
Januar 2015 

Beskrivelse af ydelseskatalog i Klinisk Funktion Region Hovedstaden  
 

Der beskrives her 4 ydelser fra Klinisk Funktion i hovedstadsregionen som kommunerne kan rekvirere. Der tages 

følgende forbehold for de beskrevne ydelser:  

 

De fastsatte priser er en maksimal udgift for denne type attest dog undtaget nedennævnte forbehold vedr. brug af tolk. 

Prisen reduceres forholdsvis, hvis undersøgelsen gennemføres på et mindre tidsforbrug end forudsat i regionens 

specifikation jvf. bekendtgørelsens § 9 stk. 3. Der tages forbehold for landsdækkende lægeattestløsning, som kan ændre 

erklæringens indhold og prisfastsættelse jf. bekendtgørelsens § 9 stk. 3. 

 

Generelt vil der i alle sager, hvor der bruges tolk blive tillagt en ekstra udgift på kr. 2.500 til dækning af ekstra 

tidsforbrug i forbindelse med tolkning og dertilhørende kommunikationsvanskeligheder. 

 

1. Speciallægeundersøgelse- og erklæring  
Indikationen for speciallægeundersøgelse- og erklæring er typisk ønsket om en diagnostisk- og arbejdsevne afklaring af 

en veludredt borger, hvor det vurderes at problematikken kan samles, beskrives og vurderes ved en enkeltstående 

undersøgelse. Ved denne undersøgelse indkaldes borgeren til en lægelig undersøgelse*. Undersøgelsen foretages på 

baggrund af de akter, der foreligger på undersøgelsestidspunktet (dvs. hvad der er fremsendt fra kommunen og hvad der 

kan udskrives fra OPUS), og der konkluderes umiddelbart på baggrund undersøgelsen (der også indebærer en objektiv 

lægelig klinisk undersøgelse, hvis det er relevant). Erklæringen vil på baggrund af ovenstående forholde sig specifikt til 

de spørgsmål, der er rejst af kommunen samt i det omfang det er relevant og muligt forholde sig til følgende:  

 
 Diagnose/problemforståelse  

 Behov for yderligere afklaring/udredning  

 Behandlingsmuligheder, +/-  

 Årsag – historie  

 Tidligere/aktuelt funktionsniveau  

 Tidligere/aktuel arbejdsevne herunder skånebehov  

 Ressourcer  

 Barrierer  

 Borgerens egen vurdering og forventning  

 Forslag til plan(indsats, udredning eller behandling)  

 

Der er kun den ene konsultation og der iværksættes ikke yderligere.  

 

Undersøgelsen indeholder: 



 

 Ambulatorie med udstyr og sekretær   

 Indkaldelse, booking, registrering, korrespondance, skrivning  

 Speciallægeundersøgelse samt udfærdigelse af erklæring  

 Sparring og gennemlæsning (kvalitetssikring)  

 Lokale i øvrigt, administration mv.  

 Ved problemer eller uklarheder: dialog med kommunen om den fremsendte erklæring 

 Kopi af erklæring til egen læge og borger 

 

Pris kr. 9.139  

 

*Den lægelige undersøgelse vil som udgangspunkt blive udført af en af afdelingens læger dvs. indenfor specialerne 

arbejds-/socialmedicin, reumatologi eller psykiatri. Der kan også efter konkret aftale blive udfærdiget målrettede 

speciallægeerklæringer indenfor andre relevante specialer. Visiteringen til andre specialer er lægelig i Klinisk Funktion.  

 

2. Borgere, der ikke ønsker at deltage i den anbefalede lægebehandling 
Baggrunden for undersøgelsen er borgere, der ikke ønsker at deltage i en anbefalet lægelig behandling. Kommunen 

ønsker derfor, at der etableres tilstrækkelig oplysningsgrundlag, og en dialog med borgeren om behandlingens relevans 

og fordele/risici i relation til bl.a. helbred, funktions- og arbejdsevne. Det forudsættes at flertallet af disse sager afklares 

i kommunen ved dialog med sundhedskoordinator og at det således kun er de komplekse sager, der henvises. 

 

Ved denne undersøgelse indkaldes borgeren til en lægelig undersøgelse*. Undersøgelsen foretages på baggrund af de 

lægelige akter, der foreligger på undersøgelsestidspunktet (dvs. hvad der er fremsendt fra kommunen og hvad der kan 

udskrives fra OPUS, og hvad SME vurderer relevant at indhente), og der konkluderes umiddelbart på baggrund af 

undersøgelsen, der også indebærer en objektiv lægelig klinisk undersøgelse, hvis det lægefagligt vurderes relevant. 

Erklæringen vil på baggrund af ovenstående forholde sig specifikt til de spørgsmål, der er rejst af kommunen samt i det 

omfang det er relevant og muligt forholde sig til følgende:  

 
 Diagnose/problemforståelse  

 Behov for yderligere afklaring/udredning  

 Behandlingsmuligheder, hvilke og hvorfor, herunder behandlingspotentiale og prognose med og uden 

behandling i kontekst af den konkrete borgers situation.  

 Årsag – historie  

 Tidligere/aktuelt funktionsniveau  

 Tidligere/aktuel arbejdsevne herunder skånebehov  

 Ressourcer  

 Barrierer  

 Hvis relevant en drøftelse med det relevante lægefaglige speciale i relation til den foreslåede behandling  

 Dialog med borgeren herunder borgerens egen vurdering og overvejelser med fokus på bl.a. den foreslåede 

behandling  

 Forslag til videre plan (indsats, udredning eller evt. anden behandling)  

 

Der er kun den ene konsultation og der iværksættes ikke yderligere.  

 

Undersøgelsen indeholder: 

 

 Ambulatorie med udstyr og sekretær 

 Indkaldelse, booking, registrering, korrespondance, skrivning  

 Speciallægeundersøgelse samt udfærdigelse af erklæring  

 Sparring og gennemlæsning(kvalitetssikring)  

 Lokale i øvrigt, administration mv.  

 Ved problemer eller uklarheder: dialog med kommunen om den fremsendte erklæring 



 Kopi af erklæring til egen læge og borger 

 

Pris kr. 9.139  

 

* Den lægelige undersøgelse vil blive udført af en afdelingens læger og vil blive superviseret af speciallæge indenfor 

specialerne arbejds-/socialmedicin, reumatologi eller psykiatri. Der kan også efter konkret aftale blive udfærdiget 

målrettede speciallægeerklæringer indenfor andre relevante specialer. Visiteringen til andre specialer er lægelig i 

Klinisk Funktion. 

 

3. Den tværfaglige arbejds- og socialmedicinske udredning 
Indikationen for den tværfaglige arbejds- og socialmedicinske udredning er typisk ønsket om en diagnostisk og 

arbejdsevne afklaring af en borger, hvor det vurderes at der er tale om en uafklaret og kompliceret problematik, der 

kræver tværfaglig tilgang og hvor det evt. samtidigt ønskes, at der med udgangspunkt i udredningen bliver taget de 

første samtaler med henblik på motivation og aktivering af borgeren i dialog med kommunen. Forud for undersøgelse 

indhentes alt kendt relevant materiale.  

 

Borgeren indkaldes til min. 2 undersøgelser. Ved første undersøgelse foretages en grundig, men dog fokuseret 

gennemgang af social- og arbejdshistorie, tidligere og aktuelle ressourcer, familiære forhold, misbrugsproblematik mv. 

Det afklares om der er behov for yderligere indhentning af akter, som i givet fald indhentes. Ved anden undersøgelse 

fokuseres især lægeligt* på borgerens helbred og sygehistorie med inddragelse af de oplysninger, der er indhentet ved 

første undersøgelse. Der foretages en relevant klinisk undersøgelse. Anden undersøgelse er altid lægelig. Der kan blive 

gennemført yderligere undersøgelser med brug af afdelingens øvrige fagkompetencer, hvis det skønnes relevant.  

På baggrund af ovennævnte afholdes en tværfaglig konference med deltagelse af relevante speciallægekompetencer, 

samt fysioterapeut, socialrådgiver og psykolog.  

 

Desuden kan i relevante tilfælde indgå undersøgelse og 1-2 samtaler ved psykolog og/eller fysioterapeut med henblik på 

at afklare, om der kan forventes udbytte af konkrete forslag om f.eks. samtalebehandling, øvelsesbehandling, 

afspænding mm., samt vurdering af borgers forudsætninger (inkl. motivation) for at gennemføre dette, og evt. behov for 

støtte til gennemførelse. 

 

Kommunen modtager et produkt indeholdende en samlet systematisk beskrivelse af sagen på de foreliggende og 

indsamlede akter samt den samlede udredning, der er foretaget i afdelingen, og beskrivelse af borgerens forudsætninger 

og motivation for at indgå i det foreslåede forløb. I produktet indgår en endelig beskrivelse og vurdering vedr.:  

 

 Diagnose/problemforståelse  

 Behov for yderligere afklaring/udredning  

 Behandlingsmuligheder +/-   
 Årsag – historie  

 Tidligere/aktuelt funktionsniveau  

 Tidligere/aktuel arbejdsevne herunder skånebehov  

 Ressourcer  

 Barrierer  

 Borgerens egen vurdering og forventning  

 Forslag til plan (indsats, udredning eller behandling)  

 Motivation, psykoedukation, og beskrivelse af borgerens forudsætninger og motivation for at indgå i det 

foreslåede forløb.  

 

Endvidere vil der være mulighed for dialog med kommunen med henblik på fx yderligere præciseringer, justering af 

plan mv. i det omfang det er fagligt begrundet.  

 

Undersøgelsen indeholder:  

 

 Ambulatorie med udstyr og sekretær  

 Indkaldelse, booking, registrering, korrespondance, skrivning  



 Første undersøgelse med fokus på uddybet social anamnese og arbejdshistorie. 

 Anden undersøgelse ved læge med fokus på helbred og vurdering af helbred i forhold til funktions- og 

arbejdsevne  

 Tværfaglig konference  

 udfærdigelse af rapport, lægebreve og orientering til borger  

 1 -2 op følgende samtaler med borger + evt. 3 undersøgelse (på baggrund af op følgende samtaler)  

 Lokaler i øvrigt, administration mv.  

 Ved problemer eller uklarheder dialog med kommunen om den fremsendte erklæring  

 

Pris kr. 14.279 

 

*Den lægelige undersøgelse vil blive udført af en af afdelingens læger og vil blive superviseret af speciallæge indenfor 

specialerne arbejds-/socialmedicin, reumatologi eller psykiatri. 

 

4. Tværfaglig social- og arbejdsmedicinsk udredning med yderligere udredning ved behov 
Denne undersøgelsestype indbefatter det samme som ovenfor beskrevet (pkt. 3). Kan yderligere indbefatte diagnostiske 

udredninger som skanning, røntgen eller ultralydsundersøgelse, blodprøver, henvisning til andre lægelige specialer mv. 

Der vil kun blive foretaget de udredninger, der er relevante og nødvendige i forhold til afklaring af den konkrete sag i 

kommunen. Andre udredninger foretages via de almindelige henvisningsveje ind i regionens sundhedsvæsen. Resultatet 

af undersøgelserne inddrages i den endelige vurdering, således at alt socialt og sundhedsmæssigt indgår i den endelige 

rapport til kommunen. 

 

Kommunen modtager et produkt, som indholdsmæssigt beskrevet under pkt. 3, men på baggrund af en mere omfattende 

udredning 

Den indbefatter også opfølgende samtaler som ovenfor beskrevet under pkt. 3, samt ved behov for fx virksomhedsbesøg 

med henblik på vurdering af konkrete arbejdspladser i forhold til borgerens funktionsniveau, arbejdsevne, tilpasning af 

arbejde, kompenserende foranstaltninger som hjælpemidler personlig assistance, mentorstøtte mv. 

 Undersøgelsen indeholder:  

 

 Ambulatorie med udstyr og sekretær  

 Indkaldelse, booking, registrering, korrespondance, skrivning  

 Første undersøgelse med fokus på uddybet social anamnese og arbejdshistorie 

 Anden undersøgelse ved læge med fokus på helbred og vurdering af helbred i forhold til funktions- og 

arbejdsevne  

 Hvis relevant, undersøgelser/vurdering i anden afdeling  

 Opsamling af undersøgelse, information til borger  

 Tværfaglig konference  

 Udfærdigelse af rapport, lægebreve og orientering til borger  

 1-2 opfølgende samtaler med borger + evt. 3. undersøgelse(på baggrund af op følgende samtaler)  

 Lokaler i øvrigt, administration mv.  

 Ved problemer eller uklarheder: dialog med kommunen om den fremsendte erklæring 

 

Pris kr. 21.133 

Sven Viskum 

Afsnitsansvarlig overlæge 


