Vejledning om kommunal sagsbehandlers indhentning af lægelige
oplysninger fra børne- og ungdomspsykiater
Undersøgelse og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien medfører ofte, at barnet/den unge har
behov for støtte fra det sociale system. Børne- og ungdomspsykiateren oplyser til forældrene og den
unge, hvis det findes relevant at familien tager kontakt til barnets/den unges sagsbehandler. Hvis
barnet har fået stillet en diagnose, som falder indenfor handicap-området, så skal barnet tildeles en
sagsbehandler indenfor dette området. Forældrene skal oplyse diagnosen, når de henvender sig til
kommunen.
Sagsbehandleren ønsker som oftest at få lægelige oplysninger om diagnose, behandling, prognose
og anbefalinger. Der er derfor indgået en aftale mellem Kommunernes Landsforening og
Lægeforeningen om at sagsbehandler kan rekvirere lægelige oplysninger. Baggrunden for aftalen er
et ønske fra lægerne om, at modtage et honorar, som afspejler de omkostninger, der faktisk er
forbundet med at fremsende oplysningerne. Kommunerne er på deres side interesseret i at få
fremsendt relevante oplysninger. Det er derfor sagsbehandlers opgave at anmode om besvarelse på
konkrete spørgsmål og lægens opgave at besvare spørgsmålene. Der henvises til ”Attesttakster” gældende fra 1.4.2009 til 31.3.2010, udgivet af Lægeforeningen for nærmere oplysninger.
Sagsbehandler sender en anmodningsblanket LÆ 121 til lægen for at rekvirere en kort statusattest,
som udfærdiges på svarblanket LÆ 125. På svarblanketten kan der skrives tekst svarende til en
halv side og den er derfor anvendelig til en kortfattet besvarelse af kommunens spørgsmål, men
ikke til en detaljeret redegørelse for undersøgelse og behandling.
Hvis sagsbehandleren har behov for mere omfattende oplysninger, end der er plads til i en LÆ 125,
kan der bestilles en en speciallægeerklæring, som honoreres efter timeforbrug.
Nogle sagsbehandlere anmoder om at få journal kopi (LÆ 111/LÆ 115). Dette er ikke muligt i
børne- og ungdomspsykiatrien, da en sådan kopi altid vil indeholde oplysninger, som det ikke er
tilladt at udlevere, jævnfør retningslinier udarbejdet af Lægeforeningen: ”lægen er alene berettiget
til at fremsende oplysninger, der er relevante for den aktuelle sag. I journalkopi eller -udskrift skal
irrelevante oplysninger, særligt om tredjemand, derfor være udeladt, overdækkede eller gjort
ulæselige.”
Da flertallet af oplysningerne i en børne- og ungdomspsykiatrisk journal direkte eller indirekte
omhandler forældrene, må dette materiale ikke udleveres.
Lægen har ret og pligt til at henvende sig på eget initiativ til kommunen, hvis lægen ønsker at
indgive en underretning om bekymring for et barns trivsel og udvikling, i henhold til loven om
skærpet underretningspligt for personer, som arbejder med børn og unge.
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