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Frivillig aftale mellem Silkeborg Kommune og PLO-Silkeborg 

vedr. 
Samarbejde om flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. 
 

 
Aftalen omfatter nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. 
 
Hensigten med aftalen er at understøtte tidlig integration af den flygtede til lokalsamfundet ved at: 
 

1) Fordele flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på flest mulige læger. 
2) Sikre tidlig indledende konsultation, så lægen hurtigt får kendskab til om der er tale om en 

patient med helbredsproblemer. 
3) Sikre at de flygtninge der har behov for en generel helbredsundersøgelse kan få foretaget 

en sådan. 
 
Det er frivilligt for de praktiserende læger i Silkeborg kommune om de ønsker at være en del af 
aftalen.  
 
Tildeling. 
Kommunen kan påbegynde arbejdet med at tildele læge tre uger før ankomsten af den enkelte 
flygtning. 
 
Tildeling af læge vil blive så ligelig fordelt, mellem de praktiserende læger, som muligt.   
 
Integrationsafdelingen holder overblik over at flygtning og familiesammenførte til flygtninge bliver 
ligeligt fordelt i de åbne praksis. 
 
Ved stor tilgang af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge vil kommunen kontakte PLO 
mhp. at åbne de lukkede praksis der har sagt ja til at modtage ekstra patienter, når behovet 
opstår.  
 
I henhold til overenskomster og bekendtgørelser på området, kan der ses bort fra det sædvanlige 
minimum på 100 nye patienter. i 
 
Når der åbnes for et mindre antal patienter vil Folkeregistret holde overblik over antallet af 
borgere, som den enkelte lægepraksis bliver tildelt. 
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Bestille tid til konsultation og tolk 
Integrationsafdelingen kontakter den valgte læge og bestiller en tid til patientens første 
helbredstjek, hvis patienten ønsker det. Når kommunen bestiller tid hos lægen, oplyses også 
patientens sprog. Lægens sekretær bestiller en tolk via Regionens aftaler med tolkefirma. 
 
I familier med børn under 18 år kan integrationsvejlederen støtte op om, at borgeren møder til 
aftalt tid.  
 
Egen læge kan ansøge om lægeoplysninger. Integrationsafdelingen giver egen læge besked om, 
hvilket asylcenter borgerne har opholdt sig på. 
 
Konsultationen 
Den indledende helbredskonsultations formål er bl.a. at lægen hurtigt får kendskab til om der er 
tale om en patient med helbredsproblemer.  
 
Den enkelte læge/lægehus afgør selv omfanget af den indledende helbredskonsultation.  
 
Den generelle helbredsattest 
Den indledende helbredskonsultation kan ikke erstatte den generelle helbredsvurdering. 
Kommunen anmoder fortsat om en Generel Helbredsattest i de tilfælde, hvor kommunen skønner 
det nødvendigt.  
 
På det brev, som borgeren modtager, når der anmodes om generel helbredsattest påføres en fast 
frase om, at det er vigtigt at møde på det aftalte tidspunkt, ellers annulleres anmodningen.  
Lægen annullerer anmodningen efter 1. udeblivelse. 
Hvis kommunen fortsat ønsker attesten, genbestilles attesten, og kommunen undersøger 
muligheden for at tilknytte en frivillig, som kan hjælpe borgeren med at bestille tid og overholde 
tiden hos lægen.  
Skulle det ske at patienten, heller ikke møder op anden gang, så lægen ikke kan lave den generelle 
helbredserklæring, kan lægen sende regning på en Generel helbredsattest til kommunen.   
 
Såfremt tolken udebliver gennemføres Generel helbredsattest, uden tolk, i det omfang det kan 
lade sig gøre. 
 
Honorering  
Ved 2. udeblivelse ved helbredsattest (LÆ145), kan lægen sende en regning på en Generel 
helbredsattest til kommunen på kr. 1.639 (takst pr. 01.04.2017). 
 
Opsigelse 
 
 
 
 
Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter. 
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