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Ændret praksis i brugen af lægeerklæringer

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Arbejdsmarkedsudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

2023

2024

2025

2026

3.408

3.408

3.408

3.408

-280

-280

-280

-280

-280

-280

-280

-280

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Ved at ændre praksis for rekvirering af lægeerklæringer, vil der kunne opnås en
effektivisering på området. Praksis ændres så det i højere grad vurderes om det er
nødvendigt at rekvirere en lægeerklæring, så det sikres at lægeerklæringer er tilstrækkelig
oplysende, og der kun indhentes lægeerklæringer, når det er lovgivningsmæssigt nødvendigt.
En ændret praksis ville potentielt kunne medføre en stigning i antallet af hjemvisninger fra
ankestyrelsen og borgerklager, men også en reduceret sagsbehandlingstid, da der ikke skal
bruges tid på at indhente lægeerklæringer
2. Status
Lægeerklæringer er et vigtigt redskab i sagsbehandlingen i jobcentret og bruges til at oplyse
sagerne og sikre den nødvendige viden for sagsbehandlerne for derved at kunne tilbyde
borgeren den bedste beskæftigelsesindsats.
I dag er det den enkelte sagsbehandler i Jobcentret, der rekvirerer lægeerklæringer og
vurderer, hvornår en sådan er nødvendig. Prisen for en lægeerklæring spænder fra 177 kr. for
en standart lægerklæring til 16.000 kr. for en kliniskudredning.
3. Ændringsforslag
Arbejdsgangene ændres, så der forud for en anmodning om en speciallægeerklæring afvikles
en sparring med en fagkonsulent. Dels for at undersøge om sagen allerede er tilstrækkeligt
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oplyst på det foreliggende grundlag og dels for at vejlede ift. hvilke oplysninger, der skal
indhentes hvis en ny speciallægeerklæring vurderes nødvendig.
Derudover udvikles en skabelon til rekvirering af lægeerklæringer. Dette skal sikre højere
standarder i bestillinger af lægeerklæringer, hvorved der ikke rekvireres lægerklæringer, der
ikke tjener til at oplyse en sag tilstrækkeligt.
Der vil ligeledes være en ændring i praksis, så der kun indhentes lægeerklæringer i de sager,
hvor det med sikkerhed er lovgivningsmæssigt nødvendigt at indhente dem, og ikke som nu,
hvor der også indhentes lægeerklæringer, ’for at være på den sikre side’.
4. Konsekvens
Den ændrede praksis om rekvirering af lægeerklæringer kan medføre flere hjemvisninger af
sager fra Ankestyrelsen, idet praksis vil blive bragt tættere på den lovgivningsmæssige
grænse når der ikke længere indhentes erklæringer for at være på ”den sikre side”. Det kan
også betyde et øget antal borgerklager.
Kommunens borgere vil dog i nogle tilfælde opleve en hurtigere sagsbehandlingstid, da der i
visse sager ikke længere vil blive indhentet yderligere lægelige oplysninger til belysning af
sagen. Dette vil for nogle borgere kunne opleves positivt, fordi deres sag kan behandles
hurtigere, mens andre potentielt vil opleve det som en manglende kommunal vilje til at oplyse
sagen yderligere, på trods af borgers ønske herom.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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