H-kursus i Erklæringsudstedelse
Dato:

29. oktober 2020

Sted:

Auditoriet, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Edel Sauntes
Allé 10, opgang 61A, 2100 Kbh. Ø (kort vedhæftet)

Delkursusleder:

Rie Lambæk Mikkelsen, overlæge på Afdeling O, Psykiatrisk Center Kbh.

Fredag d. 29. oktober 2020
8.30-8.45

Kaffe og introduktion

8.45-9.45

Speciallægeerklæringen/Speciallægens troværdighed

9.45-10.00

Pause

10.00-11.00

Relevant sociallovgivning i relation til attestskrivning

11.00-11.15

Pause

11.15-12.00

Relevant sociallovgivning i relation til attestskrivning

12.00-13.00
13.00-14.00

Rie Lambæk Mikkelsen, speciallæge i psykiatri og almen medicin, overlæge PCK

Elsebeth Stenager, speciallæge i psykiatri, overlæge, klinisk professor, psykiatrisk
afdeling Odense Universitetshospital og Lis Sahl Andersen, afdelingslæge,
Sundhedskoordinator, Klinisk Funktion

Elsebeth Stenager og Lis Sahl Andersen

Frokost (medbringes selv)
Sundhedsjura: Lægeerklæringer og tavshedspligt

Peter Jakobsen, chefkonsulent, Patienterstatningen, ekstern lektor i sundhedsret

14.00-14.15

Pause

14.15-15.00

Sundhedsjura: Lægeerklæringer og tavshedspligt
Peter Jakobsen

15.00.15.15

Mundtlig og skriftlig evaluering

Sundhedsstyrelsens målsætning:
Delkursus 12; Erklæringsudstedelse
Formål:
Speciallægen i psykiatri skal have viden om social lovgivning, herunder serviceloven, lov om social
pension, lov om aktindsigt i helbredsoplysninger og de med ovennævnte love forbundne cirkulærer
m.h.p. at kunne udforme erklæringer, attester m.m. Kurset har berøringsflader til andre delkurser,
herunder retspsykiatri, men indbefatter ikke udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer. Kurset
skal herunder ses i relation til socialpsykiatriske behandlingsmetoder ligesom kurset relaterer sig til
bl.a. psykopatologi på det deskriptive plan. Kursisten bør forud for kurset have en grundlæggende
viden om de almindelige regler for udstedelse af erklæringer. Kursisten forudsættes herudover at
have kendskab til principperne for de almindeligvis anvendte behandlingsmetoder over for de
forskellige psykiatriske sygdomstilstande og herunder at være i stand til at vurdere prognosen på
kortere og længere sigt. Kursisten må forudses i stand til at formulere sig skriftligt med anvendelse
af sædvanligvis brugte termer omkring psykopatologi.
Mål:
At gennemgå de særlige aspekter i udformning af erklæringer - kravene til speciallægen ønsket fra
rekvirenten af erklæringen og formen på erklæringen. Der tages udgangspunkt i sociale
erklæringer. At bringe kursisten i stand til at vurdere indikation for social pension og herunder at
kunne udarbejde forslag til speciallægeerklæringer desangående, idet dog endegyldige konklusion
formuleres af/tiltrædes af speciallæge. At bringe kursisten i stand til selvstændigt at kunne
forholde sig til udfyldelse af vanlige sygemeldinger og statusbedømmelser vedr. psykiatriske
patienter samt i forbindelse hermed at vurdere, om der i stedet kan udfærdiges
speciallægeerklæring.
Indhold:
Delkursus indeholder et afsnit om principper i forbindelse med udstedelse af lægelige erklæringer,
en drøftelse af det psykiatriske sygdomsbegreb i relation til arbejdsudygtighed og en ganske
detaljeret gennemgang af principperne og praktiske kutymer i forbindelse med pensionslovgivning,
herunder forudsætninger for at en tilstand kan antages at være "stationær", at
"behandlingsmulighederne er udtømte", samt at der "ikke yderligere foreligger
revalideringsmuligheder". På kurset gives endv. en skitse over de forskellige sagsbehandlende
instanser. Misbrug indgår i stort omfang i forbindelse med f.eks. pensionsansøgninger,
kønsfordeling berøres og relevante litteraturhenvisninger indgår som en del af kurset.
Metoder:
Foredrag, diskussion, mindre individuelle opgaver i form af udarbejdelse af konklusionen på en
eller flere anonymiserede speciallægeerklæringer. Der indgår mindre, obligatoriske opgaver.
Evaluering:
Kurset evalueres mundtligt og skriftligt ved afslutning af kurset.
Organisation:
1 dags kursus

