
Fagbladet 3F har spurt Faaborg-Midtfyn Kommune om følgende: 
 
Hvorfor går kommunen ikke i gang med en afklaring af Kim? 
og 
Har Faaborg-Midtfyn Kommune forstået lovgivningen rigtigt? 

Svaret fra chefen for arbejdsmarked Mette Gaarde-Fink lyder: 

Faaborg-Midtfyn Kommune har af 2 omgange været i dialog med Ankestyrelsen om fortolkningen af 
bestemmelsen om retten til at sige nej til behandling efter sygedagpengelovens § 21a, set i forhold til 
reglerne i sygedagpengeloven.  
 
Ankestyrelsen har i den forbindelse bekræftet overfor Faaborg-Midtfyn Kommune, at principafgørelse 108-
13 fortsat er gældende. Principafgørelsen fastslår, at der ved en afgørelse om forlængelse af sygedagpenge, 
som udgangspunkt kan tages hensyn til, at der er behandlingsmuligheder som fx operation. Dette 
medfølger, at man gerne i vurdering af, om sygedagpengene kan forlænges efter § 27, stk. 1 nr. 2 i 
sygedagpengeloven, må lægge vægt på, at der fortsat er behandlingsmuligheder.  
  
Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at der ikke er grundlag for afklaring af arbejdsevnen på 
nuværende tidspunkt, idet behandlingsmulighederne ikke er udtømte. 
  
Retten til at sige nej til behandling jf. sygedagpengelovens § 21a er tiltænkt at gælde i forhold til § 21 i 
sygedagpengeloven, som omfatter manglende medvirken.  
  
Dette underbygges dels af principafgørelse 108-13 som nævnt ovenfor samt af lovbemærkningerne til lov 
om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til at afvise lægebehandling uden 
ydelsesmæssige konsekvenser) hvor det af bemærkninger til lovforslagets bestemmelser § 1 fremgår: 
”Hvis en sygemeldt afviser at tage imod lægebehandling, kan det fortsat få konsekvenser for retten til 
sygedagpenge i de tilfælde, hvor en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27 – på grund af 
afvisning af lægebehandling– ikke er opfyldt”. 
  
Ud fra ovenstående er det derfor Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at vi anvender bestemmelserne i 
overensstemmelse med den måde de er tiltænkt. I den forbindelse er det vigtigt for os at nævne, at vi på 
intet tidspunkt har anfægtet borgerens ret til og mulighed for at sige nej til behandling.  
  
Ifølge loven må et nej til operation ikke have betydning for en persons mulighed for at få tilkendt fleksjob 
eller pension - hvordan vil kommunen forklare, at nejet til operation ikke har konsekvenser for Kim? 

Svaret fra chefen for arbejdsmarked Mette Gaarde-Fink lyder: 

Man har som borger mulighed for selv fx at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag. I disse 
tilfælde skal kommunen behandle denne anmodning. Er borgeren på sygedagpenge, når der ansøges, vil en 
ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag, give anledning til forlængelse af 
sygedagpengeperioden jf. sygedagpengelovens § 27, stk. 1 nr. 7. I den forbindelse skal sagen behandles på 
kommunens rehabiliteringsteam.  
 


