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SAGEN KORT 
På grund af mistanke om alvorlige fejl i Lægeservices lægeskøn, der ofte har afgjort syge 
menneskers fremtid, besluttede Randers Byråd den 29. september 2014 at undersøge en 
række sygedagpengesager, hvori der indgik lægeskøn fra Lægeservice.1

Den  8.  december  2014  besluttede  byrådet  de  nærmere  detaljer  for  undersøgelsen , 2

nemlig:

- at gennemføre en stikprøveundersøgelse af 30 ud af de 523 sager, Lægeservice 
skønnes at have deltaget i,

- at  Region Midtjyllands afdeling for  Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering 
uden at  kende  Lægeservices  lægeskøn skulle  udarbejde  et  nyt  lægeskøn på 
baggrund  af  de  oplysninger,  der  var  tilgængelige  for  Lægeservice,  i  de  30 
udtrukne sager,

- at kommunens revisionsfirma, BDO, herefter skulle  vurdere de socialretlige 
følger af det nye lægeskøn, og

- at BDO skulle stå for at udtrække de 30 sager ud fra et tilfældighedsprincip.

Randers Kommune aftaler med BDO, at der ikke er brug for et opstartsmøde, og at 
BDO bare skal sende rapporten, og at der ikke skal holdes møder eller på anden vis 
snakkes sammen om den endelige rapport, når den ligger klar.3

Som aftalt sender BDO den 12. maj 2015 den endelige rapport  til Randers Kommune. 4

Rapporten konkluderer: 

 Se aktnr. 11

 Se aktnr. 112

 I aktnr. 5 foreslår BDO, at der skal holdes et “afsluttende møde om den udførte gennemgang.” 3

Det afslår forvaltningen i aktnr. 6, og BDO retter derfor tilbuddet til herefter i aktnr. 7. I 
overenstemmelse hermed er et afsluttende møde heller ikke med i BDO’s tilbud i aktnr. 15. I aktnr. 
16 meddeler forvaltningen, at det ikke er “nødvendigt med et opstartsmøde”. I aktnr. 18 sender 
BDO et mere detaljeret tilbud, hvoraf det fremgår: “Gennemgangen er inkl. kort notat pr. sag, men 
ekskl. samlet skriftlig eller mundtlig opsamling. Opgaven udføres uden indledende eller afsluttende 
møde.” Af det endelige forslag til aftale fra BDO (aktnr. 47) fremgår: “Opgaven udføres uden 
indledende møde eller afsluttende møde” (s. 4) samt “der forventes ikke aftalt møder” (s.4). I aktnr. 
48 bekræfter Randers Kommune aftalen. 

 Se aktnr. 674
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- at der i 13 ud af 29 sager er en betydende forskel i de to lægeskøn,
- at  forskellen  i  seks  af  sagerne  kunne  have  ført  til,  at  sagen  var  forløbet 

anderledes (fx tilkendelse af anden ydelse, tidligere fremlæggelse af sagen for 
rehabiliteringsteam osv.), og 

- at  Klinisk  Socialmedicin  og  Rehabilitering  finder,  at  seks  af  sagerne  er 
utilstrækkeligt lægeligt oplyst, mens Lægeservice kun finder, at det er tilfældet 
i to af sagerne, og BDO kan derfor ikke afvise, at de fire sager, hvor Læge-
service ikke fandt,  at  sagerne var  utilstrækkeligt  oplyst,  var  forløbet ander-
ledes,  hvis  lægeskønnet fra Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i  stedet 
havde lagt til grund for sagens behandling.

Den konklusion bryder borgmesteren sig tilsyneladende ikke om. I hvert fald bryder 
hans forvaltning den oprindelige aftale og lægger i telefonsamtaler, mails og på møder et 
massivt pres på BDO for at få ændret konklusionen.5

Og det virker. BDO ændrer sine konklusioner, og borgmesteren får den frifindelse, han 
måske  mener  at  have  bestilt.  Men  ikke  nok  med  det.  Embedsmænd  i  Randers 
Kommune får endda lov til at føre pennen for BDO og formulerer centrale dele af den 
censurerede rapports konklusion. 

Nu får piben en helt anden lyd. Den 25. juni 2015 sender BDO nemlig en censureret 
rapport , hvis konklusion er:6

- at der i 12 ud af 29 sager er en betydende forskel i de to lægeskøn,
- at forskellen i ingen af sagerne havde ført til, at sagen var forløbet anderledes 
(fx  tilkendelse  af  anden  ydelse,  tidligere  fremlæggelse  af  sagen  for  rehab-
iliteringsteam osv.), og 

- at det, at Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering finder, at seks af sagerne er 
utilstrækkeligt lægeligt oplyst, mens Lægeservice kun finder, at det er tilfældet 
i to af sagerne, nu ikke længere giver BDO anledning til at bemærke, at de fire 
sager, hvor Lægeservice ikke fandt, at sagerne var utilstrækkeligt oplyst, var 
forløbet  anderledes,  hvis  lægeskønnet  fra  Klinisk  Socialmedicin  og  Rehab-
ilitering i stedet havde lagt til grund for sagens behandling.

Lad os se lidt på begrundelsen for BDO’s flugt fra sine tidligere konklusioner. 

 Se side 11-20. Faktisk starter pressionen, allerede før BDO har afleveret den endelige rapport. I 5

aktnr. 57 skriver forvaltningen til BDO: “I afsnittet om den socialfaglige vurdering skal der sættes et 
stykke ind om, at Randers Kommunes sagsbehandling har været korrekt.” I aktnr. 58 stiller BDO 
sig dog kritisk over for det bastante krav, idet det: “ligger noget uden for, hvad vi har vurderet.”

 Se aktstykke 936
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Den 22. juni 2015 sender BDO sit første udkast til en rapport, der i modsætning til 
rapporten af 12. maj 2015 siger det, borgmesteren kan li’ at høre. I udkastet står:

“BDO  har  i  denne  endelige  vurdering  især  lagt  vægt  på  kommunens  redegørelse  for, 
hvorledes forvaltningen foretager sin egen vurdering af underliggende lægebilag, således 
at sagsbehandlingen kan forløbe uafhængigt af lægeskøn (…)”7

Men hvordan kan sagsbehandlingen forløbe uafhængigt af lægeskøn? Der er tale om 
sygedagpengesager og dermed borgere, der er helt eller delvist uarbejdsdygtige på grund 
af sygdom. Derfor er det svært at forestille sig en sag, hvor borgerens helbredsmæssige 
forhold er uden betydning for kommunens behandling af sagen. 

Med  andre  ord:  formuleringen  afslører  en  fundamental  mangel  på  indsigt  i 
sygedagpengeområdet. 

Den  vurdering  deler  borgmesterens  embedsmænd,  og  de  kommer  derfor  BDO til 
undsætning med række formuleringer, som BDO kopierer og sætter ind i konklusionen 
uden én eneste ændring.  8

Her  introducerer  borgmesterens  embedsmænd  pludselig  en  ny  forklaring,  nemlig 
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension af april 2015. 

Men den forklaring holder ikke. Flere af de 6-10 sager, som BDO i rapporten af 12. maj 
2015 mente kunne have fået et andet forløb, hvis det nye lægeskøn i stedet havde været 
anvendt, handler nemlig slet om førtidspension. 

Samtidig skal det bemærkes, at praksisundersøgelsen af april 2015 ikke kunne ligge til 
grund  for  behandlingen  af  nogen  af  sagerne.  Den  var  nemlig  slet  ikke  udgivet,  da 
sagerne blev behandlet. 

Og så  presser  et  spørgsmål  til  sig  på:  Lå  et  kendskab til  Ankestyrelsens  praksis  på 
området ikke til grund for BDO’s vurderinger i rapporten af 12. maj 2015? For hvis ikke 
det gjorde det, står BDO med et alvorligt forklaringsproblem.

 “De lægelige oplysninger er kun ud af flere elementer i vurderingen,” skriver BDO i 
den censurerede rapport. Og det er korrekt. Men set i lyset af, at Randers Kommune i 
2014  smed  ca.  1,6  millioner  kroner  efter  lægeskøn  Vibeke  Manniches  firma,  Læge-
service,  virker  det  meget  betænkeligt,  når  Randers  Kommune  nu  påstår,  at  læge-
skønnene skulle spille en så lille rolle, at forskellene mellem de to lægeskøn er uden 

 BDO’s udkast til rapport af 22. juni 2015. Se aktstykke 79.7

 Se side 18-198
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betydning i samtlige 29 sager. For hvorfor har Randers Kommune så brugt så mange 
penge på at indhente dem?

Der kan kun være to grunde til det uskønne forløb. Enten må BDO have følt sig presset 
til  at  skrive  det,  Randers  Kommune  gerne  ville  have  -  eller  også  er  de  så  lallende 
inkompetente, at undersøgelsen ikke er det papir værd, den er skrevet på.

Men ligegyldigt hvad grunden er,  står vi  med en undersøgelse,  vi  ikke kan bruge til 
noget. Og det er endnu et svigt af en gruppe sårbare mennesker, der er svækket på 
grund af sygdom og derfor sjældent har kræfter til at kæmpe for deres retssikkerhed. 

Når byrådet behandler BDO-undersøgelsen på sit møde mandag den 31. august 2015, 
stiller Velfærdslisten derfor følgende ændringsforslag:

“Velfærdslisten foreslår:

1) at der laves en ny socialfaglig vurdering af de nye lægeskøn i de 29 sager,
2) at vurderingen foretages af en reelt uvildig instans, der ikke er økonomisk afhængig 

af Randers Kommune, for eksempel en universitetsprofessor, og
3) at  byrådet  på  baggrund  af  den  nye  undersøgelse  tager  stilling  til,  om der  skal 

indhentes et nyt lægeskøn i alle de sager, Lægeservice har været involveret i.”
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DOKUMENTATION 
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1) Randers Kommune aftaler med BDO, at der ikke er brug 
for et opstartsmøde, og at BDO bare skal sende rapporten, 
og at der ikke skal holdes møder eller på anden vis 
snakkes sammen om den endelige rapport, når den ligger 
klar 

Den 10.  november  2014  sender  BDO et  løst  skitseret  tilbud  på  opgaven  til 
Randers Kommune. Her foreslår BDO et afsluttende møde:

(Udklip af aktnr. 5) 

To  dage  senere,  den  12.  november  2014,  meddeler  forvaltningen  i  Randers 
Kommune, at der ikke er brug for et afsluttende møde.

(Udklip af aktnr. 6) 

Derfor  inkluderer  det  tilbud,  BDO sender  til  Randers  Kommune den 12.  de-
cember 2014, ikke et afsluttende møde.
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(Udklip af aktnr. 16)

Som det fremgår ovenfor, indeholder tilbuddet et kort opstartsmøde. Samme dag 
- den 12. december 2014 - afviser forvaltningen i Randers Kommune, at der er 
brug for et opstartsmøde.

(Udklip af aktnr. 16)

Tre dag senere, den 15. december 2014, sender BDO et mere detaljeret tilbud. 
Heraf fremgår blandt andet:

(Udklip af aktnr. 18)

Når det særskilt fremhæves, at “gennemgangen er eksklusiv samlet skriftlig eller 
mundtlig opsamling”, samt at “opgaven udføres uden opstarts- eller afsluttende 
møde”, kan det kun skyldes, at det er i strid med sædvanen på området. Samtidig 
er det svært at forstå det som andet end et udtryk for, at forvaltningen på dette 
tidspunkt har fuld tillid til, at BDO har evnerne til at løse opgaven på betryg-
gende vis. 

Den 6. januar 2015 sender BDO det endelige tilbud til Randers Kommune. Her 
gentages formuleringen fra udklippet ovenfor.
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(Udklip af aktnr. 47, s.4)

I samme dokument står der også:

(Udklip af aktnr. 47, s. 4)

Samme dag - den 6. januar 2015 - bekræfter Randers Kommune aftalen.

(Udklip af aktnr. 48)
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2) Randers Kommune bryder aftalen med BDO - og 
presser på for at føre pennen for BDO 

Den 29. april 2015 sender BDO et udkast til et forsidenotat (se aktnr. 54 og 55). I 
den forbindelse beder BDO om kommunens kommentarer til en tekst markeret 
med blåt. Den markerede tekst skal forklare, hvorfor det kun er 29 ud af de 30 
udtrukne sager, der er blevet undersøgt.  

(Udklip af aktnr. 54)

Den 4. maj 2015 præciserer forvaltningen, at det skyldes, at en af de 30 sager ikke 
indeholder  et  lægeskøn  fra  Lægeservice.  Lægeservice  sendte  nemlig  aldrig 
Randers Kommune lægeskønnet, selv om det var bestilt. 

Selv  om BDO ikke  bad  om kommentarer  til  andet,  begynder  forvaltningen  i 
Randers Kommune allerede på dette tidspunkt - den 4. maj 2015 - at presse på for 
at få lov til at føre pennen for BDO.

(Udklip af aktnr. 57)

Senere samme dag - den 4. maj 2015 - svarer BDO på “ordren” ovenfor.

(Udklip af aktnr. 58)

Den 12. maj 2015 sender BDO som aftalt den endelige rapport. 
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(Udklip af aktnr. 66)

Af den endelige rapport fremgår blandt andet: 

(Udklip af aktnr. 67, s. 1)

(Udklip af aktnr. 67, s. 1)

(Udklip af aktnr. 67, s. 2)

De konklusioner modtages ikke vel af Randers Kommune - og for første gang i 
sagen går direktøren for social- og arbejdsmarkedsforvaltningen nu ind i sagen.
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(Udklip af aktnr. 69)

Her  bryder  forvaltningen  i  Randers  Kommune  klart  aftalen  med  BDO af  6. 
januar 2015. Det fremgik klart af aftalen af 6. januar 2015, at der ikke var brug for 
hverken  afsluttende  møder  eller  skriftlig  eller  mundtlig  opsamling.  Alligevel 
mener forvaltningen nu, at der er brug for et møde.

Fem dage senere svarer BDO på aftalebruddet.

(Udklip af aktnr. 70)

Det er  værd at  lægge mærke til,  at  den endelige rapport  har  været  udsat  for 
“internt review, juridisk specialistvurdering, drøftelser og revurdering mv.”

Som nævnt  ovenfor  aftales  der  et  møde  mellem BDO og  repræsentanter  for 
Randers Kommune. Mødet afholdes den 18. juni 2015, men der foreligger ikke 
noget notat om mødet. Det er værd at bemærke, at forvaltningen her kan have 
tilsidesat notatpligten.
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Den 22. juni 2015 sender BDO et udkast til rapporten på baggrund af den censur, 
som Randers  Kommune  har  forsøgt  at  udøve  på  mødet  den  18.  juni  2015.  I 
udkastet står: 

(Udklip af aktnr. 79)

BDO mener altså nu, at lægeskønnet kun er forskelligt i 12 af de 29 sager, mens 
de ikke finder nogen betydende forskel i 16 af sagerne. Tidligere mente BDO, at 
de to lægeskøn var forskellige i 13 af sagerne. Det er her værd at lægge mærke til, 
at sag 16 ikke befinder sig i nogen af grupperne og på en eller anden måde er 
forsvundet. 

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at BDO nu ikke længere mener, at det 
nye lægeskøn kunne have ført til, at nogen af de 29 sager var forløbet anderledes. 

BDO skriver: 

(Udklip af aktnr. 79)
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Her giver følgende formulering i særlig grad anledning til forundring: 

“BDO har i denne endelige vurdering især lagt vægt på kommunens redegørelse for, 
hvorledes forvaltningen foretager sin egen vurdering af underliggende lægebilag, 
således at sagsbehandlingen kan forløbe uafhængigt af lægeskøn (…)”

For hvordan kan sagsbehandlingen forløbe uafhængigt af lægeskøn? Da der er tale 
om sygedagpengesager  og  dermed  borgere,  der  er  helt  eller  delvist  uarbejds-
dygtige på grund af sygdom, er det svært at forestille sig en sag, hvor borgerens 
helbredsmæssige forhold er uden betydning for kommunens behandling af sagen. 
Med  andre  ord  afslører  formuleringen  en  fundamental  mangel  på  indsigt  i 
sygedagpengeområdet. 

Men her ophører Randers Kommune ikke med at ville føre pinden for BDO. 
Efter  modtagelsen af  rapporten ringer en medarbejder fra  Randers Kommune 
nemlig til BDO.

(Udklip af aktnr. 81)

I et referat af en telefonsamtale, der fandt sted den 23. juni 2015, finder Randers 
Kommune det nødvendigt at understrege følgende: 

(Udklip af aktnr. 86)
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Her er det værd at tænke over, hvorfor forvaltningen finder det nødvendigt at 
understrege det. Det er nemlig svært at komme på et andet svar, end at det må 
være, fordi Randers Kommunes handlinger giver en det indtryk, at kommunen 
lige netop forsøger at lægge ord i munden på BDO. 

Allerede samme dag - den 23. juni 2015 - sender BDO en ny rapport, hvor store 
dele af konklusionen er forfattet af Randers Kommune. I den står:

(Udklip af aktnr. 87)

Her stopper bearbejdningen af BDO imidlertid ikke. Den 24. juni 2o15 skriver 
forvaltningen til BDO:

(Udklip af aktnr. 88)
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Den 25. juni 2015 sender BDO en rapport, der siger det, forvaltningen gerne vil 
have - nemlig:

(Udklip af aktnr. 91)
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BDO, der i  en rapport sendt nogle dage før var  af  den håbløse opfattelse,  at 
behandligen af  sagerne kunne forløbe uafhængigt  af  lægeskønnene,  og således 
afslørede en håbløs mangel på indsigt i sygedagpengeområdet, mener nu, at de er 
i  stand  til  at  vurdere,  at  de  nye  lægeskøn ikke  havde  ført  til,  at  sagerne  var 
forløbet  anderledes.  Så  sent  som den 12.  maj  2015  var  BDO af  en helt  andet 
opfattelse,  nemlig  at  det  nye  lægeskøn  kunne  have  ført  til  et  andet  forløb  i 
mellem 6 og 10 af de 29 sager.

 “De lægelige oplysninger er  kun ud af  flere elementer i  vurderingen,”  skriver 
BDO nu. Og det er korrekt.  Men set i  lyset af,  hvor dyre lægeskøn er,  og at 
Randers Kommune i 2014 smed ca. 1,6 millioner kroner efter lægeskøn Vibeke 
Manniches  firma,  Lægeservice,  virker  det  meget  betænkeligt,  når  Randers 
Kommune påstår,  at  lægeskønnene skulle  spille  en så lille  rolle,  at  forskellene 
mellem de to lægeskøn er uden betydning i samtlige 29 sager.

Det bidrager heller ikke til tilliden til rapporten, at sag 16 også i den endelige 
censurerede rapport lader til at være forsvundet og således hverken optræder i 
kategorien “forskel i de to lægeskøn” eller “ingen forskel i de to lægeskøn”. 

Samtidig er det påfaldende, at Randers Kommune har formuleret centrale dele 
konklusionen. Fx skriver forvaltningen den 22. juni 2015: 

(Udklip af aktnr. 81)

I den censurerede rapport af 25. juni 2015 skriver BDO præcis det samme: 

(Udklip af aktnr. 91)

Den 22. juni 2015 skriver forvaltningen også: 
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(Udklip af aktnr. 81)

Og igen skriver BDO præcis det samme i den censurerede rapport af 25.  juni 
2015:

(Udklip af aktnr. 91)

Selv om forvaltningen i en telefonsamtale understreger, at de ikke vil lægge ord i 
munden på BDO, er det lige netop det, der sker. 

Men  nok  ikke  med  det.  BDO  sluger  Randers  Kommunes  henvisning  til 
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension af april 2015 råt. Men det 
kan ikke forklare BDO pludselige holdningsskifte. Flere af de 10 sager, som BDO 
i rapporten af 12. maj 2015 mente kunne have fået et andet forløb, hvis det nye 
lægeskøn i stedet havde været anvendt, handler nemlig slet om førtidspension. 

Samtidig skal  det  bemærkes,  at  praksisundersøgelsen af  april  2015 ikke kunne 
have lagt til grund for behandlingen af nogen af sagerne. Den var nemlig slet ikke 
udgivet, da sagerne blev behandlet. 

Og så presser et spørgsmål til sig på: Lå et kendskab til Ankestyrelsens praksis på 
området ikke til grund for BDO’s vurderinger i rapporten af 12. maj 2015? For hvis 
ikke det gjorde det, står BDO med et alvorligt forklaringsproblem. 

Noget andet, der er værd at lægge mærke til, er, at BDO i den oprindelige, ikke-
censurerede rapport (se aktstykke 67)  ikke kunne afvise,  at de fire sager,  hvor 
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i modsætning til Lægeservice fandt, at 
sagen  var  utilstrækkeligt  oplyst,  var  forløbet  anderledes,  hvis  lægeskønnet  fra 
Klinisk  Socialmedicin  og  Rehabilitering  havde  lagt  til  grund  for  sagens 
behandling.  Det  finder  BDO  så  pludselig,  at  de  kan  nu.  Her  skal  det  igen 
understreges, at det er samme BDO som den 22. juni 2015 skriver: 

“BDO har i denne endelige vurdering især lagt vægt på kommunens redegørelse for, 
hvorledes forvaltningen foretager sin egen vurdering af underliggende lægebilag, 
således at sagsbehandlingen kan forløbe uafhængigt af lægeskøn (…)”
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Med andre ord: BDO’s vurdering er svær at have tillid til.

Det er min opfattelse, at der kun kan være to forklaringer på det uskønne forløb, 
jeg netop har skitseret.  Enten må BDO have følt sig presset til  at skrive det, 
Randers Kommune gerne ville have - eller også er de så lallende inkompetente, at 
undersøgelsen ikke er det papir værd, den er skrevet på.
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