
      

 

           
 

                 
             

             
 

           
             
    
              

     
                
                

           
              

 
          

         
              

               
         

        
          

    
 

      
 

            
      

 

           
             

 
            

           
               

   
 

Bilag 3 August 2021 

Procedure  for  forberedelseskonsultation  

Hvad  siger  bekendtgørelsen  (og  samarbejdsaftalen)  om  samarbejdet?  
Kommunen kan anmode om sundhedsfaglig rådgivning inden sagen behandles i rehabiliteringsteamet. 

Hvad  betyder  det/hvad  er  omfattet?  
I de sager, hvor kommunen er i tvivl om de helbredsmæssige oplysninger er tilstrækkelige til sagen kan 
behandles på et rehabiliteringsteammøde. Den sundhedsfaglige rådgivning vil ikke være en vurdering af 
forholdet mellem dokumentation og forsørgelsesydelse. 

Hvad  er  kommunens  opgave?  
Opretter sagen i aftalt IT – kommunikationssystem, med undertypen ”Forberedelseskonsultation”, vedhæftet: 

 Resumé af sagen med spørgsmål, der ønskes besvaret i forhold til ovenstående. 
 Relevant helbredsmæssig dokumentation. 
 Underskrevet samtykke til sundhedskoordinator, så der er mulighed for at drøfte de sundhedsfaglige 

aspekter med praktiserende læge. 
Skriver i feltet ”Note fra kommune til samarbejdspartner” om der alene ønskes skriftlig besvarelse, om der 
ønskes en telefonisk eller virtuel kontakt før besvarelsen samt evt. træffetidspunkter for sagsbehandler. 

Hvad  kan  kommunen  forvente  fra  sundhedskoordinator  i  samarbejdet?   
 Uanset konsultationsform, udarbejdes skriftligt notat i aftalt IT – kommunikationssystem. 
 Generel rådgivning om sagen er tilstrækkeligt helbredsmæssigt belyst til at kunne behandles i 

rehabiliteringsteamet. 
 Kontakt til praktiserende/behandlende læge for uafklarede helbredsmæssige spørgsmål samt 

drøftelse af evt. behov for yderligere udredning/undersøgelse og behandling. 
 Anbefaling af konkrete forslag med lægefaglig begrundelse til, hvad der kan belyses yderligere. 

o Type af dokumentation med konkrete forslag til evt. attestspørgsmål til brug for indhentelse af 
statusattest fra behandlere samt LÆ265 fra praktiserende læge. 

o Udredning/undersøgelse og behandling via praktiserende læge. 
o Vurdering/speciallægeattest - LÆ 275 (incl. neuropsykologiske undersøgelser) fra Klinisk 

Funktion. 

Hvilke  muligheder  har  kommunen  efterfølgende?   
Evt. anbefalinger fra sundhedskoordinator følges 
eller 
Kommunen beslutter, at sagen behandles i rehabiliteringsteamet på baggrund af de helbredsmæssige 
oplysninger, der allerede findes i sagen. 

Generelle  oplysninger  fra  Klinisk  Funktion   
Sekretariatet koordinerer tidspunkt for virtuel eller telefonisk kontakt mellem sundhedskoordinator og 
sagsbehandler og sender sagen til sundhedskoordinator for besvarelse via aftalt IT - kommunikationssystem. 

En forberedelseskonsultation alene til skriftlig besvarelse faktureres svarende til 30 minutter. Såfremt 
konsultationen kombineres med enten virtuel eller telefonisk konsultation eller sundhedskoordinator vurderer, 
der er behov for en drøftelse af de sundhedsfaglige aspekter med praktiserende læge, faktureres med 
yderligere 30 minutter. 




