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FØRTIDSPENSIONSAFGØRELSER 
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HjulmandKaptain er blandt Danmarks store 
advokatfirmaer med over 150 ansatte, 
heraf 55 jurister, som alle samarbejder 
inden for en lang række juridiske 
specialistområder. 
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VORES VIDEN  
ER DIN STYRKE 



DAGSORDEN 

• Kort om førtidspensionssystemet 
• Hvordan opleves systemet 
• Domstolsprøvelsen 
• ”Rikke”-sagen 
 
• Spørgsmål 
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FØRTIDSPENSIONSSYSTEMET 

Invalideforsikring 
Invaliderente 
Invalidepension 
Førtidspension 
 højeste 
 mellemste 
 almindelig forhøjet 
Førtidspension 
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FØRTIDSPENSIONSSYSTEMET 

Kriterier for tilkendelse 
 
1921  nedsættelse af erhvervsevnen til en tredjedel eller derunder 
 
1965  nedsættelse af erhvervsevnen til halvdelen – en tredjedel – det ubetydelige 
 
2003  nedsættelse af arbejdsevne - Ikke i stand til at blive selvforsørgende 
 
2013  Reformen 18 år -> 40 år 
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FØRTIDSPENSIONSSYSTEMET 

Momenter i vurderingen  1921 
 
Medicinsk vurdering 
Dygtighed 
Uddannelse 
Viljeskraft 
Energi 
Tidligere beskæftigelse 
Tilsvarende sund person i samme egn 
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FØRTIDSPENSIONSSYSTEMET 

Momenter i vurderingen 2003 - 2016 
 
LFF2000-2001.1.1.137 
Begrebet arbejdsevne 
Ressourceprofil 
Forberedende skema til rehabiliteringsteam 
 
Behandlingsmuligheder - Revalideringsmuligheder 
 

 

Sygedagpenge – kontanthjælp - ressourceforløb – revalidering - fleksjob 
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HVORDAN OPLEVES SYSTEMET ? 

Sagsbehandler 
Jobkonsulent 
2. Aktør 
Socialmedicinsk enhed 
Rehabiliteringsteam 
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DOMSTOLSPRØVELSEN 

U2000.645H 
U2001.229H 
U2001.768H 
U2002.1488H 
U2003.1011H 
U2006.405H 
U2006.526H 
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DOMSTOLSRPRØVELSEN 

Forvaltningsretligt skøn 
 
Klart og sikkert grundlag for at tilsidesætte 
ankestyrelsens afgørelser 
 
Betydningen af fejl eller ugyldighed 
 
Bevisførelsen 
 medvirket lægekonsulent 
 klare lægelige vurderinger 
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RIKKE – SAGEN 

Angstproblematik 
Lægelige udtalelser 
Kommunal lægekonsulent 
Forslag om bostøtte 
Afslag pension 
 Ålborg kommune 
 Ankestyrelsen (ingen lægekonsulent) 
Byretten 
 vidneforklaring psykiater 
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BYRETTENS PRÆMISSER 

Ifølge de foreliggende lægelige oplysninger, herunder navnlig den 
psykiatriske speciallægeerklæring … og vidneforklaringen afgivet af samme,  
må det lægges til grund, at Rikke lider af en ængstelig evasiv personlighedsstruktur og at tilstanden 
er af svær karakter og må betegnes som kronisk. En angstlidelse, som den 
hun lider af, er efter alle foreliggende lægelige oplysninger ikke tilgængelig 
for behandling og en eventuel behandling, f. eks. i form af bostøtte kan ikke 
antages, at kunne medvirke til at forbedre arbejdsevnen. Tværtimod må der 
efter de lægelige oplysninger antages at være en risiko for, at en sådan 
ordning kan virke pressende og yderligere angstfremkaldende. De øvrige 
oplysninger, der foreligger om Rikkes funktionsniveau m.v., taler 
heller ikke for, at der skulle være nogen realistisk mulighed for, at hendes 
arbejdsevne vil kunne forbedres. 
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LANDSRETTENS AFGØRELSE ? 
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SPØRGSMÅL ? 
 
 

Marianne Fruensgaard  / Advokat (H), Partner 
mfr@70151000.dk 
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Det sammenkædede billede kan ikke vises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontroller, at hyperlinket peger på den korrekte fil og placering.

http://www.hjulmandkaptain.dk/
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