Bortvisning/afskedigelse
Ved manglende indlevering af
lægeerklæring el. indlevering af
mangelfuld lægeerklæring

Bortvisning/afskedigelse
• Hvis AG fremsætter krav om
mulighedserklæring/friattest/varighedserklæring skal
den sygemeldte AT følge dette krav.
• Hvis AG skriftligt har fastsat en frist for indlevering af
lægeerklæring er afskedigelse så berettiget? AN af
30/9 2010.
• Er bortvisning? Se fx UfR 2001.1743 H. Alle Hdommere enige om, at der kræves en advarsel for at
kunne bortvise ved manglede overholdelse af frist.
Brev med frist skal indeholde hvilke konsekvenser
ved overtrædelse af frist vil medføre.

Bortvisning/afskedigelse
• Kan der bortvises og/eller afskediges ved
overskridelse af frist for lægeerklæring?
• Undskyldende omstændigheder; beskeden
overskridelse af frist, se fx AN af 21/3 2006 (AG´s
viden om AT psykisk betingede sygemelding –
afskedigelse saglig).
• Hvis det ikke er muligt at få tid hos lægen inden den
af AG fastsatte frists udløb. Hvad gælder så? (UfR
1973.131 H, UfR 2003.2190/2V, ØLD af 25/6 2003,
ØLD af 9/10 2008, ØLD af 5/10 2009 og ØLD af 7/12
2009).

Bortvisning/afskedigelse
• Lægens forglemmelse – fremsendelse? Retten i
Taastrup af 10/3 2005.
• Lægens manglende vilje? Se SHD af 18. juni 2010
vedr. funktionsbegrænsninger, hvor en ansat trods
opfordret dertil af AG ikke fik udfyldt funktionsbegrænsninger af læge, der ikke mente, at dette var
nødvendigt. Hverken adgang til bortvisning eller
afskedigelse. Ikke anket.
• AG´s betalingsforsømmelse ved første lægeerklæring
overfor lægen – læge nægter at udstede anden
lægeerklæring – AT bortvist? Se VLD af 22/10 2002.

Bortvisning/afskedigelse
• Hvem bærer risikoen for, at en
mulighedserklæring/friattest/varighedserklæring
ikke udfyldes korrekt eller ikke afleveres eller hvis
lægen nægter at udstede den erklæring AG har
anmodet om. Er det AG, AT eller lægen?
• Hvorledes står en AT ved en afskedigelsessag, hvor
AG ikke har anmodet om en lægeerklæringer eller
ikke har afholdt de samtaler, der følger af
sygedagpengelovens regler?

