommunale forvaltning, må efter vores opfattelse i høj grad be-

tragtes som vilkår for lægernes arbejde.  

 

Løsningsforslag, der relaterer sig til arbejdsmarkedets rummelighed og arbejdsmarkedslovgivnin-

gens egnethed til at løse helbredsmæssigt og socialt udsatte personers problemer, forudsætter et 

analysearbejde og en politisk stillingtagen, som ligger uden for denne rapports rammer.  

 

Analyse af sygemeldingers baggrund. Lægernes rolle i social- og arbejdsmarkedssager er bestemt 

af den overordnede lovgivning, og det er relevant at få drøftet lægernes rolle i disse sager. Det kan i 

den sammenhæng være relevant at få belyst omfanget af lægers sygemelding af patienter for syg-
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domme, hvis årsager ikke kan behandles lægeligt, eksempelvis sygemeldinger på grund af arbejds-

pladskonflikter, krav om aktivering mv. Viser det sig, at omfanget af sådanne sygemeldinger er 

stort, ville det være relevant at overveje, om håndteringen af disse sager mere hensigtsmæssigt kun-

ne placeres hos aktører, der i modsætning til lægen kan gøre noget ved problemernes årsager.  

 

En mere engagerende og serviceorienteret stil over for lægerne. Asymmetrien med hensyn til, 

hvor vigtigt samarbejdet er for henholdsvis læger og forvaltning, ser vi tillige som et grundvilkår for 

samarbejdet. En læge kan i relation til langt de fleste patienter have en udmærket fungerende prak-

sis uafhængigt af samarbejdet med kommunen, mens det modsatte i eksempelvis sygedagpengesa-

ger ikke er tilfældet for kommunens vedkommende. Vi finder, at navnlig den kommunale forvalt-

ning må have dette vilkår for øje, idet lægerne på den baggrund ikke kan forventes at være den ud-

farende part med hensyn til at etablere et effektivt og hensigtsmæssigt samarbejde. Initiativet må 

komme fra forvaltningen, som tillige må ”smøre” samarbejdet ved at virke serviceorienteret og gøre 

det lettest muligt for lægerne at deltage heri. ”Smøring” kan være at melde tilbage til lægerne om, 

hvad der sættes i værk for deres patienter, hvorved læger kan opleve, at deres attester faktisk anven-

des og har betydning. Samarbejdet lettes eksempelvis for lægen ved, at oplysninger om navn, adres-

se mv., som kommunen allerede har, er påført den fremsendte attest; at adresseret svarkuvert er ved-

lagt og frankeret; at møder mellem læge og sagsbehandler holdes hos lægen, så denne skal bruge 

mindst mulig tid herpå osv.    

5.3.3. Lægens mulighed for at svare på forvaltningens spørgsmål 

5.3.3.1. Resumé af problemstillinger  
Lægernes oplevelse er til tider, at forvaltningen udbeder sig attester som ren rutineforanstaltning 

eller for at gardere sig selv, hvorved lægerne skal bruge tid på at fremkomme med oplysninger, som 

virker overflødige og til tider meget omfattende. Endvidere oplever lægerne mange anmodninger 

om sygemeldinger som upræcise eller omhandlende eksempelvis varigheden af langtidssygemel-

dinger, hvilket i begge tilfælde kan betyde, at lægen ikke kan svare meningsfuldt på anmodningen.    

5.3.3.2. Løsningsforslag 
Større præcision ved anmodning om attester. Lægernes engagement og præcision ved udfyldelse 

af attester vil kunne fremmes, hvis sagsbehandlerne er mere præcise i deres anmodninger. I fokus-

grupperne var det oplevelsen, at der er forskelle mellem de enkelte lokalcentre på, hvorledes der 

anmodes om attester, hvilket tyder på, at kvaliteten af attestarbejdet kan forbedres i hvert fald på en 

række lokalcentre. Endelig blev der udtrykt en hvis forhåbning til de nye blanketter LÆ 251 og LÆ 
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255, som blev opfattet som mere præcise og meningsfulde også for lægen. I det hele taget var en 

større præcision ved anmodning om attester et af de højest prioriterede ønsker hos fokusgruppens 

læger. 

 

Udvidet dialog, herunder rundbordssamtaler. Generelt vil lægens mulighed for at svare på for-

valtningens spørgsmål i forbindelse med attestanmodninger blive forbedret af en opprioritering af 

dialogen mellem læge og forvaltning i forbindelse med de konkrete social- eller sygedagpengesa-

ger. Rundbordssamtaler mellem læge, forvaltning og patient kan således bidrage til, at man kommer 

til at arbejde i samme retning og kommer grundigt omkring problemstillingerne. Dette vil bevirke, 

at lægen ved, hvortil attester skal bruges, samt hvilke oplysninger der er behov for. Et forslag, som 

ikke nød opbakning i den tredje fokusgruppe, gik på, at hver praksis skulle have besøg af en social-

rådgiver fra forvaltningen en time ugentligt for dermed at bidrage til et fælles sprog om og vinkel på 

problemerne. 

5.3.4. Vedr. begrænset kendskab til hinandens arbejdsfelt og interesser 

5.3.4.1. Resumé af problemstillinger 
Den begrænsede viden om hinandens arbejdsfelt og muligheder kommer bl.a. til udtryk i, at flere af 

lægerne ikke ved, at kommunen kan hjælpe en patient allerede inden sygemelding, hvis helbredssi-

tuationen truer den fortsatte udfyldelse af den nuværende jobfunktion. Lægerne ved derfor heller 

ikke, hvilke tiltag kommunen kan sætte i værk for at sikre patientens arbejdsmarkedstilknytning. 

Denne manglende viden vanskeliggør lægens muligheder for at rådgive patienten og sikre tidlig 

forebyggende indsats mod erhvervstab. Desuden får lægerne sjældent informationer fra forvaltnin-

gen om, hvad denne sætter i værk for deres patienter, hvorved lægernes mulighed for opfølgning i 

forhold til patienterne og lægernes oplevelse af at være en væsentlig samarbejdspartner for forvalt-

ningen svækkes. Med manglende tilbagemeldinger får lægerne heller ikke indblik i, hvordan for-

valtningen arbejder, og hvad den kan. 

5.3.4.2. Løsningsforslag 
Informationsmøder, kurser. Til brug for en generel information og drøftelse af nye tiltag, ny lov-

givning mv. vil informationsmøder/kurser mellem forvaltning og læger være velegnede. Sådanne 

kunne eksempelvis afholdes årligt. På baggrund af lægernes udsagn kan følgende siges om, hvordan 

man kan tilrettelægge succesfulde møder mellem den kommunale forvaltning og lægerne: Lægerne 

skal have indflydelse på dagsordenen, eksempelvis ved at den udarbejdes i samarbejde med en re-

præsentant for lægerne i form af en praksiskonsulent eller lignende. Møderne skal være korte og 
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relatere sig snævert til lægens arbejde. Møderne skal ligge på tidspunkter, der passer til lægernes 

praksis og indkaldes to til tre måneder i forvejen1. Man kunne på møderne eksempelvis tage ud-

gangspunkt i illustrative eksempler på sager og herudfra drøfte, hvordan kommune og læger kan 

samarbejde om arbejdsfastholdelse. Emnerne kunne være tilrettelæggelse af samarbejdet, ny lov-

givning og nye tiltag. Første emne kunne eksempelvis handle om, hvordan forvaltning og læge i 

samarbejde kan gå tidligt og forebyggende ind i sager, hvor patienters arbejdsevne på sigt vil være 

truet, da fokusgrupperne viste stort behov herfor. Lægernes deltagelse i møderne bør være honoreret 

efter gældende overenskomst, idet den slags mødevirksomhed er tidskrævende og kan træde i stedet 

for andre indtægtsgivende aktiviteter i praksis. 

 

Den ovennævnte møde-/kursusindsats kunne suppleres med en målrettet brug af de praktiserende 

lægers foretrukne Internet-portaler på dette område (fx www.phsinfo.dk) eller tilsvarende brug af 

lægetidsskrifter el.lign.  

 

Tilbagemelding til lægerne om iværksatte foranstaltninger i de konkrete sager. For at sikre et 

godt samarbejde mellem den kommunale forvaltning og lægerne foreslås det at implementere en 

god forvaltningsskik om at få borgernes samtykke til at melde tilbage til lægerne om tiltag, der 

iværksættes i sager, som de har været samarbejdspartnere i.  

5.3.5. Praktiske problemer i samarbejdet 

5.3.5.1. Resumé af problemstillinger 
Lægerne oplever at have mange forskellige og hyppigt skiftende sagsbehandlere som samarbejds-

partnere i de kommunale forvaltninger, og at disse er meget vanskelige at nå igennem til per telefon. 

Dette gør det vanskeligt at skabe en hurtig aktuel kontakt med henblik på at få afklaret spørgsmål 

om fx attestudstedelse, eller med henblik på at få kommunen inddraget i forbindelse med at sikre en 

borgers arbejdsfastholdelse.  

5.3.5.2. Løsningsforslag 
Hot-line. En løsning kunne være, at lægerne får en hot-line til kommunen i form af en socialrådgi-

ver, som kan besvare generelle forespørgsler om indsatsmuligheder og lovgivning i telefonen, og 

som via sin skærm kan se, hvilken sagsbehandler der sidder med den aktuelle borgers sag, og som 

dermed kan formidle kontakten mellem lægen og den pågældende sagsbehandler. Alternativt eller 

                                                 
1 Til inspiration for tilrettelæggelse af informationsmøder kan der henvises til Institut for Rationel Farmakoterapis kur-
ser vedr. lægemiddelordination, da disse kurser af lægerne blev fremhævet som eksempler på fremragende formidling.  
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som supplement kan den pågældende kontaktperson kontaktes per mail af lægen og videresende 

denne mail til rette sagsbehandler. 

5.4.  Samarbejdet med andre aktører 

5.4.1. Arbejdsgivere 

5.4.1.1. Resumé af problemstillinger  
Lægen kommer som nævnt i kapitel 4.2. i berøring med arbejdsgiverne på tre måder: dels fordi ar-

bejdsgiverne i mange tilfælde efterspørger/modtager sygemeldingerne, dels fordi arbejdsgiverne i 

mange tilfælde er årsag til sygemeldinger pga. dårligt arbejdsmiljø, og endelig fordi arbejdsgiverne 

i mange tilfælde indgår i løsningerne i forbindelse med arbejdsfastholdelse af patienter.  

5.4.1.2. Løsningsforslag 
Det er ikke lægens opgave at uddybe eller diskutere sygemeldinger med arbejdsgiverne eller tage 

hånd om arbejdsmiljøproblemerne på arbejdspladsen. Derfor er det navnlig i forbindelse med ar-

bejdsgiverens bidrag til patientens arbejdsfastholdelse (evt. gennem omplacering til andre jobfunk-

tioner, eller accept af deltidssygemelding), at der kan være behov for at udvikle samarbejdet mellem 

læge og arbejdsgiver (evt. med lokalcentrets mellemkomst). Da dette ikke er fokus for nærværende 

undersøgelse, er der ikke udarbejdet mere konkrete løsningsforslag vedrørende samarbejdet med 

arbejdsgiverne. 

5.4.2. Fagforeninger 

5.4.2.1. Resumé af problemstillinger  
Lægerne oplever, at sygemeldinger kan efterspørges af fagforeninger i afskedigelsessager og sager 

vedrørende samarbejdsproblemer. På den anden side sender lægerne ofte patienter til deres fagfore-

ning for at bede denne tage sig af arbejdskonflikter mv.  

5.4.2.2. Løsningsforslag 
Da fokus for undersøgelsen ikke er herpå, er der ikke udarbejdet mere konkrete løsningsforslag ved-

rørende samarbejde med fagforeninger. 

5.4.3 Arbejdsmedicinsk klinik, rygcenter og speciallæger 

5.4.3.1. Problemstillinger 
Det væsentligste problem i relation til disse samarbejdspartnere er de lange ventetider på afklaring 

og behandling af patienters helbredsproblemer. 
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5.4.3.2. Løsningsforslag 
Der er ikke udarbejdet mere konkrete løsningsforslag vedrørende samarbejde med disse øvrige 

sundhedsaktører. 

5.5. Oversigt over løsningsforslag 
Nedenstående boks samler de beskrevne forslag punktvis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Der udarbejdes en pjece til patienter om, hvad en sygemelding er, og hvad grundla-

get er for udstedelse heraf 
 
• Der udarbejdes en analyse af omfanget af sygemeldinger af sociale/arbejdsmæssige 

årsager, som tillige belyser, om sådanne problemstillinger kan håndteres mere hen-
sigtsmæssigt end gennem sygemeldinger 

 
• Der iværksættes en uddannelsesindsats blandt sagsbehandlere, der skal sikre større 

præcision i anmodninger om attester, samt sikre at der rutinemæssigt sker tilbage-
meldinger til lægerne 

 
• Der iværksættes årlige informationsmøder/kurser mellem kommune og læger om 

det socialt-lægelige samarbejde. Møderne arrangeres i samarbejde med læger og ta-
ger hensyn til disses arbejde ved emnevalg, mødetidspunkt og varighed, samt ind-
bydelsesfrist. Møderne bør honoreres. Første emne bør være samarbejde om tidlig 
indsats for patienter i fare for at miste arbejdstilknytning på grund af helbredspro-
blemer.  

 
• Information om det socialt-lægelige samarbejde opprioriteres på Internet-portaler og 

i fagblade. 
 
• Rundbordssamtaler mellem patient, læge og forvaltning afholdes, når det ellers er 

vanskeligt at opnå et fælles grundlag for den videre behandling af sagen. Rund-
bordssamtaler vil typisk kunne finde sted hos lægen, som dermed skal bruge mindre 
tid herpå.  

 
• Der sikres lægerne en ”hot-line” til forvaltningen, eksempelvis i form af en social-

rådgiverfunktion, der telefonisk kan afklare overordnede spørgsmål, og som kan 
skabe kontakten til sagsbehandleren i konkrete sager. 
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6. Diskussion 
I denne undersøgelse har sammenlagt 15 praktiserende læger i Københavns Kommune fortalt om 

deres erfaringer og synspunkter og derigennem bidraget til vores vurdering af emnet ”københavnske 

praktiserende lægers problemer med sygemeldinger” og til rapportens konklusioner og forslag til 

løsninger på de beskrevne problemer. (Desuden har to ansatte i Familie- og Arbejdsmarkedsforvalt-

ningen deltaget som diskussionspartnere i den afsluttende fokusgruppe, hvor løsningsforslag har 

været sat til debat).  

 

Som beskrevet i kapitel 1 har udvælgelsen af læger sikret en bred repræsentation mht. praksistype, 

køn, alder, anciennitet i almen praksis osv. Med den brede overensstemmelse i deltagernes erfarin-

ger og holdninger, er der god grund til at antage, at de præsenterede synspunkter og holdninger er 

overførbare, og at de overordnet altså kan betragtes som gyldige for hovedparten af kommunens 

øvrige praktiserende læger.  

 

Derudover kan problembeskrivelser og forslag genkendes fra andre projekter. Ved gennemlæsnin-

gen af de foregående sider og de løsningsforslag, der er oplistet i kapitel 5, vil læseren derfor måske 

ligefrem opleve en vis form for deja-vu: Det her – eller noget tilsvarende – har jeg set før. Og det er 

faktisk ikke usandsynligt. Hele sygemeldingsproblematikken og ikke mindst samarbejdet mellem 

almen praksis og socialforvaltningen har været drøftet på konferencer og møder og i rapporter og 

artikler. Problembeskrivelserne og anbefalingerne herfra er ofte enslydende.  

 

Fonden for Arbejdsmarkedsrevaliderings projekt ”Lægen som aktiv partner i en effektiv og rationel 

arbejdsfastholdelse” 1 havde til formål at orientere lægerne om relevant lovgivning og medvirke til 

at udvikle en bedre kommunikation mellem forvaltning og læge. På tidspunktet for afrapporteringen 

af projektet havde 267 læger i København haft konsulentbesøg, og 85% af disse havde returneret et 

evalueringsspørgeskema om projektet. Erfaringerne fra besøg og spørgeskema viste ifølge artiklen, 

at lægerne efterspørger: 

 mere tilgængelighed i forvaltningen 
 en hotline til forvaltningen 
 bedre kommunikation lægerne og forvaltningen imellem 

                                                 
1 Thieden H, Bruun K, Lehmann M. Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse. Månedsskrift for Praktisk 
Lægegerning 2004; 82: 361-70. 
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 fyldestgørende spørgsmål i attestanmodningerne 
 mere telefonisk dialog og fax-adgang 
 information om lovændringer 
 tilbagemelding fra forvaltningen til lægen 
 bedre og mere smidig kontakt til forvaltningen 
 i tunge sager afholdelse af konferencer med patientens læge og kommunen 

 

Hertil kom, at konsulenterne, som besøgte lægerne, fik det indtryk, at de praktiserende lægers kend-

skab til de sociale love og de sociale muligheder for at hjælpe en patient med socialmedicinske pro-

blemer er utilstrækkeligt, hvilket er hæmmende for relevante beslutninger hos lægen. 

 

I Brøndby Kommune har Koordinationsudvalget gennemført et projekt omfattende supervisions-

møder mellem praktiserende læger og arbejdsmarkedssektoren.1 Formålet med møderne var at styr-

ke forståelsen for og indsigten i hinandens arbejde mhp. at smidiggøre sagsbehandlingen. Projektet 

blev evalueret via deltagernes (11 sagsbehandlere, 16 læger) udfyldelse af spørgeskemaer. Langt de 

fleste deltagere fandt, at møderne havde opfyldt deres formål. Desuden fremhæves af nogle, at det 

var rart at få sat ansigt på samarbejdspartnerne (det giver et bedre samarbejde), og nogle fremhæve-

de, at møderne har givet indsigt i, hvilke forventninger den anden faggruppe har til én, ligesom mø-

derne har været med til at skærpe opmærksomheden på god kommunikation.  

 

Udviklingsplanen for almen praksis 2004-2008 er udarbejdet af Samarbejdsudvalget for almen 

praksis i Københavns Kommune (og har været i høring hos kommunens praktiserende læger) og 

bygger bl.a. på en spørgeskemaundersøgelse fra 2003 om praktiserende lægers holdninger.2 I under-

søgelsen gav 77% af de 255 respondenter udtryk for, at der foreligger samarbejdsproblemer mellem 

almen praksis og socialsektoren (som også inkluderer hjemmeplejen). Om samarbejdet med social-

rådgiverne præciserer nogle af respondenterne i særlige kommentarer i spørgeskemaet,  

at de er svære at få fat på telefonisk, og at de ikke har kendskab til patienten/klinikken. Kom-
munikationen føres ofte alene via attester, som nogle socialcentre tager lang tid om at betale 
for. I nogle tilfælde glemmer sagsbehandler at give patienten attester med til besøg hos lægen 
eller der er en overdreven brug af statusattester og for lidt konduite fra socialkontorets side. 
(…)  Generelt opfattes socialsektoren som presset, svært underbemandet og præget af meget 
skiftende personale. 

 
Det hedder endvidere sammesteds: 

 

                                                 
1 Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, Brøndby Kommune. Evaluering af supervisi-
onsmøder mellem praktiserende læger og arbejdsmarkedssektoren. Juli 2004. 
2 Undersøgelse af de praktiserende lægers holdninger til udviklingen inden for almen praksis 2003. Foreligger publice-
ret på http://www.phsinfo.dk/41256A8700440941/(AllDocsByDocId)/79612C6C1B8FDA34C1256E6800397820 
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Fællesmøder om fællespatienter kan i højere grad afholdes fx i praksis for at fremme kom-
munikationen og undgå at patienten bliver kastebold i systemet. 

 

Nogle af anbefalingerne i selve Udviklingsplanen for almen praksis 2004-2008 er, at Samarbejds-

udvalget skal: 

 udarbejde en liste over kontaktpersoner fra de enkelte lokalcentre. Kontaktpersonerne skal 
rådgive lægerne i socialmedicinske problemstillinger og hjælpe lægerne med at komme i 
kontakt med konkrete teammedarbejdere.  

 
 sikre, at der fortsat tilbydes kurser i håndtering af socialfaglige problemstillinger. 

 
 eventuelt etablere et fast (elektronisk) nyhedsbrev/blad, der udsendes til både læger og 

teammedarbejdere med henblik på at fremme videndeling vedr. socialmedicinske problem-
stillinger. 

 
 oprette en oversigt på Internettet over Københavns Kommunes tilbud på det sociale område, 

herunder listen over kontaktpersoner på lokalcentrene. Formålet er hermed at give de prakti-
serende læger én indgang til informationer om kommunens sociale tilbud. 

 

Disse forslag har overordnet set samme hensigter som flere af vores forslag, nemlig at medvirke til 

en nemmere og mere effektiv kommunikation mellem forvaltning og læge, og at holde lægerne 

ajour med socialmedicinske problemstillinger. 

 

Der ses altså en ensartethed på tværs af undersøgelser og projekter mv. i lægernes oplevelse af sam-

arbejdet og deres ønsker til foranstaltninger til løsning af problemerne. Dette kan på den ene side 

betragtes som en konfirmering eller positiv validering af resultaterne i vores undersøgelse og der-

med gøre konklusioner og forslag så meget desto mere velunderbyggede og slagkraftige.  

 

Men det kan på den anden side også minde om, at forslagene og ideerne har stået på ønskesedlen i 

almen praksis i hvert fald i nogle år. Og det forhold, at de samme konklusioner og anbefalinger gen-

tages igen og igen, må fremkalde spørgsmålet: Hvorfor har forslagene og ønskerne ikke ført til 

handling? 

 

Skal man tage en af lægerne i en fokusgrupperne på ordet, så er forklaringen ganske enkel: De gider 

os mindre og mindre. Det er forvaltningen og sagsbehandlerne, han her taler om.  

 

Men helt så enkelt er det næppe. Forvaltningen har brug for almen praksis (mere end almen praksis 

har brug for forvaltningen). Det er da også forvaltningen, der kan få de største gevinster ved at op-
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timere samarbejdet. Sagsbehandlingen vil profitere af gode attester, af smidigt samarbejde, af per-

sonligt kendskab mellem sagsbehandler og læge, af velinformerede læger, af tilbagemeldinger til 

lægerne med informationer om iværksatte tiltag osv. osv. Dertil kommer, at tidlig indsats for at hin-

dre en langvarig sygedagpengesag, kan fremmes, hvis almen praksis gøres bekendt med de fore-

byggende muligheder i forvaltningens og lovgivningens repertoire, og hvis almen praksis mærker et 

positivt medspil fra forvaltningen.  

 

I betragtning af, at det altså er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der er hovedinteressent i 

samarbejdet mellem almen praksis og forvaltning, så er det herfra initiativet til forbedringerne må 

komme.  

 

Når flere af de forslag, vi har fremsat i denne undersøgelse, kan betragtes som en slags ekko fra 

tidligere rapporter med andre afsendere, så er det nærliggende at antage, at der findes barrierer, som 

gør det vanskeligt at omsætte forslagene til handling. Antagelig er det politiske barrierer eller sy-

stembarrierer. Hvad der karakteriserer disse barrierer, og hvordan de kan minimeres/fjernes, må 

nærmere analyseres.  

 

 

 

Efterskrift 
Vi finder det værd at gøre opmærksom på, at denne undersøgelse har set sygemeldingsproblematik-
ken, herunder samarbejdet mellem almen praksis og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, fra 
lægernes synsvinkel. Man kan derfor ikke uden videre antage, at de berørte problemstillinger ser ud 
på samme måde, når de betragtes gennem forvaltningens briller – eller patienternes. 
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Resumé: Den praktiserende læge og sygemeldingen  
 

Læger oplever ofte sygemeldingsudstedelse som problematisk i forhold til såvel patienter som 
samarbejdspartnere. Denne rapport undersøger nærmere lægernes problemer hermed samt frem-
kommer med løsningsforslag hertil på baggrund af fokusgruppeinterviews med praktiserende læ-
ger.  
 
Da sygemeldinger initieret af arbejdsgiver eller kommune giver lægen en kontrolfunktion, udfor-
dres lægens normalt tillidsfulde rolle som patientens advokat. Dette sker bl.a., fordi patienter har en 
forventning om sygemeldinger, selv når ønsket er begrundet i fx pres fra et stadig hårdere arbejds-
liv eller arbejdsmarked. Læger kan ikke løse denne type af problemer, hvilket frustrerer dem.   

 
I forhold til samarbejdspartnere, navnlig kommunen, oplever lægerne overordnet, at de bliver brugt 
af et system, der ikke kan løse, at mange udsatte personer ikke kan rummes på arbejdsmarkedet, 
dels fordi problemerne har strukturel karakter, men også fordi kommunen opleves som agerende 
uhensigtsmæssigt i sagerne, ikke mindst i forhold til samarbejdet med lægerne.  

 
På baggrund af inputs fra fokusgrupperne har konsulenterne udarbejdet løsningsforslag på de af 
lægerne nævnte problemer, der ikke har overordnede strukturelle årsager: 
 

• En pjece til uddeling til patienter om grundlaget for udstedelse af sygemeldinger kan bidra-
ge til at mindske patienternes pres på lægen.  

 
• Det bør nærmere undersøges, om sygemelding fra arbejde grundet arbejdspladskonflikter 

mere hensigtsmæssigt kan varetages i andet regi, der modsat lægerne har mulighed for at 
gøre noget ved årsagerne. 

  
• En forbedret dialog mellem forvaltning og læge vil bidrage til større præcision vedr. såvel 

anmodningen om som udfyldelsen af attesterne. 
  

• Kommunen bør informere lægerne om mulighederne for forebyggende arbejdsfastholdelse 
for borgere, der ikke på sigt kan vil kunne varetage hidtidige jobfunktioner, således at læger 
bliver opmærksomme på tidligt at inddrage kommunen, når patienter kan have brug herfor. 
Informationen kan formidles 

o på møder, der tilrettelægges under hensyntagen til lægernes arbejde; gennem artik-
ler i lægetidsskrifter og på Internet-portaler 

o ved tilbagemelding til lægerne om iværksatte tiltag i sager, som de har medvirket i 
 

• Lægernes problemer med at komme i kontakt med den rette sagsbehandler løses ved, at læ-
gerne får en ”hotline” til forvaltningen.  

 
Kommunens særlige interesse i samarbejdet med lægerne taler for, at kommunen påtager sig at 
”smøre” samarbejdet, være serviceorienteret i samarbejdet og initiere løsninger på problemerne. 

  
En gennemgang af diverse undersøgelser viser, at ovennævnte problemer og løsningsforslag ingen-
lunde er nye, hvorfor det bør undersøges, hvilke barrierer der hindrer, at de sættes i værk.  
 
Rapporten er udarbejdet af Thorkil Thorsen, SYNTHESE og Claus Holm Thomsen, Hovedværkstedet for CeKAP, de-
cember 2005. 
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