
      

 

 

           

 

            

 

          

 

 

Bilag 12 August 2021 

Procedure  for  seniorpension  

Hvad  siger  bekendtgørelsen  (og  samarbejdsaftalen)  om  samarbejdet?  
Seniorpensionsenheden  kan  anmode  kommunen  om  oplysninger  i  sager  om  seniorpension.  
Kommunens  oplysning  af  sagen  skal  udarbejdes,  så  ansøgers  sag  er  tilstrækkelig  oplyst  til,  at  
Seniorpensionsenheden  kan  træffe  afgørelse  om  seniorpension.  Kommunen  skal  i  relevant  og  nødvendigt  
omfang  indhente  helbredsmæssige  oplysninger  og  benytte  sundhedsfaglig  rådgivning  og  vurdering  fra  
regionens  Kliniske  Funktion  og  ansøgers  praktiserende  læge.  
Regionen  giver  sundhedsfaglig  rådgivning  til  Seniorpensionsenheden  og  til  kommunen  om  borgers  muligheder  
for  at  varetage  seneste  job.  
 
Hvad  betyder  det/hvad  er  omfattet?  
Seniorpensionssager, hvor kommunen vurderer behov for at oplyse sagen helbredsmæssigt f.eks.: 

  Om  de  foreliggende  helbredsmæssige  oplysninger,  herunder  om  det  foreliggende  materiale  er  
tilstrækkelig  til  at  vurdere  personens  arbejdsevne  i  forhold  til  seneste  job.  

  Om  der  er  behov  for  yderligere  helbredsmæssig  dokumentation  og  i  givet  fald  hvilke  helbredsmæssige  
oplysninger,  der  er  behov  for  at  indhente.  

Hvad  er  kommunens  opgave?  
Sagen oprettes i aftalt IT – kommunikationssystemet med undertype ”Seniorpension” og vedhæftes 
beskrivelse  af:   

  Seneste  job,  herunder  udførte  arbejdsfunktioner,  arbejdstid  m.v.  
  Borgers  ressourcer  og  udfordringer.  
  Borgers  helbred,  herunder  relevante  lægeattester,  f.eks.  fra  praktiserende  læge.   
  Andre  relevante  oplysninger,  der  har  betydning  for  borgers  muligheder  for  at  varetage  seneste  job.  
  Underskrevet  samtykke,  så  sundhedskoordinator  evt.  kan  kontakte  praktiserende/behandlende  læge.  

Hvad  kan  kommunen  forvente  fra  sundhedskoordinator  i  samarbejdet?   
Sundhedskoordinator udarbejder skriftligt sundhedsfaglig rådgivning i aftalt IT – kommunikationssystem 
indenfor  10  hverdage.  Notatet  indeholder  sundhedsfaglig  rådgivning  om  borgers  muligheder  for  at  varetage  
seneste  job  eller:  

  Hvilke  helbredsmæssige  forhold,  der  bør  belyses  yderligere  ved  praktiserende  læge.  Anbefaling  med  
lægefaglige  begrundelse  og  konkrete  forslag  til  evt.  attestspørgsmål.  

  Resultatet  af  evt.  kontakt  til  praktiserende  læge  for  uafklarede  helbredsmæssige  spørgsmål  samt  
drøftelse  af  evt.  behov  for  yderligere  udredning/undersøgelse  og  behandling.   

  Anbefaling  af  vurdering/speciallægeattest  –  LÆ275  fra  Klinisk  Funktion.  

Hvilke  muligheder  har  kommunen  efterfølgende?  
Vurdere  om  de  vil  følge  den  sundhedsfaglige  rådgivning  i  forhold  til  at:  

  Indhente  yderligere  helbredsmæssige  oplysninger  via  praktiserende  læge.  
  Opfordre  borger  til  at  henvende  sig  hos  praktiserende  læge  for  evt.  yderligere  udredning/undersøgelse  

eller  behandling.  
  Anmode  om  en  vurdering/speciallægeattest  –  LÆ275  fra  Klinisk  Funktion.  
  Sende  sagens  oplysninger  til  Seniorpensionsenheden.  

Generelle  oplysninger  fra  Klinisk  Funktion.  
Sekretariatet  sender  sagen  til  sundhedskoordinator  i  aftalt  IT-kommunikationssystem  for  besvarelse.  
 
Den  skriftlige  besvarelse  faktureres  svarende  til  30  minutter.   




