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1. Indledning

Som led i sygedagpengereformen er der indført en toårig forsøgsordning, der
giver borgerne mulighed for at afvise lægebehandling, uden at det får konsekvenser for ydelsen. Formålet med ordningen er at sikre, at borgere ikke skal
føle sig presset til at tage imod en behandling, de ikke ønsker, fordi de ellers
ville risikere at miste deres forsørgelsesgrundlag.

1.1

Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling

I bekendtgørelsen af lov om sygedagpenge (nr. 938) er det bekendtgjort, at forsøgsordningen med mulighed for at afvise lægebehandling gælder fra 1. juli 2014 til og med 30. juni
2016. Ordningen betyder, at sager, hvor borgere afviser lægebehandling, skal fremlægges
for klinisk funktion, så den kan vurdere, om en anden behandling kan anbefales.
Forsøget omfatter alene lægebehandling og ikke andre typer behandling eller indsatser, der
tilbydes. Forsøgsordningen gælder udelukkende behandling foretaget af en læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin og giver således ikke mulighed for at afvise
for eksempel genoptræning, behandling hos fysioterapeut og psykologsamtaler.
Hvis en sag har været vurderet af klinisk funktion, kan det ikke tillægges betydning for borgerens ret til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, fleksjob eller førtidspension, at borgeren
afviser at modtage lægebehandlingen. Det gælder også for den lægebehandling, klinisk
funktion måtte have anbefalet. Afviser borgeren at få fremlagt sagen i klinisk funktion, kan
kommunen beslutte, at ydelsen bortfalder.
I vejledningen til loven (nr. 9042) er det uddybet, at forsøget begrænser sig til bortfald af
ydelsen (jf. § 21) og således ikke har indflydelse på anvendelsen af forlængelsesreglerne i
§ 27. Det vil sige, at hvis forlængelsesbestemmelserne ikke er opfyldt, overgår borgeren til
jobafklaringsforløb, uagtet at den manglende opfyldelse skyldes afslag på behandling.

1.2

Evalueringsdesign

Evalueringen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling indgår som del af den
samlede opstartsevaluering af sygedagpengereformen. Formålet med evalueringen af sygedagpengereformen er at afdække reformens opstart med særligt fokus på:
 Hvordan reformens elementer er blevet implementeret i jobcentrene, og om der er dele af
reformen, der ikke er blevet implementeret efter hensigten?
 Om reformens elementer er blevet implementeret på en sådan måde, at de understøtter
intentionerne bag reformen?
Evalueringen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er gennemført som del
af den samlede evaluering og er baseret på et udsnit af datagrundlaget for den samlede evaluering, jf. afsnit 1.3. Denne evalueringsrapport omhandler udelukkende forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling og kan således læses selvstændigt.
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Evalueringsspørgsmål
Formålet med evalueringen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er at belyse, hvordan ordningen er blevet anvendt i jobcentrene, og dermed danne udgangspunkt for
beslutningen, om ordningen skal gøres permanent. Evalueringen dækker perioden fra forsøgets opstart den 1. juli 2014 til 1. november 2015.
For at kunne belyse dette tager evalueringen udgangspunkt i følgende to overordnede evalueringsspørgsmål:
1. Hvordan er forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling blevet implementeret i
jobcentrene?
2. Hvordan inddrages klinisk funktion i de sager, hvor en borger afviser lægebehandling?
Det første evalueringsspørgsmål angående implementeringen af forsøget er blevet nedbrudt
i yderligere fire analysespørgsmål:
A. Hvor mange borgere har benyttet muligheden for at afvise lægebehandling?
B. Hvilke typer lægebehandling afviser borgerne oftest?
C. Hvad er årsagen til, at borgerne afviser lægebehandlingen?
D. Hvilken betydning har forsøgsordningen for sagsforløbet og sagsbehandlingen i jobcentrene?
Ovenstående evalueringsspørgsmål danner udgangspunkt for strukturen for evalueringsrapporten. I det efterfølgende afsnit (1.3) beskrives kort det anvendte datagrundlag for evalueringen, herefter følger evalueringens samlede konklusion (kapitel 2). I kapitel 3 analyseres
implementeringen af forsøg, og rapporten afsluttes med en analyse af inddragelsen af klinisk
funktion (kapitel 4).
Evalueringen af forsøgsordningen har hovedsagelig fokus på, hvordan ordningen benyttes af
borgere, der modtager sygedagpenge. Det skyldes, at evalueringen indgår som del af den
samlede evaluering af sygedagpengereformen og dermed primært er baseret på et datagrundlag, der har til formål at belyse indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. Der er
imidlertid to punkter, hvor evalueringen også omfatter borgere, der har afvist behandling i
forbindelse med andre ydelser end sygedagpenge.
For det første dækker opgørelsen af antallet af borgere, der har benyttet muligheden for at
afvise lægebehandling, samtlige relevante ydelser. Jobcentrene er således blevet bedt om at
opgøre det samlede antal sager, de har haft i forsøgsperioden, uanset ydelsen. Det skal dog
bemærkes, at det er blevet undersøgt, hvordan sagerne fordeler sig på de forskellige ydelser, og billedet er helt overvejende, at borgere på sygedagpenge udgør næsten samtlige sager, hvor lægebehandling er blevet afvist.
For det andet er analysen af inddragelsen af klinisk funktion ikke kun begrænset til sager,
der omhandler sygedagpenge, eftersom alle typer sager, hvor borgere har afvist lægebehandling, skal forelægges klinisk funktion.

1.3

Datagrundlag for evalueringen

Datagrundlaget for evalueringsrapporten er baseret på tre forskellige dataindsamlingsmetoder. Der er 1) gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige jobcentre, 2) gennemført interview i seks særligt udvalgte jobcentre og gennemført telefoninterview med jobcentre, der har haft mange borgere, der har afvist lægebehandling og 3) gennemført et telefoninterview med klinisk funktion i hver af de fem regioner. I det følgende afsnit gennemgås
de tre dataindsamlingsmetoder nærmere.

Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentre
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige danske jobcentre. Eftersom spørgeskemaundersøgelsen også indgår som grundlag for den samlede evaluering af
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sygedagpengereformen, er den konstrueret med henblik på at belyse samtlige relevante
elementer i reformen i overensstemmelse med det overordnede design af den samlede evaluering. Den sidste del af spørgeskemaet omhandler forsøget med at afvise lægebehandling.
Denne del er vedlagt i et bilag til denne rapport, se bilag A.
Spørgeskemaundersøgelsen er sendt elektronisk til alle landets jobcentre. 79 jobcentre har
besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en besvarelsesprocent på 83. Der er gennemført en
frafaldsanalyse ved at betragte svarprocenten og antallet af jobcentre fordelt på region,
kommunestørrelse og jobcenterklynger på sygedagpengeområdet. Resultatet af frafaldsanalysen er vedlagt i bilag, se bilag B.
Frafaldsanalysen viser, at der er opnået en høj svarprocent i alle fem regioner (mellem 73 og
100 procent), og at både små, mellemstore og store kommuner i høj grad har besvaret spørgeskemaet. Hertil skal det nævnes, at samtlige kommuner med et indbyggertal på over
100.000 indbyggere har besvaret spørgeskemaet. Alle jobcenterklynger på nær klynge 1 er
velrepræsenterede i besvarelserne. De kommuner, der ikke har besvaret skemaet i klynge 1,
er fortrinsvis små ø-kommuner, hvor der kun er få indbyggere.
Samlet set dækker de 79 jobcentre, der har besvaret spørgeskemaet, 87 procent af den
danske befolkning1 og 86 procent af de sygedagpengeforløb, der var registreret i juli 20152.
På baggrund af frafaldsanalysen vurderes det derfor, at besvarelserne giver et repræsentativt billede af situationen i de danske jobcentre.

Interview med jobcentre
Der er gennemført besøg i seks jobcentre. De seks jobcentre er udvalgt på baggrund af en
stratificering, der tager hensyn til antal sygedagpengesager og deres gennemsnitlige varighed, kommunernes indbyggertal og den geografiske spredning. De seks udvalgte jobcentre
er Ballerup, Esbjerg, Favrskov, Haderslev, Rebild og Roskilde.
I hvert jobcenter er der gennemført et interview af en times varighed med jobcenterchefen og
et fokusgruppe interview af halvanden times varighed med 2-3 sagsbehandlere, der sidder
med sygedagpengesager, og teamlederen for sygedagpengeafdelingen. Herudover er der
gennemført interview (enten fysisk eller via telefon) med den udførende enhed.
I tillæg til besøgene i de seks jobcentre er der gennemført telefoninterview med de fem jobcentre, der i spørgeskemaundersøgelsen har angivet, at de har relativt mange borgere, der
har afvist lægebehandling. Dette drejer sig om Furesø, Guldborgsund, Næstved, Vordingborg og Aabenraa. Disse jobcentre har alle angivet, at de har haft ti eller flere sager, hvor
borgeren har afvist lægebehandling. Der er dog fortsat tale om et begrænset antal sager
sammenholdt med det samlede antal sygedagpengesager. Samlet set har disse fem jobcentre omkring en tredjedel af det samlede antal sager i hele landet.
Samtlige interview er gennemført som semistrukturerede interview, og der er udarbejdet
spørgeguider specifikt til hver af de forskellige respondentgrupper.

Telefoninterview med klinisk funktion
Der er gennemført telefoninterview af halvanden times varighed med læger fra de kliniske
funktioner i alle fem regioner. Formålet med disse interview er at afdække de kliniske funktioners erfaringer med forsøget. Interviewene er blevet gennemført som semistrukturerede interview med på forhånd udarbejdede spørgeguider.

1

Kilde: Danmarks Statistik.

2

Kilde: Jobindsats.
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2. Konklusion

Forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er en ordning, der estimeres at dække 150-200 sager på sygedagpengeområdet på landsplan, siden
ordningen begyndte 1. juli 2014. Godt halvdelen af jobcentrene tegner sig for
de 150-200 sager. I næsten halvdelen af jobcentrene er der således ingen borgere, der har benyttet sig af ordningen.
Forsøgsordningen med mulighed for at afvise lægebehandling blev indført som del af sygedagpengereformen og giver borgerne ret til at afvise lægebehandling. Hvis en borger afviser
lægebehandling, skal sagen fremlægges for klinisk funktion, så den kan vurdere, om en anden lægebehandling kan anbefales. Forsøget omfatter alene lægebehandling og ikke andre
typer behandling eller indsatser, der tilbydes. Forsøgsordningen gælder udelukkende behandling foretaget af en læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin og giver således ikke mulighed for at afvise for eksempel genoptræning, behandling hos fysioterapeut og psykologsamtaler.
Intentionen med forsøget er at sikre, at borgere ikke tager imod en lægebehandling, de ikke
ønsker, fordi de ellers risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag. Det er samtidig intentionen, at der gøres en indsats for at finde en anden behandlingsmulighed, når borgeren afviser den oprindelig tilbudte lægebehandling. Klinisk funktion inddrages derfor med henblik på
så vidt muligt at foreslå en alternativ lægebehandling i de forelagte sager. Evalueringen giver
anledning til følgende konklusioner angående implementeringen af forsøgsordningen i jobcentrene og inddragelsen af klinisk funktion:
 På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blandt jobcentrene estimeres det samlede
antal sager på landsplan at udgøre 150-200 sager siden 1. juli 2014, svarende til mellem
0,02 og 0,03 procent af det samlede antal sygedagpengeforløb i 2014. Det estimerede
antal vedrører sager om sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, men
sygedagpengemodtagerne udgør langt hovedparten af de borgere, der har benyttet sig af
muligheden for at afvise lægebehandling. 46 procent af jobcentrene angiver, at de ikke
siden ordningen trådte i kraft har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling.
45 procent af jobcentrene har haft 1-5 sager. Fem jobcentre angiver at have haft mere
end ti sager. Der er dermed tale om en ordning, der har et mindre omfang, og som i begrænset omfang finder anvendelse i kommunerne.
 89 procent af jobcentrene forventer, at antallet af sager vil være uændret i andet år af forsøgsperioden sammenlignet med første år af forsøgsperioden. De resterende 11 procent
forventer et højere antal sager i andet år. Der er således blandt de fleste jobcentre en
generel forventning om, at ordningen vil have samme omfang det kommende år, som den
har i dag.
 Interview med repræsentanter fra de fem kliniske funktioner og jobcentrene viser, at det
typisk er følgende tre typer lægebehandling, der afvises af borgerne: medicinsk behandling mod psykiske lidelser, fx antidepressiva, rygoperationer, fx i forbindelse med diskusprolaps, og smertestillende medicinsk behandling, fx i forbindelse med kroniske lidelser.
Interviewene bekræfter dermed, at de typer lægebehandling, der typisk afvises, i vidt omfang er de samme som oprindelig forventet i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget.
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 Fire af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at de sager, hvor en borger benytter sig af muligheden for at afvise lægebehandling, tidligere typisk ville have ført
til, at jobcentret havde stoppet ydelsen. Tre af disse oplyser, at de tidligere for eksempel
ville have stillet krav om, at borgeren skulle modtage antidepressiv eller smertestillende
medicinsk behandling. Jobcentrenes oplysninger viser dermed, at ordningen har haft
konkret betydning i forhold til de krav, som borgeren mødes af for at skulle medvirke til at
blive rask. Ét jobcenter fremhæver desuden, at muligheden for at afvise lægebehandling
er med til at fjerne en potentiel konflikt mellem borgeren og jobcentret, om borgeren skal
modtage en uønsket lægebehandling.
 Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker grundlaget for at vurdere forlængelse ved revurderingstidspunktet.
De to øvrige jobcentre peger på, at afvisning af lægebehandling kan have betydning for
grundlaget for forlængelse, da stilstand eller manglende lægebehandling i enkelte tilfælde
kan føre til, at der ikke foreligger grundlag for at afgøre, hvornår eller om borgeren bliver
rask igen. Det betyder, at sygedagpengene ikke kan forlænges. Udsagnene fra de fem
jobcentre peger dermed samlet set på, at grundlaget for at foretage forlængelse ved revurderingstidspunktet enten slet ikke eller kun i enkelte tilfælde påvirkes af, at borgeren
har afvist lægebehandling.
 Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, peger på, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker sagsbehandlingstiden i jobcentrene. De to øvrige jobcentre peger
på, at sagsbehandlingstiden i jobcentret kan blive påvirket af den tid, der forløber med
sagsbehandlingsprocessen i klinisk funktion. De fem jobcentres vurdering af, om sagsbehandlingstiden påvirkes af, at borgeren afviser lægebehandling, skal dog ses i lyset af, at
tre af de fem jobcentre meget sjældent eller aldrig inddrager klinisk funktion i sagerne.
 På baggrund af de fem kliniske funktioners angivelse af omfanget af sager, de har modtaget fra jobcentrene, fordi en borger har afvist lægebehandling, skønnes det samlede
antal af disse sager, der på landsplan har været forelagt klinisk funktion siden 1. juli 2014,
at udgøre cirka 100 sager. Blandt de jobcentre, der har haft mere end 10 sager, er praksis forskellig, i forhold til om sagerne forelægges klinisk funktion. I to af jobcentrene sendes sagerne altid til klinisk funktion. I de resterende tre jobcentre sendes sagerne aldrig
eller meget sjældent til klinisk funktion. Det betyder – set i lyset af at jobcentrene samlet
set skønnes at have haft 150-200 sager med borgere, der har afvist lægebehandling – at
mellem halvdelen og to tredjedele af sagerne forelægges for klinisk funktion. Inddragelse
af klinisk funktion foregår dermed ikke fuldt ud som tilsigtet, så alle sager kommer forbi
klinisk funktion.
 62 procent af de jobcentre, der har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling,
skønner, at klinisk funktion sjældent eller aldrig foreslår en alternativ lægebehandling,
mens 10 procent skønner, at dette altid eller ofte er tilfældet. Repræsentanter fra tre af de
fem kliniske funktioner bekræfter, at de typisk ikke kan pege på et alternativ til den lægebehandling, som borgeren har afvist.
 Interviewene med de fem kliniske funktioner viser samlet set, at når klinisk funktion foreslår alternativ lægebehandling, er der ofte tale om følgende tre typer. Samtale med en
professionel, fx en psykolog, som alternativ til medicinsk behandling mod psykiske lidelser. Genoptræning som alternativ til kirurgiske operationer. Behandling på smerteklinik eller mestringskurser som alternativ til smertestillende medicinsk behandling.
 Generelt er der stor variation på tværs af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen
i, om borgerne accepterer den alternative lægebehandling. 47 procent af de jobcentre,
der har haft mindst én sag, hvor en borger har afvist lægebehandling, angiver, at borgerne altid eller ofte accepterer den alternative lægebehandling, mens 40 procent af jobcentre angiver, at dette sjældent eller aldrig er tilfældet. Der tegner sig således ikke et ensartet billede af, om borgerne typisk accepterer eller afviser den alternative lægebehandling.
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3. Implementering af forsøget

Forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er blevet anvendt i begrænset omfang. Det estimeres, at der i hele landet har været 150-200 sager
med borgere, der siden 1. juli 2014 har afvist lægebehandling. Forsøgsordningen har været anvendt i mere end halvdelen af jobcentrene, mens den anden
halvdel af jobcentrene (46 procent) ikke har haft denne type sager. Det er ofte
medicinsk behandling eller bestemte typer rygoperation, der afvises af borgerne.

3.1

Forsøgets udbredelse

De 79 jobcentre, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen angående opstartsevalueringen af sygedagpengereformen, har angivet, at de tilsammen har haft 120-160 sager med
borgere, der har afvist lægebehandling, siden forsøgsordningens start 1. juli 2014.3 Som beskrevet i foregående afsnit udgør de indsamlede besvarelser næsten 90 procent af det samlede antal sygedagpengeforløb, hvorfor det estimeres, at det samlede antal sager med borgere, der har afvist lægebehandling, udgør 150-200 sager.
Jobcentrene er blevet bedt om at angive det samlede antal sager, uanset om det har været i
forbindelse med sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Ovenstående
estimat dækker således samtlige typer sager, hvor en borger har afvist lægebehandling,
uanset ydelsen. Jobcentrene har dog også tilkendegivet, at de vurderer, at næsten samtlige
af de sager, de har haft i forsøgsperioden, har været i forbindelse med sygedagpengemodtagere.
De 150-200 sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, skal holdes op mod det samlede antal sygedagpengeforløb. I hele 2014 var der lidt over 710.000 sygedagpengeforløb,
hvilket betyder, at borgerne har benyttet sig af muligheden for at afvise behandling i mellem
0,02 og 0,03 procent af forløbene. Det skal ydermere bemærkes, at forsøget på nuværende
tidspunkt har løbet i en periode på lidt over et år.
Figuren nedenfor viser omfanget af udbredelsen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling i jobcentrene.

3

Nogle jobcentre har ikke kunnet angive et præcist antal sager, hvorfor det samlede antal sager bliver et interval.
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Figur 1: Antal jobcentre fordelt på antal sager, hvor en borger siden 1. juli 2014 har benyttet
muligheden for at afvise lægebehandling
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. N: 79 (heraf har 8 svaret ”ved ikke”).

Som det fremgår af figuren, har knap halvdelen (46 procent) af jobcentrene angivet, at de ikke har haft en sag, hvor en borger i forsøgsperioden har benyttet muligheden for at afvise
lægebehandling. En tredjedel af jobcentrene har haft 1-2 sager, 11 procent har haft 3-5 sager, og 8 procent af de deltagende jobcentre har angivet, at de har haft mere end fem sager,
hvor en borger har afvist lægebehandling. Af de seks jobcentre, der har haft mere end fem
sager, angiver fire, at de har haft ti sager, mens et enkelt jobcentre angiver, at det har haft
25 sager.
Det skal bemærkes, at jobcentrene ikke fører egentlige opgørelser over antallet af sager,
hvor en borger afviser lægebehandling, og der er således tale om et skøn over omfanget af
sager.
Det skal endvidere bemærkes, at det ikke er muligt at afgøre, om det forhold, at en del jobcentre ikke har haft nogen sager, skyldes, at disse jobcentre har været mindre opmærksomme på at implementere forsøgsordningen, eller at borgerne i disse kommuner ikke ønsker at benytte sig af muligheden for at afvise lægebehandling.
Figur nedenfor viser, hvordan udbredelsen af forsøget fordeler sig geografisk.
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Figur 2: Antal sager, hvor borgerne siden 1. juli 2014 har benyttet muligheden for at afvise
lægebehandling, opdelt efter jobcentre

: Mere end 5

: 3-5

: 1-2

:0

: Ved ikke/ikke svaret

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene.

Selvom der ikke kan observeres et tydeligt mønster i den geografiske fordeling af sager,
hvor en borger har afvist lægebehandling, ses det, at flertallet af de jobcentre, der angiver at
have haft mere end fem sager, ligger i mindre kommuner såsom Guldborgsund, Vordingborg
og Nyborg. Der er dog også nogle jobcentre i større kommuner, der angiver at have haft en
del sager, såsom Næstved, Roskilde og Viborg.
På de gennemførte besøg i de udvalgte jobcentre er der ligeledes blevet spurgt om vurderingen af udbredelsen af forsøg blandt jobcentercheferne, lederen af sygedagpengeafdelingen og sagsbehandlerne. Ingen af de besøgte jobcentre har haft en præcis opgørelse af antallet af sager, hvor en borger afviser lægebehandling. Samtlige besøgte jobcentre estimerer
dog, at der er tale om ingen eller et meget begrænset antal sager.
Figuren nedenfor viser jobcentrenes forventning til udviklingen i antal sager, hvor en borger
afviser lægebehandling, i 2016 sammenlignet med 2015.
Figur 3: Hvad er din forventning til udviklingen i antal borgere, der afviser lægebehandling, i
2016 sammenlignet med 2015?

11%

Et højere antal sager

89%

Et uændret antal sager

Et lavere antal sager

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. N: 79 (heraf har 16 svaret ”ved ikke”).
Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling

10

Langt hovedparten (89 procent) af jobcentrene forventer, at antallet af sager vil være uændret i 2016 sammenlignet med 2015. De resterende 11 procent, svarende til syv jobcentre,
forventer et højere antal sager i 2016. Det skal bemærkes, at der ikke er sammenhæng mellem jobcentrenes forventning til udviklingen i antallet af sager i 2016 og antallet af sager,
som jobcentrene har haft indtil nu. Det er altså ikke sådan, at de jobcentre, der angiver at
have haft mere end fem sager indtil videre, også har en forventning om, at antallet af sager
vil stige fremover.

3.2

Den afviste lægebehandlings karakteristika

Interview med repræsentanter fra de fem kliniske funktioner og de fem jobcentre, der har
haft mere end ti sager, viser, at det er følgende tre typer lægebehandling, der typisk afvises
af borgerne:
 Medicinsk behandling mod psykiske lidelser, fx antidepressiva.
 Rygoperationer, fx i forbindelse med diskusprolaps.
 Smertestillende medicinsk behandling, fx i forbindelse med kroniske lidelser.
Der er således tale om behandlinger, der kan være forbundet med risiko for bivirkninger, eller operationer, hvor der er usikkerhed, om de vil afhjælpe den pågældende lidelse.
Repræsentanterne fra de fem kliniske funktioner peger på, at de to førstnævnte af ovenstående behandlingstyper er de absolut hyppigst forekommende.

3.3

Årsager til, at lægebehandling afvises

De fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, og samtlige fem kliniske funktioner er alle
blevet spurgt om, hvad der er de typiske årsager til, at borgerne afviser lægebehandlingen.
Årsagerne til, at borgerne afviser lægebehandlingen falder i tre forskellige kategorier.
 For det første nævner to af de fem kliniske funktioner, at lægebehandlingen ofte afvises,
fordi borgerne selv vurderer, at den vil være for risikabel eller forbundet med for store bivirkninger, til at de ønsker at modtage den.
 For det andet nævner tre af fem kliniske funktioner og et af de adspurgte jobcentre, at der
ofte er tale om sager, der er præget af en konfliktsituation. Det kan for eksempel være
mellem jobcentret og borgeren, eventuelt inklusive en tredjepart. I disse sager peger respondenterne på, at borgernes afvisning af lægebehandlingen ikke skyldes selve lægebehandlingen, men mere skyldes den konflikt, der præger den konkrete sag.
 For det tredje nævner fire af de fem jobcentre, at de ikke kan se et mønster i årsagerne
til, at borgerne afviser lægebehandlingen. Dette skyldes formentlig, enten at der ikke foretages systematisk opsamling på de enkelte sager i jobcentrene, eller at der er tale om
sager, der er så forskellige, at det ikke er muligt at udlede noget konkret om årsagerne til,
at lægebehandlingen afvises.

3.4

Forsøgsordningens betydning for sagsforløbet og
sagsbehandlingen i jobcentret

I dette afsnit analyseres de mulige konsekvenser af indførslen af forsøgsordningen med mulighed for at afvise lægebehandling for sagsforløbet og sagsbehandlingen i jobcentret. Analysen fokuseres på følgende tre spørgsmål:
 Har forsøgsordningen medført, at borgere, der tidligere ville have fået frataget deres
ydelse, i dag fortsat har et forsørgelsesgrundlag?
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 Påvirker borgernes mulighed for at afvise lægebehandling forlængelsen af sygedagpengeforløbet ved revurderingstidspunktet?
 Medfører borgernes mulighed for at afvise lægebehandling forlængelse eller forsinkelse
af sagsbehandlingen i jobcentrene?

Sikring af borgernes forsørgelsesgrundlag
Fire af de fem adspurgte jobcentre, der har haft mere end 10 sager, tilkendegiver, at de sager, hvor en borger i dag benytter sig af muligheden for at afvise lægebehandling, tidligere
ofte ville have ført til, at jobcentret havde stoppet ydelsen. Af disse fire jobcentre fremhæver
især tre, at de tidligere ville have stillet krav om, at borgerne skulle modtage antidepressiv eller smertestillende medicinsk behandling, og at det netop er denne type lægebehandling,
som borgerne afviser i dag.
De adspurgte jobcentre er delte i vurderingen af, hvilken betydning muligheden for at afvise
lægebehandling har i disse sager. Et jobcenter fremhæver, at muligheden for at afvise lægebehandling er med til at fjerne en potentiel konflikt mellem borgeren og jobcentret, om borgeren skulle modtage en uønsket lægebehandling. I disse tilfælde kan forsøget således understøtte en forbedret dialog mellem borgere og jobcentre og dermed skabe et bedre grundlag
for en raskmelding.

Revurdering af sagen
Om muligheden for at afvise lægebehandling har påvirket grundlaget for at forlænge sygedagpengene ved revurderingstidspunktet er ligeledes blevet undersøgt.
Tre af de fem adspurgte jobcentre, der har haft mere end 10 sager, peger på, at det ikke har
betydning for muligheden for at forlænge sygedagpengene ved revurderingstidspunktet, at
borgeren har afvist at modtage en given lægebehandling. Samtlige tre jobcentre nævner, at
de ikke har haft sager, hvor en borgers afvisning af lægebehandling har påvirket forlængelsesmulighederne. Det viser, at disse borgere ofte fortsætter i jobafklaringsforløb, og at de
ville have gjort det, uanset om de har afvist lægebehandling eller ej.
I de resterende to jobcentre er vurderingen af betydningen for revurderingen lidt anderledes.
Begge steder fremhæves det, at stilstand i lægebehandlingen eller manglende lægebehandling, som følge af at en borger har afvist lægebehandling, i enkelte tilfælde kan føre til, at sygedagpengene ikke bliver forlænget ved revurderingstidspunktet, da der ikke foreligger
grundlag for at afgøre, hvornår eller om borgeren bliver rask igen. Begge jobcentre påpeger
dog også, at det ikke vurderes at være et udbredt fænomen, at sygedagpengene ikke forlænges som følge af en afvist lægebehandling.

Sagsbehandlingstiden i jobcentrene
De fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, er desuden blevet spurgt, om borgernes
muligheder for at afvise lægebehandling og dermed få forelagt sagen for klinisk funktion påvirker sagsbehandlingstiden i jobcentret.
To af de fem adspurgte jobcentre fremhæver, at det fører til en forlængelse af sagsbehandlingstiden, når en borger afviser lægebehandling. Begge jobcentre nævner, at de oplever,
det er forbundet med ventetid at forelægge sagerne for klinisk funktion. Konkret nævner det
ene jobcenter, at der går cirka otte uger, fra de sender sagen til klinisk funktion, til jobcentret
modtager deres anbefaling, og at denne ventetid medfører en mindre intensiv indsats overfor
borgerne. De øvrige tre jobcentre oplever ikke, at forsøgsordningen påvirker sagsbehandlingstiden.

3.5

Delkonklusion

På baggrund af analysen kan der drages følgende konklusioner angående implementeringen
af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling i jobcentrene:
Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling

12

 På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blandt jobcentrene estimeres det samlede
antal sager på landsplan at udgøre 150-200 sager siden 1. juli 2014, svarende til mellem
0,02 og 0,03 procent af det samlede antal sygedagpengeforløb i 2014. Det estimerede
antal dækker borgere på sygedagpenge, i ressourceforløb, i fleksjob og på førtidspension, men sygedagpengemodtagerne udgør langt hovedparten af de borgere, der har benyttet sig af muligheden for at afvise lægebehandling. 46 procent af jobcentrene angiver,
at de ikke siden ordningen trådte i kraft har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling. 45 procent af jobcentrene har haft 1-5 sager. Fem jobcentre angiver at have
haft mere end ti sager. Der er dermed tale om en ordning, der har et mindre omfang, og
som i begrænset omfang finder anvendelse i kommunerne.
 89 procent af jobcentrene forventer, at antallet af sager vil være uændret i andet år af forsøgsperioden sammenlignet med første år af forsøgsperioden. De resterende 11 procent,
forventer et højere antal sager i andet år. Der er således blandt de fleste jobcentre en
generel forventning om, at ordningen vil have samme omfang det kommende år, som den
har i dag.
 Interview med repræsentanter fra de fem kliniske funktioner og de fem jobcentre, der har
haft mere end ti sager, viser, at det typisk er følgende tre typer lægebehandling, der afvises af borgerne: medicinsk behandling mod psykiske lidelser, fx antidepressiva, rygoperationer, fx i forbindelse med diskusprolaps, og smertestillende medicinsk behandling, fx i
forbindelse med kroniske lidelser. Interviewene bekræfter dermed, at de typer lægebehandling, der typisk afvises, i vidt omfang er de samme som oprindelig forventet i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget.
 Fire af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at de sager, hvor en borger benytter sig af muligheden for at afvise lægebehandling, tidligere typisk ville have ført
til, at jobcentret havde stoppet ydelsen. Tre af de fem jobcentre oplyser, at de tidligere for
eksempel ville have stillet krav om, at borgeren skulle modtage antidepressiv eller smertestillende medicinsk behandling. Jobcentrenes oplysninger viser dermed, at ordningen
har haft konkret betydning i forhold til de krav, som borgeren mødes af for at skulle medvirke til at blive rask. Ét jobcenter fremhæver desuden, at muligheden for at afvise lægebehandling er med til at fjerne en potentiel konflikt mellem borgeren og jobcentret, om
borgeren skal modtage en uønsket lægebehandling.
 Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker grundlaget for at vurdere forlængelse ved revurderingstidspunktet.
De to øvrige jobcentre peger på, at afvisning af lægebehandling kan have betydning for
grundlaget for forlængelse, da stilstand eller manglende lægebehandling i enkelte tilfælde
kan føre til, at der ikke foreligger grundlag for at afgøre, hvornår eller om borgeren bliver
rask igen. Det betyder, at sygedagpengene ikke kan forlænges. Udsagnene fra de fem
jobcentre peger dermed samlet set på, at grundlaget for at foretage forlængelse ved revurderingstidspunktet enten slet ikke eller kun i enkelte tilfælde påvirkes af, at borgeren
har afvist lægebehandling.
 Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, peger på, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker sagsbehandlingstiden i jobcentrene. De to øvrige jobcentre peger
på, at sagsbehandlingstiden i jobcentret kan blive påvirket af den tid, der forløber med
sagsbehandlingsprocessen i klinisk funktion. De fem jobcentres vurdering af, om sagsbehandlingstiden påvirkes af, at borgeren afviser lægebehandling, skal dog ses i lyset af, at
tre af de fem jobcentre meget sjældent eller aldrig inddrager klinisk funktion i sagerne.
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4. Inddragelse af klinisk
funktion
Klinisk funktion har samlet set behandlet omkring 100 sager om borgere, der
siden 1. juli 2014 har afvist lægebehandling. Det betyder, at mellem halvdelen
og to tredjedele af det samlede antal sager, som jobcentrene har haft, forelægges klinisk funktion. Der er forskel på jobcentrenes praksis i forhold til at
inddrage klinisk funktion i disse sager. Nogle jobcentre inddrager altid klinisk
funktion, mens andre sjældent eller aldrig gør det.
Alle landets fem kliniske funktioner er også blevet spurgt om antallet af sager med borgere,
der har afvist lægebehandling, som de har modtaget fra jobcentrene. Klinisk funktion i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland angiver alle, at de har modtaget et
beskedent antal sager, henholdsvis 13, 10 og færre end 10. I Region Hovedstaden og Region Syddanmark har klinisk funktion modtaget et noget større antal, henholdsvis 20-50 og 35.
Ovenstående antal dækker samtlige sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, uanset den ydelse, borgeren modtager. Det skal dog bemærkes, at eftersom jobcentrene har tilkendegivet, at næsten samtlige af de sager, de har haft, omhandler borgere på sygedagpenge, kan det også sluttes, at langt hovedparten af de sager, der forelægges klinisk funktion, også må omhandle sygedagpengemodtagere.
Samlet set har klinisk funktion således modtaget omkring 100 sager. Sammenholdt med det
estimerede antal sager på 150-200, som jobcentrene har haft med borgere, der har afvist
lægebehandling, ser det således ud til, at mellem halvdelen og to tredjedele af de sager,
som jobcentrene modtager, forelægges klinisk funktion.
De fem jobcentre, der har haft mere end ti sager, hvor en borger har afvist lægebehandling,
har forskellig praksis, i forhold til om sagerne forelægges klinisk funktion.
I to af jobcentrene sendes sagerne altid til klinisk funktion. Disse jobcentre giver udtryk for, at
de generelt har et velfungerende samarbejde med klinisk funktion, og et jobcenter fremhæver, at det er positivt, at klinisk funktion ofte involverer særlige lægefaglige kompetencer, at
de har en mere helhedsorienteret tilgang til borgeren, og at de generelt er mere grundige
end en sammenlignelig speciallæge.
I de resterende tre jobcentre sendes sagerne aldrig eller meget sjældent til klinisk funktion.
Jobcentrene begrunder den manglende fremsendelse af sagerne til kliniske funktion med, at
klinisk funktion ofte ikke kan foreslå alternative lægebehandlinger i forhold til afviste lægebehandlinger, og at der er lang sagsbehandlingstid i klinisk funktion.
Figuren nedenfor viser, i hvilket omfang jobcentrene vurderer, at klinisk funktion foreslår en
alternativ lægebehandling, når de får forelagt en sag.
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Figur 4: Hvor ofte vurderer du, at den kliniske funktion foreslår en alternativ lægebehandling,
når den får forelagt en sag?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. N: 38 (heraf har 17 svaret ”ved ikke”). Jobcentre, der angiver
ikke at have haft sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, er ikke med i denne opgørelse.

62 procent af de jobcentre, der har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling,
vurderer, at klinisk funktion sjældent eller aldrig foreslår en alternativ lægebehandling, mens
kun 10 procent angiver, at dette altid eller ofte er tilfældet.
Ovenstående understøttes til dels af interviewene med klinisk funktion. Repræsentanter fra
tre af de fem kliniske funktioner påpeger selv, at de som oftest ikke kan pege på et alternativ
til den lægebehandling, som borgeren i første omgang har afvist. Det fremhæves, at dette
skyldes, at den behandler, der har foreslået den oprindelige lægebehandling, altid vil have
overvejet alternative behandlingsmuligheder og drøftet dem med borgeren, inden borgeren
afviser den foreslåede lægebehandling.
Herudover påpeger fire af fem kliniske funktioner, at der i de konkrete sager i mindre grad
vurderes at være brug for at pege på en alternativ lægebehandling. I stedet kan der være
brug for at indgå i dialog med borgeren om, hvorfor den oprindelige lægebehandling i første
omgang var blevet afvist, og hvordan lægebehandlingen eventuelt kunne tilrettelægges, så
borgeren ville modtage den.
Når klinisk funktion foreslår alternativ lægebehandling, er der ofte tale om følgende tre typer
lægebehandling:
 Samtale med en professionel, fx en psykolog, som alternativ til medicinsk behandling
mod psykiske lidelser.
 Genoptræning som alternativ til kirurgiske operationer.
 Behandling på smerteklinik eller mestringskurser som alternativ til smertestillende medicinsk behandling.
Der er altså ofte tale om, at klinisk funktion foreslår forskellige former for konservativ behandling som alternativ til den afviste lægebehandling.
Figuren nedenfor viser jobcentrenes vurdering af, hvor ofte en borger accepterer den alternative lægebehandling, som klinisk funktion foreslår.
Figur 5: Hvor ofte vurderer du, at en borger accepterer den alternative behandlingsmulighed,
som klinisk funktion foreslår?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene. N: 38 (heraf har 23 svaret ”ved ikke”). Jobcentre, der angiver
ikke at have haft sager, hvor en borger har afvist lægebehandling, er ikke med i denne opgørelse.
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Figuren viser umiddelbart ingen tydelige resultater i forhold til borgernes accept af den alternative lægebehandling. Der er cirka lige så mange jobcentre, der angiver, at borgerne altid
eller ofte accepterer lægebehandlingen, som der er jobcentre, der angiver, at dette sjældent
eller aldrig er tilfældet.

4.1

Delkonklusion

På baggrund af den gennemførte analyse kan der drages følgende konklusioner angående
inddragelse af klinisk funktion i sager, hvor en borger afviser lægebehandling:
 På baggrund af de fem kliniske funktioners angivelse af omfanget af sager, de har modtaget fra jobcentrene, fordi en borger har afvist lægebehandling, skønnes det samlede
antal af disse sager, der på landsplan har været forelagt klinisk funktion siden 1. juli 2014,
at udgøre cirka 100 sager. Blandt de jobcentre, der har haft mere end 10 sager, er praksis forskellig, i forhold til om sagerne forelægges klinisk funktion. I to af jobcentrene sendes sagerne altid til klinisk funktion. I de resterende tre jobcentre sendes sagerne aldrig
eller meget sjældent til klinisk funktion. Det betyder – set i lyset af at jobcentrene samlet
set skønnes at have haft 150-200 sager med borgere, der har afvist lægebehandling – at
mellem halvdelen og to tredjedele af sagerne forelægges for klinisk funktion. Inddragelse
af klinisk funktion foregår dermed ikke fuldt ud som tilsigtet, så alle sager kommer forbi
klinisk funktion.
 62 procent af de jobcentre, der har haft en sag, hvor en borger har afvist lægebehandling,
skønner, at klinisk funktion sjældent eller aldrig foreslår en alternativ lægebehandling,
mens to jobcentre (10 procent) skønner, at dette altid eller ofte er tilfældet. Repræsentanter fra tre af de fem kliniske funktioner bekræfter, at de typisk ikke kan pege på et alternativ til den lægebehandling, som borgeren har afvist.
 Interviewene med de fem kliniske funktioner viser samlet set, at når klinisk funktion foreslår alternativ lægebehandling, er der ofte tale om følgende tre typer. Samtale med en
professionel, fx en psykolog, som alternativ til medicinsk behandling mod psykiske lidelser. Genoptræning som alternativ til kirurgiske operationer. Behandling på smerteklinik eller mestringskurser som alternativ til smertestillende medicinsk behandling.
 Generelt er der stor variation på tværs af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen
i, om borgerne accepterer den alternative lægebehandling. 47 procent af de jobcentre,
der har haft mindst én sag, hvor en borger har afvist lægebehandling, angiver, at borgerne altid eller ofte accepterer den alternative lægebehandling, mens 40 procent af jobcentre angiver, at dette sjældent eller aldrig er tilfældet. Der tegner således ikke et ensartet
billede af, om borgerne typisk accepterer eller afviser den alternative lægebehandling.
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Bilag A: Spørgeskema

Del 7. Forsøg med mulighed for at afvise behandling
Som led i sygedagpengereformen blev der indført en forsøgsordning, hvor det er muligt for
en borger at afvise lægebehandling, som vedkommende ikke ønsker, uden konsekvens for
ydelsen. Denne del af spørgeskemaet omhandler jobcentrets erfaringer med muligheden for
at afvise behandling.
28. I hvor mange sager siden 1. juli 2014 har borgeren benyttet muligheden for at afvise behandling?
_________________________________________________
29. I hvor stor en andel af de sager, hvor borgerne anbefales en given behandling,
vurderer du, at borgerne benytter muligheden for at afvise behandlingen?
(Angiv kun ét svar)
0 procent

1-5 procent



5-10 procent





10-15 procent



Mere end 15
procent

Ved ikke





30. Hvad er din forventning til udviklingen i antallet af borgere, som afviser behandling i 2016 i forhold til 2015?
(Angiv kun ét svar)
Den er
stigende

Den er uændret





Den er
faldende

Ved ikke





31. Hvor ofte vurderer du, at den kliniske funktion foreslår en alternativ behandling,
når denne får forelagt en sag?
(Angiv kun ét svar)
Altid



Ofte



Engang
imellem



Sjældent



Aldrig
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32. Hvor ofte vurderer du, at borgeren accepterer den alternative behandlingsmulighed, som den kliniske funktion foreslår?
(Angiv kun ét svar)
Altid



Ofte



Engang
imellem



Sjældent



Aldrig



Ved ikke



33. Hvis der er specifikke forhold vedr. forsøget med mulighed for at afvise behandling, der er særlig relevante, kan du angive dem her:

_________________________________________________
_________________________________________________
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Bilag B: Frafaldsanalyse

Figur 6: Frafaldsanalyse af spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentrene
Gruppe

Kategori

Antal

Svarprocent

Region Hovedstaden

27

85 %

Region Midtjylland

19

74 %

Region Nordjylland

11

73 %

Region Sjælland

17

100 %

Region Syddanmark

21

81 %

Lille kommune

38

79 %

Mellemstor kommune

39

87 %

Stor kommune

18

83 %

1

8

38 %

2

41

85 %

3
Jobcenter4
klynge
5

21

86 %

11

91 %

6

100 %

6

4

75 %

7

4

100 %

Regioner

Størrelse4

4

En lille kommune er defineret som en kommune med færre end 40.000 indbyggere, en mellemstor kommune er
defineret som en kommune med 40.000-70.000 indbyggere, og en stor kommune har mere end 70.000 indbyggere.
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