
Lov 2020-03-17 nr. 212
om ændring af lov om sygedagpenge

(*)

(Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19)

§ 1. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2.
februar 2020, som ændret ved § 4 i lov nr. 339 af 2. april 2019 og
lov nr. 1555 af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 43 indsættes før overskriften før § 44:(1)
»§ 43 a. En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder
lovens betingelser,(2) har ret til sygedagpenge fra kommunen i de
første 2 uger af sygeperioden(3), hvis den selvstændiges
uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes covid-19.(4)
Stk. 2. En selvstændig erhvervsdrivende, som ikke efter § 7 er
uarbejdsdygtig, men som i øvrigt opfylder lovens betingelser(5),
har ret til sygedagpenge fra kommunen i den periode, hvor den
selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling
fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold
på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.(6)
Stk. 3.Anmeldelse af fraværet til kommunen efter stk. 1 og 2 skal
ske senest 3 uger efter første fraværsdag ved at udfylde en blanket,
som udleveres af kommunen.(7) Kommunen kan se bort fra
overskridelse af fristen i 1. pkt. af de grunde, som fremgår af § 43,
stk. 5.(8)«
2. Efter § 53 a indsættes i kapitel 19:(9)
»§ 53 b. En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen
i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens
uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes covid-19(10) og lønmodtageren
i øvrigt opfylder lovens betingelser.(11) Refusionen beregnes efter
reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, jf. §
47, stk. 1, 1. pkt. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som
lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.
Stk. 2. For en lønmodtager, der i øvrigt opfylder lovens betingelser,
har arbejdsgiveren, uanset at lønmodtageren ikke er uarbejdsdygtig
efter § 7,(12) ret til at få refusion fra kommunen for udbetalt løn

for den periode, hvor lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde
på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte
grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i
forbindelse med covid-19(13). Refusionen beregnes efter reglerne
om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, jf. § 47, stk. 1,
1. pkt. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som
lønmodtageren ville have ret til efter § 50, stk. 2, hvis
lønmodtageren kunne få sygedagpenge, fordi lønmodtageren var
uarbejdsdygtig efter § 7.(14)
Stk. 3. § 59 finder anvendelse for anmeldelse af refusionskrav
efter stk. 1 og 2.«(15)
§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende(16), jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.
Stk. 3. §§ 43 a og 53 b i lov om sygedagpenge som affattet ved
denne lovs § 1 ophæves den 1. januar 2021.
§ 3. § 1, nr. 1, finder anvendelse for selvstændige erhvervsdrivende,
hvor første fraværsdag på grund af covid-19 indtraf den 27. februar
2020 eller senere. For fravær som følge af covid-19 med første
fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens
ikrafttrædelse kan der indgives anmodning om sygedagpenge indtil
den 15. april 2020.
Stk. 2. § 1, nr. 2, finder anvendelse for en arbejdsgiver, der søger
om refusion, hvis lønmodtagerens fravær skyldes covid-19 og første
fraværsdag indtraf den 27. februar 2020 eller senere.
Stk. 3. For fraværsdage før den 1. januar 2021 finder
bestemmelserne i §§ 43 a og 53 b i lov om sygedagpenge som
affattet ved denne lovs § 1 anvendelse, selv om ansøgning er
indgivet efter lovens ophævelse, eller hvis ansøgning ikke er
færdigbehandlet efter lovens ophævelse.(17)
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(*) Administreres af: Beskæftigelsesministeriet
FT 2019-20: (Lovforslag 135).
Med loven får private og offentlige arbejdsgivere refusion for løn eller
sygedagpenge, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens
første sygefraværsdag. Arbejdsgiverperioden suspenderes således for
lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som skyldes
covid-19.
Desuden har arbejdsgiveren ret til refusion fra kommunen for udbetalt løn
til lønmodtagere, som ikke kan varetage arbejde på grund af en anbefaling
fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund
af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.
Endvidere giver loven selvstændigt erhvervsdrivende ret til sygedagpenge
fra første sygefraværsdag, hvis de er uarbejdsdygtige på grund af egen
sygdom, som skyldes covid-19, eller hvis de ikke kan varetage deres arbejde
på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper
om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.
Loven har virkning fra 2020-02-27 (datoen for den først konstateret smittede
i Danmark). Reglerne gælder for fravær som følge af covid-19 frem til 2021-
01-01. Da der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af covid-19,
indeholder loven en ophørsklausul, hvorefter de midlertidige regler ophæves
2021-01-01.

(1) § 43 a gør en midlertidig undtagelse fra lovens almindelige bestemmelser,
hvorefter selvstændigt erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge fra
kommunen fra første fraværsdag efter 2 ugers sygdom, jf. § 41; er der tegnet
en sygedagpengeforsikring, har den selvstændige ret til sygedagpenge fra
første eller tredje fraværsdag, jf. § 45.
§ 43 a, stk. 1, gør undtagelse herfra ved at give selvstændige ret til
sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis sygefraværet skyldes COVID-19.
§ 43 a, stk. 2, indeholder en undtagelse fra den ellers gældende grundlæggende
betingelse for ret til sygedagpenge, nemlig at personen er uarbejdsdygtig på
grund af egen sygdom, jf. § 7.
§ 43 a, stk. 2, giver således selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke efter §
7 er uarbejdsdygtige, men som i øvrigt opfylder lovens betingelser, ret til
sygedagpenge fra kommunen i den periode, den selvstændige ikke kan
varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne
til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i
forbindelse med COVID-19.
§ 43 a finder anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende med første
fraværsdag på grund af covid-19 2020-02-27 eller senere, jf. ændringslovens
§ 3, stk. 1.

(2) Lovens almindelige regler om beskæftigelseskrav m.v. skal være opfyldt,
herunder at den selvstændige i mindst 6 måneder inden for de seneste 12
måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, heraf den
seneste måned før fraværet, og at virksomheden er udøvet i mindst 18½ time
pr. uge; har den selvstændige drevet virksomheden i mindre end 6 måneder,
medregnes perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager. Jf. §
42.

(3) Sygedagpengene beregnes og udbetales efter de almindelige regler i
sygedagpengeloven. Der er f.eks. ikke ret til sygedagpenge for
søgnehelligdage (dvs. helligdage, der falder på hverdage), jf. § 53 a. Der kan
således ikke efter § 43 a udbetales sygedagpenge for en søgnehelligdag.
Arbejder den selvstændigt erhvervsdrivende helt eller delvist hjemmefra,
bortfalder sygedagpengene helt eller delvist efter lovens almindelige regler
herom.

(4) Af beskæftigelsesministerens svar under lovforslagets behandling i
Beskæftigelsesudvalget (spørgsmål 15) fremgår bl.a.:
”En person, der er konstateret smittet med covid-19, antages at være
uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og dermed have ret til sygedagpenge.
For en person, der er sat i karantæne på grund af smitterisiko uden selv at
være konstateret syg, men efter en konkret lægelig vurdering antages
sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og det efter Sundhedsstyrelsens
vurdering er afgørende, at personen er i karantæne og dermed evt. ikke kan

arbejde af hensyn til bl.a. at modvirke spredning af smitte, kan karantænen
sidestilles med, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det
forudsættes, at der er tale om en løbende og aktiv, individuel opfølgning fra
sundhedsmyndighederne af den karantænesatte person.”

(5) Bortset fra kravet om uarbejdsdygtighed skal lovens almindelige regler om
beskæftigelseskrav m.v. være opfyldt, og sygedagpengene beregnes og
udbetales efter de almindelige regler i sygedagpengeloven. Se første og anden
note til stk. 1

(6) Af beskæftigelsesministerens svar under lovforslagets behandling i
Beskæftigelsesudvalget (spørgsmål 15) fremgår bl.a.:
”Der er tale om fravær, hvor lovens krav om uarbejdsdygtighed for egen
sygdom ikke er opfyldt. Hjemmeopholdet kan f.eks. skyldes rejse i bestemte
områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede
hjemmeophold, eller at personen har opholdt sig på et bestemt sted på et
bestemt tidspunkt – f.eks. personer, der har været til stede et bestemt sted i
et bestemt tidsrum, hvor sundhedsmyndighederne efterfølgende på grund af
konkret smittefare har oplyst, at de bør blive hjemme i en periode efter
besøget. Det omfatter med andre ord personer, der antages at have haft kontakt
til en anden person smittet med COVID-19, og som sundhedsmyndighederne
derefter som en sundhedsfaglig foranstaltning anbefaler at blive hjemme, så
de ikke smitter andre.”
Sigtet med stk. 2 er at kompensere for fraværet, når der er tale om personer,
for hvem sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af
COVID-19, fordi personerne udgør en konkret smitterisiko.
Personer, for hvem sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold for at
beskytte personen mod en generel smitterisiko, f.eks. fordi personen har en
bestemt sygdom og dermed er mere sårbar, er ikke omfattet, jf.
beskæftigelsesministerens svar under lovforslagets behandling i
Beskæftigelsesudvalget (spørgsmål 14), gengivet i næstsidste note til § 53
b, stk. 2 (L 2020 212 § 1, nr. 2).

(7)De selvstændige skal ansøge om de særlige covid-19-sygedagpengemanuelt
i kommunen. Disse ansøgninger behandles manuelt. Den selvstændige kan
f.eks. ved telefon eller e-mail til kommunen anmode denne om at sende
blanketten. I forbindelse med ansøgning skal den selvstændige på tro og love
skrive under på, at fraværet skyldes COVID-19.
Denne procedure har sammenhæng med, at det ikke er muligt for alle
selvstændige at søge om at få sygedagpenge fra første sygefraværsdag ved
hjælp af det almindelige indberetningssystem, Nemrefusion, i forbindelse
med anmodning om sygedagpenge fra første fraværsdag på grund af covid-
19, idet det kun er muligt for forsikrede selvstændige at søge om
sygedagpenge tidligere end efter 14 dages sygdom.
Efter ændringslovens § 3, stk. 1, skal anmodning om sygedagpenge for fravær
med første fraværsdag i perioden fra 2020-02-27 til ændringslovens
ikrafttræden indgives inden 2020-04-15.
Se ændringslovens § 3, stk. 3. om ansøgning indgivet efter 2021-01-01.

(8) Efter § 43, stk. 5, kan kommunen udbetale sygedagpenge for tiden før
anmodningsdagen, når den selvstændige på grund af hospitalsophold eller
ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre
særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelse ikke er sket rettidigt.
Anmodningsfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere
end 6 måneder efter sygdommens indtræden.

(9) Efter § 33, stk. 1, nr. 2, indtræder lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra
kommunen fra lønmodtagerens første fraværsdag efter, at retten til
sygedagpenge fra arbejdsgiveren efter kapitel 10 eller udbetaling af løn fra
arbejdsgiveren er ophørt. Og efter § 54 er en arbejdsgiver, der udbetaler løn
under sygefravær, berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som
lønmodtageren ellers ville have ret til fra kommunen vedrørende samme
arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetalte løn for
samme tidsrum.
§ 53 b, stk. 1, fraviger midlertidigt lovens almindelige ordning ved at give
mulighed for refusion til arbejdsgiveren fra lønmodtagerens første fraværsdag,
hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed skyldes covid-19, i stedet for efter
arbejdsgiverperiodens udløb efter 30 dage.
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§ 53 b, stk. 2, indeholder en midlertidig undtagelse fra almindelige regler,
således at der i nogle tilfælde kan udbetales refusion fra kommunen til
arbejdsgivere, der har udbetalt løn til lønmodtageren, selv om denne ikke
opfylder lovens almindelige krav om uarbejdsdygtighed, jf. § 7.
§ 53 b finder anvendelse for arbejdsgivere, der søger refusion for
lønmodtageres fravær på grund af covid-19 med første fraværsdag 2020-02-
27 eller senere, jf. ændringslovens § 3, stk. 2.

(10)Arbejdsgiver får således udbetalt sygedagpengerefusion fra lønmodtagerens
første sygefraværsdag, hvis den pågældendes uarbejdsdygtighed efter § 7
skyldes covid-19 jf. sidste note til § 43 a, stk. 1 (ændringslovens § 1, nr. 1).

(11) Refusionskravet er et afledet krav. Arbejdsgiveren har således ikke ret til
refusion, hvis lønmodtageren ikke har ret til sygedagpenge, f.eks. fordi
lønmodtager ikke opfylder lovens beskæftigelseskrav over for kommunen,
240 timer inden for de seneste 6 afsluttede måneder, se nærmere § 32.
Lønmodtagere, der ikke opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen,
har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, hvis lønmodtageren opfylder
beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren, jf. § 30 (74 timer i de sidste 8
uger) og lovens øvrige betingelser.
Ej heller har arbejdsgiveren ret til refusion, hvis lønmodtager af anden grund
ikke har ret til sygedagpenge. Der er f.eks. ikke ret til sygedagpenge for
søgnehelligdage, jf. § 53 a. For lønmodtagere, der på første sygefraværsdag
er omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, og dermed har ret til et
jobafklaringsforløb i stedet for sygedagpenge, og til hvem arbejdsgiveren i
arbejdsgiverperioden udbetaler løn eller sygedagpenge, er arbejdsgiveren
berettiget til refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, jf. således
Ankestyrelsens principmeddelelse 15-15.

(12) Bortset fra kravet om uarbejdsdygtighed, jf. § 7, skal lovens almindelige
regler om beskæftigelseskrav m.v. være opfyldt, og refusionen beregnes og
udbetales efter de almindelige regler i sygedagpengeloven, som hvis
lønmodtageren opfyldte kravet om at være uarbejdsdygtig efter § 7.
Det er således også efter stk. 2 en betingelse for arbejdsgiverens ret til refusion
fra kommunen, at lønmodtagere opfylder beskæftigelseskravet over for
kommunen, selv om lønmodtageren ikke selv havde ret til sygedagpenge fra
kommunen; i tilfælde omfattet af stk. 2 opfylder lønmodtageren ikke lovens
almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. §
7, og har af samme grund heller ikke i henhold efter sygedagpengeloven ret
til sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

(13) Af beskæftigelsesministerens svar under lovforslagets behandling i
Beskæftigelsesudvalget (spørgsmål 14) fremgår bl.a.:
”De tilfælde, som er omfattet af lovforslagets § 43 a, stk. 2, og 53 b, stk. 2,
er personer, som ikke kan anses for at være uarbejdsdygtige efter
sygedagpengeloven, men som har fravær på grund af COVID-19. Der er tale
om personer, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på
grund af COVID-19. Det kan f.eks. være på grund af rejse i bestemte områder,
hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold, eller
fordi personen har opholdt sig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt –

f.eks. personer, der har været til stede et bestemt sted i et bestemt tidsrum,
hvor sundhedsmyndighederne efterfølgende på grund af konkret smittefare
har oplyst, at de bør blive hjemme i en periode efter besøget. Det omfatter
med andre ord personer, der antages at have haft kontakt til en anden person
smittet med COVID-19, og som sundhedsmyndighederne derefter som en
sundhedsfaglig foranstaltning anbefaler at blive hjemme, så de ikke smitter
andre.
Hensigten med bestemmelserne er at kompensere for fraværet, når der er tale
om personer, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på
grund af COVID-19, fordi personerne udgør en konkret smitterisiko.
Fraværet for personer, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler, at disse
personer bliver hjemme for at beskytte personen mod en generel smitterisiko,
f.eks. fordi personen har en bestemt sygdom og dermed er mere sårbar, er
ikke omfattet af bestemmelserne.
Bestemmelserne er ikke opfyldt, hvis en arbejdsgiver f.eks. sender
lønmodtageren hjem på grund af svigtende ordretilgang, eller vælger at sende
sine ansatte hjem, fordi arbejdsgiver selv mener, at der er tale om smittefare.
Fraværet for en person, der f.eks. er symptomfri og selv har valgt at gå i
karantæne, fordi personen mener måske at have være udsat for smitte, er
heller ikke omfattet.
Det skal bemærkes, at lovens krav om uarbejdsdygtighed for egen sygdom
er fraveget for disse personer på hjemmeophold. Det vil sige, at arbejdsgiver
vil kunne få refusion, hvis fraværet på grund af det anbefalede hjemmeophold
skyldes COVID-19, selvom der ikke er tale om uarbejdsdygtighed i
sygedagpengelovens forstand.
Er der tale om, at lønmodtageren helt eller delvist arbejder hjemmefra, vil
refusionen helt eller delvist skulle bortfalde efter lovens almindelige regler
herom.”

(14) Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem,
Nemrefusion, i forbindelse med anmodning om refusion for covid-19, således
at sagerne kan blive oprettet automatisk i kommunerne. Arbejdsgiveren skal
ved anmodningen om refusion fra første dag angive "anden årsag" og med
fritekst angive, at årsagen er COVID-19.
Lønmodtageren vil modtage et underretningsbrev om arbejdsgiverens
anmodning, hvoraf oplysningerne afgivet af arbejdsgiveren vil fremgå.
Lønmodtageren har pligt til at give besked til kommunen, hvis lønmodtageren
ikke er enig i de arbejdsgiverens oplysninger.

(15) Lovens almindelige regler om anmeldelse af refusionskrav gælder således
også for refusion til en arbejdsgiver, hvis lønmodtagerens fravær skyldes
COVID-19.

(16) Dvs. 2020-03-18.
(17) Hvis f.eks. en selvstændigt erhvervsdrivende har fravær som nævnt i § 43
a i perioden fra 2020-12-25 til 2021-01-03, kan den pågældende således også
efter 2021-01-01 anmode om og få sygedagpenge for perioden fra 2020-12-
25 til 2020-12-31.
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