
Bilag 10 
 

Procedure for vurdering i Klinisk Funktion 
 

Kriterier for vurdering: 
 

• Egen læge (efter dialog med sundhedskoordinator) ikke finder indikation for henvisning til yderligere 
undersøgelse/udredning eller behandling. 

• Modstridende oplysninger om behandlingsmuligheder 

• Modstridende lægelige oplysninger om helbredsforholdenes betydning for funktionsevnen (eks. 
funktionsevnen beskrives nedsat til ubetydelighed evt. med øget selvmordsrisiko eller 
sygdomsforværring ved forsøg på at udvikle den, mens andre lægelige oplysninger ikke understøtter 
dette).  

• Sagen skal være drøftet på et personalemøde 
 
Hvornår anbefales: 
1. Forberedelseskonsultation  
Som udgangspunkt er borgeren tilstrækkelig helbredsmæssig udredt/undersøgt og behandlet, på det tidspunkt 
kommunen beslutter, at sagen skal behandles på rehabiliteringsteammøde. Sundhedskoordinator kan skriftligt 
anbefale – med begrundede og konkrete forslag i IT kommunikationssystemet – at sagens sundhedsfaglige 
aspekter belyses yderligere inden rehabiliteringsteammødet – se bilag 2.   
 
2. Under mødet 
I situationer, hvor der kommer nye helbredsmæssige oplysninger på rehabiliteringsteammødet, kontakter SK 
e.l. telefonisk for drøftelse af de nye oplysninger og evt. behov for yderligere udredning/behandling 
 
3. Løbende sager 
SK kan rådgive i forhold til nye væsentlige og varige ændringer i helbredstilstanden se bilag 6.  
 
Hvad kan anbefales 
SK kan både i forbindelse med forberedelseskonsultationer, under mødet og i løbende sager anbefale  

• At kommunen indhenter yderligere helbredsmæssige oplysninger - journaloplysninger/statusattester 
• At borger, efter SK har haft telefonisk kontakt med e.l., kan kontakte e.l. for henvisning til yderligere 

udredning/behandling i normalsystemet. 
ELLER   

• En vurdering i Klinisk Funktion (jf. kriterier) 
 
Vurdering i Klinisk Funktion 
Kommunen:  

• Beslutter om anbefalingen skal følges  

• Sender anmodningen (LÆ 271) i IT – kommunikationssystemet (det skal fremgå, på hvilke(n) af 
ovenstående kriterier borger henvises til vurdering fra Klinisk Funktion.)  

 
Sekretariatet: 

• Indkalder borger til konsultation hos SK2 enten til ét af de lokale lægevagtlokaler på fredage eller til 
Give (alle hverdage) med evt. planlagt afklaring ved aktuel speciallæge på Friklinikken  

o Efter konsultationen udarbejder SK2 evt. 2 - 3 konkrete spørgsmål til en/flere speciallæge(r). 
o Borger indkaldes til afklaring hos en/flere speciallæge(r) - evt. samme dag, hvis det kan 

foregå i Give. 

• SK2 udarbejder LÆ275 evt. på baggrund af supplerende afklaring(er). 

• LÆ275 sendes elektronisk både til kommune og praktiserende læge 
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