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Underretning om længerevarende sygefravær og do-
kumentation for egen sygdom 
 
I henhold til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og 
eksamensbekendtgørelsen nr. 15 af 09/01/2020 
 

 
 

 
UDFYLDES AF DEN STUDERENDE:  

Navn: Studienummer: 

CPR-nummer: 

Uddannelse: 

Jeg forventer at være sygemeldt fra dato: Til dato: 

Ønskede fag efter en eventuel overflytning til nyt hold (kun for lærerstuderende): 

Dato: Studerendes underskrift: 

 

UDFYLDES AF LÆGEN: 
Lægens kommentar: 

 

 

 

Sygdom fra dato: Forventet raskmeldt fra dato: 

Dato: 

 

Lægens underskrift og stempel: 
 

 

•Du skal aflevere dokumentation for egen sygdom, hvis sygdomsperioden overstiger 14 
dage

•Dokumentation kan være en lægeerklæring fra din praktisterende læge, en udskrift af din 
sygehusjournal eller denne blanket, hvor lægen udfylder nederste halvdel

•Start og slutdato for din sygeperiode skal frem
•Det skal fremgå, at du i den angivne sygeperiode ikke har kunnet deltage i undervisning, 

prøve eller lignende. Karakteren af sygdommen er ikke nødvendig i studieadministrativt 
øjemed

•Du er berettiget til SU ved dokumenteret sygdom, og kan efterfølgende søge om SU 
tillægsklip som følge af sygdom. Hvis din sygeperiode varer længere end den 
dokumenterede sygdom, vil du ikke være berettiget til SU i denne periode.

•Særlig i forbindelse med prøver:
•Hvis du bliver syg under en prøves afvikling, skal du aflevere dokumentation for sygdom 

senest 5 hverdage efter prøvens afholdelse.  Du  skal selv afholde udgiften til  
dokumentation. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har du brugt et 
prøveforsøg - se også Professionshøjskolen Absalon's prøvereglement.

•Afleveres i studieadministrationen på dit Campus hurtigst muligt 
•Du afholder selv alle udgifter forbundet med affærdigelsen af en lægeerklæring

Den 
studerende
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Autorisationsloven (nr. 731 af 08/07/2019) 

§ 20. En autoriseret sundhedsperson skal ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende afgiver i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson, udvise 
omhu og uhildethed. 

Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed i det efter formålet fornødne omfang at afgive erklæring til 
offentlig brug om de sundhedsfaglige iagttagelser, som den pågældende er i stand til at give oplysning om, vedrørende en af vedkommende undersøgt, be-
handlet eller plejet person, der søger eller får offentlige økonomiske ydelser eller anden offentlig hjælp. Samme pligt påhviler sygehuse og lignende institutio-
ner. 

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan fastsætte regler for afgivelse af erklæringer. Kræves en i lovgivningen foreskreven eller forudsat erklæring afgivet på 
en særlig blanket, eller ønsker en offentlig myndighed i øvrigt at benytte en særlig blanket, skal Styrelsen for Patientsikkerhed forinden have lejlighed til at 
udtale sig om blankettens indhold. Dette gælder dog ikke simple syge- og raskmeldingserklæringer. 

 

Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v. (BEK nr 908 af 18/08/2011) 

Anvendelsesområde og definitioner 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for erklæringer om patienters helbredsforhold udstedt af autoriserede sundhedspersoner. 
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for epikriser (udskrivningsbreve) og lignende, ligesom udtalelser, der ikke er baseret på sundhedspersonens 

egen patientundersøgelse, -behandling m.v. (administrative udtalelser), ikke er omfattet. 

§ 2. Ved erklæring forstås i denne bekendtgørelse en skriftlig udtalelse fra en sundhedsperson om enten en patients helbred eller årsagen til en pati-
ents død, og som er bestemt til at finde anvendelse i privat- eller offentligretlige retsforhold. 

Erklæringens form 

§ 3. En erklæring kan udstedes på papir, elektronisk eller andet læsbart medie. Hvis en lovbestemt blanket foreligger, skal denne benyttes. 

Erklæringens indhold 

§ 4. En sundhedsperson må ikke afgive erklæringer om sygdomme eller forhold, som vedkommende ikke har fornødent fagligt kendskab til. 

§ 5. En erklæring skal indeholde oplysninger om: 
1) Patientens navn, personnummer og adresse. 
2) Sundhedspersonens navn, autorisationsID, virksomhedsadresse og uddannelse (herunder eventuelle speciallægetitel). 
3) Hvilke oplysninger i erklæringen der beror på sundhedspersonens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tred-
jemand eller patientjournaler m.v. 
4) Hvorvidt patienten sædvanligvis benytter den sundhedsperson (f.eks. læge eller tandlæge), der har udfærdiget erklæringen. 

Stk. 2. Sundhedspersonen skal anføre sin vurdering af patienten og medtage de forhold i erklæringen, som sundhedspersonen finder relevant for at 
kunne opfylde formålet med erklæring. 

Stk. 3. Erklæringen skal være dateret og forsynet med sundhedspersonens underskrift eller på anden måde entydigt kunne henføres til sundhedsper-
sonen. 

§ 6. Ved anvendelse af lovbestemte blanketter og standardiserede attest-blanketter, der er aftalt mellem involverede parter, er det tilstrækkeligt, at 
en erklæring indeholder de i blanketten forlangte oplysninger, og bestemmelserne i § 5 skal således ikke iagttages. 

§ 7. I erklæringer, der udstedes til brug for personer, myndigheder eller institutioner, der ikke kan forudsættes at være i besiddelse af sundhedsfaglig 
viden, skal der så vidt muligt benyttes danske eller almindeligt accepterede betegnelser for sygdomme og anatomiske forhold m.m. 

Erklæringens afgivelse 

§ 8. Sundhedspersonen skal efter undersøgelse af den pågældende patient udfærdige erklæringen uden unødigt ophold. I tilfælde, hvor en erklæring 
udfærdiges på baggrund af oplysninger, som sundhedspersonen er i besiddelse af ved modtagelsen af anmodningen om at afgive en erklæring, skal 
erklæringen udfærdiges inden for rimelig tid, efter at anmodningen er modtaget. 

Stk. 2. Anmoder en offentlig myndighed om en erklæring vedrørende en af sundhedspersonens patienter til brug for myndighedens vurdering af, om 
og i givet fald i hvilket omfang, den pågældende er berettiget til pension eller anden offentlig hjælp, skal sundhedspersonens erklæring sendes til den 
offentlige myndighed hurtigst muligt og senest 8 uger efter, at sundhedspersonen har modtaget anmodningen. 
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