
LÆ 141F
Anmodning om Generel helbredsattest

ved nyankommen flygtning mv.
Sendes til læge Personoplysninger

Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer

Du anmodes om at foretage en generel helbredsundersøgelse af ovennævnte, som samtidig er
bedt om at rette henvendelse til dig for at aftale tidspunkt for undersøgelsen.
Du bedes rekvirere tolk til undersøgelsen. Tolkeopgaven må ikke overlades til udlændingens nær-
meste familiemedlemmer.
Flygtningens sprog er

Kort redegørelse
Der gives en kort fremstilling af flygtningens livssituation samt flygtningens egen fremstilling af helbredsforholdene. For børn angives forældrenes
oplysninger om barnets helbred og generelle trivsel. Kendskab til særlige belastninger/traumer videregives til lægen. Relevante oplysninger kan
vedlægges (fx helbredsoplysninger fra asylcenteroperatøren, fra UNHCR eller IOM, oplysninger om særlige sociale udfordringer for flygtningen og for
børn oplysninger fra asylcenteroperatør, daginstitution, skole m.v.)

Oplysningerne indhentes med samtykke efter retssikkerhedslovens § 11c

Kladde



Vejledning til lægen

Lægen skal særligt være opmærksom på, om der er behov for yderligere helbredsmæssig udredning og behand-
ling; herunder yderligere behov for undersøgelse og behandling for psykiske helbredsproblemer.

Formålet med Generel helbredsattest ved nyankommen flygtning er, at lægen giver en generel vurdering af helbredsfor-
holdene, så der kan tages højde herfor i den videre planlægning af kommunens integrationsindsats for flygtningen og
familien.

Følgende skabelon kan anvendes til udfyldelse af LÆ 145:

Sygehistorie
Aktuelle helbredsforhold, herunder psykiske helbredsproblemer – oplysninger om tidligere sygdomme hvis relevante for
nuværende helbredstilstand og funktionsevne.

Ved objektiv undersøgelse
En generel objektiv undersøgelse.

Ved diagnoser
Mistanke om sygdom og traumer skal også angives her.

Ved behandlingsmuligheder
Angiv om der er behov for yderligere helbredsmæssig udredning • Angiv om der er et behandlingsbehov • Angiv om be-
handlinger er iværksat og/eller hvor flygtningen er henvist til behandling.

Ved beskrivelse af funktionsevnen
Generelle trivsel (altid når det gælder børn) • omgang med andre mennesker/social tilbagetrækning • søvn • daglige akti-
viteter.

Prognose
Så vidt det er relevant og muligt.

Forslag til socialmedicinske behandlingsmuligheder
Særlige hensyn/forslag i det videre integrationsforløb.

Socialstyrelsen har udarbejdet ”Faglige anvisninger til praktiserende læger og andre læger, som gennemfører helbreds-
vurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge”. De faglige anvisninger er udarbejdet som inspi-
rationsmateriale til lægen og kan anvendes i forbindelse med helbredsvurderinger af flygtninge- og indvandrere. Anvisnin-
er udarbejdet med inddragelse af Sundhedsstyrelsen og lægefaglige eksperter.
Se http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/faglige-anvisninger-til-laeger-ifm-helbredsmaessige-vurderinger

Yderligere oplysninger om blanketten og dens udfyldelse findes på www.laeger.dk og www.kl.dk/blanketter

Kontaktperson
Navn - stilling

Træffetid Telefon

Kontaktperson
Navn - stilling

Træffetid Telefon

Kommune
Kommunens navn, adresse og telefonnummer (Stempel) Dato og underskrift

EAN-lokationsnummer Ordre-/rekvisitionsnummer (Person)reference

Kladde


