
      

 

                
              

         
 

              

 

 

Bilag 8 August 2021 

Procedure  for  åbenbare  formålsløse  sager  
 
Hvad  siger  bekendtgørelsen  (og  samarbejdsaftalen)  om  samarbejdet?  
I  sager,  hvor  kommunen  vurderer,  at  det  på  baggrund  af  særlige  forhold  er  helt  åbenbart,  at  arbejdsevnen  ikke  
kan  forbedres  og  sagen  ikke  skal  forelægges  rehabiliteringsteamet,  kan  sagen  sendes  til  udtalelse  ved  
sundhedskoordinator.  Disse  sager  er  karakteriseret  ved,  at  helbredsforholdende  i  sig  selv  er  tilstrækkelige  til  at  
konstatere,  at  borgeren  opfylder  betingelserne  for  førtidspension.  
Såfremt  borger  er  terminalt  syg  sendes  sagen  direkte  til  kommunens  pensionsudvalg  uden  udtalelse  fra  
sundhedskoordinator.   
 
Hvad  betyder  det/hvad  er  omfattet?  
Sager, hvor helbredsforholdene i sig selv altid er tilstrækkelige til at dokumentere, at funktionsevnen er varigt 
og meget svært nedsat og hvor arbejdsevnen dermed ikke kan forbedres. Helbredsoplysningerne er desuden 
entydige, og der er ikke modstridende lægelige oplysninger. 

Hvad  er  kommunens  opgave?  
Sagen oprettes i aftalt IT – kommunikationssystemet med undertype ”Åbenbart formålsløst” og belyser sagen 
med:   

  Skema  fra  STAR  med  vurdering  og  afkrydsning  af  de  relevante  kriterier  for  åbenbare  formålsløse  
sager  (bilag  8  B).   

  Sagsresumé  
  Opdateret  status/journalnotater  fra  praktiserende  læge/behandlende  afdeling.   
  Rehabiliteringsplanens  forberedende  del  (relevant  udfyldt  eksempelvis  i  forhold  til  varigt  og  svært  

nedsat  funktionsevne,  der  ikke  lader  sig  kompensere  –  det  er  ikke  et  krav  at  rekvirere  LÆ265)   
 

Hvad  kan  kommunen  forvente  fra  sundhedskoordinator  i  samarbejdet?  
Sundhedskoordinatoren  besvarer  sagen  inden  for  5  hverdage  med  en  af  nedenstående  muligheder:  

  Sundhedskoordinator  vurderer,  at  kriterier  for  åbenbar  sag  er  opfyldte  - sagen  kan  afgøres  uden  
forelæggelse  for  rehabiliteringsteamet  med  angivelse  af  den/de  vigtigste  diagnosekoder.  

  Sundhedskoordinator  vurderer,  at  kriterier  for  åbenbar  sag  ikke  er  opfyldte,  eller  sagen  er  kompleks.  
Det  begrundes  lægefagligt  hvorfor  det  anbefales,  at  sagen  bør  forelægges  rehabiliteringsteamet.    

  Sundhedskoordinator  ønsker  samtale  med  borger  og  sagsbehandler  for  at  sikre,  at  sagen  er  fuldt  
oplyst.  

Hvilke  muligheder  har  kommunen  efterfølgende?  
Efter  sundhedskoordinators  udtalelse  om  kriterierne  er  opfyldte  træffer  kommunen  endelig  afgørelse  i  sagen.  
Når  sundhedskoordinator  vurderer,  at  kriterierne  ikke  er  opfyldte  bookes  sagen  til  et  rehabiliteringsteammøde  
for  tværfaglig  drøftelse.   

Generelle  oplysninger  fra  Klinisk  Funktion   
Sekretariatet  sender  sagen  i  aftalt  IT  - kommunikationssystem  til  sundhedskoordinator  for  besvarelse.  
 
Fakturering  svarende  til  30  min.  
 




