
 

Bilag 6: 
Procedure i løbende sager 

 
 
Definition: Ved løbende sager forstås sager, hvor borgeren er i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob1, 
modtager tilskud til selvstændig erhvervsdrivende, modtager førtidspension eller modtager sygedagpenge og 
er visiteret til kategori 3  
 
Sundhedskoordinatorens rådgivning sker i form af en skriftlig udtalelse til brug for sagen. 
 
Kommunen aftaler mødedage á 7,5 (lang dag 9) timers varighed med Klinisk Funktion i Region Syddanmark, i 
tidsrummet 08.00 – 16.00 eller lang dag 08.00 – 17.00. 
 
På mødedagen behandles sager til rehabiliteringsteamet. Derudover behandles løbende sager på følgende 2 
måder: 

1. Som sager der er sat på dagsorden i IT-kommunikationssystemet (skriftlig/indstilling)  
2. Sundhedsfaglig rådgivning via IT-kommunikationssystemet (skriftlig udtalelse) 
3. Generel sparring (uden notater)  

 
1: Sager på dagsorden til rehabiliteringsmøde (via IT-kommunikationssystemet)  
Sagsbehandler ønsker sagen bredt drøftet i det tværfaglige team, da der er væsentlige og varige ændringer i 
borgerens situation f.eks.: 

• planen i ressourceforløbet, skal ændres væsentlig i forhold til indhold og varighed. 
• det er åbenbart, at der skal bevilliges fleksjob / førtidspension 

 
Sagen oprettes i IT-kommunikationssystemet, knyttet til dagsorden for rehabiliteringsmøde. 
 
2: Sundhedsfaglig rådgivning og skriftlig udtalelse til brug for sagen 
Sagsbehandler ønsker sundhedsfaglig rådgivning jf. § 11  

Sagsbehandler vedhæfter 

• En beskrivelse af sagen og hvilken problemstilling, der ønskes sundhedsfaglig rådgivning på 
(væsentlige ændringer af helbredsoplysninger). 

• Rehabiliteringsplanen (forberedende og indsatsdel) 
• LÆ 265 /285 og øvrige relevante helbredsoplysninger fra f.eks. praktiserende læge 

Sagen oprettes i IT-kommunikationssystemet som en løbende sag (undertype), uden tilknytning til dagsorden. 
 
Sundhedskoordinator giver på den baggrund sundhedsfaglig rådgivning, i form af skriftlig udtalelse til brug for 
sagen indenfor 10 arbejdsdage. 
Den skriftlige udtalelse honoreres med en selvstændig afregning på 30 min. 
 
3: Generel mundtlig sparring  
Kan ske på mødedagene samt ved kontakt til Klinisk Funktion. Disse drøftelser sker uden notater i de konkrete 
sager. 
Generel mundtlig sparring er indregnet i taksten for mødedagen. 
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1 Ved løbende sager om fleksjob menes revurderingssager, da opfølgningen af sygemeldte i fleksjob sker efter anden lovgivning. 
 


