Frederiksberg Hospital
Socialmedicinsk Center

Henvisning til Socialmedicinsk Klinik
Du kan blive henvist til Socialmedicinsk Klinik på Socialmedicinsk Center, når dit jobcenter
vurderer, at der er brug for yderligere socialmedicinske undersøgelser i din sag.
En socialmedicinsk undersøgelse adskiller sig fra andre lægelige undersøgelser ved at undersøge
og beskrive det enkelte menneskes samlede problemstilling, så udover helbredet fokuserer vi
også på tidligere arbejdsbelastninger, opvækst, uddannelse, økonomi og den aktuelle sociale
situation.
I Socialmedicinsk Klinik vil du blive undersøgt af en socialmedicinsk læge. Efter undersøgelsen
kan lægen vurdere, at du skal undersøges af andre faggrupper i Socialmedicinsk Klinik. Det kan
være en psykiater, en reumatolog, en fysioterapeut, en psykolog, eller en socialfaglig konsulent.
Ofte er der kun behov for én undersøgelse.
Formålet med undersøgelsen
• At give et samlet billede af dit helbred og hvad det betyder for din hverdag
• At rådgive dig og dit jobcenter om dine socialmedicinske forhold er tilstrækkeligt undersøgt
• At vurdere din funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet nu og fremover
• At medvirke til arbejdsfastholdelse
Før undersøgelsen
Når jobcenteret har henvist dig hertil, vil du modtage et indkaldelsesbrev i E-boks
(med mindre du er fritaget) med tid og sted for undersøgelsen. I brevet er der også et spørgeskema og en samtykkeerklæring, du bedes udfylde og besvare bedst muligt, da vi har brug for
oplysningerne til undersøgelsen.
Vi forbereder os
Inden du kommer, har vi læst alle de medsendte sagsakter og spørgeskemaet, som du har
udfyldt. Det betyder, at vi allerede ved samtalens start har et kendskab til dig.
Undersøgelsen
Undersøgelsen varer typisk 1½-2 timer. Efter samtalen kan lægen eventuelt lave en fysisk
undersøgelse af dig. Du må gerne tage en bisidder med til samtalen. Vi bruger videotolk, hvis
det er nødvendigt med tolk.
Når vi afslutter dit forløb, sender vi en kopi af din journal til dig, din sagsbehandler og din
praktiserende læge. Hvis det viser sig, at du har brug for behandling, vil dette sædvanligvis
foregå gennem din egen læge.
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Din sundhedsfaglige kontaktperson i Socialmedicinsk Klinik er den læge, du har været til samtale hos.
Socialmedicinsk Center, Socialmedicinsk
Klinik
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Vej 8, Indgang 2, 3 sal

Telefon: 38 64 98 00 - Mandag til fredag kl.
8.00 -15.00
Ved akut problemstilling, kontakt enten din
egen læge,
skadestue eller vagtlæge
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