Hvad betyder det, når den
praktiserende læge modtager
en anmodning om LÆ 265?

Horsens

LÆ 265 – Lægeattest til
Rehabiliteringsteam

Formål
Attesten udspringer af lov om aktiv
beskæftigelsespolitik, § 30 a. Blanketten kan kun anvendes til dette
formål.
Blanketten udarbejdes med henblik
på at indgå i kommunens rehabiliteringsteam eller ved vurdering af, om
borgeren er omfattet af revalideringsbestemmelserne. Kommunen foretager på anmodningsblanketten ( LÆ
261 ) en afkrydsning heraf.
Formålet med attesten er, at lægen
bidrager til oplysningaf borgerens
helbredsforhold m.m. særligt i forhold
til de oplysninger der fremgår af anmodningsblanketten.
Lægeattest til rehabiliteringsteam anvendes alene i almen praksis.

Hvad skal lægen?
Lægen har pligt til at udfærdige
denne attest. LÆ265 udfærdiges på
baggrund af patientjournal og lægens
kendskab til patienten i øvrigt, samt
en objektiv undersøgelse af patien-

tens helbredsproblemer. Det er lægens opgave at give en beskrivelse
af patientens helbredsforhold m.m.
særligt i forhold til de oplysninger,
der fremgår af anmodningsblanketten. Relevante udskrivningsbreve kan
eventuelt vedlægges attesten.
Der kan i forbindelse med udfærdigelse af LÆ 265 – Lægeattest til
rehabiliteringsteam foretages supplerende undersøgelser ( fx laboratorieprøver, røntgenundersøgelser m.v
) med det formål, at varetage attestopgaven. Hvis der i forbindelse med
attestudstedelse viser sig behov for
yderligere undersøgelser med diagnostisk eller behandlingsmæssige
sigte, må dette ske i sundhedssektoren, efter de sædvanlige retningslinjer.
Det skal understreges, at lægen i attesten afgiver en udtalelse om funktionsevnen samt øvrige forhold af betydning ud over de helbredsmæssige
forhold, mens det er kommunen, der
træffer afgørelse om, hvilken ydelser
m.m. patienten skal tilbydes.

Frister for levering:
Attesten leveres senest 14 dage efter
konsultation og senest 30 dage efter
lægen har modtaget anmodningen fra
borgeren.

Rehabiliteringsplanens forberedende del u
sammen med borgeren.

Medvirken af tolk forøger tidsforbruget. Honoraret for tolkehjælp betales
af kommunen, men det skal aftales
på forhånd mellem lægen og kommunen.

Lægeerklæringen indebærer, at borgeren
undersøgelse hos egen læge.

Hvis borgeren udebliver fra undersøgelsen hos alment praktiserende læge udløses intet honorar, med
mindre udeblivelsen efter en helt
konkret vurdering kan henføres til en
fejl fra kommunens side.

Hvornår skal
LÆ 265 benyttes ?
Hvis borgerens sag vurderes at være
veludredt og alle udviklingsmuligheder i beskæftigelseslovgivningen
umiddelbart er udtømte, udfylder
beskæftigelsesrådgiver sammen med
borgeren, rehabiliteringsplanens forberedende del og egen læge anmodes
om en LÆ 265.

Beskæftigelsesrådgiver anmoder borgeren
lægeerklæring.
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Rehabiliteringsteamet rådgiver og indstiller til:
Fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende,
ressourceforløb, førtidspension eller almindelig
beskæftigelses rettede tilbud i Jobcenteret.
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Kommunalt
Pensionsnævn:
Udvalget har
kompetencen til
bevilling af førtidspension.

Fleksjob:
Specialkonsulent
i jobcenteret har
kompetence til
bevilling af fleksjob eller tilskud til
selvstændige
erhvervsdrivende.

Job og uddannelse

Ressourceforløb:
Er en tværfaglig
individuel tilrettelagt indsats
på 1-5 år med
støtte fra en gennemgående og
koordinerende
sagsbehandling.
Et Ressourceforløb
skal altid have et
job eller uddannelsessigte.

Når anmodningen om LÆ 265 Ikke
drejer sig om revalidering, kan kommunen efter anmodning om LÆ 265
alene anmode om rådgivning, udredning og speciallægeerklæringer ved
Regionens kliniske funktion.
Sundhedskoordinatoren kan på baggrund af LÆ 265 eller mødet i Rehabiliteringsteamet, tage kontakt til
den praktiserende læge for at drøfte
borgerens situation. Sundhedskoordinatoren kan anmode den praktiserende læge om at henvise til et evt.
behandlingstilbud eller sende borgeren til yderligere udredning.. Sundhedskoordinatoren kan også anbefale
kommunen at indhente speciallægeerklæring fra Regionens Kliniske
funktion.
Er du i tvivl, tag da kontakt til den
kommunale beskæftigelsesrådgiver.

Tolk:
Hvis beskæftigelsesrådgiveren har
anført, at der skal anvendes tolk til
udfyldelse af LÆ 265 skal kommunen
betale. Lægen bestiller tolk ved henvendelse til Hanne Madsen på mail:
hma@horsens.dk eller tlf. 76294761

Hvem tager sig af hvad i
Horsens Kommune
Jobcenter Horsens

Ydelsesafdelingen:

Sagsbehandling af
sager vedr.:

Udbetaling af ydelser
vedr.:

•
•
•
•
•
•

Sygedagpenge
Kontanthjælp
Fleksjob
Ledige A-kassemedlemmer
Revalidering
Ressourceforløbsydelse

•
•
•
•
•
•

Sygedagpenge
Kontanthjælp mv
Ledighedsydelse
Revalideringsydelse
Fleksløn
Ressourceforløbsydelse

Du er velkommen til at kontakte:
Jobcenter Horsens,
Samsøgade 3, 8700 Horsens
Tlf.: 76 29 47 00
Mail: jobcenterhorsens@horsens.dk
www.jobcenterhorsens.dk

