
 
 

 
Krav til lægeerklæring ved sygdom 

Udformning og indhold af en lægeerklæring er af stor betydning af flere grunde. Hvis du er 
forhindret i at deltage i en eksamen pga. sygdom, og du vil have mulighed for at gå til syge-
eksamen, skal dit eksamensforsøg annulleres. I sådan en situation er det vigtigt, du kan 
fremvise en tilstrækkelig lægeerklæring. Det samme gælder, hvis du er syg og skal have for-
længet dit studie og dermed skal fremvise dokumentation for, om du er berettiget til ekstra 
SU-klip.  
 
Syg forud for eksamen 
Hvis du pga. sygdom bliver forhindret i at deltage i en eksamen, skal du gøre følgende: 

1. Straks søge læge. Du skal gøre dette senest på eksamensdagen. Dato for henven-
delse skal fremgå af lægeerklæringen. 

2. Fremskaffe en lægeerklæring, som efterlever de nedenfor beskrevne krav. Bemærk, at 
du selv skal betale for erklæringen. 

3. Så hurtigt som muligt give uddannelsessekretæren besked om dit fravær til eksamen 
pga. sygdom – om muligt inden prøvens start.  

4. Lægeerklæringen skal afleveres senest 3 dage efter prøveafholdelsen 
 
NB: Det er dit eget ansvar som studerende at fremskaffe og aflevere erklæringen rettidigt. 
Administrationen og SU-kontoret opfordrer dig til at tjekke disse krav til lægeerklæringen: 
 
Krav til lægeerklæringen 
 
1) Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, at du har været syg 
Det er normalt ikke tilstrækkeligt at benytte benævnelser som eksempelvis: ”stress”, ”hel-
bredsproblemer”, ”psykiske problemer” eller lignende. Det bør derfor fremgå, at der er tale 
om, at du har været ”syg”, har/har haft en ”sygdom” eller har været ”sygemeldt”. 
 
2) Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, i hvilken periode du har været syg 
Dette gøres ved at oplyse fra hvilken måned / år og til hvilken måned / år, du har været syg. 
Det bør så vidt muligt fremgå, at du på grund af sygdom har haft en væsentlig nedsat studie-
aktivitet i den nærmere angiven periode. 
 
3) Lægeerklæringen skal være underskrevet og stemplet af lægen 
For at der ikke kan være tvivl om lægeerklæringens gyldighed, er det meget vigtigt, at læge-
erklæringer altid underskrives og stemples af lægen.  
 
Hvordan kan en tilstrækkelig lægeerklæring så se ud?  
En lægeerklæring behøver ikke at være lang for at være tilstrækkelig, når blot den er præcis. 
Nedenfor er et eksempel på en tilstrækkelig lægeerklæring:  
 

”Det kan bekræftes, at NN med cpr.nr.: xxxxxx-xxxx i hele perioden fra 3. juni 
2017 til og med 10. juni 2017 har været syg. Det kan endvidere bekræftes, at 
NN i hele perioden har haft en væsentlig nedsat studieaktivitet på grund af syg-
dom.”  

 
Hvis du har yderligere spørgsmål om lægeerklæringers udformning, er du velkommen til at 
kontakte studieadministrationen på din uddannelse eller SU-kontoret. 
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