
     
 

 

 

 

             

 

 

Bilag 7 August 2021 

Procedure  for  sundhedskoordinators  resumé  

Hvad  siger  bekendtgørelsen  (og  samarbejdsaftalen)  om  samarbejdet?  
Inden  mødet  i  rehabiliteringsteamet  forbereder  sundhedskoordinator  den  sundhedsfaglige  rådgivning  med  
baggrund  i  rehabiliteringsplanens  forberedende  del,  indeholdende  helbredsmæssige  oplysninger  herunder  
lægeattester  m.v.  
Som  led  i  forberedelsen  er  det  i  Region  Syddanmark  aftalt,  at  sundhedskoordinator  indenfor  5  arbejdsdage  
udarbejder  et  resumé  til  kommunen  over  de  foreliggende  helbredsoplysninger  suppleret  med  evt.  yderligere  
indhentede  oplysninger  fra  praktiserende  læge.   

Hvad  betyder  det/hvad  er  omfattet?  
Sager,  der  er  omfattet  af  reform  for  fleksjob  og  førtidspension  og  oprettet  på  en  dagsorden  i  aftalt  IT-
kommunikationssystem  10  hverdage  inden  mødedato  med  ovennævnte  dokumenter.    

Hvad  er  kommunens  opgave?  
Sagen oprettes på dagsorden i aftalt IT-kommunikationssystemet senest 10 hverdage inden mødedato – 
vedhæftet  følgende:  

  Rehabiliteringsplanens  forberedende  del  incl.  LÆ  265  –  visse  sagstyper  kan  være  undtaget,  samt  
samtykke  til  sundhedskoordinator  for  evt.  kontakt  til  behandlende/praktiserende  læge  for  drøftelse  af  
de  sundhedsfaglige  aspekter.   

  Relevante  helbredsmæssige  oplysninger.   
  Hovedregel  er  maksimalt  ca.  50  sider.  

Hvad  kan  kommunen  forvente  fra  sundhedskoordinator  i  samarbejdet?   
Senest  5  hverdage  inden  mødet  foreligger  et  kort  helbredsmæssigt  resumé  evt.  i  punktform  med  de  
væsentligste  somatiske,  psykiske  sygdomme  samt  evt.  misbrug,  der  har  betydning  for  funktionsniveauet.  
Skønner  sundhedskoordinator,  at  er  kan  mangle  oplysninger,  kommunen  formodes  at  have,  kan  dette  evt.  
være  noteret  i  resuméet.  Resuméet  er  alene  af  faktuel  karakter  og  bidrager  ikke  med  nye  oplysninger  i  sagen.    
Ved  evt.  kontakt  med  den  behandlende/praktiserende  læge  for  drøftelse  af  de  sundhedsfaglige  aspekter  inden  
rehabiliteringsteamet,  noteres  de  lægefaglige  begrundelser  samt  konklusion  af  kontakten  i  resumé.  

Hvilke  muligheder  har  kommunen?  
Evt.  oprette  de  efterlyste  helbredsmæssige  oplysninger  på  sagen  eller  medbringe  dem  til  mødet.  
Afholde  eller  evt.  aflyse  mødet  afhængig  af,  om  kommunen  vurderer,  at  sagen  er  helbredsmæssig  tilstrækkelig  
belyst.  
 
Generelle  oplysninger  fra  Klinisk  Funktion.  
Sekretariatet  sender  sagerne  til  besvarelse  af  sundhedskoordinator  10  hverdage  inden  mødet.   
 
 


