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Jeg vil gerne sige stor tak for vores gode og konstruktive møder om veteraner og de
udfordringer, som flere veteraner oplever i mødet med arbejdsskadesystemet. Som
jeg på møderne klart har givet udtryk for, er jeg – som jer – meget optaget af, at vi
tager os godt af vores veteraner. Veteranerne har ydet en helt særlig indsats for
Danmark og skal derfor være trygge ved behandlingen af deres arbejdsskadesag,
hvis de vender hjem med ar på krop og sjæl.
Jeres kritik af sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) for veteraner med en psykisk lidelse har gjort indtryk på mig, og det har gjort mig bevidst
om, at der er behov for at skabe en øget tryghed om sagsbehandlingen i arbejdsskadesystemet.
Derfor har jeg bl.a. besluttet at igangsætte en forsøgsordning i perioden 2018-2021,
hvor veteraner får ret til en ekstra speciallægeundersøgelse – second opinion – i de
sager, hvor AES umiddelbart vurderer, at en anmeldelse af PTSD ikke kan anerkendes. Det betyder, at AES ikke kan afvise en anmeldelse om PTSD uden at have
indhentet en ekstra speciallægeerklæring.
Jeg mener, at det er vigtigt, at vi får et ekstraordinært solidt oplysningsgrundlag i
veteranernes sager, inden AES træffer afgørelsen.
Samtidig skal kvaliteten af de lægeerklæringer, som speciallægerne i dag udarbejder i veteransagerne, forbedres, så det sikres, at lægen får beskrevet alle de elementer, som kan have betydning for afgørelsen – f.eks. hændelsesforløbet, sygdomsforløbet eller baggrund for diagnosen.
Derudover vil jeg bede Ankestyrelsen om at gennemføre en praksisundersøgelse af
området for at undersøge og skabe klarhed om, hvorvidt sagsbehandlingen af veteransager hos AES sker i overensstemmelse med gældende regler på området.
Jeg har også hørt jer sige, at der - desværre - er flere veteraner, som oplever, at
AES afgørelser er for svære at forstå. Praksisundersøgelsen er også en god lejlighed til at give begrundelserne i AES’ afgørelser et grundigt eftersyn.
Endelig vil regeringen have nedbragt sagsbehandlingstiden i veteransagerne betydeligt. Målet er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ét år. Derfor ønsker regeringen med satspuljen for 2018 at afsætte midler til reduktion af sagsbehandlingsti-

den. Det håber jeg meget, at satspuljens partier i efterårets forhandlinger vil være
med til at prioritere.
Endnu en gang vil jeg gerne sige jer tak for en god og konstruktiv dialog.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen
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