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Journalinstruks for patienter med fastholdelsesproblematik /erhvervsevnevurdering 

 

Journaloptagelsen følger overordnet afdelingens almindelige journalinstruks – uden 

årsagssammenhæng og derfor med en begrænset og mere overordnet erhvervsbeskrivelse. 

 

Indledning 

Henvist af egen læge/fagforening for tilstand/lidelse mhp xx.  

 

Allergier 

Dispositioner 

Tidligere 

Uddannelse og erhverv  

beskrives mere sammenfattende, fx ’altid fuldtidsforsørgende inden for det ufaglærte område 

som rengøringsassistent frem til oktober 2016’, og med fokus på de seneste og mest 

betydende forhold. Og med uddybning af gener og hvilke opgaver der medfører besvær. Hvilke 

hidtidige tiltag der er gjort på arbejdspladsen. Er leder, TR AMIR eller fagforening er 

involveret. Er patienten sygemeldt? Opsagt?  

Er Jobcentret involveret, og med hvilke tiltag? 

Aktuelle sygdom  

Debut, forløb, behandlingstiltag og effekt af disse. 

Hvis der er flere lidelser kan disse nævnes i rækkefølge i hold til påvirkning af patientens 

funktion (fx 1.Lænderygbesvær, 2.slidgigt i knæ) 

Aktuel status og funktionsevne 

Funktion (er patienten selvhjulpen, har besvær ved daglige gøremål, hvordan er 

gangfunktionen). Deltager patienten i aktiviteter (sociale, familiære). 

Øvrige organsystemer 

Medicin 

Tobak 

Alkohol – inklusiv andet misbrug 

Kost og Motion 

Social status 

Forsørgelsesgrundlag. Civilstatus. 

Personlige ressourcer og ønsker for fremtiden 

Arbejdsidentitet, uddannelse, gode samarbejdsevner, særlige kompetencer (fx kurser, 

kørekort, tillidshverv, arbejds- eller anden erfaring). Netværk. Motivation i forhold til arbejde. 

 

Objektiv undersøgelse 

Generelt indtryk samt specifik relevant undersøgelse i forhold til klager.  
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Resume og konklusion 

Kort resumé af væsentligste diagnoser og helbredsforhold (hvis der er flere faktorer kan 

anføres, at der er tale om en kompleks problemstilling med flere helbredsproblemer), hidtidige 

behandlingstiltag og effekt af disse. Objektive fund.  

Påvirkning af funktionsevnen, hjemme og i forhold til arbejdet.  

Hvilken betydning helbredet har i forhold til varetagelse af aktuelle job. Om og hvor længe 

patienten er sygemeldt. 

Angive om der er yderligere behandlings-/træningsmuligheder.  

Hvad er prognosen: Medfører tilstanden varig eller midlertidig funktionsnedsættelse – inklusiv 

tidsperspektiv. 

Angive aktuelle og fremtidige skånebehov. Konkrete og i forhold i forhold arbejdsfunktioner, 

hvilke kan ikke klares. Hvilke funktioner kan patienten godt kan varetage. 

Tilbyde at deltage i Rundbordsamtale.  

Evt. tilbyde kontakt til Fagforening eller Jobcenter. Evt. tage journal med til fælles amed-sme-

konf? 

 

Diagnoser 

 


