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3. Honorering ifm. erklæringer  
 

Der har gennem tiden været mange drøftelser om erklæringer til andre offentlige myndigheder. Det 

har oftest omhandlet selve forpligtelsen og det med at imødekomme kommunernes anmodninger in-

denfor rimelig tid, men også om hvorvidt der bør/skal opkræves betaling.  (senest ifm. erklæringer til 

familieretshuset) 

UPL drøftede emnet på møde den 12. juni 2018, som dette førte imidlertid ikke til en beslutning i form 

af en fast praksis. 

Der er ikke noget juridisk til hinder for, at en offentlig myndighed kræver betaling for en ydelse, som 

en anden offentlig myndighed har brug for og Regionshuset har oplyst, at der ikke er en fælles regio-

nal beslutning.  

Beslutningen på UPL blev ud fra et fokus på om erklæring laves indenfor eller udenfor arbejdstid. Vi-

dere besluttede UPL, at spørgsmålet om en rimelig ramme for honorering skulle drøftes af ledende 

overlæger, som så skulle træffer beslutning herom – samt at det skulle være de ledende overlægers 

opgave at implementere beslutningen efterfølgende. 

 

Bilag  

 Bilag 1 Attesttakster og Takster 

 Bilag 2 Referat UPL Beslutning om Psykiatrien skal opkræve betaling for erklæringer 

 Bilag 3 Mail fra Jørgen Herrmann 

 

Indstilling  

Det indstilles, at gruppen af ledende overlæger: 

1. drøfter honorering i forbindelse med erklæringer. 

 

Referat  

Tina indledte punktet, og bemærkede at nærværende gruppe har fået til opgave at indstille til takst-

sættelse ifm. honorering udarbejdelse af erklæringer. 

 

Typen af erklæring blev drøftet, og det blev pointeret, at der er tale om erklæringer til anden offentlig 

myndighed hvor der er lovhjemmel, eksempelvis Familieretshuset (tidligere Statsforfatningen), hvilke 

skal udarbejdes inden for den almindelige arbejdstid. 

 

Det blev pointeret, at der er stor uklarhed ift. hvilke erklæringer der er pligtmæssige og hvilke der ikke 

er - og som kan udføres i fritiden. Hertil kommer, at kun de pligtmæssige erklæringer kan og bør do-

kumenteres i Clinical Suite. 

 

Det blev besluttet at bede Ingrid Smith Nielsen om, med udgangspunkt Jørgen Herrmanns liste, at 

udarbejde en opdateret liste der pointerer hvilke erklæringer psykiatrien er forpligtiget til at lave. 

Listen bør efterfølgende vedlægges som bilag til relevante PRI-dokumenter. 

 

Ingrid Smith Nielsen bør desuden spørges om, hvem der har ansvaret for mulighedserklæringer. 

 



 

 

 

Side 5 af 8 

I forbindelse med pligtmæssige erklæringer til anden offentlig myndighed var der generel enighed om 

at en speciallægetakst på 1250 kr. i timen er rimelig – der var enighed om ikke at honorere ift. patient-

rettede erklæringer. 

 

Jan Mainz orienterer Koncernledelsen (Eva Sejersdal) om Psykiatriens takstsættelse ifm. udarbej-

delse af erklæringer. 

 

Taksten bør indskrives i relevante PRI-dokumenter. 

 

 

 

  


