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Klage over afslag på ansøgning om førtidspension

• 20. marts 2017 ansøgte jeg om førtidspension for anden gang hos gladsaxe kommune.

• 12. juni 2017 var jeg til et møde med rehabiliteringsteamet.

• 26. september 2017 sendte pensionsudvalget i gladaxe kommune mig afslag på min ansøgning om 
førtidspension til min e-boks. Men at pensionsrådet skrev 22. sep. 2017 på brevet, ændrer ikke ved, 
at jeg modtog brevet i min e-boks 26. september 2017. 

• Eftersom jeg modtog afslaget 26. september 2017, varer mine 4 ugers klagefrist frem til 24. oktober 
2017. Det kan ikke ændres.

I henhold til lov om social pension § 16, jf. § 20 stk. 1 har jeg ret til førtidspension, da det er 
dokumenteret, at jeg ikke kan blive selvforsørgende. 

I den sammenhæng er lov om social pension § 20 stk. 2 ikke gældende, da det ikke er doku
menteret, at jeg ved konkret angivne arbejdsfunktioner kan blive selvforsørgende. 

Pensionslovens § 17 stk. 4 er ikke gældende i denne sammenhæng, eftersom sagen allerede 
har været forelagt rehabiliteringsteamet den 12.06.2017 som led i min ansøgning om førtids
pension. 

rehabiliteringsteamet  og  pensionsudvalget  har  ikke  nogen  ret  til  at  kræve  anvendelse  af 
yderligere  tiltag,  så  som kursus  i  angst,  alkoholafvænning,  stress  eller  ressourceforløb  i 
henhold til lov om social pension § 17 stk. 2 for så vidt angår min ansøgning om førtidspen
sion af 20. marts 2017.

rehabiliteringsteamet og pensionsudvalget har i henhold til lov om social pension § 17 stk. 2 
pligt til udelukkende at anvende foreliggende dokumentationsgrundlag, herunder følgende 5 
vigtige dokumenter, hvoraf

• et dokument er udfærdiget af en læge med speciale i psykiatri,

• et dokument er fra den sociale myndighed på Færøerne,

• et dokument er udfærdiget af en læge med speciale i psykiatri,

• et dokument er fra gladsaxe kommunes egen lægekonsulent

• et dokument er fra mig selv:

1. Torshavn, den 10.03.2009

Afsender:
Psykiatrisk center
Landsssygehuset 

(Torshavn, Færøerne)

Side 1 af 9



Modtager.
Almannastovan (del af den sociale 
myndighed på Færøerne)
(...) Gunnar har været tilknyttet psykiatrisk center siden 2003, været indlagt 2 gange1, første gang i 
forbindelse med suicidalforsøg, Gunnar har både før indlæggelserne og efterfølgende været i stadig 
kontakt med psykiatrisk center (Torshavn). 

Er i medicinsk behandling med:
Cymbalta (antidepressiva)2

Zyprexa (antipsykotika)3

Gunnar  har  i  nogle  år  arbejdet  som IT-medarbejder  hos  virksomheden  Munin  i  beskyttet 
arbejde,  blev  henvist  via  Alv  (Selvejende institution,  der  søger  at  bringe  mennesker  med 
mentale eller fysiske udfordringer ud på arbejdsmarkedet. Institutionen har dog skiftet navn til 
Dugni for få år siden.)

(…) Gunnar er således på grund af sit handicap ikke i stand til at være selvforsørgende, selv 
om han har et arbejde4, som han er meget glad for.

Således er det relevant at tænke på pension med henblik på at bringe Gunnars økonomiske 
grundlag i orden. (...)

Karen Haahr, læge, og Ole Helbo, speciallæge i psykiatri

2. Dato: 11-03-2010

Afsender:
almannastovan (del af den sociale

myndighed på Færøerne)
Stjórnardeildin (den øverste ledelse)

Modtager: Gunnar Poulsen Vestergaard (...)

Afgørelse om førtidspension (...)

Der er truffet afgørelse ifølge § 6 i Almannapensjónslógini (Pensionsloven) (…) om at tildele 
Dem højeste førtidspension gældende fra 1. juni 2009. (…)

3. København, den 30.04.2014

Afsender:
Jakob Ulrichsen, speciallæge i

psykiatri, Dr.med., Ph.d. (…)

Modtager: Jobkonsulent Christian Bergholt
Jobcenter Gladsaxe
Gladsaxevej 372
2860 Søborg

1 På lukket psykiatrisk afdeling

2 Mod smertefuld depressionslidelse, en smerte der har varet døgnet rundt i over 8 år, regnet fra 
år 2017.

3 Mod smertefuld psykotisk angst, en smerte der har varet døgnet rundt i over 8 år, regnet fra år 
2017.

4 Ansættelse  kunne  ske  i  kraft  af  at  kommunen  tilbød  et  tilskud  på  2/3  af  timelønnen,  og 
arbejdgiveren betalte  1/3  af  timelønnen.  Havde kommunen ikke ydet  det  tilskud,  var  Gunnar aldrig 
blevet  ansat.  Det  betyder,  at  Gunnar ikke var ansat på ordinære vilkår,  men på beskyttede vilkår i  
omtrent 5 år.
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PSYKIATRISK SPECIALLÆGEERKLÆRING

Vedr. Gunnar Poulsen Vestergaard (…)

Der  blev  d.d.  foretaget  speciallægeundersøgelse  af  ovennævnte,  i  det  følgende  kaldet 
patienten.  Denne  var  mig  ubekendt.  Patienten  identificerer  sig  tilfredsstillende  med 
sygesikringsbevis. På baggrund af de tilsendte sagsakter, samtale med patient samt objektiv 
psykiatrisk undersøgelse, kan følgende speciallægeerklæring afgives. (…)

Han har tilsyneladende aldrig5 kunne fungere på det ordinære arbejdsmarked, og har haft brug 
for særaftaler. (…)

Medicin:

Tablet Cymbalta 60 mg dagligt6.

Tablet Quetiapin 400 mg dagligt7.

Tablet Tiamin 300 mg dagligt. (...)

Diagnose:

Patienten har helt klart alvorlige kontaktvanskeligheder. Det er lidt vanskeligt at afgøre, om 
det  drejer  sig  om autisme i  form af  Asperger  eller  skizoid  personlighedsstruktur.  Disse  2 
tilstande læner sig tæt op ad hinanden rent klinisk. Sekundært til ensomhed og kontaktvanske
ligheder har han udviklet en kronisk depressiv tilstand. Han bruger alkohol som selvmedicine
ring til at løfte humøret lidt og give lidt mere energi. (…)

Behandling:

Hvad  angår  den  medicinske  behandling  tvivler  jeg  på,  at  denne  kan  blive  effektiviseret 
yderligere. Patienten har uden tvivl fået effekt af Cymbalta og Seroquel og det anbefales at  
fortsætte denne medicinering via psykiater Anne Margrethe Nielsen. (…) jeg tvivler på, at en 
reduktion af  alkoholindtaget eller ophør med alkoholindtaget vil  ændre væsentligt  på hans 
psykiske tilstand. Måske bliver den faktisk dårligere. Derfor mener jeg ikke, at der er nogen 
grund til at være specielt opmærksom på patientens alkoholindtag (…).

Funktionsniveau og prognose:

Patientens funktionsniveau skønnes at være virkelig dårligt. Han har alvorlige kontaktvanske
ligheder  og  endvidere  også  kognitive  vanskeligheder  sekundært  til  en  kronisk 
forstemningstilstand. Han er psykiatrisk færdigbehandlet og derfor kan man på nuværende 
tidspunkt godt vurdere hans endelige funktionsniveau via arbejdsprøvning. Det at han 3 gange 
har været i virksomhedspraktik med dårligt resultat peger på, at hans funktionsniveau varigt 
vil være markant nedsat. Prognosen både hvad angår livskvalitet og arbejdsevne er virkelig 
dårlig.

Konklusion:

(…) Han har igennem en årrække haft en kronisk depressiv tilstand mod kognitive vanskelighe
der og har været i  behandling hos en række forskellige psykiatere.  Patienten har færøske 
forældre, har boet i visse perioder på Færøerne, hvor han blandt andet har været i en virksom
hed som programmør, hvor han arbejdede med halv kapacitet, og der blev givet løntilskud. Nu 
får patienten kontanthjælp og har boet i Danmark siden 2010, idet man på Færøerne tilkendte 
ham førtidspension pga. psykisk sygdom. (…) Umidelbart mener jeg ikke, at hans store alkohol
indtag  giver  anledning  til  et  reduceret  funktionsniveau  eller  forstærker  hans  depression, 
måske tværtimod.  (…) i det aktuelle tilfælde mener jeg ikke det8 har nogen sikker uheldig 
effekt på hans psyke. Patienten er i behandling med 60 mg Cymbalta og 400 mg Seroquel, og  

5 Sidste gang Gunnar var ansat på ordinære arbejdsvilkår på det ordinære arbejdsmarked var i år 
2003.

6 Mod smertefuld depressionslidelse, en smerte der har varet døgnet rundt i over 8 år, regnet fra 
år 2017.

7 Mod smertefuld psykotisk angst, en smerte der har varet døgnet rundt i over 8 år, regnet fra år 
2017.
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jeg  anser  ham  på  mange  måder  som  psykiatrisk  færdigbehandlet.  Derfor  kan  man  nu 
(30.04.2014) vurdere hans erhvervsevne via arbejdsprøvning. Generelt er hans funktionsniveau 
elendigt pga. hans svære kontaktvanskeligheder og kognitive problemer og prognosen mht. ar
bejdsmarkedet og livskvalitet er dårlig.

Jakob Ulrichsen
speciallæge i psykiatri, dr.med., ph.d..

4. 2/5 2014

Afsender:
Carsten Herfelt
lægekonsulent

gladsaxe kommune

Vedr.: Gunnar Poulsen Vestergaard (…)

Vurdering af helbredsmæssige forhold. (...)

Af  oplysningerne  fra  behandlende  psykiatriske  speciallæge  fremgår,  at  Gunnar  Poulsen 
Vestergaard  har  været  i  behandling  hos  speciallægen  siden  oktober  2010.  Han  har  ret 
langvarigt sygdomsforløb med kronisk depression og social angst. Han har i mange år været i 
medicinsk behanling. Medicinen har haft effekt, men han har koncentrations- og hukommel
sesproblemer, og han har problemer med at være sammen med andre mennesker. (...)

Han skønnes at være optimalt medicinsk behandlet.

Omkring alkoholforbruget anfører speciallægen, at (…) en reduktion eller ophør med alkohol 
næppe vil ændre væsentligt på hans psykiske tilstand, måske snarere tværtimod. Han kunne 
muligvis have gavn af social færdighedstræning. Gunnar Vestergaards funktionsniveau skønnes 
at være dårligt. Han har alvorlige kontaktvanskeligheder, og han koncentrations- og hukom
melsesproblemer synes at være en følge af hans depression. (…) (Hans) alkoholindtag skønnes 
ikke at give anledning til reduceret funktionsniveau, og ej heller at have nogen sikker uheldig 
effekt på hans psyke. Psykiatrisk er han færdigbehandlet.

Samlet set er Gunnar Vestergaards funktionsniveau elendigt pga. hans svære kontaktvanskelig
heder og hans kognitive problemer. Prognosen mht. arbejdsmarkedet og livskvalitet er dårlig.

Vurdering:

(…) Der er ingen yderligere behandling, som samlet set vil kunne bedre hans svært nedsatte 
psykiske funktionsevne.

Carsten Herfelt
lægekonsulent
gladsaxe kommune

5. 22.sep. 2015

Det  næste  er  et  dokument,  som  jeg,  Gunnar  Vestergaard,  sendte  til  pensionsrådet  med 
beskrivelser af nogle arbejdsprøvninger: 

(…) Medhjælper i  en kantine på en skole ved årsskiftet  2011/12 eller 2012/13,  så vidt  jeg 
erindrer.  Arbejds-prøvningen sluttede efter to eller tre uger af den årsag, at lederen dag for 
dag så mit  koncentrationsbesvær  blive mere udpræget.  En dag var  det steget til  sådan et 
niveau,  at  han blidt  måtte  fysisk  vejlede  mig fra  den ene arbejdsopgave  til  den anden og 
beskrive detaljeret, hvordan hver bevægelse skulle gøres, i stil med ”du kan tage et fad fra 
vasken og lægge i opvaskemaskinen, og den kurv med bestik kan du også stille ind i opvaske
maskinen. Han talte værdigt, men han fortalte vistnok kommunen, at det var håbløst at have 
mig der. Det skyldes et i forvejen højt stressniveau, som jeg har haft i flere år, og sådant bliver 
så udpræget i et hvilket som helst erhverv på arbejdsmarkedet, at det kan iagttages, at jeg ikke 
er i stand til at orientere mig fysisk. Så konfus og desorienteret bliver jeg.

8 hans alkoholindtag 
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September eller oktober 2014: Medhjælper ved klargøring af computere på lageret hos El-
Giganten. Arbejdet foregik på et lager i et lille og roligt rum med god arbejdsro – egentlig gode  
omgivelser, der passer til mig. Efter nogle dages arbejde opdagede jeg, at jeg havde stået og 
stirret ind i en væg i en halv time, igen konfus og desorienteret. Forløbet blev afbrudt efter et 
par uger. 

Marts  2015:  Praktik  i  Netto  Værebro  under  flexjobordningen.  Igen  lammet  af  stress,  dog 
bevægede jeg mig samtidig fysisk og vimsede forvirret rundt for at hente det ene og det andet.  
Butikschefen beskrev helt korrekt, at det tog mig to timer at ordne en arbejdsopgave, som det 
tager andre et kvarter at ordne.

Det er, hvad der sker, når man sætter en autist til at arbejde. rehabiliteringsteamet har da pligt til at 
have kompetencer til at vide, hvad de skal være opmærksomme på, når de vurderer en autist som mig,  
som fx ovennævnte stresslammelser. Det vil sige, at jeg har et skånebehov, hvor jeg kun er i stand til at 
arbejde, så længe jeg har en assistent stående ved min side, der siger ”du kan tage et fad fra vasken og  
lægge i opvaskemaskinen, og den kurv med bestik kan du også stille ind i opvaskemaskinen, osv. osv.”. 
rehabiliteringsteamet har i årevis sagt indirekte, at jeg med sådant skånebehov kan blive selvforsørgen
de på det ordinære arbejdsmarked under ordinære vilkår . Men spørgsmålet er, om det er realistisk at 
forvente det. Problemet kommer til at ske igen og igen for evigt. rehabiliteringsteamet og pensionsud
valget  er  bedøvende ligeglade med,  at  jeg har haft  det  sådan i  arbejdsprøvninger de sidste  10 år. 
Tværtimod har de den holdning, at det ikke skal dokumenteres. Deres dårlige undskyldning lyder sådan 
her:

”Vi i rehabiliteringsteamet mener, at praktikperioder der har varet 2 eller 3 uger ikke siger 
særligt meget, og vores kendskab til dig er derfor begrænset. Vi ved ikke særligt meget om 
dig, så efter to års (fra år 2013 til år 2015) løbende sag om jobafklaringsforløb sætter vi gang i 
et ressourceforløb for at begynde at afklare din arbejdsevne”. 

Og kommunen har endda også blankt afvist mine mange, mange anmodninger i årevis om, at rehabilite
ringsteamet har pligt til at bestille sundhedsfaglig undersøgelse af de førnævnte stresslammelser. Det 
har jeg ret til ifølge BEK nr 1092 af 03/08/2016 fra Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering § 2 
Stk. 2:

”Ved  sundhedsfaglig  vurdering  forstås  den  vurdering  af  borgerens  helbredsmæssige 
muligheder  for  arbejde  eller  uddannelse  (...),  som  klinisk  funktion  yder  i  sager,  der  skal 
behandles i rehabiliteringsteamet, i sager, hvor borgeren er i jobafklaringsforløb, ressourcefor
løb, fleksjob (…). Klinisk funktion (i regionen) afgiver den sundhedsfaglige vurdering i form af 
en speciallægeattest på baggrund af en konsultation med borgeren.”

Jeg  vil  minde  om,  rehabiliteringsteamet  og  pensionsudvalget  kun  én  enkelt  gang  bestilte  den 
konsultation med borgeren, nemlig i april 2014. Den blev dog kun bestilt, fordi at jeg klagede til Fol ke
tingets Ombudsmand om manglende sundhedsfaglige undersøgelser. Det vil de ansatte i kommunen 
ikke så gerne gøre. Derfor handler de ud af uvidenhed, og de vil blive ved med at fastholde et yderst  
begrænset kendskab til min sygdom. Det beviser netop, hvor stor en modstand jeg er oppe imod. Mod 
uvidenhed kæmper guderne forgæves.

Jeg var nødt til at rykke rehabiliteringsteamet for det i smertefulde 10 måneder, hvor jeg mange gange 
anmodede om sådan sundhedsfaglig undersøgelse. Det burde kun have taget 3 måneder for kommunen 
at bestille det, ikke 10 måneder. Det tyder på, at det eneste, der har kunnet få rehabiliteringsteamet til 
at bestille en sundhedsfaglig undersøgelse i min sag, er, at der foreligger en klagesag inde hos Folke
tingets Ombudsmand. Det beviser netop, hvor stor en modstand jeg er oppe imod. Mod uvidenhed 
kæmper guderne forgæves.

Jeg har boet i Danmark og på Færøerne i forskellige perioder:

1975 Født i Danmark
1981 På Færøerne i Tórshavn
1985 I Danmark forskellige steder, bl.a. Albertslund og Esbjerg
2002 På Færøerne på Tvøroyri og i Tórshavn
2010 I Danmark i gladsaxe kommune indtil dags dato

Til jer 6 ovennævnte nyhedsmedier (Berlingske Tidende, Politiken, m.fl): 

• Ja, der er heldigvis byrådsvalg snart. I 6 aviser har vel tidligere dækket førtidspensionssager, 
hvor kommuners sagsbehandling bliver belyst, formoder jeg, hva'? Gladsaxes byrådskandidaters 
egne vælgere læser jo jeres aviser, og byrådskandidater lytter jo til, hvad vælgerne vil spørge 
om, ikke? Der giver meningsmålinger jo et mægtigt udtryk, ikke? He he ;-)

• Dette brev udgør vel interessant nyhedsstof, når  Gladsaxes byrådskandidater vil fortælle jeres 
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læsere, hvilke gode gerninger kandidaterne vil gøre de næste 4 år. I redaktører er velkomne til  
at lade en journalist kontakte mig for at kunne skrive endnu en artikel om serien af førtidspen
sionssager, hvor kommunens ansatte begår omfattende fejl og mangler i sagsbehandlingen. Jeg 
står gerne frem med navn og ansigt i et landsdækkende skriftligt nyhedsmedie for at berette om 
denne tragiske sag, hvor det er gået helt galt for rehabiliteringsteamets og pensionsudvalgets 
objektivitet og faglighed. I må gerne belyse dette problem endnu en gang for jeres læsere.

Flere gange har kommunen fortalt mig dette: 

"pensionsudvalget finder, at de helbredsmæssige forhold (skizoid personlighedsforstyrrelse) i 
sig selv ikke forhindrer din deltagelse på arbejdsmarkedet eller i beskæftigelsesrettede foran
staltninger."

Når rehabiliteringsteamet og pensionsudvalget fremhæver, at jeg lider af skizoid personlighedsstruktur, 
så er jeg nødt til  at  minde om, at  det kun er en lille del  af  foreliggende dokumentationsgrundlag. 
Skizoid betyder, at min evne til at kommunikere tovejs er anstrengt, da jeg er autist. Men det er ikke 
derfor, jeg har været i psykiatrisk behandling i 20 år. Der står meget mere end det i foreliggende doku
mentationsgrundlag, som rehabiliteringsteamet og pensionsudvalget bare har syltet i en skuffe i årevis: 
Der står  smertefuld depression,  smertefuld angst og koncentrationsbesvær. rehabiliteringsteamet 
og  pensionsudvalget  springer  jo  selvfølgelig  bare  let  hen  over  alt,  hvad  der  er  væsentligt  i  min 
smertefulde sygdom. De kan jo ikke så godt lide at forholde sig til kendsgerninger, der peger på en før
tidspension.  De har jo en stærkt politisk præget dømmekraft. De har i flere år bedre kunnet lide at 
fordreje  mine  tungt  alvorlige  psykiske  kæmpeproblemer  om  til  bare  småting  med  beskrivelsen 
”psykiske  begrænsninger”.  På  den  måde  har  rehabiliteringsteamet  og  pensionsudvalget  begået 
kvaksalveri siden år 2013, da de selektivt bedst kan lide at se bort fra beviser, der peger på en før tids
pension til mig. Det opfylder netop deres personlige fordomme og tilfredsstiller deres stærke politiske 
målsætning om, at alle skal i arbejde. Midlet for at nå dertil er at sylte alle lægeerklæringer i en skuffe 
på ubestemt tid.

Jeg siger ikke, at rehabiliteringsteamet og pensionsudvalget tog bind for øjnene, da de læste foreliggen
de dokumentationsgrundlag i min sag. Jeg siger, at de tog de politiske briller på, da de læste foreliggen
de dokumentationsgrundlag. De anvender jo naiv kassetænkning sådan her: ”Når man kan reparere en 
bil, så den kan blive godt kørende igen, så skal man også kunne reparere enhver syg borger, da enhver  
syg borger skal blive godt kørende igen. Det skal skal skal enhver borger” ifølge kommunen. Jeg mener, 
at det er kvaksalveri.

Ved et møde med rehabiliteringsteamet 12.06.2017 refererer de mødet sådan her:

”(...) rehabiliteringsteamet spørger Gunnar om, hvad der sker i ham, når han pludselig ikke er i 
stand til at møde op efter en forudgående periode med stabilt fremmøde. Han fortæller, at han 
meget hurtigt opnår et højt stressniveau og bliver forvirret. Det drøftes med Gunnar, om et 
bedre kendskab til den konkrete opgave ikke ville kunne afhjælpe stress og forvirring, men han 
fastholder, at han fortsat vil bruge 2 timer på opgaver andre bruger 15 minutter på, som under 
seneste praktik. (...)”

Jeg kan oplyse, at ovenstående citat rummer 2 misforståelser:

1. Det var ikke et frit valg, at det tog mig 2 timer at løse en arbejdsopgave, som andre kan gøre på 
15 min. Jeg ville nemlig helst kunne klare det på 15 min.

2. Et nytteløst husråd fra rehabiliteringsteamet lyder sådan her: ”(...) om et bedre kendskab til den 
konkrete  opgave  ikke  ville  kunne afhjælpe  stress  og  forvirring  (...)”  Men  jeg  kendte  alt  til  
hvordan den konkrete opgave kunne løses. Det indebar at scanne nogle varer med en håndholdt 
scanner  og  lade  en  printer  på  kontoret  printe  prisskilte.  Disse  prisskilte  skulle  sættes  i 
hyldeforkanterne ved de enkelte varer. En enkel  opgave,  som jeg let  forstod.  Det vidste jeg 
fuldkomment godt. Men rehabiliteringsteamet anvender samme burhønelogik, som enhver kas
semedarbejder i et eller andet supermarked ville anvende, nemlig at sige at ”det kræver da bare 
et bedre kendskab til den konkrete opgave for at kunne afhjælpe stress og forvirring”. 

Jeg har selv siddet ved kassen i supermarked, og jeg ved, hvor simpel logik, vi anvender der. Men reha
biliteringsteamet kan ikke længere bruge sådan naivitet til at forstå psykisk sygdom.

I de første 3 uger af min praktik i supermarked i år 2015, mødte jeg stabilt op. Den fjerde uge havde jeg 
misforstået, hvilken dag, jeg skulle møde op. Jeg troede jeg skulle møde om fredagen, men jeg skulle 
egentlig være mødt op om mandagen i den uge og blev bedømt som værende udeblevet fra vagt. En 
enkel misforståelse.

Desuden havde butikschefen allerede i den tredje uge sagt følgende til mig: ”Det er muligt, at du bliver 
ansat som flexjobber, men det bliver ikke i den her butik. Jeg ser ikke nogen grund til at have dig kun 2 
timer om ugen”.
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De eneste, der kan beskrive og behandle min elendige funktionsevne, er eksperter. Sådanne eksperter 
er  også  de  eneste,  der  kan  bedømme,  om alle  behandlingsmuligheder er  udtømte.  Eksperter  har 
allerede bedømt, at alle behandlingsmuligheder for mit vedkommende er udtømte, hvilket står i forelig
gende  dokumentationsgrundlag.  rehabiliteringsteamet  og  pensionsudvalget  har  påstået  helt  det 
modsatte af, hvad der står i disse lægeerklæringer. Sådanne lægeerklæringer er citeret i begyndelsen 
af dette brev.

Et samtaleemne, der tit er oppe at vende, er mit indtag af alkohol. Jeg drikker hvad der svarer til 15 
pilsnerøl hver dag, dvs. 15 genstande alkohol om dagen. Det er for at lindre smertefuld depression og 
smertefuld angst. En ekspert, Jakob Ulrichsen, speciallæge i psykiatri, Dr.med., Ph.d. har endegyldigt 
fastslået følgende:

”Han (Gunnar) bruger alkohol som selvmedicinering til at løfte humøret lidt og give lidt mere 
energi.

Jeg tvivler på, at en reduktion af alkoholindtaget eller ophør med alkoholindtaget vil ændre 
væsentligt på hans psykiske tilstand. Måske bliver den faktisk dårligere. Derfor mener jeg ikke,  
at der er nogen grund til at være specielt opmærksom på patientens alkoholindtag.

Umidelbart mener jeg ikke, at hans store alkoholindtag giver anledning til et reduceret funk
tionsniveau eller forstærker hans depression, måske tværtimod.  (…) i det aktuelle tilfælde 
mener jeg ikke det har nogen sikker uheldig effekt på hans psyke.”

rehabiliteringsteamet og pensionsrådet har pligt til at betragte ovennævnte eksperts ord som lov. pen
sionsrådet har ikke nogen ret til at vurdere anderledes end denne ekspert gør. Al vurdering fra pen
sionsrådet, der strider mod denne eksperterklæring er forkastelig.

Alligevel har rehabiliteringsteamet og pensionsudvalget bidt sig fast i en lille godbid, der udgøres af en 
inhabil læges erklæring. pensionsrådet skriver således:

”Lægen (praktiserende læge) anser alkoholen som for stort et problem for dig til, at du kan 
komme på arbejdsmarkedet. (…) Teamet vurderer, at der fortsat kan være mulighed for, at al
koholafvænning kan medføre en udvikling af dit funktionsniveau og muligvis også din arbejds
evne”

Jeg kan oplyse, at min praktiserende læges udtalelse er ugyldig af flere årsager:

1. Han (min  praktiserende læge) ved om min arbejdsevne, at jeg har pollenallergi og eksem på 
huden. Det vil sige, at han intet konkret ved om min arbejdsevne,

2. han har ikke speciale i psykiatri, 

3. han er inhabil, da han har behandlet mig gennem flere år.

Derfor kan hans erklæring om mit alkoholindtag ikke anvendes til noget som helst. Det er forbudt. reha
biliteringsteamet og pensionsrådet har derfor pligt til at se bort fra hans udtalelse. Den kan I nemlig 
ikke længere bruge som en lille godbid til at opfylde jeres personlige fordomme om mit alkoholindtag 
som hidtil. I skal udelukkende anvende eksperterklæringen fra Jakob Ulrichsen, speciallæge i psykiatri, 
for så vidt angår mit alkoholindtag. Den står i begyndelsen af dette brev.

Jeg nedlader mig ikke til at skrive gladsaxe, rehabiliteringsteamet, pensionsudvalget og byrådet med 
stort  forbogstav,  da de groft  har sjoflet  mig i  måned efter  måned og år efter år.  Jeg deaktiverede 
autokorrektur i mit tekstbehandlingsprogram, for at det teknisk kan lade sig gøre at påbegynde en 
sætning med lille forbogstav.

rehabiliteringsteamet beretter følgende fra mødet med mig 12.06.2017:

”Gunnar  fortæller  indledningsvis  om  store  stressbelastninger,  depression  og  angst.  Han 
beskriver, at hver gang han skal noget ude eks. på en arbejdsplads, så hober tingene sig op 
hjemme eks. opvasken. Gunnar tilbyder at tage billeder af sin lejlighed for at vise rehabilite
ringsteamet det kaos, der opstår i hjemmet. Han bekræfter at modtage støtte jf. Lov om social 
service §85 én gang om ugen, og han oplyser, at han gerne vil have støtte 2 gange om ugen.  
Hans socialpædagogiske støtteperson hedder Anette, og hun giver ham gode råd vedrørende 
opvask og komfur.”

rehabiliteringsteammedlemmer i min kommune har formodentlig mange gange hørt om mennesker, der 
lider  af  svær  depression.  Sådanne  hårdt  depressionsramte  mennesker,  lige  som  jeg,  kæmper  en 
smertefuld kamp bare for at stige ud af sengen og kæmper endnu en smertefuld kamp bare for at kunne 
tage opvasken. Og at en smertefuld angstlidelse kommer oveni gør tilstanden endnu mere smertefuld. 
Men det er rehabiliteringsteamet og pensionsrådet da bedøvende ligeglade med. De noterer bare, at 
det er ”psykiske begrænsninger”. Det er en uprofessionelt overfladisk forklejnende vurdering. 
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rehabiliteringsteamets og pensionsrådets indsats i min sag synes at være en skændsel på det sociale 
område, når de ikke kan finde ud af at forvalte Pensionslovens § 16 og § 17 og § 20 på en forsvarlig 
måde. Jeg vil have den ydelse, som jeg har ret til. Den vil jeg have lige nu. Det kan I sagtens. For I har 
tidligere bevist, at jeres holdning er som et siv, der vajer i vinden, alt efter hvad vej den politiske vind 
blæser:

• Det tog jer 10 måneder at  bestille den speciallægeundersøgelse,  som jeg havde anmodet om og 
rykket for mange gange. Kun fordi jeg klagede til Folketingets Ombudsmand bestilte I den undersøg
else.  Havde  jeg  ikke  klaget  til  Ombudsmanden,  var  der  formodentlig  gået  20 måneder  eller  30 
måneder i stedet for.

• I december 2016, da jeg sendte en fyldig klage til Folketingets Ombudsmand om pensionsudvalgets 
afslag på ansøgning på førtidspension, gik der kort tid, nemlig indtil

• januar 2017, da en sagsbehandler i gladsaxe kommune sagde til mig: ”Gunnar, kommunen mener nu 
at der er belæg for en førtidspension til dig. Du ligger lige på vippen til en førtidspension”. Det fik jeg 
enormt megen tillid til. 

• I  marts  2017  sendte  Folketingets  Ombudsmand  mig  et  svar,  hvor  en  af  deres  ansatte  havde 
misforstået noget. Hun skrev: ”Jeg indleder ikke en Ombudsmandsundersøgelse, da jeg personligt 
mangler faglig viden om emnet”. Men Ombudsmanden bør da kunne have adgang til rådgivning fra 
eksperter, som er speciallæger med speciale i psykiatri. Det bør kunne lade sig gøre.

• Folketingets Ombudsmand sendte en kopi af det videre til gladsaxe kommune. kommunen ændrede 
for anden gang politisk holdning igen: ”Gunnar, vi mener alligevel ikke, at der er belæg for en førtids
pension til dig.” Det følte jeg som et brutalt tillidssvigt,  især efter så mange måneders venten. Det 
forklarer min udtalte frustration og vrede.

Så I  i  kommunen mente kortvarigt at der var belæg for en førtidspension til  mig, og så skiftede I 
pludselig politisk retning og mente at der alligevel ikke var belæg for det. Jeg følte mig groft sjoflet af  
gladsaxe kommune over sådant pludseligt politisk vendekåberi.

Det beviser, at jeres (kommunens) holdning er som et siv, der vajer i vinden, alt efter hvad vej den 
politiske vind blæser. I foretager jo kun fornuftige handlinger i min sag, når der foreligger en klagesag 
inde hos Folketingets Ombudsmand.

Jeg kender  alt  for  godt  rehabiliteringsteamets og pensionsrådets dårlige  undskyldninger,  der  lyder 
sådan her: 

1. ”Ud fra de foreliggende oplysninger kan der ikke siges noget om, i hvilket omfang din arbejdsevne 
kan  udvikles  -  i  nogen grad  (…)  Vi  finder  det  ikke  dokumenteret,  at  din  arbejdsevne  ikke  kan 
forbedres med social lovgivning eller øvrig lovgivning osv. osv.”

Ovenstående udtalelse er fusk med kendsgerningerne, hvilket I har bedrevet i mange år. Bare læs 
foreliggende dokumentationsgrundlag i begyndelsen af det her brev en gang til, og det bliver klart 
for jer, hvor meget I  har  fusket med kendsgerningerne  i årevis.  Foreliggende lægeerklæringer er 
egentlig meget klare og entydige, så hold op med at påstå det modsatte af, hvad der står i foreliggen
de dokumentationsgrundlag. Der står nemlig ifølge Carsten Herfelt:

”Der er ingen yderligere behandling, som samlet set vil kunne bedre hans (Gunnars) svært nedsatte 
psykiske funktionsevne.”

2. Endnu en dårlig undskyldning fra rehabiliteringsteamet og pensionsrådet lyder sådan her: 

”Nu er det ikke kun lægeerklæringer, der afgør en førtidspensionssag, for vi i rehabiliteringsteamet 
vil gerne danne os et helhedsindtryk for kunne få et retvisende billede”. 

Jamen det argument bruger I jo bare til at sylte lægeerklæringer i en skuffe i årevis for at lade jeres 
egne personlige  fordomme få  magt.  Jeg vil  minde  jer  om,  at  I  har  lovpligt  til  at  handle  i  nøje 
overensstemmelse med lægeerklæringerne. Det står i lov om social pension § 17 stk. 2, som siger 
sådan her:

”Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspen
sion, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumenta
tionsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam (...).  Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart 
efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumen
tationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension”.

Det betyder, at I har lovpligt til at handle nøjagtigt i overensstemmelse med lægeerklæringerne i 
foreliggende dokumentationsgrundlag, især når I i graverende grad mangler faglig viden om min 
sygdom. I har ikke lov til at afgøre anderledes, end det der står i de lægeerklæringer. Hvordan mon 
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Ankestyrelsen vil bedømme den, hva'?

De  byrådsmedlemmer  der  er  med  i  Sundheds-  og  Handicapudvalget,  Beskæftigelses-  og 
Integrationsudvalget bør kunne forklare overfor jer 6 nyhedsmedier, hvorfor rehabiliteringsteamet og 
pensionsudvalget i min sag i årevis har

1. handlet ud af faglig uvidenhed, ligesom som at handle i blinde, 

2. nægtet  at  bestille  flere  nødvendige  sundhedsfaglige  undersøgelser  på  trods  af  gentagne 
anmodninger om det fra mig gennem flere år, 

3. anvendt en inhabil læges erklæring,

4. foretaget selektiv skjulen og selektiv fremhævelse af kendsgerninger,

5. syltet afgørende dokumentation i en skuffe i årevis,

6. fusket med foreliggende dokumentationsgrundlag.

rehabiliteringsteamets  og pensionsrådets indsats  i  min sag synes at  være en skændsel,  belastende 
gladsaxe kommunes omdømme. Hvordan mon Ankestyrelsen bedømmer den, hva'?

Ja, der er heldigvis byrådsvalg snart. Jer 6 aviser har vel tidligere dækket førtidspensionssager, hvor 
kommuners sagsbehandling bliver belyst, formoder jeg. Gladsaxe yrådskandidaters egne vælgere læser 
jo jeres aviser, og byrådskandidater lytter jo til, hvad vælgerne vil spørge om, ikke? He he ;-)

Jeg skrev til byrådet i gladsaxe kommune allerede i år 2014 og 2015 om graverende fejl og mangler i  
sagsbehandlingen, men jeg synes ikke byrådet gjorde nogen væsentlig indsats i min sag, selv om det er 
deres pligt. Det kunne de ikke finde ud af. Det er for dårligt, at de ikke kunne finde ud af det. Jeg kan 
allerede  nu  forestille mig, hvilken dårlig undskyldning, byrådet vil anvende. Den lyder formodentlig 
sådan her: ”Byrådet kan ikke gå ind i enkeltsager, eftersom osv. osv.” Jooooo, det er jeres forbandede 
pligt som byråd at gå ind i en enkeltsag, når en borger henvender sig. Lad være med at bruge den 
dårlige undskyldning en gang til.

Når nu I kommunens ansatte, herunder byrådsmedlemmer, rehabiliteringsteamet og pensionsudvalget i 
årevis har været dygtige nok til at 

• bøje lovgivningen tilfredsstillende jeres personlige politiske motivation til ikke at tilkende mig førtids
pension, så er I da også dygtige nok til at 

• anvende loven korrekt og anerkende det omfattende, betydelige og entydige dokumentationsgrund
lag, der peger på en førtidspension til mig.

Det har taget mig mere end 20 dage at skrive det her brev, for jeg er kun i stand til at koncentrere mig i 
20 minutter ad gangen.

Min helbredsmæssige situation rent psykisk er blevet
• forværret med stress og frustration i løbet af de fire år, hvor gladsaxe kommune groft har sjoflet mig 

og holdt mig hen det meste af tiden med 
• formålsløs venten på en førtidspension uden tidshorisont at forholde mig til - i månedsvis ad gangen 

– endda helt op til fem måneder uden nogen tidshorisont eller oplysende information. Alene de fire 
års forsømmelse fra kommunens side burde være nok til at afslutte den her beskæftigelsesafklaring 
omgående, da jeg har været pint og plaget mere end nok med alt for mange måneders og års venten 
forgæves, hvor rehabiliteringsteamet rent faktisk stadfæster, hvor forgæves det har været, når de 
siger: ”Vi ved ikke særligt meget om dig, så efter to års (fra år 2013 til år 2015) løbende sag om job
afklaringsforløb sætter vi gang i et ressourceforløb for at begynde at afklare din arbejdsevne”. pen
sionsudvalget  skriver  selv:  "Som hovedregel  skal  arbejdsevnen  forud  for  tilkendelse  af  et  varigt 
forsørgelsesgrundlag - herunder førtidspension - være afprøvet bredt i praksis. (...) Der kan alene 
fraviges fra hovedreglen i tilfælde, hvor den praktiske klarlæggelse eller deltagelse i ressourceforløb 
vil 

• forværre den helbredsmæssige situation, eller hvor foranstaltningen er åbenbart 
• formålsløs."

Hør nu her, kommune: Giv mig dog min førtidspension.

Med frustreret og vred hilsen
Gunnar Vestergaard
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