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Socialmedicin

Beskæftigelsesområdet – en brændende platform
De seneste politiske reformer på beskæftigelsesområdet har skabt en 
brændende platform for udviklingen af samarbejdet mellem den prakti-
serende læge og sagsbehandleren i jobcenteret.

Tæt dialog og fælles forståelse af formålet med samarbejdet er 
mere nødvendigt end nogensinde, og den praktiserende læges vurderin-
ger spiller en afgørende rolle for borgernes/patienternes (benævnes 
herefter b/p) mulighed for at få den rette indsats på vej tilbage til ar-
bejdsmarkedet. Sagsbehandleren i jobcenteret og b/p er afhængige af 
kvaliteten af lægeattesterne og samarbejdet i det hele taget, da det udgør 
en væsentlig – og ikke mindst lovpligtig – del af grundlaget for de pla-
ner, der kan lægges.

Fra Dragebakken til Bakkedraget
Jobcenter Skanderborgs adresse er Bakkedraget 1. En borger kom i læ-

Samarbejdet mellem kommunen og almen praksis varetages 
vidt forskelligt i landets 98 kommuner. Visse steder er der 
stadig ikke nogen praksiskonsulent tilknyttet.
Den indlysende fordel ved at opruste samarbejdet vil fremgå 
af denne artikel fra en ”dydsmønsterkommune”. Selv om 
dydsmønstre pr. definition er irriterende, er det håbet, at 
artiklen vil fungere som inspirationskilde for de kommuner, 
der endnu ikke er kommet i gang. Honorering af den lægelige 
indsats er bare en af de gode ideer, der er lige til at samle op. 
Steal with pride!

 Det gode samarbejde 
mellem almen praksis 
og jobcenter
- turen fra Dragebakken til Bakkedraget

 Af Edda Luth og Lene Agersnap
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Socialmedicin gens konsultation til at kalde adressen Dragebakken - vi lader den stå et 
øjeblik.

Vi har valgt at bruge denne (måske!) fortalelse som overskrift for 
vores fælles betragtninger om vigtigheden af et godt samarbejde, da den 
illustrerer, hvordan nogle b/p kan føle det temmelig skræmmende at 
skulle møde op på jobcenteret, hvor der træffes svære afgørelser, der 
kan få afgørende betydning for deres fremtid.

Vi tror, at et velfungerende samarbejde mellem læger og sagsbe-
handlere kan bidrage til nedtone skræmmeeffekten og i stedet frem-
mane billedet af et mere behageligt bakkedrag.

Det afgørende element er gensidig respekt og forståelse for den 
anden parts anderledes arbejdsopgaver og -vilkår.

Vores forventning er, at begge parter bidrager til at skabe en både 
professionel OG venlig atmosfære for samarbejdet, og at den enkelte b/p 
oplever sig hørt og anerkendt, også selv om pågældende ikke altid er 
enig i de forskellige vurderinger og afgørelser, som læge eller sagsbe-
handler foretager.

Det er udfordrende at arbejde i dette felt, hvor følelser let kan 
komme i spil. Og hvis man ikke er opmærksom på det, kan disse følelser 
af fx magtesløshed, håbløshed og vrede komme til at ”smitte” samarbej-
det mellem de parter, der er involveret i b/p’s sag, ligesom overdreven 
omsorg og sympati for b/p kan gøre mere skade end gavn.

Vi forventer, at professionel empati for b/p udvises af begge parter, 
og at hverken læge eller sagsbehandler optræder som b/p’s advokat over 
for modparten.

Det praktiske samarbejde
Hvis en læge henvender sig til praksiskonsulenten vedrørende en kon-
kret problemstilling om samarbejde, prøver praksiskonsulenten i første 
omgang at give lægen sparring med henblik på selv at løse problemet. 
Lykkes det ikke, ringer praksiskonsulenten til kontaktpersonen i 
jobcenteret, og de to finder i fællesskab en løsning. Samme øvelse sker i 
jobcenteret, hvis en sagsbehandler oplever en problemstilling i samar-
bejdet med en læge.

”Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge” (Jacob Haugaard)
I Skanderborg har vi formuleret nogle enkle og velfungerende spillereg-
ler for samarbejdet mellem praktiserende læger og jobcenteret. De kan 
lyde indlysende, men vi oplever, at de har en afgørende, positiv indfly-
delse på kvaliteten af samarbejdet. Jobcenteret arbejder ud fra den 
grundtanke, at en grad af tilknytning til arbejdsmarkedet har en positiv 
effekt på den enkelte p/b’s fremtidige liv, og at tidlig tilbagevenden ofte 
har en gavnlig effekt på helbredelsesperioden. Men det er helt afgørende 
for den positive effekt, at tilbagevenden til arbejdsmarkedet tilrettelæg-
ges med udgangspunkt i de skånehensyn, lægen vurderer er gældende.

Fundamentet for samarbejdet er gensidig respekt for den anden 
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parts faglighed. Sagsbehandleren skal ikke diagnosticere, men spørge 
om skånehensyn, og lægen skal ikke udtale sig om arten af ydelser eller 
arbejdsevne, men oplyse om konsekvenser af diagnose og vurdere 
skånehensyn.

Vi løfter ingen pegefingre; det lykkes ikke hver gang, og vi ved, det 
er svært! Men oplevelsen er, at jo bedre samarbejdet fungerer, jo mere 
kvalificeret bliver b/p’s forløb.

For eksempel:
En læge undrer sig meget over en b/p’s forløb i jobcenteret. Der er blevet 
bedt om en LÆ 265 umiddelbart efter en generel helbredsattest, som 
lægen anser for fyldestgørende. Det er svært for lægen at se formålet 
med en ny attest, som han synes beder om det samme, som han allerede 
har svaret på. Ydermere drejer sagen sig om en sårbar b/p, som er svær 
at lokke ned i konsultationen. Han kontakter derfor sagsbehandleren, 
som forklarer, at LÆ 265 som lovbefalet attest jo er en nødvendighed og 

Figur 1 / Man kan 

komme langt med 

fælles fokus på 

opgaven.

Foto: Colourbox
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Socialmedicin ikke mulig at springe over. Hun tilkendegiver i øvrigt, at den generelle 
helbredsattest, der allerede foreligger, på alle måder er et brugbart 
dokument, men at der er nogle nuancer i LÆ 265- spørgsmålene, som 
det er vigtigt at få besvaret, og som har undgået lægens opmærksomhed. 
Hun kan desuden fortælle, hvilken plan der er lagt for b/p og begrundel-
sen herfor. Lægen forstår nu formålet og bakker op om planen, hvilket 
har afgørende betydning for, at den vil lykkes.

Et andet eksempel:
En sagsbehandler bliver opmærksom på, at b/p ikke tager den medicin 
(psykofarmaka), lægen har udskrevet. Da sygdommen er alvorlig (svær 
depression), vurderer sagsbehandleren, at det er nødvendigt at kontakte 
lægen og informere om den manglende compliance.

Lægen, som havde undret sig over, at der ikke var effekt af den 
iværksatte behandling, bliver glad for henvendelsen. Han får nu mulig-
hed for at rette op på en række misforståelser, der havde været i kom-
munikationen med patienten, som havde troet, at impotens ville være 
en naturlig konsekvens af medicinindtaget, hvorfor han aldrig havde 
påbegyndt behandlingen.

Nøgleordene er:
•	 Fokus på opgaven: Det handler ikke om at få ret, men om at hjælpe 

borgeren/patienten og få problemet løst.
•	 Dialog i stedet for konflikt – man kan sagtens være professionelt 

uenige og alligevel nå frem til et kvalificeret resultat.
•	 Udfordre fordomme og forudindtagethed på begge sider og mødes 

åbent.

Fællesmøder
Lokale fællesmøder er et meget vigtigt forum for kvalificering af samar-
bejdet. I Skanderborg tilrettelægges møderne i samarbejde mellem den 
kommunale sundhedsindsats, jobcenteret og praksiskonsulenten - og 
erfaringen har vist, at det er vigtigt, at der ved planlægningen tages 
konkrete hensyn til arbejdsvilkårene for alle deltagerne.

Ofte havner vi på derfor på en torsdag kl. 16.30 eller 17.00, så læ-
gerne kan nå at afslutte den sidste patient ”i ro og mag”, og hvor sagsbe-
handlerne i forvejen har lang arbejdsdag.

Desuden bliver lægerne honoreret med Lægeforeningens konsu-
lenttakst for deres deltagelse. Aftalen om honorar er indgået mellem 
lægelauget og kommunen lige efter kommunalreformen og gælder de 
møder, hvor kommunen har behov for kontakt med praksis i forhold til 
at implementere ny samarbejdsform eller orientere om ny lovgivning.

Andre møder kan have karakter af et tilbud til interesserede og 
udløser derfor ikke honorar.

Møderne foregår ca. 1-2 gange årligt, og vi er meget stolte af, at 
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næsten 2/3 af alle praktiserende læger i Skanderborg plejer at møde op. 
Vi lægger et stramt og velforberedt program på ca. 1,5 time, og til det 
seneste møde var også de lokale fysioterapeuter inviteret med med 
henblik på også at gøde jorden for et bedre samarbejde på den front.

Vi opførte som indledning til mødet en lille sketch, hvori der 
indgik en borger, en sagsbehandler, en læge og en fysioterapeut. Skue-
spillerne var os selv i de respektive roller:

B/p henvender sig til lægen for at få en henvisning til MR-scanning 
af sin ryg, ”for det havde fysioterapeuten sagt”. Dernæst går han til 
jobcenteret for at blive fredet, ”for det havde lægen sagt”. Så går han 
tilbage til lægen, ”for jobcenteret havde sagt, at det skulle man for at få 
en statusattest” osv.

Vi havde blandet deltagerne, så alle faggrupper var repræsenteret 
ved hvert bord, og sketchen om de åbenlyse faldgruber i samarbejdet 
skabte både en munter stemning og grundlag for en konstruktiv dialog 
om rammerne for det gode samarbejde. Det at møde hinanden person-
ligt har også den positive effekt, at det efterfølgende bliver lettere at 
ringe til hinanden.

Aktuelt er vi i gang med at etablere et pilotprojekt med henblik på 
at udvikle muligheden for elektronisk kommunikation mellem læger og 
sagsbehandlere - en slags supplement til telefonisk kontakt, som ofte 
trækker ud eller forhindres helt på grund af manglende kontaktbarhed i 
begge ender.

Ud over de store møder med alle lægerne er der regelmæssigt 
møde mellem praksiskonsulenten og den afdelingsleder i jobcenteret, 
der fungerer som kontaktperson. Her diskuterer vi de løbende ændrin-
ger i lovgivningen samt konkrete og/eller potentielle knaster i samar-
bejdet. Hver gang når vi et lille spadestik dybere i forhold til at forstå 
hinandens virkelighed.

Boks 1 / Vigtigt!

Borgeren/patienten må aldrig bruges som budbringer mellem læge og sagsbehand-
ler. Såfremt der er brug for dialog, ud over attester og telefonkonsultationer, så 
er rundbordssamtaler altid den bedste metode – også fordi borgerens/patientens 
egen rolle og ejerskab ift. forløbet er central.

Tidsfrister
Til sidst: et dybt hjertesuk om tidsfrister!

I forbindelse med de øgede lovmæssige krav om lægeattester til 
brug for planlægning af den beskæftigelsesrettede indsats er det meget 
vigtigt, at vi får skabt fælles fokus på, hvad der skal til, for at det bliver 
muligt for lægerne at overholde svarfristerne. De er en evig kilde til 
bekymring hos b/p og sagsbehandlere, da manglende overholdelse af 
fristerne kan betyde manglende grundlag for at træffe afgørelse om b/p’s 
fortsatte forsørgelsesgrundlag. Set gennem lægens briller er det forstå-
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Socialmedicin eligt, at en attest i første omgang kan risikere nedprioritering, hvis 
venteværelset er fyldt med patienter, der har brug for behandling. Men 
måske bør attesterne alligevel forsynes med blåt blink, for det kan have 
meget uheldige konsekvenser for den enkelte patient, hvis tidsfristen 
ikke overholdes. Det er vigtigt at huske, at det i den sammenhæng ikke 
er jobcenteret, men lovgivningen og de indgåede aftaler om tidsfrister, 
der dikterer rammerne.

Den 01.01.15 kommer der et nyt krav om, at der skal foreligge en 
attest med tilhørende konsultation, inden jobcenteret skal have den 
første samtale med den b/p, der forventes sygemeldt mere end 8 uger. 
”To måneder er utrolig lang tid at være væk fra sit arbejde, og det må 
være inden for det muliges kunst, at den sygemeldte og lægen får udar-
bejdet attesten inden for tidsfristen”, udtalte beskæftigelsesministeren 
på en konference om sygedagpengereformen den 30.09.14. Den nye 
lovgivning vil forsøge at tage højde for det hidtidige problem med bor-
gere, der sygemelder sig i jobcenteret uden at være i kontakt med deres 
egen læge før meget sent i forløbet. Efter den 01.01.15 vil den sygemeldte 
således få besked om at henvende sig til sin læge, så snart denne eller 
arbejdsgiver anmoder kommunen om sygedagpenge. 

En konstruktiv debat om denne indbyggede konflikt i samarbejds-
rammerne hilses velkommen – gode ideer og løsningsforslag modtages 
gerne!

 
Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet

Forskning: http://www.
ft.dk/Statsrevisorerne/
Nyheder/2014/02/
Beretning%2012%20
2013%20afgivet.aspx

Inspiration: SEBI’s guide 
til lægesamarbejdet:
http://ams.dk/~/media/
AmsRegionSite/Hoved-
stadenSjaelland/Gra-
phics%202012/xxxRegio-
nale%20
indsatsomraader/
Laegeguide%20SEBIpdf.
ashx

Bekymring: http://www.
avisen.dk/laeger-syge-
kan-tabe-penge-paa-
vores-ferie_261202.aspx


