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atienter med funktionel lidelse 
har ofte komplekse problemstil-
linger og kontakt med professio-

-
ten samtidig eller konsekutivt. Ud over 
at de benytter deres praktiserende 
læge, er patienterne ofte uarbejdsdyg-
tige i længere perioder og bliver endvi-
dere henvist til udredning på forskel-
lige specialafdelinger. 

Kommunens jobcenter har en vigtig 
rolle i patienternes forløb, da forsørgel-
sen ofte er afhængig af jobcentret, som 
i forbindelse med uarbejdsdygtig-
hed skal foretage en vurdering af 
patientens mulighed for deltagelse 
på arbejdsmarkedet bl.a. baseret på 
helbredsoplysninger fra egen læge 
og hospital. Koordinering af indsat-
sen mellem de tre sektorer er imid-
lertid ofte udfordret af, at de arbej-
der under forskellige professionelle, 

vilkår (1). Studier viser, at vigtige bar-

rierer for en integreret indsats mellem 
sektorerne er mangel på tillid og mang-
lende kommunikation og gensidig for-
ståelse mellem de professionelle samt 
organisationsstrukturer, som ikke pas-
ser sammen (2).

Indgangsporten til sundhedsvæse-
net er den praktiserende læge, som 
også fungerer som gatekeeper til det 
sekundære sundhedsvæsen. Det bety-
der, at patienterne, uanset lidelsens 
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art, henvender sig til deres praktise-
rende læge, hvis de oplever sympto-
mer, som kræver lægehjælp. Når det 
drejer sig om funktionel lidelse, vil der 
ofte være en længere afklaringsfase 
med forskellige undersøgelser, før den 
praktiserende læge kan konstatere, at 
det drejer sig om en funktionel lidelse. 

Hvis det drejer sig om en let til mo-
derat funktionel lidelse, varetager den 
praktiserende læge selv behandlingen 
af patienten. Dette er beskrevet i vej-
ledninger fra Sundhedsstyrelsen (3), 
hvor det samtidig nævnes, at den prak-
tiserende læge har en koordinerende 
rolle mellem almen praksis, kommu-
nen og hospitaler. Denne koordineren-
de rolle er vigtig for patienter med 
funktionel lidelse, da de øvrige sekto-
rer som regel også er involverede ved 
denne patientgruppe; men opgaven er 
vanskelig for den praktiserende læge 

-
bel kommunikation med de øvrige sek-
torer (4). Sagsbehandlerne i jobcentret 

og den praktiserende læge udveksler 
hovedsagelig informationer gennem 
skriftlige, standardiserede og aftalte 

håndtere disse formularer, men uden 
umiddelbar mulighed for anden form 
for kommunikation. Et studie viste, at 
især sagsbehandlere i jobcentrene og 
de praktiserende læger oplevede sam-
arbejdet og koordineringen af indsat-
sen som udfordret, og at der kunne op-

-
seret ved kommunikationsproblemer 
og forskellige holdninger og roller i for-
hold til patienten (4). Den praktiseren-
de læge kan desuden have vanskeligt 
ved at følge med i forløbet i kommu-
nen, ligesom sagsbehandleren er hen-
vist til at indhente helbredsoplysnin-
ger via de nævnte formularer (5). 

Samme udfordringer gør sig gælden-
de, når patienter med en funktionel li-
delse af moderat til svær grad er hen-
vist til et behandlingstilbud i sekun-
dærsektoren, hvor der kommer yderli-

CASE 1 /   

En 45-årig kvinde, AK, har oplevet tiltagende smerteproblematik, øget stressbarhed og tendens til 

hurtig udtrætning efter et forløb med arbejdsrelateret stress. Egen læge har udredt med blodprøver 

og undersøgelse hos reumatolog, men uden at finde forklaring på symptomerne. Lægen har haft 

samtaler med hende om belastende arbejdsforhold og problemer med trivsel hos et barn i hjemmet. 

AK er blevet sygemeldt, og kommunen har brug for en statusattest. AK er forsøgt behandlet ved fy-

sioterapeut, har også haft psykologsamtaler pga. tilkomne depressive symptomer, og der er igang-

sat antidepressiv medicin ved egen læge. AK er nu henvist til behandling ved et regionalt center for 

funktionel lidelse. Her er igangsat et tværfagligt behandlingsforløb med fysioterapeutisk, psykotera-

peutisk og socialfaglig indsats med fokus på ressourcer/belastninger og de kommunale indsatser 

med kontakt til sagsbehandler ved kommunen. AK går undervejs i dette forløb også til egen læge 

med hovedpine og efterspørger en MR-scanning. Hun vil også gerne have en snak om smertestillen-

de medicin for hovedpine og nakkesmerter. Kommunen skal tage stilling til forlængelse af sygedag-

penge og anmoder nu atter om statusattest fra egen læge og desuden fra det regionale center for 

funktionelle lidelser som igangværende behandlingssted. Patienten er forvirret over, hvem der skal 

tage sig af hvilke ting, og spørger, om de forskellige parter ikke kan tale sammen.
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gere en spiller ind i et i forvejen udfor-
drende tværsektorielt samarbejde. Lø-
bende kommunikation med de øvrige 
sektorer er vigtig, dels for at skabe en 
rød tråd og tryghed for patienten, dels 
for at iværksætte et samspil mellem 
indsatserne i de forskellige sektorer. 
Derudover er der behov for kendskab 
til de andre sektorers arbejde og deres 
indsatsområder. 

Tværregionale behandlingstilbud til 
funktionel lidelse
For at styrke sammenhængen i be-
handlingen af patienter med funktio-
nel lidelse blev der ved udgangen af 

2018 og i 2019 i samtlige regioner etab-
leret et specialiseret, tværfagligt be-
handlingstilbud til patienter med 
funktionel lidelse af moderat til svær 
grad. Denne specialiserede behandling 

modtager patienter over 18 år, der kan 
behandles ambulant. Lidelsen skal ved 
henvisningstidspunktet have stået på i 
mindst seks måneder og have medført 
omfattende påvirkning af patientens 
livskvalitet og/eller funktionsevne. 
Derudover skal der 1) være foretaget 
relevant udredning af symptomerne, 
2) patienten skal have modtaget basal 
information om, hvordan funktionelle 
symptomer kan forstås, og hvordan 
øvrige livsomstændigheder kan med-
virke til vedligeholdelse af funktionel 
lidelse, og 3) denne psykoedukation 

Ved de tværregionale centre tilbydes 

en specialiseret og tværfaglig udred-
ning og behandling, der afhængig af 

-
de psykoedukation, psykoterapi, fysio-
terapi, behandling med medicin og/el-
ler socialfaglig indsats ift. belastende 
og vedligeholdende faktorer. De enkel-
te centre er angivet på sundhed.dk. 

Det kommunale jobcentersystem
Som anført er mange af patienterne i 
kontakt med det kommunale jobcen-
tersystem i forbindelse med længere-
varende sygemeldinger. Der er primært 
to veje ind i det kommunale jobcenter-
system, hvor patienterne omtales som 
borgere. 

Sygemelding
-

delse sker den første kontakt med 
kommunen ved en længerevarende sy-
gemelding. Forud for sygemeldingen 

-
meldinger og kan have haft skiftende 
ansættelser samt tidligere perioder på 
arbejdsløshedsdagpenge. 

Som udgangspunkt kan man være 
sygemeldt i 22 uger. Herefter skal der 
tages stilling til, om borgeren kan 
raskmeldes. Er der ikke en attest med 
beskrivelse af forventet raskmelding 
fra egen læge, skal der tages stilling til, 
om borgerens sygedagpenge kan for-
længes, eller om han/hun skal overgå 
til jobafklaring eller i mere komplekse 
tilfælde til ressourceforløb. Der vil 
være risiko for, at borgeren opsiges fra 
sin arbejdsplads, hvis det ikke er mu-
ligt at lave en plan om tilbagevenden 
til arbejde. 

I forbindelse med sygemeldingen 
skal der afholdes en første samtale i 
jobcentret inden otte uger. Efter 12 
uger foretages der en bred vurdering i 
forhold til det videre forløb for at få en 

Patienter med funktionel lidelse har ofte meget 
langvarige, ukoordinerede forløb, hvilket i sig 
selv er med til at kronificere tilstanden og 
forlænge forløbet 

››
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indikation på, om der bliver tale om et 
langvarigt forløb. Sygedagpenge kan 
kun forlænges ud over de 22 uger på 
visse betingelser, hvorefter der er tale 
om en langvarig sygemelding. Der skal 

-
den for de første seks måneder. Deref-
ter afholdes samtaler efter behov i 
henhold til ny lovgivning pr. 1. januar 
2020. 

Der kan tages kontakt til borgerens 
arbejdsgiver med henblik på at udfær-
dige en plan om tilbagevenden til ar-
bejdet med fokus på at fastholde an-
sættelsen. Dette sker i samarbejde 
med egen læge. I denne periode kan 
jobcentret anmode lægen om forskel-
lige attester (LÆ 285, LÆ 125, LÆ 135 
og LÆ 145, se boks 1). LÆ 285 til syge-
dagpengeopfølgning er ikke længere 
lovpligtig.

Kontanthjælp 
Borgere, som er ledige og ikke har ret 
til arbejdsløshedsdagpenge, har heller 
ikke ret til sygedagpenge ved sygdom, 
men er henvist til kontanthjælp. Disse 
borgere er ofte kendt i jobcentret pga. 

og har tillige ofte hyppige besøg hos 
egen læge med mange udredninger og 
behandlinger, er uafklarede og i en so-
cialt vanskelig situation.

Kommunens rehabiliteringsteam
Når en sag vurderes at være langvarig 
og kompleks – dvs. at der er problem-
stillinger af såvel helbredsmæssig, so-

cial som beskæftigelsesmæssig art – 
lægges den op til en tværfaglig vurde-
ring i kommunens rehabiliteringsteam. 

• En sundhedskoordinator fra regio-
nen (læge)

• En sundhedsfaglig repræsentant (fx 
fysioterapeut, ergoterapeut, syge-
plejerske)

• En repræsentant fra det sociale om-
råde

• En repræsentant fra beskæftigel-
sesområdet

• En repræsentant fra uddannelses-
området (i sager med unge under 30 
år)

Borgeren deltager i rehabiliteringsmø-
det, og rehabiliteringsteamet kan ind-

• Jobafklaring
• Ressourceforløb
• Fleksjob
• Førtidspension

For gruppen af borgere med komplekse 
problemstillinger er der oftest tale om 
indstilling til jobafklaring eller res-
sourceforløb. Ved ressourceforløb skal 
jobcentret indhente en LÆ 265 (lov-
pligtig).

Jobafklaring
Formålet med et jobafklaringsforløb 
(to år) er at udvikle borgerens funkti-
onsniveau/arbejdsevne med et mål om 
at vende tilbage til arbejde på ordinære 

LÆ 285 – Attest til sygedagpengeopfølgning

LÆ 125 – Statusattest

LÆ 135 – Specifik helbredsattest 

LÆ 145 – Generel helbredsattest

LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam

Boks 1 /  Hyppigt anvendte socialmedicinske attester
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vilkår. Dette sker gennem praktikfor-
løb/arbejdsprøvning med parallelle so-
ciale og helbredsmæssige indsatser. 
Såfremt borgeren ikke er kommet i ar-
bejde i løbet af det to-årige jobafkla-
ringsforløb, kan rehabiliteringsteamet 
indstille til yderligere jobafklaringsfor-
løb. Vurderes det, at der er tale om 
komplekse problemstillinger af en så-
dan art, at der er behov for en langva-
rig koordineret indsats, kan rehabilite-
ringsteamet i stedet indstille til et res-
sourceforløb. 

Ressourceforløb
Formålet med ressourceforløbet er 
gennem koordinerede helbredsmæssi-
ge, sociale og beskæftigelsesmæssige 
indsatser i første omgang at udvikle 
borgerens funktionsniveau. Der kan 
bevilges et ressourceforløb i op til fem 
år, hvor målet er at udvikle en arbejds-
evne, der kan anvendes på arbejdsmar-
kedet. Borgere i denne målgruppe har 
et væsentligt nedsat funktionsniveau, 
og borgere med funktionel lidelse, som 
kommer i ressourceforløb, har ofte væ-

dagpenge, sygedagpenge, kontant-
hjælp), inden de får bevilget et res-
sourceforløb. Disse borgere indstilles 

som et resultat af ressourceforløbet. 
Det er kommunens rehabiliterings-

-
tidspension.

Den rehabiliterende indsats – mange 
professionelle 
Patienter med funktionel lidelse, som 
modtager en rehabiliterende indsats, 
kan, ud over de sundhedsfaglige kon-
takter, have mange forskellige profes-
sionelle tilknyttet i kommunen. Når en 

vil patienten altid have en jobcenter-

sagsbehandler og en sagsbehandler i 
ydelsesafdelingen. Patienten kan her-
udover også modtage sociale indsatser 
(fx misbrugsbehandling, bostøtte eller 
hjemmevejleder) og dermed også have 
en sagsbehandler i socialcentret, evt. 
også en børnesag med en sagsbehand-
ler i familieafdelingen. Dertil kan der 
være tilknyttet en række aktører som 
fx mentor, familiebehandler, praktik-
plads mv. 

Det kan være overvældende for en 
patient med komplekse problemstillin-
ger at navigere mellem de mange aktø-
rer. Der er derfor behov for et tidligt og 
tæt både tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde, og der bør være fokus på 
inddragelse af patienten og dennes 
netværk under hele forløbet. 

Ideelt set bør der udarbejdes en ko-
ordineret indsatsplan, som deles med 
alle aktører, så der på den måde arbej-
des i samme retning. Er der ikke udvik-
ling og afklaring, må planen justeres i 
samarbejde med patienten og aktører-
ne. Sker disse justeringer ikke hurtigt, 
vil der være risiko for, at forløbets va-
righed øges, og patienten oplever at 
blive tiltagende dårlig. 

Behov for samarbejde
Der er således brug for et tæt og koor-
dineret samarbejde om disse patienter. 
Da den praktiserende læge selv står for 
behandlingen af en stor del af patien-
ter med funktionel lidelse, er der behov 
for, at den koordinerende sagsbehand-
ler i jobcentret og egen læge som hel-
bredsmæssig tovholder samarbejder 
om forløbet. I disse sager rækker det 
ikke med skriftlige attester. Der er be-
hov for dialog i form af socialmedi-
cinsk samarbejde, fx rundbordssamta-
ler, med henblik på at der arbejdes i 
samme retning om det helbredsmæs-
sige, det sociale og de beskæftigelses-

FUNKTIONEL LIDELSE
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mæssige indsatser. Det kan bidrage til 
at skabe et fælles overblik over udred-
ninger og behandlingsindsatser, så der 
kan tages stilling til, om borgerens 
funktionsniveau fortsat kan udvikles, 
eller om der er tale om en varig og væ-
sentlig begrænsning, som i så fald pe-

Der kan i perioder være behov for at 
inddrage behandlere fra sekundærsek-
toren i dette samarbejde.

Det viser sig dog, at det tværsektori-
elle samarbejde ofte støder på forhin-
dringer, især pga. manglen på face-to-
face-møder mellem sagsbehandlere og 
praktiserende læger, men også pga. 
forskellige opfattelser mellem sekto-

Sagsbehandlerne skal handle i hen-
hold til de forskellige deadlines i be-
skæftigelseslovgivningen, hvorimod 
de sundhedsprofessionelle ønsker tid 
til den helbredende eller funktions-
fremmende indsats for patienten, hvil-
ket ofte kræver mere tid end den, lov-
givningen tillader. De praktiserende 
læger og sagsbehandlerne viser sig 
desuden at indtage forskellige roller i 
forhold til patienten, hvilket kan brin-
ge dem i opposition til hinanden i ste-
det for i en samarbejdende rolle. Sags-
behandlerne er afhængige af doku-
mentation og helbredsoplysninger fra 
praktiserende læger og hospitalsafde-
linger, og pga. krav om dokumentation 
kan lægerne komme til at opfatte sags-
behandlerne som en art anklagere, 
hvorimod de selv agerer som patien-
tens forsvarer. Sagsbehandlerne øn-
sker mere kommunikation, især med 
de praktiserende læger, og forsøger 
ofte at tage initiativ til et face-to-face-
møde, men de praktiserende læger kan 

-
danne møder (4). 

Værdien af face-to-face-møder for at 

fremme koordination og samarbejde er 
også fremhævet i litteraturen, men re-
lationsdannelse mellem de professio-
nelle kræver en indsats, og organisato-
riske forhold kan hæmme personlige 
netværk (7, 8). Det er derfor nødven-
digt at udfordre den eksisterende silo-
struktur og den opdelte organisering af 
sundhedsvæsen og kommunal indsats 
i håndteringen af disse patienter, hvis 
en mere integreret indsats skal opnås.  

Konklusion 
De tværregionale tilbud i form af de re-
gionale centre viser vejen for et tvær-
fagligt samarbejde om de patienter 
med funktionel lidelse, som er hårdest 

-
ger i forhold til at koordinere med både 
praktiserende læge og kommune sam-
tidig. Den praktiserende læge står 
imidlertid selv for behandlingen og ko-
ordineringen af behandling for patien-
ter med lette til moderate symptomer. 
Patienter med funktionel lidelse har 
ofte meget langvarige, ukoordinerede 
forløb, hvilket i sig selv er med til at 

-

løbet. Der er behov for en tidlig koordi-
neret indsats, som inddrager både res-
sourcer og belastninger i patientens 
livsomstændigheder, den arbejdsmar-
kedsrettede situation og de helbreds-
mæssige forhold. Kommunikation via 
de aftalte attester er ikke nok. Der er 
behov for, at parterne, især de prakti-
serende læger og sagsbehandlerne fra 

Tværregionale tilbud i form af de regionale 
centre viser vejen for et tværfagligt samar-
bejde om de patienter med funktionel lidelse, 
som er hårdest ramt

››
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kommunen, udnytter de eksisterende 
muligheder i overenskomsten for so-
cialmedicinsk samarbejde. Kommu-
nens sagsbehandlere udtrykker et 
stort behov for socialmedicinske mø-
der og er som regel villige til at lade 
disse foregå hos den praktiserende 
læge. Lægen bør stille sig villig til at 
aftale sådanne møder og vil med fordel 
også selv kunne tage initiativ til mø-
derne på et tidligt tidspunkt i patien-

af tilstanden. Patienterne ønsker dette 
samarbejde, ligesom de også gerne vil 
inddrage livsomstændigheder og for-
skellige bekymringer i samtalen med 
de professionelle (9). De praktiserende 
læger oplever undertiden, at de ikke 
har tid til disse møder (4), men det ko-
ordinerede forløb med fælles dagsor-
den og gennemskuelighed for patien-
ten vil betyde mindre tidsforbrug på 
længere sigt og vil sikre en mere smi-
dig sagsbehandling for patienten samt 
større mulighed for at bevare en til-
knytning til arbejdsmarkedet. 

 ingen angivet
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HOVEDBUDSKABER

1. Patienter med funktionel lidelse har ofte meget langvarige, ukoordinerede forløb, hvilket i sig 

selv er med til at kronificere tilstanden og forlænge forløbet. 

2. Tværregionale tilbud i form af de regionale centre viser vejen for et tværfagligt samarbejde om 

de patienter med funktionel lidelse, som er hårdest ramt.

3. Praktiserende læger står selv for behandlingen af mange patienter med funktionel lidelse, og 

der er behov for en tidlig koordineret indsats, hvor de eksisterende muligheder i overenskom-

sten for socialmedicinsk samarbejde udnyttes til face-to-face-møder.

4. Et koordineret forløb mellem læge, sagsbehandler og patient skaber en fælles dagsorden og 

gennemskuelighed for patienten, hvilket kan betyde mindre tidsforbrug på længere sigt, en 

mere smidig sagsbehandling og større mulighed for, at patienten kan bevare en tilknytning til 

arbejdsmarkedet.
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