Attesttakster på det statslige område gældende fra 1. oktober 2019
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det statslige område for perioden 2018 til 2021
blev det aftalt, at der skulle ske en regulering af lønnen på følgende tidspunkter:
1. oktober 2018
1. april 2019
1. oktober 2019
1. april 2020
1. februar 2021
Derfor skal de aftalte takster på de statslige attester reguleres nu per 1. oktober 2019, og der vil
herefter næste gang ske en regulering af taksten på de statslige attester per 1. april 2020.
Denne regulering gælder således alene for de aftalte attesttakster på det statslige område.
De øvrige aftalte attesttakster uden for statens område vil fremover fortsat blive reguleret per 1.
april.
Nedenfor bringes hermed de aftalte takster på de statslige attester, idet de nedenstående
attesttakster er gældende fra den 1. oktober 2019 til den 1. april 2020.
Attesttaksterne findes også på læger.dk under Attester på Attestnøglen.
Taksterne som anført nedenfor er uden moms.

Lægeforeningens Attestudvalg

STATSLIGE ATTESTER
ID-nr.

Attestens navn

Honorar per 1.10.2019

Arbejdstilsynet
03.01.01.01 Arbejdstilsynet, anmeldelse af erhvervssygdom/
arbejdsbetingede skader (honoreres kun ved elektronisk anmeldelse)
03.01.11.01 Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling

219 kr.
Honorar efter regning

Ansættelse inden for Staten
03.02.01.01 Helbredsattest til brug ved ansættelse inden for Staten
(betales af ansøgeren)
(supplerende undersøgelser efter regning)

545 kr.

Blodprøver i faderskabssager rekvireret af Statsforvaltningen
03.02.11.01 Blodprøve i faderskabssag (under normale forhold)
03.02.12.01 Blodprøve i faderskabssag (under specielle forhold)

314 kr.
471 kr.

Søværnet
03.03.01.01 Officerer i søværnet, synsprøve for øjenundersøgelse af ansøgere til

432 kr.

Værnepligtige
03.03.11.01 Undersøgelse af værnepligtige efter henvisning fra
Forsvarets Sundhedstjeneste

Honorar efter regning

Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor_______________________________________________________
03.03.21.01 Lægeattest vedr. ulykkestilfælde eller sygdom

794 kr.

Hjemmeværnet
Formular I
For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse:
03.04.01.01 fra en speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge samt
speciallæge i almen medicin

722 kr.

Formular II
Til speciallæge i øjensygdomme:
03.04.02.01 for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse

339 kr.

Formular III
Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme:
03.04.03.01 for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse

722 kr.

Formular IV
For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser:
03.04.04.01 fra en speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge
samt speciallæge i almen medicin
288 kr.
Formular V
Fra den værnepligtiges praktiserende læge:
03.04.05.01 for en undersøgelse af mindre omfang

195 kr.

Sessionsattester
Formular I
For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse:
03.05.11.01 fra den værnepligtiges praktiserende læge
03.05.12.01 fra speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge
03.05.13.01 fra den værnepligtiges praktiserende læge for henvisning
til speciallæge eller sygehus

302 kr.
758 kr.

Formular II
Til speciallæge i øjensygdomme:
03.05.21.01 for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse
03.05.22.01 for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale
fra tidligere foretagne undersøgelser

339 kr.

Formular III
Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme:
03.05.31.01 for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse
03.05.32.01 for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale

118 kr.

288 kr.

722 kr.

fra tidligere foretagne undersøgelser
288 kr.
Formular IV
For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser:
03.05.41.01 fra den værnepligtiges praktiserende læge
308 kr.
03.05.42.01 fra speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge
308 kr.
Formular V
03.05.51.01 fra den værnepligtiges praktiserende læge for en
undersøgelse af mindre omfang

195 kr.

Søfart
03.06.01.02 Søfartsattest (under 18 år hvert år/over 18 år hvert 2. år) undersøgelse
af søfolk (må kun udstedes af autoriserede søfartslæger)

716 kr.

Politiattester
03.07.01.01 Taksten i tidsrummet 08.00-16.00, (undersøgelsestidspunktet)
03.07.02.01 Taksten i tidsrummet 16.00-08.00, (undersøgelsestidspunktet)

Honorar efter regning
Honorar efter regning

Andre attester til retslig brug
03.07.21.02 Lægeerklæring i forbindelse med detentionsanbringelse

Honorar efter regning

Politiaspirantattester
03.08.01.02 Helbredsattest
03.08.11.01 Tillidslægens attest

860 kr.
262 kr.

Værgemålsattest
03.08.61.01 Værgemålsattest

Honorar efter regning

Domstolsstyrelsen
03.08.66.02 Lægeattest til dokumentation af sygdom
som lovligt forfald ved møde i retten

Honorar efter regning

Fremtidsfuldmagt
03.08.70.01 Lægeerklæring vedrørende fremtidsfuldmagter

Honorar efter regning

Levnedsmiddelvirksomheder
03.09.01.01 Levnedsmiddelvirksomheder, helbredsattest for personer,
der ansættes i

345 kr.

Fiskeindustri
03.10.01.01 Fiskeindustrien, helbredsattest for personer, der ansættes i
(betales af virksomheden)

345 kr.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidl. Arbejdsskadestyrelsen) til brug ved lov om arbejdsskadesikring ¹)

03.11.21.01 Supplerende attest vedrørende høreskader

578 kr.

[Reguleringen af de øvrige AES-attester skete per 1. april 2019]
1) Attesterne rekvireres enten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) - tidl. Arbejdsskadestyrelsen (ASK) - eller det involverede
forsikringsselskab. Attesterne vil ændre navn fra ASK til AES, men det er de samme attester.

Luftfartsattester
03.12.01.02 Øjenundersøgelse SLV
03.12.02.02 Øre-næse-hals-undersøgelse SLV
03.12.11.02 Generel flyvemedicinsk erklæring SLV

Honorar efter regning
Honorar efter regning
Honorar efter regning

Jernbanepersonale
03.13.51.03 Attest til brug for helbredsgodkendelse
03.13.53.03 Øjenlægeattest

Honorar efter regning
Honorar efter regning

Undervisning og eksamen
Attesterne på området er udgået 1. august 2005 i forbindelse med ny bekendtgørelse fra
Undervisningsministeriet.
Uddannelsesministeriet
03.15.41.04 Lægeattest til Uddannelsesministeriet

802 kr.

Kapitalpensionsattest
03.16.01.01 Kapitalpensionsattest, »livstruende sygdom«
(betales af patienten)

Honorar efter regning

Erstatningsnævnet
03.18.01.01 Lægeerklæring afgivet til brug for ansøgning om erstatning fra staten
efter offererstatningsloven

1.007 kr.

Udlændingeområdet
03.20.01.01 Lægelige oplysninger ved ansøgning om helbredsbetinget
opholdstilladelse eller visum (betales af ansøger/
ansøgers advokat)
03.20.03.01 Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget
humanitær opholdstilladelse
03.20.11.03 Lægeerklæring til Integrationsministeriet ved
ansøgning om dansk indfødsret
03.20.12.01 Lægeerklæring til brug ved Statsforvaltningens behandling af
erklæringer om dansk indfødsret

Honorar efter regning
Honorar efter regning
UDGÅET
UDGÅET

Udbetaling Danmark

03.25.02.03 UD 235 Lægeattest til barselsdagpenge – Udbetaling Danmark

216 kr. (367 kr.)

[ikke reguleret. Reguleres efter den kommunale reguleringstakst]
1) Honorar for dagpengeattesten UD 235 forhøjes med et konsultationshonorar under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen
er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører. På den omtalte
attest er honorar inkl. konsultationshonorar anført i parentes.

Patienterstatningen
04.08.01.02
04.08.02.02
04.08.03.02
04.08.04.02
04.08.05.02
04.08.06.02
04.08.07.02
04.08.08.02
04.08.09.02
04.08.10.02
04.08.11.02

Patientskadeerklæring
Lægemiddelskadeerklæring
Attest Albue
Attest Finger
Attest Fod
Attest Hofte
Attest Knæ
Attest Lår
Attest Skulder
Attest Underarm
Attest Underben

725 kr.
725 kr.
289 kr.
289 kr.
289 kr.
289 kr.
289 kr.
289 kr.
289 kr.
289 kr.
289 kr.

