
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kære Mette Frederiksen 

 

KL, Dansk Erhverv og Lægeforeningen er dybt bekymrede over, at der ikke 

er udsigt til, at Beskæftigelsesministeriet tager højde for de problemer, som 

vores organisationer har påpeget i høringssvarene til lovforslaget om en 

reform af førtidspension og fleksjob. Vi er bekymrede for, at der etableres 

en model, hvor opgavefordelingen ændres, så regionerne får monopol på 

sundhedsfaglig rådgivning. Lovforslaget ser ud til at hindre en række ve l-

fungerende modeller, hvor kommunerne modtager rådgivning om en bor-

gers helbredsmæssige problemer til brug for sager om førtidspension og 

fleksjob. Denne opgave løses i dag af både regionale, kommunale og private 

aktører, og der findes gode eksempler på alle typer samarbejder.  

 

Lovforslaget vil give regionerne monopol på at løse denne opgave, uden at 

det kan dokumenteres, at det vil føre til bedre eller billigere løsninger. 

Tværtimod er der risiko for en dyr, dårlig og bureaukratisk løsning, og det 

vil i sidste ende går ud over borgere med komplekse helbredsproblemer.  

 

Vi er enige med ministeren, Folketingets partier og en række andre organi-

sationer i, at der skal skabes sammenhæng mellem beskæftigelsesområdet og 

sundhedsområdet, og at der skal være kvalitet i den sundhedsfaglige rådgiv-

ning. Derfor skal der fortsat udvikles modeller, der kan styrke sammenhæn-

gen og kvaliteten i den sundhedsfaglige rådgivning. Det kan ske ved at stille 

faglige kvalitetskrav til kliniske funktioner og sundhedskoordinatorer, uan-

set om funktionerne placeres i regioner, kommuner eller hos private leve-

randører. 

 

Vi vurderer, at kvalitetskrav til de kliniske funktioner vil sikre, at den sund-

hedsfaglige rådgivning foregår i et stærkt fagligt miljø med et beskæftige l-

sesrettet, som er et formuleret formål med modellen. Både regioner, kom-
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muner og private skal fortsat kunne tilbyde at yde sundhedsfaglig rådgiv-

ning, hvis de lever op til de kvalitetskrav, der stilles.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Erik Nielsen Jens Klarskov Claus Malta Nielsen 

KL Dansk Erhverv FAKL 

 

 

 


