
  
  

 Arbejdsdirektoratet og

varetagelse af direktoratets tilsynsforpligtelse.

H

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
og Lægeforeningens Attestudvalg

AR 276 
ATTEST 
Til brug for 

a-kassens sagsbehandling
 (ef ter længere  t ids  sygdom)

RÅDIGHED 
Denne  attest  må i udfyldt stand  kun  anvendes til det formål, hvortil den er  rekvireret 

A. Undersøgte person
(attesten udfyldes af lægen sammen med medlemmet af a-kassen) 
Se vejledningen på side 2 

 Navn, adresse og cpr.-nr. 

B. Undersøgtes erklæring

UnderskriftDato

Dato

Husk

Undertegnede erklærer, at jeg nu er  blevet  rask og  i  stand til at påtage mig arbejde  fra 

 
Jeg er indforstået med, at lægen i kortfattet form kan meddele Arbejdsdirektoratet de helbredsmæssige oplysninger,
der danner baggr

Jeg er indforstået med, at lægen i kortfattet form kan meddele Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de helbredsmæssige 
oplysninger der danner baggrund for lægens udsagn i denne attest. Det kan ske i forbindelse med klagesagsbehandling eller varetagelse af 
styrelsens tilsynsforpligtelse. und for lægens udsagn i denne attest. Dette kan ske i forbindelse med klagesagsbehandling eller

C. Lægeerklæring
  Undertegnede læge erklærer hermed at have undersøgt patienten den Dato

 Patienten oplyser at have været sygemeldt i perioden f ra t i l

 
 

Er der på grund af patientens sygdom indskrænkninger i 
patientens erhvervsevne?  (sæt X) Nej Ja  vis Ja, hvilke* ) 

Lægens eventuelle bemærkninger: 

         
          

       

*) Det er vigtigt, at lægen anfører sit skøn over eventuelle begrænsninger i patientens erhvervsevne, idet a-kassen skal anvende lægens 
bedømmelse for at kunne vurdere, om der er andre faglige områder, patienten i så fald kan stå til rådighed for. Det forudsættes, at lægen 
har givet patienten en vejledning om, hvilken indflydelse sygdommen har på patientens erhvervsevne. 

Underskrift og stempel Dato

Husk

  Attesten betales af patienten. Honorar ifølge Lægeforeningens attestfortegnelse.  Sendes eller afleveres til a-kassen. 

(  06.04.01.03 Lægeforeningen/AU )
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Vejledning til lægen i forbindelse med udarbejdelsen 
af en attest om rådighed 

Attesten skal anvendes, når en patient (et medlem af 
en a-kasse) på grund af sygdom har været væk fra 
arbejdsmarkedet i en længere periode. 

A-kassen skal vurdere, om patienten kan anses for
at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Lægen skal
derfor i attesten anføre sit skøn over eventuelle
begrænsninger i patientens erhvervsevne.

Attesten skal som hovedregel kun anvendes, 
hvis patienten har været væk fra arbejdsmarkedet 
på grund af sygdom i mere end 22 uger.
Patientens egen tro og love erklæring vil i mange 
tilfælde være tilstrækkelig ved sygdom i under 22 
uger.

I specielle situationer kan det være nødvendigt for a-
kassen at få en lægelig vurdering af arbejdsevnen 
tidligere end efter 22 ugers sygdom, hvis 
sygdommen kan tænkes at have medført 
indskrænkninger i patientens erhvervsevne. Fx ved
visse psykiske sygdomme, gentagne 
sygdomsperioder, ulykkestilfælde mv. 

A-kassen skal derfor, hvis patienten har været
væk fra arbejdsmarkedet i under 22 uger, fremsætte 
en skriftlig begrundet anmodning over for patientens 

læge. A-kassen skal således nærmere beskrive 
årsagen og formålet med, at en lægelig 
udtalelse ønskes. Det forudsættes, at patientens 
samtykke forinden er indhentet. 

Hvis lægen har forbehold over for attestens 
indhold, fx hvis patienten har været behandlet 
andetsteds, eller lægen er i tvivl om helbreds-
problemernes præcise betydning, kan det anføres 
som yderligere bemærkninger i afsnit C. 

Hvis lægen på grund af utilstrækkeligt kendskab til 
de aktuelle helbredsforhold slet ikke mener at 
kunne udfylde attesten, kan det også anføres i 
afsnit C, og de ikke relevante dele af attesten 
overstreges. I så fald er lægen ikke berettiget til 
honorar for attesten. 

NB! Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
har i forbindelse med en klagesagsbehandling eller 
varetagelse af tilsynsforpligtelse på forlangende ret 
til uden ekstra honorarer at få tilsendt en kortfattet 
redegørelse for præmisserne for lægens 
bedømmelse i attestens afsnit C. Denne 
redegørelse skal være formuleret forståeligt for 
ikke-læger. 
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