
Bilag 8: Fælles FØP arbejdsgangsbeskrivelse
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Sagsstart:
Sagsbehandler beslutter at sagen behandles på 
rehabileteringsteammøde. 
Sagen (forberdende del og relvevante ind-hentede 
helbredsoplysninger inkl LÆ265) sendes til 
sekretariat for sundhedskoordi-natorer 10 
arbejdsdage før mødet i rehabili-teringsteamet. 
OBS samtykke til indhentelse og videregivelse.

Sundhedskoordinator udarbejder notat/resume over 
de foreliggende sundhedsoplysninger.
Se procedure for sundhedskoordinator beredelse til 
mødet i bilag 3

Sundhedskoordinator giver indenfor 5 arbejdsdage 
tilbagemelding til kommune.

Sundhedskoordinator kan indstille til kommunen, at 
sagen udsættes, hvis der mangler oplysninger i det 
forliggende materiale, som ikke kan kan indhentes 
ved kontakt til e.l. eller gives af borgeren på mødet. 
Kommunen træffer endelig beslutning om evt. 
udsættelse.

Ressourceforløb.
Koordinerende sagsbehandler udarbejder indsatsdel i 
samarbejde med borger. 
Kommunen orienterer praktiserende læge om 
indstilling/indsatsplanen. 

Vurdering i klinisk funktion LÆ 275
Se flow-diagram for Klinisk Funktion i bilag 10A

Sagen ikke tilstrækkeligt belyst i kommunal regi -
Manglende oplysninger indhentes, og der foretages ny 
vurdering om evt genbehandling på møde

Fleksjob. 

Førtidspension

Udsættelse - grundet manglende behandling 
Sundhedskoordinator kontakter egen læge mhp. 
henvsning til behandling i normalsystemet 
(Ved fornyet behandling i rehabiliteringsteam indhentes 
ny LÆ265).

Sagen kan afhjælpes via anden lovgivning.
Kommunen orienterer praktiserende læge om indstilling. 
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Mulighed for tilkøb af ekstra 
ydelser
Sundhedsfaglig rådgivning inden 
sagen behandles i 
rehabiliteringsteam.
Se procedure for 
forberedelseskonsultationer i bilag 
2.

Udsættelse - grundet manglende oplysninger
Den kommunale sagsbehandler indhenter nødvendige 
supplerende oplysninger.
Ved mangler i helbredsoplysninger om behandling og 
udredning, kontakter sundhedskoordinator egen læge. 

Løbende sag, når der sker 
væsentlige helbredsmæssige 
ændringer:
Se procedure  for løbende sager i 
bilag 6 og forløbsoversigt i bilag 
6A.

Samtale med 
sundhedskoordinator   
Orientering til 
praktiserende læge

Rehabiliteringteamet mødes med borgeren. Alle 
repræsentanter er fysisk tilstede.
Såfremt borger eller øvrige teamrepræsentanter 
melder afbud, aflyses sagen.

Borger kan fortsat følge 
det aftalte forløb i 
indstillingen

Henvendelse til 
praktiserende læge for 
yderligere udredning/ 
behandling

Anbefale anmodning om 
vurdering i Klinisk 
funktion. Orientering til 
praktiserende læge

Skal sagen til vurdering  i Klinisk 
Funktion?
Se procedure  i bilag 10 og  
forløbsoversigt i  bilag10A
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