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FP-information 12/23 

Egenlægeattester og journaloplysninger - honorarer pr. 
1. april 2023 

Resume 

Vi orienterer om regulering af honorar for egenlægeattester og journaloplys-

ninger fra praktiserende læger pr. 1. april 2023. Vi erindrer om, at attester, 

der ikke er egenlægeattester, ikke har tilknyttet et fast honorar. 

 ___  

 

Honorar for egenlægeattester og journaloplysninger fra praktiserende læger 

reguleres i henhold til aftalen mellem F&P og Lægeforeningen én gang årligt 

pr. 1. april.  

 

De pr. 1. april 2023 gældende honorarer er følgende: 

Egenlægeattester 

FP 100 Helbredsattest     1.491 kr. 

FP 140 Gruppeliv helbredsattest      733 kr. 

FP 402 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2     951 kr. 

FP 710 Sundhedsforsikringsattest      716 kr. 

FP 910 Rejseforsikringsattest – afbestilling     603 kr. 

 
Journaloplysninger fra praktiserende læger 

Priskategori A: 

Oplysninger for en tidsperiode på op til og med 3 år     696 kr. 

 

Priskategori B: 

Oplysninger for en tidsperiode på mere end 3 år og op til  

og med 6 år     1.018 kr. 

 

Priskategori C: 

Oplysninger for en tidsperiode på mere end 6 år  1.285 kr. 
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Side 2 

Journaloplysninger fra sygehuse 

FP 610 Lægens svar                      Efter regning1 

 
Andre attester 

Vi erindrer om, at de øvrige attester ikke har tilknyttet fast honorar. Det skyl-

des, at konkurrencereglerne ikke tillader faste honorarer på attester, som kan 

udfyldes af alle med lægefaglig baggrund. Der skal således være mulighed for 

konkurrence mellem lægerne om at udfylde ”andre attester”. 

 

I stedet skal lægens honorar og vilkår for udfyldelse af ”andre attester” i prin-

cippet forhandles mellem forsikrings- og pensionsselskabet og den enkelte 

læge. Parterne lægger dog i aftalen op til, at den enkelte læge bør offentlig-

gøre sine honorarer for de ”andre attester” på den offentligt tilgængelige del 

af lægens hjemmeside. 

 

Det følger af dansk rets almindelige regler, at forsikrings- og pensionsselska-

bets anmodning til lægen om udfyldelse af en attest fra kategorien ”andre 

attester” som udgangspunkt udgør en accept af den pågældende læges hono-

rar og vilkår. Hvis selskabet ikke kan acceptere det honorar, som lægen for-

langer, bør honoraret altså forhandles, inden lægen anmodes om at udfylde 

attesten. 

 

*** 

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kon-

takte mig. 

 

 
Med venlig hilsen 

Astrid Breuning Sluth 

 

 
1 FP 610 Lægens svar (journaloplysninger) er gratis, når den indhentes på offentlige sygehuse. Det skyldes 

en beslutning, som den daværende Amtsrådsforening traf om, at arbejdet med at besvare en anmodning 

om journaloplysninger betragtes som en del af lægens arbejde på det offentlige sygehus. 


