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Procedure for forberedelseskonsultationer. 

Kommunen kan anmode om sundhedsfaglig rådgivning inden sagen behandles i rehabiliteringsteamet.  

 

Forudsætninger:  

FØP – sager: 

• Før sagen behandles 1. gang på rehabiliteringsteammøde. 

• Kommunen er i tvivl om, hvorvidt sagen er tilstrækkelig helbredsmæssigt belyst til at kunne behandles 

i rehabiliteringsteamet. 

SYP – sager. 

• Genbehandlingssager (f.eks. efter 2 års jobafklaringsforløb), hvor der er tvivl om de helbredsmæssige 

oplysninger er tilstrækkelige til at blive behandlet i rehabiliteringsteamet (omfattet af FØP – reformen).  

 

Hvordan skelnes mellem løbende sag/forberedelseskonsultation: 

Forberedelseskonsultationer: SK forholder sig til helbredsmæssige oplysninger  

Løbende sager: SK forholder sig til om borgers muligheder for at fortsætte rehabiliteringsplan/indsatsplan på 

baggrund af nye tilkomne helbredsoplysninger (i SYP – sager også i forhold til uarbejdsdygtighed)  

 

Sundhedskoordinator kan: 

• Rådgive om sagen er tilstrækkeligt helbredsmæssigt belyst til at kunne behandles i 

rehabiliteringsteamet (OBS ikke rådgivning i forhold til en bestemt ydelse). 

• Kontakte egen/behandlende læge for uafklarede helbredsmæssige spørgsmål samt drøftelse af evt. 

behov for yderligere udredning/behandling. 

• Anbefale, med begrundelse og konkrete forslag, hvad der kan belyses yderligere. 

o Dokumentation og formulering af særlige spørgsmål til brug for indhentelse af statusattester 

fra behandlere samt LÆ265 fra egen læge.  

o Udredning/behandling via egen læge efter forudgående telefonisk kontakt. 

o LÆ 275 (vurdering incl. neuropsykologiske undersøgelser) fra Klinisk Funktion, såfremt 

kriterier er opfyldte.    

Hvordan:  

• Kommunen booker tid ved kontakt til Klinisk Funktion – enten skriftlig, telefonisk eller videobaseret 

konsultation.   

• Kommunen opretter sagen i IT – kommunikationssystem, som ”Forberedelseskonsultation”, vedhæftet 

o Relevant helbredsmæssig dokumentation 

o Underskrevet samtykke til at sundhedskoordinator kan indhente yderligere helbredsmæssige 

oplysninger.  

• Uanset konsultationsform, udarbejdes skriftligt notat i IT – kommunikationssystem. 

 

Kommunen beslutter om: 

1. Anbefalingen følges eller 

2. Sagen behandles i rehabiliteringsteamet på baggrund af de sundhedsfaglige oplysninger, der allerede 

findes i sagen. 

 

Forberedelseskonsultation faktureres med en selvstændig afregning på 30 min 

Opdateret Maj 2018 


