Liste over nødvendige lægelige oplysninger i sager om humanitær opholdstilladelse:
Læger, der afgiver erklæring/udtalelse til brug for behandlingen af ansøgninger om humanitær opholdstil‐
ladelse, bedes følge nedenstående liste
I alle tilfælde bedes følgende oplyst:
1)
2)
3)

4)

Hvor længe har ansøgeren været patient hos lægen?
Hvor mange telefoniske konsultationer og hvor mange personlige konsultationer er der foretaget
forud for udtalelsen (erklæringen)?
Sygehistorie, herunder:
– Er der tale om en akut opstået lidelse?
– Er der tale om en kronisk lidelse?
– På hvilket tidspunkt er lidelsen opstået?
– På hvilket tidspunkt er behandlingsbehovet opstået?
Diagnose (anføres med ICD‐10 kode).

For så vidt angår psykiske sygdomme, bedes følgende desuden oplyst:
5)

Beskrivelse af aktuelle symptomer – herunder tegn på psykose og evt. selvmordsrisiko – samt
hvorfra lægen har oplysninger om patienten (eks. fra egne undersøgelser, fra pårørende, fra jour‐
naludskrifter etc.).
6) Er der foretaget objektiv psykisk undersøgelse? Hvis ja, beskriv da: stemningsleje, koncentrati‐
onsevne, hukommelse, tankeindhold, tankehastighed, empati og psykomotorik.
7) Igangværende behandling – for så vidt angår medicinsk behandling med angivelse af præparat
samt daglig dosis i mg.
8) Kan der peges på en anden medicinsk behandling, som vil kunne opfylde behovet?
9) Oplysninger om eventuelle konsekvenser ved en behandlingsafbrydelse.
10) Prognose. Lægens vurdering af den pågældendes mulighed for at blive helbredt eller opnå en væ‐
sentlig varig bedring i sin helbredstilstand beskrives. Den forventede varighed af den igangvæ‐
rende eller planlagte behandling anføres.

For så vidt angår somatiske (fysiske) sygdomme, bedes følgende desuden oplyst:
11) Beskrivelse af aktuelle symptomer, samt hvorfra lægen har oplysninger om patienten (eks. fra
egne undersøgelser, fra pårørende, fra journaludskrifter etc.).
12) Er der foretaget en objektiv undersøgelse fokuseret på relevante områder? Hvis ja, hvilke resulta‐
ter har undersøgelsen vist?
13) Igangværende behandling – for så vidt angår medicinsk behandling med angivelse af præparat
samt daglig dosis i mg og anden behandling (evt. kontrol eller konsultationer).
14) Oplysninger om eventuelt behov for eller brug af hjælpemidler samt handicapkompenserende
foranstaltninger anføres.
15) Oplysninger om eventuelle konsekvenser ved en behandlingsafbrydelse.
16) Prognose. Lægens vurdering af pågældendes mulighed for helbredelse eller væsentlig varig hel‐
bredsforbedring beskrives. Forventet varighed af igangværende eller planlagt behandling anfø‐
res. Særligt anføres lægens vurdering af udsigterne for funktionsevnen, herunder evt. behov for
handicapkompenserende foranstaltninger.
17) Er der tale om en livstruende sygdom? Hvad er den forventede levetid i givet fald?
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