
Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:
Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv.

Til lægen

Information til lægen:

Samtykke:
Der foreligger samtykke fra forsikringstagers side: (samtykket er tilgængeligt som vedhæftet fil)

Betalingsoplysninger:

Forsikringsselskabets Navn: Adresse:

Forsikringsselskabets reference-/ sags nr.: Ordrenr.

Patientens cpr: Navn: Adresse:

Dato: Lægens fakturanr. Rettidig betalingsdato:

Lægens navn: Adresse: CVR. nr.

Beskrivelse af ydelse: Pris: Kr. Heraf moms: Kr.

Betaling til Bank: Reg. nr: konto nr:

Afvisning:
Lægen har afvist at besvare anmodningen: [ ]

Du bedes angive årsagen til afvisningen:

Til forsikringssøgende/skadelidte

Information til forsikringssøgende/skadelidte:

Afvisning:
Forsikringssøgende har afvist at underskrive attesten: [ ]

Årsag til afvisning:

Kladde



FP 612 - Forsikringsbegivenhed - Afdød - Anmodning

Modtager (Læge, sygehusafdeling m.v.): Patientens cpr-nummer og navn:

Ifølge forsikringsaftaleloven/erstatningsansvarsloven har nedenstående selskab krav på oplysninger, for at kunne 
bedømme en forsikringsbegivenhed og fastsætte forsikringsydelsens størrelse. 
Derfor beder vi om oplysninger til brug for vurdering af en forsikringssag om en afdød patient.

kan være berettiget til en forsikringsydelse efter afdøde og har givet samtykke til indhentning af oplysninger. 

Kopi af samtykket vedlægges.

Det er oplyst, at afgik ved døden den
Selskabet skal nu vurdere sagen, herunder om dødsfaldet er dækket af forsikringen, og om forudstående lidelser kan 
have sammenhæng med dødsfaldet. Det er vigtigt, at vi får kendskab til alle symptomer og tilstande, der kan have betydning.

Vi beder om oplysninger vedrørende:

Hoved [skal præciseres, fx øjne, hjerne, osv]

Ryg [skal præciseres, fx nakke, lænd osv]

Ekstremiteter [skal præciseres, fx skulder, albue, knæ osv]

Psykiske/sociale forhold [skal præciseres, fx depression, arbejdssituation osv.]

Neurologiske forhold [skal præciseres]

Kræft [skal præciseres]

Hjerte/kar [skal præciseres]

Lunger og luftveje [skal præciseres]

Andet [skal præciseres]

Det er nødvendigt med oplysninger for følgende tidsrum: [skal udfyldes]

Skadestidspunkt:

Kopi af relevante dele af patientjournalen for ovennævnte tidsrum bedes vedlagt.

Kopi af udskrivningsbrev/epikrise for ovennævnte tidsrum bedes vedlagt.

Kopi af

Er du i tvivl om, hvilke oplysninger nedenstående selskab vurderer er relevante, bedes du kontakte selskabet. Er du i tvivl 
om, hvorvidt patienten har accepteret videregivelse af de oplysninger, som selskabet anmoder om, kan du kontakte patienten.

Dato

Lægeforeningen og Forsikring & Pension 2016

Reference -/sagsnr.:

Ordrenr.:

Fra Til

Nærmere begrundelse:

bedes vedlagt.

Kladde



FP 610 - Forsikringserklæring - Lægens svar

Forsikringsselskab/rekvirent Patientens cpr-nr og navn

1. Når der er ønsket vedlagt journalkopi eller udskrivningsbrev/epikrise

På baggrund af anmodningen finder jeg, at vedlagte journalkopi m.v. er dækkende svar.

På baggrund af anmodningen finder jeg IKKE, at vedlagte journalkopi m.v. er tilstrækkeligt dækkende svar.
Jeg fremsender derfor supplerende oplysninger (skriv nedenfor eller evt. i særskilt svarbrev)

Overdækkes eller udelades oplysninger i det fremsendte materiale, afkrydses her:

På baggrund af anmodningen har jeg alene overdækket/udeladt oplysninger, der IKKE omhandler den aktuelle
skaderegion eller andre sygdomme, symptomer eller gener, som IKKE påvirker funktionsevnen (eventuelt erhvervsevnen).

På baggrund af anmodningen fremsender jeg andet end journalkopi m.v. som svar 
(skriv nedenfor eller evt. i særskilt svarbrev)

04.09.01.02

Lægeforeningen og Forsikring & Pension 2008

Dato

Reference -/sagsnr.:
Ordrenr.:

Underskrift

2. Når der IKKE er ønsket vedlagt journalkopi eller udskrivningsbrev/epikrise

Kladde


