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Til speciallægen 

HELBREDSNÆVNET  

Helbredsvurdering vedr. spørgsmål om tjenestemandspension 

Helbredsnævnet har brug for en erklæring fra en speciallæge for at kunne vurdere 
tjenestemandens tjenstdygtighed i sin stilling og erhvervsevne i ethvert erhverv.

Erklæringen skal som minimum indeholde: 
• en udførlig beskrivelse af de lægeligt relevante helbredsforhold, der har ført til spørgsmålet 

om evt. pensionering af tjenestemanden pga. sygdom/svagelighed
• speciallægens vurdering af tjenestemandens mulighed for at genoptage sit arbejde
• speciallægens vurdering af tjenestemandens mulighed for at bevare en tilknytning til 

arbejdsmarkedet i det hele taget (generel erhvervsevne).

Journaludskrifter, speciallægeerklæringer, udskrivningskort og andet relevant 
materiale til belysning af helbredstilstanden kan evt. vedlægges.  

Hvis et udrednings- eller behandlingsforløb er iværksat, og dette skønnes at have betydning for 
erklæringens konklusion, ønsker Helbredsnævnet at få dette oplyst, inden erklæringen udfærdiges, 
med oplysning om, hvornår erklæringen kan forventes udfærdiget. Dette er vigtigt, da 
Helbredsnævnet ikke kan udtale sig om tjenestemandens helbredsforhold, hvis det nødvendige 
grundlag ikke fremgår af erklæringen. Der kan gives besked til Helbredsnævnet via 
hb@naevneneshus.dk. 

Helbredsnævnet har tidligere modtaget lægelige dokumenter. Kopi af disse dokumenter kan efter 
behov rekvireres via hb@naevneneshus.dk. Husk at oplyse en sikker e-mail eller CVR-nr. (e-
boks), der kan håndtere forsendelse af fortrolige oplysninger ved hjælp af kryptering.  

Erklæringen skal sendes til Nævnenes Hus/Helbredsnævnet. Dette kan gøres via Digital Post (e-
boks) eller pr. brev til Sekretariatet for Helbredsnævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 
8800 Viborg. 

Kopi af erklæringen skal sendes til tjenestemanden. 

Helbredsnævnet dækker ikke udgifter til indhentelse af erklæringer. 

Den udstedte erklæring skal betales af enten ansættelsesmyndigheden eller – hvis tjenestemanden 
ikke længere er ansat – af den pågældende person, jf. bekendtgørelse nr. 1329 af 21. november 
2006. 

Regningen for erklæringen skal sendes til det af ansættelsesmyndigheden 
oplyste EAN/CVR-nr.  

Venlig hilsen 

Sekretariatet for Helbredsnævnet 
hb@naevneneshus.dk  
www.naevneneshus.dk 
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