
      

 

 

 

           

 

             

   

              

Bilag 14 August 2021 

Procedure  for  vurdering  i  Klinisk  Funktion  

Hvad  siger  bekendtgørelsen  (og  samarbejdsaftalen)  om  samarbejdet?  
Kommunen  kan  før,  under  og  efter  rehabiliteringsteammødet  anmode  om  en  vurdering  i  Klinisk  Funktion  af  borgers  
helbredssituation  i  forhold  til  mulighederne  for  arbejde  eller  uddannelse.  Vurderingen  afgives  i  form  af  en  
speciallægeattest  –  LÆ275.     
Borger  er  som  oftest  tilstrækkelig  helbredsmæssig  udredt/undersøgt  og  behandlet,  når  kommunen  beslutter,  at  sagen  
skal  behandles  på  rehabiliteringsteammøde.  Derfor  er  det  aftalt,  at  kommunen  altid  har  været  i  dialog  med  
sundhedskoordinator,  inden  der  anmodes  om  vurdering  i  Klinisk  Funktion.   

Hvad  betyder  det/hvad  er  omfattet?  
Sager,  hvor  kommunen  overvejer  at  indhente  yderligere  helbredsmæssige  oplysninger  og  hvor  kommunen  forinden  har  
haft  en  dialog  med  sundhedskoordinator.  Relevante  sager  kan  være:  

  Hvor  sundhedskoordinator  finder  behov  for  yderligere  udredning/undersøgelse  eller  behandling,  men  
praktiserende  læge  ikke  finder  indikation  for  dette.   

  Hvor  der  er  modstridende  oplysninger  om  behandlingsmuligheder.  
  Hvor  der  er  modstridende  lægelige  oplysninger  om  helbredsforholdenes  betydning  for  funktionsevnen.   
  Neuropsykologiske  undersøgelser,  hvor  der  er  mistanke  om  eller  dokumentation  for:  

  Organiske  hjerneskader  –  herunder  strukturelle  og  biokemiske  forandringer,  der  ikke  er  misbrugsrelaterede  
og  ved  evt.  misbrug,  skal  borger  være  stationær  (”funktionsmisbrug”).  

  Mental  retardering  (voksne,  der  ikke  tidligere  er  testet).  

Hvad  er  kommunens  opgave?  
Indleder en dialog med sundhedskoordinator enten i forbindelse med forberedelseskonsultation, på 
rehabiliteringsteammødet  eller  ved  løbende  sag  med  skriftlig  besvarelse,  om  vurdering/speciallægeattest  –  LÆ  275  fra  
Klinisk  Funktion  er  relevant.  Når  sundhedskoordinator  anbefaler  en  vurdering/speciallægeattest  –  LÆ275  fra  Klinisk  
Funktion,  beslutter  kommunen  om  anbefalingen  skal  følges  og  hvis  den  følges:  

  Anmode  om  en  vurdering/speciallægeattest  –  LÆ271  via  ”Klinisk  Funktion  –  modulet”  i  aftalt  IT  --
kommunikationssystem  med  angivelse  af  den  lægefaglige  begrundelse  for  vurdering  samt  angivelse  af  påtænkt  
pakkeforløb  jf.  samarbejdsaftalen.  

  Oplyse  sagen  med  relevante  dokumenter.  
  Evt.  rekvirere  transport  og/eller  tolkebistand.  

Hvad  kan  kommunen  forvente  fra  sundhedskoordinator  i  samarbejdet?   
Sundhedskoordinator har altid kontakt (dog undtaget neuropsykologiske undersøgelser) med den praktiserende læge for 
drøftelse  af  de  sundhedsfaglige  aspekter,  før  en  vurdering/speciallægeattest  –  LÆ275  fra  Klinisk  Funktion  anbefales.   
Efter  kontakt  med  praktiserende  læge  indeholder  den  skriftlige  sundhedsfaglige  rådgivning  forslag  med  lægefaglige  
begrundelser  om:  

  Evt.  indhentelse  af  yderligere  helbredsmæssige  oplysninger  i  form  af  statusattester/journalnotater.  
  Evt.  yderligere  oplysning  af  sagen  i  forhold  til  borgers  funktionsevne.  
  Evt.  anbefaling  af  yderligere  undersøgelse/udredning  eller  behandling.  
  Evt.  anbefaling  om  vurdering/speciallægeattest  –  LÆ275  fra  Klinisk  Funktion.  

Senest  14  dage  efter  konsultationen  i  Klinisk  Funktion  udarbejder  sundhedskoordinator,  sin  vurdering  af  borgers  
helbredssituation  i  forhold  til  mulighederne  for  arbejde  eller  uddannelse  i  form  af  en  speciallægeattest  –  LÆ275.  Attesten  
sendes  til  kommunen  med  kopi  til  praktiserende  læge  via  aftalt  IT-kommunikationssystemet.  

Hvilke  muligheder  har  kommunen?   
Beslutter om sundhedskoordinators sundhedsfaglige rådgivning i forhold til evt. yderligere oplysning af sagen eller 
anbefaling  af  vurdering/speciallægeattest  –  LÆ275  fra  Klinisk  Funktion  skal  følges.  
Efter  modtagelse  af  speciallægeattest  –  LÆ275  fra  Klinisk  Funktion  genoptage  sagsbehandlingen.  
 
Generelle  oplysninger  fra  Klinisk  Funktion?   
Sekretariatet  koordinerer  med  evt.  andre  speciallæger  og  indkalder  borger  til  konsultation  enten  i  Klinisk  Funktion  i  
Grindsted,  på  et  af  regionens  sygehuse,  i  en  speciallægepraksis  eller  evt.  i  et  af  de  lokale  lægevagtlokaler.  
Kommunen  orienteres  om  indkaldelse/evt.  udeblivelse  samt  ved  evt.  ændring  af  det  påtænkte  pakkeforløb.   
 
Fakturering  for  den  aktuelle  pakke  (jf.  samarbejdsaftalen).  

 


