Lægeattest

til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten
Når en person angiver sygdom som årsag til manglende fremmøde i retten, kan retten kræve, at personen
dokumenterer dette ved en lægeattest. Attesten kan indhentes såvel forud for planlagt retsmøde som efter dette.
Attesten udfærdiges af personens sædvanlige læge eller dennes vikar. Er personen indlagt på sygehus, kan attesten
udfærdiges af en læge på sygehuset.
Attesten skrives så vidt muligt på dansk med maskinskrift eller tydelig håndskrift. Attesten betales af patienten og
udleveres til denne.
Patientens
navn:
cpr nummer:

(Dette felt udfyldes af patienten)
Attesten er til brug for (retsinstans):

adresse:

Rettens sagsnr.:

1. Denne attest er udfærdiget på baggrund af

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

2. Er De patientens sædvanlige læge?

□ Ja

□ Nej

□ Ja

□ Nej

□ Ja

□ Nej

undersøgelse af patienten den:
journaloplysninger fra:
meddelelse fra anden læge den:
andet:

3. Hvornår er aktuelle sygdomstilfælde begyndt?
4. Vurderes det, at patientens sygdom er til hinder for
fremmøde i retten?
Hvis ja, gælder det også et kortvarigt fremmøde af op til
en times varighed?
5. Beskriv de følger af sygdommen, der konkret forhindrer
patienten i at kunne møde i retten.

6. Hvor længe endnu skønnes patienten af den grund at
være forhindret i at møde i retten?
7. Dato for seneste personlige undersøgelse af patienten
vedrørende aktuelle sygdom.
8. Eventuelle supplerende oplysninger.

9. Dato og lægens underskrift.

Lægens navn, adresse og telefonnummer:

03.08.66.02 Denne attestformular er aftalt mellem Domstolsstyrelsen og Lægeforeningens Attestudvalg. Attesten
findes på www.domstol.dk

Vejledning til lægeattest
Hvornår anvendes attesten?
Når en person angiver sygdom som årsag til manglende fremmøde i retten, kan retten kræve, at personen
kommer med en lægeattest til rettens vurdering af, om personen har såkaldt lovligt forfald. Personen har som
udgangspunkt pligt til at fremlægge lægeattesten senest samtidig med det tidspunkt, hvor den pågældende
skal møde i retten, men kan også blive bedt om at skaffe attesten efter retsmødet.
Retten godkender ikke lægeattesten forud for det planlagte retsmøde.
Attesten honoreres for medgået tid, betales af patienten og udleveres til denne.
Hvem kan udfærdige attesten?
Attesten udfærdiges af personens sædvanlige læge eller dennes vikar. Er personen indlagt på sygehus, kan
attesten udfærdiges af en læge på sygehuset.
Hvor finder man attesten?
Lægeforeningens Attestudvalg har indgået aftale med Domstolsstyrelsen om en formular, der skal bruges:
Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten. Formularen findes i
Attestnøglen på Lægeforeningens hjemmeside samt på Domstolsstyrelsens hjemmeside.
Hvad skal attesten indeholde?
Attesten skal som udgangspunkt udfærdiges på baggrund af en personlig undersøgelse af personen.
Journaloplysninger kan i visse tilfælde også indgå, men den attestudfyldende skal under alle
omstændigheder foretage sit eget lægelige skøn: om personen er syg, om sygdommen forhindrer den
pågældende i at møde – også kortvarigt – i retten, og hvor længe personen af den grund skønnes forhindret
i at møde. Det er rettens vurdering, at det forhold, at personen er ude af stand til at gå på arbejde, ikke
nødvendigvis er ensbetydende med, at den pågældende ikke kan møde kortvarigt i retten.
Det oplyses, hvornår det aktuelle sygdomstilfælde er begyndt, om tilstanden forhindrer fremmøde, evt. blot
kortvarigt fremmøde af op til en times varighed, og særligt hvilke helbredsforhold der konkret hindrer
fremmødet. Der gives endeligt et skøn over varigheden.
Angivelse af sygdommens varighed
Selv om retten på baggrund af attesten vurderer, at personen har lovligt forfald for mødet i retten, vil
personen muligvis skulle indkaldes til at møde på et senere tidspunkt. Det er derfor vigtigt med en angivelse
af sygdomstilfældets forventede varighed. Alle retter har udstyr til videoafhøring. Er en sårbar patient
indkaldt til et retsmøde i en ret, der ligger langt fra dennes bopæl, kan retten efter en konkret vurdering
tillade, at patienten møder i den lokale byret og deltager i retsmødet via video.
Hvem vurderer, om patienten har lovligt forfald?
Det er retten, der på baggrund af lægeattesten vurderer, om den pågældende har lovligt forfald. Retten er
ikke bundet af en lægeattest, men en lægeattest vil i langt de fleste tilfælde danne grundlag for rettens
vurdering af, om der foreligger lovligt forfald som følge af sygdom.
Hvis retten vurderer, at der ikke foreligger lovligt forfald
Hvis retten vurderer, at personen ikke har lovligt forfald, f.eks. hvis en læge ikke har fundet lægelig indikation
herfor, eller hvis retten vurderer, at attesten er mangelfuldt udfyldt og personen udebliver fra retsmødet, kan
retten træffe beslutning om sanktioner og behandle sagen på en måde, som kan være til ugunst for den
pågældende. Hvis retten har indkaldt personen som vidne, kan retten bl.a. pålægge vidnet en bøde eller
lade vidnet anholde af politiet. Hvis personen er tiltalt i en straffesag, kan retten lade den tiltalte anholde af

politiet og i visse tilfælde behandle sagen færdig og afsige dom uden tilstedeværelse af tiltalte, som derved
kan være afskåret fra at anke dommen.

