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UD 231-5
Lægens navn CPR-nr., navn, adresse og evt. telefonnummer

Lægeattesten ønskes på baggrund af:

Forlængelse af sygemelding
Vi har fået oplyst, at den gravide patient fortsat er sygemeldt udover den periode, der er angivet i en tidligere læge-
attest.

Vi har brug for oplysninger fra patientens læge om, hvorvidt sygemeldingen fortsat skyldes graviditeten, om der er 
tale om fuld eller delvis uarbejdsdygtighed, og den forventede varighed af sygemeldingen.

Lægens vurdering har betydning for patientens ret til fortsat at modtage barselsdagpenge. Hvis sygemeldingen stadig
skyldes et sygeligt graviditetsforløb, har patienten ret til at få barselsdagpenge under fravær fra arbejde.

Vi har bedt patienten om at tage kontakt til egen læge hurtigst muligt, så vi kan få en lægelig vurdering af 
sygdommen/symptomerne.

Det skal lægen udfylde
Udfyld venligst datofelter og rubrik 1. Eventuelle bemærkninger kan skrives i rubrik 5 på side 2.

Lægen skal vurdere følgende sygdomsperioder:

Dato
Lægen skal udfylde attesten og sende den til Udbetaling Danmark senest:

Vejledning
Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge til gravide, der er fuldt eller delvist uarbejdsdygtige af særlige årsa-
ger i forbindelse med graviditeten. Det kan dreje sig om graviditetsbetinget sygdom, risiko for fosterskader pga. den 
gravides arbejde, fødsel af et dødt barn samt i nogle tilfælde pga. sygdom i forbindelse med abort. 

For at kunne udbetale barselsdagpenge skal der foreligge en lægeattest, der dækker den/de perioder, hvor den gra-
vide har fravær fra sit arbejde, og hvor lægen har attesteret, hvad årsagen til fraværet er. Hvis fraværsperioden for-
længes fx pga. fortsat graviditetsbetinget sygdom, kan Udbetaling Danmark bede om endnu en lægeattest.

Hver fraværsårsag, der giver den gravide ret til barselsdagpenge, har sin egen anmodningsblanket. Der hører i alt 
fem forskellige anmodningsblanketter til "Lægeattest til barselsdagpenge". Udbetaling Danmark sørger for, at lægen 
får den relevante anmodningsblanket, hvor det fremgår, hvilke rubrikker på lægeattesten lægen skal udfylde i den på-
gældende situation.

De fem anmodningsblanketter dækker ”Sygdom i forbindelse med graviditet”, "Afbrudt graviditet/dødfødsel”, ”Fort-
sat sygdom efter barns død”, ”Risiko for fosterskader pga. patientens arbejde” og ”Forlængelse af sygemelding”.
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