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I den netop gennemførte undersøgelse af tilfredshed med sagsbehandlingen i 
Jobcenter Silkeborgs sygedagpengeafdeling, var nederst en boks med 
overskriften: 
 
Har du yderligere kommentarer (ris, ros eller forslag) til 
sagsbehandlingen i øvrigt? 
 
Her har mange borgere benyttet lejligheden til at give ris og ros, nogle værdifulde 
bemærkninger, der vil blive arbejdet videre med de kommende måneder. 
 
Bemærkninger er grupperet og opsamlet i selve undersøgelsen, dette er et bilag 
hvor samtlige bemærkninger er oplistet nedenfor. Alle navne er fjernet, sammen 
med enkelte stødende formuleringer. 
 

 
ude af trit med min sag, to verdner der taler sammen, kun det negative bliver vendt 
bl.a. dette spørgeskema, papirnusseri - til hvilken nytte? koldt, kynisk, 
nedværdigende 
Jeg syntes at vi havde en god kommunikation mellem hinanden, når jeg havde 
noget fra sygehuset, så fik hun det at vide. Når hun havde nogle ting som jeg skulle 
vide, så ringede hun til mig Og fortalte mig hvis hun havde noget. Hvis jeg gerne 
ville have et møde så lavede hun det, jeg var fuld tilfreds med sagsbehandleren 
Sagsbehandleren var utrolig flink og venlig, men overbebyrdet. Aftalte møder, tider, 
handlingsplaner blev overhovedet ikke overholdt. Jeg er utrolig glad for at, jeg har 
været ressourcestærk nok til selv at håndtere min situation. Jeg er i dag raskmeldt 
efter endt job prøvning og det er udelukkende på grund af mit eget initiativ. Dette er 
bestemt ikke kritik af enkeltpersoner, men udelukkende tegn på et system som ikke 
virker. 
Jeg har haft 3 forskellige sagsbehandlere i den periode jeg var sygemeldt. Det har 
været frustrerende at blive flyttet frem og tilbage mellem jobcenter og 
Jobkompagniet. Vi har truffet aftaler, som få dage efter bliver annulleret igen. Jeg er 
blevet presset i stedet for at bliver hjulpet på vej. Jeg har følt at sagsbehandlingen 
har været med til at gøre mig ked af det. 
For mange forskellige sagsbehandlere 
meget sjældent kunne komme i kontakt med sagsbehandler når det så endelig 
lykkedes får man det svar: ”jeg går på orlov”. Ved ikke om jeg har en sagsbehandler 
nu. 1 
Jeg var ikke til samtale hos en sagsbehandler. Der blev ikke givet besked fra 
Jobcenter til Silkeborg kommune om raskmelding, så jeg fik forkert udbetalt 
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Side 2 

sygedagpenge. 
Jeg fik flere forskellige sagsbehandlere i perioden hvilket godt kunne være 
forvirrende 
Spild af sagsbehandlerens tid, da jeg var i job efter endt sygemelding og at der var 
en tilbage til job handleplan klar.. 
Der gik 8-9 mdr. inden der blev sat gang i en arbejdsprøvning m.m. til trods for at 
jeg gentagende gange opfordrede til at dette skulle ske. Der er ikke blevet overholdt 
de aftale om at vende tilbage med svar, bl.a. på lægevurderingen, hvilken jeg selv 
har måttet indhente ved at søge aktindsigt ved jer, for at komme videre. Jeg har 
desværre ikke så meget positivt at sige om min sagsbehandling af jobcentret. 
Derimod vil jeg gerne fremhæve Jobkompagniet for deres indsats, specielt 
sagsbehandler. Ved kontakt med hende, skete der for første gang noget med min 
situation, og jeg følte der var en der var interesseret i at jeg skulle komme videre.  
Jeg vil meget gerne uddybe min historie hvis I skulle ønske det og kan kontaktes på 
tlf. .  Med venlig hilsen borger  
Jeg blev raskmeldt, inden jeg kom til samtale. 
Jeg har MEGET at kommentere på så det bliver i punktform:  

• MEGET utilfreds med at det tager så lang tid!  
• MEGET utilfreds med at skift af sagsbehandler fire gange undervejs.  
• MEGET utilfreds med at jeg får at vide at min tilfredshed med det arbejde jeg 

gerne vil beholde er kommunen fuldstændig ligeglad med... det eneste der 
betyder noget er hvor mange timer jeg kan arbejde, ikke om jeg er glad for at 
tage på arbejde. Jeg har et arbejde der meget gerne vil beholde mig og jeg vil 
gerne blive på mit arbejde men jeg står praktisktalt foran en fyring fordi den 
her sag har trukket ud så længe... og det har jobcenteret ikke forståelse for... 
Der sker stadig ikke noget! Jeg bliver ikke oplyst om mine rettigheder og 
hvilke krav jeg kan stille. Jeg er blevet nødt til at "ansætte" en sags 
repræsentant for at være sikker på at sagen bliver ført ordentligt og at der 
ikke bliver "syltet" eller glemt noget. Jeg synes at jeg har læger, speciallæger, 
min arbejdsgiver osv. der vil støtte mig og hjælpe mig på alle mulige måder, 
men på trods af det vil jobcenteret spilde ressourcer på at vende alting og 
trække tiden og spile penge på undersøgelser osv osv... jeg føler helt vildt at 
jobcenteret er den vildeste modspiller og ikke en der vil hjælpe mig med en 
løsning... Jeg har brugt langt flere kræfter og ressourcer end jeg kan på det 
her og jeg er blevet kørt fuldstændig ned over den behandling jeg får på 
jobcenteret så jeg vil sige at jeg har været nødt til at bruge ressourcer på at 
kæmpe mod jobcenteret i stedet for at bruge ressourcerne på at blive rask! 
Jeg er rystet over at det er det her man byder syge mennesker der bare 
ønsker hjælp... DYBT rystet! 

SYNTES DET ER LÆNGE AT VÆRE I DETTE SYSTEM FRA DEN 25.05.07 OG IKKE 
AFSLUTTET ENDNU. JEG ER DOG BLEVET BEHANDLET SÅ GODT UNDER HELE 
FORLØBET MED RESPEKT OG TILLID SAMT OMSORG. JEG KAN BESTEMT IKKE 
KLAGE OVER EN ENESTE AF DE SØDE VENLIGE KOMPENTENTE SAGSBEHANDLERE 
SOM JEG HAR VÆRET I BERØRING MED - SÅ SELVOM FORLØBET ER LANGT FØLER 
JEG IKKE AT DER IKKE ER BLEVET GJORT NOK - FOR DET ER DER . JEG ER FØDT 



 
 

 

 

Side 3 

FEB. 51 OG NU ARBEJDES MOD EN FØRTIDSPENSION. JEG HAR KUN ROS TILOVERS 
FOR DE TRAVLE SAGSBEHANDLERE OG JEG FØLER DET ER ET HÅRDT JOB DE HAR 
MED REGLER DER SKAL OVERHOLDES - OG ALLE OS SYGEMELDTE SOM DE SKAL 
TAGE SIG AF. 
syntes ikke man skal skifte sagsbehandler i forløbet bare fordi man har været 
sygemeldt en vis antal uger, man skal gentage hele ens sygdomsforløb flere gange. 
Og da jeg gik fra løn til sygedagpenge fik jeg kun for 3 uger da min opsigelse lå på 
et tidspunkt hvor jeg ikke kunne nå at optjene til de 4 uger så fik jeg at vide at jeg 
selv måtte stå for at finde penge for den sidste uge så jeg kunne betale mine 
regninger og have noget at leve for. Hvis man ikke var sygemeldt i forvejen bliver 
man det da af at der ingen hjælp er at hente fra kommunen og bare ser på en 
sagsbehandler der siger det er ens eget problem. 
Sagsbehandlerne mangler faglige kompetencer. De tolker fra egne forudfattede 
meninger og nedgør speciallægers vurderinger. De mangler helt klart psykologisk 
indsigt og det er vanskeligt at få svar på konkrete spørgsmål omkring systemet. Man 
har intet at forhold sig til. Personligt tror jeg ikke man kan ændre systemet til det 
bedre. Problemet opstår hos sagsbehandlerens tolkning. Kravene /udd. For 
sagsbehandlere bør være større og rumme mere psykologi.   I mit tilfælde har deres 
beslutninger flere gange forværret min sygdom, men sagsbehandleren vil ikke 
unødvendigt tage kontakt til speciallæge og følges systemet ikke smides man ud.   
Problemet ligger hos sagsbehandlernes evne til at "læse og forstå" borgeren.  Hvis 
de kan dette, bør de have mulighed for at træffe flere beslutninger og ikke rende til 
div møder hvor andre igen overfortolker enkelte sætninger i speciallæge erklæringer 
mens andre bliver ignoreret. Hvorfor er speciallægen ikke med hvis sådan et møde 
er nødvendigt?    Jeg kan ikke se hvorfor et sygdomsforløb ikke starter med ET langt 
møde mellem sagsbehandler og div læger, så kan der lægges en plan for eks 6mdr 
ad gangen, evt. med lidt opfølgning om mulighed for ændring hvis denne plan viser 
sig ikke at være realistisk. På denne måde fjernes stress og løftede pegefingre fra 
borgerne og giver mulighed for hurtigere at blive rask.   Systemets konstante pres 
og de mange ubekendte har helt klart forlænget min sygdom... Alt afhænger af 
sagsbehandlernes tolkning ikke af systemets retningslinjer. 
Jeg var syg med depression. pga. dårlig økonomi.. og kunne ikke få arbejde, men 
blev raskmeldt fordi jeg kunne varetage et arbejde... :( 
Siden juli 2009 og 52+26 uger frem, har jeg kun haft to møder med en 
sagsbehandler. Det har været ganske umuligt at få fat på sagsbehandler, endsige få 
sagsbehandler til at foretage nogen som helst form for sagsbehandling - trods 
utallige henvendelser og klager. 4 sagsbehandlerskift har jeg oplevet i denne tid, 
med måneders forsinkelser på den konto - en tid, man bare ikke har råd til at miste, 
når sygedagpengeperioden er så kort. Der har ikke været lagt nogen 
opfølgningsplan. Overhovedet. Sidste møde skete 3 dage før sygedagpengeperioden 
stoppede, hvor jeg selv blev bedt om at lave en 'skabelon' til ressourceprofil. Denne 
'skabelon' er indskrevet i sin fulde længde uden nogen som helst form for 
kommunikation med sagsbehandler. Flere steder i min sag kan man læse at 'sygdom 
forhindrer fremmøde'. Dette passer ikke! Jeg har aldrig fået tilbudt møder de 



 
 

 

 

Side 4 

omtalte datoer. Tværtimod har vi forgæves forsøgt at få møder sat i stand! Efter 
forlængelse af sygedagpenge kommer der igen en ny sagsbehandler, som lukker 
min sag og smider mig af sygedagpenge - uden så meget som at have snakket med 
mig eller mødt mig! Det mente sagsbehandleren ikke var nødvendigt. Første møde 
med sagsbehandler var meget ubehageligt og resulterede i udvikling af panikangst. 
Sagsbehandleren var aggressiv, nedladende, og mente, jeg bare skulle tage mig 
sammen. Da jeg er i arbejdsprøvning, laver en person fra Jobkompagniet en aftale 
med sagsbehandler om at denne skal sørge for at jeg bliver henvist til 
lokalpsykiatrien, samt at der etableres kontakt til Familieafdelingen mhp hjælp til 
min dagligdag/børn. Dette sker ikke! Der forefindes ikke engang notat i min sag 
omkring det. Jeg ved det kun, fordi jeg et år senere selv finder ud af det. Der 
forefindes heller ingen notater, endsige evaluering af mit arbejdsprøvningsforløb, der 
strakte sig over 6 mdr på Jobkompagniet. Min arbejdsprøvning eksisterer dermed 
slet ikke i min sag. På trods af at vi gentagne gange har oplyst forskellige 
sagsbehandlere om dette, og indtrængende bedt dem om at få dette bragt i orden. 
Min sag blev derfor lukket uden notat om arbejdsprøvning, men med krav om netop 
en arbejdsprøvning, hvis jeg igen ønsker kommunens hjælp til afklaring. Dette på 
trods af at den foretagende arbejdsprøvning med al tydelighed viser, at jeg ikke kan 
klare en arbejdsprøvning, samt speciallægernes ord for det samme.                       
Mit indtryk er at sagsbehandlerne overhovedet ikke har sat sig ind i min sag. Det er 
venstrehåndsarbejde, og det har været som at slå i en dyne at prøve at få den 
afklaring, som loven giver mig ret til. En afklaring som jeg, så stadigvæk, ikke har 
fået - trods utallige henvendelser og klager. Forslag? For det første skal man sørge 
for at borgeren beholder den samme sagsbehandler fra start til slut. Dernæst må der 
være visse krav til håndtering af sygemeldte, så en sagsbehandler ikke opfører sig 
ubehageligt. Sagsbehandler SKAL følge loven omkring opfølgningsplaner og -pligt. 
Notatpligt SKAL overholdes. Ressourceprofil SKAL laves i samarbejde ml 
sagsbehandler og borger. Med andre ord - følg loven! Det kan simpelthen ikke være 
hverken ret eller rimeligt at det skal være SÅ umuligt at få en sagsbehandling, på 
trods af at loven er ganske klart skrevet. Det er hverken ret eller rimeligt at en 
borger ikke kan få en afklaring før sygedagpengeperioden udløber, blot fordi 
sagsbehandlingen er så dybt kritisabel. At være kronisk syg, og samtidig få sådan en 
behandling, burde være over enhver forstand. I har overhovedet ikke begreb til at 
forestille jer, hvad det gør ved en syg borger, der samtidig lever i en meget utryg 
situation med et helbred, der pludselig er begrænset. Det er meget ødelæggende, 
og hjælper bestemt ikke til at finde de restressourcer, folk har. Tværtimod 
Har været meget tilfreds med det hele. Det eneste jeg kan sætte en finger på er den 
tid sagsbehandlingen tager. 
Spørgsmålene ikke relevante i mit tilfælde. Havde ikke nogen samtale og begyndte 
efter 1½ måned gradvist i mit sædvanlige arbejde. Følte mig med alle 
informationerne om konsekvenser, pligter krav m.m. mistænkeliggjort for at ville 
snyde, selv om jeg ikke kunne drømme om det. 3 måneder efter jeg gradvist var 
begyndt at arbejde og 1 måned efter jeg var på fuld tid, fik jeg henvendelse om at 
jeg nu overgik til... jeg kan ikke huske hvad det hed - mhp. at blive hjulpet i arbejde 
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igen og blev indkaldt til møde. Efterfølgende blev jeg lovet at blive slettet i 
systemet, men alligevel blev jeg indkaldt til et nyt møde. De var med så kort varsel, 
at jeg ikke kunne nå at henvende mig og sendte en mail, der aldrig blev besvaret.  
Til sidst kom jeg da ud af systemet!!! 
Det jeg brænder for at sige er at dem jeg har talt med skal være bedre til at sætte 
sig ind i hvert enkelt tilfælde. Jeg har følt i det her forløb at jeg ikke bliver taget 
alvorlig og har haft en følelse af at blive set ned på. Og det er hårdt når man er syg 
og føler sig nede i forvejen, også lige blive trådt lidt ekstra ned. Nu kan jeg kun tage 
mit eget eksempel, men jeg er på ingen måde frivilligt havnet i det har system, men 
vil også sige at jeg selvfølgelig er glad for det er der når man har brug for det, men 
så snart det er muligt vil jeg hellere end gerne ud af det igen. Trods det har jeg til 
hver samtale følt mig presset og som en udnytter af systemet. Og det hjælper da 
ihvertfald ikke en stress patient med at komme hurtigere i gang. Nu har jeg det 
heldigvis så meget bedre at jeg kan sige til mig selv at det er ok og det tager den tid 
det tager, men når man er rigtig langt nede og bare har brug for ro og forståelse er 
det rigtig svært at sidde og forsvare sig selv til en samtale. Og derfor kan jeg få helt 
ondt i maven over dem som ikke kommer op igen og ikke møder forståelse. Men det 
korte af det lange er at man måske skal se på hver enkelte sag og ikke se alle som 
snyder af systemet... 
Det var en rigtig god samtale med en kompetent person, der kender til de 
problemer, jeg står i som stressramt, men er det virkelig nødvendigt, at 
sagsbehandleren skal sidde i så lille et aflukke og sit møde med klienten. Jeg var i 
forvejen fysisk og psykisk påvirket af at skulle møde op, og kvælningsfornemmelser 
og hedeture blev ikke bedre af det uanstændigt lille lokale. 
Alle som jeg har haft kontakt med, kommunal sagsbehandler, Anden Aktør 
(Trivselsgruppen) og aktivitetsudbyder (Jobkompagniet) har været kompetente, 
venlige, imødekommende og udvist forståelse og empati for mig og min 
sygdomssituation, men jeg har savnet sammenhæng og kontinuitet i mit sagsforløb. 
Lige nu ophører mine sygedagpenge den 30. juni 2011 og jeg ved endnu ikke, om 
der er mulighed for forlængelse og hvilken plan der evt. kan laves. Den usikkerhed 
gør, at udviklingen i min helbredstilstand er sat tilbage og jeg har taget mere 
beroligende medicin end tidligere. For en god ordens skyld skal jeg oplyse, at jeg 
selv meldte afbud til en samtale pga. anden sygdom. Jeg ville ønske blot at have en 
person til at behandle min sag, for så vidt det nu kan lade sig gøre. Hvis det ikke er 
muligt kunne jeg ønske, at de forskellige parter i det mindste talte sammen, især 
ved overleveringen af min sag fra Anden Aktør til Jobcentret.  Aktiveringen gennem 
Jobkompagniet har været god og hyggelig, men jeg oplever, at have været aktiveret 
for lovgivningens skyld og ikke for mig og min sags skyld. Jeg ved godt, at min 
sygemeldingsårsag tager tid at komme igennem og at der ikke må være krav og 
pres og det har der heller ikke været. Men jeg sidder alligevel her med angst for min 
fremtid, hvad angår forsørgelse og muligheder på arbejdsmarkedet. Jeg ville virkelig 
ønske, at jeg havde haft en arbejdsgiver, hvor jeg kunne være kommet tilbage stille 
og roligt, så ville jeg måske ikke føle mig så alene. Manglen på kontrol over min 
egen situation har været frygtelig og periodisk næsten ubærlig. Heldigvis har jeg 
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mulighed for selv at betale for psykologbehandling. Så sammenhæng og kontinuitet i 
sagsbehandlingen og måske en tættere opfølgning vil være ønskeligt for mig. 
Har kun været i kontakt med Jobcentret en gang indtil videre, da nylig sygemeldt. 
Men "oplevede" det absolut positivt. 
jeg har bedt om og få vores aftale på skrift det kunne jeg ikke få så jeg føler at jeg 
ikke stole på min sagsbehandler og det er vigtig for mig da jeg har en dødelig 
sygdom 
I hører efter hvad det er man siger og ikke bare gør som i vil. Det er ikke rimeligt, at 
man får brev om fredagen at sygedagpengene ophører om mandagen, uden 
forvarsel. 
Jeg synes det er for dårligt at det bliver kasse tænkning og du bliver bare sat i en 
mappe på trods af at man er syg og deres mail er at få dig i arbejde uanset hvad det 
koste må på det personlige plan. Jeg synes man skal blive meget mere individuel. 
Var lidt overrasket over det brev jeg fik, vedr. at jeg ikke kunne få sygedagpenge, 
hvis vi ikke kontaktede sagsbeh. inden en hvis dato. Det lød lidt truende. Måske var 
det fordi jeg var syg, og aldrig før har prøvet at være i kontakt med sygedagpenge 
systemet. Det kunne man måske formulerer anderledes 
var sygemeldt i ca 1 mdr. alt fungerede perfekt ingen ris 
Jeg synes, at det er meget kompetente medarbejdere, der arbejder i jobcentret, 
men jeg kunne godt bruge en mere engageret medarbejder til at fortælle om de 
tilbud, som jobcentret tilbyder. Medarbejderen vidste, hvad han talte om, men jeg 
følte ikke, at han solgte budskabet godt nok.  Jeg tror også, at det er vigtigt, at man 
visiterer de enkelte sygepengeansøgere til de enkelte muligheder.  Jeg er ikke så 
langt i processen endnu, og det kan være, at det kommer på et senere tidspunkt. 
Skiftende sagsbehandlere Umuligt at få kontakt til sagsbehandlere Ligegyldig 
behandling af min "sag" Generelt ukompetente sagsbehandlere For dårlige til at give 
svar på stillede spørgsmål Langsom sagsbehandling resulterede i fyring En rigtig 
dårlig "oplevelse" at komme i kontakt med Jobcenter Silkeborg 
ALTSÅ JEG FIK ALDRIG TILKNYTTET EN SAGSBEHANDLER, DERFOR ER DISSE 
SPØRGSMÅL LIDT SVÆRE AT SVARE PÅ. 
Jeg har afkrydset 'ikke relevant' i alle felter, fordi jeg ikke har været i kontakt med 
Sagsbehandler. Det har ikke været nødvendigt. Jeg er i fleksjob og har været på et 
4-ugers rehabilitationsforløb på Ry Sclerosecenter og har genoptaget taget mit 
arbejde i samme omfang som tidligere. 
Jeg fik sygedagpenge fordi jeg var syg mens jeg har været ledig. Der har ikke været 
en sagsbehandler ind over. Det foregik pr brev og jeg fik pengene til tiden. Så jeg 
har ikke noget at klage over:)Ha en go dag! 
DEN ER UNDER AL KRITIK. SKIFTENDE SAGSBEHANDLERE KONSTANT - NOGLE 
GANGE NÅR MAN IKKE ENGANG AT TALE MED DEM. ALT FOR LIDT INFORMATION 
ELLER SLET INGEN OVERHOVEDET, OM HVAD DER SKAL SKE MED ENS LIV OG 
SITUATION. MAN LEVER I EN SLAGS INGENMANDSLAND. MAN SKAL HAVE ET 
STÆRKT HELBRED FOR AT VÆRE SYG I DETTE UFATTELIGE OG UMENNESKLIGE 
SYSTEM. ! 
Vedr. lægekonsulentens vurdering når sygemeldte skal raskmeldes til a-kassen. Alle 
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med bevægeapparatlidelser får at vide, at de kan arbejde som parkerings- vagt. Det 
er jo ikke realistisk, da der ikke er brug for så mange parkerings- vagter. 
Jeg syntes at det skulle være en selvfølgelighed at man ikke skal vente i måneder 
før man får tilbagemeldinger, og ligeledes at man ikke ved om man kan få forlænget 
sine dagpenge, 3 dage før den første, dette er dybt urimelig og meget frustrerende, 
da man ikke ved hvad man har af penge. 
Det kunne være rart at blive informeret om, når man har fået sig endnu en ny 
sagsbehandler! 
Jeg var meget tilfreds med den behandling jeg fik af sagsbehandleren i foråret 2010. 
Men efter at min sag overgik til Ørnsøcenteret og tilbage til jobcenteret igen, er det 
blevet meget upersonligt. Senest er jeg blevet ringet op den 31.3.2011 om 
eftermiddagen og oplyst om, at mine sygedagpenge forventes at ophøre pr. 
31.3.2011. Det må siges at være dårlig sagsbehandling / service. Nu har jeg fået 
afgørelse om at dagpengene er ophørt med tilbagevirkende kraft fra 31.03.2011. 
Denne afgørelse er truffet af folk som aldrig har mødt mig, hvorfor det virker som en 
meget upersonlig sagsbehandling der har medført en for mig at se forkert afgørelse. 
Syntes det burde være på tide at de forskellige sagsbehandler kan finde ud af og 
kommunikere bedre med hinanden, måske også lidt hurtigere, så kunne det lette 
sagsbehandlingen, derved spare mange penge, ved at der er mange der bare får lov 
til og gå i alt for lang tid inden der ligesom sker noget fra kommunen side, mvh 
Borgeren 
Har kun set sagsbehandleren en gang, den første gang, mens jeg var der kiggede 
sagsbehandleren slet ikke på mig kun ned i sine papir.! Pludselig skulle jeg bare 
raskmeldes som jeg ikke mente, var relevant. ! 
Der går 2 måneder fra mine sygedagpenge stopper til jeg får afslag på ansøgning 
om forlængelse. Jeg bliver bedt om at indgive høringssvar, må rykke for 
mangelfulde sagsakter og modtager en afgørelse der er truffet jævnfør en anden 
paragraf end den der var lagt op til. Jeg måtte derefter gentagne gange rykke for at 
få aktindsigt og får endelig dette 3 dage før ankefristen udløber men kun fordi jeg 
selv skriver til afdelingslederen, da jeg på min forespørgsels om aktindsigt, 
modtager svar :at min sagsbehandler ikke er at træffes de næste 3 uger.  Som 
borger har jeg ikke fået indtryk af at sagsbehandleren har været der for at hjælpe 
mig, men blot har været en administrator af et system, der skal være ressource 
besparende. 
Der er alt for mange sagsbehandlere igennem forløbet, og for mange forskellige 
adresser, jeg skal møde op på. 
Jeg følte, at der blev set på mig som et individ og ikke "et nummer i rækken". Der 
blev taget udgangspunkt i min specifikke situation. 
Forløbet mellem uge 20-40 var meget utilfredsstillende. Det foregik hos 
Jobkompagniet, hvor man blot sad og tolkede på mine formuleringer, som om man 
ville finde en "fodfejl", i stedet for at forsøge at indhente oplysninger hos relevante 
fagfolk læger, ambulatorier mm. hvor jeg har været) Ej heller blev der tilbudt 
relevant hjælp(meditation, psykolog el. lign., da man ikke mente det kunne hjælpe) 
Da jeg først kom tilbage til kommunen, var det først at der skete noget. Her var 
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sagsbehandlingen mere seriøs og sober, og relevante undersøgelser blev 
igangsat.(ok sagsbehandling, blot langsom) Men alt i alt gik der næsten et år før der 
rigtigt var nogen der begyndte at tage stilling til sagen. 
Min Sag endte m. Førtidspension, men jeg følte at de største ryk i sagen skete når 
jeg selv ringede og fulgte op på det, svar som: jeg har lige tænkt på dig, og jeg 
skulle lige til at se på din sag: hørte jeg flere gange. Men alt i alt fik jeg en fin 
behandling. 
Sygemelding var pga. operation telefonisk så der har ikke været samtaler. Men min 
utilfredshed ligger hos jobcenteret, som lovede at give kommunen besked om 
raskmelding. Men det skete ikke. 
Alt blev klaret fra min arbejdsplads + undertegnede der selv udfærdigede HP. 
Al kontakt foregik per telefon. Min "sag" var en 3 ugers sygemelding efter operation 
for en diskusprolaps med efterfølgende nedsat tid accumulerende til norm. 37 
timer/uge i alt 1 måned. Arbejdsplads og jeg anså ikke forløbet som et problem. 
Jeg er meget utilfreds med at komme så relativt sent i gang med mit 
afklaringsforløb. jeg blev sygemeldt i aug 2009 og startede først på Jobkompagniet i 
interne afklaring i dec 2010. dette har nu resulteret i at mine sygedagpenge er 
udløbet og jeg må stoppe midt i mit afklaringsforløb. Jeg stod netop og skulle i gang 
med en ekstern arbejdsprøvning. 
Føler sig nærmest kriminel, når man bliver sygemeldt, håber aldrig at blive det igen. 
Det hjælper ikke at blive presset psykisk når man også har det dårlig fysisk, det 
fremmer bestemt ikke den fysiske helbredelse, at man skal have dårlig samvittighed 
over at være blevet syg. 
Det var meget chokerende at en læge som man ingen kontakt har haft med, skal 
afgøre om man er klar til at komme på arbejde. 
Det føles underligt at blive kaldt til samtale når jeg er i job ved kommunen og der 
her i forvejen er samtaler undervejs i sygdomsperioden. 
SNAKKEDE 3-4 GANGE TLF. DET VAR ALT HAR ALDRIG PRØVET SYSTEMET FØR, 
EFTER 35 ÅR PÅ ARBEJDSMARKET 
Jeg var ikke til samtale. Jeg modtog sygedagpenge, via sygemelding fra min læge. 
Startede herefter op på deltid efter vist 6 ugers sygemelding. I løbet af 3 mrd. var 
jeg igen på fuld tid. Og har haft det fint i dag. 
Jeg synes det er under al kritik at I lader folk skifte både sagsbehandler og 
jobkonsulent 5 til 6 gange under et sådant forløb. Samt at I pludselig stopper 
sygedagpengene uden varsel når I har lovet at forlænge!!! 
jeg blev ikke kontaktet af en sagsbehandler i min sygeperiode 
Der er en ting der virkelig var et problem, og det var at jeg flere gange under 
behandlingen skiftede sagsbehandler, det var ikke særlig smart..  og der var en 
overgang hvor man ikke anede hvilken sagsbehandler jeg havde... så det kan der 
gøres bedre ellers var forløbet ok 
Jeg syntes generelt at man bliver glemt i systemet, hvis man ikke følger den 
normale kurve, for raske melding. Jeg blev efter en halv job prøvning afsluttet fra 
tilbud uden en endelig afgørelse. Forslag flere medicinske forsøg. Hverken 
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sagsbehandler eller lægekonsulenten så på den konkrete sag, men dømte ud fra 
flertallet. Konklusion: jeg er ikke kommet længere efter tre år på trods af flere 
opfordrende samtaler fra min side, med de mange sagsbehandler der igennem mit 
sygdomsforløb har haft sagen. Jeg er ikke kommet tættere på at vende tilbage på 
arbejdsmarked. Føler mig glemt af den kommune der skulle hjælpe mig når det nu 
var gået galt.! 
Rart at jeg ikke blev presset til at skulle en helt masse. Det virkede for mig. 
Jeg er fortsat sygemeldt og afventer kommunens tilbagemelding ift. afklaring. Kan 
derfor ikke svare på sidste spørgsmål. Kommunens forventede tilbagemelding er p.t. 
overskredet med 2 uger. 
Det er svært at svare på, idet der ikke var opfølgning i min sag. Først efter ½ år 
blev der sendt et brev vedr. opfølgning, men da blev jeg raskmeldt. Det er ringe, at 
der ikke var opfølgning 
Sagsbehandlerne er kompetente og udviser forståelse for ens situation. Men alt hvad 
der drejer sig om "aktiviteter"/opfølgning f.eks. det, at skulle afsende en bekræftelse 
pr. brev til den sygemeldte tager, trods adskillige rykkere, urimeligt lang tid. På 
dette fik jeg forklaringen fra sagsbehandlerne selv, at: "Vi har rigeligt at se til, og 
må derfor prioritere de vigtigere sager før din". Dette tyder på underbemanding, og 
harmonerer således ikke med Jobcenterchefens udmeldinger til pressen om, at 
Jobcenteret ikke er underbemandet. 
Blev lovet et svar på lægevisitering til revalidering indenfor 2-3 uger. Da jeg intet 
hørte og der ikke blev svaret på telefonbeskeder, mødte jeg personligt op efter 4 
uger og erfarede at min sag endnu ikke var afsendt til lægevisitering. Der gik endnu 
en uge før at det skete. Det samme var gældende for ansøgning til 
smertehåndtering. Har på intet tidspunkt modtaget råd og vejledning til hvordan jeg 
kommer videre. Sagsbehandler lever på ingen måde op til det pgl. lover ved møder 
eller telefonisk. 
Jeg har haft et brækket ben. Jeg har ikke været hos en sagsbehandler. Jeg er blevet 
ringet op, og et ben vokser altså ikke hurtigere sammen af et der ringer en person. 
Det er utrolig genererende, som om man ikke er syg. Jeg arbejdede fra den dag jeg 
kunne gå igen. 
Havde en god samtale med den kommunale sagsbehandler, men blev efterfølgende 
henvist til anden aktør på Ørnsøcenteret, hvilket var en mindre god oplevelse. 
Oplevede en karakter af kontrol, mere end hjælp og vejledning ifht at komme 
hurtigst muligt tilbage i arbejde. 
Stor ros til den min sagsbehandler. Meget dygtig. 
I mit tilfælde var det mit firma der fik refusion for mine sygetimer. Jeg følte der blev 
lagt pres på hvornår jeg var parat til at arbejde fuld tid igen, det kan jo være svært 
lige at sætte dato på, jeg følte det var vigtig med den dato. 
JEG HAR IKKE VÆRET TIL SAMTALE HOS NOGEN SAGSBEHANDLER. JEG BLEV 
SYGMELDT PÅ ARBEJDE, OG ER TILBAGE PÅ ARBEJDE IGEN 
Jeg vil starte med at sige at er man ikke syg bliver så bliver man det i dette system. 
Når man bliver syg efter rigtig mange år på arbejdsmarkedet ved man intet om hvad 
man skal gøre´,så får man at vide der er 52 uger at være syg i ,men hos læger og 
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de steder man skal undersøges er der op til 6 mdrs. ventetid gæt så selv hvad der 
sker ingen selvtillid man er syg ingen kollegaer at tale med og kommunen siger at 
sygepengene stopper snart. Ja sådan er det bare at være syg smerter og kampe 
med systemet forstærker smerter og sygdom.!  Hjælp os i træd på os som desværre 
er blevet syge  .jeg kan sige at det har været den værste del af mit liv ellers glad 
pige på 54 år. jeg har fået en ny ny ny ny ny sagsbehandler ne 7 eller 8 men 
sagsbehandleren virker til at forstå at jobbet er at få mig op at stå jeg har også fået 
en ledsager med nu så håber ikke at jeg skal have ny sagsbehandler igen 
Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp og støtte, jeg modtog. Som sygemeldt ligger 
der et konstant pres på én. Det er uvurderligt i den situation at møde en 
sagsbehandler, der med nænsomhed tager hånd om både sagen og personen. TAK 
til sagsbehandleren! 
De personer der tilknyttet f.eks Jobkompagniet, er ikke særlig støttende. Oplevede 
et stort pres fra flere sagsbehandlere; om at vende tilbage til en arbejdsplads med 
fysisk og psykisk rigtig dårligt arbejdsmiljø! Årsagen til min sygemelding var netop 
en anerkendt arbejdsskade, og stor psykisk belasting i.f.t. arbejdsopgaverne! Jeg 
står i dag tilbage uden job, med udsigt til dagpenge fra A-kassen og kontanthjælp, 
inden jeg kan gå på efterløn... Savnede i forløbet, alternative tilbud om 
arbejdsprøvning indenfor andre brancher end den jeg kommer fra 
(Ældreplejen)Mødte undervejs en lille håndfuld dygtige undervisere/sagsbehandler, 
som kunne give mig positive input, jeg synes er relevant for min "situation”!Følte 
mig ofte nedgjort og som "en sag" der skulle afsluttes hurtigst muligt, især i 
aktiveringsforløbet. 
Har IKKE været til samtale på Jobcentret, KUN på Aktivcentret. Kan ikke 
gennemskue logikken i, at det er nødvendigt at ringe til Aktivcentret hver mandag 
for at sygemelde mig ,for 1 uge ad gangen ,for ikke at miste retten til sygedagpenge 
, når jeg ifølge ortopædkirurgerne FØRST må begynde på genoptræning 3 mdr. efter 
operationen . Unødvendigt brug af tid, ressourcer og i sidste ende skattekroner. 
Det hele gik ud på at få mig i aktivering så hurtigt som muligt. Et spørgsmål om 
penge frem for personen. Jeg forsøgte flere gange at komme i kontakt med 
sagsbehandleren, men fik ikke svar på mails eller opringninger. Skiftede også 
sagsbehandler 3 gange. Blev ikke hørt. Følte mig smidt ud af systemet. Et meget 
tungt system. Kunne ønske nogle mere menneskelige forhold, da man som 
sygemeldt har det dårligt i forvejen og ikke har overskud. Er meget hjælpeløs i 
forvejen. Jeg har meget ros til Trivselsgruppen. Det var her hjælpen var. Ønsker 
ikke at møde dette system én gang mere. I skulle selv prøve at være igennem det - 
ellers ved man ikke hvad det går ud på. Lykken er at have et godt helbred. Det er 
barsk at bruge mange kræfter på sygedagpengesystemet. Det er alt for indviklet. 
Har i mit sagsbehandlings forløb følt mig meget truet af min sagsbehandler. Har 
flere gange oplyst mig om, at sagsbehandler bestemmer og vedkommende kan, når 
vedkommende vil stoppe mine sygedagpenge. Vedkommende mener ikke, at jeg er 
syg, at det er noget jeg finder på. har udtalelser fra flere læger, der ikke deler 
denne mening. den eneste kommentar vedkommende har på det er, at jeg jo må 
have haft en dårlig dag. Forløbet og den manglende hjælp har efterhånden ødelagt 
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mit og min families liv. trusler og beskyldninger om at få ødelagt sit liv både psykisk 
og økonomisk er hårdt, når det fysiske er minimalt. de planer, der er lavet har ikke 
på noget tidspunkt været realistiske, hvilket jeg er sikker på, man har gjort for at få 
mig til selv, at sige fra, så kunne min sag jo nemt afsluttes, men det ville jo ikke 
ændre min situation, kun gøre den værre. troede før jeg stod i den her situation at 
Danmark havde et samfund der hjælp en når man havde brug for det. jeg har 
arbejdet hele mit liv, men kom ud for en arb's ulykke som har ændret hele mit liv, 
og mine fremtidsplaner, hvilket er en mundfuld i sig selv at acceptere. Oven i at 
skulle kæmpe mod et system som er lavet for hvem??? Så langt fra tilfreds med 
jeres behandling ingen ros her fra. tror ikke i lærer noget af det her, før i selv står i 
samme situation og samme behandling men så er det jo nok for sent. min sag indtil 
videre fylder 3 sagsmapper og tror ikke det slutter her, jeg er 37 år og i trækker 
sagen pga. min aldre uden at se på mine skader. Hvis jeg havde været ældre havde 
den været afsluttet for længe siden. 
Jeg fortalte sagsbehandleren, at jeg havde søgt arbejde med start i august, og hun 
fortalte, at det måtte man ikke, og at det var det samme som at erklære sig rask. 
Dette er jeg totalt uforstående overfor! Skulle man ikke kunne søge et job med start 
tre måneder senere?? Det er da at fastlåse folk i en dårlig situation. Hun sagde, at 
jeg skulle fritstilles fra mit job, som jeg er blevet fyret fra efter 17 år, og hun var 
overbevist om, at dette kunne lade sig gøre. Hun sagde, at det ikke var rimeligt, at 
jeg blev sygeliggjort, fordi jeg blev syg af at være på min nuværende arbejdsplads. 
Jeg skulle raskmeldes, så jeg kunne søge andet arbejde. Dette er jeg enig i, men 
problemet er, at jeg IKKE er blevet fritstillet og kommunen har taget 
sygedagpengene. 
Kommunen har ikke haft ret til at stoppe dine sygedagpenge i december. Det står 
klart og tydeligt i Lov om Sygedagpenge omkring forlængelse § 27 stk 1. nr. 6: "der 
er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdssk...adesikring eller lov om 
sikring mod følger af arbejdsskade". Se loven her 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135357 Du skal derfor klage 
til kommunen og forlange at få udbetalt det skyldige sygedagpengebeløb, samt 
insistere på at de genoptager din sag med dertilhørende opfølgningsforløb og 
arbejdsprøvning. Hvem har du haft klaget til? Beskæftigelsesankenævnet? Så min 
advokat vil nu starte sag mod kommune. og ps der står ting i min sag som ikke 
passer, og jeg snakket 1 time med psykiater som så bestemte jeg hade ADHD og 
kommune tvang mig til af tag piller jeg ikke ku tåle dag det viser sig jeg ikke har 
ADHD, og jeg blev meget syg af piller så jeg ikke kunde passe mine ting som 
træning eller tvunget psykolog og der for smidt ud pga. manglede samarbejde, og 
på kontanthjælp har været det i ca 6månder og ikke hørt en lyd fra dem jeg fik også 
besked på jeg ikke var berettet til afprøvning. og der står så meget der slet ikke 
passer med hvad jeg har sagt eller ment i mine papirer 
Ris: Hvorfor skal tingene tage så lang tid, jeg har nu været på sygedagpenge i 3år, 
umenneskeligt. Jeg føler jeg bliver kastet rundt i systemet. Ris: jeg har kun haft 2 
forskellige sagsbehandlere i de 3år og det må siges at være meget positivt, fordi det 
tager SÅ mange kræfter at skulle starte forfra med en ny sagsbehandler. Forslag: 
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Måske skulle man kigge på andre kommuner med patienter som har samme 
diagnose og høre hvad de har gjort. Jeg har været på et udredningscenter og der 
var der 6andre med samme lidelse som jeg og de har fået førtidspension, de kom fra 
andre kommuner og jeg var den som var mest ramt af lidelsen, men da jeg kom fra 
Silkeborg kommune ja så har jeg IKKE FÅET PENSION ENDNU, så måske skulle 
Silkeborg Kommune lytte lidt til andre sager fra andre kommuner, lave et forum 
måske..... 
Jeg blev tilbudt to muligheder, montagearbejde eller genoptræning, jeg valgte 
genoptræning, som har gjort at jeg i dag har mange rygsmerter og må tage 
smertestillende medicin. Jeg forstår ikke hvorfor jeg skulle sendes i aktivering, da 
jeg skulle tilbage til jobbet ved privat virksomhed når jeg blev rask meldt ved den 
sidste undersøgelse i februar. Jeg har været ansat i firmaet i over ti år. 
Generelt tilfredsstillende. Det gik først galt, da min "sag" blev overflyttet fra 
Jobcentret til Jobkompagniet. 
Det er svært at komme i kontakt med sagsbehandleren pr. tlf.  Der spares på 
personlige samtaler - meget ordnes pr. tlf. Hvis dette er spørgeskema til forbedring, 
må jeg desværre sige at jeg synes det er meget overfladisk og indeholder for få 
uddybende spørgsmål. 
I forbindelse med min arbejdsskade og efterfølgende depression har jeg været hos 
jobcenteret og forhør mig om hvordan kommunen kunne hjælpe mig til at vende 
tilbage til arbejdsmarked evt. med omskoling, kursus udover de 6 uger jeg har krav 
på. i den forbindelse skulle en sagsbehandler vende tilbage til mig, dette skete bare 
aldrig. Alt i alt har jeg ingen hjælp fået overhovedet. det kan undre mig at 
kommunen hellere vil se en borger gå til grunde, og efterfølgende kaste penge efter 
ham resten af livet, frem for at hjælpe på kort sigt. 
Uddan jeres personale til at prøve på at forstå hvad det vil sige at være ramt af en 
livstruende sygdom. Heldigvis for mig var der en sagsbehandler på 
Regionshospitalet! Som hjalp mig igennem jeres måde at håndtere min sag på.  
En tidligere kræftpatient) 
Jeg oplevede indkaldelsesbrevet som meget lidt forståeligt og ret skræmmende. 
Ordlyden "uarbejdsdygtig" er misvisende, når man ligeså godt kunne bruge ordet 
"sygemeldt", som er det, der bruges i daglig tale. Måske skulle man overveje, at 
ændre på ordlyden, eller have flere forskellige standardskrivelser, i stedet for én, 
der gælder alle. Jeg oplevede det skræmmende som sygemeldt pga. stress og let 
depression, at skulle forholde mig til alt det, som stod i brevet, og som 
sagsbehandler ligeså godt kunne have fortalt mig om, når jeg kom til det første 
møde. Det ville være godt, hvis det var mere overskueligt, for det er jo lige præcis 
derfor man er sygemeldt. 
Følte mig jagtet, og som et dårligt menneske - som om sagsbehandleren tvivlede på 
at det var rigtigt at jeg havde brækket benet og det var svært for mig at lære at gå 
igen.  Jeg blev enormt stresset af sagsbehandlerens opringning til mig for at "høre 
hvordan det gik" og hvornår jeg kunne genoptage mit job på fuldtid. Det endte med 
jeg løj. 
Der er gået meget lang tid imellem kontakten med sagsbehandleren op til 6 mdr.  I 
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et tilfælde forelå en lægevurdering fra kommunens lægekonsulent fra maj måned 
uden dette blev oplyst mig, blev først oplyst herom i oktober. Ingen beskeder ved 
udløb af dagpengeperioder, skal selv rykke for besked og eventuel forlængelse. 
Jeg har ikke været i personlig kontakt med nogen sagsbehandler el.l.   Alt i mit 
tilfælde er ordnet skriftligt. 
Har brugt fra 2008 til dd. at blive kørt rundt i systemet. Fejl på fejl og skiftende 
sagsbehandler, har den 5 sagsbehandler indenfor 12 mdr. Meget langtrukken 
sagsbehandling som er endt med at jeg i dag modtager starthjælp. Og sagen er 
endnu ikke taget sin afslutning. Der er fortsat rod i papirer og sagsforløbet. 
Syntes, at jeg selv skulle presse på, for at der skete noget. Når det så var gjort blev 
der også lyttet, men ellers ok tilfreds. 
Opfølgningssamtaler bør afholdes rettidigt jvf. lovgivningen. Sagsbehandler bør 
respondere rettidigt på telefonisk og skriftlig korrespondance. Det bør tilstræbes at 
have en fast sagsbehandler. Det bør tilstræbes at sagsbehandler har sat sig ind i 
sygesagen inden opfølgningsmøder afholdes. Sagsbehandler bør tilstræbe at vejlede 
borgeren korrekt ifbm. tilbagevenden til arbejdsmarkedet, støttende tiltag, 
yderligere behandlingsmuligheder, fleksjob og pension. Se i øvrigt borgergruppens 
kollektive klagepunkter til sagsbehandlingen ;-) 
§ -ryttere ! 
Sagsbehandler skal ikke skifter hele tiden. 
Har haft flere sagsbehandlere, fik ikke at vide, når de havde sagt op!, skulle altid 
selv henvende mig for at få svar. Har indtryk af at være "syltet" hvis jeg ikke hele 
tiden pressede på for at komme videre med min sag. Forstår ikke hvorfor man skal 
sendes til Jobkompagniet midt i det hele. I mit tilfælde så sent, at jeg kun var 
tilknyttet i ca 1 måned, hvorefter sagen igen skulle tilbage til Jobcenteret. Det gav 
en del "bøvl" med papirgangen, hvor bl.a. speciallæge erklæringen var blevet væk. 
(jeg havde den heldigvis selv) Mine sagsbehandlere har handlet på sagen, når jeg 
har presset dem, det virker som om, at de slukker "ildebrande" og har for mange 
sager, der ikke er afsluttede. Har været meget tilfreds med mine 2 konsulenter, de 
var begge meget kompetente. Med hensyn til jeres lægekonsulent (TH) Er han 
læge? Eller kan han ikke læse latin? Vil i øvrigt foreslå, at i gør det muligt at 
kommunikere på e-mail, da det jo stort set ikke kan lade sig gøre at komme i 
kontakt med sin sagsbehandler, i mit tilfælde med bl.a. tlf. friuge osv. Til sidst vil jeg 
gerne sige, at jeg er tilfreds med afgørelsen af min sag, men forstår ikke, at det 
skulle tage 18 måneder, at nå hertil, har desværre også opfattelsen af, at det ville 
have varet endnu længere, hvis jeg ikke selv hele tiden havde presset på. 
Min sag har varet siden 2004, så det er det jeg har svaret ud fra. Det sidste år har 
jeg været sygemeldt og tilsluttet TTA, det har sikkert været godt, men jeg har 
oplevet at jeg ikke drages ind i beslutningerne, man sidder i TTA gruppen og 
beslutter noget hen over hovedet på en, hvor de ikke kender mig (beslutninger 
tages på baggrund af andenhånds informationer) og der alt for lang tid med at indse 
/anerkende ting som har været kendt i årevis. 
Jeg føler at sagsbehandlingen kører efter et skema og at der ikke bliver taget et 
menneskeligt hensyn, man skal bare puttes i en kasse og så videre i systemet, om 
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man er klar eller ej. 
Jeg var ikke til personlig samtale. Al kontakt var via telefon. Jeg brød mig ikke om 
den tone jeg blev tiltalt i.! Jeg var sygemeldt på deltid og en dag hvor jeg ikke var 
på arbejde pga kursus blev der ringet til mit arbejde og det selv om aftalen var at 
jeg skulle komme med en tilbagemelding dagen efter, og min kollega blev udspurgt 
om min sygdomssituation. Det bryder jeg mig ikke om og min kollega syntes også at 
det var ubehageligt. Tænk på at det er mennesker i en situation, hvor de i forvejen 
er pressede pga. sygdom. Jeg var så heldig at jeg får løn under sygdom, så på den 
måde var jeg ikke presset, men det er der jo mange andre der er. 
Jeg var job søgende da jeg blev indkaldt til samtale, og det var derfor ikke relevant 
at jeg var der. 
havde MØDET PÅ via telefonen. Meget venlig og informativ sagsbehandler. Sagen ej 
færdig. Lidt lang sagsbehandling. Måske er jeg ikke et "dusintilfælde". 
Jeg har aldrig været til samtale og mine svar er derfor måske ikke relevante. Jeg var 
indkaldt men til samme dato som jeg skulle ha' kemo. Jeg fik derfor af vide, at jeg 
ville få en ny tid men har endnu ikke hørt noget.(det var i januar) 
Sagen er endnu ikke afgjort. Men det lyder som om sagsbehandleren forstår min 
problematik med at vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid, men det lyder 
også som om sagsbehandleren ved at det ikke kan lade sig gøre at få fleks job. 
Sagsbehandleren er meget forsigtig og meget forstående, men sagsbehandleren 
siger der er der så mange regler for sygedagpenge området og dem skal de jo følge. 
Jeg føler også det er umuligt at blive rask i det system. Jeg sygemeldte mig pga. 
stress og udbrændthed og trængte meget til fred og ro. Det er det eneste der ikke 
er mulighed for som sygemeldt. i samme uge som jeg blev sygemeldt modtog jeg 3 
breve om møder jeg skulle til. På det tidspunkt havde jeg kørt på lavt blus i flere år, 
så der var meget meget meget behov for fred og ro. Men med møder, aktiv 
sygemelding med træning og arbejdstræning har det ikke været muligt for mig at få 
den tid som har været nødvendig for mig at få den ro til krop og sjæl som jeg har 
haft behov for. Så derfor føler jeg mig ikke klar til arbejdsmarkedet trods 1½års 
sygemelding. Det er i sig selv meget stressende. 
jeg syntes at sagsbehandler skulle tage og lytte til hvad klienten har at sige/ønsker. 
Måske kunne han/hun blive klager 
Undertegnende havde to dygtige sagsbehandlere. Det var vanskeligt at 1. 
sagsbehandler fik andet arbejde, og at der kom en ny sagsbehandler. Men de havde 
ikke mulighed for at aflyse samtaler de var pålagt at afholde. Undertegnede oplever 
de tvungen medarbejdersamtaler på arbejdet og de efterfølgende samtaler på 
kommunen som meget traumatiske. Det var ikke muligt at komme igennem med, at 
jeg ikke ønskede samtaler før jeg var opstartet i behandling, og at jeg ventede på 
indkaldelse til udredning for stress depression i Risskov i Århus. Sygdomsforløbet 
blev væsentligt forlænget, og det kan stadigt undre mig at jeg er kommet i arbejde 
igen. 
Det var først da jeg fik kontakt til en sød og forstående sagsbehandler på 
Ørnsøcentret, at jeg opfattede kontakten med kommunen som en hjælp til mig. På 
det tidspunkt var det desværre for sent i forløbet og jeg havde ikke mulighed for at 
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benytte de tilbud hun tilbød mig. Det var frustrerende, at den samme post hver 
gang blev sendt 2 gange, når kommunens besparelser går ud over så mange 
mennesker. I stedet for at ringe til folk, skal I reagere så hurtigt som muligt. 
Kontakten skal ikke bære præg af en stresset sagsbehandler, men af en person med 
overskud, der har lært at takle frustrere syge mennesker. Skriv allerede i første brev 
dato og klokkeslæt til samtale, hvor der er afsat god tid. 1 time. Gør tydeligt 
opmærksom på, at I ønsker at hjælpe, eller bare lytte. At I har nogle tilbud. At I 
ikke ønsker at genere folk der i forvejen er skrøbelige og føler sig kasseret. 
*Blev mødt med mistro...."passer det mon, hvad jeg siger" *Blev informeret om 
krav - skulle frigøres hurtigst muligt fra dagpengesystemet - ikke om samarbejde 
mellem mig og mulige løsninger ved sagsbehandlingen *Bedre forberedelse fra 
sagsbehandlerens side.....! *Manglede gejst og positivitet omkring mulighederne, 
som kunne forbedre den situation en syg kan ha' efter flere års sygemelding 
*Manglede empati og situationsfornemmelse fra sagsbehandleren * Jeg stiller store 
krav til mig selv og forventer respons og svar på evt. muligheder....ingen tøven, 
som jeg oplevede ved 1. møde 
Jeg havde i en kort periode nedsat arbejdstid ( 32timer ) pga. frossen skulder. Jeg 
synes måske ikke det var nødvendigt at hele sagsbehandlingen blev linet op - jeg 
var jo i arbejde og ville vende tilbage på fuld tid efterfølgende. Der er sikkert andre 
sygemeldte, der har mere brug for støtte end jeg havde, så derfor synes jeg der bør 
prioriteres anderledes. 
Sagsbehandlingen tager ALT for lang....... 
Jeg kom slet ikke til nogen samtale. Var sygemeldt fra d. 2. oktober 2010 til 6 
marts. fik brev en uge før jeg skulle starte på job igen 
Jeg synes det første brev fra Jobcenteret virkede truende, hvilket forekom 
upassende, i betragtning af, at jeg netop havde fået stillet en livstruende diagnose. 
Jeg husker brevet tydeligt som et trusselsbrev. Det var jo slet ikke nødvendigt. Jeg 
var jo ikke ude på at snyde nogen. 
Har ikke været til samtale, da min sygemelding var ovre inden jeg fik brev. Der har 
været nogle interne kommunikationsproblemer. Men hende jeg talte med ang. det 
møde jeg blev indkaldt til - efter min sygemelding - var ganske flink og forstående. 
Mødet blev aflyst, da jeg ikke var sygemeldt længere. 
Positivt min sagsbeh. ringede tilbage af sig selv, da jeg opgav at vente i kø. 
Der bør være mere styr på sagsbehandlingen mellem den som har en 
rundbordssamtale og den som sidder med udbetalingerne. Her tænkes på møde 
datoer som er planlagt fremadrettet, samt jobprøvningen. Systemet skal være mere 
fleksibelt så man ikke skal møde den dato som sygedagpenge kontoret befaler. Der 
bør lyttes til den sygedomsramte når den er i gang på evt. halvtid i eget firma. Her 
hjælper det ikke at pådutte en dato, hvis man denne dag er på arbejde i det 
tidsrum. Jeg er ikke utilfreds med den sagsbehandler som deltog i 
rundbordssamtalen i virksomheden. Men særdeles utilfreds med administrationen og 
deres manglende forståelse og fleksibilitet i forhold til arbejdsprøvningen på egen 
virksomhed. 
Jeg kunne godt tænke mig, at min sag var læst ordentligt igennem, inden jeg kom 
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til møde.. 
De skal oplyse, og sende kopi af, hvor i loven det står, når man får afslag på noget 
fx. at man ikke kan få fuld sygedagpenge, selvom man betaler en forsikring der 
dækker fra 1. dag til fuld sats. Det er urimeligt, at man så kun får 2/3 
sygedagpenge, beregnet ud fra forrige regnskab, når man det pågældende år man 
bliver syg i, har fået lavet sit regnskab og det er indberettet til skat, og ved 
overskud af virksomhed er man berettiget til fuld sats. Jeg forstår ikke, at det så 
skal vente til efter 1.7 med at være gældende for det indeværende år. Det er ikke 
rimeligt, når man kan bevise det. Er man ikke stresset og presset, så bliver man det 
endnu mere, at de stive regler. 
Jeg synes, man skal kigge på, om hvorfor man er sygemeldt ex pga operation og 
skal tilbage igen, når man må/kan igen. Jeg havde sat en dato på, hvornår jeg skulle 
tilbage igen. Se om man er selvstændig eller lønmodtager 
jeg var ikke på noget tidspunkt til samtale, med nogen sagsbehandler. jeg havde et 
langt sygeforløb i foråret 2010, og måtte selv tage kontakt til jobcentret, da jeg 
gerne ville starte langsomt op på mit job, i samråd med min chef. dette var dog ikke 
noget problem, kun at jeg ikke efter 3 mdr. sygdom endnu ikke var tildelt en 
sagsbehandler, og det skulle der lige styr på .. !Med kort varsel kom der en aftale i 
orden. jeg har hele tiden haft et job, som jeg ville tilbage til, og havde ikke brug for 
anden hjælp, end en § 56 som jeg har fået lavet for 2 år nu. jeg har ikke noget at 
udsætte på det sagsarbejde, jeg havde brug for hjælp til, da det blev nødvendigt. 
Jeg blev behandlet på lige fod med en arbejdsløs, hvilket resulterede i at jeg skulle 
deltage i møder- have besøg på min arbejdsplads af en "behandler" og da jeg så 
startede op på arbejde var jeg i "jobprøvning"!!!- Det var spild af min-min leders og 
de 2 jobcentre som var involveret i sagsforløbet. Brug dog ressourcerne på de 
arbejdsløse og dem der gerne vil i jobtræning og ikke har mulighederne. Vi læser jo 
dagligt om folk der ikke har nogen indtægt efter et sygdomsforløb. Jeg havde været 
indlagt på Skejby og havde fået en By-Pass operation og det tager altså den tid det 
tager og derudover et genoptræningsforløb som er helt fastlagt fra sygehusets side, 
så der var ikke noget Silkeborg Kommune kunne gøre bedre. 
Meget svært overhovedet at få at vide hvem der var min sagsbehandler, derefter til 
samtale som gik ok, men jeg blev ikke kontaktet med videre forløb som lovet. Fik 
derefter ny sagsbehandler uden oplysninger om hvorfor, og der var tydelige fejl i 
indkaldelses brev. Ny sagsbehandler vidste ikke at jeg havde været til samtale ca. 
en 6 uger tidligere og havde ikke læst op på min journal. Meget udmattende at 
skulle oplyse de samme ting igen og igen og bekymrende af føle at den ene ikke ved 
hvad den anden laver og hele tiden at skulle gøre opmærksom på deciderede fejl i 
de oplysninger de trods alt havde. Svært at holde styr på, specielt når man i 
forvejen er syg. Føler ikke der blev lyttet til mine behov lige nu, skulle bare ud af 
systemet hurtigst muligt, trods flere lægepapir der beskrev at jeg har behov for ro i 
en periode. Jeg skulle "deltage i noget" for at få mine penge. Muligvis, men der er 
faktisk en grund til at jeg er sygemeldt! Hvis man er arbejdsdygtig er det fair nok, 
men læs lige hvad lægerne skriver til jer inden i presser for hårdt på! 
Meget var diffust og sagsbehandleren var ikke forberedt ved de første møder. Skift 
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af sagsbehandler var forvirrende, for det den første vidste gik ikke videre. Man orker 
ikke gang på gang at fortælle en "svær" baggrund. Sagsbehandleren sagde også 
hver gang man blev presset, at det jo var lægen, der afgjorde sagen og det er 
ganske enkelt ikke sandt. Dernæst har man lavet en kæmpesag ud af noget, der 
ingen betydning fik. Man vidste i foråret, at jeg ville stoppe henover sommeren, men 
på trods af det er hospitals afd. ulejliget med en mængde papirer, der er tilsendt 
mig og vel ligger i en mappe i arkivet. Jeg var kun delvist sygemeldt - altså ca 5 
timer om ugen, men blev indkaldt til møder med kort varsel og en enkelt gang 
måtte jeg så have fri, og da var sagsbehandleren ikke til stede, og jeg kunne køre 
igen. Det er trælse og opslidende ting at opleve efter en livstruende sygdom. Jeg 
kan kun håbe at indsatsen nu hjælper. 
DET KANUNDRE AT DER ER TO FORSKELLIGE INSTUTIONER DER SKUBBER 
KLIENTEN FREM OG TIL BAGE MELLEM SIG IE NY SAGSBEHANDLER - NY 
SAGSBEHANDLER - NY SAGSBEHANDLER 
Grundet min erfaring med dårlig sagsbehandling har jeg efter samtale forespurgt om 
hvordan jeg skulle forholde mig og her fået svaret, at jeg ville få nærmere besked, 
men alligevel har man stoppet udbetaling af sygedagpenge flere gange uden at jeg 
er blevet orienteret. Jobcenter er meget uvillige til at indrømme at de har begået 
fejl, f.eks. brugte jeg 1½ måned på at få en indrømmelse om at det var jobc.´s fejl, 
at jeg fik lukket for min dagpenge udb. da fejlen bliver indrømmet, lovede de at 
notere dette i min sagsmappe, senere erfarede jeg, at det var mig, som var mig, 
som var forvirret. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker, som i forvejen kæmper 
med deres sygdom også skal kæmpe mere med jobcenter. Dette spørgeskema er i 
øvrigt meget mangelfuldt. 
Min mand var syg og blev behandlet for leukæmi. Jeg har kun været sygemeldt 4 
mdr. og har ingen kritik af vores private forløb. Men - jeg er sygeplejerske og 
tilknyttet hjerterehabiliteringen og hjertesvigtsklinikken og der kan jeg berette om 
mange, meget utilfredsstillende forløb, hvor kommunens sagsbehandling har 
forværret deres situation. Ex. en hjertesvigtspatient. Han oplevede at blive fyret fra 
jobbet gr. krisen. Så fik han en depression oveni. Efterfølgende er han i et 
udredningsforløb gr. dårligt kredsløb i benene. Nu har han været sygemeldt et år - 
nu lukker I for sygedagpenge. Er det rimeligt? Det er bare et ex., jeg kan nævne 
mange, hvor jeg oplever, at det er direkte pinligt for Silkeborg kommune. Der er kun 
tanke for kroner og ører, medmindre man er kræftsyg. 
Jeg begriber ikke hvorfor vi skal slæbes igennem opslidende afklaringsforløb, når de 
ikke tæller i afgørelses øje med. Kun lægekonsulenten har det afgørende ord, og 
pudsigt nok ændre det sig ikke selv om afprøvningerne viser noget andet 
Hvis der kan sættes tid på sygdoms forløb, behøver der ikke sættes alt mulig i gang, 
heller ikke hvis lægerne har en plan med genoptræningen. 
Ja. Min ægtefælle har oplevet nøjagtig det samme i 2007-2009 
Det er umenneskeligt at ventetiden på sagsbehandlingen skal være så lang. 
Jeg var sygemeldt i ca 7 uger, deltidsraskmeldt i ca. en måned og har ikke talt med 
sagsbehandler. Så spørgsmålene er ikke relevante for mig 
Jeg har været i job som sygeplejerske og delvis raskmeldt under hele mit 
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sygedagpengeforløb, der startede i april 2010. Kommunen har ikke vist vilje til 
dialog med arbejdsgiver om forløbet. Arbejdsgiver har forgæves forsøgt at skabe 
samarbejde omkring min arbejdsevneafklaring på arbejdspladsen, idet jeg er 
inkluderet i projekt TTA og fungerer i mit fag. Sagsbehandler / jobkonsulent har ikke 
villet kontakten med arbejdsgiver de seneste 7 måneder, selv om jeg adskillige 
gange har givet udtryk for at raskmelding ikke er mulig. Kommunen har selv 
udpeget en psykolog til at udføre en erhvervspsykologisk vurdering af mig, men 
vælger at tilsidesætte dens klokkeklare sammenfattende vurdering og konklusion: at 
jeg bør forblive i eget fag på nedsat tid ca 18 timer/ ugen. At min tendens til øget 
mental udtrætning skyldes operation for hjernetumor i 1997, og vil være gældende i 
ethvert erhverv. Sagsbehandler vælger at tilsidesætte denne vurdering uden at give 
mig en begrundelse herfor. I stedet henvises jeg til endnu et afklaringstilbud, der er 
i modstrid med de skånebehov jeg har, og som er velbeskrevet i bla. Psykologens 
rapport. Jeg er betænkelig ved om sagsbehandlerteamet læser samtlige sider i de 
udførlige rapporter de lader udarbejde om mig. Det er utilfredsstillende og 
ydmygende ikke at blive mødt med grundig sagsbehandlingsarbejde. Jeg har i 13 år 
bestræbt mig på at fungere på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet ved selv at 
forhandle skånehensyn på plads. Da det ikke længere går, og jeg i 2010 for første 
gang henvender mig til kommunen for at få hjælp til at belyse hvorvidt der er 
mulighed for lønkompensationsordning, er det ganske urimeligt at blive anskuet som 
en grådig gøgeunge. Min arbejdsevnenedsættelse skyldes velkendte, varige og 
hyppige mén efter min operation. Sagsbehandlingen burde have været grundigere, 
mere effektiv= kortere, hvilket skulle være muligt ved så enstemmige 
specialistudsagn + arbejdsgiverudtalelser som foreligger. Min sagsbehandler har 
ikke vist engagement eller interesse i at søge hurtig afklaring i min sag / at støtte 
mig i at værne om / bevare det arbejdsforhold jeg er i, selv om jeg ofte har ytret 
bekymring for at tilsvarende bliver yderst svært at finde med de skånehensyn jeg 
har. Sagsbehandler har i telefonen foreslået mig at jeg jo bare kan melde mig rask 
og forlade mig på en rask ægtefælle. Den slags "rådgivning" er jo useriøs og 
krænkende for min retsbevidsthed. 
Jeg er kræftpatient og jeg er yderst tilfreds med hele sagsbehandlingen.  
Sagsbehandleren som varetager min sag, har udført en meget kompetent og 
ansvarsfuld sagsbehandling og udvist stor menneskelig indsigt og forståelse for min 
vanskelige situation - tak for det!. 
Dårlig og upersonlig behandling - som et nr. i rækken... 
Hej Jeg vil bare rose sagsbehandleren som er en meget behagelig at snakke med 
har kun ros til pgl.  ! 
Jeg var igennem 3 forskellige specialister, som Kommunen skulle bruge rapporter fra 
for, at kunne gå videre med min sag. Og nu 3 år senere viser det sig at man ikke 
kan bruge rapporterne fra de 3 specialister fordi man har været for længe om at 
finde ud af min sag, som alle andre i øvrigt har set værende klokkeklar og har været 
uforstående overfor hvordan den komite som sidder med 
sygedagpengesager/førtidspension kan fejle så meget. Det betyder så nu, at jeg skal 
til en specialist som jeg før har været til fordi kommunen har gjort det andet til at 
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blive for gammelt og hvor det så går ud over mig igen selvom jeg hele tiden har 
gjort hvad i har bedt mig om. Jeg er blevet erkendt flexjob men man kan ikke finde 
et job til mig og selvom man i mine papirer har skrevet til mig at jeg ikke er klar til 
flexjob tøver man alligevel. Alle de ting jeg har gået igennem med Silkeborg 
kommune har fået mig til at lede efter en anden kommune at bo i. En kommune 
hvor tingene ikke tager flere år for en sag som burde være afsluttet for længst, da 
jeg har gået i de år under borgerløn selvom jeg har 3 forskellige uddannelser, og 
alene som førtidspensionist så ville jeg på de 3 år have fået over 100.000kr mere 
udbetalt, men fordi Silkeborg kommune ikke kan finde ud af min sag så er det mig i 
sidste ende som bliver straffet. Derfor kan jeg personligt kun konkludere, at det er 
inkompetente mennesker man har hyret i Silkeborg kommune til, at bestemme 
menneskers fremtid som har været ude for noget som har ændret deres liv og i 
forvejen er langt nede psykisk og fysisk, hvilket er meget frustrerende og 
alarmerende for mig. 
JEG HAR BLOT UDFYLDT DE SKEMAER, jeg har fået tilsendt, jeg har ikke talt med 
nogen sagsbehandler udover en enkelt opringning efter jeg var startet på arbejde 
igen. Jeg er ansat i kommunen, og har fået fuld løn under sygdom, også den periode 
jeg har været deltids sygemeldt. Jeg har derfor ikke haft behov for samtaler med 
sagsbehandler. 
Synes det er meget med 4 forskellige sagsbehandlere på ét år, da det er hårdt at 
skulle fortælle sin sygehistorie forfra hver gang. Det er hårdt at skulle forholde sig til 
nye mennesker, når man er syg, og der er jo også nye på "aktiveringsstedet". 
Det tog for lang tid, og de er svære at få fat i, selv i deres telefon tid. 
Har kun fået vejledning pr. Telefon, da jeg er selvstændig. Har fået en utrolig god 
vejledning og har mødt meget forståelse og imødekommenhed hos min 
sagsbehandler! 
Da min sygdom skylds en arbejdsskade syntes jeg ikke det blev håndteret korrekt 
jeg har skiftet job da jeg ikke mere kan udføre mit gamle job men er før tid bleven 
meldt fuld arbejdsdygtig og det passer jo ikke helt da jeg ikke kan holde til at have 
armene over hovedhøjde i ret lang tid af gangen men min sagsbehandler sagde på 
daværende tidspunkt at man var fuld arbejdsdygtig jeg kunne jo bare vaske gulve 
eller sådan noget lignende sikke da noget sludder !!!!! 
Blev rask meldt dagen før påske mens jeg stadigvæk var under behandling med min 
ryg og imens jeg stadig gik til fysioterapeut. Det er en dårlig behandling til en 
medarbejder som har været 25 år på arbejde uden sygedage. 
Jeg kan kun udtrykke tilfredshed og der blev fulgt op på aftaler ol. 
Har haft 5-6 forskellige sagsbehandlere hvilket giver en særdeles utryg og 
forvirrende oplevelse. Den ene hånd ved ikke, hvad den anden laver, og man føler 
virkelig man træder vande for at sagen skal trække i langdrag. Det er voldsomt 
stressende og bestemt ikke fremmende for helbredet tværtimod. 
Jeg har ikke været til en samtale, har blot haft telefonisk kontakt, da der ikke har 
været behov for en samtale, pga. fortsat ansættelse i min stilling. 
Jeg har fået en meget kompetent behandling, både støttende og inspirerende. Da 
jeg selv skulle vurdere min arbejdsduelighed, var sagsbehandlingen en god støtte, 
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der gav mig mod til at komme videre. 
Jeg var ikke til samtale hos en sagsbehandler. Jeg havde samtaler med min leder, 
hvor der var stor forståelse og opbakning, hvilket der også var fra mine kollegaer. 
Jeg vil bare sige, at sagsbehandler skal kende noget mere til den person det skal 
snakke med og må aldrig glemme, at det gør ondt når man er syg, men skal høre på 
at man skal i gang med et eller andet. Det virker som om, man slet ikke hører på 
det det bliver sagt eller ikke tror på det. 
Var sygemeldt fra arbejde i ca 6 uger med langsom opstart derefter i 2 uger, efter 
operation, så har slet ikke været på kommunen / til samtale ..!! 
Jeg har ikke haft kontakt med jer. Har kun udfyldt et brev som I sendte til mig. Jeg 
skulle udfylde grunden til at jeg var syg så arbejdsgiver kan få penge retur pga. min 
sygemelding. 
Der er forskel i mellem person til person. 
Det var frustrerende under hele forløbet, at der ikke var en gennemgående 
sagsbehandler (skiftede 3 gange) og i ca. 2 mdr. kunne jeg ikke få at vide hvem min 
sagsbehandler egentlig var. Der er nogle tidsfrister og aftaler der skal overholdes, 
men jeg synes ofte at jeg selv skulle henvende mig, for at der skete noget.  I forhold 
til behandling af min sag hos lægekonsulenten, er det utroligt at man bliver sendt til 
afklaring på job, hos lægen, psykolog og arb med.institut - men udtalelser og 
konklusioner fra disse fagfolk bliver ikke taget "alvorlig".  Desuden tror jeg det er 
svært at danne sig et billede af sygedagpengesystemet i Silkeborg ud fra disse 
spørgsmål. Håber bare at der bliver taget fat om problemet. 
I virkeligheden kan jeg ikke klage over sagsbehandlingen, jeg fik nemlig ingen. I dag 
har jeg mere ondt i min hofte, end jeg havde for få måneder siden, og begynder at 
have besvær med at gå til min bolig på 1. sal. Jeg havde selvfølgelig ønsket en 
sagsbehandling, som gav mig mulighed for at være på arbejdsmarkedet på en 
rimelig måde. 
Blev ikke indkaldt til samtale p.t. af en sagsbehandling på mere end samlet to år. 
Jeg var sygemeldt pga. en brækket fod. Jeg syntes, at det var absurd at blive 
indkaldt til møde på jobcentret, når problemet var, at jeg ikke kunne gå og heller 
ikke køre bil.  Jeg var i hele forløbet i tæt kontakt med min arbejdsplads og vendte 
tilbage på deltid lige så snart det kunne lade sig gøre i forhold til min skade. Jeg var 
utilfreds med, at jeg skulle bruge tid på møder med jobcenter og aktivitetsgruppen, 
når jeg hellere ville bruge mine begrænsede ressourcer på at passe mit arbejde. 
Spild af min og sagsbehandlernes tid. Det var ok, at vi kunne holde tlf. møder, men 
jeg synes stadigvæk at det var meningsløst. Den type sagsbehandling jeg blev mødt 
med, var helt tydeligt ikke målrettet personer med en begrænset skade og med fast 
arbejde. Jeg værdsætter, at der bliver taget hånd om folk, der er i risiko for, at ryge 
ud af arbejdsmarkedet, men det var heldigvis ikke mit problem på det tidspunkt. I 
øvrigt er det meget ubehageligt, at det fremgår af brevene fra jobcentret, at man 
mistænkes for at kunne finde på at snyde. Man er på alle måder sårbar, når man er 
skadet/ sygemeldt og har mere brug for omsorg og imødekommenhed end for 
mistanke om uhæderlighed. 
Jeg var ikke kaldt ind til samtaler. Blev blot kontaktet telefonisk - og samtalerne 
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klaredes herigennem. 
jeg har aldrig oplevet noget dårligere når jeg kom til møder var sagsbehandleren 
syg 2 ud af 3 gange og det fik jeg først at vide da jeg kom der ind og havde været 
nød til at få en til at køre mig pga mine smerter, og når jeg ringede for at komme i 
kontakt med min sagsbehandler var pgl. der ikke, havde ikke tid, var syg og ! 
Ringede aldrig tilbage. først i dec skulle sagsbehandleren ha lavet en plan jeg skulle 
skrive under på, fordi jeg skulle starte på HG d 10 jan. den rykkede jeg for i 8 uger 
og den var stadig ikke lavet færdig da det blev d 1 feb. og jeg fik ingen penge 
selvom at der var lovet mig at det ikke ville være et problem, så jeg stod med 2 
børn og et tomt køleskab. Sagsbehandleren havde glemt at fortælle at når man 
kommer på revalidering får man løn en gang om måneden, og jeg havde fået løn en 
gang om ugen, så jeg havde lige 14 dage uden penge for inden så jeg var bestemt 
ikke tilfreds da det blev d 1 feb og der stadig ikke var kommet en krone. Det kunne 
jeg altså ikke betale kassedamen i REMA med 
på grund af dårlig sagsbehandling kunne jeg have endt uden forsørgelsesgrundlag: 
sygedagpenge, førtidspension eller efterløn. Heldigvis lykkedes det mig ved hjælp 
fra anden side at komme på efterløn. 
Jeg var glad for sagsbehandlers forståelse for min situation og for tilbuddet om 
hjælp til at tale med arbejdspladsen om at starte på nedsat tid. 
Selve sagsbehandlingen var ok. Der var en fornuftig og lydhør atmosfære. Et 
forslag: Tilknyt den samme sagsbehandler til samme person, uanset om det er 
sygdom eller job de er årsagen. Jeg tror det vil give større tryghed for den enkelte. I 
mit tilfælde fik jeg konstant en ny behandler. Jobkompagniet glimrede ved deres 
fravær til et afsluttende møde mellem mig og en arbejdsgiver.Jeg håber der er lidt 
at tænke på.  ! 
Jeg følt jeg blev set som et menneske og ikke som en nummer. 
Jeg skiftede 4 gange sagsbehandler i mit forløb på 2 år 9 mdr. Der blev kun gjort 
noget, når jeg henvendte mig til kommunen. Jeg følte også at min sagsbehandler 
snøvlede med at få aftaler i stand og påstod at hun havde kontaktet personer på et 
tidligere tidspunkt end hun rent faktisk havde.! Der gik næsten et helt år inden jeg 
kom i et afklaringsforløb hos Jobkompagniet, efter min sygemelding. Det har så til 
gengæld været en meget positiv oplevelse, og min erhvervskonsulent fandt et 
praktiksted til mig d. 1. maj. 2010, som jeg i dag arbejder ved. Men da der 
manglede 1 mdr. i det ½ års praktikforløb,(d. 1. okt. 2010) henvendte jeg mig til 
min sagsbehandler. Min 4. sagsbehandler har været meget effektiv, men det var lidt 
af et detektivarbejde for pgl. at få afklaret min situation, da der manglede at blive 
fulgt op på flere ting, da jeg søgte om visitation om flexjob. Der var også en 
misforståelse om hvorvidt jeg var i et revalideringsforløb, eller stadig var under 
sygedagpenge. Efter yderligere 3 mdr. endte jeg med at få afslag om flexjob, og 
blev raskmeldt 1. marts 2011. Jeg blev deltidsforsikret og søger nu deltidsjobs evt. 
som supplement til mine 10 timer om ugen. 
Jeg er først for nylig blevet sygemeldt, så jeg har ikke været til nogle samtaler. 
Derfor har jeg svaret på denne her måde. 
Sagsbehandleren ringede mig op, så vi har kun snakket pr. tlf. 
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Jeg oplevede i starten ikke problemer med at få dagpenge men oplevede en 
forventning om at genoptage arbejdet inden jeg selv følte mig parat til at begynde 
igen. Det var ikke nødvendigt at lægge det pres på mig på det tidspunkt. 
Føler jeg blev hørt, og sagsbehandleren satte sig ind i min sag, er generelt meget 
positiv over den behandling jeg har fået og kan slet ikke genkende alt den kritik der 
har været fremme i medierne. 
Jeg kunne godt tænke mig at man ikke blev kontaktet under operationen, eller 
dagen efter, jeg har fået lavet en knæleds delprotese som er mere omfattende en en 
helprotese. Man kunne f.eks. lave en database som sagsbehandlerne kunne slå op i, 
så de kunne se en ca. optræningstid, rekonvalsenstid osv. så de på forhånd ved 
hvad de har med at gøre. Hvis sagsbehandlerne får et sådant redskab, er det jo ikke 
nødvendigt at kontakte patienterne, med det pres det naturligvis lægger på 
patienten, indenfor de første 5 dage. I mit tilfælde er en 100 % syge melding i ca. 4 
md. ikke urealistisk, pga. smerter, behandling med morfin (og hvad dette medføre 
af ubehag), inhabilitet pga. at man skal ligge/sidde med benet over hjerte højde i 90 
% af den vågne tid. Jeg har lige været til kontrol på Ortopædisk afd. og luftet mine 
frustrationer med, at det ikke går hurtigt nok med at "komme over" operationen (8 
uger siden), Overlægen mere eller mindre grinte/smilede, at jeg skulle forvente en 
del ubehag også efter 6 - 12 md. Så kære Sagsbehandlere sæt Jer ind i 
sygdom/efterfølgende. Genoptræningstid/ medicin (f.eks. ordineret morfin, og så 
tilrettelæg opfølgning ud fra hvad den sygemeldt har fået lavet/eller fejler, herved 
kan der arbejdes mere effektivt, og unødige kontakter til langtidssygemeldte, kan 
undlades, og opfølgning kan aftales individuelt, der er jo ingen grund til at kontakte 
en der 100 % er sygemeldt i min. 2 - 4 md. det bliver patienten ikke hurtigere mere 
rask af, det stresser kun) 
jeg har ikke haft kontakt til jobcenteret omkring sygedagpenge, da dette gik 
gennem mit arbejde. Men jeg kunne godt tænke mig at jeg var blevet informeret om 
at mit arbejde fik sygedagpenge for mig. 
Jeg oplevede en hurtig og velvillig sagsbehandling 
Skiftede for tit sagsbehandler. Det var meget utilfredsstillende at de ikke var inde i 
sagen, at de bare snakkede uden om når man ringede. Hver gang de lige var 
kommen ind i sagen, fik man en ny sagsbehandler, så kunne man begynde forfra. 
Følte ikke at de var der for at hjælpe mig, nærmer at de modarbejde. Det er for 
svær at komme i kontakt med sagsbehandler i den korte telefontid, enden er de der 
ikke eller også er de syge, hvis man ligger en besked ringer de tilbage inden 5 dage, 
nogle ting kan bare ikke vent i 5 dage inden der er svar og andre gange har man 
glemt hvad det var man ville. Jeg syntes vi syge skal behandles som mennesker, 
ikke som et nr. Hvis man ikke er syg, bliver man det. Det kan ikke være meningen 
at man som voksen skal have penge af sine forældre eller ægtefælde når man selv 
har været på arbejdsmarkedet i mange år. Det er nedværdigende at man ikke har 
ret til et værdigt liv, når man bliver syg. Det bestemmer man ikke selv hvornår det 
sker. 
Jeg er glad for at Jobcentret / Silkeborg Kommune tager kritikken alvorlig og giver 
borgerne mulighed for at svare. I min sygdomsperiode har jeg været meget påvirket 
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af forløbet og har ikke kunnet bruge energi på andet end at være i forløbet. Modtog 
underretningsbrev samt oplysningsskema pr. post fra kommunen. Syntes det var 
svært at skulle forholde sig til at udfylde skema og det at skulle forestille sig, 
hvornår jeg kunne vende tilbage til arbejdet, - og om der var andre opgaver, jeg 
kunne udføre. Følte skemaet var forstyrrende i forhold til det, der var vigtigt at 
bruge energi på, nemlig at blive rask.  Har i hele forløbet haft kontakt til nærmeste 
leder og dette var for mig det, jeg kunne bruge til noget. Var ikke opmærksom på at 
Brev om: Indkald til individuel og fleksibelt opfølgningsforløb fra Jobcentret ville 
komme igennem mail og havde ikke overskud til at åbne mails i perioden. Fandt ved 
et sammentræf ud af at der sendt mødeindkaldelse på mail. Da jeg gennem aftale 
med arbejdsgiver var klar til opstart på halv tid inden indkaldelsen til 
opfølgningsmødet, aflyste jeg dette. De 6 sider fra jobcentret om møderne, forløbet, 
cv udfyldelse mm. er bare en stor mundfuld, når man er helt nede pga. sygdom. Jeg 
er rigtig glad for at jeg har været i stand til at komme i arbejde igen inden møder på 
jobcentret! Jeg vil gøre opmærksom på at hvis dette spørgeskema var kommet til 
mig tidligere i forløbet, havde jeg ikke haft overskud til at udfylde og kommentere 
dette. Den personlige telefonkontakt jeg har haft med en medarbejder på jobcentret 
har været imødekommende, forstående og venlig. Jeg følte god fortrolighed, ville 
dog gerne at referatet af aftale og samtale ikke havde gengivet alt fra samtalen, 
hvis jeg havde vidst at alt blev refereret, havde jeg nok ikke være så åben, men 
mere formel. Med konstruktiv hilsen fra en borger. 
Alt er forløbet OK 
Jeg har efterfølgende erfaret at det havde været mulig at søge en midlertidig 
førtidspension i stedet for at man sender folk over i flexjob inden der er taget stilling 
til om man nogen sinde kommer til at klare et flexjob men jeg er da meget 
taknemlig for at jeg har fået en forsørgelses mulighed tak 
Det er meget tydeligt at sagsbehandleren er tidspresset. Følelsen af at blive losset 
hurtigt ud igen er mærkbar. Ikke at hun ikke forsøgte at gøre det godt, men presset 
og  "panikken" læses af kropssproget. Jeg tænker umiddelbart at tidsrammen for 
samtalen/erne var fin, men det nytter jo ikke, når summen af alle numre (cpr) er 
større end arbejdstidsnormen. Så ryger nærværet, som ikke er helt uden betydning 
for en sårbar sygemeldt. Håber virkeligt at I - mine kolleger - får ro på internt og fra 
mediebevågenhed. 
Jeg har kun haft telefonisk kontakt til en sagsbehandler, men det er ok med mig. 
DA JEG IKKE VISTE AT DET HELE VAR FYTTET TIL JOBCENTRET, BLEV JEG NOGET 
FORVIRRET, DA JEG FIK INDKALDELSEN. JEG VAR JO SYG OG TROEDE DET VAR EN 
FEJL. JEG TROEDE DET VAR DEM DER SKULLE SØGE JOB SOM SKULLE PÅ 
JOBCENTRET. 
Har bedt om en opringning, med det tager åbenbart lang til inden dette sker. 
Jeg har kun været delvist sygemeldt i kort tid i 2010. Kun tlf. kontakt med 
sagsbehandler som dog ikke havde sat sig ind i sagen. Følte nok at blive 
mistænkeliggjort. i 2009 sygemeldt i 21/2 mdr. hvor alt fungerede fint. 
Regler og love er meget indviklede. Der er ikke særlig stor forståelse for hvis man er 
for syg til at komme til en eller flere samtaler. Jeg synes, man er for hurtig til at true 
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med ophør af sygedagpenge. Reglerne og lovene er ikke tilpasset den enkelte syge 
og sagsbehandlerne burde behandle meget mere individuelt - men jeg kan også 
godt se problemet i det. Det forekommer mig også meget underligt at 
sygedagpengeudbetalingerne kommer én gang om ugen nu, i stedet for én gang pr. 
måned. Så er det lige pludseligt meget meget svært at få ens budgetter til at hænge 
sammen. 
Skift af sagsbehandler hele tiden gør at tiden trækker ud og på et tidspunkt på flere 
måneder havde jeg ingen, man skal bruge meget tid og kræfter på at fortælle det 
sammme igen og igen og sagsbehandlerne skal bruge mange timer og kræfter på 
hele tiden at sætte sig ind i de nye sager og dette koster for mange penge, 
reccourceprofilen skal gennemgås og rettes for hver sagsbehandler, så der er alt for 
mange spild timer, i deres pressede dagligdag, dette kan gøres meget bedre og 
billigere. 
synes der blev talt meget nedladende til mig, stort set alle de gange jeg var til 
samtale. virkede som om de absolut ikke troede på hvad jeg sagde, og 
jobkonsulenten sagde ofte " det kan da ikke passe", eller ligende.- trods jeg var midt 
i behandling på sygehuset og havde papirerne med. Jeg kom altid grædende ud at 
kontoret. uden tvivl et pres der også medvirkede til jeg røg helt ned psykisk 
Det skal siger at når svaret er, at der ingen forståelse er for forklaringen fra 
sagsbehandleren er det MIG, min sygdom der forårsager det, ikke behandlerens. Ggl 
har behandlet sygedagpenge forløbet for mig og det er gået godt. Pgl er altid god og 
tålmodig. Men med henstilling til pension trækkes det i al for langdrag hvad der er 
meget dårligt for sygdommen det har forårsaget flere psykiske og livsfarlige 
sammenbrud pga angst i ventetiden og uvidenhed omkring fremtiden hvis der er en 
altså. Venlig hilsen. 
Undersøg om borgeren evt. har genoptaget sit arbejde på deltid og afsæt en 
samtaletid der passer i forhold hertil. Send brevet med indkaldelsen i god tid. - Ikke 
som B-post dagen inden samtalen, da borgeren så ikke modtager brevet i tide. 
Forsøg at undgå en ny sagsbehandler midt i forløbet. Ellers sørg for at den nye 
sagsbehandler er informeret om forholdene, så borgeren ikke skal genfortælle hele 
forløbet. Hjælp borgeren i forhold til muligheder for at blive på nuværende 
arbejdsplads evt. på deltid, i stedet for at oplyse om pligter ift. Sygedagpenge mv. 
Hvis det er muligt og der kan laves en aftale med nuværende arbejdsgiver, hvorfor 
så tale om anden jobprøvning ? Er en borger meget syg - ta hensyn. Man magter 
ikke at slås med en sagsbehandler når man samtidig er ved at miste sit 
indkomstgrundlag, arbejdsliv og alle andre sociale aspekter i sit liv. Vær åben og 
positiv overfor borgeren i stedet for at mistænkeliggøre. Hvem ønsker at være syg 
og på overførselsindkomst? Alle vil vel helst tjene til egen livsopretholdelse og være 
en del af samfundet på godt og ondt. 
Jeg har kun været syg i ca.3 dage. 
I April 2009 opfordrede min daværende sagsbehandler at søge om fleksjob da det, 
som pgl. sagde "lå lige til højrebenet". De næste 2år oplevede min kæreste og jeg 
meget lidt velvilje fra kommunens side.   I starten af forløbet blev min 
sagsbehandler sygemeldt i en længere periode, og ingen andre overtog sagen, og 
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det eneste jeg fik af vide i telefonen var "at alle jo kan blive syge"  Jeg kan 
dokumentere at min sagsbehandling har ligget stille i 2 gange 5 måneder i en 
periode på 2 år.  Jeg oplevede desuden at det er noget nær umuligt at komme i 
kontakt med sagsbehandleren. Der bliver aldrig ringet tilbage som lovet, E-mails 
bliver aldrig besvaret.  Efter 1 år fik jeg min fagforening til at overtage sagen, da 
min kæreste og jeg havde det meget dårlig pga. af den manglende sagsbehandling 
samtidig med at vi skulle kæmpe med min sygdom. Fagforeningen oplevede det det 
samme som os. Vi skulle konstant rykke for svar, vi skulle konstant rykke 
sagsbehandleren for indhentning af lægejournaler samt statuserklæringer fra læger 
og hospitaler, har endda oplevet selv at skulle fremskaffe information fra hospitalet 
og give det videre til sagsbehandleren, da hun ikke formåede at rykke for svar.  Det 
hele endte med at jeg mistede mit job, og her mener jeg at Silkeborg Kommune har 
en stor del af ansvaret. Det kan ikke passe at en så simpel sag kan tage 2 år, og at 
vi som borgere skal rykke for svar konstant, for hvis vi ikke gør det, sker der 
simpelthen intet i sagen.  Det er utroligt opslidende samtidig med at jeg er syg og 
skulle kæmpe en kamp med kommunen, som egentlig skulle være der for at hjælpe 
mig, til tider følte vi nærmest vi blev chikaneret af kommunen.  Jeg har været meget 
bitter og er stadig meget vred over den behandling jeg har modtaget af kommunen, 
og normalt ville jeg ikke gøre dette til en personsag, men jeg mener simpelthen ikke 
at min daværende sagsbehandler, har gjort sit job godt nok, hele forløbet har været 
under al kritik, en mening der i øvrigt også deles af min fagforening. På intet 
tidspunkt har jeg fået svar på mine mails fra pgl., eller blevet ringet op når dette var 
lovet.  Afgørelsen faldt heldigvis ud til min fordel, jeg blev visiteret til fleksjob, men 
kun fordi men praktiserende læge var meget engageret i sagen samt hjælp fra 
fagforeningen. Jeg kan desuden oplyse at den sidste sagsbehandler kunne gøre 
sagen færdig på 2 uger, UDEN der var kommet nye oplysninger i sag, endelig en 
person der tog ansvar.  Vi har kun oplevet ligegyldighed fra kommunens side.  Jeg 
mener også at ledelsen i jobcenteret fejler fælt, da de tillader en så ligegyldig 
holdning fra deres medarbejdere.  Det eneste jeg ville have ud af dette kaotiske 
forløb, var at beholde mit daværende arbejde som fleksjob, og nu står jeg uden job, 
hvilket er meget frustrerende da det ikke behøvede at være sådan. Jeg ønsker bare 
at finde et job og forsørge mig selv i den grad jeg kan.  Jeg behøver ikke at være 
anonym da jeg står ved at det jeg har skrevet. Min kæreste og jeg har desuden 
været i kontakt med medierne, for at gøre opmærksom på denne ligegyldige 
holdning blandt medarbejderne, hvilket muligvis har været med til at denne 
undersøgelse er igangsat.  I er meget velkommen til at kontakte mig for yderlig info, 
da jeg mener begge parter skal høres i denne sag, for at tingene skal blive bedre og 
sagsbehandlingen fremover bliver bedre.  Med Venlig Hilsen ! 
Jeg er sygemeldt pga. depression og stress Kontakten til Jobcentret har været 
præget af krav om møder, aktivering, hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet og 
den altid nærværende trussel om at ryge ud af sygedagpengesystemet.   Det sidste 
med stor risiko for at stå uden indkomst eller hjælp, fordi man ikke står til rådighed 
for arbejdsmarkedet, er gift eller bare har en lille formue.   Jeg oplever ikke, at man 
som sygemeldt er den, det drejer sig om. Der tages ikke udgangspunkt i den 
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enkeltes situation, hvad man kan eller ikke kan klare (magter) og hvilke behov man 
har eller selv føler at have for hjælp og støtte til at komme igennem sygdommen og 
undgå lignende problemer i fremtiden. Nærmest tværtimod.   At blive mødt som 
omtalt herover, og med direkte og indirekte trusler (hvis man ikke gør dit eller dat), 
har for mig og flere andre deprimerede medvirket til at forværre og forlænge 
sygdommen.  Oveni kommer så at breve om f.eks møder i Jobcentret bliver afsendt 
op til en week-end og med meget korte varsler.   Så står man der - en hel week-end 
- med angst og utryghed, uden at kunne komme i kontakt med sagsbehandleren og 
få en ordentlig orientering om mødets indhold. Man kan måske heller ikke nå at 
skaffe en kvalificeret bisidder, og af breve fremgår det direkte, at det nærmest er 
umuligt, at få møderne udsat.  Som psykisk syg er man særligt sårbar, har det 
svært med sociale situationer, og har mistet sit selvværd og sin selvtillid. Systemets 
behandling af os gør det kun værre.  Som langtidssygemeldt med psykisk sygdom 
føler jeg mig mistænkeliggjort og opfattet som en andenrangs borger, som man kan 
behandle, som man vil.  Så jeg foreslår, at kommunen ændre strategi og i stedet: - 
tager udgangspunkt i den sygemeldtes egne ønsker og behov for hjælp og støtte - 
bruger den viden, der er om de forskellige sygdomme, konstruktivt - har nær 
kontakt til den sygemeldtes læge, og respekterer dennes bedømmelser og 
behandlingsforslag - sikrer, at breve aldrig sende ud torsdag og fredag,  - sikrer at 
der gives rimelige varsler til møder osv. - altid opfordrer til at have en bisidder med  
- og, hvis den sygemeldte ikke selv kan skaffe en: tilbyde at indkalde en af 
kommunen uafhængig bisidder.  Er det ikke muligt at ændre praksis bør kommunen 
sammen med KL gøre regering og folketing opmærksom på forholdene, og arbejde 
for en menneskelig og respektfuld indsats overfor sygemeldte medborgere. 
Jeg synes, at det går helt forfærdeligt med alt i Jobcenteret. Jeg forstår ikke, hvorfor 
sagsbehandleren er så amatøragtig, og hvordan man kan behandle mennesker på en 
rigtig dårlig måde. I min sag har jeg haft 3 forskellige sagsbehandlere som ikke har 
gjort noget som helst for mig. Når jeg ringer til Jobcenteret, når der er telefontid, og 
efterlader en besked fordi jeg meget sjældent kan komme igennem, bliver der 
konsekvent ikke ringet tilbage. Jeg bliver ikke oplyst om hvornår jeg har skiftet 
sagsbehandler. Jeg bliver aldrig indkaldt til samtale, medmindre jeg presser meget 
hårdt på for at få det gennemført. Jeg må generelt sige, at Jobcenteret i Silkeborg er 
den rene skandale uden lige, og syge personer bliver endnu mere syge af den meget 
langsommelige sagsbehandling. 
Var i job og havde fantastisk chef :-) Men! har veninde, som er blevet behandlet 
både uprofessionelt og ydmygende. mødt forgæves op til samtaler, som 
sagsbehandleren havde glemt eller aftalt sideløbende med at vedkommende havde 
ferie. Er rystet og ærgerlig over Silkeborg Kommune! Og finder det pinligt, at man i 
den grad vejleder folk i en sårbar situation så dårligt! 
Jeg nåede ikke så langt i systemet at jeg kan svare på spørgsmålene. Derfor mine 
svar! 
Var meget hurtigt tilbage på mit arbejde efter endt operation på Skejby, dog på 
reduceret tid de først mdr. da jeg skulle gennemføre genoptræning 3-gange om 
ugen. 
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Efter samtale med sagsbehandler blev jeg stillet i udsigt at jeg skulle i jobtræning. 
Dette skulle ske start maj. Vi har i dag den 8 juni og jeg har ikke hørt fra jobcentret 
endnu. Meget dårlig opfølgning fra jobcentret. Jeg syntes i øvrigt at informationer fra 
jobcentret og silkeborg kommune generelt er meget dårlige når man står i en 
situation hvor man ikke ved om man er købt eller solgt. 
Jeg har ikke været til personlig samtale, men kun haft telefonisk kontakt og der er 
ikke problemer med tilbagevenden til job. Men jeg synes at den første 
informationsskrivelse er lidt vanskelig forståelig og det ville være rart med mere klar 
besked om hvad der forventes af mig i forhold til sygedagpengeafd. og hvad jeg 
kunne forvente den anden vej - fx at der, efter indsendelse af første skema med 
sygdom osv., sendes en svarskrivelse at "du er i gruppe 3, opfølgning vil ske sådan 
og sådan" osv. Jeg har været i behandling for brystkræft og har ikke oplevet pres 
osv. fra sygedagpengeafd. 
Arrogant, nedværende og i modstrid imod ekspert udsagn. Endvidere informations-
manipulerende og truende retorik! Skaber en klar manglende fokus hos klienten for 
at får sin sygdom behandlet - hvilket forlængere sygdomsperioden betydeligt, i 
modstrid med alles intentioner! Primært set hos de private firmaer. 
For at kunne få beregnet min sygedagpengesats, måtte jeg bede min a-kasse om at 
gøre dette. Det syntes sygedagpengeafd. var for besværligt at gøre, når jeg havde 
arbejde ved et vikarbureau og ikke havde en fast indtægt. 
Jeg har ikke haft kontakt med en sagsbehandler. Jeg sendte min sygemelding ind, 
raskmeldte mig 5-6 uger senere, og modtog sygedagpenge. Nem sag uden 
problemer!!! 
Jeg blev fyret efter 19 år i jobbet p.g.a. finanskrisen. Under ansættelsen havde jeg 
fået sclerose og dermed flexjob i samme virksomhed. P.g.a. min tilstand ønskede 
jeg efter fyringen førtidspension, som jeg er meget glad for, at jeg fik bevilget. Men 
det var utrolig udmarvende i de måneder, jeg gik og ventede på afgørelsen. Jeg 
forstår ikke, at der i mit tilfælde skulle gå så lang tid, før afgørelsen blev truffet. 
Det var nemt for mig da jeg havde en god arbejdsgiver i ryggen 
Jeg kan desværre ikke svare på disse spørgsmål, da jeg ikke har været ved en 
sagsbehandler. Jeg fik tilsendt en erklæring som jeg skulle udfylde vor lang tid jeg 
var syg og hvornår jeg ville begynde at arbejde igen. Den blev afleveret på 
sygesikringen i silkeborg kommune. Der gik ca. 14dg.så blev jeg og min leder 
kontaktet, hvorfor jeg ikke have afleveret den, jeg blev noget paf da der ikke sad 
mindre end 3 damer der da den blev afleveret. Efter yderlig ca. halv time blev jeg 
igen ringet op fra kommunen, at pgl kunne godt se jeg lå i systemet men ikke hvor. 
Siden har jeg ikke hørt noget og er i arbejde igen 
Syntes det har været spild af både tid og ressourcer. Man burde helt klart lave en 
grov deling af folk med arbejde og folk uden. Her var der tale om en planlagt 
operation, med forventet dato for tilbagevenden til arbejdsplads, og alligevel skulle 
jeg op til flere gange svare på om jeg havde tænkt på at tá mit eget liv... det hører 
ingen steder hjemme. Syntes det har været helt til grin. 
Jeg syntes at det er godt at man kan komme lige igennem når man ringer til jer. 
Kan afmelding m.m. ikke kan foregå elektronisk. "Kun pr. brev." 
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Se mere på den enkelte person i stedet for at sætte folk i kasser og systemer. 
Der blev lovet mig en mail omkring samtalen, men jeg har aldrig modtaget den. Er 
meget skuffet over den måde det hele er blevet taklet på. Det var en meget 
ubehagelig samtale hvor der ikke blev taget hensyn til mig som enkelt person. 
Hurtig til at indkalde alle relevante aktører til rundbordssamtale, så alle aktører får 
et samlet billede af dagpengemodtagerens situation og bedre kan lave en fælles 
handlingsplan fremadrettet. 
Det mindste man kan gøre, er at svare på b.la. Når man sender mail. Til sin 
sagsbehandler, der går alt for lang tid, imellem man bliver kontaktet, hvis det er det 
man har ønsket. Jeg syntes virkelig der bliver brugt meget tid, på ingenting. 
Var ikke til nogen samtale. Havde underrettet kommune at jeg var raskmeldt, men 
fik alligevel et brev med mange aftalte møder, så skulle jeg have besvær med at 
ringe til det forskellige og sige at jeg var rask meldt. Virkede som om kommunen 
ikke havde styre på hvad de selv lavede. 
Jeg kan kun sige godt om min behandling. Jeg skulle tilbage til arbejdet igen, men 
følte heller ingen pres. Alene det hjælper en til at komme ovenpå. Også stor ros til 
sagsbehandler, som har været en lyttende og rar person at snakke med. Har sagt 
tak til pgl.. 
Jeg har ikke modtaget et eneste brev uden trusler om at hvis jeg ikke gør dit eller 
kommer til dat vil mine sygedagpenge bliver taget fra mig. Trusler der er totalt 
unødvendige. Midt i et forløb i virksomhedspraktik igennem anden 
samarbejdspartner bliver jeg "udliciteret" til en en tredje deltager, som forlanger at 
jeg skal deltage i deres kurser under trusler om at hvis jeg ikke kommer bliver mine 
sygedagpenge stoppet. Det opleves som ubehageligt, at blive udliciteret uden at 
have nogen indflydelse på noget som helst. Jeg var sygemeldt og havde brug for en 
pause for at komme videre. Det tager systemet ikke hensyn til. Jeg havde ikke 
noget andet valg end at deltage i det der blev foreslået. Ellers blev truslerne om at 
stoppe mine dagpenge bare til virkelighed. Det er der alt for mange eksempler på. 
Samlet er oplevelsen ubehagelig. Jeg er blevet hørt uden at have fornemmelsen af 
at blive taget med i processen. Jeg sidder tilbage med en oplevelse af at jeg er til for 
systemets skyld og at systemet behandler mig som en sag. Det er ikke 
overraskende at jobcenterets omdømme pt. er meget dårligt set i lyset af den 
manglende behandling af mig som person. 
Den personlige sagsbehandling var meget uforskammet, og jeg ønsker ALDRIG at 
sætte mine ben der mere. 
Jeg har ikke noget negativt i forhold til jobcenteret, men Jobkompagniet tilbud er 
firkantet og ensartet = Jeg følte ikke at det tilbud var tilpasset til mig individuelt, 
som der, så vidt jeg ved, står i loven det skal være. Jeg har dog følt at jeg er blevet 
"opbevaret i en bunke" i det sidste år, det føles ikke som om der er taget initiativer, 
der skulle hjælpe mig tilbage til "mit liv" 
Forløbet har været fint, men behandlingstiden er meget lang. 
hader når jeg bliver ringet op af jobcenter, i mine sygedage 
Borgersvaret er annulleret/slettet  
NEJ INGEN KOMMENTARER 
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Svarene er knyttet til den anden sagsbehandler jeg havde under min sygemelding. 
Den første nåede jeg at tale med to gange i telefon. Under begge samtaler følte jeg 
mig misforstået og mistænkeliggjort og frygtede derfor det værste for det videre 
forløb. Ca. tre uger efter sidste telefonsamtale fik jeg brev om at jeg havde fået en 
anden sagsbehandler. Jeg har aldrig undersøgt årsagen dertil, men var meget 
taknemmelig for skiftet. Der var himmelvid forskel i de to sagsbehandleres tilgang til 
deres arbejde - og til mig. At blive mødt med forståelse, imødekommenhed og 
hjælpsomhed hjalp mig til at bevare optimismen og derved blive ved med at arbejde 
konstruktivt på at komme tilbage i arbejde. Hvilket lykkedes. Tak til 
sagsbehandleren 
Når man, som jeg, har en depression, er det svært at finde hoved og hale i sagen. 
Skift af sagsbehandler, manglende opfølgning osv. gør at det virker meget 
uoverskueligt og så skal der ikke meget til at vælte ens hverdag. Det er ikke sjovt at 
skulle være nødsaget til at tage antidepressiv medicin. Det føles meget 
nedværdigende. Når man så ikke hører noget fra kommunen, føles det som om at 
man er opgivet. Man føler sig som en samfundstaber. Det er ikke værdigt. 
Meget svært at komme i kontakt med sagsbehandler undervejs. 
Der er ikke blevet vendt tilbage på at sagsbehandleren skulle undersøge ang. 
hjælpemidler. Har taget kontakt, lagt besked, men ikke vendt tilbage 
MAN SKAL IKKE TALE NED TIL FOLK, MAN HAR PROBLEMMER NOK NÅR MAN ER 
SYGEMELDT OG GERNE VIL TILBAGE PÅ ARBEJDE BEHANDLING AF SYGE PÅ 
DAGPENGE ER UNDER ALT KRITIK I SILKEBORG KOMUNE 
Jeg var kræft opereret og fik en go behandling af sagsbehandler og fik også 
forlænget min periode, da jeg ikke kunne arbejde fuldtids. Eneste minus var at jeg 
meget sent i forløbet kom til genoptræning og der synes jeg afdelingerne i 
kommunen skal samarbejde, da det jo ikke hører under sygehuset. I dag er jeg rask 
og næsten på fuld tid igen, så jeg er glad :-) 
Havde en fantastisk sød og forstående sagsbehandler. Med hensyn til bisidder ved 
samtalen er det vigtigt at få besked om samtalen tidligt - dur ikke når bisidder skal 
have fri fra job og først får besked 3 dage inden samtalen med kommunen skal finde 
sted. 
min sag blev forsinket ca 3 måneder på grund af at mine sagsakter blev forlagt 
Det kan jo ikke passe at der skal gå et halvt år før man får kontakt med en 
sagsbehandler, der skal sættes ind noget før. 
Jeg kan desværre ikke svare på spørgsmålene, da jeg påbegyndte arbejde et par 
dage før, jeg blev kaldt til samtale. 
jeg har ikke været til denne samtale, derfor kan jeg ikke besvare spørgsmålene 
Efter at have læst spørgsmålene igennem kan jeg se at det ikke er relevant for mig 
at svare på ret meget. jeg har ikke været til nogen samtale, har haft en tlf. samtale 
med en sagsbehandler. Dette måske fordi jeg havde lavet en plan for min 
tilbagevenden til min arbejdsplads med min chef inden jeg blev sygemeldt. 
Der var for mange møder med kommunen og Jobkompagniet /jobcentret, hvor der 
blev snakket om de samme ting. Nogle af møderne kunne evt. være slået sammen. 
Jeg synes, sagsbehandleren var kold og kynisk og fuldstændig ligeglad med mig som 
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person. Tænkte udelukkende på at få mig i arbejde så hurtigt som muligt - uanset 
om det var hvile eller ro, jeg havde brug for. 
Jeg har været meget tilfreds med fagligheden og ansvarligheden i min 
sagsbehandling. 
Venlig betjening. Jeg er tilfreds med de møder vi har haft, og syntes de var 
konstruktive.  Desværre tog det alt for lang tid at få tingene ført ud i livet 
:Manglende skriftlige aftaler, skift mellem sagsbehandlere så man skulle starte 
forfra, psykisk hårdt at vente på opringninger i flere dage. Manglende mail 
besvarelser 
Jeg var meget depressiv, så det var meget min ledsager fra psykiatrisk afd. der 
hjalp mig igennem. Det var førtidspension jeg søgte om og fik. Det er jeg meget 
taknemmelig for! 
Jeg føler, at jeg blev set som en person, ikke blot som endnu et sagsnummer i 
rækken.  Der blev lyttet til mine forslag og der var stor villighed i den 
sammenhæng, hvilket gjorde at jeg ikke mistede mit arbejde og er endt med at 
vende tilbage, dog på andre vilkår end oprindeligt, men trods alt tilbage - det 
betyder virkelig meget. 
De siger de vil sætte tingene i gang, men der sker intet. Man er helt overladt til sig 
selv, med sin sydom, og de lukker bare kassen(økonomisk)når de 52 uger er omme, 
og stadig ingen hjælp har fået. Man bliver kun mere syg. Partshøringen foregår pr 
tlf. hvor man bliver meddelt deres beslutning, og har ingenting at skulle have sagt. 
De overholder generelt ikke egne love og regler. Man føler ikke de er ansat til at 
hjælpe borgerne, tvært imod. UNDER AL KRITIK I VELFÆRDS STATEN DANMARK!!!! 
Sagsbehandlingen var langsom og den virkede ligegyldig.  Få sagsbehandlingen 
hurtigere i gang. Vær bedre til at lytte til borgeren.  Det handler jo om, at få 
borgeren hurtigere i arbejde igen - og det medvirker kommunens sagsbehandling 
desværre slet ikke til. 
Meget negativ i sin arbejdsgang meget langsomlig. 
Som statsansat tjenestemand med kontraktansættelse ved forsvaret til det fyldte 
60-enstyvende år, er det uforståeligt, at jeg skulle trækkes igennem et "system" der 
ville have mig i arbejdsprøvning, på trods af et længerevarende sygdomsforløb med 
et brækket ben. 
Jeg har været sendt ud i arbejdsprøvning og div. kurser men igen sagsbehandler har 
kigget på det eller gennemgået rapporterne med mig. Det er jo spild af alles tid, at 
lave gode rapporter og så ikke bruge dem. Jeg havde en sagsbehandler der på mit 
første møde med pgl kigger på mig og siger "jeg har aldrig haft en sag som din og 
ved ikke hvad jeg skal gøre ved den" det er da mega uprofessionelt og gav mig 
ingen tryghed og som jeg forventede fik min sag til at gå i stå. Jeg har været 
sygemeldt siden 2008 og er ikke færdig afklaret endnu, og som følge heraf er jeg 
kommmet på kontant hjælp fordi sagsbehandlingen var dårlig og langsom. Jeg har 
gjort alt i har bedt mig om og været samarbejdsvillig, men takken er et liv på Pause. 
Et liv uden afklaring, frustrationer og dårlig økonomi. Jeg 26 år og har taget 
uddannelse og arbejdet altid, aldrig været ledig og når man så kommer ud for en 
ulykke så kan bare passe sig selv... Og så skal det siges at jeg i alt har haft 6 
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sagsbehandlere på de 2½ år.. Hvordan ville du have det hvis det var dig??? Jeg bare 
gerne ud og arbejde de timer jeg kan ... men det er umuligt at komme videre i jeres 
system hvis man ikke kan arbejde 37 timer. I har raskmeldt mig selv om jeres egen 
instans JOBKOMPANIGET har vurderet mig til 15-18 timer med skånehensyn og 
neurolog erklæring der siger at min lidelse er kronisk... Hvad gør man så? 
Jeg blev kontaktet af 2 forskellige sagsbehandler med 1 dag imellem, de stillede de 
samme spørgsmål til mig, det var absolut spild af ressourcer.  Jeg startede på halv 
tid efter en rygoperation, da jeg havde arbejdet i nogle dage, fik jeg en indkaldelse 
og skulle møde på jobcentret. Jeg kontaktede centret 3 gange, for at få lavet en 
anden aftale, da jeg jo var på arbejde om formiddagen. Det kunne absolut ikke lade 
sig gøre, jeg skulle møde ellers ville de stoppe sygepengene. Da jeg kom til mødet 
og fortalte igen at jeg var startet på halv tid, og måtte tage fri for at komme, 
undskyldte sagsbehandleren godt nok,  men men den tid kunne have været brugt de 
sygemeldte der sad /sidder fast i systemet, jeg var jo på vej tilbage på arbejdet 
Blev raskmeldt inden samtalen. Selve refusionen var direkte med arbejdsgiveren. 
Følte mig ikke særligt velkommen i centeret. 
Sagsbehandlingen var under al kritik, var ligeglad med hvor syg man er, det gjaldt 
om at få mig smidt over på kontanthjælp så hurtigt så muligt, så var der een sag 
mindre! 
JEG GÅR ALTSÅ STADIG SYGE MELDT DET ER VIST FOR TIDLIGT JEG SVARE PÅ DET 
HER 
Synes ikke det er relevant, når man har aftalt en aftale vedr. tilbagevending til 
arbejdet, at man så skal møde til samtale 4. uge. Synes ressourcerne kunne bruges 
bedre. Fuldstændigt spild af min og sagsbehandlers tid, at møde til samtale 3 dage 
før raskmelding. Synes måske systemet er for meget tilpasset 8 - 16 jobs - 5 dage 
om ugen. Arbejder selv døgnarbejde - har været lidt problematisk. Kunne endvidere 
godt have ønsket, at blive tilmeldt motion tidligere i forløbet, da det har været rigtig 
godt for min depression. 
Sagsbehandlingen er for lang/dårlig. Jeg selv føler at de kun gider og lytte til dem 
selv og bare smide en på kontanthjælp og kører rundt med en i systemet, er man 
ikke syg så bliver man det. Har selv kroniske lidelser med bevægeapparatet(begge 
skuldre samt ryg) og efter den tur i "manegen" er der kommet psykiske tendenser. 
Har gået sygemeldt i 4 år og det har været en kamp uden lige både i systemet samt 
familielivet, både psykisk og økonomisk!! Jeg trænger til ro i mit sind og blive hel 
igen..  Med venlig hilsen   
Samarbejde mellem jobcenter - A kasse - kommune - handicaporganisationer - 
fagforening - og behandlingsinstitutter har været meget dårlig generelt, så derfor vil 
jeg foreslå at enhver borger tilknyttes en nøgleperson som fast sagsbehandler 
gennem hele borgerens forløb, til vedkommende kan vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. Et er et landkort at forstå! - noget andet er at finde vejen for 
mange borgere i dette komplekse samfund med for mange mellemled, til stort spild 
af tid og et hav af misforståelser. 
Vedkommende havde på ingen forståelse for at jeg drev selvstændig virksomhed, og 
at jeg alene skulle vende tilbage hertil efter min sygdom. 
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Sagsbehandleren gav bla udtryk for at jeg skulle tage den smertestillende medicin, 
som havde givet mig mavesår (diagnosticeret af lægen)for at få dagpenge????  
Jeg er ikke i tvivl om, at sagsbehandlingen/behandleren var presset, hvilket pgl. 
også gav udtryk for. Men et "emne" som borgerens sygdom eller arbejdsløshed må 
ikke komme i klemme i en kombination af mangelfuld ledelse og inkompetence. Der 
gik ca. 1 år, fra jeg blev sygemeldt og til jeg hørte noget fra Jobcenteret. Derimod 
prøvede jeg flere gange inden for dette år at opnå en dialog vedr. min situation, 
uden positivt resultat. Da jeg endelig fik kontakt følte jeg, at der kun blev talt ned til 
mig, og oplevede flere gange at aftaler ikke blev overholdt fra sagsbehandlerens 
side. Men som sagt har jeg forståelse for, at området har været meget presset ... 
men ...! Jeg har ikke på noget tidspunkt haft lyst til at brokke mig eller "kværulere", 
men har efterfølgende prøvet at få kontakt med Jobcenterchefen for at komme med 
konstruktive forslag til, hvordan lign. situationer kan undgås. For det er faktisk ikke 
kompliceret. Jeg har i ca. 20 år arbejdet med kvalitetssikring og kundetilfredshed, 
og kan sagtens forstå hvorfor det er endt så galt for Jobcenteret og dets personale. 
Men der jo et godt grundlag for at komme videre på forholdsvis enkel måde. Men ... 
på trods af løfter, er det heller ikke lykkedes, at komme i kontakt med 
Jobcenterchefen. Så måske et af problemerne handler om holdninger! Og så kan det 
enkle jo ende med at blive temmelig svært! Med venlig hilsen  
En ny sagsbehandler (den 3. på 3 måneder) raskmeldte mig pludseligt midt i et 
forløb, hvor Trivselsgruppen arbejdede på et praktikforløb med henblik på en rolig 
opstart og indkøring på arbejdsmarkedet. Det slog benene væk under mig, og 
selvom jeg fik det dårligt igen (jeg var sygemeldt med stress), turde jeg ikke 
sygemelde mig igen af frygt for, at det ville påvirke min ydelse.  Den pågældende 
sagsbehandler har helt sikkert tjent Silkeborg Kommunes økonomiske interesser ved 
at raskmelde mig, men bestemt ikke mine interesser, og jeg har derfor intet tilovers 
for kommunens såkaldte hjælpsomhed overfor syge borgere. Tværtimod har jeg 
oplevet hele forløbet som en gang kassetænkning, hvor det først og fremmest 
handlede om, at kommunen fik den statslige godtgørelse på 65% af min ydelse, 
frem for et ægte engagement i mig, mit helbred og min fremtid på arbejdsmarkedet.  
Som forslag til en fremtidig og sober sagsbehandling, vil jeg opfordre til, at 
kommunen tager udgangspunkt i mennesket frem for økonomien. 
Husk at se det enkelte menneske! Vi kan ikke alle puttes i samme bås. 
sagsbehandlinger går for langsomt 
8. juni 2011 Jeg har været sygemeldt siden november 2009, men kunne have været 
afsluttet allerede i august 2010 hvor der forelå en entydig diagnose samt status fra 
speciallæge. Sagen er trukket i langdrag p.g.a. sygdom hos sagsbehandlere, 
manglende svar fra lægekonsulent (min fagforening, som har støttet mig i sagen 
rykkede for svar i 5 måneder), udlicitering til Jobkompagniet o.m.a. Min nuværende 
sagsbehandler virker kompetent og målrettet, men det er først nu, jeg oplever at 
sagen skrider frem. 
De udsendte skemaer undervejs var meget kluntet formuleret og meget truende og 
formanende, hvilket jeg faktisk blev noget pikeret over.  Hvis jeg ikke var vant til at 
begå mig i papirverdenen med et vist kendskab til processen i sådanne situationer, 
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ville jeg blive endnu mere utryg og få endnu sværere ved at vende tilbage til 
arbejdet. Brevene bærer præg af at være skrevet i en kommunal verden, hvor 
sagsbehand-leren har magten, og kunden ikke har mulighed for at få ydelsen et 
andet sted.  Breve formuleret på denne måde ville aldrig være gået i det private 
erhvervsliv. Jeg er godt klar over, at en række formalia skal meddeles 
dagpengemod-tageren i et sådant brev, men budskaber kan godt serveres 
forskelligt, og dette var efter min opfattelse ikke en motive-rende måde at servere 
disse budskaber på. 
Folk har været meget flinke. ingen problemer . Jeg havde ikke selv behov for en 
sagsbehandler - havde selv helt styr på at komme tilbage - så det var da hyggeligt 
nok at tale med jeres medarbejdere - men - jeg vurderer -spild af tid og brev/porto. 
Mvh 
Jeg var deltidssygemeldt og havde ingen problemer i forhold til at skulle vende 
tilbage til arbejdet. Følte ikke at jeg fik den fornødne ro til at blive rask, da jeg 
meget ofte fik indkaldelser til møder/kurser o. lign. hvilket jeg ofte måtte ringe til 
jobcentret og forklare at jeg IKKE skulle. Ofte var det meget vanskeligt at træffe 
"min" sagsbehandler pr. telefon, hvilket krævede mange forgæves opkald. 
jeg er selvstændig og har været det i 28 år. jeg brækkede min fod og kunne ikke 
gå,køre bil og mange andre ting.   Jeg fik halv sygeløn i ca.30 dage, så blev jeg 
ringet op af en sagsbehandler, at jeg skulle møde på et kursus for at finde ud af om 
jeg kunne omskoles til et andet job trods at havde min egen virksomhed med flere 
ansatte, hvis jeg ikke mødte op ville min "kæmpe store sygeløn" bortfalde. Nu havde 
jeg valg muligheden at lukke et godt firma i silkeborg kommune, eller møde til et 
latterligt omskolings- program. Trods at sygehuset sagde at det var uansvarligt at 
arbejde med en så dårlig fod på al den is som kommunen ikke magter at fjerne. Men 
hvis sagsbehandleren havde brækket sin fod fik han/hun fuld sygeløn i op til ca. et 
halvt år, selv om de kun sidder indendørs med deres telefon og computer.  Dette 
kaldes forskelsbehandling.    TAK SILKEBORG KOMMUNE. Yderlig informationer kan 
fås ved et telefon opkald på tlf.  
Rigtige rare behandlere at snakke med. Tog godt i mod mig.. 
utilfreds med op til 5 dages svartid, hvis jeg gerne vil tale med en sagsbehandler. 
Utilfreds med at der ikke tages hensyn til speciallægernes udtalelser, men kun 
bruger kommunens lægekonsulent, som ikke kender patienten. 
Det var ubehageligt at få et brev, som jeg i første omgang opfattede som om jeg 
blev mistænkeliggjort for ikke at være syg. På det tidspunkt gik jeg i kemoterapi og 
vidste ikke hvordan fremtiden ville blive. Det vil være rigtig god hvis man tænker på 
det når man formulere et brev til en syg person. 
jeg har været i systemet i mange år, pga kronisk sygdom, og har kun mødt venlige 
og forstående mennesker, måske fordi jeg valgte ikke at sætte mig i et hjørne og 
jamre mig, da jeg blev ramt, så jeg har bestemt ikke noget at klage over, og er 
meget glad for mine kontakter til jobcentret. 
Der er intet der giver mening af det der foregår omkring sagsbehandlingen. Har en 
fornemmelse af at det er samlebåndsarbejde og at man bliver puttet i kasser i stedet 
for at blive taget som menneske 
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Det føles absolut ikke o.k. når man får det indtryk at man bare bliver overset og slet 
ikke bliver taget seriøst når der er noget man ønsker at få at vide eller kommentere. 
Har en helt klar fornemmelse af, at det bare gjaldt om at få min sag fra bordet, og 
helst så hurtigt som muligt. Pga. af den meget dårlige behandling sidder jeg nu 
tilbage med kontanthjælp og uden at vide om jeg kan få et flexjob eller et arbejde 
med skånehensyn. Udover dette bliver mine henvendelser stadigvæk negligeret, 
som om jeg slet ikke eksisterer.  
Der bruges alt for meget tid til de forkerte syge i stedet for at fokuserer på de 
"syge" der har behov for sagsbehandlingen 
Det var ikke nødvendigt med alle de ting der blev sat i værk for min skyld, da det 
var et tidsbegrænset forløb med et overrevet ledbånd, det var ikke nødvendigt at 
jeg skulle ringe 3 steder hen for at fortælle at jeg var begyndt at arbejde igen. 
Problematisk at jeg blev indkaldt til kursus vedr. nye jobmuligheder da jeg er 
selvstændig og min sygeperiode var rimelig defineret. Jeg skulle naturligvis arbejde i 
eget firma efter sygdomsforløbet. Det burde være indlysende og gav minus til 
sagsbehandlingen 
Mener ikke spørgsmålene er relevante for mig, da jeg ikke har været til samtale med 
en sagsbehandler! 
Jeg var ikke til nogen samtale, havde derfor af gode grunde heller ikke nogen 
bisidder med. Alt foregik telefonisk. Men da det handlede om en "simpel" operation i 
foden, og helbredelsen gik planmæssigt, så var der ingen problemer i det. 
Når man påtænker at forløbet ved en hofteoperation har en forventet 
sygemeldingsperiode på 3 mdr. er det spild af tid, at presse "patienten" i den grad 
man gør i dag. Og man i øvrigt skal tilbage til sit job, dette ved man ved første 
forespørgsel. 
Jeg var ikke så syg at jeg kom til samtale. Jeg gik på arbejde men på deltid. Har 
været syg før og syntes altid jeg har fået en god behandling 
Jeg oplevede at min sagsbehandler fratog mig mine sygedagpenge på et falsk 
grundlag, Mente jeg ikke havde opsøgt egen læge, hvorefter jeg blev henvist til 
kontanthjælp. Sagsbehandleren havde ikke sat sig ind i min journal, og læst hvad 
det handlede om. Misforstod også sagens kerne og kaldte det humørsvingninger. Jeg 
led af svære depressive symptomer, og selvmordstanker. Efter 52 uger blev jeg 
raskmeldt af Silkeborg kommune uden afklaring af hverken job eller helbred.... 
Selv om jeg havde givet besked om hvornår jeg forventede at vende tilbage til mit 
arbejde efter en skulder operation, modtog jeg brev om at skulle møde til 3 
opfølgningssamtaler, på et tidspunkt hvor jeg var vendt tilbage på arbejde. 
Sagsbehandlingen er i den grad utilfredsstillende, da der ikke er nogen, med mindre 
man går videre med det til enten Job og Borgerservicechefen og/eller Borgmester. 
Desuden blev der overhovedet ikke ført journal de første 12 måneder. Til gengæld 
opnåede jeg på samme tid at have tre sagsbehandlere og to jobkonsulenter. Jeg har 
en meget klar fornemmelse af at medarbejderne gerne vil hjælpe men bliver 
forhindret fordi i tænker kassetænkning - altså på NU / og HER økonomi men 
glemmer at det er meget dyrere for samfundet på lang sigt når borgerne ikke får 
den fornødne hjælp og får den hurtigt. Venlig hilsen  
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Arbejdsgangene virker træge og rutineprægede. Man får et indtryk af at 
sagsbehandlerne er ligeglade. De skyder skylden på regeringen og siger de ikke kan 
gøre mere. En anelse opgivelse kan man i nogle tilfælde ane. Jeg tror det er en god 
ide at lægge de fleste sager over i bagagen selv. Man kan vel godt forlange at 
borgerne selv får en slags kontrol. Det kan gøres ved at stille borgeren nogle 
spørgsmål om hvordan de selv forestiller sig forløbet skal foregå. Lad borgeren lave 
en tidsplan selv for hvordan de forestiller dig de kan komme tilbage på 
arbejdsmarkedet. Ikke nødvendig vis med datoer, men f.eks. med måneds- 
ugeangivelse. Tror det hurtigere ville lukke op for en mere effektiv og hurtigere 
sagsbehandling. 
Mht. spørgsmålet om tilbud om bisidder vil jeg blot tilføje, at dette ikke var relevant, 
idet samtalerne fandt sted telefonisk, hvilket var helt tilfredsstillende. 
Jeg har aldrig set eller er blevet indbudt til møde med min sagsbehandler. Mine 
sygedagpenge blev taget fra mig i slutningen af januar i år, trods det at min 
psykiater og nuværende virksomhedstrafik begge mener, jeg ikke er klar til et 
ordinært arbejde, og jeg skal nok ikke regne med at blive helt rask. 
der var en hurtig opringning til mig, hvor vi talte om forløbet. jeg vidste at ca hvor 
lang tid jeg ville være sygemeldt og at jeg kunne starte op på halv tid 
I mit tilfælde min kontakt til den kommunale kontor ret begrænset til et eller 2 
telefon samtale som var fornuftig. Og et tvunget møde som var irrelevant for mig da 
min genoptræning kort som forventet og jeg var på arbejde på deltids niveau med 
forventninger til retur til fuldtids arbejder ved genoptrænings afslutning. 
Det kan ikke passe at det skal tage så langt tid med sin sag, at man når at få det 
psykisk dårlig 
Det er helt utilstedeligt at man skal have så mange sagsbehandlere igennem 
forløbet, så man næsten skal starte forfra hver gang. Det giver modløshed at man 
kommer ingen vegne. Det er mig ubegribeligt at det skal tage så lang tid at blive 
afklaret. 
Jeg har kun været deltidssygemeldt fra mit arbejde i 3 mdr hvorefter jeg vendte 
tilbage på fuld tid 
Som menneske der får en kronisk sygdom (i mit tilfælde en forholdsvis sjælden 
sygdom) oplever man at være kastebold i et system som ikke hænger sammen. Man 
skal starte fra ruder konge hver gang man kommer til en ny samtale (som er hos en 
ny person, hver gang) (Det virker utrygt og er meget utilfredsstillende!) Hvis man 
forsøger at kontakte jobcenteret er det umuligt at komme igennem hverken pr. tlf. 
og mail og hvis man endelig kommer igennem og beder om at blive ringet op sker 
der intet! Utroligt dårlig service 
Jeg ringede telefonisk, og fortalte at jeg ikke er arbejdsdygtig lige p.t. Og fik de 
relevante papir tilsendt, til at få sygedagpenge. Har ikke været arbejdsdygtig i et år, 
men har først søgt dette for en måned siden. Ja det er vist det 
Manglede oplysninger om, at post/ indkaldelser til møder bliver sendt pr E-post. Og 
da jeg kommentere dette, blev jeg mødt med en mine som om jeg var total 
uvidende og dum. Så ikke det bedste "første møde med jer" hvad med spørgsmål 
ang. selve modtagelsen af sygedagpengene. jeg måtte nemlig rykke 3 gange før jeg 
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fik pengene. Forklaringen var, at personen også bare havde så svært ved det nye 
program??? undskyld mig, hvad skal jeg bruge dette til, efter at måttet undværer 
penge i mere end en uge efter at de skulle ha været der????? hilsen en uforstående 
sygemeldt. 
Der blev i høj grad taget højde for min situation som hjemvendt soldat med 
problemer. 
Selvom man har en aftale om at ringe til sagsbehandleren er det umuligt at komme 
igennem telefonen. Når man kommer igennem og sagsbehandleren er optaget ringer 
vedkommende ikke tilbage før man har ringet flere gange og bedt om det samme, 
dette er meget utilfredsstillende. 
Jeg blev sygemeldt med en brækket fod den 20. marts 2011, genoptog arbejdet 
med nedsat tjeneste den 26. april 2011og var tilbage på fuld tid den 3. maj 2011, 
hvorfor jeg ikke var indkaldt til samtale eller på anden måde havde brug for støtte til 
at vende tilbage. 
Jeg synes jeg har haft for mange sagsbehandlere skal svare på det samme mange 
gange. De er meget uvidende om min sag, tingene tager for lang tid, det virker ikke 
til at der er styr på det. Der er telefontid ja hvis de er der! Det er heller ikke alle der 
læser ens sag igennem inden man har et møde! 
JEG BLEV UNDER TRUSLER OM AT MISTE DAGPENGENE TVUNGET TIL AT TAGE 
ANTIDEPRESIV MEDICIN! det gjorde mig rigtig depressiv 
DET VAR KUN 14 DAGES SYGEMELDING, SÅ DET VAR KUN EN 'LILLE'SAG 
Har klaret forløbet over telefonen så meget overfladisk kontakt med 
sagsbehandleren 
Dokumenterne forsvinder, selvom jeg afleverede dem personlig. Når de endelig 
dukkede op læste man ikke i dem, men drog selv en konklusion. Så det er meget 
utilfredsstillende. 
Jeg gik i 3 mdr uden at vide at min sagsbehandler var syg. Når jeg ringede, og 
skulle have fat i sagsbehandleren var pgl. til møde?? Da jeg så fik en fra 
fagforeningen til at kontakte min sagsbehandler, Ja så havde pgl. været syg i 3 
mdr?? Og de havde ikke lige en anden jeg kunne få :(..... Da jeg så endelig fik en. 
Stod der i mine papirer at jeg var langturschauffør og at jeg var alkoholiker?? Ja jeg 
var også en mand ?? Så jeg har ikke været heldig. 
Hælp til at udfylde alle skemaer til ansøgning af sygedagpenge osv. Meget svært at 
overskue når syg 
Om jeg er tilfreds med sagsbehandlingen handler jo om utrolig mange ting. 
Sagsbehandlingen er for mig hele "forløbet" og alle elementerne. Dvs. indholdet af 
sagsbehandlingen lige fra lovgivning, sagsbehandlingstiden, sagsbehandleren som 
man jo måske får flere af gennem tiden, samt f.eks. det at lægen ansat af 
kommunen overhovedet ikke behøver skele til det borgerens praktiserende læge, 
psykolog eller borgeren selv mener/føler. Sagsbehandlingen tager alt for lang tid 
hvorved sygedagpenge måske ophører førend borgeren (jeg)er endeligt afklaret. Det 
er meget meget utilfredsstillende. Usikkerheden om ens indtægtsgrundlag og 
fremtidige arbejdssituation gør os med psykiske lidelser endnu mere utrygge. Det 
forstærker presset på os hvilket stresser yderligere. Ikke optimalt i forhold til at få 
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det bedre! Dette har jo ikke nødvendigvis noget med sagsbehandleren at gøre.... 
Min sag er ikke endeligt afklaret.  Men jeg kunne meget vel havne i den situation at 
jeg ikke er "endeligt afklaret" selvom der ikke er mulighed for forlængelse af 
sygedagpenge. Jeg synes det er yderst fornuftigt at lave denne undersøgelse men 
mener slet ikke den er detaljeret nok til at afdække alle problemer i 
sagsbehandlingen. Heller ikke selvom denne "yderligere kommentar" -boks er lavet.  
Jeg forventer ikke at sagsbehandlere er fejlfri! Der skal være plads til fejl! Men 
sagsbehandlerne er ALT for pressede -specielt på tid. Men de er heller ikke altid helt 
inde i tingene og de mangler muligheder for at kunne trække på den nødvendige 
hjælp/ekspertise til afklaring af forskellige ting. Som borger er det umuligt at få fat i 
sin sagsbehandler. Selv i den sparsomme telefontid der er afsat er det umuligt at få 
fat i vedkommende. Enten er der optaget, der er kaldt til akut møde, pågældende er 
på skole/kursus/ferie m.m. og ingen må tage over. Jeg ville ønske grunden til at jeg 
er på sygedagpenge var fysisk og ikke psykisk. Hvis man som jeg går ned med 
arbejdsrelateret stress og ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale 
vilkår er det UTROLIGT hårdt at være i sygedagpengesystemet. At være "overgivet" 
til et helt utroligt presset sygedagpengesystem med en meget hård lovgivning er 
ikke for sarte sjæle. Som borger mener jeg der er basis for en udførlig undersøgelse. 
Al ære værd I gerne vil forsøge at gøre noget ved problemet hurtigt! (Specielt set i 
lyset af kritikken går på sagsbehandlingstiden hvilket jo også er et af mine 
kritikpunkter). Men der er også vigtigt det er det rigtige der bliver gjort. Og der er 
bestemt flere ting der kan gøres bedre end sagsbehandlingstiden! (F.eks. 1) Bedre 
forklaring af hvad det egentligt er der står/menes i de paragrafer i henviser til når i 
skriver til os i forbindelse med vores sag. Det er jo komplet umuligt at forstå for os 
der ikke arbejder inden for området. Og det er meget svært stof at sætte sig ind i. 
Specielt hvis ens hukommelse og koncentration i forvejen ikke er på toppen. 2)Det 
skal være meget nemmere at komme i kontakt med sagsbehandleren (dette mener 
jeg ikke kun handler tid men også om prioritering).3) Bliv bedre til at oplyse 
borgeren om borgerens rettigheder/muligheder i forhold til deres situation/sag/det 
videre forløb/lovgivning. 4)Brug borgernes erfaringer til løbende at forsøge at ændre 
interne arbejdsgange samt måske også lovgivning i gavnlig retning. F.eks ved 
løbende at lave spørgeskemaer til borgerne. Eller måske lave en hotline borgerne 
kunne gøre brug af. Denne hotline kunne evt. samle op på hvilke problematikker 
borgere henvender sig med generelt. (Det er ikke min opfattelse de enkelt 
sagsbehandlere ville kunne tage/rumme/have tid til denne opgave).  Ja ..... Vil holde 
for nu.  Men tak for muligheden for at blive "hørt" for det har jeg ikke følt der har 
været mulighed for tidligere.  Med kærlige hilsner fra en helt almindelig 
sygedagpengemodtagende borger. 
Virker som om at sagsbehandlerne kun er interesseret i at få en i gang med kurser 
eller lign. Der bliver ikke taget hensyn til at man er så dårlig man ikke er klar til det. 
I mit tilfælde brød jeg sammen i gråd. Sagsbehandleren virkede ikke synderlig 
bekymret af det. Og det endte med at jeg måtte ha min læge samt psykolog til at 
snakke med sagsbehandleren da jeg var så psykisk svag jeg ikke var i stand på 
dette tidspunkt til noget. 
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Jeg mistede mit job fordi sagsbehandleren ikke ville tage kontakt til min 
arbejdsgiver. Jeg kunne ikke få nogen form for behandling eller aktivering det første 
år, selvom jeg bad om det hver gang jeg talte med sagsbehandler.  Jeg bad ved 
hver telefonisk henvendelse fra kommunen om personlige møder p.g.a. 
helbredsmæssige problemer. Det ville sagsbehandlerne ikke imødekomme. 
Sagsbehandlerne taler nedværdigende til mig og uden medmenneskelig forståelse. 
Der er urimelig lang ventetid på lægekonsulentvurderinger. Sagsbehandlernes 
generelle behandlingstid er også alt for lang. Alt hvad de skal gøre tager uendelig 
lang tid og de trækker hver eneste ting til sidste sekund eller længere. De virker 
pressede og som om det eneste der står i hovedet på dem er at forsøge at overholde 
de samtaler de skal efter loven, men de kan ikke følge med. Og samtalerne skal 
overstås i en fart og helst med så lidt arbejde til følge som muligt.  Mails til 
kommunens sagsbehandlere bliver ikke besvaret. Der er for mange skift af 
sagsbehandlere. Jeg fik bevilget fleksjob selvom min arbejdsevne kun var 8 timer 
om ugen. Kommunens egen lægekonsulent, arbejdsprøvninger og alle andre 
behandlere havde udtalt, at min helbredsmæssige tilstand var kronisk stationær. Og 
efterfølgende var det selvfølgelig heller ikke muligt at finde et fleksjob. Jeg har fået 
at vide, at man har ændret den procedure, men det har jo ikke hjulpet mig. Og 
efterfølgende har det taget næsten et år at blive indstillet til førtidspension, fordi 
kommunen har nedprioritet indstillinger til pension for at opprioriteret 
kontaktsamtaler m.v. (alle opgaver som gør at kommunen modtager penge fra 
staten). Når jeg har ønsket at der blev rettet noget i min sag, fordi det var forkert 
har jeg enten fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre eller jeg kunne sende en 
mail, men uanset hvad er der aldrig blevet ændret noget og de samme fejl går igen 
og igen i min journal og til sidst har jeg opgivet den kamp. Og mails jeg har 
indsendt er ikke en del af salgsmateriale. Det ses når jeg beder om aktindsigt. En 
lille dum ting som f.eks. mit fastnet telefon. Har været forkert igennem hele mit 
lange sygeforløb selvom jeg har opgivet det rigtige. Jeg har utallige gang gjort 
opmærksom på det, men det er generelt umuligt at trænge igennem med noget som 
helst. Jeg kunne blive ved i en uendelighed, men p.t. er det lige hvad min 
hukommelse kan klare. Jeg har arbejdet i næsten 30 år og har aldrig haft kontakt til 
dette system før og jeg troede kommunen var der for at hjælpe mig, men jeg skal 
love for at fandt ud af noget andet. Jeg har følt mig behandlet nærmest som 
kriminel fordi jeg har "tilladt" mig at blive syg. Og i den tid jeg har været i systemet 
er min helbredsmæssige tilstand blevet så meget værre og der er desværre ikke så 
store håb om, at det bliver bedre igen. 
At der blev stiftet sagsbehandle, at der var stor forskel på de oplysninger jeg fik. 
Hvis jeg havde fået den første vidne ved første sagsbehandler kunne det havde 
medført en forkortelse af mit sygdoms forløb. 
At det bliver taget seriøst, når jeg finder uoverensstemmelser i papirerne! Min 
sagsbehandler vil ikke indrømme sine fejl, selvom min fagforening kan se at pgl. er 
galt på den. Og Når der står i mine papirer at jeg vil få udbetalt over 10.000, som 
jeg kan leve for og have ca. 3000 til rådighed. Så at der kun kommer 7000 kr. ind 
på kontoen og at jeg lige knap kan dække husleje og el. Så siger min 
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sagsbehandler, "ja det er da træls du ikke har nok til at købe mad for, men der er 
ikke mere jeg kan gøre..." Hvad sker der. Jeg er sygemeldt, men kan ikke gå ud at 
købe medicin, for jeg skal prioritere et sted at bo først. Jeg syntes at der skal ses 
lidt ekstra på hvordan silkeborg kommune behandler folk og hvordan man føler sig 
så til side sat i samfundet. man er bare en sag, selve sagsbehandleren skal have 
hurtigt over bordet og videre med den næste. Jeg lider af en depression og det 
bliver ikke bedre, jeg venter stadig på at komme i behandling og silkeborg kommune 
gør det bestem ikke nemt at leve. 
Jeg arbejder selv som praktiserende psykolog (på nedsat tid grundet sygemelding), 
og oplever fra mange klienter, at systemet i virkeligheden stresser mere end det 
gavner - forstået på den måde, at man formentlig ville kunne få klienter i 
sygedagpenge systemet hurtigere i gang, ved at undgå stres og ikke-frugtbart pres - 
og i stedet være ressource fokuseret... Personligt har jeg følt mig MEGET godt 
behandlet - både af sagsbehandleren - og kontakt person v job-center. Med stor 
forståelse for min helbreds situation pt. mvh  
Jeg har fået en særdeles venlig og forstående behandling. 
Når man har en depression føler jeg at man ikke bliver hørt 
Det ville være smukt, hvis i havde lyttet til mig og set på mit sygeforløb, i stedet er 
jeg i min sygeperiode bare blevet mere og mere stresset og nedbrudt af den 
skiftende sagsbehandling, som håndteres af 6 forskellige unge mennesker som alle 
vil have mig ud af deres "kasse" den eneste fællesnævner er at ingen spørger mig, 
som i et år har stået med hænderne oppe og sagt jeg vil så gerne gøre den gavn jeg 
kan. På intet tidspunkt har nogen forsøgt at hjælpe mig til noget arbejdsprøvning 
eller andet som kunne forandre min situation. Frygteligt system i har som nu, efter 
30 år hårdt arbejde på arbejdsmarkedet, har nedbrudt mig i stedet for at hjælpe 
mig. Og nu er jeg på bistandshjælp pga dårlig sagsbehandling. HVORDAN SKAL MAN 
KRAVLE OP HERFRA, NÅR MAN ER STRESSET???? HVORDAN KAN MAN ENDE HER 
NÅR MAN GERNE VIL GØRE GAVN??? 
Jeg synes det er under alt kritik, at en såkaldt læge sagkyndig kan vurdere at man 
er arbejdsdygtig, når ens egen læge og sygehus mener noget andet. Der bliver 
åbenbart ikke taget hensyn til journalerne fra sygehus og læge. Derudover mener 
jeg der sidder nogle folk i visse stillinger, som ikke er deres job værdig. De 
misbruger deres stilling og tror at de kan opføre sig som små konger og tale til folk 
som var vi små børn. Nogle af os har selv en lang uddannelse bag os. Der er dog 
heldigvis også ansatte som har det menneskelige med sig og klarer sit arbejde godt. 
Jeg er aldrig blevet kontaktet af min sagsbehandler, og mange af spørgsmålene er 
derfor ikke relevante i mit tilfælde. 
haft 4 forskellige sagsbehandlere, som hver gang har skullet sættes ind i min sag og 
de kender mig ikke. Det har jeg oplevet problematisk, for hver har tacklet papirerne 
forskelligt og jeg har brugt tid på at skulle forholde mig til de forskelliges måder de 
arbejdede på. Rigtig træls 
det var ok og ukompliceret 
meget svært at komme i kontakt med sagsbehandlerne (3)Følte mig uværdigt 
behandlet. Følte ikke, at de 2 første sagsbehandlere var kompetente til deres job 
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Spild af tid, det kunne være klaret med en opringning/lægeerklæring til lægen, hvis 
mit udsagn ikke stod til troende. 
Efter min mening er det spild af tid, at kalde folk ind til samtale, når det bare drejer 
sig om en brækket hånd. Jeg mener at men kan bruge tiden bedre, det koster tros 
alt penge. 
Jeg er dybt chokeret over hvor dårligt man kan behandle et andet menneske. 
Medmenneskelighed og respekt er der ikke noget der hedder. Jeg er absolut ikke et 
menneske i nød - jeg er ikke andet end et skide irriterende nummer. Jeg har aldrig 
oplevet noget lignede. Tænk det kan finde sted i dagen Danmark. 
Jeg synes det alder første oplysningsskema, som man skal udfylde, for at få 
dagpenge, var lidt uoverskueligt. Vil mene den kunne gøres lidt mere overskuelig:-) 
Jeg har stort set været tilfreds med sagsbehandlingen her.. men syntes jo alligevel 
ikke det kan være rigtigt man skal vente så uforholdsmæssigt lang tid... når man 
selv har gjort alt hvad man kan og også ringet et utal af gange.. 
Jeg havde et arbejde at vende tilbage til, derfor var mødet unødvendigt 
er utilfreds som jeg er blevet behandlet 
HVORFOR SENDER I SÅDAN ET BREV SOM JEG IKKE VIL KUNNE SVARE PÅ DA JEG 
IKKE HAR VÆRET TIL NOGLE SAMTALE HOS KOMMUNEN - DENNE UNDERSØGELSE 
KAN IKKE BRUGES TIL NOGET 
I MIN SYGEMELDINGS PERIODE, HAR JEG HAFT 3 FORSKELLIGE SAGSBEHANDLERE. 
EN SYGMELDT PERSON ER IKKE EN BOLD MAN KASTER FRA DEN ENE 
SALGSBEHANDLERE TIL DEN ANDEN, MEN EN PERSON MAN SKAL KUNNE HJÆLPE 
OG TAGE SERIØS!!! 
SAGSBEHANDLINGEN- OK SAGBEHANDLER KUNNE BRUGE MERE TID PÅ AT 
FORTÆLLE HVILKE MULIGHEDER EFTER SYGDOMSFORLØBET 
jeg var efter operation tilbage på mit faste arbejde før samtale på jobcenteret 
Jeg har fået en utrolig venlig og forstående behandling, hvor jeg hele tiden har følt, 
at det var mig og min arbejdssituation, der var i centrum. 
Mit forløb foregik via min leder på min arbejdsplads og min læge. Derfor har jeg ikke 
haft brug for at komme til møde hos en sagsbehandler. Det var ikke mit behov, så 
forløbet var fint. 
Tydeligt sagsbehandler ikke har somatisk indsigt, hvilket var yderst kritisabelt for 
forløbet. Og til stor irritation for såvel mig som min behandlende læge, der faktisk 
kæmpede for hurtigst muligt at få mig tilbage på arbejde. Her oplevede vi at 
sagsbehandler p.g.a. manglende viden kunne have forsinket dette. Lægen måtte her 
skride ind. Ellers havde min sygeperiode været længere, hvilket jo ville have været 
grotesk. Sagsbehandler accepterede i første omgang ikke en overlæges 
behandlingsforløb! 
Det er egentlig ikke sagsbehandleren som jeg er utilfreds med, men at der ikke er 
styr på hvad jeg kan gøre, hvor jeg står, og at man er overladt til sig selv, og vente 
tiden. jeg aner ikke hvad der kommer til og ske, og som selvstændig er jeg faktisk 
meget i vildrede. 
Følte mig jagtet og forfulgt, skønt jeg havde helt klare aftaler med arbejdsgiver om 
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fuld tilbagevenden til arbejdet, og nåede næsten fuld beskæftigelse, men på grund 
af den intensive "jagt" på mig fra jobcentret valgte jeg at gå på pension. 
Man skal også have lov at være syg! Et brækket ben eller en diskusprolaps kan ikke 
forceres. Man gør jo selv alt hvad man kan for at få ting til at hænge sammen, også 
hjemme med små børn rengøring etc. Så hvis et brækket ben tager 1 år og en dårlig 
ryg ½ år, så er det jo den tid det tager og måske lidt spild af tid med alle de møder 
Jeg forstår ikke hele dette spørgeskemas formål. Det er meget overfladisk og 
generelt formuleret, og jeg kan faktisk ikke se, hvordan i har nogen mulighed for at 
lære noget som helst af dette spørgeskema, som i jo ellers skriver i gerne vil. Det er 
simpelthen en ommer. Bærer tydeligt præg af at i har lavet dette enormt hurtigt og 
overfladisk. Synes i, at i kan være dette bekendt? Forslag til sagsbehandlingen i 
øvrigt: At Silkeborg Kommune og i særdeleshed Jobcenteret begynder at følge 
lovgivningen i stedet for systematisk at forbryde sig mod den uden risiko for 
strafsanktion. I burde bruge loven til det, den er lavet til, nemlig til at hjælpe 
borgeren, i stedet for at bruge den til at spare flest penge og håne den syge. 
osv.osv. 
Generelt stor utilfredshed. Sætter sig ikke ind i personers situation samt evt 
sygdom. Kommunen afviger væsentligt fra andre kommuners mening omkring hjælp 
til at få de syge tilbage på arbejdsmarkedet samt muligheder / tilbud omkring kurser 
til hjælp om mulighed for hurtigere at komme på toppen og dermed hurtigere 
tilbage på arbejdsmarkedet. Min sagsbehandling har ført til advokathjælp, da man 
valgte at se på paragrafer frem for dialog med læge, psykolog. Endvidere har vi 
spurgt omkring jeres behandling / vurdering af sagen (relevante sagsbehandlere i 
andre kommuner) gennem flere kommuner, der mener denne sagsbehandling er 
helt uhørt. I har i dag fravalgt alt betaling af sygedagpenge, og sagen er i øjeblikket 
fremsendt til højere instans, hvor vi stadig afventer svar fra. Jeg håber meget med 
denne udtagelse, der vil tages fat med alle kræfter, for at disse sager ændres, med 
syn på de syge, der egentligt ønsker at få hjælp samt komme hurtigst muligt tilbage 
til et normalt arbejdsmæssigt liv. Samt at dette kan medfører en løsning i min 
behandling af sagen. 
Jeg fik lov at deltage i et Mindfulneskursus 4 gange, men jeg ville have haft meget 
mere ud af at følge et 8-ugers kursus. Dette fik jeg dog slet ikke tilbudt af min 
sagsbehandler!? 
Jeg var 62 år og havde ikke behov for hjælp, idet jeg havde en forstående 
arbejdsplads. Følte det som en unødvendig indblanding 
Har haft et rigtig godt samarbejde med sagsbehandleren på jobcenter (jeg er 
langtidssygemeldt, og kommer måske ikke i fuldtidsjob igen).MEN, efter at jeg er 
overgået til anden aktør, (efter 20 ugers sygemelding), Trivselsgruppen, er der ikke 
blevet fulgt op med indkaldelse til samtale, om nyt forløb. Både sagsbehandler fra 
jobcentret og jeg selv har rykket for samtale. Det kan ikke være rimeligt, at den 
syge selv skal bruge tlf. -penge og tid, på at komme videre i systemet. Hvis man 
skal nå og igennem afklaring, og sygehusventetider...så kan jeg godt se, at jeg 
ender uden sygedagpenge. 
Jeg personligt fik løn under min sygemelding, og jeg var kun i kontakt med 
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Jobcenteret telefonisk 2 gange. 
Syntes det utrolig man bliver kaldt til samtale. 10-14 dage efter en operation, når 
papirer fra hospital siger man ikke må støtte på fod i 8 uger, kunne ikke køre bil 
eller komme op af trapper. Første gang nogen sinde har været sygemeldt. 
Der er ikke mulighed for at have en bisidder med til mødet, da der bliver indkaldt 
med få timers varsel,( blev indkaldt til møde pr telefon samme dag som det skulle 
afholdes,) 
Vil sige at da Jobkompagniet kom ind som medspiller - så sket der endeligt noget - 
og det er jeg dem dybt taknemmelig for...... 
Alt for lang sagsbehandlings tid. Alt for mange skift af sagsbehandlere. Alt for lange 
perioder hvor sagerne ligger stille uden der sker noget. Alt for svært bare at få en 
tlf. samtale med sagsbehandler. Der sker ikke noget hvis man ikke selv hele tiden 
presser på. Bortkomne meget følsomme oplysnings papir. Modtaget papir med 
oplysninger om andre borgere. I forhold til at det er syge mennesker der har brug 
for hjælp, er det ikke godt nok, og ofte meget nedværdige. 
jeg synes at det er rart at blive behandlet som et menneske og ikke et CPR NR:-) 
Yderst langsommelig sagsbehandling, skiftende sagsbehandler der var uforberedte 
og uengagerede efter 4 år mangler jeg stadig en opdateret ressourceprofil, mine 
sygedagpenge bliver tilbageholdt uden partshøring sidste år, og jeg har været uden 
sagsbehandler flere gange, desuden svarede de skiftende sagsbehandlere sjældent 
tilbage på henvendelser tlf såvel som mail. Jeg har oplevet at man lægger betydelig 
større vægt på lægekonsulentens ord end på speciallægernes udsagn. 
Jeg oplevede at man så stort på speciallæge og egen læges udt. og lagde mere mere 
vægt på en inkompetent kommunal lægekonsulent som modsiger enige specialister, 
trods det var en meget speciel sjælden sygdom. chokerende at man vælger en 
konsulent som i den grad ikke ved hvor hans viden stopper og jeg kan kun betragte 
det som socialt overgreb at man oveni købet vælger at rette sig efter ham i 
forvaltningen, på trods af at de rigtige lægepapirer er skrevet på forståeligt dansk.   
ydermere blev aftaler og deadlines med sagsbehandler kun yderst sjældent holdt fra 
deres side, sagsbehandlingen var yderst langsommelig og papirer blev væk på 
mystisk vis flere gange. Jeg måtte rykke flere gang for deadlines og dagpenge, først 
da jeg fik min fagforening henover kom der orden på tingene og jeg blev talt til i 
anstændige vendinger. i øvrigt havde jeg et utal af forskellige sagsbehandlere, 23 
blev det til i alt!  Det er skammeligt at behandle syge borgere på den måde, jeg følte 
at retssamfundet ikke gælder for syge borgere i silkeborg, åbenbart kun for 
kriminelle, der til forskel for syge borgere for en talsmand på hans/hendes side. 
Jeg synes det var fuldstændigt skamløst at bruge min(og jeres) tid på at indkalde 
mig til en samtale om min tilbagevenden til arbejdsmarkedet, efter 14 dages 
sygemelding, efter en pladsgørende skulderoperation! Der har aldrig været risiko for 
at jeg skulle være på vej ud af arbejdsmarkedet p.g.a. denne sygemelding. Det var 
faktisk sådan at jeg skulle have bedt om fri fra arbejdet (arbejdede efter 14 dage på 
nedsat tid) for at komme til den samtale med en sagsbehandler. Jeg synes man 
burde sortere kraftigt i, hvem man tilbyder dette! 
I MÅ VÆRE EN DÅRLIG ARBEJDSPLADS, MED SÅ STOR UDSKIFTNING I 
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MEDARBEJDERE. JEG TROR AT JEG HAVDE 3 FORSKELLIGE SAGSBEHANDLERE PÅ 
BARE 1 ÅR. 3 GANGE HVOR MAN SKAL STARTE FORFRA, DET ER IKKE 
TILFREDSSTILLENDE 
Hele forløbet var en meget positiv overraskelse for mig, netop i lyset af de lange 
sagsbehandlingstider som man hører så meget om. Men jeg har kun ros både ifm. 
sagsbehandlingstiden og selve sagsbehandlingen, tillykke et flot stykke arbejde. 
Jeg har modtaget et brev, med nøgle og jeg kan af gode grunde ikke besvare dette 
da jeg ikke har været til samtale. Det skal dog tilføjes at jeg siden d. 4/4 -11 har 
været i delvis arbejde ved min arbejdsgiver Xtra måtte service, hvor jeg køre som 
sælger, jeg arbejder ca. 15 til 20 timer om ugen.  
Der gik meget lang tid mellem samtaler med sagsbehandler, men når det skete var 
meldinger altid klare og kontante 
Jeg har oplevet at blive lyttet til og at jeg har fået hjælp og støtte - samtidig med at 
systemet har regler og en struktur, som ikke altid hænger sammen med et 
sygeforløbs behov. Jeg er meget tilfreds med de sagsbehandlere jeg har mødt. 
Jeg synes, man som udgangspunkt bør lytte mere til den sygemeldtes behov. Hvis 
vedkommende er i stand til at komme på benene igen ved egen hjælp og foretrække 
dette, bør vedkommende uden problemer kunne fritages for aktivitet. 
jeg har svært ved at forstå, hvordan man kan tage folks eksistensgrundlag fra den 
ene dag til den anden, da der jo ikke er nogen mennesker der kan leve af o kr., da 
vi jo alle sammen har mange daglige udgifter hele tiden for at kan eksistere her i 
Danmark? Hvis man ikke er syg så bliver man det, når man pludselig står uden 
penge til at betale for sine udgifter. Måske er det derfor at der er så mange 
mennesker der bliver sat på gaden, når deres indtægt bliver taget fra dem, eller i 
værste fald måske tager livet af sig selv! Hvad vil I sige til at komme ud for samme 
behandling? Noget helt andet er, hvordan kan I lige pludselig som kommune være 
dommer over folks sygdomme, det troede jeg vi havde lægerne eller andre 
eksperter til. Jeg håber virkelig at der bliver rettet op på disse forhold omgående, så 
vi ikke skal se flere psykiske mennesker i vort samfund! 
Ovenstående spørgsmål er svære for mig at besvare tilfredsstillende, da mit forløb 
har været én stor forvirring og skift af sagsbehandlere.  Jeg er "i nogen grad " 
tilfreds med min nuværende sagsbehandler... Har dog på trods af min påmindelse 
"misset" at bestille status fra psykiater i april, hvilket gjorde at vi manglede dette 
skrift til mit statusmøde på Jobkompagniet midt maj. Det er så først klar nu,- 1 mdr 
senere... Spildtid - i.f.t. mit forløb, kommunenens betaling til Jobk. og mit 
forestående dagpengeophør !! Statusskriftet og evt. yderligere lægevurdering bliver 
også afgørende for hvilken type praktik jeg skal i. Så mere ventetid inden den 
afgørelse kan tages. I 2010 skiftede jeg mellem 7 !! 
sagsbehandlere/kontaktpersoner på 6 mdr. !!!! Spørg om det er frustrende, at 
fortælle forfra og forfra og forfra og sikre at den nye har de relevante papirer... 
Faktisk har jeg af flere omgange kopieret papirer f.eks. fra tidl. forløb/vurdering fra 
arbejdsmedicinsk klinik, som er vurderet relevante. Sidste sommer afviste min nye 
sagsbehandler at deltage i et af anden sagsbehandleres planlagt "trekantsmøde" på 
min daværende arbejdsplads...!! I efteråret fik jeg en 3 ugers vikar, som kun 
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forsinkede mit forløb. Kun/igen info. fra min side. Pgl var ansat kl 8 og min samtale 
var kl. 10. Intet bevendt for mig, men en registrering i jeres system, at jeg havde 
haft en samtale! pgl havde jo ikke haft tid til at læse mine papirer... Inden forløb på 
Jobkomp. blev valgt, har jeg skullet stå model til 7 forskellige meninger/forslag om, 
hvordan min arbejdsevne skulle vurderes - spørg om det er svært at "have sig selv 
med i", når man mest af alt har brug for ro og forudsigelighed. Man bliver frustreret 
og desperat over manglende sammenhæng og overlevering. Samtidig har jeg mødt 
undren over, at jeg trods det lange forløb ikke har fået det bedre (psykisk).... På 
Ørnsøcentret skrev en af mine sagsbeh. Et resumé på mig og min sag. - pgl er jeg 
taknemmelig!( og det ved pgl) Mit forløb har primært fungeret takket være pgl, mit 
eget overblik og viden fra "branchen" samt min stædighed/vedholdenhed - og nu 
Jobkomp..  Jeg siger STAKKELS dem der ikke selv har viden og vedholdenhed 
og/eller et godt netværk med de ressourcer.  Det er hårdt og krævende at være 
svag/nede i knæ!!! og ikke mindst i Silkeborg. I somatikken er jeg just ved 2. 
samtale/undersøgelse blevet tilknyttet en kontaktperson, som er mit bindeled og 
som koordinerer mit behandlingsforløb. Sikkert dyrt at etablere, men jeg er ikke i 
tvivl om at det kan betale sig !! Hos kommunen har det stort set været umuligt at få 
kontakt med sagsbeh. Flere gange forgæves (og med 3-4 dages respit fra deres 
side) såvel tlf. som pr. mail. P.S: Flere af de sikkert udmærkede personer/sagsbeh. 
Kunne formodentlig lavet udmærket sagsbehandling hvis deres vilkår gav mulighed 
for det. 
Det var som om sagsbehandleren havde indtryk af at jeg ville være arbejdsløs efter 
min sygdom, hvilket overhovedet ikke var tilfældet. Har fået kæmpe opbakning fra 
min arbejdsgiver samt stor tilkendegivelse af, at de ville have mig tilbage. 
Sagsbehandleren "behandlede" mig uden den helt store forståelse for min situation. 
Jeg har aldrig været til en personlig samtale - kun telefonisk og på egen 
foranledning. Fik ikke svar på mine forespørgsler. Lovede at undersøge 
problematikken og vende/ringe tilbage til mig. Der blev ikke ringet til mig,(har gået 
ufattelige mange dage og ventet på telefonen skulle ringe) måtte altid ringe selv, og 
stadig uden afklaring. Jeg blev fastholdt i en sygemelding, som jeg ikke ønskede og 
var meget uforstående overfor, og som jeg stadig er dybt frustreret over - og stadig 
ikke kan forstå. Jeg har fuld forståelse for, at personalet "har rigelig at se til" - men 
det er ikke acceptabelt, at der ikke er handling bag det, der udmeldes. Fik aldrig en 
forklaring på min uforstående sygemelding! 
Når man har fået skiftet knæet er det et planlagt sygdomsforløb. Jeg har fast 
arbejde, og arbejdspladsen havde ansat en vikar i 4 måneder. Jeg blev opereret 
19/1 og startede på arbejde 31/3 for at slippe for Kommunens strøm af brev om 
ligegyldige møder og aktivering. Jeg havde travlt nok med genoptræning. Ved 
sådanne sygdomsforløb kunne Kommunen nøjes med at henvende jer efter 3 
måneder, hvis personen ikke er retur på arbejde. 
Kig på teksten (retorikken) i det brev der sendes først i forløbet. der er mere om 
konsekvenserne, hvis ikke, end der er om hvad man kan tilbyde af hjælp/støtte. 
Man indkaldes til aktivmøde, og argumenter for ikke at møde til aktivmødet, selvom 
man har aftale med arbejdsgiver om delvis raskmelding, blev der ikke lyttet til. Det 
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virkede maskinagtigt, og som om det kun var et spørgsmål at kunne få afsluttet 
sagen hurtigst muligt, og uden hensyn til min situation og helbred. Jeg savnede 
nærvær, men mødte en maskinfabrik.  I skal blive bedre til at være nærværende og 
huske på at en socialrådgiver er der for at støtte den borger, der har brug for støtte 
og ikke for at finde lovgivning, der kan retfærdiggøre at man ikke vil støtte. Jeres 
sagsbehandling virker til at være gennemsyret af kassetænkning og direktiver om at 
undgå at støtte borgere i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
Havde jeg ikke haft familien, som havde kendskab til lovgivningen, kan jeg kun 
frygte hvordan forløbet var gået. Systemet bærer præg af samlebåndsarbejde og 
glemmer nærvær. Ansat bare nogle flere det vil der være stor forståelse for. 
Jeg har ikke været til samtaler ved jobcenteret, da min arb.giver har søgt om 
refusion i forbindelse med sygemelding - men jeg har ringet ind for at få afklaret 
noget omkring de papir jeg skulle udfylde, hvor jeg fik rigtig god vejledning. 
Har ikke talt med sagsbehandler. Min arbejdsgiver orienterede Kommunen om mit 
forventede sygeforløb og dets afslutning. På trods af dette modtog jeg henvendelse 
angående møde og kursus angående fremtidsperspektiver. Jeg ringede og 
forklarede, at jeg ville vende tilbage til jobbet som aftalt, og det derfor ikke var 
relevant at møde. Dette ville man lade gå videre. Modtog senere et stort 
spørgeskema vedrørende evt. jobskifte samt plan for kurset. Modtog derefter en 
opringning af ”truende” indhold i form af at mine sygedagpenge ville ophøre, når jeg 
ikke var mødt op. På dette tidspunkt var jeg som aftalt med arbejdsgiver i arbejde 
igen. SÅ : Taler I slet ikke sammen på Jobcenteret eller er al elektronisk 
kommunikation sat på stand by ? 
Jeg var kun sygemeldt 6 uger, så jeg nåede ikke så langt i systemet. 
Det var meget rart at have en udenforstående til at lytte til mine problemer. Det var 
dejligt at modtage en udskrift af det vi havde talt om ved vores møder, det gav 
ligesom mere ro i hverdagen, mens jeg ventede på at komme i gang med arbejdet 
igen. Så derfor tak til min sagsbehandler. 
Når der indsamles lægeoplysninger, kunne det være en god ide for Jobcenter 
Silkeborg og ikke mindst borgeren om alle oplysninger blev indhentet samtidig 
således det ikke tager adskillige måneder som i mit tilfælde. Samtidig skiftede jeg 
sagsbehandler meget ofte, dette kan der selvfølgelig være mange grunde til, men 
det er dybt frustrerende.  Det er meget svært psykisk at skulle se i øjnene at man 
ikke længere er i stand til at passe et job, men de skrivelser man modtager fra 
Jobcentret, gør det bestemt ikke situationen nemmere. Den mest passende 
overskrift på Kommunens skrivelser ville være "Du er fuld af løgn". Prøv engang selv 
at læse dem med modtager øjne. Et kursus i kommunikation ville være en rigtig god 
ide. 
Mener at sagsbehandleren burde oplyse mere om fremtidige muligheder. Jeg skal 
selv over for sagsbehandleren spørge om diverse muligheder og få 
sagsbehandlerens bekræftelse. Forventer en sagsbehandler der er lidt mere 
orienteret og opdateret om forløbet. 
Der var meget stor forskel på de steder jeg mødte sagsbehandlere. Den måde jeg 
blev mødt på at sagsbehandleren fra Jobcenter Silkeborg er dybt kritisabel og 
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urespektabel og uetisk. Pgl`s måde at tale til mig på, var direkte med til at gøre mig 
mere syg og fastholde mig i sygemeldingen. Pgl overskred meget mine grænser for, 
hvordan man taler til et andet menneske og behandler en person med stres og 
depression. Den sagsbehandler jeg mødte fra Jobkompagniet var meget lydhør og 
anerkendende. Jeg oplevede at pgl mødte mig som menneske og vurderede min 
situation aktuelt og individuelt.  Overgangen mellem det ene og det andet var 
derimod ikke for heldig. Jeg blev indkaldt til samtale i en allerede angivet og 
tidligere planlagt ferie. Dvs. ingen overlevering fra det ene sted til det andet. Da jeg 
påpegede dette, blev det mødt med at det er der desværre ikke noget at gøre ved. 
Desværre må man sige, at det var en yderst uheldigt og igen medvirker til at den 
syge fastholdes i en dårlig udvikling.  Jeg har aldrig følt mig så klientliggjort, forkert 
og umenneskeligt fasthold i systemet, som jeg oplevede i den periode. 
Jeg tror, at det for mange vil betyde en del, hvis der blev kigget på ordvalget I 
anvender i Jeres skrivelser.  Jeg har taget det utroligt nært og har følt mig som 
utilstrækkelig og nedværdiget Jeg har tænkt, at jeg er havnet i et komplekst system 
og har ikke altid følt mig sikker på, at det har været mine interesser, der er blevet 
varetaget, men systemets, underforstået kommuneskassebeholdning. En anden 
opfordring fra min siden, er at Kommunen flytter orienteringsmødet fra kl. 10.00 til 
10.15, da jobcenteret først åbnerne dørene på slaget og vi var mange der stod i god 
tid og ventede foran en lukket dør. Der vil for mig være mere værdighed i at kunne 
gå indenfor. 
Jeg blev raskmeldt uden varsel eller grund til raskmelding. 
Jeres læge vurderede mig som raskmeldt til påske 2009, dvs. i alt 4 mdr sygemeldt. 
Kom ud af sygedagpenge systemet efter 17 mdr. Arbejder nu, men stadig i nærmest 
skånejob.  Kan stadig ikke forstå lægens vurdering af min situation 
Skiftende sagsbehandler, har kun mødt nummer 1. Nummer 2 blev selv sygemeldt. 
Nummer 3 ringede ikke tilbage ved henvendelser og svarede ikke på mails. Til sidst 
var der andre der tog over.  Var meget tilfreds med sagsbehandler nummer 1.  Det 
sidste halve år stod sagen i stampe. 
Meget glad for den telefoniske kontakt med en sagsbehandler. Syntes pgl var meget 
forstående og venlig. En rigtig god oplevelse. TAK. 
JEG KOM SLET IKKE SÅ LANGT, SOM AT TALE MED EN SAGBEHANDLER, TALTE 
MEGET POSETIVET MED MIN LOKALLEDER. JEG STARTED PÅ JOBBET IGEN INDEN 
JEG SKULLE TIL SAMTALE, MEN HAVDE DOG FÅET BREV OM DAG OG TID. 
Det er meget svært at komme i kontakt med sagsbehandleren. Mange 
sagsbehandlere forstår ikke hvad man fortæller og der er tit fejl i ressourceprofilen 
og journalen 
Som deltidssygemeldt og med en aftale med arbejdsgiveren om at starte op igen 
fuldtids når arbejdsskaden var bedret var det rent spild af tid. Det skal bemærkes at 
det drejede sig om telefonkontakt. 
Jobcentret havde ikke modtaget oplysninger vedr. min indlæggelse, men det var en 
fejl fra sygehusets side, og ikke jobcentrets skyld 
Siden maj 2010 har jeg været sygemeldt med kroniske arm og ryg lidelser. I 26 
uger har jeg været i aktivering på Ørnsøcenteret uden nogen form for afklaring og 
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handlingsplaner. Jeg kan ikke forstå at der kan gå så lang tid uden hjælp til 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jeg ser hele forløbet som spild af tid og ikke 
mindst penge. Derudover ser jeg det yderst problematisk at kommunens 
lægekonsulent uden videre kan raskmelde klienter, på trods af adskillige speciallæge 
erklæringer, som siger at man ikke er rask til det ordinære arbejdsmarked. Jeg må 
nok kraftige antyde at mit forløb har været yderst mangelfuld, manglende 
sagsbehandling, akter der er bortkommet, afgørelser der aldrig bliver truffet o.s.v. 
Som jeg så ofte har sagt igennem det sidste års tid, "det kræver et godt helbred at 
være syg"!! 
Vær bedre til at lytte til hver enkel borger. Nogen gange er der behov for at få lidt 
luft, til at komme sig. Så tror jeg at man ofte vil komme sig hurtigere og bedre 
igennem en sygemelding som ikke er noget man ønsker at havne i. Der vil kunne 
spares rigtig mange penge ved at lytte og give lidt frihed til at komme sig - i stedet 
for at blive presset rundt i forskellige aktiverings ting, som overhovedet ikke giver 
mening, når man er sygemeldt! 
For lang tid om sagsbehandling/ 3 forskellige sagsbehandlere/ for mange afbud fra 
sagsbehandlere eller manglende afbud, grundet sygdom mv. Diverse undersøgelser 
fra egen læge samt et utal af andre specialister bliver tilsyneladende ikke taget 
alvorligt. Godt at jeg i dag er ude af det kommunale system (efter et 40 års langt 
arbejdsliv) da jeg heldigvis har et godt bagland, og har kunnet tillade mig at 
"smække med døren" man bliver nemlig ikke mere rask af at hænge så længe i 
systemerne og blive mistænkeliggjort. Husk at bruge alle de undersøgelser, test mv. 
som der sættes i gang og lyt så til de specialister som ved noget om sygdomme. 
Sagsbehandling fra sagsbehandlers side under al kritik. Måtte selv være den 
opsøgende part. Blev ikke på noget tidspunkt kontaktet af den sidste sagsbehandler, 
jeg havde. Da jeg søgte om aktindsigt, opdagede jeg, at sagsbeh. Ikke havde 
handlet som aftalt pr. tlf. men havde noteret, at der var intet nyt i sagen og sagen 
skulle vurderes efter 3 mdr. Dette gentog sig 3 gange på trods af jeg havde været til 
møde hvor andet var aftalt og der ikke blev skrevet sagsnotat. Kort sagt: Har 
oplevet breve som jeg sendte, der forsvandt på mystisk vis og påståede breve fra 
sagsbehandler, som ikke nåede frem til mig. Mundtlige aftaler blev ikke effektueret. 
Næsten umulig at få kontakt med sagsbehandler. Mundtlige og skriftlige 
anmodninger om at blive kontaktet blev ikke efterkommet. Den første 
sagsbehandler, jeg havde oplevede jeg som meget kompetent og pgl sendte altid 
referat. Desværre var pgl kun kortvarigt sagsbehandler i min sag og jeg kunne ikke 
få en forklaring, hvorfor jeg skulle have ny sagsbehandler. Roser til pgl, men til 
resten af sagsforløbet, har jeg kun sønderlemmende kritik. Totalt utroværdigt 
sagsforløb. Ærlighed og troværdighed ville være det bedste. Alt andet skaber 
frustrationer. 
Jeg havde mange skift. Min vurdering er ar man nemt bliver fastholdt i sin stress, 
når man skal fortælle en's historik igen og igen. Jeg havde ihvertfald brug for at 
komme videre i stedet for at skulle starte forfra flere gange med at fortælle om mine 
symptomer og hvorfor jeg gik ned med flaget. Derudover synes jeg at det er 
problematisk at os fra ydrekanten af kommunen ikke kan benytte os af lokale 
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træningscentre. Har man ikke for meget drive i kroppen er det dræbende at skulle 
bruge flere timer på transport for at komme til træning. 
jeg kunne godt have brugt lidt mere forståelse for, at jeg selv var i stand til at 
genoptage mit arbejde, lige så snart det var realistisk. 
Jeg oplevede at der blev sat spørgsmålstegn ved oprigtighed af de problemer jeg 
havde under min sagsbehandling. Det er svært nok at være sat ud af "spillet" pga. 
af de problemer der opstod efter operation. Men, at blive mistænkt for at gøre ens 
sygdom værre end den var, er noget af det værste jeg har været ud for i dette 
forløb. At jeg også blev sendt til kvik-care og skulle sidde midt i et motionscenter og 
fortælle om mit privatliv var mere end grænseoverskridende. Hvis jeg ikke ville 
deltage kunne jeg ikke få sygedagpenge. Jeg håber og ønsker ikke at jeg skal 
komme i en situation igen, hvor jeg vil blive nød til at skal igennem systemet igen. 
Empati og forståelse hos sagsbehandlere kunne være fantastisk og gøre en forskel, 
for dem der er i en situation hvor livet er svært nok. 
Jeg syntesd at man skulle bruge Psykologer M.V. 
Jeg har fået en god behandling, alle sagsbehandler har været meget forstående. Jeg 
har haft et langt varigt sygdomsforløb, hvor jeg har været deltidssygemeldt og lige 
inden jeg skulle raskmeldes faldt jeg og brækkede armen, så jeg måtte helt 
sygemeldes igen men nu er jeg heldigvis begyndt at arbejde deltids igen. 
Da jeg fra starten viste at jeg ikke blev rask før jeg kunne gå på efterløn syntes jeg 
det var irrelevant at sætte 3 forskellige sagsbehandlere på mig. 
Jeg har ikke været til møde med nogen sagsbehandler, da jeg fik løn under sygdom.  
Telefonsamtaler og brev, og det har været helt fint. 
Synes det er så kritisabelt at det åbenbart kun er den sygemeldte som skal 
overholde love og regler i dette land og alligevel bliver truet med at hvis man ikke 
overholder de love og regler der er sat, så kan man mister pengene. Silkeborg 
kommune behøver åbenbart ikke at overholde de love og regler som er sat for dem. 
Har ventet 1 måned over tiden, på at få svar på om jeg blev forlænget med de 39 
uger, som jeg så tydelig ryger ind under, da kommunen har fundet det nødvendigt 
at gennemføre virksomhedspraktik, for at klarlægge min arbejdsevne. I bør også 
kigge på Jeres kommunikation med borgeren. Har lige selv fundet ud af at jeg har 
fået en ny socialrådgiver, da den gamle var blevet langtidssyg. Brug dog de 
hjælpemidler som findes. PC´en er opfundet, og ja I behøver jo ikke at sende 
personfølsomme oplysninger, ved at fortælle at du har fået tildelt en ny 
socialrådgiver og han/hun hedder...  I skal huske på at det er altså syge mennesker 
I har med at gøre, dette her slider unødvendigt på en.  I er en serviceafdeling, husk 
det... I er til for os og ikke omvendt 
Jeg nåede aldrig at komme til samtale, da min sygdomsperiode udløb inden det var 
nødvendigt med en samtale. Men jeg havde forventet at den sagsbehandler som 
skrev til mig også var den man kunne få fat på i telefontiden. 
Jeg har ikke været til samtale direkte med sagsbehandleren, men kun igennem min 
arbejdsgiver talt om fortsat kontakt til arbejdspladsen. Det har været meget 
tilfredsstillende ikke at skulle føle behov for at retfærdiggøre min sygemelding, når 
jeg har en diagnose og en fast behandlingsplan. Det har været en god beslutning 



 
 

 

 

Side 49 

ikke at bruge mere tid på min fastholdelse, da jeg selv af egen og arbejdsgivers drift 
er i hyppig kontakt med min arbejdsplads. Det har været en aflastning ikke at skulle 
til møder med sagsbehandler i et sygdomsforløb, hvor der er nok store ting at 
tackle. 
Kun et møde! Ingen opfølgning på noget som helst! Ingen information fra 
sagsbehandlers side. Kan ikke komme i kontakt med kommunen. 
-Syntes ikke det har været tilfredsstillende med så forskellige sagsbehandlere. -
Syntes de skal blive bedre til at lytte til borgeren og iværksætte tilbud ud fra det 
enkelte menneske, i stedet for at bruge alle de penge på Kuk (aktiverings) Kurser. 
Der er gået lidt for meget kasse tænkning i hele processen.  - Jeg har selv været 
nød til at sætte mig ind i sdp § for at være sikker på at reglerne blev overholdt, det 
burde ikke være nødvendigt! - Jeg søgte akt indsigt og med alle mine papirer kom 
der to andre borgers afgørelser og meget person følsomme oplysninger. Sådan 
noget Må Ikke Ske!!  -Jeg har også en opfattelse af dem der har bisidder med fra 
fagforbundene af får de rigtige tilbud.  -Det kan ikke passe at os som er sygemeldt 
med en fysiske ting ender med at blive helt deprimeret over den behandling vi 
modtager.  -Hver gang man er kommet med konstruktiv kritik, er man blevet mødt 
med svar som at man må stemme anderledes til næste valg.... Sådan et dumt svar 
hjælper jo ikke den enkelte videre. -Jeg kan godt forstå kritikken de har fået den er 
fuldt ud berettiget.  -Den tre trins raket de begyndte at bruge sidste år, mener jeg 
var en rigtig dum ting at indføre. 
Har ikke været til nogen samtale. Var sygemeldt pga. svineinfluenza. Blev raskmeldt 
inden jeg faldt for samtale. 
JEG SYNTES DET UTILFREDSTILLENDE AT MAN SKAL KASTES RUNDT MED FRA 
JOBCENTER TIL JOBKOMPAGNIET OG TIL BAGE IGEN, OG MAN SKAL FORTÆLLE SIN 
HISTORIE 40 GANGE ISTETDET FOR AT MAN BARE KUNNE TRÆKKE DET PÅ EDB´EN 
FOR DET ER JO INDKODET EN GANG. 
Sagsbehandlerne er generelt utroligt negative og føler sig helt sikre på, at alle 
klienterne er fulde af løgn og udelukkende er ude på at snyde og bedrage 
kommunen. Det er helt umenneskelig forhold man byder syge og arbejdsløse 
personer i Silkeborg Kommune, de påstår det er systemet, men hvorfor er det ikke 
sådan i alle kommuner. Meget arrogante sagsbehandlere, som altid har ret og som 
ikke vil høre efter. 
Jeg var meget utilfreds med at skulle igennem en sagsbehandling da jeg ikke var 
fyret fra mit arbejde.  
Jeg synes at det var for tidlig at blive sendt ud. For mit vedkommen har jeg haft 
brækket ankel samt skinneben. Mit ben blev overbelastet som jeg så døjer med nu. 
Jeg synes at de skulle have ventet med at sende mig ud i noget til jeg var færdig 
med min genoptræning. Men man kan jo ikke sige nej, der skal jo mad på bordet 
Har været sygemeldt over 1 år. Havde kun telefonisk kontakt med 2 forskellige 
sagsbehandlere de første 4 mdr. Derefter stoppede al kontakt. Har ALDRIG været til 
personlig samtale. 
Mit første brev til kommunen gik tabt med posten/eller interne post på Rådhuset. 
Dette var en træls oplevelse, og jeg skulle stå på Rådhuset indenfor en time for at 
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kunne modtage sygedagpenge. Træls oplevelse, når man har det skidt!!! 
Følte mig meget presset til en hurtig raskmelding. 
I denne tid hvor jeg går sygemeldt lige nu, har det været en god og rar støtte i at 
kunne ringe og blive ringet op af jeres medarbejder, og jeg har givet udtryk til dem 
jeg har været i kontakt med - at det giver en uendelig styrke i ens sygdomsforløb, at 
man bliver hørt og talt rart, forståeligt til en. Jeg er positiv, over den kontakt jeg har 
til jeres afdeling. 
Første gang nogen ringede til mig fik jeg oplyst et navn og telefonnummer jeg kunne 
bruge, næste gang jeg prøvede det så havde pgl ikke mere min sag så jeg blev 
henvist til en anden og skulle starte forfra med at fortælle. Dette prøvede jeg tre 
gange og det er meget frustrerende at de ikke aner noget om den de snakker med. 
Når man er nede psykisk så har man behov for noget fast og trygt. Min oplevelse er 
at hvis ikke man er nok syg så bliver man det efter jeres " behandling". Jeg havde 
heldigvis en god arbejdsgiver der støttede mig og det hjalp mig igennem hos jer. 
Da jeg startede i motionscenter, jeg skulle jo aktiveres, blev jeg taget alvorlig af min 
fysioterapeut, hun lavede et program der passede til min skade. Men 2 gange aftalte 
jeg, jeg ikke kunne komme, pga bil rep, jeg bor yderst i kommunen, der blev jeg 
ringet op af andre som næsten beskyldte mig for at pjække. Jeg har gjort det der er 
blevet forlangt af mig, så I kunne få penge tilbage af staten. De svar jeg har givet er 
pga jeg blev overført til en sagsbehandler fra Jobkompagniet, som har modarbejdet 
mig i næsten 1 år. Efter 1 samtale beskrev pgl mig som "boglig svag" uden at kende 
mig. Da tog jeg en bisidder med og det blev modarbejdet mht hvilke tider min 
bisidder havde sagt ang møder. Jeg er ikke blevet taget alvorligt, følt at det var pjat 
jeg havde ondt!! Blevet tilsagt "møde" hvor vi skulle aftale tid til reelt møde, hvor 
jeg fik at vide at min praktik ikke ville blive forlænget, jeg blev overrumplet.  Jeg fik 
ordineret depressions medicin under forløbet, brød sammen med gråd og rystede 
under møder. Til sidst, efter jeg fik brev om at dagpengene sluttede, fik jeg endelig 
bevilliget en revalidering, men kun pga min bisidder og kontaktperson på min 
virksomhedspraktik, måske også fordi min sagsbehandler på kommunen skulle ha 
mig afsluttet inden hun fik nyt job. Siden er jeg opereret og det var meget 
nødvendigt. Jeg har gået i min 10 år med skavanker, men har ikke orket systemet 
og det er jeg blevet overbevist om at det er et tungt system.  Jeg har selv prøvet 
igennem alle årene at få arbejde der ikke belastede men det var ikke nok. Fik også 
at vide under 1. møde at jeg var "ustabil på arb. markedet" pga. 4 forskellige arb 
pladser, 2 af arb pladserne var fordi virksomheden flyttede, på 10 år !! Men jeg har 
selv sagt op efter jeg fandt andet arb. 
ved ikke, da jeg som sådan ikke har haft mulighed for at tale med en sagsbehandler.  
Det skal lige pointeres, at jeg modtog sygedagpenge, i forbindelse med svær 
sygdom/dødsfald i familien og i den forbindelse var sygemeldt fra arbejdet. 
Jeg har kun været til samtale på Ørnsøcentret (har ingen sagsbehandler haft). 
Vedkommende jeg talte med, var ansat midlertidig, og vidste faktisk ikke ret meget. 
Jeg ville gerne have en for genoptræning (har fået amputeret den ene ben), imens 
jeg går hjemme. Så pgl jeg talte med, mente at hvis jeg blev raskmeldt, kunne det 
sagtens lade sig gøre. Jeg har INTET hørt fra nogen siden. Jeg er godkendt til 
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flexjob, men er pt arbejdsløs. 
Jeg syntes at det er meget utilfredsstillende at der skal gå så lang tid inden der sker 
en afklaring. 
efter 16 ugers sygemelding fik jeg pludselig en ny sagsbehandler og i et privat 
firma, dette burde have været varslet, da min stresssygemelding gjorde at selv små 
uforudsete ting/breve tog alle mine kræfter og mentale energi i lang tid bagefter. 
Når sygemeldingen drejer sig om psykiske ting burde der være en mere nuanceret 
sagsbehandling. Bl.a det at sidde til møde med undervisning om aktiv tilbuddene var 
alt det jeg magtede den dag. Men sagsbehandlerne har jeg udelukkende ros til, da 
de indenfor lovens bestemmelser har gjort alt hvad de kunne for mig. 
Jeg synes det tager lang tid at få sagsbehandlet for at blive visiteret til en flexjob, 
mit arbejdsgiver gennem flere år vil gerne beholde mig og da jeg ikke kan holde en 
hel dag har jeg kun flex hvis jeg vil blive på arbejdsmarked 
Jeg har nu gået i 6 mdr. uden at modtage nogen form for udbetaling, pga. i vurdere 
at jeg ikke skal modtage ydelser..  SÅ jeg har kun negative ting at sige. Bla. Gik jeg 
i 4 mdr. uden mulighed for at snakke med sagsbehandleren, svaret fra Kommunen  
hver gang jeg ringede var "pgl er syg i dag... Nej du kan ikke snakke med andre... 
Farvel" Men alligevel kunne pgl sagtens sende breve?! Vi er en familie på 5 der er 
blevet splittet ad, pga. manglende hjælp fra jer. 
Jeg kan kun sige jeg var tilfreds med behandlingen af min sag når man er 
meddelsom og ringer når der er sket noget nyt inden for sagen.  Jeg har haft flere 
forskellige personer  at tale med så jeg kan kun sige at jeg har været tilfreds. 
Jeg har været sygemeldt fra fast arbejde, og min arbejdsgiver har derfor ordnet det. 
Jeg har ikke oplevet problemer i den forbindelse. Jeg har fået udbetalt min løn som 
jeg plejer. 
I den første del af perioden havde jeg en god sagsbehandler. Men så fik jeg en 
anden sagsbehandler og pgl talte ned til mig og jeg følte mig meget uværdig 
behandlet. Så oveni at være syg og skulle kæmpe med det følte jeg også at jeg 
skulle kæmpe med "systemet".  Men det værste var at blive talt ned til. Respekt for 
det enkelte menneske og dennes situation oplevede jeg ikke at der var. Og hvis jeg 
ikke gjorde som der blev sagt,- så kunne mine sygedagpenge tages fra mig. 
Uanset om man har den ene eller den anden sygdom får man følelsen af at det 
eneste det drejer sig om er at få folk aktiveret så hurtig som mulig, således at 
kommunen kan modtage den store refusion fra staten, uden hensyn til hvad folk 
fejler og om folk er kommet til skade på arbejde eller i fritiden 
Jeg havde kun telefonisk kontakt med min sagsbehandler, og pgl var særdeles svær 
at komme i kontakt med, og pgl turde ikke tage selvstændige beslutninger selv ved 
banale spørgsmål på det punkt kan der kun ske forbedringer. Jeg måtte også altid 
rykke for at få en tilbage melding på min sag 
Er meget tilfreds med min sagsbehandler, tror bare lovgivningen er meget firkantet 
Jeg har været hos pgl 1 gang og der sendte pgl mig til Jobkompagniet. Så har jeg 
mødt pgl der en gang. Det er alt. Der havde de så en tom mappe på mig for de 
havde ikke modtaget nogen papirer på mig fra min sagsbehandler. 
Første gang var et kontor nr? uden adresse. Jeg mødte op ved kommune kontoret, 
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det åbnede først 1/2 time efter, jeg fik at vide at jeg skulle vendte uden for, efter 
11/2 time fik jeg at vide at pgl ikke var der i denne uge. Da jeg havde fået breve om 
trusler om hvad der ville ske, hvis jeg forholdt mig passiv, ringede jeg mange gange 
til Silkeborg kommune, blev omstillet 8-10 gange hver gang, kom flere gange til at 
tale med den samme, jeg opgav efter 1 måned. Senere blev jeg indkaldt igen flere 
gange. Fik at vide at jeg skulle ud i arbejdsprøvning. Jeg var ansat som 
servicemontør, i jobbet kørte jeg galt i glat fører, frontal ind i et træ. Får kraftig 
smerter i hoved, nakke, skuldre, venstre arm, hofter og mit hoved har det ikke ret 
godt, det fungerer ikke som før. Da de får at vide at det er en arbejdsskade vender 
de 180 grader på 1 min. Jeg er i dag efter 41/2 år angst i mit gamle firma i et 
beskyttet job i værkstedet, kan igen bruge computeren i forbindelse med mit 
arbejde i begrænset omfang, ikke ret lang tid af gangen. Der har altid været kollega 
til at hjælpe mig. Jeg har fået reduceret nogle af min opgaver, da jeg kørte ned med 
flaget. Jeg har en madras jeg kan ligge mig på i 15min ca kl 10. Jeg bliver meget 
træt. 
Jeg var sygemeldt pga. stress, havde ingen forbindelse med en sagsbehandler - og 
kom selv tilbage på arbejde 
Det kan da ikke være rimeligt at når man endelig efter næsten 2 års sygemelding er 
bevilliget fleksjob, at man skal rykke for relevante papir i 6 uger for at komme 
viserer. Det tager mig bekendt ikke så lang tid at sende pr brev. Har i øvrigt oplevet 
at få direkte løgnagtige oplysninger. 
Jeg synes jeres telefontider er håbløse. Man kan kun ringe til sagsbehandlere om 
formiddagen, og når det nu er der, hvor man HAR arbejde, så er det jo håbløst. Der 
er kun en halv el. hel times telefontid, hvordan skal man så kunne komme igennem 
til sin sagsbehandler i telefontiden??? Jeg har skiftet sagsbehandlere ALT for mange 
gange og de næste man får tildelt, har ikke læst mine papirer, når de indkalder til 
møde!!! 
Jeg møder den ene sagsbehandler efter den anden og hver gang skal en ny sætte 
sig ind i sagen og man fornemmer at de ikke har læst det igennem. Jeg har haft ca. 
12 på de 1 1/2 år sagen har kørt. Den sidste som har sendt partshøringspapirerne 
har jeg aldrig set eller talt med før. De vil ikke give mig arbejdsprøvning, men 
lægger mere vægt på hvad én speciallæge skriver hvad egen læge og andre 
behandlere har givet udtryk for. Det kunne være rart hvis man havde den samme 
sagsbehandler hele vejen igennem. 
Jeg oplevede det som negativt at eneste tilbud var motion på fitness world. Jeg ville 
gerne have været støttet i at løbe derhjemme. Det var ekstra stressende og 
fordyrende at skulle køre så meget til Silkeborg. 
Det virker besynderligt at man får besked på at møde i god tid, når man så kan få 
lov til at stå og vente udenfor i et kvarter før døren lukkes op. En af årsagerne til at 
jeg ikke arbejder pt. er jo netop at jeg ikke kan stå. Det virker underligt at man 
efter 2 mdr. sygemelding efter en operation kommer til samtale, når alle ved at det 
tager 2-3 måneder at kommer over en sådan operation!!! 
Føler mig overvældet af tiltag, ift. Min sygdom. Føler ikke at blive taget alvorligt. 
Føler at blive udsat for krav, bare for at opfylde nogle krav jeg ikke kender til. 
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At have 5-6 forskellige sagsbehandlere i løbet af et år er utilfredsstilende - at det 
derudover virker som om at man skal starte forfra med hver enkelt er rent ud sagt 
til grin. 
Der blev givet en meget professionel og hurtig sagsbehandling. Personalet virkede 
engageret.  Telefonomstillingen er dog 100 % ubrugelig, de første 3 gange jeg 
kontaktede jobcenteret blev beskeder ikke leveret videre, og sagsbehandleren viste 
ikke jeg havde haft ringet. Omstillingen virkede alle gange meget 'træt' og nærmest 
ugidelig. 
Jeg er Kræftpatient. Jeg følte jeg blev presset til at sige at jeg var klar til at arbejde 
om x antal uger uden at kunne vide det!!    Resultatet blev at jeg startede før jeg 
havde genvundet mine kræfter. Hvilket bevirkede en arbejdsulykke med flere 
måneders fornyet uarbejdsdygtighed 
Jeg synes slet, slet ikke at systemet er egnet til syge! Det GØR folk (mere) syge. 
Min egen læge er imponeret over, at jeg klarede mig igennem systemet uden at 
blive genindlagt grundet anoreksi. Efter at jeg, trods udtalelser fra specialister, er 
erklæret rask i systemet, kæmper jeg nu en kamp for at være på arbejdsmarkedet 
på almindelige vilkår, men kan nu efter knap tre måneder mærke, hvordan jeg har 
svært ved at overskue hverdagen, arbejde og sygdom. Jeg føler mig på INGEN 
måder rask, men det har jeres system hele tiden været ligeglade med. Jeg er meget 
ked af, at man ikke tillægger specialisters erfaring mere vægt, når man f.eks. tager 
beslutninger om eks. revalidering m.v. Der er ingen tvivl om, at det ville have været 
en bedre løsning i mit tilfælde. Pt. må jeg jo så gå rundt med frygten for, hvor lang 
tid jeg formår at holde sammen på mig selv og min sygdom, inden jeg måske igen 
sidder med en sygemelding, som hverken er til gavn for mig, arbejdspladsen - eller 
for den sags skyld kommunens pengekasse. Beklager. 
Har ikke været til samtale! 
Har ikke været til samtale, kender ikke min sagsbehandler.: (føler ikke de følger op 
på opgaven, har i perioder været syg i længere tid. Gad vide hvad sådan nogle 
sagsbehandler laver) 
Nej de skal bare forsætte god job og behandlingen 
DE FØRSTE MØDER PÅ JOBCENTRET VAR MEGET FUSTRERENDE, MIN SYGDOM 
SKYLDES HUKOMMELSES OG KONCENTRATIONS BESVÆR, JEG BLEV ORINTERET 
OM AT JEG KUNDE FÅ HJÆLP I HVERDAGEN SÅ SOM BEDRE SKÆRM TIL PC OG 
ANDRE MATERIELLE TIN, PÅ MIT SPØRGSMÅL OM HVAD SOCIALRÅDGIVEREN VIL 
FORSLÅ BLEV JEG BARE IGNORERET. NÅR MAN HAR HUKOMMELSES OG 
KONCENTRATIONS BESVÆR HJÆLPER DET NOK IKKE MED EN NY SKÆRM TIL MIN 
PC. 
Med hensyn til sagsbehandlingen, bør sygdommens art tages i betragtning. I mit 
tilfælde ville jeg ikke kunne have forholdt mig til, hvis en arbejdsprøvning havde 
været på tale. 
Jeg har været meget glad for en min bisidder ved rundbordssamtaler på arb pl. og 
glad for at jeg kunne bruge mit eget trænings prog. her hjemme. 
Det ville være godt hvis sagsbehandleren havde sat sig ind i sagen, hvad det 
drejede sig om før samtalen. Altså ville være bedre forberedt til den enkelte 
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samtale. 
JEG VAR STARTET MED AT ARBEJDE, DA JEG BLEV RINGET OP AF KONSULENT, SOM 
BEGYNDTE AT SNAKKE OM OMSKOLING OG ANDRE TOTALT URELEVANTE TING 
7 forskellige sagsbehandlere. Kun én af dem kontaktede mig. Resten af 
henvendelserne måtte jeg selv sørge for. Ingen sammenhæng, fordi hver gang jeg 
forsøgte at kontakte Jobcentret fik jeg at vide, at en ny/kommende sagsbehandler 
ville kontakte mig, hvilket vedkommende ikke gjorde, måtte ringe forgæves flere 
gange og få at vide, at pgl ikke var at træffe - det er ikke tillidsvækkende.. Til sidst 
måtte jeg selv rykke for en afklaring, fordi sygedagpengeperioden var ved at løbe 
ud, og mine lægefaglige papirer lå på Jobcentret og blev for gamle til at kunne 
vurderes på. Så ansæt dog nogle flere kvalificerede medarbejdere, så de ikke alle 
skal bukke under for stress - og vi andre syge også! 
Jeg må indrømme at jeg i starten virkelig frygtede alt det her med at skulle kontakte 
min fagforening og kommunen for at få hjælp, fordi jeg var bange for at ingen ville 
høre på at en ung pige som mig kunne være gået ned med stress og depression, 
men det har vist sig at være helt modsat, og jeg har virkelig fået meget hjælp, og 
sagsbehandleren har lyttet tålmodigt til mig og hjulpet mig. Så jeg vil gerne rose 
Jobcenteret i har hjulpet mig så meget. En sten er faldet fra mit hjerte. :) 
Jeg oplevede først at der skete noget i min sag, da jeg blev så rask og frisk igen at 
jeg selv kunne begynde at handle på min situation. Jeg blev først indkaldt til en 
samtale med en sagsbehandler, efter at jeg havde ringet daglig 14 dage i træk, efter 
at havde været sygemeldt 3/4 år. Til sidst var det næsten ikke nødvendigt at 
fortælle hvad det var jeg ønskede, da det selvfølgelig var registreret at jeg havde 
haft ringet tidligere. Det tilbud jeg efterfølgende fik, blev syltet på grund af ferie og 
jeg måtte selv finde ud af hvornår og hvad der blev til noget. Efter ferien kunne jeg 
heldigvis raskmelde mig og begynde at søge arbejde, fordi jeg havde været syg så 
længe at Silkeborg kommune valgte at fyre mig. I hele mit forløb var jeg indkaldt til 
1 samtale med en sagsbehandler som var ok at snakke med men som samtidig 
gjorde det meget klart at pgl faktisk ikke havde noget at tilbyde mig, men det ville 
være fint hvis jeg havde nogle forslag men jeg syntes ikke at det er mig der skal 
komme med forslag til det videre forløb, det var faktisk mig der var den svage del i 
det forløb, og jeg har jo ikke ret mange muligheder for at vide hvad der er mulighed 
for. Det har heller ikke noget formål at jeg som bruger at systemet får oplyst at de 
sagsbehandler som arbejder med dette ikke kan overkomme de opgaver der stilles 
dem, fordi Silkeborg kommune også har været ude med fyringer der for at spare, 
som det også skete andre steder i systemet. Det var måske lige her at det var 
vigtigt at få nogle flere ansatte i sådan en periode, for at afhjælpe flere ender på 
kontanthjælp, med hvad det kan få af følger for den enkelte. Det er klart at det kan 
gøres bedre for den enkelte bruger, så folk kommer i gang igen og får mulighed for 
en ordentlig tilværelse med den respekt for sig selv, som er så vigtig efter en lang 
periode hvor det ikke har være muligt at arbejde og gøre det som er vigtigt for den 
enkelte. 
Der er ikke sket noget som helst, der kan medføre at jeg kommer tilbage til 
arb.markedet. Har selv foreslået omskoling eller praktik, men der er ikke sket 
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videre. Tiden går bare og det gavner hverken mig eller kommunekassen. Jeg har 
haft bisidder med til et møde og dèr blev lovet hurtig jobpraktik. Intet er sket. Mit 
næste møde (i morgen) har jeg fagforeningen med som bisidder. Håber det hjælper. 
De har også fået agtinsigt, da noget er gået helt skævt. 42 uger er nu gået og ryger 
jeg på kontanthjælp efter uge 52, så anker jeg. Det kan simpelt hen ikke være 
rigtigt at man ikke kan få hjælp til at komme videre, med de ændringer, som min 
sygdom giver arbejdsmæssigt. Det virker som om man får et år og så må en anden 
"kasse" tager over. 
det er ikke sagsbehandlerne der er problemet, men både den politiske samt den 
faglige ledelse hos kommunen som sikkert har fine eksamener, men har et dårligt 
menneske syn de å betegnes som landsby tosser eller personer uden føling med 
tiden 
Det er utroligt svært at få kontakt med sagsbehandler pr. telefon. d.d. har jeg 
hængt i røret, i telefontiden, en time. Ringet op tre gange, sat i telefonkø og endt 
med, som nr.1 i køen, at telefonen slet og ret satte mig af. Det virker meget 
uprofessionelt. 
HAR IKKE HAFT SAMTALE MED SAGSBEHANDLER. 
Jeg havde ikke nogen snak med sagsbehandler da jeg ikke var sygemeldt så længe. 
Men det er vigtigt når man er syg at man får en god behandling, det er hårdt at 
være sygemeldt, for mit vedkommende ville jeg jo hellere kunne arbejde. 
Jeg blev ringet op flere gange, hvor jeg blev spurgt hvornår jeg vendte tilbage på 
jobbet på fuld tid, hvilket jeg ikke syntes er specielt sjovt. Jeg kan af gode grunde 
ikke svare på hvor lang helings tid der er på et nyt korsbånd, da det variere fra 
person til person. De opringninger lød for mig som om at der blev prøvet at presse 
mig tilbage hurtigere end hvad godt er.. Kunne godt have været foruden da jeg 
ellers syntes at forløbet har gået super godt. 
jeg kan ikke se et formål med at mødet jeg var sygemeldt og havde arbejde, så det 
gjorde det ikke bedre med min depression at blive mistænkeliggjort og skulle møde 
og de ikke holdt deres aftaler som jeg havde med dem. 
Jeg synes det er meget frustrerende, at jeg nu siden 6. oktober har haft 6 
sagsbehandlere - jeg synes faktisk ikke det er i orden. 1 af dem har jeg faktisk slet 
ikke set. pgl som jeg havde som den første, da jeg startede i afklaring - og Pgl (som 
jeg ikke ved om jeg har endnu) har nok været dem, som jeg har følt, har forsøgt at 
forstå mig bedst. Udover det, så er det svært, at have kroniske psykiske lidelser, når 
man så ikke må passe på sig selv. Og at man så får at vide, at man "bare" skal spise 
nogen piller.. Fordi den ro som kroppen egentlig har brug for - ja det fungerer bare 
ikke i den kommunale verden... Jeg ved godt, at I som sagsbehandlere ikke laver 
lovene eller reglerne. Men hvor skulle der altså strammes op på og lyttes til os der 
rent faktisk føler vi bliver mere syge af, at være i afklaring:) 
Var begyndt på deltid og senere på fuldtid, men det vidste sagsbehandleren ikke. 
Jeg synes virkelig det er for dårligt at man skal gå uden sygedagpenge eller anden 
form for økonomisk hjælp i flere måneder, fordi ens sagsbehandler ikke kan beslutte 
sig for om man må få sin sygeperiode forlænget. Den uvished er forfærdelig når 
man i forvejen lider af depression og angst! Min kontakt til min sagsbehandler var 
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generelt negativ og jeg føler at hun var meget uforstående. 
jeg kunne ønske mig at en sygemeldt person havde en personlig mentor, som hjalp 
med at samle trådene, og som kunne hjælpe med at kontakte hvem der skal 
kontaktes. Det kræver sit at være sygemeldt og have styr på alt. 
At man bliver kastet rundt til forskellig sagsbehandler er meget frusterende. Der 
bliver ikke hørt på hvad besidder eller borgeren fortæller 
Det var meget ubehageligt at få en ny sagsbehandler, når der indkaldes til samtale 
ifbm forlængelse af sygedagpengeretten ved 12 måneders sygemelding. Det var 
meget utrykt og jeg følte mig voldsom sårbar, derfor havde jeg en bisidder med ved 
denne samtale. Min utryghed blev heldigvis vendt til det positive, da det var en 
meget forstående sagsbehandler overfor min situation (det afgørende møde for min 
sygedagpenge ret), som jeg mødte. 
Har IKKE været til samtale. Kun kontakt via telefon. Yderst tilfreds med behandling / 
vejledning i dette forløb 
Jeg oplevede i sagsbehandlingstiden at have 4 forskellige sagsbehandlere + 
kontaktpersoner i Jobkompagniet. Den sidste rådgiver kunne ikke finde udtalelsen 
fra Jobkompagniet - dem kontaktede jeg senere, og det viste sig at de nemt kunne 
finde den frem. Kommunikationen jobcenter - Jobkompagniet er åbenbar ikke for 
god 
Der går lang tid fra første sygedag til man kommer ud i et afklaringsforløb, og 
bagefter går der igen flere mdr uden der sker en afgørelse inden for 
sygedagpengenes periode med forlængelser. Lægekonsulenterne modsiger 
hinanden, i samme sag, meget dårligt system for dem med psykiske handicap. Der 
mangler handlingsplaner som man kan følge i sin sygemelding så man kan følge 
med i ens sag og det er næsten umuligt at komme i telefonisk kontakt med ens 
sagsbehandler. Der mangler planer for at om feks 2 mdr skal du på Jobkompagniet i 
6mdr og bagefter går der 3 mdr så har du en afgørelse i din sag eller planer for 
behandlinger der bliver jo heller ikke taget hensyn til at psykiatere har 1 års 
ventetid men der tages hensyn til at sygehusene har ventetider, meget forkert der 
er mange ting der kan gøres meget bedre i systemet som borger har man korte svar 
frister men hos jer er der ingen svarfrister i burde kunne svare inden for rimelig tid 
max 3 mdr jeg har haft mange forskellige sagsbehandlere under min sygemelding 
mener det er nr 4 jeg har nu. Der burde være delt op efter sygdom og ikke 
fødselsdato, feks behandlere til psykiske sygdomme til rygpatienter, sygdomme i 
bevægeapparatet, mm som ved hvad det er borgeren kæmper med for det er jo 
oftest ufrivilligt at man ender i jeres system. Jeg har manglet en sagsbehandler der 
rigtigt har kunnet forstå hvad det er jeg kæmper med det er svært når man har et 
usynligt handicap og ikke et synligt eller noget der kan måles, og scannes 
Det Allerhårdeste ved mit sygdomsforløb var kontakten til jobcenter silkeborgs 
sygedagpenge afdeling! - og det skal pointeres, at alle de andre sygemeldte, jeg har 
været i kontakt med, havde en lige så gruopvækkende historie at fortælle om 
jobcenter silkeborg, jeg hørte ikke EN positiv tilbagemelding overhovedet. Alle incl. 
mig selv følte sig "syltet" af systemet, der skete fx intet i sagen, hvis ikke man selv 
skubbede kraftigt på. Det kunne tage UGER at få fat på relevant sagsbehandler, og 
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vi oplevede, at sagsbehandlerne handlede efter personligt forgodtbefindende frem 
for at følge regler og give ens behandling. Jeg har fx oplevet, at min sag var blevet 
forlagt, da pågældende sagsbehandler var skiftet team uden at underrette mig, og 
da jeg ringer igen igen igen for at rykke, finder jeg ud af, at sagen er forlagt. Det er 
uhyrligt, at det kan forekomme i en afdeling, der NETOP forventes at varetage syge 
menneskers sag, og rent faktisk bliver borgerne mere syge i jeres system, og jeg 
kender desværre RIGTIGT mange sygemeldte incl mig selv, der har måttet 
raskmelde sig og hutle sig igennem tilværelsen arbejdsmæssigt, fordi man har givet 
op og "ikke orker at kæmpe mere med sygedagpengesystemet". Der er et MARKANT 
hul i sygedagpengesagsbehandlingen for folk, der ikke længere kan få sygedagpenge 
og ikke kan få fleksjob,pga Silkeborg kommunes sparerunder, desværre sparer 
kommunen INTET i længden på denne strategi, folk bliver bare langtidssygemeldte 
gang på gang over mange år i stedet for. Både min bisidder og jeg har oplevet 
sagsbehandlingen som intet mindre end rystende. 
I 3. spørgsmål er svaret på nuværende tidspunkt ved ikke, da vi ikke er kommet så 
langt i forløbet. 
Man kunne godt have taget lidt mere hensyn til mit handicap og min alder. 
Der var flere gang at sagsbehandler ikke var mødet op til mødet og ikke meldt afbud 
og min sag har ligget stellet i flere måneder og ikke haft en sagsbehandler. Når man 
aftaler et med en sagsbehandler og en ny kommer til skal man starte forfra igen 0g 
man få igen referat fra møder og det spild af min tid at man er i arbejdesprøvning 
og hvad jeg siger man tager kun det jobcenter siger og en eller anden 
lægekonsulent siger som ikke har set eller talt med mig. Jeg syntes at sagen ligger 
meget lang tid uden at der bliver gjort noget ved dem. Hver gang at sygedagpenge 
udløb skulle man igen blive sur før der skete noget. Jeg syntes at sætter systemet 
frem for os mennesker. 
Var sygemeldt med brud på ryg samt forvredet knæ i 3 mdr. Startede op på deltid, 
sammen med genoptræning i ??(til sommerferien-ca.?)-derefter alm. arbejde. Ved 
ikke om jeg kan sammenlignes med langtidssygemeldete???altså dem der er 
længere sygemeldte end 3 mdr??Det er vist disse pt. vi hører om. Jeg mødte kun 
venlighed og stor forståelse 
Skemaet er ikke så relevant for mig. Jeg blev kun ringet op og spurgt om jeg var 
fuld arbejdsdygtig i næste uge, hvilke jeg måtte sige nej til et par gange, eftersom 
lægen havde sagt at jeg skulle starte op på max 20 timer de første 4 uger og så 
mærk mig selv der efter om jeg var klar til fuld tid. Gik ned med en meget mild grad 
af stres i kroppen efter et år med 2 akutte operationer m.m 
Jeg foreslår en kvalitetssikring af Jeres sagsbehandling/sekretærfunktioner. Jeg blev 
lovet skriftlig svar dagen efter møde, men der gik 14 dage pga at afsendelsen var 
"bortkommet", "smuttet", hvilket jeg blev oplyst om, da jeg rykkede for svar. (Og 
det tog mig 14 dage og 5 tlf.forsøg inden jeg kunne få fat i rette sagsbehandler pga 
dennes sygdom, kurser m.m. - jeg blev tlf. tilbudt at lægge besked til 
sagsbehandler, men det orkede jeg ikke pga frygt for flere svigt eller misforståelser) 
jeg kan kun rose, får en meget fin behandling 
Oplever møder med sagsbehandlere spild af deres og min tid. Ikke relevant og spild 
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af ressourcer. Bliver jo fulgt nøje af først hospital og derefter egen læge. Bliver 
raskmeldt når disse instanser finder det forsvarligt. Sagsbehandler derfor 
unødvendig. Jeg ønsker absolut ikke at gå sygemeldt længere en højst 
nødvendigt.Sagsbehandler overflødig. 
Jeg havde ikke megen kontakt med systemet, ikke nødvendigt. Jeg fik min normale 
løn, men min arbejdsplads fik refusion. som jeg husker det var jeg sammen med 
min chef på 4 sal for at få registreret en kort periode med nedsat timetal efter en 
god måneds sygdom Jeg har udfyldt en erklæring om mit sygefravær Så jeg passer 
ikke ind i billedet om tunge sygedagpengesager. 
Har heldigvis ikke været syg i længere tid og har ikke snakket med sagsbehandler. 
det er for dårligt at man ikke kan maile sygedagpenge kortet ind i stedet for at 
udskrive og aflevere det, 
Jeg aner ikke hvad i spørger om, da jeg har en paragraf 56. 
Jeg blev meget skuffet, da jeg modtog brev om mødepligt. Jeg var meget syg efter 
en kræftoperation efterfulgt af kemo. Det havde jeg oplyst på skemaet vedr. 
anmodning om dagpenge. Jeg mødte til gengæld stor forståelse fra sagsbehandlers 
side. Tak for det. Men var det nødvendig med den fremgangsmåde? 
Jeg syntes, at jeg skal være MEGET RASK for at gå sygemeldt. Det har været og er 
stadig en hård proces for mig, at gå til samtaler hver 4. uge. Det er blevet personligt 
og grænser til verbale overgreb. Jeg er meget hudløs og sårbar i denne tid, der er jo 
en grund til at jeg går sygemeldt. Det kan ikke være rigtigt, at jeg bliver kørt så 
langt ud psykisk at jeg skal bryde sammen, men det skete ved sidste samtale. 
Blev behandlet godt af første sagsbehandler, men fik ny som viste interesse ved 
første samtale, men derefter var alt utilfredsstillende, jeg er aldrig blevet behandlet 
så dårlig i systemet under al kritik. Hvis du har en depression kan din sygdom kun 
blive dårligere med Silkeborg kommunes sagsbehandling 
Jeg har fået en meget fin beh. under min sygdom denne gang hvor jeg har haft 
cancer. Men har før været sygemeldt pga dårlig psykisk arbejdsmiljø og stres, der 
var beh. meget dårlig, der var der ingen forståelse for at man var syg og der følte 
jeg mig nok mere syg . 
Jeg har ikke set skyggen af sagsbehandler eller indkaldelse til møde i knap 5 
MÅNEDER!! Når jeg ringer for at få et møde, står jeg ikke til at have nogen 
sagsbehandler mere - jeg er blevet "tabt" i systemet!!! Og min seneste 
sagsbehandler på Jobcentret har "glemt" at overdrage min sag til en ny!!   Den 
første sagsbehandler jeg havde var på Jobcentret. I det halve år jeg havde pgl, så 
jeg hende aldrig! Den næste var mens Trivsels Centret varetog min sagsbehandling. 
Den sagsbehandler var dygtig, kompetent og gjorde en indsats for at hjælpe mig, 
jeg så pgl som loven siger man skal hver 8. uge og vi havde flere samtaler og mails 
løbende imellem vores møder. Jeg fik i januar 2011 ny sagsbehandler tilbage på 
Jobcentret. pgl har jeg kun set 1 gang, for knap 5 MÅNEDER siden - og ikke siden 
der!!  Den bedste sagsbehandling har for mit vedkommende helt klart været da 
Trivsels Centret varetog min sagsbehandling!!!! 
Det er meget utilfredsstillende at skifte sagsbehandler ofte. I mit tilfælde 3 stk. på 1 
1/2 år. 
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Jeg havde i en lang periode en sagsbehandler der altid gjorde det modsatte af hvad 
der var relevant for mig, og det virkede som om hendes mål bare var at få mig på 
kontanthjælp. Denne ringe sagsbehandling kostede rigtig mange penge for 
kommunen, da målet helt fra starten var at jeg kom tilbage på revalidering som jeg 
kom fra. Først da jeg klagede over sagsbehandlingen, fik jeg en ny sagsbehandler 
og der skete noget, der blev lyttet og handlet hen imod fornuftige mål for mig. Det 
er en fordel hvis sagsbehandlerne ser på hver sag som den unikke sag den er i 
stedet for bare at kæmme alle over en kam. Det er vigtigt at se personerne bag 
sagerne. Det kunne være en fordel hvis der kom karrierevejledere ind over de sager 
der evt. handler om karriereskifte, fordi det er mere kompetente mennesker til at 
vejlede i den slags sager. 
Er kun lige kommet ind i systemet. Mangler afklarende samtaler med psykolog og 
fysioterapeut (TTA). 
Jeg mener at Jeres behandling af sygedagpengemodtagere, er meget nedladende. 
Der bliver ikke lyttet til folk, og I hænger jer meget i hvad der står på 
sygemeldingen. Jeg blev for eksempel sygemeldt med en påstået depression, det 
har senere vist sig at jeg aldrig havde en depression. Jeg har der imod en gammel 
arbejdsskade, der gør at jeg ikke kan arbejde indenfor mit fag. Dette blev der ikke 
lyttet til, til trods for at jeg indtil flere gange gjorde diverse sagsbehandlere 
opmærksom på dette. Jeg blev undersøgt på arbejdsmedicinskklinik i Herning, men 
journaler herfra blev ikke taget med i min sagsbehandling. 
Flere af spørgsmålene giver ikke mening. Jeg har ikke været til samtale med 
sagsbehandler og har ikke haft nogen møder. Har blot udfyldt og fremsendt en 
række skemaer og min datter har korresponderet telefonisk og pr mail med 
sagsbehandler. Nødvendige skemaer måtte vi selv rykke efter, vi fik ikke oplyst, at 
disse var nødvendige for selve udbetalingen. Det hele er trukket meget i langdrag, 
og rådgivningen har virket mangelfuld. 
Jeg synes man skal fokusere på at behandle syge borgere som mennesker og 
behandle dem så individuelt som muligt. Dette er ikke sket i mit tilfælde, hvor jeg 
gennem lang tid ikke blev betragtet som syg. Jeg fik at vide flere gange at jeg bare 
kunne gå ud og finde mig et deltidsjob jeg kunne klare og fik også at vide at vi jo 
kunne overveje om vi kunne leve for min mands løn. Til sidst er jeg blevet smidt ud 
da sagsbehandleren vurderede at jeg var for syg til at komme i arbejdsprøvnings. 
Afg. er anket til, beskæftigelsesankenævnet men der er 20 ugers svartid. Tænk over 
hvad det betyder for mig, mit sygdomsforløb, Helbredelse, Min  børn, at vi nu har 
solgt den ene bil og har sat vores hjem til salg og bliver nødt til at flytte til en 
billigere egn og dermed skal det hele rykkes op ved rode. Mine børn går på Gl Rye 
Skole og det er ikke muligt for os at fastholde dette med kun min mands indkomst. 
Desværre. Jeg havde ikke troet man kunne blive behandlet sådan i Danmark. Man er 
jo ikke forsikret i mod dette. Til sidst vil jeg skrive, at jeg ikke har kunnet bruge den 
uafhængige rådgiver, der er annonceret for. Kommunen har i øvrigt ikke selv givet 
mig besked om at jeg havde denne mulighed. Kan kun håbe at I tager dette her 
alvorligt 
Svært at svare tilfreds eller utilfreds - har været begge dele. Da jeg har oplevet stor 
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forskel på faglig kompetence/engagement hos de (alt for mange) forskellige 
sagsbehandlere jeg har haft. At have mange forskellige sagsbehandlere på kort tid 
har været meget utilfredsstillende og frustrerende. Det betød bl.a. at de ikke kendte 
min sag og jeg gang på gang skulle sætte dem ind i situationen. Aftaler lavet med 
den sagsbehandler blev ikke overholdt eller husket af den anden. 
Hvad skal en der har arbejde efter sin sygdom, igennem den trædemølle, det er 
spild af tid både fra den ene side og den anden. 
Selv om det ikke siges direkte, fornemmer man tydeligt, at det kun kan gå for 
langsomt med at blive raskmeldt.  Svært at accepterer, når det er første gang man 
har været sygemeldt efter ca. 40 år på arbejdsmarkedet, uden at fejle noget som 
helst. 
Der er alt for mange sagsbehandler skift. Der er for mange nye øjne der skal kigge 
på sagen og derfor bliver behandlingstiden alt for lang. 
Eneste - har været en utrolig udskiftning af sagsbehandlere hele tiden 
Synes det er direkte katastrofalt at der skal gå 3½ måned fra henvendelse til 
kommunen med ønske om at få et møde til det rent faktisk kunne lade sig gøre.  Det 
er ligeledes direkte tåbeligt og spild af min tid at jeg i første omgang blev henvist til 
quickcare udelukkende med det formål at der skulle gives et tilbud efter tre 
måneders sygemelding. Dette forløb havde udelukkende til formål at jeg bare skulle 
have et tilbud. Senere i mit forløb da jeg var henvist til Jobkompagniet blev der 
fastlagt et konkret træningsforløb som man mente kunne hjælpe mig. det burde en 
sagsbehandler have været opmærksom på allerede fra starten så det ved første 
henvisning til quickcare kunne være blevet afklaret hvilken effekt - om nogen - der 
var at hente ved træningen.  Senere blev forvaltningsloven også overtrådt da jeg 
ikke fik svar på om mine sygedagpenge kunne forlænges før flere uger efter 
udløbsdatoen og ikke senest de to uger inden udløb som jeg har krav på.  Der har 
været alt for mange skift af sagsbehandlere undervejs. det kan godt ske at man 
gerne vil lave nye tiltag og ændre sagsbehandlingen til gavn for nogle, men til 
gengæld rammer man dem meget hårdt som så mister deres sagsbehandler 
undervejs, hvis sag så kommer til at ligge stille i en periode indtil en ny 
sagsbehandler er ansat og tildelt. (det tog faktisk 3½ mdr.) år man til samtale 
direkte giver detaljerede oplysninger om afdeling og adresse på sygehus hvorfra der 
skal indhentes oplysninger (og jeg så at det blev noteret ned!) og man så kan fejle 
så fælt at man forsøger at indhente disse oplysninger fra anden klinik er direkte 
sjusk og man får klart et indtryk af hvor lidt der bliver lyttet til en undervejs. Det 
virker som at der kun bliver bidt mærke i alt hvad der kan bruges mod en, mit forløb 
som har varet langt over 1½ år har nærmest føltes som en lang retssag hvor man 
har stået på anklagebænken og der er blevet stillet spørgsmål til at man har sagt og 
gjort undervejs og man har haft indtryk af at hvert eneste ord er blevet betvivlet.   
Jobkompagniet: fik umiddelbart et godt indtryk her og var godt tilfredse. Men igen 
virkede det som at både fysioterapeut og konsulenten betvivlede hvad jeg sagde og 
gjorde undervejs. ved opstart blev jeg informeret om at der kunne være MULIGHED 
for at noget af afprøvningen derigennem kunne være i form af et praktikforløb. Kort 
før forløbets afslutning kom min tilknyttede konsulent og spurgt om jeg havde tænkt 
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over noget mht praktiksted! pludselig så var det åbenbart meningen at jeg SKULLE i 
praktik. Blev så faktisk bedt om at finde og søge nogle steder allerede samme dag 
for det skulle bare være nu. blev så nærmest presset ud på et praktiksted som ikke 
lå indenfor et område jeg havde nogen som helst interesse indenfor, men det lå bare 
mellem linjerne at hvis jeg ikke bare holdt kæft og makkede ret så ville jeg jo bare 
få lukket min sag. Synes det er forkasteligt at man kan lade et forløb få sådan en 
drejning uden at have informeret mig om det så jeg i god tid havde haft mulighed 
for at finde et praktiksted som var mere relevant for mig. Til opfølgningssamtalerne i 
løbet af praktikken følte jeg at det nærmere var forhør. Jeg blev spurgt mht 
fremmøde for at en meget paf repressentant for virksomheden derefter blev spurgt 
om faktisk det samme bare formuleret lidt anderledes. ligeledes blev der til et møde 
lavet fejl i mødereferatet hvilket jeg så påpegede på efterfølgende møde, men det 
blev stadig ikke ændret.  På trods at der i min journal står at min primære 
henvisningsårsag til Jobkompagniet var psykiske problemer så var det først sidst i 
forløbet efter egen forespørgsel at jeg fik tilknyttet psykolog.   generelt så mener jeg 
at sagsbehandlingen er ekstremt langtrukken, præget af fejl og at man bliver mødt 
med meget stor mistro, og at ens egne ønsker nærmest bliver ignoreret da man blot 
skal smides ud på den for kommunen billigste mulige måde.   nu kan man så stå og 
risikere at ramme den absolutte grænse for forlængelse af sygedagpengene pga 
sjusk, sløseri og langtrukken sagsbehandling fra kommunen uden at det har nogen 
som helst konsekvens for kommunen. det er MIG, MIG og kun MIG der bliver ramt 
af det forbandede sløseri! 
Det skriftlige materiale, der udsendes, bør revideres. Det virker ubehageligt at 
modtage - jeg følte mig som mistænkeliggjort. Måske kunne brevet formuleres lidt 
mere venligt - og lovstoffet være bilag. 
Jeg syntes at sagsbehandlerne bliver skiftet ud hele tiden 
Tager for lang tid at komme videre i systemet selvom man selv beder om det 
tror ikke jeg har været til nogen møder 
Det var en dygtig og indfølende sagsbehandler, men ideen om at sende mig fitness, 
var en meget dårlig hjælp, da jeg bor ude på landet og befinder mig bedst ved at gå 
lange ture, svømme i søer og fælde træer, desuden er jeg næsten 58 år, så det er 
ikke lige min type, der plejer at gå til fitness, der var mødepligt, og da jeg var gået 
ned med stress og angstanfald forværrede det situationen til en vis grad, selvfølgelig 
fik jeg da bygget nogle muskler op jeg ikke normalt bruger, men i min fritid rører 
jeg mig faktisk temmelig meget, desuden er jeg en megen privat person, når jeg har 
fri, og synes det er belastende at der er mange mennesker tilstede (i et fitness-
center) når jeg prøver at slappe af, jeg taler med mange mennesker til daglig 
igennem mit arbejde, og er en særligt sensitiv person (HSP), jeg har stadig stress og 
en mindre grad af angstandfald, men har valgt at suge på lappen uden 
sygedagpenge, fordi jeg kommer mig bedre på den måde 
jeg ved ikke hvorfor man skal skifte sagsbehandler hele tiden kan de ikke finde ud af 
det så de må have en anden til at overtage sagen 
Jeg bryder mig ikke om at kommunen sender breve ud en fredag eftermiddag så 
man ikke har mulighed for at kontakte sit arbejde eller kommunen inden mandag 
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morgen !! 
Jeg var åbenbart ikke syg længe nok til at komme til samtale. Ihvertfald har jeg ikke 
været det. Men fra mit arbejde ved jeg, at man altid er velkommen til at tage en 
bisidder med.  
Det lød så godt, da jeg ved første samtale fik at vide, at man kunne trække på 
ressourcer i sundhedsvæsenet for at hjælpe os syge, så vi kunne komme videre på 
arbejdsmarkedet. Der blev lyttet til mig, og jeg følte, at her var der nogle, der 
virkelig ville hjælpe mig. Men psykologen havde ikke meget at byde på, kun tale om, 
hvad jeg kunne tænke mig at arbejde med, og det var ikke det, jeg havde brug for i 
min situation. Pludselig blev jeg kaldt ind og afgørelsen om ikke at gi' mig 
sygedagpenge mere, var blevet truffet. Her bagefter sidder jeg kun med 
fornemmelsen, at det ikke var for at hjælpe, men for at tjekke op på mig og så ta' 
afgørelsen og spare penge i kommunen. Det er utrolig, når man vidste, jeg gik til 
psykiater, at man ikke bad ham om en statusudtalelse, men bare selv afgjorde 
sagen - endda også uden at tale med min læge. Det er for mig ikke særlig seriøst og 
professionelt og bekræfter ovenstående - og fra de samtaler jeg har haft, specielt 
den sidste, finder jeg også, at man ikke har forståelse for, hvordan det er at være 
psykisk kørt ned - man har ikke en psykisk sygdom, blev der sagt - men hvad kalder 
man det, når man bliver utrolig dårlig tilpas med svimmelhed, trykken for brystet, 
tynd i maven, kan ikke sove meget, er meget træt og ikke kan overskue noget??? 
Der blev i høj grad lyttet til mine ønsker og respekt for det, der allerede er sat i 
gang. 
Får ikke noget svar, når man forsøger at spørge, om noget fremad rettet. Hvordan 
man står stillet i fremtiden. 
SYNTES DET ER LIDT SVÆRT AT SVARE PÅ, DA JEG IKKE HAR TALT MED 
SAGSBEHANDLER I FLERE ÅR - DET ER VEL CA.4-5-6 ÅR SIDEN JEG GIK 
SYGEMELDT SÅ LÆNGE AT JEG VAR TIL SAMTALER, ELLERS ER JEG ALTID KOMMET 
I ARBEJDE HURTIGST MULIGT, OG MANGE GANGE HAR JEG SLET IKKE GIDET 
SYGEMELDE MIG, DA JEG SOM REGEL KOMMER OP IGEN EFTER NOGLE 
BEHANDLINGER, OG SÅ LÆNGE JEG KAN HOLDE TIL DET GØR JEG DET. 
+ 
Det er meget utilfredsstillende at min sag skifter sagsbehandler mange gange i 
forløbet. Sagsbehandlerne sætter sig ikke ordentligt ind i dokumenter og det er 
svært at fastholde et kontinuerligt forløb. 
Min overordnede ordnede alt vedrørende sagsbehandlingen, og jeg talte først med 
en sagsbehandler få dage før jeg blev raskmeldt. 
Jeg blev ikke kontaktet af min sagsbehandler efter max de uger der måtte gå. Jeg 
kontaktede selv min sagsbehandler, hvorefter der så blev iværksat et møde. Ved 
næste forløb skulle jeg kontaktes af min sagsbehandler. Dette skete ikke, så jeg 
kontaktede pgl selv. Pgl sagde at jeg ville blive kontaktet af hende ugen efter. Dette 
skete heller ikke, og jeg har ikke hørt noget fra Pgl siden. Jeg bor nu i anden 
kommune. Her sker tingene virkelig hurtigt og efter hvad de lover. Så kontakt en 
anden kommune og lær af dem, hvordan sagsbehandlingen skal foregå. Og jeg 
mener det!!! 
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Jeg har konsekvent haft følelsen af, at være sat i venteposition uden at der er blevet 
taget nogen konkrete tiltag til hverken udredning, fremadrettede planer, sparring 
ifht tilbagevenden til arbejdsmarkedet mv. på trods af at jeg gentagende gange har 
bedt om det. Dette har medført at der i løbet af min sygemelding ikke er sket noget 
som helst der fører mig hverken den ene eller den anden vej. 
Samtalerne er spild af tid for både sagsbehandlere og borgere, når den enkelte 
borger har et fast job, de kan vende tilbage til og evt. allerede er startet i igen på 
deltid!!!!!!!! 
Har ikke haft samtale med en sagsbehandler 
sagsbehandling ikke JOBCENTER anden aktør. Jobkompagniet. sagsbehandlerne har 
for travlt, mangler tid til folk. Systemet er for stift. Der kunne godt være nogle flere 
spørgsmål så man kommer mere i dybden. der er kun fem spørgsmål, 
Spørgeskemaet er ikke så relevant for min sygemelding/situation. Da jeg var 
sygemeldt var det p.g.a. en operation, og der var ingen tvivl om forinden, at jeg 
kunne genoptage arbejdet fuldt ud efter 5 uger. Jeg havde kun kontakt med 
sygedagpenge en enkelt gang i de 5 uger. 
nej 
Det er meget fosteret med alle de forskellige skiftede sagsbehandler der er. Man kan 
ikke forholde sig til dem. Man har heller ikke fået besked når man har fået en ny 
sagsbehandler. Kan heller ikke altid komme i kontakt med dem og de ringe ikke 
tilbage til en som man blive lovet. Får at vide at de har SÅ travlt men det kan man 
jo ikke betale med nede ved købmanden. 
Er for dårligt at der går 4 mdr. inden man får tildelt en sagsbehandler, og det var på 
Jobkompagniet jeg fik en. 
jeg er i gang med at søge førtidspension jeg oplever en utrolig langsom 
sagsbehandling 6md.uden afgørelse det er fuldstændigt skandaløst har kontaktet 
dukh og håber af den vej at få en hjælpende hånd. Jeg erfarer at næsten alle regler  
og paragraffer er tilsidesat i min sag. 
Sagsbehandler vendte aldrig tilbage som lovet 
Man skal være stærk, når man kommer ind for dette syge "system". Det er ikke lige 
hvad man er , hvis man ikke har nogle venner/familie der kan støtte en. Et godt råd 
herfra:Lyt!!! og pas på ikke at blive skranke paver!!!! 
Jeg har oplevet sidste år i juni 2010 at blive svigtet i den grad lige midt i et 
praktikforløb. Jeg havde fået ny sagsbehandler (som jeg ikke selv havde fået besked 
om, men fra en anden fik det at vide) og pgl kunne jeg ikke komme i kontakt med 
og dermed kunne jeg ikke forlænges i praktikken og efterfølgende ikke afklares. 4,5 
måned senere fik jeg så endnu en ny sagsbehandler som lavede en 
arbejdsevnejournal og indhentede status fra læge og psykiater og derefter blev jeg 
smidt ud af sygedagpengesystemet med forklaring: UAFKLARET. Jeg har nu gået i 6 
måneder uden forsørgelse til trods for at jeg i 22 år har arbejdet på kontor og fordi 
man så går hen og bliver syg, så skal man straffes oveni, ved ikke at kunne få 
hjælp. Det er så uværdigt og umenneskeligt en behandling, at jeg ikke håber for 
andre, at de skal opleve dette. 
Jeg er stadig sygemeldt, og det var meningen at jeg skulle i arbejdsprøvning, men 
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det er sat på hold fordi jeg muligvis skal opereres igen. Så jeg er ikke igennem hele 
forløbet og kan derfor ikke svare om jeg vil være tilfreds med sagsbehandlingen 
efter evt. operation. 
Jeg oplevede at der ikke var nogen frugtbar forbindelse mellem de forskellige 
instanser for ex den private Trivselsgruppen og Sygedagpenge afd. Derfor gik der alt 
for lang tid imellem evaluering af forløb af ex arbejdsprøvning. 
Min situation. Var indstillet til operation samme dag som der indkaldes til samtale. 
Kunne ikke komme i kontakt med sagsbehandler hverken på tlf. eller mail, da 
adressen ikke er oplyst. Ved ikke om mit afbud når frem. Efter operation ny 
indkaldelse som jeg må aflyse på grund af lægevurdering. Får kontakt med 
sagsbehandler og sender udskrivnings papirer, hvoraf det fremgår at jeg skal til 
kontrol en given dato. Ikke desto mindre kommer en ny indkaldelse og en ny 
sagsbehandler på banen. Jeg kontakter sagsbehandler, forklarer hvordan tingene i 
mit sygdomsforløb hænger sammen. Da jeg skal opereres igen en given dato, 
spørger sagsbehandleren om hvordan jeg vil have det efter operationen. Efter nogen 
parlamenteren bliver vi enige om telefonisk kontakt 7 dage efter operationen.   
Forslag: Hold focus på det hele menneske og vedkommendes sundhedstilstand -
familiestatus -vilje/evne til at forsørge planlægge eget liv. Eks. et tandlægebesøg 
kan være bestilt et halvt år forinden. Et afbuds tilbud hos tandlægen kan formindske 
yderlige gener for den enkelte person. For megen mistro virker ikke befordrende 
Prøv at mød med ligeværdighed vi er jo alle mennesker og vil gerne bevare 
selvværdet. 
Anskaf en anden lægekonsulent og det ville være dejligt hvis kommunen fulgte 
reglerne om lægekonsulenten kun skal oversætte brevene til sagsbehandler og ikke 
give udtalelser eller forslag 
Jeg har haft utrolig mange forskellige sagsbehandlere så det kan være meget svært 
bare at finde ud af kontakten til den ansvarlige i sagen 
Der er alt for få muligheder når man er langtidssygemeldt. Inkompetente trænere 
der ikke lytter til dig og hvad du kan holde til. Går med et piskesmæld samt en 
prolaps i nakken. Kan hverken få mulighed for flex job eller førtidspension da min 
tilstand måske om mange år bedres... Hvad så i mellemtiden??? 
Det er mig uforståeligt at man skal bruge al den minusenergi man har når man er 
syg på at ringe og ringe og prøve at komme i kontakt og så få at vide de ikke er der. 
Så er de der alligevel. Og det forventes man møder op et sted 15 km fra sit hjem 
når man ikke kan køre bil eller være oppe pga. smerter i mere end 15 min af 
gangen, så bliver der bare sagt man skal tage en bus. Som om det gør smerterne 
mindre at stå i en bus der er fyldt. Man prøver at fortælle tingene men der bliver 
bare svaret ud fra den "firkant man er sat ind i". Så det bliver en samtale hvor jeg 
spørger i øst og de i vest. Man skal stå til rådighed så mange tidspunkter ved telefon 
osv. at man ikke kan tage sin smertestillende på de tidspunkter man plejer (for så 
skal man sove lidt efter, da det er en bivirkning til stærk smertestillende). Syntes 
det er et stort psykisk pres at blive "jaget" sådan. Når man bare vil være rask efter 
en arbejdsskade og tilbage på sit job. Så hvis man fik ro og fulgte 
sygehusbehandlingen var der ingen problemer og man kunne spare mig for det 
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psykiske i at være jaget vildt og kommunen for lønning til den sagsansvarlige 
sagsbehandler. Da man nævner en dato man ikke kan pga. sygehustid, er det 
nærmest som at sygehustiden kommer i anden række og sagsbehandleren i første. 
Selv om jeg selv har kæmpet og taget initiativ til at finde behandlingstid før end de 
65 uger der var af ventetid i det offentlige. Det har været frygteligt at møde dette 
system og jeg er chokeret over at jeg skulle ind i det. Da jeg hverken er arbejdssky 
eller arbejdsløs. Men føler nærmest at jeg skal føle jeg nasser på det offentlige ved 
at være kommet til skade på mit arbejde 
Prøv at overholde aftaler. Ring tilbage når man siger at man lige skal undersøge 
noget, og vil ringe med svar. 
Dajeg har været godt tilfreds med jobcentret og øvrig sagsbehandling har jeg ikke 
mere at tilføje 
Jeg har haft mange, en var OK. Resten var ubehagelige 
Er meget utilfreds med min sagsbehandling, er blevet sendt til den ene 
arbejdsprøvning efter den anden, forskellige speciallæge undersøgelser og det virker 
ikke som om kommunen har lyst til at bruge de resultater som er kommet frem ved 
alle disse tiltag. Har haft skiftende sagsbehandler og nogle har jeg slet ikke haft 
mulighed for at komme i kontakt med hverken, personligt, telefonisk eller pr. mail. 
Jeg ser hele kommunens behandling af min sag som dybt kritisabel. 
jeg er meget tilfreds med de tilbud om samtaler, kurser og fitness jeg har fået. 
Ser ikke sagsbehandlingen relevant når man er i arbejde, og ved at man vender 
tilbage, men blot skal være sygemeldt i nogle måneder. Føler ikke det skaber ro og 
at det stresser i sygeperioden. Derimod er det mere relevant, hvis man stod uden 
job. 
Jeg syntes der burde lyttes mere til hvad borgeren siger, jeg havde på daværende 
tidspunkt behov for at have ro til at blive rask, men det får man åbenbart ikke som 
sygemeldt i Silkeborg kommune. Hvorfor spilde en masse penge på at sende mig på 
ørensøcentret når jeg i sin tid har gået der 12 uger. Jeg kunne ikke engang magte 
de 10 timers aktivering på daværende tidspunkt. Det er virkelig ressource spild og 
misbrug af skatteborgernes penge. Lyt til den syge og find i fællesskab ud af hvad 
der skal ske med fremtiden. Det er især vigtigt når man er fleksjobber pga. så kan 
man være mere sårbar. Jeg har fået et alvorligt psykisk knæk, da jeg skulle 
igennem den lange sagsbehandling inden jeg fik bevilget fleksjob, og der skal ikke 
meget til for at åbne det sår i psyken igen. Jeg var særdeles sårbar efter at have 
mistet mit job, sammen med min sygemelding..  Dialog med den syge borger er 
vejen frem og det kommer man længst med. Men tro også på hvad den syge borger 
siger, frem for at mistænkeliggøre borgeren. 
Jeg blev lovet, at jeg skulle i jobtræning lige efter sommerferien 2010, men der 
skete intet. I stedet blev jeg frataget mine sygedagpenge i januar 2011, på trods af 
at min arbejdsskadesag endnu ikke er endelig afgjort. 
Mit indtryk er, at min sagsbehandler har gjort hvad hun kunne, men at hun har for 
stor en samlet arbejdsopgave. 
Jeg oplevede flere gange at det var meget svært at komme til at tal med den rigtige 
sagsbehandler, særligt da jeg skulle have skemaet vedr. § 56 tilsendt. Hvorfor skal 
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man tale med en bestemt sagsbeh. for at få et skema tilsendt ? 
Har endnu ikke været til samtale ved en sagsbehandler, derfor lidt svært at svare på 
Jeg kan dårligt svare på spørgsmålene. Der var flere sagsbehandlere inde i sagen, 
og nogle var støttende og til at tale med, mens andre var inkompetente. 
 
 
 


