
Lovbekendtgørelse 2020-02-02 nr. 107
om sygedagpenge

(*)

som ændret ved L 2020-03-17 nr. 212

Fremtidige lovændringer: L 2019-04-02 nr. 339, L 2019-12-27 nr. 1555 og L 2020-03-17 nr. 212

Afsnit I
Formål og målgrupper
Kapitel 1
Formål
§ 1. (1) Formålet med denne lov er
1) at yde økonomisk kompensation(2) ved fravær på grund af

sygdom,
2) at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne

og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt sommuligt(3)
og

3) at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder
og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge
sygefravær.(4)

Kapitel 2
Målgrupper
§ 2. (5) Sygedagpenge ydes til:
1) Lønmodtagere.(6)
2) Selvstændige erhvervsdrivende.(7)
3) Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge.
4) Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, som er

omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring
mod følger af arbejdsskade.

Stk. 2. Det er en betingelse for retten til sygedagpenge for
lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, at personen
opfylder beskæftigelseskravet efter §§ 30 eller 32 eller efter § 42.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter(8) særlige regler om
sygedagpenge til søfarende.

Kapitel 3
Ophold og beskatning her i landet
§ 3. Retten til sygedagpenge er betinget af, at personen har
lovligt(9) ophold her i landet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (10) Sygedagpenge kan udbetales under ophold i udlandet,
når
1) en person i tilknytning til en sygeperiode er på

rekreationsophold med fast lægetilsyn og opholdet inden
afrejsen er anbefalet af en læge af helbredsmæssige grunde,

2) en person er under sygebehandling og Sundhedsstyrelsen
eller en sygehusmyndighed har givet tilladelse til
behandlingen,

3) en person må udsætte hjemrejse fra et ferieophold el.lign. af
helbredsmæssige grunde og dette er dokumenteret ved en
lægeerklæring,

4) en person er udsendt af en arbejdsgiver med hjemsted her i
landet til beskæftigelse i højst 1 år i udlandet og personen
har indkomst, der kan beskattes i Danmark, eller

5) en person på baggrund af en tilladelse efter
repatrieringslovens § 6 deltager i praktik eller
uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet
eller det tidligere opholdslandmed henblik på senere at træffe
beslutning om repatriering.

Stk. 3. Personer, der efter EF-forordning nr. 1408/71 2 om
anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere,
selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der
flytter inden for Fællesskabet (herefter betegnet EF-forordning nr.
1408/71), er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har
ret til sygedagpenge, selv om de ikke har ophold her i landet, uanset
om betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
Stk. 4. Personer, der efter en international aftale om social sikring
er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har ret til
sygedagpenge, selv om de ikke har ophold her i landet, uanset om
betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
§ 4. Retten til sygedagpenge er betinget af, at den indkomst, der
indgår i beregningsgrundlaget efter kapitel 17, kan beskattes i
Danmark.
Stk. 2. (11) Sygedagpenge kan dog udbetales til personer, hvis
indkomst ikke er omfattet af stk. 1, når
1) indkomsten kan beskattes på Færøerne eller i Grønland og
2) de pågældende ikke har eller ikke længere har ret til

sygedagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt efter
lovgivningen for Færøerne og Grønland og de pågældende
i øvrigt enten har ophold her i landet eller har ophold på
Færøerne eller i Grønland og indtægten er erhvervet ved
beskæftigelse her i landet eller på dansk skib.

Stk. 3. (12) Personer, der efter EF-forordning nr. 1408/71 er omfattet
af dansk lovgivning om social sikring, har ret til sygedagpenge,
selv om deres indkomst omfattet af stk. 1 ikke kan beskattes i
Danmark.
Stk. 4. Personer, der efter en international aftale om social sikring
er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har ret til
sygedagpenge, selv om deres indkomst omfattet af stk. 1 ikke kan
beskattes i Danmark.
Stk. 5. Får en person udbetalt løn fra en udenlandsk arbejdsgiver
under sygdom, har arbejdsgiveren ret til refusion af sygedagpenge,
jf. § 54.
§ 5. (13) Personer med ophold her i landet eller indkomst omfattet
af § 4, stk. 1, kan ikke opnå sygedagpenge,
1) så længe de efter et andet lands lovgivning eller efter

lovgivningen for Færøerne eller Grønland har ret til
sygedagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt, eller

2) i det omfang de efter EF-forordning nr. 1408/71 er omfattet
af en anden medlemsstats lovgivning om social sikring.
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Kapitel 4
Udbetaling af sygedagpenge
§ 6. Kommunen udbetaler sygedagpenge under sygefravær. Dog
udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge til ansatte ved sygefravær
i 30 kalenderdage fra første fraværsdag, jf. kapitel 10.(14)
Stk. 2.Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om udbetaling af
sygedagpenge fra arbejdsgiveren og kommunen, herunder
sygedagpenge til(15)
1) personer, der deltager i erhvervsmæssig uddannelse af

begrænset omfang, og
2) genansatte, jf. § 30, stk. 4, og nyansatte i nuværende

beskæftigelsesforhold.

Afsnit II
Almindelige betingelser for ret til sygedagpenge
Kapitel 5
Uarbejdsdygtighed
§ 7. (16)Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er
uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en
person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet
vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes
arbejdsevne.(17)
Stk. 2. (18)En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund af
sygdom, når det skønnes, at den pågældende kun kan udføre
arbejdet delvis, eller når to eller flere behandlinger, der er
foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvist fravær fra
arbejdet. Det er en betingelse, at lønmodtagerens fravær er på
mindst 4 timer pr. uge,(19) hvori indgår befordring og ventetid ved
ambulante behandlinger. Betingelsen om mindst 4 timers fravær
pr. uge gælder ikke for en person, der er ansat i et fleksjob efter §
120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.(20) En selvstændig
erhvervsdrivende er delvis uarbejdsdygtig, når det skønnes, at den
pågældende højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.
Stk. 3. Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som
udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før
sygemeldingen.(21) Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen
ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og
beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler
for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen.(22)
Stk. 4.Vurderingen af uarbejdsdygtigheden for ledige sker i forhold
til det arbejdsområde, som den pågældende står til rådighed for.
Stk. 5. (23)Sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor
lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller
delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet
eller raskmelder sig, jf. dog § 53, stk. 2.(24) Sygedagpengene kan
ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær
og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens
arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til
revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller
førtidspension. Dog vil udbetalingen af sygedagpenge senest ophøre
ved revurderingstidspunktet, jf. §§ 24 eller 25, medmindre
betingelserne for en forlængelse af sygedagpengeperioden efter §§
27 eller 29 er opfyldt.
Stk. 6. Sygedagpengene ophører for en person, der er ansat i et
fleksjob efter § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når
ansættelsen i fleksjobbet ophører.(25)

Kapitel 5 a
Arbejdsgivers opfølgning
§ 7 a. Arbejdsgiveren skal indkalde en sygemeldt lønmodtager til
en personlig samtale om, hvordan og hvornår lønmodtageren kan
vende tilbage til arbejdet.(26) Samtalen skal holdes senest 4 uger
efter den første sygedag.(27)
Stk. 2. Giver sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke
mulighed for en personlig samtale, holdes samtalen så vidt muligt
telefonisk.(28) Lønmodtagerens manglende medvirken i samtalen
har ikke konsekvenser for retten til sygedagpenge.
Stk. 3.Arbejdsgiveren har ikke pligt til at indkalde til samtale, hvis
lønmodtageren er i opsagt stilling og fratræden sker inden 8 uger
efter den første sygedag.(29)
Stk. 4. Der kan ved kollektiv overenskomst eller aftale fastsættes
retningslinjer for afholdelsen af de personlige samtaler, der er nævnt
i stk. 1, herunder retningslinjer, der fraviger stk. 2, 1. pkt., og stk.
3.(30)

Fastholdelsesplan
§ 7 b. Den sygemeldte lønmodtager kan anmode om at få
udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis lønmodtageren ikke forventes
at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger regnet fra første sygedag.
Arbejdsgiveren og lønmodtageren udarbejder fastholdelsesplanen
sammen. Planen beskriver, hvordan lønmodtageren hurtigst muligt
kan vende helt eller delvis tilbage til arbejdspladsen.(31)
Lønmodtageren kan når som helst i sygeforløbet anmode om, at
der udarbejdes en fastholdelsesplan.(32)
Stk. 2. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der ikke skal udarbejdes
en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå det.(33)
Stk. 3. Hvis den syge lønmodtager har fået udarbejdet en
fastholdelsesplan, skal lønmodtageren tage planen med til første
opfølgningssamtale hos kommunen, efter at planen er
udarbejdet.(34)
Stk. 4. Der kan ved kollektiv overenskomst eller aftale fastsættes
retningslinjer for udarbejdelse af en fastholdelsesplan som nævnt
i stk. 1.(35)

Kapitel 5 b
Anmodning om tidlig opfølgning
§ 7 c. En arbejdsgiver, der ikke forventer, at lønmodtageren vil
blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første
fraværsdag, kan inden for de første 5 uger af fraværet anmode
kommunen om at iværksætte en tidlig opfølgning, jf. § 13 b, stk.
2.(36)
Stk. 2. En arbejdsgivers anmodning efter stk. 1 om tidlig opfølgning
skal ske via Nemrefusion. I forbindelsemed anmodningen om tidlig
opfølgning kan arbejdsgiveren vælge at oplyse kommunen om
sygdommens betydning for lønmodtagerens mulighed for at
arbejde.(37)
Stk. 3. En arbejdsgiver, der fremsætter anmodning efter stk. 1 om,
at kommunen iværksætter en tidlig opfølgning, skal fortsat anmelde
fraværet efter reglerne i § 40. Arbejdsgiveren har mulighed for at
anmelde fraværet, i forbindelse med at arbejdsgiveren anmoder
kommunen om at iværksætte en tidlig opfølgning.(38)
§ 7 d. Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra
Nemrefusion orienteres om arbejdsgiverens anmodning om tidlig
opfølgning efter § 7 c, stk. 1, og om de oplysninger, arbejdsgiveren
har afgivet i denne forbindelse.
Stk. 2.Lønmodtageren kanmodsætte sig, at kommunen iværksætter
en tidlig opfølgning på baggrund af arbejdsgiverens anmodning
efter § 7 c. Herefter sker opfølgningen senest inden udgangen af
ottende uge regnet fra første fraværsdag, jf. § 13 b, stk. 3.
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Stk. 3.Er den sygemeldte indforstået med, at kommunen iværksætter
en tidlig opfølgning på baggrund af arbejdsgiverens anmodning,
oplyser den sygemeldte kommunen om sygdommens betydning
for den sygemeldtes mulighed for at arbejde, medmindre
arbejdsgiveren allerede efter den sygemeldtes opfattelse har givet
fyldestgørende oplysninger herom, jf. § 7 c, stk. 2.
§ 7 e. En sygemeldt, der ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt
inden for 8 uger efter første fraværsdag, kan anmode kommunen
om at iværksætte en tidlig opfølgning.(39)

Kapitel 6
Visitation og opfølgning
§ 8. Kommunen skal i løbende sygedagpengesager, hvor
kommunen ikke har modtaget en raskmelding, tilrettelægge og
gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under
hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og
forudsætninger.(40) Kommunen skal inddrage den sygemeldte i
opfølgningen.
Stk. 2. Indsatsen skal være sammenhængende og helhedsorienteret,
og kommunen skal koordinere den kommunale indsats med
indsatsen fra andre, jf. § 9.
Stk. 3. Kommunen skal som led i opfølgningsforløbet, uanset om
der er tale om en hel eller delvis sygemelding, indhente
oplysningsskema, visitere, holde samtale og foretage en samlet
vurdering af behov for indsats og iværksætte den relevante indsats,
herunder fremme gradvis tilbagevenden til arbejde, jf. §§ 11-17.
Stk. 4. For sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom med ret
til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, anvendes
reglerne i § 10 a.
§ 9. Kommunen skal efter behov inddrage relevante aktører i
opfølgningen, herunder arbejdsplads, læge, arbejdsløshedskasse,
faglig organisation, revalideringsinstitutioner, sygehuse og
sygehusafdelinger. Kommunen skal have fokus på at udvikle
samarbejdet med de praktiserende læger og med arbejdspladserne.
Stk. 2. Kommunen skal som led i samarbejdet informere
arbejdspladsen om relevante initiativer, som kommunen igangsætter
for den sygemeldte, f.eks. virksomhedspraktik, anden revalidering,
fleksjob eller førtidspension. Informationen forudsætter samtykke
fra den sygemeldte.
§ 10. Kommunen skal løbende, herunder ved anmeldelsen,
visitationen og ved hver opfølgning, vurdere, om betingelserne for
at modtage sygedagpenge er til stede, samt om der foreligger hel
eller delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om
opfølgningen, herunder om frister og sagsgange for tilvejebringelse
af lægeattester til brug for den første opfølgning og om udsendelse
af oplysningsskema i forbindelsemed anmodning om iværksættelse
af en tidlig opfølgning, jf. §§ 7 c og 7 e.(41)
§ 10 a. (42)For sygemeldte med ret til sygedagpenge efter § 24 a,
stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, tilrettelægges opfølgningen således, at
kommunen ikke skal indhente et oplysningsskema efter § 11, hvis
sagen er tilstrækkeligt belyst i forhold til kommunens visitation og
opfølgning.
§ 11. Kommunen skal have et tilstrækkeligt oplyst grundlag for
at foretage visitation og opfølgning, herunder forberede den første
samtale samt vurdere retten til fulde eller nedsatte sygedagpenge.
Stk. 2. Den sygemeldte skal udfylde et oplysningsskema med
relevante oplysninger, herunder om sygdommens betydning for
den sygemeldtes muligheder for at arbejde og sygdommens
karakter, til brug for kommunen.(43) Udfyldelse af
oplysningsskemaet skal ske ved digital selvbetjening, jf. § 69 a,
hvis sygefraværet er anmeldt via Nemrefusion.

Stk. 3.Kommunen skal sende oplysningsskemaet til den sygemeldte
ved anmeldelse af sygefravær i løbende sager, medmindre
oplysningsskemaet i medfør af regler fastsat efter § 10, stk. 2, er
sendt til den sygemeldte i forbindelse med anmodning om tidlig
opfølgning efter §§ 7 c og 7 d. Sker anmeldelsen via Nemrefusion,
sendes oplysningsskemaet fra Nemrefusion til den sygemeldte
umiddelbart efter anmeldelsen.(44) Den sygemeldte skal svare
senest 8 dage efter afsendelsen af oplysningsskemaet, medmindre
andet aftales med kommunen.(45)
§ 11 a. (46)Kommunen skal til brug for den første opfølgning, jf.
§ 13 b, anmode om en lægeattest med den praktiserende læges
vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og
eventuelle behov for skånehensyn, hvis kommunen vurderer, at det
er nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt
oplyst grundlag.
Stk. 2. Til brug for vurderingen efter stk. 1 skal lægen have den
sygemeldtes oplysninger om sygdommens betydning for den
sygemeldtes muligheder for at arbejde. Hvis den sygemeldte er i
arbejde, skal lægen også have arbejdsgiverens eventuelle
oplysninger om sygdommens betydning for den sygemeldtes
muligheder for at arbejde, jf. § 7 c, stk. 2, og § 40, stk. 4.(47)
Stk. 3. Den praktiserende læges vurdering afgives på en attest
godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Lægeattesten betales af kommunen.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at
kommunen digitalt skal anmode om en lægeattest, og om, at
kommunen skal modtage den udfyldte lægeattest digitalt.(48)
§ 11 b. Den sygemeldte skal efter anmodning fra kommunen
medvirke til, at den sygemeldtes praktiserende læge kan udarbejde
en lægeattest til brug for den første opfølgning i kommunen, jf. §
13 b.
§ 11 c. Kommunen indhenter i tilknytning til den første opfølgning
en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, jf. § 11 a,
hvis den sygemeldte ønsker det og kommunen ikke forud for
opfølgningssamtalen har indhentet en.
§ 12. Kommunen visiterer på baggrund af oplysningsskemaet, jf.
§ 11, og andre oplysninger sagen til en af følgende kategorier:(50)
1) Kategori 1: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes inden

for 8 uger regnet fra første fraværsdag.
2) Kategori 2: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere

end 8 uger regnet fra første fraværsdag.
3) Kategori 3: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere

end 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de
helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til
den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde,
herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov
for at iværksætte en tværfaglig indsats, jf. § 13 d.

Stk. 2. Kommunen skal visitere til kategori 1, når kommunen har
modtaget den sygemeldtes oplysningsskema. I de sager, hvor
kommunen ikke visiterer ved modtagelsen af oplysningsskemaet,
sker visitation til kategori 2 og 3 i forbindelse med den første
opfølgningssamtale, jf. § 13 b, stk. 1.(51)
Stk. 3. Efterfølgende revisiterer kommunen ved hver opfølgning,
jf. § 13 a, stk. 1, og § 13 b, stk. 1.(52)
§ 13. Ved visitationen og revisitationen efter § 12 fastlægger
kommunen opfølgningen, jf. §§ 13 a-13 d. Opfølgningen skal ske
i samarbejde med den sygemeldte og under hensyntagen til den
sygemeldtes helbredstilstand.(53)
§ 13 a. (54)I sager, der er visiteret til kategori 1 efter § 12, stk. 1,
nr. 1, skal kommunen iværksætte en opfølgning med
opfølgningssamtale og revisitation til kategori 2 eller 3 efter § 12,
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stk. 1, nr. 2 og 3, hvis sygefraværsperioden varer længere end 8
uger. En efterfølgende opfølgning sker i henhold til revisitationen,
jf. §§ 12 og 13 b-13 d.(55)
Stk. 2. For sygemeldte, der er visiteret til kategori 1 efter § 12, stk.
1, nr. 1, fastlægger den enkelte kommune, hvornår og hvordan
opfølgningen skal finde sted, og hvad indholdet skal være, jf. dog
stk. 4.
Stk. 3. Tilbyder kommunen den sygemeldte aktive tilbud efter
kapitel 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som led i
opfølgningen, jf. stk. 2, er det frivilligt for den sygemeldte at deltage
i tilbuddet.
Stk. 4. En sygemeldt, der er visiteret til kategori 1 efter § 12, stk.
1, nr. 1, og som er ledig og medlem af en arbejdsløshedskasse, skal
fortsat deltage i kontaktforløb og tilbud efter de regler i kapitel 7,
11, 12, 14 og 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gælder
for ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge efter lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. Der skal dog tages hensyn til den
sygemeldtes helbredssituation.
§ 13 b. I sager, der er visiteret til kategori 2 og 3 efter § 12, stk.
1, nr. 2 og 3, skal der følges op mindst fire gange inden for det
første halve år regnet fra første fraværsdag. Der følges op første
gang senest inden udgangen af ottende uge regnet fra første
fraværsdag, jf. dog stk. 2. Efter de første 6 måneder aftales
opfølgningen mellem kommunen og den sygemeldte. Herudover
følger kommunen op, når der vurderes at være behov herfor. Den
sygemeldte har ret til at få en samtale, hvis den sygemeldte ønsker
det. Opfølgningen sker ved en individuel samtale med personligt
fremmøde, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 2.Har arbejdsgiveren eller den sygemeldte anmodet kommunen
om at iværksætte en tidlig opfølgning, jf. §§ 7 c eller 7 e, skal
kommunen afholde den første opfølgningssamtale med den
sygemeldte, senest 2 uger efter at den sygemeldte eller
arbejdsgiveren har anmodet kommunen om at iværksætte en tidlig
opfølgning, jf. dog stk. 3. Det samme gælder, hvis det inden
samtalen ikke er muligt at afklare, hvorvidt den sygemeldte er
berettiget til sygedagpenge.(57)
Stk. 3. Ønsker den sygemeldte ikke, at kommunen iværksætter en
tidlig opfølgning på baggrund af arbejdsgiverens anmodning herom,
jf. § 7 c, afholder kommunen den første opfølgningssamtale senest
inden udgangen af ottende uge regnet fra første fraværsdag, jf. stk.
1.(58)
Stk. 4. Opfølgningen kan dog ske telefonisk, digitalt eller skriftligt,
når
1) den sygemeldte har genoptaget arbejdet delvis,
2) den sygemeldte forventes at være fuldt raskmeldt og på vej

tilbage i arbejde inden for 4 uger,
3) den sygemeldte forventes at gå på barsel inden for 4 uger,
4) den sygemeldte deltager i tilbud efter lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats eller
5) sygdommen er til hinder for en individuel samtale.(59)
Stk. 5. Hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den
sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den
sygemeldtes helbredssituation, foregår opfølgningen uden kontakt
til den sygemeldte (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er
alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.(60)
Stk. 6. Sygemeldte, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver
selvstændig virksomhed, er omfattet af reglerne i kapitel 6 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats om registrering af cv-oplysninger
på Jobnet.(61)
Stk. 7. Sygemeldte, der er visteret til kategori 2 og 3, skal efter den
første opfølgningssamtale selv booke samtaler digitalt, jf. stk. 1(62).

Stk. 8. Kommunen kan fravige kravet om, at selvbooking skal ske
digitalt, hvis kommunen vurderer, at der konkret foreligger særlige
forhold, herunder helbredsforhold, som bevirker, at den sygemeldte
ikke forventes at kunne booke samtalen.(63)
§ 13 c. Sygemeldte, der er visiteret til kategori 2 efter § 12, stk. 1,
nr. 2, skal have en arbejdspladsbaseret indsats med gradvis
tilbagevenden, tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller
tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. Indsatsen skal tilpasses den enkeltes
forudsætninger, behov og helbredstilstand.(64)
Stk. 2. (65)Kommunen skal ved første opfølgning indgå en aftale
med den sygemeldte om beskæftigelsesmål og
beskæftigelsesindsats, jf. dog § 13 e. Aftalen skal indgå i den
sygemeldtes »Min Plan« efter kapitel 8 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats(66). Aftalen justeres løbende.
Stk. 3. For sygemeldte i et ansættelsesforhold indgås der så vidt
muligt en aftale om en af følgende indsatser:(67)
1) Gradvis tilbagevenden til arbejdet.
2) Gradvis tilbagevenden til arbejdet efter opstartsperiode med

virksomhedspraktik.
3) Virksomhedspraktik.
4) Iværksættelse af mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form

for støtte.
Stk. 4. For sygemeldte uden ansættelsesforhold indgås der så vidt
muligt en aftale om en af følgende indsatser:
1) Påbegyndelse af arbejde eller ansættelse med løntilskud,

eventuelt efter en opstartsperiode med virksomhedspraktik.
2) Virksomhedspraktik.
3) Iværksættelse af mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form

for støtte.
Stk. 5. Kommunen kan som et supplement til den
arbejdspladsbaserede indsats efter stk. 3 og 4 give tilbud om
vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Herudover kan kommunen give tilbud om
vejledning og opkvalificering i særlige tilfælde, hvor det kan
fremme arbejdsfastholdelse og hurtigere tilbagevenden til
arbejdsmarkedet, og hvor det ikke er muligt at iværksætte en
arbejdspladsbaseret indsats efter stk. 3 og 4.(68)
Stk. 6. Sygemeldte, der er visiteret til kategori 2, har ret til et kursus
i mestring af følger af sygdom med henblik på at fastholde et
arbejde.(69)
§ 13 d. Sygemeldte, der er visiteret til kategori 3 efter § 12, stk.
1, nr. 3, skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der
er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den sygemeldtes
forudsætninger, behov og helbredstilstandmed fokus på at fastholde
og vedligeholde den sygemeldtes arbejdsevne og tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Indsatsen som nævnt i stk. 1 kan bestå af tilbud efter kapitel
11, 12, 14 og 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og en
indsats efter anden lovgivning.
Stk. 3. Inden kommunen iværksætter indsatsen som nævnt i stk. 1,
skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet, jf. §§ 9-12 i lov om
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet senest inden 4 uger
fra visitationen, jf. § 12. Til brug for rehabiliteringsteamets
behandling af sagen udarbejder kommunen rehabiliteringsplanens
forberedende del i samarbejde med den sygemeldte, jf. § 43 og §
44, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.(70)
Stk. 4.Kommunen skal udpege en gennemgående og koordinerende
sagsbehandler til en sygemeldt, der er visiteret til kategori 3, jf. §
12.
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Stk. 5. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler skal
sammen med den sygemeldte udarbejde rehabiliteringsplanens
indsatsdel, varetage den løbende opfølgning og koordinering i
samarbejdemed den sygemeldte, sørge for, at indsatsdelen justeres
efter den sygemeldtes aktuelle situation og behov, og bistå den
sygemeldte med at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder
realisere uddannelses- og beskæftigelsesmål. Dette gælder også,
hvis rehabiliteringsplanens indsatsdel erstattes af en
helhedsorienteret plan, jf. § 46, stk. 1, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.(71)
Stk. 6. Funktionen som gennemgående og koordinerende
sagsbehandler kan overdrages til en anden enhed i kommunen end
jobcenteret, jf. § 6, stk. 5, i lov om organisering og understøttelse
af beskæftigelsesindsatsen m.v.(72)
§ 13 e. (73)Kommunen kan i stedet for den aftale, kommunen
indgår med den sygemeldte, jf. § 13 c, stk. 2, med den sygemeldtes
samtykke(74) udarbejde en helhedsorienteret plan til sygemeldte,
som er visiteret til kategori 2 efter § 12, stk. 1, nr. 2, og som har
komplekse og sammensatte problemer(75), hvor der kan eller skal
udarbejdes(76) flere planer for indsatserne, og hvor der er et
koordinationsbehov(77) forbundet hermed.(78)
Stk. 2. En helhedsorienteret plan indeholder den sygemeldtes
beskæftigelsesrettede indsats og øvrige indsatser.(79)
Stk. 3. Udarbejder kommunen en helhedsorienteret plan, fraviges
§ 13 c, stk. 2.(80)
§ 14. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om
de tre kategorier og om visitation og revisitation, jf. § 12, og
nærmere regler om selvbooking af samtaler efter § 13 b, stk. 7, og
om fritagelse for obligatorisk selvbooking for visse grupper af
sygemeldte efter § 13 b, stk. 8.
§ 15. Ved den første samtale med den sygemeldte efter § 13 a, stk.
1, eller § 13 b, stk. 1, skal kommunen foretage en samlet vurdering
af den sygemeldtes situation og behov for indsats, herunder behov
for revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
Vurderingen sker på baggrund af den sygemeldtes egne oplysninger
om muligheder for at arbejde, de lægelige oplysninger og øvrige
oplysninger i sagen, jf. stk. 4-8, herunder arbejdsgiverens
oplysninger. På baggrund af vurderingen visiteres den sygemeldte
til kategori 2 eller kategori 3, jf. § 12.
Stk. 2. For sygemeldte visiteret til kategori 2 efter § 12, stk. 1, nr.
2, træffer kommunen beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes
en indsats, og hvilken indsats der skal iværksættes, jf. § 13 c. For
sygemeldte visiteret til kategori 3 forberedes sagen til forelæggelse
for rehabiliteringsteamet, jf. § 13 d.
Stk. 3. På baggrund af hver efterfølgende samtale skal kommunen
foretage en ny samlet vurdering af den sygemeldtes behov for
indsats.
Stk. 4.Hvis den sygemeldte har fået udarbejdet en fastholdelsesplan,
jf. § 7 b, skal planen så vidt muligt indgå i opfølgningen.
Stk. 5. Er der for en sygemeldt omfattet af § 12, stk. 1, nr. 2, eller
§ 12, stk. 1, nr. 3, planlagt eller iværksat en indsats efter kapitel
11, 12, 14 og 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal
kommunen vurdere, om indsatsen kan videreføres i en
opfølgningsindsats efter §§ 13 c eller 13 d.
Stk. 6. Kommunen skal ved hver samtale vurdere, om den
sygemeldte er fuldt uarbejdsdygtig, eller om den sygemeldte kan
vende gradvis tilbage til arbejdet, jf. § 10, stk. 1, og § 17.(81)
Vurderer kommunen, at sygemeldte er fuldt uarbejdsdygtig,
begrundes det i den konkrete sag.
Stk. 7. I forbindelse med den første samtale med den sygemeldte
tager kommunen kontakt til arbejdspladsen og indgår i en dialog
om arbejdspladsens mulighed for, at den sygemeldte helt eller

gradvis kan vende tilbage til arbejdspladsen.(82) Kommunen kan
dog undlade at kontakte arbejdspladsen, hvis
1) den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk

og den sygemeldte forventes at kunne vende tilbage på fuld
tid inden for 13 uger regnet fra første samtale(83) eller

2) sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb og
den sygemeldte ikke aktuelt kan vende gradvis tilbage eller
deltage i tilbud efter kapitel 11, 14 og 26 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.(84)

Stk. 8. Kommunen skal ved hver samtale tage stilling til, om der
er behov for anden indsats, herunder om der er behov for hjælp til
den sygemeldtes familie.
§ 15 a. (Ophævet).
§ 16. (Ophævet).
§ 17. Kommunen skal som led i at arbejdsfastholde sygemeldte
fremme gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen og understøtte, at
den sygemeldte har kontakt med arbejdspladsen under
sygdomsforløbet.(85)
Stk. 2. Kommunen skal i alle sager med gradvis tilbagevenden
sikre, at den sygemeldte genoptager arbejdet i fuldt omfang så
hurtigt som muligt.
Stk. 3. Som udgangspunkt besluttes gradvis tilbagevenden i enighed
mellem kommunen, virksomheden og den sygemeldte.(86)

Opfølgning af sager om sygedagpenge til personer, der bor
i udlandet
§ 18. (87) Ved opfølgningen af sager om sygedagpenge til personer,
der bor i udlandet, gælder samme forpligtelser som for personer,
der bor i Danmark, med de indskrænkninger, der følger af særlige
bestemmelser om administration efter EF-forordning nr. 574/72 3

om regler til gennemførelse af EF-forordning nr. 1408/71, og
administrative aftaler til konventioner og internationale
overenskomster om social sikring.
Stk. 2.Kommunen kan efter en konkret vurdering af oplysningerne
om sygdomsforløbet indkalde sygemeldte, der opholder sig eller
har bopæl i udlandet, til en drøftelse af forløbet og mulige
hensigtsmæssige initiativer, der kan medvirke til en hurtigere
raskmelding og fortsat beskæftigelse. Kommunen afholder
udgifterne ved at indkalde sygemeldte til samtale her i landet.
Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan yde
kommunen rådgivning og vejledning i forbindelse med
gennemførelse af opfølgningen over for en sygemeldt, der modtager
sygedagpenge under ophold eller ved bopæl i et andet EU-land,
EØS-land eller Schweiz.
Stk. 4.Har den sygemeldte mistet sin opholds- og arbejdstilladelse
i Danmark og opholder sig eller har bopæl i et af de lande, der den
1. maj 2004 er blevet medlem af EU, kan Styrelsen for
Arbejdsmarked ogRekruttering yde kommunen bistand til initiativer
i forbindelse med opfølgningen.
§ 19. (Ophævet).(88)
§ 20. (Ophævet).

Kapitel 7
Bortfald af ret til sygedagpenge
§ 21. Retten til sygedagpenge bortfalder,(89)
1) så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at

medvirke ved kommunens opfølgning, jf. kapitel 6 med
undtagelse af § 11 b, herunder indsatsen efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats,(90) og så længe den sygemeldte uden
rimelig grund undlader at medvirke til kommunens
udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, jf.
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lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 43 og 44, eller
undlader at deltage i møde i rehabiliteringsteamet, jf. § 9 i
lov om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v.,(91)

2) så længe den sygemeldte mod lægens opfordring afviser at
lade sig indlægge på sygehus eller modtage nødvendig
lægebehandling, jf. dog § 21 a, eller mod lægens eller
kommunens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig
optræning for at genvinde arbejdsevnen, eller

3) hvis den sygemeldte ved sin adfærd forhaler helbredelsen.
Stk. 2.Bortfald af sygedagpenge efter stk. 1, nr. 1 eller 2, er betinget
af, at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering
om konsekvenserne af, at den sygemeldte undlader at medvirke
ved opfølgning eller afviser at modtage nødvendig lægebehandling
eller deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 3.Retten til sygedagpenge ophører, dagen efter at betingelserne
for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Afgørelse
om ophør af retten til sygedagpenge kan tidligst træffes, når den
sygemeldte har haft lejlighed til at udtale sig om de oplysninger
om sagens faktiske omstændigheder, der efter kommunens
opfattelse fører til, at betingelserne for at modtage sygedagpenge
ikke længere er opfyldt. Kommunen fastsætter en frist for afgivelsen
af udtalelsen.(92)
Stk. 4. Udbetaling af sygedagpenge, der er bortfaldet efter stk. 1,
nr. 1 eller 2, genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor
betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldt, hvis
dette sker, senest 4 uger efter at den sygemeldte er blevet underrettet
om bortfaldet.(93) Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages
én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.(94)
Stk. 5.Når kommunen partshører lønmodtageren i forbindelse med
muligt bortfald af sygedagpenge efter stk. 1, skal en arbejdsgiver,
der er berettiget til refusion efter § 54, orienteres om det mulige
bortfald af sygedagpenge.(95)
§ 21 a. Retten til sygedagpenge bortfalder ikke, hvis den
sygemeldte afviser at modtage behandling foretaget af en læge i
form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling
af tilsvarende indgribende karakter.
§ 22. Retten til sygedagpenge bortfalder(97) endvidere, så længe
den sygemeldte ikke opfylder sin pligt til at anmelde eller
dokumentere fraværet, jf. kapitel 12 og 15.
§ 23. (98) Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bortfalder
1) hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen ved forsæt

eller grov uagtsomhed,(99)
2) hvis lønmodtageren har fortiet helbredsoplysninger, der har

væsentlig betydning for ansættelsesforholdet, herunder for
arbejdsgiverens mulighed for ved aftale at kunne opnå
refusion for sygedagpenge til lønmodtageren, jf. kapitel 21,

3) under(100) strejke eller lockout, eller
4) hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen under

tjeneste, som er omfattet af lov om erstatning til skadelidte
værnepligtige m.fl. eller lov om erstatning til tilskadekomne
værnepligtige m.fl.(101)

Kapitel 8
Revurderingstidspunkt(102)
§ 24. Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en
kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte
sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9
forudgående kalendermåneder, jf. dog § 25. Forinden skal
kommunen have foretaget en revurdering af
sygedagpengemodtagerens situation, jf. stk. 2.(103)

Stk. 2. Hvis den sygemeldte ved revurderingen ikke er omfattet af
en af forlængelsesreglerne i § 27, har pågældende ved fortsat
uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ret til at få et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 18 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 3. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1
medregnes ikke de dage, for hvilke der er udbetalt dagpenge eller
løn
1) fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage af

fraværsperioden ved sygdom,(104)
2) fra kommunen i de første 30 kalenderdage af fraværsperioden

for lønmodtagere og i de første 2 uger af fraværsperioden
for selvstændige erhvervsdrivende eller

3) i anledning af graviditet, barsel eller adoption eller ved børns
alvorlige sygdom, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved
barsel (barselsloven).

Stk. 4. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1
medregnes endvidere ikke søgnehelligdage.(105)
§ 24 a. (106)Personer, der på første fraværsdag ville have haft ret
til sygedagpenge fra kommunen, men er omfattet af
tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, har ret til at få et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 18 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 6.
Stk. 2. For lønmodtagere er der ret til et jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 18 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, fra første fraværsdag efter udløbet af
arbejdsgiverperioden i § 30, stk. 1,(107) jf. dog stk. 3 og 4.
Stk. 3. I følgende tilfælde er der ret til et jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse på et tidligere tidspunkt end efter stk. 2:
1) For lønmodtagere, hvor der ikke er ret til sygedagpenge fra

en arbejdsgiver,(108) er der ret til et jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag.

2) For lønmodtagere, hvor kommunen udbetaler sygedagpenge
efter § 31, stk. 2,(109) er der ret til et jobafklaringsforløb
med ressourceforløbsydelse efter udløbet af den periode,
hvor kommunen udbetaler sygedagpenge.

3) For et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse,
der har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra
arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom efter
§ 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er der
ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra
første fraværsdag efter udløbet af perioden med ret til
arbejdsløshedsdagpenge.(110)

4) For et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse,
der ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge under de første
14 dages sygdom, fordi medlemmet arbejder på nedsat tid,
eller fordi medlemmet bliver syg på første ledighedsdag
inden tilmelding som jobsøgende på Jobnet, er der ret til et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første
fraværsdag.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af flere bestemmelser i stk. 2 og
3, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra
det tidligste tidspunkt.
Stk. 5. For selvstændige erhvervsdrivende er der ret til et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første
fraværsdag.(111)
Stk. 6. (112)En person, der er omfattet af stk. 1, kan i stedet for et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse vælge at modtage
sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen
har en livstruende, alvorlig sygdom.
Stk. 7. Retten til sygedagpenge efter stk. 6 indtræder for
lønmodtagere efter reglerne i § 33. For selvstændige
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erhvervsdrivende indtræder retten til sygedagpenge fra første
fraværsdag.
§ 24 b. (113)En person, der er i jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 18 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats,(114) kan vælge at overgå til at modtage
sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen
har en livstruende, alvorlig sygdom,(115) og personen opfylder
beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. §§ 32, 34 eller
42, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf.
§ 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom.(116)
Stk. 2.Retten til sygedagpenge fra kommunen efter stk. 1 indtræder
den dag, hvor en læge vurderer, at personen har en livstruende,
alvorlig sygdom. Det er dog en betingelse, at personen anmoder
om sygedagpenge senest 8 uger efter den lægelige vurdering.
Indgives anmodningen senere, indtræder retten til sygedagpenge
fra den dag, hvor anmodningen indgives.
§ 24 c. Kommunen træffer afgørelse om ophør af udbetaling af
sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, når en læge
har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig
sygdom.(117) Den sygemeldte har ved fortsat uarbejdsdygtighed
på grund af sygdom, der ikke er livstruende og alvorlig, ret til at
få et jobafklaringsforløbmed ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 18
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.(118)
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregningen
af sygedagpenge for personer, der har ret til sygedagpenge efter §
24 a, stk. 6, og § 24 b, stk. 1.
§ 25. (119) Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet
af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge,(120)
herunder nedsatte sygedagpenge, eller løn under sygdom for mere
end 26 uger(121) i de 12 forudgående kalendermåneder til personer,
der
1) modtager seniorpension eller førtidspension bortset fra

invaliditetsydelse,
2) opfylder de helbredsmæssige betingelser for at kunne få

førtidspension bortset fra invaliditetsydelse eller
3) har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social

pension.
Stk. 2. Hvis den sygemeldte inden udløbet af perioden i stk. 1
tilkendes og får udbetalt førtidspension eller seniorpension, ophører
udbetalingen af sygedagpenge med udgangen af måneden før den
måned, hvor udbetalingen af førtidspension eller seniorpension
påbegyndes.(122) Hvis førtidspensionen eller seniorpensionen
tilkendes med tilbagevirkende kraft, ophører udbetalingen af
sygedagpenge, fra dagen efter at der er truffet afgørelse om
førtidspension eller seniorpension.(123) Hvis udbetalingen af
sygedagpenge efter 2. pkt. ville ophøre før det tidspunkt, hvorfra
der er ret til udbetaling af førtidspension eller seniorpension,
fortsætter udbetalingen af sygedagpenge indtil dette tidspunkt,
medmindre udbetalingen af sygedagpenge forinden ophører efter
stk. 1.(124)
Stk. 3.Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter stk. 1 finder
§ 24, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse.(125)
Stk. 4.Kommunen kan rejse sag om, hvorvidt den sygemeldte skal
overgå til at modtage førtidspension på grund af svigtende helbred
eller af andre grunde.
§ 26. (Ophævet).(126)

Kapitel 9
Forlængelse af sygedagpengeperioden
§ 27. (127) Kommunen træffer afgørelse om at forlænge
sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af
revurderingstidspunktet i § 24, når
1) det på det foreliggende grundlag anses for overvejende

sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder
virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan
vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,(128)

2) det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik
eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at
klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at
sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger(129)

3) den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og
den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville
kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for
134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,(130)

4) kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i
rehabiliteringsteamet, med henblik på at kommunen hurtigst
muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension,(131)

5) en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende,
alvorlig sygdom,(132)

6) der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om
arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af
arbejdsskade(133) eller

7) der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17,
stk. 2, 1. pkt., i lov om social pension,(134) eller når
kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at en persons
arbejdsevne ikke kan forbedres og sagen derfor ikke skal
forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt., i
lov om social pension.(135)

Stk. 2. Ved forlængelse af sygedagpengeperioden efter stk. 1, nr.
3, ses der bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter på
behandling på et offentligt sygehus.(136)
Stk. 3.Hvis sygedagpengene til en sygemeldt, der har fået forlænget
sine sygedagpenge efter en eller flere af bestemmelserne i stk. 1,
ikke kan forlænges yderligere, har pågældende ved fortsat
uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ret til at få et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 18 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
§ 28. (Ophævet).(137)
§ 29. Kommunen kan forlænge(138) sygedagpengeperioden for
personer, der er omfattet af § 25, når det efter en lægelig vurdering
skønnes, at den sygemeldte inden højst 26 uger vil kunne stå til
rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse.

Afsnit III
Sygedagpenge til lønmodtagere
Kapitel 10
Beskæftigelseskrav i forhold til arbejdsgiver
§ 30. (139) En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under
sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30
kalenderdage fra første fraværsdag. Arbejdsgiverperioden på 30
kalenderdage forlænges ikke, selv om der i perioden forekommer
søgnehelligdage, fridage, arbejdskonflikt el.lign., der kan afbryde
udbetalingen af sygedagpenge.
Stk. 2. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er betinget af, at
lønmodtageren på første fraværsdag
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1) har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos
den pågældende arbejdsgiver og

2) i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i
mindst 74 timer.(140)

Stk. 3. I opgørelsen af 8-ugers-perioden i stk. 2, nr. 1, indgår
perioder, hvor lønmodtageren under ansættelsesforholdet har
1) været syg eller haft fravær på grund af graviditet, fødsel,

adoption eller børns alvorlige sygdom,
2) holdt ferie eller efter aftale med arbejdsgiveren holdt fridage

for egen regning,
3) deltaget i kursus- og undervisningsaktiviteter efter aftale med

arbejdsgiveren eller
4) været omfattet af en arbejdskonflikt.
Stk. 4. (141) Hvis lønmodtageren tidligere har været beskæftiget
hos den nuværende arbejdsgiver og den samlede beskæftigelse hos
denne udgør mindst 74 timer inden for de seneste 8 uger, gælder
kravet i stk. 2, nr. 1, ikke. Retten til sygedagpenge fra
arbejdsgiveren er betinget af, at lønmodtageren er i arbejde hos
denne på den dag, hvor sygdommen indtræder, eller at
lønmodtageren var på arbejde sidste arbejdsdag før første
fraværsdag og skulle have været på arbejde den dag, hvor
sygefraværet begynder.
§ 31. En arbejdsgivers pligt til at udbetale sygedagpenge til en
lønmodtager, der opfylder beskæftigelseskravet i § 30, stk. 2,
ophører fra det tidspunkt i arbejdsgiverperioden, hvor
ansættelsesforholdet er ophørt.(142) Er ansættelsesforholdet aftalt
at skulle ophøre ved lønmodtagerens sygdom, er arbejdsgiveren
dog fortsat forpligtet til inden for arbejdsgiverperioden at udbetale
sygedagpenge indtil det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet af
andre grunde skulle ophøre.(143)
Stk. 2. Ved ophør af arbejdsgiverens forpligtelse efter stk. 1 inden
for arbejdsgiverperioden, jf. § 30, stk. 1, udbetaler kommunen
sygedagpengene i den resterende del af denne periode, jf. § 47, stk.
1, 1. pkt.(144)

Kapitel 11
Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen
§ 32. (145) En lønmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen,
når den pågældende
1) er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240

timer, jf. stk. 2, inden for de seneste 6 afsluttede
kalendermåneder forud for første fraværsdag og i mindst 5
af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i
hver måned(146) samt ikke har ret til sygedagpenge fra
arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold,

2) hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været
berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der
træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., eller hvis personen på tidspunktet for sygefraværets
start er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge under de første
14 dages sygefravær, jf. § 62, stk. 3, i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., hvor retten til
arbejdsløshedsdagpenge ophører, jf. § 55 i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., inden udløbet af de 14
dage,(147)

3) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig
uddannelse af mindst 18 måneders varighed,

4) er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved
eller i henhold til lov, eller

5) er ansat i fleksjob, jf. kapitel 20 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats(148).

Stk. 2. Opgørelsen af beskæftigelseskravet efter stk. 1, nr. 1, sker
på baggrund af indberetninger til indkomstregisteret,(149) jf. lov
om et indkomstregister, jf. dog stk. 5, og ved opgørelsen indgår
timer, hvor lønmodtageren har
1) arbejdet som lønmodtager,
2) arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud

for arbejdet som lønmodtager og med virksomheden har
opfyldt beskæftigelseskravet efter § 42,

3) modtaget sygedagpenge eller dagpenge efter lov om ret til
orlov og dagpenge ved barsel,

4) modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder
i stedet herfor,

5) modtaget midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v.,

6) afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse eller,
7) modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra

Lønmodtagernes Garantifond.
Stk. 3. Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1 er
opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der er ydet
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og plejevederlag
efter § 120 i lov om social service, eller hvor lønmodtageren har
været omfattet af en arbejdskonflikt.(150)
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med
skatteministeren regler om indberetning af timer til
indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, for udbetalte
sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, udbetalte
barselsdagpenge efter barselsloven og udbetalte
arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v.(151)
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om,
hvornår beskæftigelseskravet efter stk. 1, nr. 1, er opfyldt, og om
opgørelse og placering af timer samt omregning m.v. af indkomster
vedrørende timer omfattet af § 32, stk. 2. Beskæftigelsesministeren
kan desuden fastsætte nærmere regler om, at beskæftigelse og
indkomster, som ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov
om et indkomstregister, kan indgå ved opgørelsen af timer efter
stk. 1, nr. 1, og stk. 2.(152)
§ 33. Retten til sygedagpenge fra kommunen indtræder(153)
1) fra lønmodtagerens første fraværsdag,
2) fra lønmodtagerens første fraværsdag efter, at retten til

sygedagpenge fra arbejdsgiveren efter kapitel 10 eller
udbetaling af løn fra arbejdsgiveren er ophørt,

3) fra lønmodtagerens første fraværsdag, efter at retten til
arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær
fra arbejdsløshedskassen efter § 62, stk. 3, i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. er ophørt,(154) eller

4) fra den fraværsdag, hvor lønmodtageren efter fraværets
begyndelse opfylder det beskæftigelseskrav, der er nævnt i
§ 32, stk. 1, nr. 2.

§ 34. (155) En person, der pådrager sig en arbejdsskade omfattet
af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af
arbejdsskade, og som ikke har ret til sygedagpenge fra
arbejdsgiveren, har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første
fraværsdag, uanset at personen ikke opfylder beskæftigelseskravet
efter § 32.
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Kapitel 12
Anmeldelse af sygefravær og dokumentation

Lønmodtagerens anmeldelse over for arbejdsgiver eller
arbejdsløshedskasse
§ 35. Lønmodtageren skal anmelde sygefravær til arbejdsgiveren
hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse,
medmindre der i personalecirkulære el.lign. er fastsat en anden
frist.
Stk. 2. Anmeldes sygefraværet for sent, har lønmodtageren først
ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren fra dagen efter
anmeldelsesdagen. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger en
fyldestgørende begrundelse for, at lønmodtageren ikke har opfyldt
kravet, eller hvis arbejdsgiveren undlader hurtigst muligt at gøre
indsigelse mod for sen anmeldelse.
Stk. 3. Et dagpengeberettiget ledigt medlem af en
arbejdsløshedskasse skal anmelde sygefravær til
arbejdsløshedskassen på første sygefraværsdag.(156) Anmeldes
sygefraværet for sent, har medlemmet først ret til sygedagpenge
fra anmeldelsesdagen. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger en
fyldestgørende begrundelse for, at medlemmet ikke har opfyldt
kravet.(157)
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, på hvilken
måde medlemmet kan anmelde sygefraværet til
arbejdsløshedskassen, samt regler om arbejdsløshedskassens pligt
til at vejlede ledige medlemmer om pligten til at anmelde
sygefravær og om proceduren i forbindelse med medlemmets
anmodning om sygedagpenge efter lovens § 38.(158)

Lønmodtagerens dokumentation over for arbejdsgiver
§ 36. Arbejdsgiveren kan forlange, at lønmodtageren inden for en
rimelig frist ved en skriftlig sygemelding eller på anden måde
dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom.
Stk. 2. Arbejdsgiveren kan tidligst kræve at få en skriftlig
sygemelding i hænde på anden fraværsdag. Søn- og helligdage
medregnes ikke. Varer sygefraværet mindre end 2 arbejdsdage,
kan arbejdsgiveren alligevel forlange, at lønmodtageren afleverer
den skriftlige sygemelding den dag, hvor arbejdet genoptages.
Stk. 3. (159) Hvis den skriftlige sygemelding afleveres efter fristens
udløb, bortfalder lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra
arbejdsgiveren fra ogmed den dag, hvor arbejdsgiveren skulle have
haft sygemeldingen i hænde, og til og med den dag, hvor
arbejdsgiveren har modtaget sygemeldingen. Dette gælder dog
ikke, hvis der foreligger en rimelig grund til, at lønmodtageren ikke
har opfyldt kravet, eller hvis arbejdsgiveren ikke senest anden
arbejdsdag efter den dag, hvor dokumentationen skulle have været
arbejdsgiveren i hænde, gør indsigelse over for lønmodtagerenmod
dokumentationens form eller forsinkelse.
§ 36 a. En arbejdsgiver kan forlange en lægeerklæring, en såkaldt
mulighedserklæring, af en lønmodtager ved kortvarigt, ved gentaget
og ved langvarigt sygefravær. Lægeerklæringen har til formål at
bidrage til, at lønmodtageren fastholdes i arbejde. Lægeerklæringen
består af to dele.(160)
Stk. 2. Arbejdsgiveren og lønmodtageren udfylder i fællesskab
første del af erklæringen på baggrund af en samtale. I erklæringen
beskrives medarbejderens funktionsnedsættelser, påvirkede
jobfunktioner og eventuelle skåneinitiativer aftalt mellem
arbejdsgiver og lønmodtager.(161)
Stk. 3. Lægen udfylder anden del af erklæringen på baggrund af en
samtale med lønmodtageren og oplysningerne i den første del af
erklæringen. Denne del indeholder lægens vurdering af
arbejdsgiverens og lønmodtagerens beskrivelse af
funktionsnedsættelse og arbejdsmuligheder, lægens forslag til

skåneinitiativer og forventet varighed af den periode, hvor arbejdet
skal tilpasses eller helt eller delvist fravær fra arbejdet anses for
påkrævet.(162)
Stk. 4. Arbejdsgiveren kan forlange lægeerklæringen udarbejdet
på et hvilket som helst tidspunkt i lønmodtagerens sygeforløb eller
i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger. Erklæringen
skal afgives på en blanket godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering. Erklæringen betales af arbejdsgiveren.(163)
Stk. 5. Arbejdsgiveren skal indkalde lønmodtageren til samtalen
efter stk. 2 med et rimeligt varsel. Lønmodtageren har pligt til at
møde op til samtalen. Hvis lønmodtageren ikke kan møde op på
grund af sygdommen, kan samtalen holdes telefonisk, hvis
sygdommen tillader det. Hvis lønmodtageren ikke deltager i
samtalen, bortfalder lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra
arbejdsgiveren fra og med den dag, hvor lønmodtageren skulle
have deltaget i samtalen, og til og med den dag, hvor samtalen
gennemføres. Dette gælder dog ikke, hvis der er en rimelig grund
til, at lønmodtageren ikke deltager i samtalen.(164)
Stk. 6. Arbejdsgiveren kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår
lægeerklæringen skal være arbejdsgiveren i hænde. Afleveres
erklæringen ikke inden for fristen, bortfalder lønmodtagerens ret
til sygedagpenge fra arbejdsgiveren fra og med den dag, hvor
arbejdsgiveren skulle have haft erklæringen i hænde, og til og med
den dag, hvor arbejdsgiveren modtager erklæringen. Dette gælder
dog ikke, hvis der er en rimelig grund til, at lægeerklæringen ikke
er arbejdsgiveren i hænde inden for fristen.
§ 37. (Ophævet).(165)

Lønmodtagerens anmodning om sygedagpenge fra
kommunen
§ 38. Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra
kommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet
fra Nemrefusion på baggrund af arbejdsgiverens eller
arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefraværet.(166) Har
lønmodtageren modtaget løn under sygefraværet, skal
lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8
dage efter afsendelse af underretningsbrevet fra Nemrefusion på
baggrund af arbejdsgiverens sidste refusionsanmodning.
Stk. 2. Anmodning om sygedagpenge skal ske ved digital
selvbetjening, jf. § 69 a.
Stk. 3. Er der ikke sendt et underretningsbrev fra Nemrefusion trods
lønmodtagerens anmeldelse af sygefraværet til arbejdsgiveren eller
arbejdsløshedskassen, skal lønmodtageren anmode om
sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag,
når lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra kommunen fra
første fraværsdag.(167) Har lønmodtageren fået udbetalt
sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en
del af denne eller arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages
sygefravær fra arbejdsløshedskassen, skal lønmodtageren anmode
om sygedagpenge fra kommunen, senest 3 uger efter at udbetalingen
fra arbejdsgiveren eller retten til arbejdsløshedsdagpenge under de
første 14 dages sygefravær er ophørt.(168) Anmodning sker i dette
tilfælde ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen.
Stk. 4. En person, som ikke er i aktuel beskæftigelse hos en
arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af
en arbejdsløshedskasse, skal anmode om sygedagpenge hos
kommunen senest 1 uge efter første fraværsdag. Anmodningen om
sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af kommunen.
Stk. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at anmodning
sker tidligere end fastsat i stk. 1, 3 eller 4.
Stk. 6.Hvis anmodning om sygedagpenge fra kommunen indgives
senere end fastsat i stk. 1, 3, 4 eller 5, har lønmodtageren først ret
til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen modtages.
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Stk. 7. Kommunen kan udbetale sygedagpenge for tiden før
anmodningsdagen, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold
eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmode rettidigt,
eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at
anmodning ikke er sket rettidigt. Anmodningsfristen kan dog ikke
fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 måneder efter
sygdommens indtræden, jf. dog stk. 8.
Stk. 8. Hvis arbejdsgiveren har udbetalt løn eller sygedagpenge i 6
måneder eller mere, uden at arbejdsgiveren har anmeldt
sygefraværet til kommunen, kan anmodningsfristen fraviges, hvis
anmodningen om sygedagpenge indgives senest 4 uger efter, at
udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, og lønmodtageren ikke
længere er ansat hos arbejdsgiveren.

Lønmodtagerens dokumentation over for kommunen
§ 39. Kommunen kan forlange en lægeerklæring af den sygemeldte,
når det skønnes nødvendigt(169) og der ikke allerede foreligger en
egnet erklæring eller andre tilstrækkelige lægelige oplysninger i
form af journaludskrift fra sygehus eller klinik, erklæring fra
skadestuem.v.(170) Erklæringen skal dels indeholde dokumentation
for sygdommen, dels understøtte kommunens indsats for at styrke
arbejdsfastholdelse med delvis tilbagevenden til arbejdspladsen,
optræning m.v. Med henblik på at få en målrettet erklæring skal
kommunen ved anmodningen om en erklæring give lægen relevante
oplysninger samt stille relevante spørgsmål.(171) Erklæringen skal
afgives på en blanket godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering og betales af kommunen.
Stk. 2. Kommunen fastsætter en frist for modtagelse af den
lægeerklæring, der er nævnt i stk. 1. Hvis erklæringen afleveres
efter den frist, som kommunen har fastsat, falder lønmodtagerens
ret til sygedagpenge bort fra og med den dag, hvor kommunen
skulle have haft erklæringen i hænde, til og med dagen før den dag,
hvor kommunen har modtaget erklæringen.
Stk. 3. Hvis en dokumentation, der er forlangt af kommunen,
indgives for sent eller udebliver, kan kommunen se bort herfra, når
lønmodtageren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet
har været forhindret heri, eller når andre særligt undskyldende
forhold har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rettidigt.

Arbejdsgiverens anmeldelse af sygefravær til kommunen
§ 40. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers
sygefravær, skal anmelde fraværet til lønmodtagerens
opholdskommune senest 5 uger efter første fraværsdag, hvis
fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden, jf. kapitel
10.(172)
Stk. 2. En arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i
arbejdsgiverperioden under en lønmodtagers sygefravær, skal
anmelde sygefraværet til lønmodtagerens opholdskommune, senest
1 uge efter at udbetaling af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er
ophørt, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden,
jf. kapitel 10.(173)
Stk. 3. En arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn og ikke har pligt til
at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden under en
lønmodtagers sygefravær, skal anmelde sygefraværet til
lønmodtagerens opholdskommune senest 14 dage efter første
fraværsdag.(174)
Stk. 4. (175) Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske
via Nemrefusion. I forbindelsemed anmeldelsen kan arbejdsgiveren
vælge at oplyse kommunen om sygdommens betydning for
lønmodtagerens mulighed for at arbejde.(176)
Stk. 5. Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra
Nemrefusion orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren
har afgivet til Nemrefusion ved anmeldelse af sygefraværet. Er

lønmodtageren ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger,
skal lønmodtageren senest 8 dage efter afsendelsen af
underretningsbrevet fra Nemrefusion gøre kommunen opmærksom
herpå ved digital selvbetjening, jf. § 69 a.(177)

Arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefravær til
kommunen
§ 40 a. Arbejdsløshedskassen skal anmelde et ledigt medlems
sygefravær til medlemmets opholdskommune, senest 3 uger efter
at medlemmet har givet besked om sygefraværet til
arbejdsløshedskassen efter § 35, stk. 3, jf. dog stk. 2.(178)
Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal anmelde sygefraværet til
medlemmets opholdskommune, senest 1 uge efter at medlemmet
har givet besked om sygefraværet til arbejdsløshedskassen, når et
ledigt medlem ved sin anmeldelse af sygefravær efter § 35, stk. 3,
har oplyst at være delvis ledig.(179)
Stk. 3. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via
Nemrefusion.
Stk. 4.Medlemmet skal ved et underretningsbrev fra Nemrefusion
orienteres om de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet
til Nemrefusion ved anmeldelsen af sygefraværet. Er medlemmet
ikke enig i de af arbejdsløshedskassen afgivne oplysninger, skal
medlemmet senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet
fra Nemrefusion gøre kommunen opmærksom herpå ved digital
selvbetjening, jf. § 69 a.(180)

Afsnit IV
Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende
Kapitel 13
Tidspunktet for retten til sygedagpenge
§ 41. Selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge fra
kommunen fra første fraværsdag efter 2 ugers sygdom. Er der tegnet
en sygedagpengeforsikring, har den selvstændige ret til
sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag, jf. § 45.(181)

Kapitel 14
Beskæftigelseskrav
§ 42. Retten til sygedagpenge er betinget af, at der inden for de
seneste 12 måneder har været udøvet selvstændig virksomhed i
mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet.
Virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af den normale
overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid.(182) Har virksomheden
været udøvet i mindre end 6 måneder, medregnes perioder med
forudgående beskæftigelse som lønmodtager.
Stk. 2. Ved vurdering af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1 er
opfyldt, ses bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der er ydet
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og plejevederlag
efter § 120 i lov om social service eller dagpenge til forældre med
alvorligt syge børn efter barselsloven.
Stk. 3. En selvstændigt erhvervsdrivende, som får tilskud til
bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 126 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, har uanset bestemmelsen i stk. 1
ret til sygedagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende.

Kapitel 15
Anmeldelse af sygefravær og dokumentation

Den selvstændiges anmeldelse over for kommunen
§ 43. Den selvstændige erhvervsdrivende skal anmelde sygefravær
til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Har den
selvstændige sikret sig ret til sygedagpenge fra første eller tredje
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fraværsdag, jf. § 45, skal anmeldelsen dog ske senest en uge efter
sygedagpengerettens indtræden. Anmeldelsen skal endvidere ske
senest 1 uge efter første fraværsdag, hvis den selvstændige
erhvervsdrivende har indgået en aftale om ret til sygedagpenge fra
første fraværsdag i medfør af § 58 a.(183)
Stk. 2. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at anmeldelse
sker tidligere end fastsat i stk. 1.
Stk. 3. (184) Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske
via Nemrefusion.
Stk. 4.Hvis anmodning om sygedagpenge fra kommunen indgives
senere end fastsat i stk. 1 eller 2, har den selvstændige først ret til
sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen er modtaget.
Stk. 5. Kommunen kan dog 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. Tilsvarende gælder, hvis
overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion
af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige fra
at anmelde rettidigt.(185) Anmodningsfristen kan dog ikke fraviges,
når anmodningen er indgivetmere end 6måneder efter sygdommens
indtræden.
Stk. 6.Hvis der ved anmodningen om sygedagpenge ikke foreligger
dokumentation for arbejdsfortjenesten i virksomheden, indtræder
retten til sygedagpenge først fra det tidspunkt, hvor
dokumentationen foreligger og der er indgivet fornyet anmodning
om sygedagpenge, jf. § 46, stk. 2, nr. 2.
§ 43 a. (186)En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt
opfylder lovens betingelser,(187) har ret til sygedagpenge fra
kommunen i de første 2 uger af sygeperioden,(188) hvis den
selvstændiges uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes covid-19.(189)
Stk. 2. En selvstændig erhvervsdrivende, som ikke efter § 7 er
uarbejdsdygtig, men som i øvrigt opfylder lovens betingelser,(190)
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.(191)
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.(192) Kommunen kan se bort fra
overskridelse af fristen i 1. pkt. af de grunde, som fremgår af § 43,
stk. 5.(193)

Den selvstændiges dokumentation over for kommunen
§ 44. Kommunen kan forlange en lægeerklæring af den sygemeldte,
når det skønnes nødvendigt(194) og der ikke allerede foreligger en
egnet erklæring eller andre tilstrækkelige lægelige oplysninger i
form af journaludskrift fra sygehus eller klinik, erklæring fra
skadestue m.v. Erklæringen skal dels indeholde dokumentation for
sygdommen, dels understøtte kommunens indsats for at styrke
arbejdsfastholdelse med delvis tilbagevenden til arbejdspladsen,
optræning m.v. Med henblik på at få en målrettet erklæring skal
kommunen ved anmodningen om en erklæring give lægen relevante
oplysninger samt stille relevante spørgsmål.(171) Erklæringen skal
afgives på en blanket godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering og betales af kommunen.
Stk. 2. Kommunen fastsætter en frist for modtagelse af den
lægeerklæring, der er nævnt i stk. 1. Hvis lægeerklæringen afleveres
efter den frist, som kommunen har fastsat, falder den selvstændiges
ret til sygedagpenge bort fra og med den dag, hvor kommunen
skulle have haft erklæringen i hænde, til og med dagen før den dag,
hvor kommunen har modtaget erklæringen.

Stk. 3. Hvis en dokumentation, der er forlangt af kommunen,
indgives for sent eller udebliver, kan kommunen se bort herfra, når
den selvstændige på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet
har været forhindret, eller når andre særligt undskyldende forhold
har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rettidigt.

Kapitel 16
Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende
§ 45. Personer, der har indtægt ved selvstændig
erhvervsvirksomhed, kan sikre sig ret til sygedagpenge fra
kommunen i de første 2 uger af sygeperioden.(195)
Stk. 2. Sygedagpengene udgør mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt
i § 50, stk. 1, fra tredje fraværsdag, medmindre den selvstændige
har sikret sig ret til sygedagpenge fra første fraværsdag.(196)
Stk. 3. Sygedagpengene kan udgøre et højere beløb end nævnt i
stk. 2, hvis der er tegnet forsikring for det beløb, der er nævnt i §
50, stk. 1, og indtægten berettiger til det.
Stk. 4. Præmien til sygedagpengeforsikringen fastsættes i forhold
til størrelsen af de sikrede sygedagpenge og den periode, de dækker.
De samlede præmier skal fastsættes således, at de skønnes at dække
55 pct. af udgifterne, hvis der er sikret sygedagpenge fra tredje
fraværsdag, og 85 pct., hvis der er sikret sygedagpenge fra første
fraværsdag.
Stk. 5. Udbetaling Danmark varetager administrationen af
sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler(197)
for sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende,
herunder regler om præmiens størrelse,(198) opkrævning af
præmiebidrag, gebyr ved manglende rettidig betaling af
præmie,(199) optagelse, udmeldelse, udelukkelse m.v.
Beskæftigelsesministeren kan også fastsætte nærmere regler om,
at kommunikation mellem Udbetaling Danmark og selvstændige
erhvervsdrivende skal ske i elektronisk form.

Afsnit V
Beregning af sygedagpenge
Kapitel 17
Beregningsgrundlaget
§ 46. Sygedagpenge beregnes på grundlag af lønindtægt og anden
indtægt, der erstatter lønindtægt, jf. stk. 2, og selvstændig
erhvervsindtægt.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler(200) om,
1) hvilke indtægter der skal henregnes til lønindtægt og hvilke

til selvstændig erhvervsindtægt, og
2) beregning af sygedagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten

ved selvstændig virksomhed, herunder om anvendelse af
indtægtsoplysninger fra skatteforvaltningen.

§ 47. Sygedagpenge til lønmodtagere, der er fuldt uarbejdsdygtige
på grund af sygdom, beregnes på grundlag af det ugentlige timetal
under sygefraværet og den timefortjeneste, som lønmodtageren i
gennemsnit har opnået i aktuelle ansættelsesforhold i de seneste 3
afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag, efter
betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Opgørelse af timefortjenesten
sker på baggrund af indberetninger i henhold til lov om et
indkomstregister, jf. dog stk. 2. Sygedagpenge fra arbejdsgiveren
beregnes på grundlag af den timefortjeneste, som lønmodtageren
ville have været berettiget til under sygefraværet efter betaling af
arbejdsmarkedsbidrag hos den pågældende arbejdsgiver.(201)
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler
om:(202)
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1) Opgørelse af timefortjenesten efter stk. 1, herunder
placeringen af indberettede løntimer og indkomst, omregning
af indkomst m.v.

2) Medregning af beskæftigelse og indkomster, som ikke er
indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et
indkomstregister, ved opgørelsen af timefortjenesten.

3) Opgørelse af timetal og anvendelse af andre
beregningsperioder end fastsat i stk. 1 for lønmodtagere,
hvor beregning efter stk. 1 ikke er mulig eller
hensigtsmæssig, herunder lønmodtagere med ukendt eller
varierende arbejdstid.

4) Beregning af sygedagpenge for lønmodtagere, der ikke har
været i aktuelle ansættelsesforhold de seneste 3 afsluttede
kalendermåneder, herunder nyuddannede og nyansatte.

5) Omberegning af sygedagpenge for lønmodtagere, der
indbetaler ekstra bidrag på en arbejdsgiveradministreret
pensionsopsparing.(203)

6) Omberegning af sygedagpenge i særlige tilfælde.
7) Fravigelse af reglerne i § 50, stk. 1, for lønmodtagere med

skiftende arbejdstid, jf. § 50, stk. 2.
§ 48. For personer, der har pådraget sig en arbejdsskade omfattet
af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af
arbejdsskade, men som ikke er fuldt beskæftiget ved
erhvervsmæssigt arbejde, eller som normalt er uden erhvervsmæssig
beskæftigelse, fastsættes den indtægt, sygedagpengene beregnes
på grundlag af, efter et skøn.
§ 49. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af
sygedagpenge til personer ansat i fleksjob og selvstændigt
erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i
egen virksomhed efter kapitel 20 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.(204)

Kapitel 18
Sygedagpengenes størrelse
§ 50. Sygedagpenge til lønmodtagere efter § 47 kan ikke udgøre
mere end 3.332 kr. divideret med den normale
overenskomstmæssige arbejdstid i timer pr. uge.(205)
Stk. 2. Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen, bortset fra
sygedagpenge ved arbejdsturnus, jf. § 47, stk. 2, kan den samlede
sygedagpengeudbetaling pr. uge ikke overstige det beløb, der er
nævnt i stk. 1.(206)
Stk. 3. Medmindre andet er oplyst, udbetales sygedagpenge til
lønmodtagere efter en 5-dages-uge med lige store andele pr. dag,
jf. dog § 53 a.
Stk. 4. Udbetaler arbejdsgiveren løn under sygdom med et beløb,
der overstiger de sygedagpenge, som beregnes efter stk. 1 og 2, og
§§ 47, 49 og 51, falder sygedagpengene fra arbejdsgiveren bort.
Er lønnen mindre end de beregnede sygedagpenge, udbetales det
manglende beløb som supplement til lønnen.
§ 51. (207)Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt
arbejdsløshedskasse udbetales med den sats, som personen på første
dag med ret til sygedagpenge kunne have modtaget pr. dag i
arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været
syg, jf. dog stk. 2 og 3 og § 53 a. Til personer, der ved deltagelse
i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager
ydelser, som træder i stedet for arbejdsløshedsdagpenge, udgør
sygedagpengene et beløb svarende til den aktuelle indtjening, dog
maksimalt det højeste sygedagpengebeløb.(208)
Stk. 2. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt
arbejdsløshedskasse, der deltager i tilbud efter § 96 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, beregnes dog efter stk. 1 på samme
måde, som hvis den pågældende ikke deltog i tilbuddet, jf. dog §

53 a.(209) Sygedagpenge til personer, der får ret til sygedagpenge
efter § 33, nr. 4, udbetales med den sats, som personen på første
dag med ret til sygedagpenge kunne have modtaget pr. dag i
arbejdsløshedsdagpenge.(210)
Stk. 3. (211)Sygedagpenge til et medlem af en anerkendt
arbejdsløshedskasse, der bliver ledigt i fraværsperioden, udbetales
med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge
efter ansættelsens ophør kunne have modtaget pr. dag i
arbejdsløshedsdagpenge.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om
beregning af sygedagpenge på grundlag af supplerende
arbejdsløshedsdagpenge samt regler om fremadrettet ændring af
satsen i stk. 1-3 i særlige tilfælde.
§ 52. Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende kan pr. uge
ikke udgøre mere end det beløb, der er nævnt i § 50, stk. 1. Er der
tegnet en sygedagpengeforsikring efter reglerne i kapitel 16, udgør
sygedagpengene mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i § 50, stk.
1.
Stk. 2. Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende udbetales
med lige store andele pr. dag, jf. dog § 53 a. Medmindre andet er
oplyst, udbetales sygedagpengene efter en 5-dages-uge.(212)
§ 53. (213)Til lønmodtagere, der er delvis uarbejdsdygtige på
grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med samme
beløb pr. fraværstime som ved fuldt fravær.
Stk. 2. Sygedagpengene beregnes dog på samme måde som ved
fuldt fravær til
1) lønmodtagere, der er berettiget til sygedagpenge på grund af

delvis uarbejdsdygtighed, som bliver ledige og ikke har ret
til løn,

2) arbejdsløshedsdagpengemodtagere, der bliver berettiget til
sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og

3) lønmodtagere, der er berettiget til sygedagpenge på grund af
delvis uarbejdsdygtighed, og hvor arbejdsgiveren ikke
tilbyder deltidsbeskæftigelse.(214)

Stk. 3. Til selvstændige erhvervsdrivende, der er delvis
uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales nedsatte
sygedagpenge med et beløb pr. uge svarende til
1) tre fjerdedele af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær

i de tilfælde, hvor den selvstændige højst kan udføre en
fjerdedel af sit normale arbejde, eller

2) halvdelen af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær
i de tilfælde, hvor den selvstændige højst kan udføre
halvdelen af sit normale arbejde.(215)

§ 53 a. En person har ikke ret til sygedagpenge på
søgnehelligdage.(216)
Stk. 2. En person har ikke ret til sygedagpenge for de dage, for
hvilke der er ret til arbejdsløshedsdagpenge fra
arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom, jf. § 62,
stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.(217)

Afsnit VI
Refusion og finansiering m.v.
Kapitel 19
Arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge
§ 53 b. (218)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(219) og
lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.(220) Refusionen
beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til
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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,(221) 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.(222) 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.(223)
Stk. 3. § 59 finder anvendelse for anmeldelse af refusionskrav efter
stk. 1 og 2.(224)
§ 54. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær fra
arbejdet,(225) er 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.
Stk. 2. Får lønmodtageren udbetalt løn under fravær fra flere
arbejdsgivere, deles sygedagpengene mellem arbejdsgiverne i
forhold til de dagpengebeløb, som de enkelte arbejdsforhold
berettiger til.
§ 54 a. Træder i kraft Ikke fastsat
§ 54 b. Træder i kraft Ikke fastsat
§ 54 c. Træder i kraft Ikke fastsat

Kapitel 20
Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere
§ 55. En privat arbejdsgiver kan tegne en forsikring, som giver
arbejdsgiveren ret til fra lønmodtagerens anden fraværsdag(226)
at få refunderet(227) et beløb fra kommunen, hvis lønmodtageren
opfylder beskæftigelseskravet i § 30. Refusionen beregnes efter
reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, jf. §
47, stk. 1, 1. pkt.(228) Refusionsbeløbet kan dog ikke overstige
det beløb, som lønmodtageren efter § 50, stk. 2, har ret til fra
kommunen.
Stk. 2. Private arbejdsgivere er
1) alle arbejdsgivere, bortset fra offentlige myndigheder og

private institutioner, hvis udgifter dækkes med mindst 50
pct. af offentlige midler, og

2) forældre, der har valgt at få et økonomisk tilskud til privat
pasning, jf. dagtilbudslovens § 80.

Stk. 3. De samlede præmier til sygedagpengeforsikringen fastsættes
således, at de skønnes at dække 80 pct. af udgifterne til
ordningen.(229) Det er en betingelse for optagelse i
sygedagpengeforsikringen, at virksomhedens samlede årlige lønsum
ikke overstiger et beløb, hvis størrelse fastsættes af
beskæftigelsesministeren, jf. stk. 5.
Stk. 4. Udbetaling Danmark varetager administrationen af
sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler(230)
om sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere, herunder
grænser for virksomhedens årlige lønsum, beregning af lønsum og
præmie, gebyr vedmanglende rettidig betaling af præmie, optagelse,
udtræden, udelukkelse m.v. Beskæftigelsesministeren kan også
fastsætte nærmere regler om, at kommunikationmellemUdbetaling
Danmark og private arbejdsgivere skal ske i elektronisk form.

Kapitel 21
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller
kronisk sygdom m.v.
§ 56. (231) En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager
opnå ret til fra kommunen at få refusion(232) i de første 30
kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtageren(233) opfylder
beskæftigelseskravet i § 30. Refusionen beregnes efter reglerne om
sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, jf. § 47, stk. 1, 1.
pkt.(234) Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som
lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,
1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på

grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på
grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage
inden for 1 år,

2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant
på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og
indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på
ansættelsestidspunktet, eller

3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold
allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 30
kalenderdage(235) for samme lidelse inden for de seneste
12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om
arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt
sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens
opholdskommune.
Stk. 4.Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær
på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke
fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det
seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der
ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens
arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
§ 57. Arbejdsgiverens ret til refusion har virkning fra aftalens
indgåelse og omfatter kun det bestående ansættelsesforhold.
Stk. 2.Refusionsretten omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse
med fravær ved indlæggelser, behandlinger, efterbehandlinger,
kontrolundersøgelser og nødvendig rekreation i forbindelse hermed.
Stk. 3. Ved arbejdsbetingede lidelser gælder arbejdsgiverens ret til
refusion dog ikke, hvis den aktuelle sygeperiode skyldes
arbejdsgiverens tilsidesættelse af bestemmelser i arbejdsmiljøloven.
§ 58. Kommunen kan forud for godkendelse af aftalen indhente
lægeerklæring som dokumentation for, at lønmodtagerens
langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den
normale fraværsrisiko, og for, hvornår indlæggelse eller behandling
er besluttet og har fundet sted. Erklæringen betales af kommunen.
Stk. 2. Kommunen kan endvidere i det enkelte fraværstilfælde
indhente lægeerklæring til belysning af, om fraværet skyldes den
pågældende lidelse. Erklæringen betales af kommunen.

Aftale om ret til sygedagpenge i de første 2 uger af
sygeperioden for selvstændige erhvervsdrivende ved
langvarig eller kronisk sygdom
§ 58 a. En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har tegnet
forsikring efter § 45, kan ved aftale med kommunen opnå ret til
sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden,
jf. § 41, 1. pkt.(236)
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås, når den selvstændige
erhvervsdrivendes sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af
en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen
skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år.
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Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om den
selvstændige erhvervsdrivendes navn og adresse og sygdommens
art.
Stk. 4. Kommunen skal forud for indgåelse af aftalen sikre, at der
foreligger lægefaglig dokumentation for, at den selvstændige
erhvervsdrivendes langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt
omfang forøger den normale fraværsrisiko. Kommunen kan i det
enkelte fraværstilfælde indhente lægeerklæring til belysning af, om
fraværet skyldes den pågældende lidelse. Erklæringen betales af
kommunen.
Stk. 5.Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær
på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke
fornyes, når den selvstændige erhvervsdrivendes fravær på grund
af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage,
medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i
den selvstændige erhvervsdrivendes arbejdsmæssige eller
helbredsmæssige forhold.
Stk. 6. Den selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge i
de første 2 uger af sygeperioden, jf. § 41, 1. pkt., har virkning fra
aftalens indgåelse.

Kapitel 22
Anmeldelse af refusionskrav
§ 59. En arbejdsgiver, der efter §§ 54-57 er berettiget til refusion
af sygedagpenge, skal anmelde refusionskravet til lønmodtagerens
opholdskommune.
Stk. 2.Har arbejdsgiveren anmeldt sygefraværet senest 5 uger efter
første fraværsdag, jf. § 40, stk. 1, kan der ydes refusion for tidsrum,
der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.
Stk. 3.Har arbejdsgiveren ikke anmeldt sygefraværet senest 5 uger
efter første fraværsdag, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt,
hvor sygefraværet er anmeldt, jf. dog stk. 4.
Stk. 4.Har arbejdsgiveren ikke anmeldt sygefraværet senest 5 uger
efter første fraværsdag, fordi fraværet er afsluttet inden for 30
kalenderdage fra første fraværsdag, kan der ydes refusion for
tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af
kravet.
Stk. 5.Ved en lønmodtagers fortsatte sygefravær kan der alene ydes
refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for
fremsættelsen af kravet.
Stk. 6. (237) Kommunen kan dog udbetale refusion, når
overskridelsen af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos Nemrefusion
af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren fra at
anmelde rettidigt, eller skyldes forhold, som i det væsentlige må
tilskrives lønmodtageren, eller skyldes forkert vejledning fra
offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt
kendskab til forholdene, eller når særlige omstændigheder i øvrigt
taler derfor. Dette gælder dog ikke, når anmodningen om refusion
indgives senere end 6 måneder efter første fraværsdag.(238)
Stk. 7. Anmeldelse af refusionskrav til kommunen skal ske via
Nemrefusion.
Stk. 8. (239) Lønmodtageren skal ved et underretningsbrev fra
Nemrefusion orienteres om de oplysninger, som arbejdsgiveren
har givet til Nemrefusion ved anmodningen om refusion. Er
lønmodtageren ikke enig i de af arbejdsgiveren afgivne oplysninger,
skal lønmodtageren senest 8 dage efter afsendelsen af
underretningsbrevet fra Nemrefusion gøre kommunen opmærksom
herpå ved digital selvbetjening, jf. § 69 a.

Kapitel 23
Bortfald af arbejdsgivers refusionsret
§ 60. En arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge fra
kommunen efter § 54, § 55, stk. 1, og § 56 bortfalder i det
pågældende arbejdsforhold fra den dag, hvor lønmodtageren i
forbindelse med et kontrolbesøg træffes i arbejde hos
arbejdsgiveren, og indtil det tidspunkt, hvor der foreligger
dokumentation for, at lønmodtageren fortsat er uarbejdsdygtig på
grund af sygdom.(240)
Stk. 2. Hvis arbejdsgiveren mod bedre vidende uberettiget har
modtaget refusion af sygedagpenge i et arbejdsforhold, udelukkes
arbejdsgiveren ved lønmodtagerens efterfølgende sygemeldinger
i det pågældende arbejdsforhold fra retten til refusion af
sygedagpenge fra kommunen i en periode på 6 måneder.(241)
Stk. 3. En udelukkelse fra retten til refusion af sygedagpenge fra
kommunen efter stk. 2 sker med virkning fra den dag, hvor
arbejdsgiveren i det pågældende arbejdsforhold mod bedre vidende
uberettiget har modtaget refusion af sygedagpenge.

Kapitel 24
Arbejdsgiverens finansiering
§ 61. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til sygedagpenge efter
kapitel 10. Det gælder dog ikke, i det omfang arbejdsgiveren har
ret til refusion fra kommunen.(242)
§ 62. (Ophævet).
§ 63. (Ophævet).(243)

Kapitel 25
Regulering af sygedagpengebeløb
§ 64. (244)Det sygedagpengebeløb, der er nævnt i § 50, stk. 1,
reguleres en gang om året pr. den første mandag i januar med 1,7
pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov
om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes(245)
til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5. Det
afrundede beløb danner grundlag for det kommende års
satsregulering.
Stk. 2. I satsreguleringen efter stk. 1 fradrages for finansårene 2020-
2023 en procentsats på 0,75(246).
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren offentliggør de regulerede beløb.
§ 64 a. (Ophævet).

Kapitel 26
Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
§ 65. (247) Ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere, der
er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat
efter § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension. Arbejdsgivere, der udbetaler sygedagpenge efter
§ 6, indbetaler dog kun det bidrag, der er fastsat efter § 15
sammenholdt med § 2 a i lov omArbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 2. De nærmere regler for beregningen af bidraget fastsættes af
bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter principperne
i § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 3. Lønmodtageren betaler 1/3 af bidraget, mens 2/3 betales af
arbejdsgiveren eller, når der udbetales sygedagpenge efter § 32
eller § 34, af kommunen.
Stk. 4.Det lønmodtagerbidrag, der beregnes af kommunen, afrundes
til nærmeste hele kronebeløb. Kommunens andel af bidraget udgør
det dobbelte heraf.
Stk. 5. Lønmodtagerens del af bidraget tilbageholdes ved
sygedagpengeudbetalingen.
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§ 66. Kommunens indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension
dækkes af et bidrag fra arbejdsgiveren. Kommunens udgifter til
indbetaling efter § 65, stk. 3, afholdes af staten.
Stk. 2. Arbejdsgiverbidraget beregnes i forhold til antallet af
lønmodtagere fra arbejdsgivere, der modtager sygedagpenge fra
kommunen.
Stk. 3. Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget, jf. stk.
1, skal private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven
eller lov om afgift af lønsum m.v., betale finansieringsbidrag.
Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder
og virksomheder på Færøerne og i Grønland.
Stk. 4. Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om
afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven
som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i
momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter
ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt
til at betale finansieringsbidrag efter stk. 3.(248)
Stk. 5. Finansieringsbidraget skal indbetales til Arbejdsmarkedets
Tillægspension, som forestår opkrævning og inddrivelse af
finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne.
Stk. 6. Finansieringsbidrag efter stk. 5 kan opkræves sammen med
andre finansieringsbidrag, der af Arbejdsmarkedets Tillægspension
opkræves fra arbejdsgiverne.
Stk. 7. Finansieringsbidrag, der skal opkræves efter stk. 5, og som
er under 100 kr. i en betalingsperiode, falder bort. Opkræves
finansieringsbidrag sammen med andre finansieringsbidrag fra
arbejdsgivere, jf. stk. 6, udgør bidraget i 1. pkt. summen af de
samlede finansieringsbidrag.
Stk. 8. Finansieringsbidraget fra arbejdsgiverne efter stk. 1 og 3
fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra
Arbejdsmarkedets Tillægspension. I finansieringsbidraget indgår
adminis t ra t ionsomkos tn inger, herunder
administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om
finansieringsbidragets størrelse.(249)
Stk. 9. (250)De private arbejdsgiveres finansieringsbidrag efter stk.
8 nedsættes med et beløb, der årligt fastsættes af
beskæftigelsesministeren. Staten dækker udgiften til den årlige
nedsættelse af finansieringsbidraget.(251)
Stk. 10. Finansieringsbidraget beregnes af Arbejdsmarkedets
Tillægspension på grundlag af de samlede bidrag, som
Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren
i en forudgående periode, hvis længde svarer til den periode, som
betaling af finansieringsbidrag vedrører. Bidraget udgør årligt det
af beskæftigelsesministeren fastsatte finansieringsbidrag, for hver
gang arbejdsgiveren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidraget
efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 11. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente de
oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige
myndigheder om den pågældende arbejdsgiver, som er nødvendige
for at varetage opkrævningen og inddrivelsen af skyldige
finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyrer, herunder
oplysninger om indkomst- og formueforhold. Til brug ved
beregning, opkrævning og behandling af finansieringsbidrag er der
i nødvendigt omfang adgang til oplysninger i Arbejdsmarkedets
Tillægspensions registre.
Stk. 12. Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal
arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af
finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat
i medfør af § 5 i renteloven.
Stk. 13. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for
finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr.

Stk. 14. Afgørelser om finansieringsbidragspligt og
finansieringsbidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden
for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt,
indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension,
jf. § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med
Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om
beregningsperioder, modregning(252) og indbetaling af
finansieringsbidrag m.v., herunder om forfaldstid og frist for
arbejdsgiverens indbetaling. Det kan ved disse regler bestemmes,
at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med
indbetaling, opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af
manglende betaling samt eftergive finansieringsbidrag, renter og
eventuelle ekspeditionsgebyrer.(253)
Stk. 16. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om
ansøgning om fritagelse efter stk. 4, herunder om dokumentation
og tilbagebetaling af bidrag.(254)
§ 67. (Ophævet).(255)
§ 67 a. Træder i kraft Ikke fastsat
§ 67 b. Træder i kraft Ikke fastsat

Afsnit VII
Øvrige bestemmelser
Kapitel 27
Administration m.v.
§ 68. Kommunen træffer afgørelse om retten til sygedagpenge, jf.
reglerne om opholds- og handlekommune i kapitel 3 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.(256)
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilken
kommune der har handleforpligtelsen i sager om sygedagpenge til
personer med ophold eller bopæl i udlandet.(257)
§ 68 a. (258)En arbejdsgiver har ikke ret til efter forvaltningslovens
§§ 9, 19 og 24 at blive gjort bekendt med helbredsmæssige eller
lægelige oplysninger om lønmodtageren,(259) der indgår i en sag
om refusion af sygedagpenge efter § 54 i kommunen eller i
Ankestyrelsen, selv om arbejdsgiveren er part i sagen, jf. dog stk.
4.
Stk. 2. Ved helbredsmæssige oplysninger efter stk. 1 forstås
personoplysninger, der vedrører en persons fysiske eller mentale
helbred, herunder levering af sundhedsydelser, og som giver
information om vedkommendes helbredstilstand.(260)
Stk. 3. Ved lægelige oplysninger efter stk. 1 forstås øvrige
oplysninger end helbredsmæssige, jf. stk. 2, der er udvekslet mellem
læge, psykolog eller andet sundhedspersonale og
lønmodtageren.(261)
Stk. 4. Arbejdsgiveren har dog ret til at blive gjort bekendt med
oplysninger efter stk. 1, hvis de pågældende oplysninger er af
væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine
økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på
refusion af sygedagpenge efter § 54,(262) medmindre afgørende
hensyn til lønmodtagerens interesse i hemmeligholdelse efter
forholdets særlige karakter er påkrævet.(263)
§ 68 b. (264)Til brug for kommunens afgørelse om en persons ret
til sygedagpenge, herunder sats, kan kommunen anmode den
arbejdsløshedskasse, som personen er medlem af, om at opgøre,
om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med
hvilken sats, hvis personen ikke havde været uarbejdsdygtig på
grund af sygdom.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om,
hvordan kommunens anmodning skal ske, og hvordan
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oplysningerne videregives fra arbejdsløshedskassen til kommunen
m.v.(265)
§ 69. (266)Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om
muligheden for at anvende digital kommunikation inden for området
for denne lov og barselsloven og om de nærmere vilkår herfor.
§ 69 a. Udfyldt oplysningsskema efter § 11, stk. 2, hvis
sygefraværet er anmeldt via Nemrefusion, anmodning om
sygedagpenge fra kommunen efter § 38, stk. 2, og meddelelser
efter § 40, stk. 5, § 40 a, stk. 4, og § 59, stk. 8, skal indgives til
kommunen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen
stiller til rådighed (digital selvbetjening).(267) Oplysningsskemaer,
anmodninger og meddelelser, der ikke indgives ved digital
selvbetjening, afvises af kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvis kommunen finder, at der foreligger særlige forhold,
der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital
selvbetjening,(268) skal kommunen tilbyde, at oplysningsskemaet,
anmodningen om sygedagpenge eller meddelelsen kan indgives på
anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunen
bestemmer, hvordan et oplysningsskema, en anmodning eller en
meddelelse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal
indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 3. Kommunen kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade
at afvise et oplysningsskema, en anmodning eller en meddelelse,
der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en
samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved
at modtage disse på anden måde end digitalt.(269) Kommunen kan
endvidere undlade at afvise en meddelelse efter § 40, stk. 5, § 40
a, stk. 4, eller § 59, stk. 8, der ikke er indgivet ved digital
selvbetjening, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at
modtage meddelelsen på anden måde end digitalt.(270)
Stk. 4. Et digitalt udfyldt oplysningsskema, en digital anmodning
om sygedagpenge og en digital meddelelse anses for at være
kommet frem, når den er tilgængelig for kommunen.(271)
§ 69 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelse
af bestemte digitale løsninger ved selvbooking af
opfølgningssamtaler efter § 13 b, stk. 7.
§ 70. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
kan til brug for kommunernes administration af denne lov indhente
oplysninger fra andre offentlige myndigheder, private firmaer og
arbejdsløshedskasser, herunder oplysninger om enkeltpersoners
indkomstforhold i elektronisk form, med henblik på
registersamkøring i kontroløjemed. Resultatet af sammenkøringen
kan videregives til den kommune, der behandler sagen om retten
til dagpenge.
§ 71. (273) Personer, der modtager ydelser efter denne lov, skal
underrette arbejdsgiveren om forandringer i deres forhold eller
andre omstændigheder, der kan medføre ændring i eller bortfald
af sygedagpengene, herunder arbejdsgiverensmulighed for at kunne
modtage refusion.
Stk. 2.En person, herunder en juridisk person,(274) der har tilsidesat
sin oplysningspligt efter stk. 1 eller efter § 11 i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område eller i øvrigt mod bedre
vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov, skal
tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.
Stk. 3. En person, hvis ret til sygedagpenge er ophørt efter § 21,
stk. 1, skal tilbagebetale det beløb, der er udbetalt fra den dag, hvor
retten til sygedagpenge er ophørt, og indtil udbetalingen af
sygedagpenge er standset.(275)
Stk. 4. Tilbagebetalingskrav opkræves af kommunen efter regler
fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren.
Stk. 5. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelser efter
denne lov kanmodregnes i ydelser efter loven og i delpension.(276)

§ 71 a. En person har ikke ret til sygedagpenge fra kommunen for
en periode, hvor personen ved endelig dom findes at have overtrådt
straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller
114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1,
eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes
at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør
af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.
Stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af
sygedagpenge udbetalt til personen for en periode, hvor personen
er dømt for overtrædelse af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.(278)
Det gælder, uanset om kommunen tidligere har truffet afgørelse
om tilbagebetaling af sygedagpenge udbetalt til personen for samme
periode.(279)
§ 71 b. En person har ikke ret til sygedagpenge fra kommunen i
en periode på 3 år(280), hvis personen ved endelig dom findes at
have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114
d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens §
114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1,
i lov om pas til danske statsborgere m.v. og personen for den
periode, som dommen omfatter, har modtaget en af følgende
ydelser:
1) Sygedagpenge fra kommunen efter denne lov.
2) Dagpenge efter barselsloven.
3) Pension efter lov om social pension.
4) Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

og almindelig førtidspension m.v.
5) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter

lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
6) Fleksydelse efter lov om fleksydelse.
7) Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,

overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp,
revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb,
ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller
ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8) Fleksløntilskud efter §§ 123 og 124 eller tilskud til
selvstændig virksomhed efter § 126 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

9) Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.
10) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens

voksenuddannelsesstøtte.
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen
løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af en
dom, jf. stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem
en dom, jf. stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i
perioden efter stk. 1. Hvis personen alene idømmes bøde eller
betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 1 fra tidspunktet for
den endelige dom, jf. stk. 1.
Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om, at en person, der har
modtaget sygedagpenge fra kommunen, som personen ikke var
berettiget til efter stk. 1, skal betale sygedagpengene tilbage(281).
§ 71 c. En person har ikke ret til sygedagpenge fra kommunen i
en periode på 3 år, hvis personen ved endelig dom er idømt
ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af
frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af
straffelovens § 81 a.(282)
Stk. 2. Perioden i stk. 1 regnes fra det tidspunkt, hvor personen har
udstået fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af
frihedsberøvende karakter, jf. stk. 1.
Stk. 3. Kommunen skal træffe afgørelse om, at en person, der har
modtaget sygedagpenge fra kommunen, som personen ikke var
berettiget til efter stk. 1, skal betale sygedagpengene tilbage.(283)
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§ 72. Kommunen udbetaler forskud(284) på sygedagpenge,
herunder bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis en
arbejdsgiver helt eller delvis undlader at udbetale sygedagpenge
og kommunen skønner, at dette er uberettiget. Kommunen
underretter arbejdsgiveren om udbetalingen af forskud.
Stk. 2. Når kommunen har udbetalt forskud efter stk. 1, skal
arbejdsgiveren refundere forskuddet inden 4 uger efter, at
underretning herom er modtaget. Tilsvarende gælder, når
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse om, at
arbejdsgiveren har pligt til at udbetale sygedagpenge, når
kommunen har udbetalt forskud efter stk. 1.
§ 73. Krav på ydelser efter denne lov kan ikke gøres til genstand
for udlæg eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet
3 måneder fra den dag, hvor ydelsen kunne kræves udbetalt. Aftaler
om sådanne krav er ugyldige.

Sygedagpenge under frihedsberøvelse m.v.
§ 74. Udbetalingen af sygedagpenge ophører for en person, som
efter domstolsafgørelse eller administrativ afgørelse er
frihedsberøvet. Udføres der under frihedsberøvelsen arbejde på det
almindelige arbejdsmarked med tilladelse fra Kriminalforsorgen,
er der dog ret til sygedagpenge efter de almindelige regler.
Stk. 2. Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis en
sygedagpengemodtager undergives strafafsoning eller andre
frihedsberøvende foranstaltninger, herunder varetægtsfængsling.
§ 75. Udbetalingen af sygedagpenge ophører for en person, som
bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet, i tilfælde, hvor
1) den pågældende er varetægtsfængslet,
2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på

varetægtsfængsling eller
3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.
Stk. 2. Udbetalingen af sygedagpenge ophører endvidere for en
person, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet,
hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden
strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for
frihedsberøvelse.
Stk. 3. Når politiet eller Kriminalforsorgen får formodning om, at
en person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1,
eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, samtidig modtager sygedagpenge,
skal kommunen underrettes herom.
§ 76. Efterfølges en strafforfølgning, jf. § 75, stk. 1, ikke af en
domfældelse, udbetaler kommunen sygedagpenge for den periode,
hvor personen var frihedsberøvet eller unddrog sig strafforfølgning.
Sygedagpengene efterbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen
afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.
§ 76 a. (285)Udbetaling af sygedagpenge ophører, hvis politiet
træffer afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas i medfør
af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi
der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet deltager i
aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens
sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel
mod den offentlige orden.
Stk. 2. Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af §
2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller
ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, udbetaler
kommunen sygedagpenge i den periode, hvor der ikke er udbetalt
sygedagpenge, mens personens pas var inddraget, jf. stk. 1, såfremt
de øvrige betingelser for udbetaling af sygedagpenge var opfyldt
i perioden(286).
§ 76 b. Politiet skal underrette kommunen, hvis politiet træffer
afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov
om pas til danske statsborgere m.v. over for en person, som politiet

får formodning om samtidig modtager sygedagpenge. Politiet skal
endvidere underrette kommunen, hvis denne afgørelse senere
omgøres eller ophæves(287).
Stk. 2. Anklagemyndigheden skal underrette kommunen, hvis
anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved
endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1,
§ 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i
udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat
i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.,
modtager eller har modtaget sygedagpenge.(288)

Kapitel 28
Klageregler
§ 77. (289) Kommunens afgørelser efter denne lov og kommunens
henvisning til andre aktører efter § 19 kan indbringes for
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 2. (290) UdbetalingDanmarks afgørelse om, hvorvidt en person
har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter § 45, stk. 1,
og Udbetaling Danmarks afgørelse om, hvorvidt en arbejdsgiver
er privat arbejdsgiver efter § 55, stk. 2, kan indbringes for
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 3. Hvis en borger klager over en afgørelse efter § 69 a, stk. 2,
skal kommunen behandle oplysningsskemaet, anmodningen eller
meddelelsen, selv om den ikke er indgivet digitalt.
Stk. 4. Andre aktørers afgørelse, jf. § 19, kan inden 4 uger
indbringes for kommunen.

Kapitel 29
Regreskrav over for ansvarlig skadevolder
§ 78. (291) Hvis en personmodtager sygedagpenge fra kommunen,
jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og §§ 32, 41 og 54, som følge af en lidelse
forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre
regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang
de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Kommunen kan
dog ikke gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor
en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig
en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.
Stk. 2. Forsikringsselskaber har pligt til inden 4 uger at orientere
skadelidtes opholdskommune, når der udbetales erstatning til den
pågældende som følge af en personskade. Manglende overholdelse
af 4-ugers-fristen medfører, at forældelsen af regreskravet
suspenderes i tidsrummet frem til, at orienteringen af kommunen
sker.(292)

Kapitel 30
Beskæftigelsesrådet
§ 79. Beskæftigelsesrådet, jf. § 23 i lov om organisering og
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., er rådgivende for
beskæftigelsesministeren i spørgsmål om ydelser efter denne lov.

Kapitel 31
Forsøgsordninger
§ 80. Beskæftigelsesministeren kan tillade, at der gennemføres
forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der fraviger reglerne i §§ 7 a-17,
36, 36 a og 39. Beskæftigelsesministeren bekendtgør
tilladelsen.(293)

Kapitel 32
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 81. Loven træder i kraft den 3. juli 2006.
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Stk. 2. §§ 1-10, § 12, stk. 2-4, og §§ 18 a, 20-24, 24 a-24 g, 25-28,
28 a, 29-36, 36 a-36 b og 37-43 i lov om dagpenge ved sygdom
eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004,
ophæves.
§ 82. Loven finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor første
fraværsdag er den 3. juli 2006 eller senere.
Stk. 2. Ved opgørelsen af beskæftigelsesperioder efter §§ 30, 32
og 42 medregnes beskæftigelse, der ligger før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. For sygdomstilfælde, hvor første fraværsdag er før den 3.
juli 2006, og hvor fraværet fortsætter ud over denne dato, anvendes
de hidtil gældende regler.
Stk. 4. Satsreguleringen efter § 64 af det sygedagpengebeløb, der
er nævnt i § 50, stk. 1, sker den første mandag i januar 2007 på
grundlag af satsen pr. 2. januar 2006 for arbejdsløshedsdagpenge.
§ 83. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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Officielle noter
2 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 883/04 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger finder anvendelse fra

den 1. maj 2010 og gælder umiddelbart fra den dag. Forordningen erstatter den gældende forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse
af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet.

3 Gennemførelsesforordning (EF) nr. 574/72 er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om
de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.
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(*) Administreres af: Beskæftigelsesministeriet.
Hovedloven:
L 2006 563: FT 2005-06: 4473, 7790, 8198; A 4662; B 1627 (lovforslag
154), jf. hertil skr 2006 7. Loven afløste - med ikrafttræden 2006-07-03 - lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lbkg 2004 1047. Den tidligere lov
finder dog fortsat anvendelse for sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er før
2006-07-03, og hvor fraværet fortsætter ud over denne dato. Det samme
gælder for de tilknyttede bekendtgørelser bkg 2001 517 og bkg 2005 639.
Lovarbejdet hviler på forarbejdet i et partsudvalg, som
Beskæftigelsesministeren nedsatte i januar 2004. Udvalget havde
repræsentanter fra bl.a. arbejdsmarkedets hovedorganisationer og
kommunerne. Udvalgets opgave var at komme med forslag til en
modernisering af sygedagpengeloven samt justering af de hidtidig gældende
bestemmelser. Udvalget afgav rapport i december 2004.
Ændringslove:
L 2006 1545: FT 2006-07: 1546, 2242, 2611; A 2570; B 207 (lovforslag 73.
Ved loven ændredes § 6, stk. 1, § 9, stk. 1, § 27, stk. 1, nr. 3, § 30, stk. 1, 1.
og 2. pkt., § 31, § 32, stk. 3, § 42, stk. 2, § 55, stk. 2, nr. 2, § 56, stk. 1 og
stk. 2, nr. 3, § 59, stk. 4, § 61, § 72, stk. 2, § 77, § 79 og § 82, stk. 4; § 24,
stk. 2, nr. 1, blev ophævet, og i stedet indsattes nye nr. 1 og 2 (hvorved det
tidligere nr. 2 blev nr. 3); § 53, stk. 1, blev ophævet og i stedet indsattes nye
stk. 1 og 2 (hvorved det tidligere stk. 2 blev stk. 3).
Ved loven udvidedes muligheden for at forlænge sygedagpengeudbetalingen
for sygemeldte, der er under eller venter på lægebehandling.
Særlige grupper af delvist sygemeldte lønmodtagere sikredes en ydelse på
niveau med den ydelse, som de ville have været berettiget til ved en fuld
sygemelding.
Arbejdsgiverperioden blev udvidet med 1 dag til 2 uger og 1 dag, svarende
til 15 kalenderdage.
Ikrafttræden 2007-01-01, dog 2007-04-02 for så vidt angår visse af
ændringerne, se nærmere lovens § 17 (optrykt efter lovteksten).
L 2006 1587: FT 2006-07: 1199, 2179, 2454; A 2067; B 145 (lovforslag 58).
Ved loven ændredes § 25, stk. 1, nr. 3, som en konsekvens af forhøjelsen af
folkepensionsalderen. Ikrafttræden 2009-07-01.
L 2007 523: FT 2006-07: 4864, 7151, 7863; A 5649; B 1019, 1703 (lovforslag
166). Ved loven ændredes § 67, stk. 4, og § 66, stk. 12, blev ophævet (hvorved
de tidligere stk. 13 og 14 blev stk. 12 og 13). Ændringerne er konsekvenser
af gennemførelsen af forældelsesloven, således at krav på de omhandlede
bidrag forældes efter denne. Ikrafttræden 2008-01-01.
L 2008 389: FT 2007-08 (2. samling) (lovforslag 148). Ved loven ændredes
§ 6, stk. 1, § 24, stk. 2, nr. 1 og 2, § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 31, § 56, stk.
1, 1. pkt., og stk. 2, nr. 3, § 59, stk. 4, og § 61, således at arbejdsgiverperioden
blev udvidet fra 15 til 21 kalenderdage. Ikrafttræden 2008-06-02.
L 2008 1336: FT 2008-09: (lovforslag 21) ophævede § 45, stk. 6, § 55, stk.
5, § 71, stk. 4, samt § 72, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, som en konsekvens af lov
om inddrivelse af gæld til det offentlige; ikrafttræden 2009-01-01.
L 2009 283: FT 2008-09 (lovforslag 95). Ved loven ændredes § 38, stk. 4
og 7 (tidligere stk. 6), § 40, stk. 2, § 43, stk. 3, og § 59, stk. 7; der indføjedes
nyt § 38, stk. 5 (hvorved de tidligere stk. 5-7 blev stk. 6-8), og § 40, stk. 3,
og § 59, stk. 8 og 9, blev ophævet. Ændringerne er konsekvenser af
sygefraværsanmeldelsesloven. Ikrafttræden 2011-09-01, jf. bkg 2011 117.
L 2009 480: FT 2008-09 (lovforslag 165). Ved loven ændredes § 12, § 13,
stk. 1, 2, 3 og 4 (tidligere stk. 5), § 15, stk. 1, 2 og 8 (tidligere stk. 3), § 19,
§ 21, § 25, stk. 1, § 26, stk. 2, § 31, § 36, stk. 3, § 33, stk. 2, nr. 3, og § 62,
stk. 2; indføjedes nye kap. 5 a (§§ 7 a-c), § 15, stk. 3-7 (hvorved det tidligere
stk. 3 blev stk. 8), § 27, stk. 1, nr. 4 (hvorved de tidligere nr. 4-6 blev nr. 5-
7), § 36 a, § 62, stk. 3 (hvorved de tidligere stk. 3 og 4 blev stk. 4 og 5) og
stk. 6 og 7, og § 77, stk. 2 og 3; følgende bestemmelser blev ophævet: § 13,
stk. 4 og 7 (hvorved de tidligere stk. 5 og 6 blev stk. 4 og 5), § 36, stk. 4 og
5, og § 37.
Lovens formål er at styrke indsatsen for at fastholde sygemeldte på
arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren eller a-kassen skal senest i 4. sygeuge have

en samtale med lønmodtageren om, hvornår og hvordan den syge igen kan
vende tilbage til arbejdet.
Loven indeholder derudover følgende elementer:

• Arbejdsgiveren skal efter behov udarbejde en skriftlig fastholdelsesplan.
• Modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse,

ledighedsydelse og særlig ydelse skal sygemelde sig.
• Lempeligere konsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker ved

opfølgningen.
• Jobcentrene skal vurdere muligheden for gradvis tilbagevenden efter 8

ugers sygdom.
• Statens refusion lægges om, så jobcenteret får større incitament til at give

sygemeldte aktive tilbud.
• Jobcenterets kontakt med sygemeldte sker i form af individuelle samtaler.
• Jobcenteret får større mulighed for at benytte andre aktører i

sygeopfølgningen.
• Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale sygedagpenge stopper, når

ansættelsen slutter.
• Udvidelse af retten til sygedagpenge til førtidspensionister og til personer

på 65 år og derover.
• Refusionsbestemmelsen i sygedagpengeloven afbureaukratiseres.
• Ny lægeerklæring om arbejdsfastholdelse.

Ikrafttræden 2009-07-06, se dog afvigende ikrafttrædelsestidspunkter for en
række af ændringerne samt overgangsbestemmelser i ændringslovens §§ 5-
7 (optrykt efter lovteksten).
L 2009 483: FT 2008-09 (lovforslag 185). Ved loven ændredes § 9, stk. 1,
som en konsekvens af indførelsen af et enstreget kommunalt
beskæftigelsessystem. Ikrafttræden 2009-08-01.
L 2010 247: FT 2009-10 (lovforslag 117). Ved loven ændredes § 7, stk. 5,
1. pkt., § 27, stk. 1, nr. 2, § 45, stk. 5, § 53, stk. 3, § 55, stk. 2, nr. 2, stk. 3
og stk. 4, § 64, stk. 2, § 65, stk. 1, og § 69; § 17, stk. 3, 2. pkt., og § 67 blev
ophævet.
Ved loven forlængedes sygedagpengeperioden ud over den almindelige
varighedsbegrænsning på 52 uger, og selvstændiges mulighed for at modtage
nedsatte sygedagpenge i forbindelse med delvis uarbejdsdygtighed blev
udvidet.
Endvidere gennemførtes en række tekniske ændringer og præciseringer.
Ikrafttræden 2010-04-01, se i øvrigt ikrafttrædelses- og
overgangsbestemmelser i ændringslovens §§ 5 og 6 (optrykt efter lovteksten).
L 2010 701: FT 2009-10 (lovforslag 173). Ved loven ændredes § 21, stk. 3,
og der indføjedes nyt § 71, stk. 3 (hvorved de tidligere stk. 3 og 4 blev stk.
4 og 5). Loven indebærer, at udbetalingen af sygedagpenge først standses,
når partshøring har fundet sted, og der er truffet en afgørelse, som er meddelt
den sygemeldte, og at sygedagpenge udbetalt med urette i høringsperioden
skal tilbagebetales af den sygemeldte. Ikrafttræden 2010-07-01.
L 2010 1539: FT 2010-11 (lovforslag 8). Ved loven ændredes § 13, stk. 4,
§ 25, stk. 2, § 32, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, § 50, stk. 3, § 51, 1. pkt., og § 52,
stk. 2; der indføjedes nye § 13, stk. 1, 2. pkt., § 13, stk. 5 og 6 (hvorved det
tidligere stk. 5 blev stk. 7), § 24, stk. 3 og § 53 a. Ved loven ændredes
beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen, og adgangen
til at opnå sygedagpenge på søgnehelligdage afskaffedes. Endvidere
præciseredes reglerne om samtale som led i sygeopfølgning. Ikrafttræden
2012-07-02, dog 2011-01-03 for så vidt angår de nye § 13, stk. 1, 2. pkt., og
stk. 5-6 samt ændringen af § 13, stk. 4. Se i øvrigt overgangsreglerne i
ændringslovens § 3 (optrykt efter lovteksten).
L 2010 1598: FT 2010-11 (lovforslag 67). Ved loven ændredes § 62, stk. 3,
samt stk. 8 og 9 (tidligere stk. 6 og 7), og der indføjedes nye § 62, stk. 4 og
5 (hvorved de tidligere stk. 4-7 blev stk. 6-9). Ved loven ændredes
refusionssatserne, således at kommunerne kan hjemtage 50 pct. refusion af
forsørgelsesudgifterne i perioder med gradvis tilbagevenden (delvis
raskmelding), virksomhedsrettede aktive tilbud i form af virksomhedspraktik,
ansættelse med løntilskud eller tilbud om ordinær uddannelse, og 30 pct. i
perioder med tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering eller passiv

Copyright © 2020 Karnov Group Denmark A/S side 20

Sygedagpengeloven (LBKG 2020 107) Ikraft: 2020-03-18



forsørgelse. Ikrafttræden 2011-01-01 med virkning for udgifter til ydelser,
der vedrører perioder herefter.
L 2010 1599: FT 2010-11 (lovforslag 68). Ved loven ændredes § 6, stk. 1,
§ 24, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 40, stk. 1, § 56, stk. 1,
1. pkt., og § 61. Ved loven udvidedes arbejdsgiverperioden fra 21
kalenderdage til 30 kalenderdage. Ikrafttræden 2012-01-01; se i øvrigt
overgangsreglerne i ændringslovens §§ 3 og 4 (optrykt efter lovteksten).
L 2011 279: FT 2010-11 (lovforslag 116). Ved loven ændredes § 11, stk. 2,
§ 13, stk. 4 og 6, og § 15, stk. 7; der indføjedes ny § 15 a. Formålet med
loven var at gøre opfølgningsindsatsen over for syge mere fleksibel, navnlig
således, at:

• aktive tilbud kun kan gives, hvis det tjener tilbagevenden til arbejdet,
• de »mindst syge« sygemeldte ikke skal have aktive tilbud,
• der ikke er krav om samtale ved fremmøde, hvis der er udsigt til snarlig

tilbagevenden til job, eller hvis der ventes på operation,
• det præciseres, at gradvis tilbagevenden altid går forud for aktive tilbud,
• kontakten til arbejdsgivere gøres fleksibel i tilknytning til første

opfølgning.

Ikrafttræden 2011-05-01.
L 2011 460: FT 2010-11 (lovforslag 161). Ved loven ændredes § 59, stk. 6,
1. pkt., og der indføjedes nye § 38, stk. 6, 2. pkt., og § 43, stk. 5, 2. pkt.; §
59, stk. 5, 2. pkt., blev ophævet. Ved loven fik kommunerne mulighed for at
dispensere fra overskridelse af frister, som skyldes anvendelsen af den digitale
indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning
om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven (SDPI-løsningen).
Ikrafttræden 2011-07-01.
L 2011 600: FT 2010-11 (lovforslag 187). Ved loven ændredes § 70 som en
konsekvens af, at Arbejdsdirektoratets opgaver på tilsynsområdet er overført
til Pensionsstyrelsen. Ikrafttræden 2011-07-01.
L 2012 154: FT 2011-12 (lovforslag 71). Ved loven ændredes § 21, stk. 1,
nr. 1, og § 52, stk. 2; der indføjedes nye § 21, stk. 4, 2. pkt., § 25, stk. 2
(hvorved de tidligere stk. 2 og 3 blev stk. 3 og 4), § 43, stk. 1, 3. pkt., og §
58 a; § 7 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 4 blev ophævet (hvorved det tidligere stk.
5 blev stk. 4); ophævet blev endvidere § 7 c og overskriften før denne.
Loven indeholder følgende elementer:

• Arbejdsgiverens pligt til at sende oplysninger til kommunen om
sygefraværssamtalen afskaffedes,

• arbejdsløshedskassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffedes,
• graviditetsbetinget syge fritoges for opfølgning,
• begrænsning af fortrydelsesretten ved bortfald af sygedagpenge,
• sygedagpenge stoppes ved tilkendelse af førtidspension,
• 5-dages sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, som for

lønmodtagere,
• selvstændige erhvervsdrivende med langvarig eller kronisk lidelse fik

mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag.

Ikrafttræden 2012-03-05. Det nye § 25, stk. 2, finder anvendelse på
sygedagpengemodtagere med ret til udbetaling af førtidspension, som er
begyndt denne dag eller senere; det nye § 52, stk. 2, finder anvendelse i sager
om sygedagpenge, hvor 1. fraværsdag er denne dato eller senere. En person,
der inden dette tidspunkt har anvendt fortrydelsesretten efter § 21, stk. 4, kan
få genoptaget udviklingen af sygedagpenge én gang efter denne dato.
L 2012 269: FT 2011-12 (lovforslag 85). Ved loven ændredes overskrifterne
før § 35 og § 38, § 38, stk. 1-6, og stk. 7, 1. pkt., overskriften før § 40 og §
59, stk. 2, 3 og 4; der indføjedes nye § 11, stk. 3, 2. pkt., § 35, stk. 3 og 4, §
40, stk. 1-3 (i forbindelse med ophævelse af det tidligere stk. 1; det tidligere
stk. 2 blev stk. 4), § 40, stk. 5, § 40 a og § 59, stk. 8; § 38, stk. 7, 2. pkt., blev
ophævet.
Formålet med loven er at tilpasse reglerne om anmeldelse af sygefravær og
om anmodning af sygedagpenge fra kommunen med henblik på at opnå
optimal udnyttelse af SDPI-løsningen. Ikrafttræden 2012-04-01, dog 2012-
07-02 for så vidt angår det nye § 11, stk. 3, 2. pkt.; se i øvrigt overgangsregler
i lovens § 3 (optrykt efter lovteksten).

L 2012 326: FT 2011-12 (lovforslag 87). Ved loven ændredes § 71, stk. 5,
om modregning med krav om tilbagebetaling af sygedagpenge; ikrafttræden
2013-03-01.
L 2012 476: FT 2011-12 (lovforslag 151). Ved loven ændredes § 13, stk. 4,
1. pkt., og der indføjedes ny § 13 a; § 13, stk. 4, nr. 1 blev ophævet (hvorved
de tidligere nr. 2-5 blev nr. 1-4). Ændringerne vedrører følgerne af, at
sygeopfølgningen omfattes af den mindre intensive indsats. Ikrafttræden
2012-06-01.
L 2012 928: FT 2011-12 (lovforslag 200). Ved loven ændredes § 64, stk. 1,
1. pkt., og der indføjedes ny § 64 a. Ved loven gennemførtes et fradrag i
satsreguleringen af sygedagpengenes højeste beløb i perioden 2016-2023.
Ikrafttræden 2013-01-01.
L 2012 1378: FT 2012-13 (lovforslag 76). Ved loven ændredes § 55, stk. 3,
1. pkt., hvorved bidragene til sygedagpengeforsikringen for mindre
arbejdsgivere blev forhøjet. Ikrafttræden 2013-01-01.
L 2012 1380: FT 2012-13 (lovforslag 53). Ved loven ændredes § 7, stk. 5,
2. pkt., § 21, stk. 1, nr. 1, § 28 og § 49; der indføjedes nye § 7, stk. 2, 3. pkt.,
§ 7, stk. 6, og § 42, stk. 3. Loven indeholder konsekvenser af indførslen af
ressourceforløb og af ændringer vedrørende fleksjob. Ikrafttræden 2013-01-
01.
L 2013 357: FT 2012-13 (lovforslag 124). Ved loven fik ministeren en generel
bemyndigelse til, at der administrativt kan fastsættes regler om, at
arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes anmodninger om udbetaling
af tilskud m.v. skal foregå digitalt (»Nemrefusion«). Som en konsekvens
heraf indførtes denne betegnelse overalt i loven; desuden ændredes § 11, stk.
3, 2. pkt. Ikrafttræden 2013-04-15.
L 2013 493: FT 2012-13 (lovforslag 158). Ved loven ændredes § 72, stk. 2,
2. pkt., og § 77. Ændringerne er konsekvenser af, at
beskæftigelsesankenævnene er nedlagt, således at klageinstansen i stedet er
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Ikrafttræden 2013-07-01.
L 2013 1610: FT 2013-14 (lovforslag 70). Ved loven ændredes § 33, nr. 3,
§ 38, stk. 4, § 40 a, stk. 1, § 51, 1. pkt., og § 53, stk. 2, nr. 2; der indføjedes
nye § 32, stk. 1, nr. 3 (hvorved de tidligere nr. 3-5 blev nr. 4-6), § 32, stk. 2,
nr. 5 (hvorved de tidligere nr. 5-7 blev nr. 6-8) og § 35, stk. 4 (hvorved det
tidligere stk. 4 blev stk. 5). Ved ændringerne sidestilles midlertidig
arbejdsmarkedsydelse med arbejdsløshedsdagpenge i relation til ret til
sygedagpenge. Ikrafttræden 2013-12-30.
L 2013 1611: FT 2013-14 (lovforslag 69). Ved loven ophævedes § 62, stk.
7, om tab af ret til statsrefusion ved manglende sygedagpengeopfølgning;
bestemmelsen havde været suspenderet 2010-2013. Ikrafttræden 2014-01-
01.
L 2014 720: FT 2013-14 (lovforslag 194).Ved loven ændredes § 7, stk. 5, 3.
pkt., § 8, stk. 3, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., § 12, § 13, § 14, §
15, stk. 5 (tidligere stk. 4), § 21, stk. 1, nr. 1 og 2, overskriften til kap. 8, §
25, stk. 3, § 27, stk. 1, nr. 2, 3, 4, 5 og 7, § 27, stk. 1, § 31, stk. 2, § 32, stk.
1, nr. 1, 2 og 3, stk. 2 og dettes nr. 6 og 7, og stk. 3, § 33, nr. 2, § 35, stk. 3
og 4, § 36, stk. 3, § 38, stk. 3, 2. pkt., § 40 a, stk. 1, § 41, § 43, stk. 1, § 47,
§ 62, stk. 3, og § 80; indføjedes nye §§ 7 c-e, §§ 11 a og b, §§ 13 a-d (i
forbindelse med ophævelse af den tidligere § 13 a), § 15, stk. 1 og 2 (i
forbindelse med ophævelse af det tidligere stk. 1, hvorved de tidligere stk.
2-6 blev stk. 3-7), § 21 a, § 24, stk. 1 og 2 (i forbindelse med ophævelse af
det tidligere stk. 1, hvorved de tidligere stk. 2 og 3 blev stk. 3 og 4), § 27,
stk. 3, § 32, stk. 4 og 5, § 33, nr. 3 (hvorved det tidligere nr. 3 blev nr. 4), §
40, stk. 4, 2. pkt., § 40 a, stk. 2 (hvorved de tidligere stk. 2 og 3 blev stk. 3
og 4), § 53 a, stk. 2, § 55, stk. 1, 1. og 2. pkt. (i forbindelse med ophævelse
af det tidligere 1. pkt.), og § 56, stk. 1, 1. og 2. pkt. (i forbindelse med
ophævelse af det tidligere 1. pkt.); følgende bestemmelser blev ophævet: §
10, stk. 1, 2. pkt., § 15, stk. 7 (tidligere stk. 6), § 15 a, § 16, § 26, § 28, og §
32, stk. 2, nr. 8. Loven indeholder følgende hovedpunkter:

• Ændring af ydelsesperioden (fremrykning af revurderingstidspunkt) til
der er modtaget sygedagpenge i 22 uger (5 måneder).

• Jobafklaringsforløb til sygemeldte, der ikke kan få forlænget perioden
med sygedagpenge.
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• Tidlig indsats og mulighed for, at borgere og arbejdsgivere kan anmode
om et fast-track-forløb, hvor opfølgningen iværksættes ekstraordinært
tidligt.

• Ny visitationsmodel med 3 kategorier på grundlag af den konkrete udsigt
til raskmelding og til at vende tilbage i arbejde.

• Indsats med udgangspunkt i den sygemeldtes behov for støtte til at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.

• Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.
• Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og

beregningsregler for lønmodtagere.
• Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig

arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom.

Ikrafttræden 2014-07-01, dog 2015-01-05 for så vidt angår de nye §§ 7 c-e,
§§ 11 a og b, §§ 13 a-d, § 15, stk. 1 og 2, § 32, stk. 5, § 33, nr. 3, § 40, stk.
4, 2. pkt., § 40 a, stk. 2, § 53 a, stk. 2, § 55, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 56, stk.
1, 1. og 2. pkt., ændringerne af § 8, stk. 3, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2 og stk. 3,
1. pkt., § 12, § 13, § 14, § 15, stk. 5, og § 21, stk. 1, nr. 1, § 31, stk. 1, § 32,
stk. 1, nr. 1, 2 og 3, stk. 2 samt dennes nr. 6 og 7, og stk. 3, § 33, nr. 2, § 35,
stk. 3 og 4, § 36, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, § 38, stk. 3, 2. pkt., § 40 a, stk. 1,
§ 41, § 43, stk. 1, § 45, stk. 2 og 4, § 47, § 62, stk. 3, og § 80 samt ophævelsen
af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 15, stk. 7, § 15 a, § 16, § 32, stk. 2, nr. 8. Se i øvrigt
overgangsbestemmelserne i lovens § 13 (optrykt efter lovteksten). De
indføjede bestemmelser i hovedlovens §§ 13 a-13 d blev (inden
ikrafttrædelsen) ophævet og erstattet af §§ 13 a-13 d som affattet ved L 2014
1482.
L 2014 1482: FT 2014-15 (lovforslag 59) indføjede § 13 b -§ 13 d og ændrede
§ 13 a, § 21, stk. 1, nr. 1, § 21 a, stk. 1, samt § 79 som konsekvenser af lov
om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsenmv. Ikrafttræden
2015-01-01, de nye bestemmelser i § 13 a-§13 d dog først 2015-01-05.
L 2014 1486: FT 2014-15 (lovforslag 58A) indføjede § 24 a samt § 51, stk.
2, og ændrede § 51, 1. pkt. Loven angik jobafklaringsforløb med
resssourceforløbsydelse mv. Ikrafttræden 2015-01-05.
L 2015 742: FT 2014-15 (lovforslag 140) indføjede § 11, stk. 2, 2. pkt., § 69
a samt § 77, stk. 2, og ændrede § 38, stk. 2, § 40, stk. 5, 2. pkt., § 40 a, stk.
4, 2. pkt., samt § 59, stk. 8, 2. pkt. Loven angik obligatorisk digital
selvbetjening. Ikrafttræden 2015-12-01 med virkning for anmodninger mv.
indgivet efter ikrafttrædelsen.
L 2015 994: FT 2014-15 2. samling (lovforslag 4) ændrede § 6, stk. 1, 2.
pkt., overskriften til kapitel 24 samt § 61 og ophævede §§ 62 og 63, som en
konsekvens af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser
mv. Ikrafttræden 2016-01-04.
L 2015 1569: FT 2015-16 (lovforslag 26) indføjede § 66, stk. 4 og 15, og
ændrede § 66, stk. 3, 1. pkt., stk. 6 (tidligere stk. 5) 1. pkt. samt stk. 7 (tidligere
stk. 6). Loven angik fritagelse for betaling af finansieringsbidrag. Ikrafttræden
2016-07-01 med virkning for pligt til at betale finansieringsbidrag indtrådt
2014-07-01 eller senere. Efter ændringslovens § 10, stk. 3, var 2016-09-30
frist for ansøgning om tilbagebetaling af bidrag for perioden fra 2014-07-01
til 2016-06-30.
L 2015 1868: FT 2015-16 (lovforslag 55) indføjede § 8, stk. 4, § 10 a, § 13,
stk. 4, nr. 2 og 3, § 24 a, stk. 6 og 7, samt §§ 24 b-24 c, ændrede § 24, stk.
1, samt § 42, stk. 2, og ophævede § 30, stk. 5. Loven indførte en midlertidig
ordning med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom mv.
Ikrafttræden 2016-01-01, Ændringslovens § 7 indeholder en
overgangsbestemmelse om anvendelsen af § 24 b, stk. 1, på personer i
jobafklaringsforløb.
L 2016 624: FT 2015-16 (lovforslag 181) indføjede § 51, stk. 2, 2. pkt., samt
stk. 3 og 4, og ændrede § 51, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., som
konsekvenser af ændringer i arbejdsløshedsforsikringsloven. Ikrafttræden
2017-01-02, således at ændringerne i § 51, stk. 1 og 2, ikke anvendes på
personer med første sygedag 2017-01-01 eller tidligere; for disse personer
gælder indtil afslutningen af den igangværende fraværsperiode den sats, der
følger af tidligere § 51, stk. 1 og 2, således at satsen kan ændres i
overensstemmelse med regler fastsat i henhold § 51 stk. 4, som ændret.

L 2016 625: FT 2015-16 (lovforslag 182) indføjede § 21 a og § 47, stk. 2,
nr. 5, og ændrede § 15, stk. 7, nr. 2, samt § 27, stk. 1, nr. 7. Loven angik
forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden
ydelsesmæssige konsekvenser og indførte mulighed for omberegning af
sygedagpengesatsen i tilfælde, hvor en lønmodtager indbetaler ekstra bidrag
på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Ikrafttræden 2016-07-01,
ændringen af § 27 dog 2016-06-10.
L 2016 628: FT 2015-16 (lovforslag 151) indføjede § 45, stk. 5, stk. 6
(tidligere stk. 5), 2. pkt., § 55, stk. 4 og stk. 5 (tidligere stk. 4), 2. pkt., og
ændrede § 55, stk. 3, 1. og 2. pkt. Med loven overførtes administrationen af
sygedagpengeforsikringen for selvstændigt erhvervsdrivende og
sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere til Udbetaling Danmark.
Ikrafttræden 2016-10-01.
L 2017 288: FT 2016-17 (lovforslag 128) indføjede § 77, stk. 2, angående
klage over UdbetalingDanmarks afgørelse angående selvstændig virksomhed
og angående private arbejdsgivere. Ikrafttræden 2017-04-01, således at
ændringen ikke gælder for afgørelser truffet af Udbetaling Danamrk før
ikrafttrædelsestidspunktet.
L 2017 674: FT 2016-17 (lovforslag 192) indføjede § 71 a, § 71 b, § 76 a og
§ 76 b om standsning af offentlige ydelser til såkaldte fremmedkrigere.
Ikrafttræden 2017-06-10, således at de nye bestemmelser ikke anvendes på
afgørelser om pasinddragelse truffet inden ikrafttrædelsestidspunktet eller
på domme angående forhold begået inden dette tidspunkt.
L 2017 1541: FT 2017-18 (lovforslag 90) ændrede § 24 a, stk. 6, samt § 24
b, stk. 1, og ophævede § 24 c, stk. 1, 3. pkt. Loven gjorde ordningen med ret
til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom permanent. Ikrafttræden
2018-01-01.
L 2017 1669: FT 2017-18 (lovforslag 84) ændrede § 66, stk. 11 og 14, 1.
pkt., om henholdsvis morarente af og modregning angående arbejdsgiveres
finansieringsbidrag. Ikrafttræden 2018-01-01 med virkning for morarenter,
der påløber fra og med dette tidspunkt og for modregning i ydelser, der
udbetales 2018-01-01 eller senere.
L 2018 701: FT 2017–18 (lovforslag 192) indsatte § 66, stk. 9. Loven
udmøntede den del af aftalen af 31. oktober 2017 om, at alle lønmodtagere
skal have ret til betalt ferie (ny ferieordning med samtidighedsferie), og den
den justerede retten til ferieydelse, så den tilpasses ferieloven. Derudover
udmøntede loven den del af aftalen, der vedrører kompensation af
arbejdsgivernes likviditetstab som følge af indførelse af samtidighedsferie.
Loven skal ses i sammenhæng med L 2018 60 om ferie og L 2018 58 om
forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Ikrafttræden
2020-01-01.
L 2018 707: FT 2017-18 (lovforslag 232) ændrede § 13 c, stk. 2, § 13 d, stk.
5 og 6 og indsatte § 13 e. Loven styrkede loven kommuners mulighed for at
kunne tilbyde borgere en helhedsorienteret plan, der kan omfatte indsatser
og tilhørende planer på hhv. social-, integrations-, undervisnings- samt på
beskæftigelsesområdet, ligesom øvrige indsatser, hvortil der f.eks. ikke er et
plankrav, ligeledes kan indarbejdes i/fremgå af en helhedsorienteret plan.
Ikrafttræden: 2018-07-01.
L 2018 739: FT 2017-18 (lovforslag 196). Indsatte § 3, stk. 5, nr. 5, hvorved
kravet om ophold og bopæl i Danmark ophæves for udenlandske
sygedagpengemodtagere, der efter repatrieringsloven har fået tilladelse til at
deltage i praktik, uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejse i disses
hjemland eller tidligere opholdsland. Ikrafttræden 2018-07-01.
L 2018 1522: FT 2018-19 (lovforslag 69) indføjede § 68 a om arbejdsgivers
ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger
om lønmodtageren. Ikrafttræden 2019-01-01, således at ændringerne gælder
for høringer, som sendes efter ikrafttrædelsestidspunktet, og for afgørelser
truffet efter ikrafttrædelsen. Har en kommune eller Ankestyrelsen modtaget
en anmodning om aktindsigt inden ikrafttrædelsestidspunktet, men ikke truffet
afgørelse herom inden dette, skal anmodningen afgøres efter de tidligere
regler. Klages der efter ikrafttrædelsestidspunkt over en kommunal afgørelse,
skal Ankestyrelsen behandle klagen efter de ændrede regler.
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L 2018 1526 (§ 5): FT 2018-19 (lovforslag 77) indføjede § 71 c som led i
karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle. Ikrafttræden 2019-
01-01, således at loven ikke finder anvendelse for domme efter strfl § 81 a
for forhold begået inden ikrafttrædelsen.
L 2018 1710 (§ 2): FT 2018-19 (lovforslag 13) indføjede § 68 b i forbindelse
med ændringer af opholdskravet for ret til arbejdsløshedsdagpenge.
Ikrafttræden 2019-01-01.
L 2019 339 (§ 4): FT 2018-19 (lovforslag 143) indføjede §§ 54 a-54 c med
tilhørende overskrift, § 64, stk. 2, overskriften umiddelbart før § 65, samt §§
67-67 b, ændrede § 64, stk. 1, 1. pkt., samt overskriften til kapitel 26 og
ophævede § 64 a. Loven indførte obligatorisk pensionsordning for
overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt
ændring af satsregulering. Ikrafttræden 2020-01-01.
L 2019 495 (§ 1): FT 2018-19 (lovforslag 180 ændrede § 21 a om ret til at
afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser. Ikrafttræden
2019-07-01.
L 2019 551 (§ 3): FT 2018-19 (lovforslag 210) indføjede § 13 b, stk. 6-8, §
13 c, stk. 2, 2. pkt., samt § 69 b, ændrede § 7, stk. 2, 3. pkt., og stk. 6, § 13,
1. pkt., § 13 a, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt.,§ 13 b, stk. 1, § 13 c, stk. 5, § 13 d, stk.
2, stk. 3, 3. pkt., samt stk. 5, 2. pkt., § 14, § 15, stk. 5 og stk. 7, nr. 2, § 21,
stk. 1, nr. 1, § 24, stk. 2, § 24 a, stk. 1 og 2, § 24 b, stk. 1, § 24 c, stk. 1, 2.
pkt., § 27, stk. 3, § 32, stk. 1, nr. 6, § 42, stk. 3, § 49, § 51, stk. 2, 1. pkt.,
samt § 71 b, stk. 1, nr. 8, og ophævede overskriften før § 19, samt §§ 19-20.
Loven var en konsekvens af den ny beskæftigelsesindsatslov (L 2019 548).
Ikrafttræden 2020-01-01, se ændringslovens § 31 for overgangsregler.
L 2020 212: FT 2019-20 (lovforslag 135) indføjede § 43 a og § 53 b om
henholdsvis udvidet ret for selvstændige til sygedagpenge og udvidet ret for
arbejdsgivere til refusion for sygedagpenge som følge af covid-19.
Ikrafttræden 2020-03-18, således at § 43 a finder anvendelse for selvstændigt
erhvervsdrivende med første fraværsdag på grund af covid-19 2020-02-27
eller senere, og således at der kan indgives anmodning om sygedagpenge
indtil 2020-04-15. § 53 b finder anvendelse for arbejdsgivere, der søger
refusion, hvis lønmodtagerens fravær skyldes covid-19, og første fraværsdag
indtraf 2020-02-27 eller senere.
§§ 43 a og 53 b ophæves 2021-01-01, således at bestemmelserne finder
anvendelse på fraværsdage før 2021-01-01, selv om ansøgning er indgivet
efter lovens ophævelse, eller hvis ansøgning ikke er færdigbehandlet efter
lovens ophævelse.
Administrative forskrifter:
Bkg 2012 728 om sygedagpenge til søfarende.
Bkg 2014 807 om indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte
sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven
samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Bkg 2015 880 om matchvurdering.
Bkg 2015 1348 om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge
efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven.
Bkg 2017 302 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende
og private arbejdsgivere.
Bkg 2017 1383 om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere
til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af
ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under
jobafklaring og barselsdagpenge.
Bkg 2018 514 om digital kommunikation via Nemrefusion.
Bkg 2018 1362 om fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere
til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af
ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under
jobafklaring og barselsdagpenge.
Bkg 2018 1456 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne
for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.
Bkg 2018 1790 om beregning af finansieringsbidrag.
Bkg 2019 833 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af
sygedagpenge m.v.

Bkg 2019 1170 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Bkg 2019 1173 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses-
og sygedagpengeområdet m.v.
Bkg 2019 1175 om opfølgning i sygedagpengesager.
Bkg 2019 1183 om andre aktører.
Bkg 2019 1184 om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet.
Bkg 2019 1185 om ophævelse af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på
beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.
Bkg 2019 1266 om fastsættelse af bidrag for 2020 fra private arbejdsgivere
til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af
ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under
jobafklaring og barselsdagpenge.
Bkg 2019 1360 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
Bkg 2019 1464 om forsøg på beskæftigelsesområdet.
Skr 2011 9221 om skærpet kontrol med udbetaling af offentlige ydelser.
Skr 2014 9738 om procedure mv. for anmeldelse af sygefravær mv. for
personer, som overgår fra uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt
deres dagpengeret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.
Skr 2017 9585 om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere.
Skr 2018 10048 om procedurem.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling
af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom.
Skr 2019 9004 om fremgangsmåde m.v., når en kommune anmoder en
arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til
arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke var
uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. sygedagpengelovens § 68 b.
Vejl 2008 9300 om sygedagpenge.
Vejl 2014 10374 om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til
sygedagpenge fra kommunen.
Vejl 2015 9261 om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager.
Vejl 2015 10943 om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager.
Vejl 2017 9909 om satser m.v. 2017.
Vejl 2017 9998 om dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om
koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning
nr. 987/2009.
Vejl 2018 10077 om arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med
helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren.
Vejl 2019 9059 om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på
beskæftigelsesområdet.
Vejl 2019 9166 om satser m.v. 2019.
Vejl 2019 9761 om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og
sager om jobafklaringsforløb.
Vejl 2019 9830 om beregning af sygedagpenge.
Vejl 2019 10090 om sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengelovens §§
45 og 55.
Vejl 2020 9078 om sygedagpengeperioden og forlængelse.
Vejl 2020 9143 om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige
til sygedagpenge som følge af covid-19.
Litteratur:
Ulla Drost, Lisbeth Espensen og Anne Thuen: Sygedagpenge (Thomson
GadJura). Til loven udsendes løbende Principafgørelser, der indeholder
konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen. Udsendelsen sker gennem
Ankestyrelsen, Amaliegade 25, postboks 9080, 1022 København K, tlf. 33
41 12 00, e-mail: ast@ast.dk.

(1) Loven indledes med en formålsbestemmelse, der angiver de formål, der skal
forfølges og varetages med reglerne om sygedagpenge. Det er fremhævet,
at loven ikke blot omfatter regler om sygedagpengene i form af den passive
økonomiske ydelse, men at der samtidig lægges vægt på at sikre den aktive
og opfølgende indsats over for den sygemeldte.

(2) Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet er i tilfælde af sygdom sikret
en ret til sygedagpenge som følge af sygefraværet.

(3) Herunder at sagsbehandlingen tilrettelægges, så den sygemeldte selv tager
ansvar for sin situation. Kommunernes visitation og opfølgningsindsats i
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samspil med andre aktører, bl.a. virksomhederne, er nøgleord i denne
sammenhæng.

(4) Samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører
kan bl.a. understøttes ved at styrke virksomhedernes og kommunernes
engagement i og incitamenter til i en tidlig fase at tage hånd om sygefraværet
og dermed øge mulighederne for at fastholde sygemeldte på arbejdspladsen.

(5) Bestemmelsen indeholder en samlet angivelse af den personkreds, der har
ret til sygedagpenge.

(6) Alle lønmodtagere, herunder lønmodtagere med ret til løn under sygdom
som f.eks. funktionærer og tjenestemænd er omfattet. Også personer, der er
ansat i et fleksjob eller er i ansættelse med løntilskud efter reglerne herom i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er omfattet af lovensmålgruppe. Loven
hæfter sig op på, hvornår der i arbejdsretlig forstand foreligger et
lønmodtagerforhold og indeholder således ikke en særskilt definition med
afgrænsning af lønmodtagerbegrebet.
Selvstændige erhvervsdrivende, der får støtte i form af tilskud (flekstilskud)
efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er ikke omfattet af
lønmodtagerbegrebet i stk. 1, men kan få sygedagpenge efter reglerne for
selvstændige (jf. note ad § 1, nr. 1), hvis betingelserne herfor er opfyldt.

(7) Herunder medarbejdende ægtefæller.
(8) Jf. bkg 2012 728.
(9) Dvs. som udgangspunkt med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. For
personer omfattet af Rfo 1408/71, der 2010-05-01 blev afløst af Rfo 883/04,
gælder dog særlige regler f.s.v angår retten til at modtage sygedagpenge,
selvom man opholder sig og/eller arbejder i et andet medlemsland.

(10) Bestemmelsen vedrører de undtagelsessituationer, hvor der kan udbetales
sygedagpenge, selv om modtageren har ophold i udlandet.

(11) Bestemmelserne omhandler de tilfælde, hvor der kan udbetales
sygedagpenge, uanset at indkomsten ikke kan beskattes i Danmark.

(12) Rfo 1408/71 er 2010-05-01 afløst af Rfo 883/04.
(13) Bestemmelsen omhandler de tilfælde, hvor en person ikke kan opnå ret til
sygedagpenge på trods af, at personen har ophold her i landet eller har
indkomst, der kan beskattes i Danmark. Rfo 1408/71 er 2010-05-01 afløst
af Rfo 883/04.

(14) Ved L 2015 994 præciseredes ved en redaktionel ændring henvisningen
til arbejdsgiverens pligt til at udbetale sygedagpenge ved ansattes fravær i
30 kalenderdage fra 1. fraværsdag, jf. kapitel 10.
Det er som hovedregel kommunen, der udbetaler sygedagpenge. Dog har
arbejdsgiveren en forpligtelse til at udbetale sygedagpenge til sine ansatte i
de første 30 kalenderdage af hvert sygefravær (arbejdsgiverperioden), hvis
den sygemeldte opfylder beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren.
Om lønmodtageren er berettiget til løn under sygdom afhænger af
overenskomst, aftale eller for funktionærers vedkommende af
funktionærloven. Ved L 2010 1599 blev arbejdsgiverperioden udvidet fra
2012-01-02 fra 21 til 30 kalenderdage. Kommunen udbetaler sygedagpenge
i arbejdsgiverperioden til lønmodtagere, som ikke har ret til sygedagpenge
fra arbejdsgiveren, eller hvor denne ret er ophørt, samt til selvstændige
erhvervsdrivende og øvrige personer inden for den sygedagpengeberettigede
personkreds, jf. § 2. Det forudsættes dog, at beskæftigelseskravet i forhold
til kommunen er opfyldt.
Herudover udbetaler kommunen refusion til arbejdsgivere, der ud over
arbejdsgiverperioden yder løn under fraværet. Refusionen svarer til de
dagpenge, som den sikrede ellers ville have haft ret til fra kommunen
vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst svarende til den udbetalte løn
for samme tidsrum, se § 54.

(15) Bkg 2019 833 med vejl 2019 9830.
(16) Bestemmelsen omhandler lovens uarbejdsdygtighedsbegreb. Se vejl 2019
9761.

(17) Det fastslås som en af hovedbetingelserne, at den sygemeldte er
uarbejdsdygtig - enten fuldt eller delvist - på grund af egen sygdom. Begrebet
uarbejdsdygtighed i lovens forstand er et relativt vidt begreb, som det ikke
er muligt at give en entydig definition på. Men det er præciseret, at der ved
vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal foretages en

helhedsvurdering, der ikke blot vedrører selve sygdommen, men også dens
indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

(18) Det er forudsat, at skønnet over en persons delvise uarbejdsdygtighed
foretages af kommunen i forbindelse med en lægelig vurdering heraf, og at
skønnet i arbejdsgiverperioden foretages af arbejdsgiveren i forbindelse med
en lægelig vurdering. Det fremgår af § 17 at gradvis tilbagevenden som
udgangspunkt besluttes i enighed mellem kommunen, virksomheden og den
sygemeldte.
Se også noten til § 17.

(19) Det betyder, at der ikke kan udbetales nedsatte sygedagpenge i tilfælde,
hvor en person - uanset en nedsættelse af arbejdsmængden - fortsætter sit
arbejde med det hidtidige antal arbejdstimer.

(20) Indføjet ved L 2012 1380. For personer, der ansættes i et fleksjob efter
beskæftigelsesindsatslovens § 120, er der herefter ikke nogen nedre grænse
for, hvor mange timer den ansatte skal være syg i ansættelsesforholdet, for
at det udløser ret til sygedagpenge og sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren.
Derved sikres, at arbejdsgivere, der har en person ansat i fleksjob i få timer
om ugen, er berettiget til sygedagpengerefusion under den ansattes sygefravær.

(21)Ved vurderingen af uarbejdsdygtigheden tages udgangspunkt i det arbejde,
som den sygemeldte udførte før sygemeldingen, dvs. en vurdering i forhold
til det hidtidige arbejdsområde.

(22) Efter en sygemeldingsperiode på 3 måneder kan vurderingen ikke
udelukkende foretages ved at sammenholde virkningerne af sygdommenmed
karakteren af arbejdet før sygemeldingen. Vurderingen skal da ske på grundlag
af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde. Det betyder, at
den sygemeldte kun vil kunne anses for uarbejdsdygtig, hvis sygdommen
afskærer den pågældende fra at tage anden beskæftigelse inden for samme
uddannelses- og beskæftigelsesområde. Der er dog mulighed for, at
kommunen kan fravige 3 måneders-reglen, hvis der er særlige grunde, der
taler for at anlægge vurderingen i forhold til den sygemeldtes uddannelses-
og beskæftigelsesområde på et tidligere eller senere tidspunkt i
sygefraværsperioden. Ved bedømmelsen heraf kan der bl.a. lægges vægt på,
om den sygemeldte fortsat er ansat på den arbejdsplads, hvorfra
sygemeldingen skete, og om den pågældende kan forventes at kunne vende
tilbage til sit hidtidige arbejdsområde.

(23) Sygedagpengene ophører, når den sygemeldte vurderes igen at være
arbejdsdygtig, eller når helbredstilstanden inden raskmelding er stationær.
Det er med hensyn til stationærtidspunktet præciseret, at kommunen før
ophøret af sygedagpenge skal anvende arbejdsevnemetoden til at undersøge,
om den sygemeldte er berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob
eller førtidspension. Kommunen skal i så fald sammen med den sygemeldte
udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del og forelægge sagen for
rehabiliteringsteamet.

(24)Henvisningen tydeliggør, at der som nævnt i § 53, stk. 2, er særlige grupper
af sygemeldte ledige, som har ret til fulde sygedagpenge, selv om de kun er
delvist uarbejdsdygtige på grund af sygdommen.

(25) Tilføjet ved L 2012 1380. Når fleksjobbet ophører, overgår personen til at
modtage ledighedsydelse.

(26) Samtalen kan f.eks. dreje sig om, hvornår lønmodtageren kan vende gradvist
tilbage, hvornår der skal trappes op i arbejdstid, om der er specielle
skånehensyn, der skal tages i en periode, f.eks. ændrede arbejdsopgaver,
hvilemuligheder, hjemmearbejde m.v. Hvis arbejdsgiveren ønsker en
mulighedserklæring udarbejdet, jf. § 36 a, kan det ved samtalen også drøftes,
hvad der skal indgå i denne. Hvis lønmodtageren ikke forventes at vende
tilbage til arbejdet inden 8 uger fra første sygedag, kan der ved samtalen også
udarbejdes en fastholdelsesplan, jf. § 7 b.
Der stilles ingen formkrav til indkaldelsen til samtale. Den kan således ske
på den mest hensigtsmæssige måde, f.eks. pr. telefon, brev eller e-mail.
Indkaldelsen skal ske med et rimeligt varsel over for lønmodtageren, f.eks.
nogle få dage.
Pligten til at indkalde til samtale gælder alle medarbejdere. Der skal bl.a.
også holdes samtale med lønmodtagere, der er ansat på deltid, og
lønmodtagere, der har flere arbejdsgivere, hvis lønmodtageren er sygemeldt
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i begge arbejdsforhold. I så fald skal hver enkelt arbejdsgiver indkalde til en
samtale.
Lønmodtageren har efter sygedagpengeloven ikke pligt til at deltage i
samtalen, og manglende medvirken har ikke konsekvenser for retten til
sygedagpenge, jf. stk. 2, 2. pkt.

(27) Det er således ikke tilstrækkeligt, at der er indkaldt til samtalen senest 4
uger efter den første sygedag. Fristen anses for overholdt, hvis samtalen
holdes samme ugedag som første sygedag, blot 4 uger senere.

(28)Der kan være tale om, at sygdommen ikke giver mulighed for en personlig
samtale, hvis f.eks. lønmodtageren er indlagt på hospital eller er så syg, at
det ikke er muligt at møde op på arbejdspladsen. I så fald skal samtalen så
vidt muligt holdes telefonisk. Hvis en telefonisk samtale ikke er mulig, holdes
der ikke samtale. Med praktiske omstændigheder tænkes f.eks. på
virksomheder, der har en central personaleafdeling og lokale arbejdssteder
rundt om i landet. Hvis virksomheden vælger, at samtalen skal holdes af
personaleafdelingen, kan det være vanskeligt for den syge lønmodtager at
møde op til samtalen et andet sted i landet end det daglige arbejdssted. I
sådanne tilfælde forudsættes samtalen i stedet holdt pr. telefon.

(29) Da samtalen drejer sig om lønmodtagerens tilbagevenden til arbejdet og
fremtidige arbejdsmuligheder på arbejdspladsen, er der ikke grund til at holde
samtale, hvis lønmodtagerens ansættelsesforhold ophører inden 8 uger. De
8 uger beregnes på samme måde som i stk. 1.

(30) Det kan således ikke aftales, at arbejdsgiveren ikke skal indkalde til og
afholde samtalen senest 4 uger efter den første sygedag. Det kan derimod
godt aftales, at samtalen skal holdes tidligere end 4 uger efter første sygedag.
Med bestemmelsen ændres der ikke ved den gældende ansættelsesretlige
regulering. Eksempelvis er overenskomstbestemmelser om sygemelding,
arbejdsgivers adgang til at kræve lægeerklæring mv. samt
helbredsoplysningslovens bestemmelser om, hvad en arbejdsgiver kan anmode
om af oplysninger om sygdom og symptomer herpå, således fortsat gældende.
Medarbejderen kan ligeledes under samtalen lade sig bistå af
tillidsrepræsentant eller anden bisidder.

(31) Fastholdelsesplanen kan f.eks. indeholde en beskrivelse af
arbejdspladsindretning, ændrede arbejdsopgaver m.v. Planen skal være
skriftlig, men herudover er der ingen formkrav. Fordelene ved en
fastholdelsesplan er bl.a., at både arbejdsgiver og lønmodtager tilkendegiver
et ønske om, at lønmodtageren fastholdes på arbejdspladsen, og at
forventningerne til sygdomsforløbet afstemmes.

(32) Der er således ingen frist for, hvornår lønmodtageren skal anmode om
planen, og der er intet til hinder for, at planen udarbejdes, inden de 8 uger er
gået. Arbejdsgiveren og lønmodtageren kan således udarbejde
fastholdelsesplanen allerede ved samtalen, der skal holdes senest 4 uger efter
den første sygedag, jf. § 7 a.
Hvis det fra begyndelsen af sygeforløbet forventes, at lønmodtageren vil
vende tilbage inden for 8 uger, men det viser sig, at sygeforløbet kommer til
at vare længere, kan lønmodtageren også bede om en fastholdelsesplan efter,
at de 8 uger eller længere tid er gået.

(33) Lønmodtageren kan således ikke forlange at få udarbejdet en
fastholdelsesplan.

(34) Hvis den sygemeldte ikke medbringer en udarbejdet fastholdelsesplan til
samtale i kommunen, skal det indgå i kommunens samlede vurdering, om
der er tale ommanglendemedvirken, jf. § 21, stk. 1, nr. 1. Fastholdelsesplanen
skal så vidt muligt indgå i kommunens opfølgning.

(35) Det kan bl.a. aftales, hvad der skal drøftes ved udarbejdelse af planen, og
hvad planen som minimum skal indeholde. Det kan også aftales, at
lønmodtageren har ret til at få en fastholdelsesplan udarbejdet, eller at
arbejdsgiveren alene kan afslå at udarbejde en plan af nærmere aftalte årsager.

(36) Hermed indførtes der mulighed for, at en arbejdsgiver kan tage initiativ
til, at kommunen iværksætter opfølgningen tidligere end sædvanligt, hvis
arbejdsgiveren vurderer, at det kan understøtte, at medarbejderen kan fastholde
sit arbejde. Kommunen skal afholde den første opfølgningssamtale med den
sygemeldte senest 2 uger efter anmodningen om tidlig indsats, jf. § 13 b, stk.
2. Kommunen skal endvidere umiddelbart efter at have modtaget

anmodningen anmode den sygemeldte om at udfylde og indsende
oplysningsskemaet, jf. § 11, stk. 3. Den sygemeldte skal have været hos
lægen inden opfølgningssamtalen, således at kommunen har de relevante
oplysninger til at iværksætte en tidlig indsats, jf. §§ 11 a og b.

(37) I forbindelse med anmodning om tidlig opfølgning kan arbejdsgiveren
vælge at svare på spørgsmål om, hvilke arbejdsfunktioner der er påvirket af
sygdommen, hvor længe sygdommen har påvirket arbejdet, og hvorvidt
arbejdsgiveren har forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand.
Reglen ændrer ikke ved den ansættelsesretlige regulering. Eksempelvis vil
overenskomstbestemmelser om sygemelding, arbejdsgivers adgang til at
kræve lægeerklæring mv. samt helbredsoplysningslovens bestemmelser om,
hvad en arbejdsgiver kan anmode om af oplysninger om sygdom og
symptomer herpå, således fortsat være gældende. Reglen ændrer heller ikke
på reglerne i persondataloven, herunder § 6 om behandling og videregivelse
af ikke-følsomme oplysninger, § 7 om videregivelse af helbredsoplysninger
eller § 8 om videregivelse af oplysninger om væsentlige sociale problemer.
Der er alene tale om, at arbejdsgiveren kan vælge at videregive oplysninger
om, hvilke arbejdsfunktioner lønmodtageren ikke længere kan varetage på
grund af sygdommen. Der er således som udgangspunkt alene tale om
videregivelse af ikke-følsomme oplysninger, jf. persondatalovens § 6. Der
kan efter omstændighederne være tale om videregivelse af oplysninger
omfattet af §§ 7 og 8.

(38) En arbejdsgiver får som noget nyt mulighed for at vælge, om anmeldelsen
af fraværet skal ske i umiddelbar forlængelse af anmodningen om tidlig
opfølgning, eller om arbejdsgiveren vil vente med at anmelde fraværet til
senest 5 uger efter første fraværsdag.

(39) Hermed indførtes der mulighed for, at når en sygemeldt ønsker det, kan
den sygemeldte anmode kommunen om, at der tidligere end sædvanligt
iværksættes opfølgning. Kommunen skal holde den første opfølgningssamtale
med den sygemeldte senest 2 uger efter anmodningen, jf. § 13 c, stk. 2.

(40) Kommunen skal foretage opfølgning i løbende sager, dvs. sager hvor der
ikke er en raskmelding. Der skal følges op i sager, hvor den sygemeldte er
fuldt uarbejdsdygtig og i sager, hvor den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig.
U 2005 2489 H (manglende udarbejdelse af en skriftlig helhedsvurdering
kunne ikke i sig selv føre til, at en kommunes afgørelse om at standse
udbetaling af sygedagpenge var ugyldig).

(41) Bkg 2017 880.
(42) § 10 a indføjet ved L 2015 1868, der fastsatte særlige regler om fleksibel
opfølgning for sygemeldte med livstruende, alvorlig sygdom med ret til
sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1. Kommunen skal i øvrigt
følge op i sygedagpengesagen i overensstemmelse med de almindelige regler
i kapitel 6.
§ 10 a blev ændret ved L 2019 1555 som en konsekvens af nyaffattelsen af
§ 11 a, stk. 1, hvorefter kommunen skal anmode om en lægeattest fra den
sygemeldtes praktiserende læge, når kommunen vurderer, at det er nødvendigt,
for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.
Nyaffattelsen af § 10 a er således en følge af, at der ikke længere er krav om,
at kommunen i alle sager skal indhente lægeattest fra den sygemeldtes
praktiserende læge til brug for første opfølgning i en sygedagpengesag.

(43) Kommunerne skal anvende et oplysningsskema i løbende sager, dvs. i
sager, hvor kommunen ikke har modtaget en raskmelding. Formålet med
skemaet er at tilvejebringe et tilstrækkeligt informationsgrundlag til at foretage
en tidlig, målrettet indsats i de mellemlange og lange sygedagpengesager.
Henvisningen til oplysning om sygdommens karakter blev tilføjet ved L 2011
279, således at kommunen allerede ved modtagelsen af oplysningsskemaet
får informationer, som kan anvendes i forbindelse med en evt. vurdering af,
om der er grundlag for, at opfølgningen sker uden kontakt til den sygemeldte
(standby), jf. § 13, stk. 6.

(44) Indføjet ved L 2012 269 og ændret ved L 2013 357. Reglen indebærer, at
i tilfælde, hvor anmeldelsen af sygefraværet sker via Nemrefusion, skal
oplysningsskemaet sendes fra løsningen umiddelbart efter, at anmeldelsen
af sygefraværet er sket. Oplysningsskemaet udskrives og kuverteres
automatisk.
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Der ændres ikke på den sygemeldtes frist til at svare senest 8 dage efter
afsendelsen af oplysningsskemaet. Fristen fremgår af det underretningsbrev,
som sendes til den sygemeldte sammen med oplysningsskemaet, idet
Nemrefusion automatisk påfører den korrekte dato for fristens udløb på
baggrund af datoen for afsendelsen af oplysningsskemaet.

(45) Såfremt den sygemeldte ikke indsender oplysningsskema, skal kommunen
ud fra en konkret vurdering tage stilling til, om sygedagpengene skal bortfalde,
jf. § 21, stk. 1, nr. 1. Er den sygemeldte ude af stand til at besvare skemaet
f.eks. under en indlæggelse, eller fordi alvorlig sygdom umuliggør udfyldelse
af skemaet, bortfalder sygedagpengene ikke.
Det er en forudsætning for at lade sygedagpengene bortfalde, at kommunen
forinden skriftligt har orienteret om, at dagpengene bortfalder efter det
tidspunkt, hvor den sygemeldte uden rimelig grund har undladt at returnere
oplysningsskemaet. Se § 21, stk. 2.
Kommunen kan godkende, at den sygemeldte indsender skemaet senere. En
sådan aftale kan som udgangspunkt ikke fritage kommunen fra at foretage
den fastsatte opfølgning inden udgangen af 8. uge regnet fra 1. fraværsdag,
jf. bestemmelserne herom i § 13.

(46) Stk. 1 nyaffattet ved L 2019 1555. Kommunen skal herefter i den enkelte
sag vurdere, om der til brug for den første opfølgning inden udgangen af 8.
fraværsuge, regnet fra 1. fraværsdag, er behov for at indhente en lægeattest
til sygedagpengeopfølgning med den praktiserende læges vurdering af den
sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle skånehensyn, (herefter
kaldet LÆ 285). Hvis kommunen ud fra oplysningsskemaet og sagens øvrige
oplysninger vurderer, at det ikke er nødvendigt at indhente denne lægeattest,
skal kommunen undlade dette.
Hvis kommunen på grundlag af oplysninger i sagen vurderer, at der kan være
behov for eksempelvis en status på den sygemeldtes helbredstilstand,
indhenter kommunen en statusattest fra den sygemeldtes praktiserende læge.
Baggrunden for ændringen er, at det i en række situationer ikke er relevant
at indhente lægeattesten (LÆ 285). Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor den
sygemeldte står over for en raskmelding.

(47) Hvis arbejdsgiveren har afgivet oplysninger om sygdommens betydning
for at arbejde, jf. § 7 d, stk. 2, eller § 40, stk. 4, 2. pkt., skal lægen også have
disse oplysninger. Dermed sikres lægen at kunne foretage sin vurdering på
baggrund af kendskab til den sygemeldtes arbejdsforhold. Kommunen sikrer,
at lægen får de relevante oplysninger. I det omfang arbejdsgiveren eller den
sygemeldte alene har angivet ikke-følsomme oplysninger, jf. persondatalovens
§ 6, forudsættes kommunens videregivelse af oplysningerne til lægen at
kunne ske uden forudgående samtykke, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr.
3 og 6. Hvis den sygemeldte eller arbejdsgiveren har angivet helbredsmæssige
oplysninger eller oplysninger om væsentlige sociale problemer, kan
kommunens videregivelse af oplysninger til lægen alene ske efter forudgående
samtykke fra den sygemeldte person, jf. persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 1,
henholdsvis § 8, stk. 2, nr. 1.

(48) Kommunerne kan således pålægges at anvende digitale løsninger i
anmodningen om lægeattester samt i forbindelsemedmodtagelsen af udfyldte
lægeattester. De praktiserende læger pålægges ikke at anvende bestemte
digitale løsninger.

(49) § 11 c er indføjet ved L 2019 1555. Herefter har en sygemeldt krav på, at
der indhentes en lægeattest fra den pågældendes praktiserende læge med
vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og behov for
skånehensyn (LÆ 285). Det er en betingelse for den sygemeldtes ret til, at
der indhentes lægeattest (LÆ 285), at den sygemeldte ikke tidligere har fået
indhentet en sådan.

(50)Ved L 2014 720 indførtes en ny visitationsmodel, hvor visitationen foretages
ud fra tidspunktet for forventet fuld raskmelding samt den sygemeldtes behov
for tværfaglig indsats. Sigtet er, at visitationen skal understøtte, at indsatsen
i den enkelte sygedagpengesag i højere grad kommer til at matche den
sygemeldtes behov.
Kommunen skal foretage visitation ud fra, i hvilken grad der foreligger et
konkret tidspunkt for forventet raskmelding, om raskmeldingen i givet fald
forventes at ske inden for 8 uger fra første fraværsdag, og i hvilken

udstrækning der er tale om sygdom med et klart og forudsigeligt forløb eller
sygdom med et komplekst forløb. Sager, hvor raskmelding forventes at ske
senere end 8 uger fra første fraværsdag, men hvor der er et klart og
forudsigeligt forløb, hvor udfordringerne er af helbredsmæssig og
beskæftigelsesmæssig karakter, og hvor der som udgangspunkt kun er behov
for en sundhedsmæssig og en beskæftigelsesmæssig indsats, skal visiteres
til kategori 2. Komplekse sager, hvor der ikke forventes at ske raskmelding
inden for de første 8 uger, hvor udfordringerne er af helbredsmæssig,
beskæftigelsesmæssig og social karakter, hvor der er behov for en tværfaglig
indsats i form af en sundhedsmæssig, en beskæftigelsesmæssig og en social
indsats, skal visiteres til kategori 3.

(51)Det fremgår klart af oplysningsskemaet, hvis der forventes fuld raskmelding
inden for 8 uger. For de resterende sager med en forventet varighed på mere
end 8 uger sker visitation til kategori 2 og 3 i forbindelse med den første
opfølgningssamtale. Den længere og/eller mere usikre tidshorisont for
forventet raskmelding i kategori 2 og 3 sager nødvendiggør, at visitationen
foretages i forbindelse med samtale med den sygemeldte.

(52) Ved revisitationen skal der tages stilling til, om der er grundlag for at
overflytte sagen til en anden kategori. Der kan ikke ved revisitationen visiteres
til kategori 1, da kategori 1-sager alene er sager, hvori en dato for forventet
fuld raskmelding ligger inden for 8 uger regnet fra første fraværsdag.

(53)Ændret ved L 2014 720, hvor §§ 13 a-d blev indføjet.
(54)Baggrunden for ændringen ved L 2014 720 var, at reglerne for kommunens
opfølgning og indsats i sygedagpengesager i højere grad skal understøtte, at
indsatsen i den enkelte sygedagpengesag matcher den sygemeldtes behov og
har et klart fokus på tilbagevenden i arbejde. Kommunens ressourcer skal
målrettes de sygemeldte, der har størst behov for støtte til at blive fastholdt
i arbejde, og indsatsen skal så vidt muligt være arbejdspladsbaseret. Det
bestemmes derfor, at sygemeldte, som snart er raskmeldte, skal have en
minimal indsats, og sygemeldte, som har udsigt til et længerevarende
sygdomsforløb, skal have effektiv støtte til hurtigst mulig tilbagevenden i
job. Sygemeldte, der har behov for en tværfaglig indsats, skal have deres sag
behandlet i rehabiliteringsteamet, og kommunen skal iværksætte en
helhedsorienteret indsats med fokus på arbejdsfastholdelse.

(55) I sager, hvor der forventes fuld raskmelding inden for 8 uger regnet fra
første fraværsdag, skal kommunen iværksætte opfølgning med
opfølgningssamtale og revisitation, såfremt sygefraværsperioden varer længere
end 8 uger. Den efterfølgende opfølgning sker ud fra en konkret vurdering
og i overensstemmelse med revisitationen. Kommunen har pligt til at følge
op på, om der sker raskmelding inden 8 uger regnet fra første fraværsdag for
sygemeldte visiteret til kategori 1. Hvis tidspunktet for forventet raskmelding
rykker sig til efter 8 uger fra første fraværsdag, skal sagen visiteres til kategori
2 eller 3.

(56) L 2019 551 nyaffattede stk. 1 og indføjede stk. 6-8.
Stk. 1 bestemmer, at alle sager, hvor der ikke er forventet fuld raskmelding
inden 8 uger fra første fraværsdag, skal følges tæt og med samme kadence.
Reglen indebærer, at alle opfølgninger som udgangspunkt skal foretages ved
en individuel samtale, hvorved forståsmøde i jobcentret mellem sagsbehandler
og den sygemeldte. Opfølgningen kan dog i visse tilfælde ske på andenmåde,
herunder uden kontakt i standby-ordningen, jf. stk. 4 og 5.

(57) Sigtet med bestemmelsen er, at samtalen som udgangspunkt skal holdes
senest efter 2 uger. Der er således mulighed for, at kommunen ud fra en
konkret vurdering kan afholde samtalen senere end 2 uger efter anmodningen
om tidlig opfølgning, eksempelvis hvis lægeattesten ikke foreligger inden
for de 2 uger. Kommunen skal på den måde sikre en tidlig opfølgning i de
tilfælde, hvor arbejdsgiver eller den sygemeldte ønsker en tidlig indsats.
Efter de tidligere regler skulle kommunen tilrette opfølgningsforløb i løbende
sygedagpengesager. Med reglen om, at kommunen skal iværksætte en tidlig
opfølgning på baggrund af en anmodning herom fra enten en arbejdsgiver
eller en sygemeldt, vil der være tilfælde, hvor det ikke er muligt at afklare,
hvorvidt den sygemeldte har ret til sygedagpenge, inden den første
opfølgningssamtale. Det præciseres derfor, at kommunen skal afholde den
tidlige opfølgningssamtale, selv om det forud for samtalen ikke har været
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muligt at afklare, hvorvidt den sygemeldte er berettiget til sygedagpenge.
Hvis det efterfølgende viser sig, at den sygemeldte ikke er berettiget til
sygedagpenge, har kommunen ikke pligt til at fortsætte opfølgningen, men
kommunen kan vælge at fortsætte opfølgningen som en service over for
arbejdsgiveren og den sygemeldte.

(58) Reglen indebærer, at hvis en sygemeldt ikke er enig i sin arbejdsgivers
vurdering af behovet for en tidlig indsats, skal den sygemeldtes egen vurdering
have forrang, og kommunen skal se bort fra anmodningen fra arbejdsgiver
og følge op på den måde, som gælder i sager, hvor der ikke er anmodet om
tidlig indsats. Reglen ændrer ikke på, at kommunen selv kan tage initiativ til
at iværksætte en tidlig opfølgning.

(59) Nr. 2 og 3 indføjet ved L 2015 1868. Muligheden for at tilrettelægge en
fleksibel opfølgning også i disse tilfælde blev ved en fejl ikke medtaget
sygedagpengereformen.

(60) Reglen er en videreførelse af det tidligere § 13, stk. 7, om standby-
ordningen. Opfølgningen iværksættes i disse tilfælde i stedet ved hjælp af
kontakt til f.eks. læge, sygehuslæge, andre kommunale forvaltninger, med
henblik på at tilvejebringe oplysninger i sagen om borgerens helbred og
behandlingsforløb. Opfølgningen med kontakt med den sygemeldte sættes
på standby. Standby anvendes i situationer med alvorlig sygdom som f.eks.
kræftsygdom, hvor den sygemeldte er indlagt, i gang med et omfattende
behandlingsforløb, eller netop har gennemgået en stor operation, og hvor
kontakt med den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig. Det er
sygemeldtes samlede situation, der skal lægges til grund ved vurderingen af,
om opfølgningen skal sættes på standby. Sygemeldtes psykiske tilstand skal
således også indgå i vurderingen, og der skal i vurderingen være særlig
opmærksomhed på den psykiske tilstand i forbindelse med livstruende
sygdomme.
Det beror altid på en konkret vurdering i den enkelte sag, hvordan
opfølgningen tilrettelægges. I sager hvor jobcentret er i tvivl om, hvorvidt
opfølgningen med personligt fremmøde er muligt og hensigtsmæssigt,
eksempelvis i forbindelse med alvorlig kræftsygdom eller anden alvorlig
sygdom, skal jobcentret kontakte den syges egen læge eller sygehusets læge,
før der evt. indkaldes til opfølgningssamtale. Jobcenteret vurderer på baggrund
af lægens input, om opfølgningen sættes på standby, fordi sygdommen
forhindrer opfølgningen ved kontakt med den sygemeldte. Der skal være
tungtvejende grunde til, at jobcentret ikke beslutter at sætte opfølgningen på
standby, når der foreligger oplysninger om, at kontakt til sygemeldte ikke er
hensigtsmæssig eller mulig på grund af sygemeldtes helbredssituation.
Når en sag er sat på standby, foretager jobcentret opfølgningen uden kontakt
med sygemeldte. Ved hver opfølgning skal jobcentret kontakte sygemeldtes
egen læge eller sygehuslægen for at indhente informationer om udviklingen
og på den baggrund vurdere, om sagen fortsat skal være på standby.
Sager, hvor opfølgningen er sat på standby, visiteres altid til kategori 3. I
sager, hvor opfølgningen er sat på standby, kan kommunen efter en konkret
vurdering beslutte f.eks. ved brev at oplyse den sygemeldte om, hvem den
pågældende har som kontaktperson i kommunen, og at sygemeldte selv har
mulighed for at henvende sig for at få vejledning og hjælp, så længe sagen
er sat på standby.
For at understøtte en målrettet brug af standby-ordningen er der i
Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en liste til jobcentrene med diagnoser
ved meget alvorlig og livstruende sygdom. Når der er tale om en diagnose,
som findes på listen, informerer kommunen den sygemeldte eller en pårørende
ommuligheden for at sætte kontakten i sygeopfølgningen på »standby«. Brev
til kommunerne om standby-ordning og diagnoseliste af 2011-04-28 ligger
på www.ams.dk.

(61) Bestemmelsen indebærer, at alle sygemeldte, der ikke er i et
ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, skal registrere cv-
oplysninger og dermed understøtte jobcenterets hjælp til sygemeldte med at
finde et job i takt med, at de bliver i stand til igen at arbejde. Det afhænger
af jobcenterets konkrete vurdering, hvornår i opfølgningsforløbet der i den
enkelte sag skal registreres cv-oplysninger. Sygemeldte skal løbende opdatere
cv-oplysningerne. Hvis den sygemeldte anmoder om det, skal jobcenteret

yde bistandmed registreringen af cv-oplysninger. Der er ikke ydelsesmæssige
konsekvenser forbundet med manglende registrering.

(62) Herefter har længerevarende sygemeldte pligt til selv at booke samtaler
efter den første opfølgningssamtale inden udgangen af 8. fraværsuge. Hvis
den sygemeldte ikke selv booker samtale, skal jobcenteret indkalde den
sygemeldte til samtale. Den sygemeldtes undladelse af selv at booke en
samtale har ingen ydelsesmæssige konsekvenser. Kommunen yder inden for
rammerne af den almindelige vejledningsforpligtelse hjælp til sygemeldte,
der kan have svært ved at finde ud af at selvbooke.

(63) F.eks. hvis helbredsforholdene bevirker, at den sygemeldte ikke selv er i
stand til at booke samtaler, eller hvis den sygemeldte booker mange samtaler
ud over det aftalte.

(64) Bestemmelsen indebærer, at kommunens indsats i kategori 2-sager skal
være arbejdspladsbaseret. På den måde sikres, at sygemeldte, som har en klar
dato for forventet raskmelding, men udsigt til et længerevarende
sygedagpengeforløb, får den rette støtte til at blive fastholdt i arbejde.

(65)Ændret ved L 2018 707 som en følge af § 13 e, og indebærer, at kommunen
ved den første opfølgningssamtale i stedet for en aftale om beskæftigelsesmål
og beskæftigelsesindsats kan udarbejde den helhedsorienterede plan for den
sygemeldte, som er visiteret til kategori 2.

(66) 2. pkt. indføjet ved L 2019 551. Herefter skal den sygemeldte kunne se
sine aftaler, beskæftigelsesmål og indsats i »Min Plan« ligesom andre
personer, der får en indsats i jobcenteret.

(67) Der indføres således en trappemodel for, hvordan indsatsen skal
tilrettelægges i kategori 2-sager; det samme gælder efter stk. 4. Med
trappemodellen sikres, at kommunens indsats tilrettelægges med systematisk
brug af relevante redskaber til at understøtte den enkelte sygemeldte i at
bevare kontakten til sin arbejdsplads og fastholdes i job.

(68) Kommunen kan således supplere den arbejdspladsbaserede indsats med
en anden type indsats samt i særlige tilfælde se bort fra kravet om, at indsatsen
skal være arbejdspladsbaseret.

(69) Kurserne kan f.eks. være »lær at tackle« o.l., som bygger på en bredt
anerkendt viden. Den enkelte kommune kan f.eks. henvise den sygemeldte
til allerede eksisterende tilbud for personer med kroniske lidelser.

(70) Til brug for rehabiliteringsteamets behandling udarbejdes
rehabiliteringsplanens forberedende del i samarbejde med den sygemeldte
og med fokus på beskæftigelsesmål og ressourcer. Kommunen kan udarbejde
rehabiliteringsplanens forberedende del uden at indhente en ny lægefaglig
vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde, forudsat at der ikke
er sket afgørende ændringer i den sygemeldtes helbredstilstand, siden den
lægelige vurdering blev udarbejdet.

(71) 2. pkt. er indsat ved L 2018 707 og betyder, at for sygemeldte, der er
visiteret til kategori 3, og hvor rehabiliteringsplanens indsatsdel erstattes af
en helhedsorienteret plan, udarbejder den gennemgående og koordinerende
sagsbehandler sammen med den sygemeldte en helhedsorienteret plan og
varetager den løbende opfølgning og koordinering i samarbejde med den
sygemeldte og sørger for, at indsatsdelen justeres efter den sygemeldtes
aktuelle situation og behov samt bistår den sygemeldte med at gennemføre
rehabiliteringsplanen, herunder at realisere uddannelses- og beskæftigelsesmål.
2. pkt. indebærer ingen ændringer af den koordinerende sagsbehandlers
opgaver.

(72) Dette indebærer, at en sagsbehandler fra en anden enhed end jobcentret
kan være gennemgående og koordinerende sagsbehandler og udføre opgaver
på beskæftigelsesområdet, som vedrører faktisk forvaltningsudøvelse. Der
kan f.eks. være tale om at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel, foretage
opfølgning og understøtte, at personen når målet. Den gennemgående og
koordinerende sagsbehandler får adgang til alle nødvendige oplysninger om
personer, der er visiteret i kategori 3, jf. § 12, stk. 1, nr. 3.

(73) Indsat ved L 2018 707.
(74) Med samtykke forstås i overensstemmelse med definitionen i
databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, enhver frivillig, specifik,
informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved
den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at
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personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for
behandling.
I det tilfælde, at den sygemeldte ikke samtykker til en helhedsorienteret plan,
er den sygemeldte således fortsat berettiget til aftalen efter § 13 c, stk. 2.

(75) Komplekse og sammensatte problemer kan f.eks. dække over, at den
sygemeldte har flere samtidige udfordringer, som f.eks. sygdom eller
funktionsnedsættelser, arbejdsløshed eller misbrugsproblemer, der skal tages
højde for ved tilrettelæggelsen af indsatser over for personen. Hertil kan den
sygemeldte have flere planer for indsatserne i form af f.eks. et krav om en
aftale om beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats, eller forældre, der kan
eller skal have tilbud om at få udarbejdet en handleplan efter servicelovens
§ 141.

(76)Kommunens beslutning om at udarbejde en helhedsorienteret plan er alene
en processuel beslutning og berører ikke de tilbud og indsatser, som den
sygemeldte har ret til efter de gældende regler. Beslutningen om at udarbejde
en helhedsorienteret plan er ikke en forvaltningsretlig afgørelse, og den
sygemeldte kan ikke klage over kommunens beslutning. Den sygemeldte kan
som hidtil klage over de tilbud, der indgår i en helhedsorienteret plan.

(77) Ved koordinationsbehov forstås, at der er tale om udfordringer, som har
betydning for flere områder af den sygemeldtes tilværelse, f.eks. i forhold
til familielivet, beskæftigelse eller uddannelse, og at disse udfordringer
medfører kontakt med flere forvaltninger, myndigheder eller tilbud, og at
der et behov for koordination mellem disse.

(78)Det betyder, at sygedagpengemodtagere, der er visiteret til kategori 2, som
har komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes
flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet
hermed, men som ikke er omfattet af bestemmelserne om »Min Plan« jf. §§
27-29 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, også får mulighed for en
helhedsorienteret plan.
Kommunens vurdering af, om den sygemeldte med fordel kan tilbydes en
helhedsorienteret plan, beror som udgangspunkt på en konkret vurdering og
baseres bl.a. på, om den sygemeldte vurderes at have komplekse og
sammensatte problemer, som med fordel kan sammentænkes via en
helhedsorienteret plan. Det kan tillige indgå i vurderingen, om personens
familie har komplekse og sammensatte problemer, som med fordel kan
understøttes gennem en helhedsorienteret plan for familien. Derudover kan
andre personlige forhold for den sygemeldte, f.eks. den sygemeldtes
motivation, samarbejdsvilje, egne og familiemæssige ressourcer m.v. indgå
i vurderingen af, hvordan indsatserne mest hensigtsmæssigt tilrettelægges,
herunder også, hvorvidt borgeren bør tilbydes en helhedsorienteret plan.
Samtidig kan administrative hensyn, herunder hensyn til bl.a. organisatoriske,
ledelsesmæssige og prioriteringsmæssige forhold, indgå i kommunernes
vurdering af, om borgeren kan tilbydes en helhedsorienteret plan.
Den helhedsorienterede plan for den sygemeldte kan, ud over den
beskæftigelsesrettede indsats indeholde andre relevante indsatser, afhængigt
af personens konkrete forhold, som f.eks. sociale indsatser efter serviceloven.

(79) Det betyder, at den sygemeldtes tilbud og indsatser fremgår af den
helhedsorienterede plan. De tilbud og indsatser, som den sygemeldte skal
deltage i som led i den beskæftigelsesrettede indsats, fremgår således af den
sygemeldtes helhedsorienterede plan sammenmed de indsatser, som er givet
i regi af de øvrige kommunale forvaltninger, som f.eks. sociale indsatser.

(80) Det betyder, at i de tilfælde, hvor sygemeldte der er visiteret til kategori 2
efter § 12, stk. 1, nr. 2, får en helhedsorienteret plan, indgår kommunen ikke
ved den første opfølgning en aftalemed den sygemeldte om beskæftigelsesmål
og beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen og tilbud fremgår i stedet
af den sygemeldtes helhedsorienterede plan.

(81) Kommunen skal som hidtil foretage en helhedsvurdering af
uarbejdsdygtigheden bl.a. med udgangspunkt i lægelige oplysninger og
oplysninger fra virksomheden. Kommunen afgør, om der er behov for at
indhente oplysninger til brug for vurderingen, herunder lægelige oplysninger.
En lønmodtager anses for delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når det
skønnes, at den pågældende kun kan udføre arbejdet delvist, eller når to eller

flere behandlinger, der er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører
delvist fravær fra arbejdet, jf. § 7, stk. 2, 1. pkt.

(82) Kommunen skal have særlig fokus på den sygemeldtes behov for indsats,
hvis arbejdsgiveren ikke kan tage den sygemeldte gradvist tilbage. Kommunen
skal vejlede virksomheden og den sygemeldte om mulighederne for støtte
til arbejdsfastholdelse efter beskæftigelseslovgivningen. Kommunen kan
endvidere henvise til muligheden for, at arbejdspladsen kan inddrage
arbejdsmiljørådgivere eller andre, der kan bistå arbejdspladsen i indsatsen
for at fastholde en sygemeldt medarbejder, herunder med tilpasning mv. af
arbejdspladsen.
Formålet er at sikre, at sygemeldte vedligeholder mest mulig arbejdsevne
med henblik på en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der ændres dog
ikke ved arbejdsgiverens ret til ikke at tage medarbejdere gradvist tilbage.

(83) Undtagelsen blev tilføjet ved L 2011 279.
(84) Undtagelsen blev tilføjet ved L 2011 279. De sygemeldte, hvor der ikke
er krav om samtale mellem kommunen og arbejdspladsen, svarer til de
sygemeldte, der efter § 12 visiteres til kategori 3 (sager, hvor lidelsen eller
sygdommen medfører et længerevarende sygeforløb).

(85) En gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen kan bestå i, at den sygemeldte
gradvis genoptager arbejdet på arbejdspladsen med det antal timer, som
helbredet tillader. Det er sygdommens karakter og sygemeldtes ressourcer,
der er afgørende for, hvordan en gradvis tilbagevenden iværksættes. Ved en
gradvis tilbagevenden er det vigtigt, at der sammen med virksomheden og
den sygemeldte fastlægges en plan for, hvordan fuld tilbagevenden skal nås.
Der kan f.eks. være tale om en plan med flere trin fastlagt ud fra sygdommens
prognose m.v. Planen skal løbende følges og justeres efter behov.
Kommunen kan eksempelvis fremme en gradvis tilbagevenden også efter
den første samtale ved efter aftale med den sygemeldte at drøfte mulighederne
med virksomheden. Kommunen kan endvidere i mere komplicerede sager
medvirke til, at der afholdes rundbordssamtale med den sygemeldte,
virksomheden, kommunen og evt. den praktiserende læge.

(86) Hvis der er uenighed mellem den sygemeldte og virksomheden om
mulighederne for en gradvis tilbagevenden, kan kommunen efter aftale med
den sygemeldte forsøge at bidrage til enighed, f.eks. ved at kommunen tager
initiativ til en drøftelse med virksomheden og den sygemeldte.

(87) Fra 2010-05-01 er Rfo 1408/71 afløst af Rfo 883/04, og Rfo 574/72 er
afløst af Rfo 987/09.

(88) Reglerne om andre aktører blev som som led i forenkling ved L 2019 551
flyttet til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen
mv. §§ 17 a-17 b.

(89) Retten til sygedagpenge bortfalder både fra arbejdsgiver (i
arbejdsgiverperioden) og fra kommunen.

(90)Ændret ved L 2009 480 og ved L 2012 154. Reglen indebærer, at udbetaling
af sygedagpenge genoptages, hvis den sygemeldte efterfølgende medvirker
ved kommunens opfølgning, og begrundelsen for at standse udbetalingen af
sygedagpengene ikke længere er til stede. Det betyder, at sygemeldte, der
harmistet sygedagpengene på grund afmanglendemedvirken ved kommunens
opfølgning, kan få sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor de igen medvirker.
Det kan f.eks. være ved at deltage i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller ved at aflevere oplysningsskemaet. Bestemmelsen
gælder også vedmanglendemedvirken i tilfælde, hvor kommunen har overladt
hele eller dele af indsatsen til andre aktører.

(91) Tilføjet ved L 2012 1380. Som en konsekvens af reglerne om
rehabiliteringsteams med sygemeldtes deltagelse i teamets møder og om
udarbejdelse af rehabiliteringsplan med sygemeldtes deltagelse bortfalder
retten til sygedagpenge, så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader
at medvirke til kommunens udarbejdelse af rehabiliteringsplanen.

(92) Ændret ved L 2010 701. Herefter kan udbetaling af sygedagpenge først
standses, efter at partshøring har fundet sted, og der er truffet en afgørelse
om ophør af retten til sygedagpenge, og afgørelsen er meddelt borgeren.
Som udgangspunkt er en frist på 1 uge en rimelig frist, men konkrete forhold
kan dog føre til, at der undtagelsesvis fastsættes en anden frist.
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(93)Udbetalingen genoptages fra dagen efter det tidspunkt, hvor den sygemeldte
oplyser at ville medvirke ved opfølgningen. Fristen på 4 uger gælder både i
forhold til stk. 1, nr. 1, hvor den sygemeldte kan fortryde sin manglende
medvirken i opfølgningen, og i forhold til stk. 1, nr. 2, hvor den sygemeldte
kan fortryde manglende deltagelse i et aktivt tilbud eller afvisning af at
modtage lægebehandling. Kommunen skal ved meddelelse om bortfald af
sygedagpengene orientere den sygemeldte om, at udbetalingen af
sygedagpenge kan genoptages, hvis betingelsen på ny er til stede senest 4
uger efter underretningen om bortfaldet. Også i forhold til overholdelse af
denne frist gælder Ankestyrelsens praksis med hensyn til, hvem der har
bevisbyrden for at et brev er afsendt/modtaget. Det må herefter normalt
antages, at breve, der bliver befordret med Post Danmark, kommer frem til
adressaten. Dermå være særlige forhold, som kan afkræfte denne formodning,
hvis det skal antages, at et brev ikke er kommet frem. Se principafgørelse
234-11 om, hvilket tidspunkt fortrydelsesfristen regnes fra.

(94) Tilføjet ved L 2012 154. Tidligere var der ikke nogen grænse for, hvor
mange gange den sygemeldte uden rimelig grund kan undlade at medvirke
ved kommunens opfølgning, mod lægens opfordring afvise at lade sig
indlægge på sygehus eller modtage nødvendig lægebehandling eller mod
lægens eller kommunens opfordring afvise at deltage i hensigtsmæssig
optræning for at genvinde arbejdsevnen.Ændringen indebærer, at sygemeldte,
som får standset sygedagpengene, kun har mulighed for at kunne benytte
fortrydelsesreglen én gang, når de uden rimelig grund undlader at medvirke
ved kommunens opfølgning, fordi de mod lægens opfordring afviser at
modtage nødvendig lægebehandling, eller fordi de mod lægens eller
kommunens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning for at
genvinde arbejdsevnen under det aktuelle sygedagpengeforløb. Hvis den
sygemeldte genoptager arbejdet og senere bliver sygemeldt og berettiget til
sygedagpenge på ny, kan fortrydelsesretten igen anvendes én gang. Formålet
hermed er, at sygeopfølgningen ikke forsinkes, og at
sygedagpengeudbetalingen ikke skal afbrydes og genoptages og således
belaste kommunens administration.

(95) Information til arbejdsgiveren skal f.eks. gives, hvis en sygemeldt ikke
returnerer oplysningsskemaet, udebliver fra et aftalt møde, eller hvis
kommunen i øvrigt får oplysninger, der kan give anledning til bortfald af
sygedagpenge efter stk. 1.

(96) § 21 a som affattet ved L 2019 495. gør den tidligere forsøgsordning
permanent, idet der dog ikke længere er et krav, at kommunen indhenter en
udtalelse fra sundhedskoordinatoren om, hvorvidt denne kan anbefale en
anden behandling. § 21 a omfatter, ligesom den hidtidige forsøgsordning,
alene lægebehandling i snæver forstand, dvs. operationer og behandling med
lægeordineret medicin samt lægebehandling af tilsvarende indgribende
karakter, eksempelvis ECT-behandling (elektrochokbehandling). Den omfatter
derimod ikke f.eks. genoptræning efter operation, eller behandling hos en
fysioterapeut, uanset at det er en læge, der har anbefalet behandlingen, idet
borgeren som hidtil skal bidrage til egen helbredelse. Endvidere er heller
ikke samtaleforløb og behandling hos psykolog omfattet. Borgeren skal fortsat
medvirke og deltage i sagens oplysning, herunder lade sig undersøge, jf. §
21 og retssikkerhedslovens § 11, stk. 1, nr. 2. Borgeren skal ligeledes fortsat
medvirke til, at den pågældendes egen læge udarbejder en lægeattest til brug
for den første opfølgning, hvis kommunen beder om det, jf. § 11 b.

(97)Hverken arbejdsgiver eller kommune er forpligtet til at udbetale dagpenge,
så længe sygdommen ikke er anmeldt. Forpligtelsen for arbejdsgiver består
fra dagen efter anmeldelsesdagen (§ 35, stk. 2) og fra kommunen fra dagen
for anmodningens modtagelse (§ 38, stk. 6, for lønmodtagere og § 43, stk.
4, for selvstændige erhvervsdrivende). Hvis dokumentation fremkommer for
sent til arbejdsgiver, bortfalder dagpengeretten fra og med den dag, hvor
dokumentationen skulle have været arbejdsgiveren i hænde og til og med
den dag, hvor den modtages (§ 36, stk. 3, og § 36 a, stk. 6).
Hvis dokumentationen fremkommer for sent til kommunen, bortfalder
dagpengeretten fra ogmed den dag, hvor dokumentationen skulle have været
kommunen i hænde og til og med dagen før den dag, hvor kommunen

modtager den (§ 39, stk. 2, for lønmodtagere og § 44, stk. 2, for selvstændige
erhvervsdrivende).

(98) Det fastsættes, i hvilke situationer en lønmodtager mister retten til
udbetaling af sygedagpenge fra arbejdsgiveren, men uanset dette i stedet vil
kunne have ret til at få sygedagpenge fra kommunen.

(99) Fra hidtidig praksis kan nævnes afgørelser i sager om spirituskørsel og
værtshusslagsmål, hvor arbejdsgiver er blevet fritaget for
dagpengeforpligtelsen.
Fravær pga. uarbejdsdygtighed efter deltagelse i sport medfører ikke bortfald
af retten til dagpenge fra arbejdsgiveren, medmindre der ved sportsudøvelsen
konkret konstateres forsæt eller grov uagtsomhed. Fravær pga sterilisation,
der ikke er lægeligt indiceret, samt organdonation, betragtes som pådraget
ved forsæt. Sygefravær på grund af egen alvorlig overtrædelse af
færdselsloven anses som pådraget ved grov uagtsomhed.

(100) U 1976 727 (da ansættelsen for en arbejder, der blev syg under lockout,
der omfattede arbejdsgiveren, herved reelt kun havde været suspenderet,
havde arbejdsgiveren været forpligtet til at udbetale dagpenge i
arbejdsgiverperioden bortset fra konfliktperioden. (Afgørelse af spørgsmålet
om, hvorvidt lønmodtageren fortsat var ansat i virksomheden efter konfliktens
afslutning)).

(101) Af hensyn til rekrutteringen til disse former for frivillig tjeneste, er det
ikke fundet hensigtsmæssigt, at risikoen skulle påhvile arbejdsgiveren.

(102) Overskriften blev ved L 2014 720 ændret fra »Varighedsbegrænsning«
til »Revurderingstidspunkt«, da der ikke længere kan siges at være tale om
en begrænsning i form af et ophør af forsørgelse, hvis den sygemeldte ikke
opfylder en af forlængelsesreglerne, jf. om ændringerne, vejl 2015 9042.
Herefter bliver den sygemeldte, der har modtaget sygedagpenge i det
omhandlede tidsrum, som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og
som ikke er omfattet af en af forlængelsesreglerne, berettiget til et
jobafklaringsforløb efter beskæftigelsesindsatslovens kapitel 18 med
ressourceforløbsydelse efter aktivlovens kapitel 6 b.

(103) Personer, der opfylder forlængelsesreglerne, vil således fortsat modtage
sygedagpenge indtil udløbet af en eller flere af forlængelsesreglerne. Personer,
der efter revurderingen, før den sygemeldte har modtaget sygedagpenge i 22
uger i de 9 forudgående måneder, eller efter udløbet af en eller flere
forlængelser af sygedagpengene, ikke opfylder en af
forlængelsesbetingelserne, har ret til at få et jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse, jf. stk. 2.

(104) Ændret ved L 2010 1599. Når en selvstændig har tegnet en
sygedagpengeforsikring, kan den selvstændige få udbetalt dagpenge fra
kommunen også i de første 2 uger fra fraværsperioden. Ved opgørelse af
sygedagpengeperioden for selvstændige skal der som hidtil fratrækkes 2 uger,
mens der for lønmodtagere i konsekvens af udvidelsen af arbejdsgiverperioden
skal fratrækkes 30 kalenderdage.

(105) Indføjet ved L 2010 1539 som en konsekvens af, at der ikke udbetales
sygedagpenge på søgnehelligdage, jf. § 53 a.

(106) § 24 a indføjet ved L 2014 1486. Bestemmelsen indebærer, at personer,
der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen,
hvis de havde været fri af tidsbegrænsningen i § 24, har ret til at få et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

(107) Herunder også, når kommunen forlods udbetaler sygedagpenge til en
lønmodtager, fordi arbejdsgiveren ikke anser sig for at være forpligtet til at
betale, jf. § 72, stk. 1.

(108) F.eks. ansatte i fleksjob.
(109) Dvs. i tilfælde, hvor arbejdsgiverens forpligtelse til at udbetale
sygedagpenge ophører i løbet af arbejdsgiverperioden, og kommunen
udbetaler sygedagpenge i resten af arbejdsgiverperioden.

(110) Også i tilfælde, hvor der er ret til f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, men
hvor de ikke udbetales fra a-kassen, f.eks. pga. regler om karantæne, indtræder
retten til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse først ved ophøret
af retten til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse,
dvs. som udgangspunkt efter 14 dage.
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(111) Det gælder også i de tilfælde, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende
har tegnet forsikring efter § 45.

(112) Stk. 6 og 7 indføjet ved L 2015 1868. Stk. 6 ændret ved L 2017 1541,
der gjorde ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig
sygdom permanent.
Herefter kan en person, der er omfattet af stk. 1, i stedet for et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse vælge at modtage
sygedagpenge, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig
sygdom.
Kommunens afgørelse om ret til sygedagpenge i disse tilfælde forudsætter,
at der er en konkret, individuel lægelig dokumentation for, at sygemeldte har
en livstruende, alvorlig sygdom, normalt i form af en statusattest fra den
praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat
lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering.
Personen har ret til at vælge mellem at modtage sygedagpenge fra kommunen
eller et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. For en person, der
er på deltid – og dermed f.eks. kun ville have ret til sygedagpenge for 25
timer pr. uge – kan det efter omstændighederne være en fordel at vælge et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, idet denne ikke beregnes i
forhold til den tidligere ansættelse.

(113) §§ 24 b- 24 c indføjet ved L 2015 1868. § 24 b, stk. 1, og § 24 c, stk. 1,
3. pkt., ændret ved L 2017 1669, der gjorde ordningen med ret til
sygedagpenge ved livstruende , alvorlig sygdom permanent.
Herefter kan personer, der er i et jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse, og som har en livstruende alvorlig sygdom, vælge
at overgå til sygedagpenge fra kommunen, forudsat at sygedagpengelovens
grundlæggende betingelser, herunder uarbejdsdygtighed og
beskæftigelseskravet i §§ 32, 34 eller 42, er opfyldt. Beskæftigelseskravet
skal være opfyldt på det tidspunkt, da en læge vurderer, at
uarbejdsdygtigheden skyldes en livstruende, alvorlig sygdom, se dog
overgangsreglen i ændringslovens § 7.

(114) En person, der er i et jobafklaringsforløb, men som ikke får udbetalt
ressourceforløbsydelse på grund af fradragsreglerne i aktiveringslovens § 69
j, er også omfattet.
Personer, som har frasagt sig at deltage i et jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse, er derimod ikke omfattet. En person, der bor i et
andet land og ikke er i et ansættelsesforhold i Danmark, og som derfor ikke
er berettiget til et jobafklaringsforløb, er heller ikke omfattet.

(115) Der skal foreligge konkret, individuel lægelig dokumentation for, at den
sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Sædvanligvis i form af en
statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En
kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering.

(116) Som udgangspunkt kan kommunen lægge den foreliggende lægeerklæring
til grund, medmindre den får oplysninger om, at uarbejdsdygtighed på grund
af livstruende, alvorlig sygdom er lægeligt dokumenteret tidligere, f.eks. i
en sygehusjournal.

(117) Som ved andre afgørelser efter sygedagpengeloven skal reglerne i
retssikkerhedsloven og forvaltningsloven om f.eks. tilstrækkelig oplysning
af sagen, om partshøring, eller om en helhedsvurdering ved ophør af en
erhvervsrettet foranstaltning, iagttages.

(118) Udbetalingen af sygedagpenge kan ikke forlænges efter
forlængelsesreglerne i § 27, men hvis personen fortsat er uarbejdsdygtig på
grund af sygdom (som ikke er livstruende og alvorlig) har den pågældende
ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

(119) Omhandler en særlig varighedsbegrænsning for personer, som har nået
folkepensionsalderen, modtager seniorpension eller førtidspension bortset
fra invaliditetsydelse, eller som ville kunne få førtidspension på grund af
svigtende helbred, hvis ikke andre årsager forhindrer dette. Da
varighedsbestemmelsen retter sig mod pensionister, herunder
folkepensionister, følger aldersgrænsen, som tidligere var 65 år, efter
ændringen ved L 2006 1587 folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social
pension, således at der tages højde for den gradvise forhøjelse heraf.

Bestemmelsen skal sammenholdes med bestemmelsen i lovens § 29 om
adgang til at forlænge sygedagpengeperioden.

(120) Sygedagpengeperioden kan således ikke forlænges forholdsmæssigt, fordi
der kun er udbetalt nedsatte sygedagpenge.

(121) Ved L 2009 480 udvidedes den generelle sygedagpengeperiode for
førtidspensionister m.v. fra 13 til 26 uger. Arbejdsgivere, der udbetaler løn
under sygdom til denne personkreds, får som følge heraf også ret til at få
refunderet sygedagpengene i den udvidede periode.
Udvidelsen betyder sammen med adgangen til at forlænge
sygedagpengeperioden med op til 26 uger, at de omfattede personer i alt har
ret til udbetaling af sygedagpenge eller refusion i op til 52 uger. De
pågældende omfattes endvidere af kommunens opfølgningsindsats og bliver
dermed støttet i at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

(122) Tilføjet ved L 2012 154. Tidligere ophørte udbetalingen af sygedagpenge
til en sygemeldt, der tilkendes førtidspension, først efter udløbet af
varighedsbegrænsningen i § 25. Det betød, at udbetalingen af sygedagpenge
i disse tilfælde først ophørte, når der var udbetalt sygedagpenge i mere end
26 uger i de 12 forudgående kalendermåneder. Sygedagpengene blev ikke
modregnet krone for krone. Den sygemeldte person, der fik udbetalt
førtidspension, kunne således sammenlagt få en højere ydelse end
førtidspensionen.
Både for at undgå dobbeltforsørgelse i situationer, hvor den sygemeldte
tilkendes førtidspension og ofte ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet,
og af administrative hensyn ændredes reglerne således, at udbetalingen af
sygedagpengene for den omhandlede personkreds ophører, når den sygemeldte
får udbetalt førtidspension.

(123)Af hensyn til kommunens administration ophører retten til sygedagpenge
i de tilfælde, hvor en pension tilkendes med tilbagevirkende kraft, først dagen
efter, at der er truffet afgørelse om pension. Efter reglerne om førtidspension
skal kommunen træffe afgørelse om tilkendelse eller afslag på førtidspension
senest tre måneder efter, at sagen er overgået til behandling efter
førtidspensionsreglerne. Udbetaling sker månedsvis bagud med virkning fra
den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om tilkendelse af
førtidspension. Førtidspensionen bliver dog senest udbetalt med virkning fra
den 1. i måneden efter, at der er forløbet tre måneder fra sagen er påbegyndt.
Sker tilkendelsen efter, at der er forløbet tre måneder fra sagens påbegyndelse,
skal der derfor ske efterbetaling af pensionen.

(124) Reglen forhindrer, at der i tilfælde, hvor den sygemeldte lige efter 3
måneders-perioden får tilkendt førtidspension (efter pensionslovens regler
med den virkning, at pensionen udbetales fra den første i den efterfølgende
måned), opstår en periode, hvor den pågældende hverken er berettiget til
sygedagpenge eller pension. F.eks. vil en person med en pensionssag, der
påbegyndes 3. april og hvor der træffes afgørelse om ret til pensionen den 5.
juli, først have ret til at få pension udbetalt med virkning fra den 1. august.
Udbetalingen af sygedagpenge kan dog heller ikke i disse tilfælde fortsætte
ud over varighedsbegrænsningen i stk. 1. I Ankestyrelsens principafgørelse
N-4-08 er det f.eks. fastslået, at en afgørelse om ret til pension først fik
virkning et stykke ud i fremtiden, fordi den pågældende ved
pensionsafgørelsen modtog løn fra et fleksjob i en opsigelsesperiode. Uden
»medmindre udbetalingen af sygedagpenge forinden ophører efter stk. 1«,
må denne praksis antages at medføre, at en sygemeldt person i fleksjob, som
fik tilkendt en førtidspension, og først ville kunne få udbetalt pensionen
fremtidigt efter opsigelsesvarslets og lønnens ophør, kunne være berettiget
til sygedagpenge ud over varighedsbegrænsningen i § 25, stk. 1, på 26 uger.
En person, der efter at have fået tilkendt førtidspension kommer i
beskæftigelse og derefter i en periode bliver uarbejdsdygtig på grund af
sygdom, kan være berettiget til sygedagpenge, hvis de almindelige betingelser
herfor, herunder beskæftigelseskravet, er opfyldt.

(125) Ændret ved L 2010 1539. Herefter medregnes søgnehelligdage heller
ikke ved opgørelse af den særlige sygedagpengeperiode på 26 uger, der
gælder for personer omfattet af § 25, stk. 1. Hermed sikres, at der ved
opgørelsen af sygedagpengeperioden i forbindelse med
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varighedsbegrænsningen ikke medregnes dage, hvor den sygemeldte ikke
har været berettiget til sygedagpenge på søgnehelligdage.

(126) Ophævelsen ved L 2014 720 indebærer, at alle sygemeldte for at være
berettiget til sygedagpenge skal opfylde det almindelige beskæftigelseskrav
i § 32 for lønmodtagere og § 42 for selvstændige, hvad enten de tidligere har
nået revurderingstidspunktet efter en sammenhængende sygedagpengeperiode
eller efter flere sygedagpengeperioder, og hvad enten der er tale om
pensionister eller andre. Derudover er det - som hidtil - en grundlæggende
forudsætning for på ny at være berettiget til sygedagpenge, at den sygemeldte
ikke længere er omfattet af § 24, stk. 1. Det betyder, at den sygemeldte ikke
ved fornyet sygdom er berettiget til sygedagpenge, hvis der er udbetalt
sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående måneder.

(127) I bestemmelsen fastsættes det, i hvilke tilfælde kommunen træffer
afgørelse om at fravige den almindelige varighedsbegrænsning i § 24 og
forlænge sygedagpengeperioden ud over 52 uger. Der er ikke grundlag for
at antage, at en af forlængelsesreglerne i § 27 skulle have forrang for en
anden, jf. principafgørelse 142-10.
U 2016.140 H (en kommunes afgørelse om ophør af sygedagpenge var
ugyldig, og kommunens senere afgørelse om ophør af sygedagpengene kunne
ikke tillægges virkning tilbage fra datoen for den ugyldige afgørelse).
JUR I/2016 40-50: Trine Schultz og John Klausen »Ugyldige afgørelser i
socialretten II«.

(128) Der skal med revalideringen være en klar forventning om, at den
sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. med
beskæftigelse på normale vilkår. Forlængelse kan ske, uanset om der ved
varighedsbegrænsningens indtræden er fastlagt en erhvervsplan. Det har
således alene betydning, om kommunen skønner, at det er overvejende
sandsynligt, at der på et senere tidspunkt vil blive iværksat revalidering.
Forlængelse af perioden kan ske indtil det tidspunkt, hvor den egentlige
revalidering bliver iværksat. Se U 2006 2912 V (kommunes afgørelse om at
standse udbetaling af sygedagpenge var ugyldig; erstatning på 150.000 kr.).

(129) Formålet med bestemmelsen er at give mulighed for forlængelse af
sygedagpengeudbetalingen i de situationer, hvor der ikke inden
varighedsbegrænsningen er sket en sådan afklaring af sygemeldtes
arbejdsevne, at der kan træffes beslutning om, hvilke tilbud der kan
iværksættes. Den mulige forlængelsesperiode blev ved L 2010 247 udvidet
fra 26 til 39 uger, navnlig med sigte på komplekse sygedagpengesager med
væsentlige ændringer i sygdomsforløbet. Ved L 2014 720 blev
forlængelsesperioden udvidet med yderligere 30 uger. Det betyder, at den
samlede periode for personer, der har ret til at få forlænget udbetalingen af
sygedagpenge efter disse bestemmelser, er uændret set i forhold til den
tidligere begrænsning på 52 uger i § 24.
Ankestyrelsen lagde ved behandlingen af 2 sager i principafgørelse D-9-02
til grund, at det overordnede formål med bestemmelsen er at forlænge
sygedagpengeretten med op til 2 x 13 uger (efter formuleringen i den
dagældende lov kunne forlængelse ske i op til 2 x 13 uger), hvis der på det
tidspunkt, hvor der ikke er andre forlængelsesmuligheder, mangler en
afklaring af den sikredes arbejdsevne til brug for beslutning om, hvilken
hjælp der videre skal tilbydes. Ankestyrelsen fandt som udgangspunkt ikke,
at en uafklaret helbredsmæssig situation er til hinder for at forlænge. Det må
dog forudsættes, at det på afgørelsestidspunktet vurderes, at afklaringen af
arbejdsevnen forventes at kunne ske indenfor højst 39 uger.
Bestemmelsen kan også anvendes, selvom sygedagpengene har været
forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 4, jf. principafgørelse 152-12.
U 2014 3146 Ø (kommune erstatningsansvarlig for manglende
arbejdsprøvning), U 2015 124 Ø (lignende afgørelse).

(130) Sygedagpengeudbetalingen kan således forlænges i op til 134 uger (ved
L 2014 720 udvidet med 30 uger), hvis den sygemeldte er under eller venter
på lægebehandling, og kommunen på baggrund af en lægelig vurdering og
oplysningerne i sagen i øvrigt, jf. § 7, vurderer, at den sygemeldte kan
genoptage arbejdet inden for dette tidsrum. I alt kan der således i disse tilfælde
udbetales sygedagpenge i op til 3 år regnet fra 1. sygefraværsdag.

Bestemmelsen tilgodeser således bl.a. personer, der er i et længerevarende
behandlingsforløb, som f.eks. gigtpatienter, som det kan være tidskrævende
at finde den rette medicin til, eller alvorligt skadede f.eks. trafikofre, for hvem
der er en god beskæftigelsesprognose, hvis de får lidt mere tid til
genoptræning end efter den hidtidige forlængelsesregel. Det gælder også
behandling af en række andre lidelser, herunder i et vist omfang tilfælde,
hvor lidelsen er vanskelig at udrede, og hvor det derfor kan tage tid, før den
rette behandling findes.
Det forudsættes, at der er en sikker forventning om, at den pågældende skal
være arbejdsdygtig inden for forlængelsesperioden.
Hvis grundlaget for den lægelige vurdering ikke er tilstrækkelig, fordi den
sygemeldte f.eks. afventer en undersøgelse hos en speciallæge eller operation,
hvis udfald vil være afgørende for prognosen og dermed tidshorisonten for
helbredelsen, vil kommunen efter praksis kunne standse sygedagpengene og
udsætte afgørelsen i et kortere tidsrum, jf. principafgørelse D-7-95, hvor den
sygemeldte højst en måned senere skulle til en undersøgelse, der gav en
forventning om, at afgørelsesgrundlaget ville blive væsentligt forbedret.
Afgørelsen om forlængelse kunne dog ikke udsættes i 8 uger, jf.
principafgørelse 123-11. Hvis der, når resultatet foreligger, er grundlag for
at forlænge udbetalingen af sygedagpenge, efterbetales sygedagpengene for
perioden fra varighedsbegrænsningens indtræden.
Fysioterapeutisk behandling på baggrund af en lægeordination vil kunne
betragtes som lægebehandling i lovens forstand, jf. principafgørelse 102-12.

(131)Ændret ved L 2014 720. Inden den sygemeldte når revurderingstidspunktet
efter 22 uger på sygedagpenge, jf. § 24, skal kommunen træffe afgørelse om,
hvorvidt sygedagpengeperioden kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne
i § 27, jf. retssikkerhedslovens § 7 a. Kommunen skal i denne forbindelse
tage stilling til, om den sygemeldtes sag skal forelægges rehabiliteringsteamet
med henblik på en vurdering af, om borgeren skal have ressourceforløb,
fleksjob eller førtidspension. Hvis kommunen vurderer, at borgerens sag skal
forelægges rehabiliteringsteamet, skal kommunen træffe afgørelse om, at
borgeren har ret til forlængelse af sygedagpengeperioden efter bestemmelsen.
Sagen skal forelægges for rehabiliteringsteametmed henblik på, at kommunen
hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløbsydelse, fleksjob eller
førtidspension. Det er i denne sammenhæng forudsat, at sagen kan behandles
i rehabiliteringsteamet inden for en periode på 4 uger. Denne forudsætning
baserer sig på at der ikke skal indhentes nye lægelige oplysninger til brug
for teamets behandling i de tilfælde, hvor der allerede i forbindelse med den
første opfølgningssamtale er indhentet en lægeattest, forudsat at der ikke er
sket væsentlige ændringer i den sygemeldtes helbredstilstand. Efter sagens
behandling i teamet skal kommunen hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen.
I eksempelvis sager om førtidspension skal kommunen efter pensionslovens
§ 21 som udgangspunkt træffe afgørelse seneste 3 måneder efter tidspunktet
for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension.
Ændringen betyder, at en sygedagpengemodtager, når kommunen har
vurderet, at en sag skal behandles i revalideringsteamet, modtager
sygedagpenge frem til det tidspunkt, hvor personen overgår til ressourceforløb
med ressourceforløbsydelse, til fleksjob/ledighedsydelse eller til
førtidspension. For de sygemeldte, hvor behandlingen af sagen ikke fører til
ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, følger det af § 24, stk. 2, at de
får ret til at få et jobafklaringsforløb efter beskæftigelsesindsatslovens kapitel
12 b med ressourceforløbsydelse efter aktivlovens kapitel 6 b, hvis de forsat
er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, når sygedagpengene ophører. Det
gælder dog ikke, hvis de kan forlænges efter en af de øvrige forlængelsesregler
i § 27, stk. 1.

(132) Ændret ved L 2014 720. Efter tidligere praksis fortolkedes
forlængelsesbestemmelsen indskrænkende, således at der kun var ved sygdom
i terminalfasen kunne ske forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.
Bestemmelsen blev udvidet til at omfatte tilfælde, hvor en læge vurderer, at
den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom, men det er således ikke
en betingelse, at den sygemeldte er i terminalfasen. Kommunens afgørelse
om forlængelse af sygedagpengeydelsen som følge af en livstruende, alvorlig
sygdom, skal ske på baggrund af en konkret, individuel lægelig vurdering,
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sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden
behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage
denne vurdering. Herved sikres det, at vurderingen ikke udelukkende baserer
sig på en diagnose. I vurderingen af, om der er tale om livstruende, alvorlig
sygdom, lægges vægt på, at der er begrundet tvivl om overlevelse. Som
eksempler på diagnoser og sygdomme med livstruende og alvorligt forløb
kan nævnes kræft, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og sværere psykoser.

(133) Sygedagpengeperioden kan i disse tilfælde forlænges, hvis blot anmeldelse
af arbejdsskaden til Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskabet er sket
inden udbetalingen af sygedagpengene faktisk er standset, jf. principafgørelse
D-16-07 og principafgørelse D-105-09.
Dagpengeudbetalingen kan fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet
afgørelse om erhvervsevnetabserstatning. Ved principafgørelse D-18-03 er
det afgjort, at det er en betingelse for forlængelse, at den aktuelle sygemelding
har sammenhæng med den verserende arbejdsskadesag.

(134)Ændret ved L 2014 720, således at det blev præciseret, at der kan forlænges
efter § 27, stk. 1, nr. 7, når der er søgt om førtidspension på det foreliggende
grundlag, jf. pensionslovens § 17, stk. 2, uanset at en pensionssag efter denne
lov først anses for påbegyndt, efter at den er forelagt for rehabiliteringsteamet.
Dette er i overensstemmelse med Ankestyrelsens sygedagpengepraksis, idet
Ankestyrelsen har oplyst, at principafgørelse D-29-04 fortsat finder
anvendelse efter førtidspensions- og fleksjobreformen. Det fremgår af denne
afgørelse, at den sygemeldtes ansøgning om førtidspension måtte anses for
omfattet af ordlyden i § 27, stk. 1, nr. 7.

(135) Nr. 7, andet led, indføjet ved L 2016 625.
Herefter kan kommunerne forlænge sygedagpengeperioden, også i de sager
om førtidspension, som kommunen behandler uden om rehabiliteringsteamet.
Bestemmelsen er en konsekvens af L 2016 456. Den indebærer, at kommunen
skal træffe afgørelse om forlængelse af sygedagpengeperioden i de sager om
førtidspension, hvor kommunen efter social pensionslov § 18, stk. 2, 2. pkt.
har vurderet, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan
forbedres, og sagen derfor ikke skal forelægges for rehabiliteringsteamet.
I forbindelse med kommunens revurdering inden ophøret af sygedagpenge
efter § 24 tager kommunen stilling til, om sagen skal forelægges
rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af, om pågældende skal
have ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Samtidig skal kommunen
herefter vurdere, om det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan
forbedres, og sagen derfor ikke forelægges rehabiliteringsteamet. I givet fald
har den pågældende ret til forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge efter
§ 27, stk. 1, nr. 7. Udbetalingen af sygedagpenge forlænges frem til det
tidspunkt, da den sygemeldte overgår til førtidspension.

(136) Ved afgørelsen af, om dagpengeretten kan forlænges efter bestemmelsen
i stk. 1, nr. 3 skal der ses bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter
på behandling på et offentligt sygehus. Ved principafgørelse D-18-98 afgjorde
Dagpengeudvalget, at ventetid på behandling også omfatter ventetid på
organtransplantation. Udvalget lagde vægt på, at bestemmelsen (der dengang
var fastsat i en tilhørende bekendtgørelse) efter sin ordlyd ikke udelukker
tilfælde, hvor der af andre grunde end sygehusets ressourcemæssige problemer
ventes på behandling på et offentligt sygehus. Udvalget lagde endvidere vægt
på, at pågældende ifølge de lægelige oplysninger forventedes raskmeldt og
i stand til at genoptage arbejdet inden for 26 uger (efter dagældende
lovgivning) efter en operation.

(137)Ophævelsen ved L 2014 720 skyldes, at det følger af retssikkerhedslovens
§ 7 a, at kommunen senest 2 uger før, en erhvervsrettet foranstaltning ophører,
skal tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at
bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Ved vurderingen skal borgeren,
egen læge, den faglige organisation, virksomheder m.fl. inddrages. Der skal
således foretages en helhedsvurdering af borgerens situation for bl.a. at undgå
afbrydelser i indsatsen over for borgere, som har behov for hjælp.

(138) Bestemmelsen omhandler betingelserne for at kunne forlænge
sygedagpengeperioden for de personer, der er omfattet af den særlige
varighedsbegrænsning i lovens § 25. Det er en betingelse, at der efter en

lægelig vurdering er sikker forventning om, at den pågældende kan være
arbejdsdygtig inden for 26 uger.

(139) Bestemmelsen fastlægger det beskæftigelseskrav, som en lønmodtager
skal opfylde i forhold til arbejdsgiveren, dvs. betingelserne for, hvornår
lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren indtræder. I
bestemmelsen fastlægges desuden arbejdsgiverperioden, dvs. den periode,
hvor det er arbejdsgiveren, der har pligten til at udbetale sygedagpenge til
lønmodtageren. Om beskæftigelseskrav ved sygedagpenge fra kommunen
henvises til § 32 med tilhørende noter.

(140) Beskæftigelse med en normal arbejdstid på mindre end 9 timer og 15
minutter pr. uge giver således ikke ret til sygedagpenge, jf. dog § 34. Det
forudsættes i øvrigt, at der har været tale om et løbende ansættelsesforhold
i de 8 uger, men der stilles ikke derudover krav til arbejdets omfang
umiddelbart forud for sygdommens indtræden eller i øvrigt til fordelingen
af arbejdstiden inden for de enkelte uger eller dage. Retten til sygedagpenge
fra arbejdsgiveren er afhængig af, om beskæftigelseskravet er opfyldt i forhold
til den enkelte arbejdsgiver, og retten til sygedagpenge indtræder derfor også
tidligst 8 uger efter ansættelsen hos den pågældende arbejdsgiver, jf. dog stk.
4 og noten dertil. I de tilfælde hvor det ikke er muligt at opgøre den faktiske
arbejdstid, opgøres timetallet ved anvendelse af samme beregningsmåde som
efter ATP-loven.

(141) Med henblik på tillige at omfatte de arbejdsgivere, der hovedsagelig
beskæftiger løsarbejdere mv., er bestemmelsen udformet således, at der er
ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, selv om lønmodtageren ikke har
været beskæftiget uafbrudt i de sidste 8 uger, hvis lønmodtageren inden for
de sidste 8 uger før fraværet har været beskæftiget hos den samme
arbejdsgiver i mindst 74 timer. Det er præciseret, at retten til sygedagpenge
fra arbejdsgiveren yderligere er betinget af, at lønmodtageren er på arbejde
den dag, hvor sygdommen indtræder, eller at lønmodtageren var på arbejde
den sidste arbejdsdag før 1. fraværsdag og skulle have været på arbejde den
dag, hvor sygefraværet begynder.

(142) Ændret ved L 2009 480. Arbejdsgiverne er således ikke - som efter de
tidligere regler - forpligtet til at udbetale sygedagpenge ud over
ansættelsesperioden. Hvis ansættelsen ophører i løbet af en arbejdsdag,
ophører arbejdsgiverens forpligtelse til at udbetale sygedagpenge først fra
dagen efter. Bestemmelsen får bl.a. betydning i de tilfælde, hvor lønmodtagere
måtte melde sig syge i forbindelse med en afskedigelse.
Reglen gælder ikke for beskæftigelsesforhold, hvor ansættelsen har varet
under 8 uger i træk. I modsat fald ville en arbejdsgiver ved brug af disse
ansættelsesformer helt undgå arbejdsgiverforpligtelsen og derved dels overføre
en økonomisk forpligtelse på det offentlige, dels være betydelig bedre stillet
rent økonomisk end arbejdsgivere, der beskæftiger fastansatte.

(143)Den sygemeldte, som ved ansættelsens ophør i arbejdsgiverperioden ikke
er berettiget til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i den resterende del af
arbejdsgiverperioden, er herefter berettiget til sygedagpenge fra kommunen.
Der er kun ret til sygedagpenge fra kommunen i den resterende del af
arbejdsgiverperioden. For derudover at være berettiget til sygedagpenge efter
arbejdsgiverperioden skal den sygemeldte opfylde en af betingelserne i § 32,
stk. 1.
Beregningen af sygedagpengene sker i disse tilfælde efter reglerne om
udbetaling af sygedagpenge fra kommunen. Sygedagpenge fra kommunen
beregnes på grundlag af et timetal på maksimalt 37 timer. Det betyder, at der
vil være et lille antal af personer, der får beregnet sygedagpengene på grundlag
af et lavere timetal, end hvis de havde været berettiget til sygedagpenge fra
arbejdsgiveren. Det gælder for personer, der arbejder mere end 37 timer om
ugen, og hvis ansættelse på grund af opsigelse eller afskedigelse ophører i
arbejdsgiverperioden.

(144)Ændret ved L 2014 720. Med henvisningen til § 47, stk. 1, 1. pkt., sikres,
at det klart fremgår, at sygedagpenge for den resterende del af
arbejdsgiverperioden beregnes efter reglerne om beregning af sygedagpenge
fra kommunen til lønmodtagere. Derved sikres, at kommunen også i denne
situation kan beregne sygedagpenge digitalt.
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(145) Bestemmelsen fastlægger det beskæftigelseskrav, som en lønmodtager
skal opfylde i forhold til kommunen, dvs. betingelserne for hvornår
lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra kommunen indtræder. Om
sygedagpenge fra arbejdsgiveren henvises til § 30 med tilhørende noter.

(146) Som følge af digitaliseringen af beskæftigelseskravet ændredes kravet
ved L 2014 720 til et krav om, at lønmodtageren skal være i aktuel
beskæftigelse på første fraværsdag og skal have været beskæftiget i mindst
240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for
sygefraværet og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst
40 timer i hver måned. Derved sikres, at der fortsat er krav om en aktuel
tilknytning til arbejdsmarkedet af et vist omfang for ret til sygedagpenge for
en lønmodtager. En lønmodtager, der f.eks. melder sig syg til arbejdsgiveren
2015-04-15, skal have opgjort beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge
fra kommunen ud fra kalendermånederne oktober, november, december 2014
og januar, februar og marts 2015. I disse 6 måneder skal der være mindst
240 indberettede timer i indkomstregistret, og de skal være fordelt således,
at der i 5 af månederne er mindst 40 timer i hver måned.
En lønmodtager anses som hidtil for at være i aktuel beskæftigelse på første
sygedag, når lønmodtageren er i et ansættelsesforhold i arbejdsretlig forstand
denne dag. Det betyder, at en person, som bliver syg dagen efter, at
ansættelsen hos arbejdsgiveren er ophørt, ikke omfattes af bestemmelsen.

(147) Efter ændringerne i arbejdsløshedsforsikringsloven ved L 2014 720 skal
ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som forud for sygdommen er
tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret, og som bliver syge under de første
14 dages sygdom, fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge eller
midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsløshedskassen. Som en
konsekvens heraf tilføjedes det i reglen, at beskæftigelseskravet over for
kommunen ligeledes er opfyldt, hvis den pågældende på tidspunktet for
sygefraværets start er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig
arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygefravær, men hvor retten
til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse ophører,
inden udløbet af de 14 dage. Hermed sikres, at personer, der under de første
14 dages sygdom får ydelse fra arbejdsløshedskassen, men hvis ret til
arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse udløber i
løbet af de første 14 dages sygdom, ikke står uden forsørgelsesgrundlag,
mens de stadig er syge, men kan overgå til at modtage sygedagpenge fra
kommunen.

(148) Reglen indebærer, at personer ansat i fleksjob automatisk opfylder
beskæftigelseskravet over for kommunen for ret til dagpenge ved sygdom.
Kommunen skal således i alle tilfælde afholde udgiften til sygedagpenge til
personer ansat i fleksjob fra 1. fraværsdag. Hermed sikres, at en person ansat
i fleksjob får ret til sygedagpenge også i situationer, hvor vedkommende kun
har været ansat i kort tid.

(149)Ændret ved L 2014 720. Opgørelsen af beskæftigelseskravet skal herefter
ske på baggrund af indberetninger til indkomstregistret, og ved opgørelsen
indgår timer, hvor lønmodtageren har haft lønarbejde, drevet selvstændig
virksomhed i væsentligt omfang forud for arbejdet som lønmodtager, modtaget
sygedagpenge, barseldagpenge efter barselloven, arbejdsløshedsdagpenge
eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter arbejdsløshedsforsikringsloven
m.v. Endvidere kan medregnes timer, hvor lønmodtageren har afholdt ferie
med løn eller feriegodtgørelse, eller har modtaget godtgørelse i en
opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond. Timer, for hvilke der er
udbetalt løn, og som er indberettet i henhold til indkomstregisterloven, kan
medregnes ved opgørelse af beskæftigelseskravet, hvis den beskæftigelse,
hvortil løntimerne er knyttet, kan betragtes som lønarbejde. Der kan således
medregnes timer, hvor lønmodtageren ikke har været i faktisk beskæftigelse,
men hvor arbejdsgiveren har udbetalt løn, f.eks. under ferie, sygdom, barsel,
barns 1. sygedag, jobafklaringsforløbmv. Det er det timetal, der er indberettet
til indkomstregistret, der skal medregnes. Beskæftigelse, der i henhold til
aftale anses som fuldtidsbeskæftigelse, selv om det udføres på kortere end
normal arbejdstid, kan medregnes med 37 timer ugentligt. Hvis det i
forbindelse med kommunens sagsbehandling konstateres, at der er fejl i
oplysningerne i indkomstregistret, f.eks. at der er opgivet et forkert antal

løntimer, er kommunen forpligtet til at meddele fejlen til indkomstregistret
(SKAT), jf. indkomstregisterlovens § 4. I det omfang kommunen har kendskab
til de rigtige oplysninger, eventuelt efter kontakt til arbejdsgiveren, kan
kommunen lægge disse oplysninger til grund for opgørelsen af
beskæftigelseskravet. Kommunen skal ikke afvente, at oplysningerne i
indkomstregistret bliver korrigeret i overensstemmelse med reglerne herom.
Timer, for hvilke lønmodtageren har modtaget sygedagpenge og dagpenge
efter barselloven, medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet.
Tilsvarende gælder timer med udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og
midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Timer med G-dage kan ligeledes
medregnes, idet disse timer i denne sammenhæng anses for at træde i stedet
for arbejdsløshedsdagpenge.

(150) Da lov om børnepasningsorlov blev ophævet med virkning fra 2011-06-
01, udgik den af bestemmelsen ved ændringen ved L 2014 720. Perioder med
dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter barselloven blev også
taget ud af bestemmelsen, idet disse timermed barseldagpenge kanmedregnes
til opfyldelse af timekravet på 240 timer efter § 32, stk. 1, nr. 1. Endelig skal
der ses bort fra dage, hvor lønmodtageren har været omfattet af en
arbejdskonflikt, ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet på 240 timer
inden for de seneste 6 kalendermåneder er opfyldt.

(151) Der har ikke været krav om, at kommunen, Udbetaling Danmark og
arbejdsløshedskasserne skal indberette antallet af timer, som en udbetaling
af sygedagpenge, barseldagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig
arbejdsmarkedsydelse dækker, når der sker indberetning af ydelsen til
indkomstregistret. Derfor gives ministeren hjemmel til at fastsætte regler om
indberetning af sådanne timer, jf. bkg 2014 807.

(152) Bkg 2019 833 om opgørelse af beskæftigelseskrav og berwegning af
sygedagpenge m.v.

(153) Med bestemmelsen reguleres det, fra hvilket tidspunkt retten til
sygedagpenge fra kommunen indtræder. Der er ikke ret til sygedagpenge for
den dag, hvor en lønmodtager på grund af sygdom må gå hjem, selv om der
er tale om en delvis sygemelding.
Det beskæftigelseskrav, der er nævnt i § 32, stk. 1, nr. 2, kan også opfyldes
på et tidspunkt, der ligger senere end 1. fraværsdag. Således opnår en
lønmodtager, der på et tidspunkt under sygefraværsperioden bliver
dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, ret til sygedagpenge
fra den dag, hvor den pågældende bliver berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

(154) Indføjet ved L 2014 720 og ændret ved L 2019 1555. Som en konsekvens
af, at der er ret til arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom
fra arbejdsløshedskassen, fastslås det, at retten til sygedagpenge fra
kommunen først indtræder, når retten til dagpenge under de første 14 dages
sygdom fra arbejdsløshedskassen er ophørt.

(155) Bestemmelsen omfatter alle, der ikke efter de almindelige regler har ret
til dagpenge fra 1. fraværsdag. Det er kommunen, der har
dagpengeforpligtelsen fra 1. fraværsdag over for lønmodtagere, der har været
udsat for arbejdsskader, hvor beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren
(§ 30) ikke er opfyldt. Det er uden betydning, om beskæftigelseskravet over
for kommunen (§ 32) er opfyldt.

(156) Stk. 3 tilføjet ved L 2012 269. Et dagpengeberettiget ledigt medlem af
en arbejdsløshedskasse skal herefter anmelde sygefraværet til
arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag, svarende til en lønmodtagers
pligt til at anmelde sygefravær til arbejdsgiveren. Derved sikres, at
arbejdsløshedskassen hurtigt får besked om sygefraværet og derved kan
indberette de nødvendige oplysninger til kommunen via SDPI-løsningen.

(157) En fyldestgørende grund kan f.eks. være, at medlemmet af
helbredsmæssige årsager, herunder ved hospitalsindlæggelse, ikke er i stand
til at overholde fristen. Et medlem - der ikke har en fyldestgørende grund -
som f.eks. først på tredje sygedag giver meddelelse til arbejdsløshedskassen
om sygefraværet, får således ikke ret til sygedagpenge fra kommunen på 1.
og 2. sygefraværsdag. Der er heller ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge for
disse 2 dage, idet medlemmet ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet
på grund af sygdom. Tilsvarende gælder i den situation, hvor
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arbejdsløshedskassen først får meddelelse om medlemmets sygefravær i
forbindelse med medlemmets indsendelse af dagpengekortet.

(158) Bkg 2019 1170 om a-kasses pligt til at vejlede mv.
(159)Ændret ved L 2009 480 som en følge af reglen om en ny lægeerklæring
(mulighedserklæring) i § 36 a. Som konsekvens heraf ophævedes reglerne
om lægeerklæring i de tidligere stk. 3-5. Endvidere flyttedes
sanktionsbestemmelsen i § 37 for at aflevere lægeerklæringen for sent til §
36 a.
Reglen svarer med konsekvensændringer som følge af indførelsen af den nye
lægeerklæring til den hidtidige § 37. Dog er ordet »fyldestgørende begrundelse
for« i 2. pkt. erstattet af »rimelig grund til« for at anvende et mere tidssvarende
ord og skabe overensstemmelse med øvrige udtryk anvendt i § 21. Der er
således ikke tilsigtet nogen indholdsmæssig ændring i bestemmelsen, idet
det under alle omstændigheder må forudsættes, at begrundelsen er
fyldestgørende.

(160) Ved L 2009 480 indførtes hermed en ny lægeerklæring, en
mulighedserklæring, med fokus på de muligheder, som lønmodtageren har
for at udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen. Samtidig ophæves den
hidtidige lægeerklæring til virksomheden »Lægeerklæring om
uarbejdsdygtighed« som konsekvens heraf. Mulighedserklæringen anvendes
som led i indsatsen for at fastholde en sygemeldt lønmodtager og for at øge
muligheden for hel eller gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen.
Mulighedserklæringen anvendes, hvis der i dialogen mellem arbejdsgiveren
og lønmodtageren er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner lønmodtageren
kan varetage. Arbejdsgiveren kan forlange mulighedserklæringen udarbejdet
ved såvel kortvarigt, gentaget som langvarigt sygefravær.
Mulighedserklæringen består af to dele. Den første del indeholder
arbejdsgivers og lønmodtagers vurdering af sygdommens betydning for
lønmodtagerens arbejde, og den anden del indeholder lægens vurdering.
Arbejdsgiverens ret til efter § 36 at kræve en skriftlig sygemelding af
lønmodtageren berøres ikke. Arbejdsgiverens ret til at kræve nærmere
oplysning om varigheden af funktionærens sygdom efter funktionærlovens
§ 5, stk. 4, berøres heller ikke.
Arbejdsgiveren kan i øvrigt efter de arbejdsretlige regler kræve en
lægeerklæring, hvis andet ikke er aftalt, idet arbejdsgiver kan bede om
dokumentation for, at lønmodtageren har lovligt forfald.

(161) I erklæringen beskrives arbejdsgivers og lønmodtagers vurdering af
lønmodtagerens funktionsnedsættelser og hvilke begrænsninger, sygdommen
medfører i de arbejdsfunktioner, som lønmodtageren normalt udfører. Hvis
arbejdsgiver og lønmodtager har aftalt skåneinitiativer, beskrives disse også.
Det kan f.eks. være, at arbejdsgiver og lønmodtager har aftalt, at arbejdet
tilpasses, omplacering, ændrede arbejdsopgaver, hjemmearbejde,
kollegahjælp, ledelsesstøtte, fysisk træning mv. Udfyldelse af den første del
af erklæringen er en forudsætning for, at lægen kan udfylde anden del af
erklæringen.
Samtalen mellem arbejdsgiver og lønmodtager om udfyldelse af denne del
af lægeerklæringen kan eventuelt finde sted samtidig med den samtale, som
arbejdsgiveren skal holde med den sygemeldte inden udgangen af 4. sygeuge,
jf. § 7 a. Lønmodtageren kan lade sig bistå af tillidsrepræsentanten eller anden
bisidder.

(162) Lægens vurdering er således en konkret vurdering af den pågældende
lønmodtager, lønmodtagerens sygdom og sygdommens betydning for
lønmodtagerens arbejde. Lægen tager stilling til, om de arbejdsforhold, som
arbejdsgiveren og lønmodtageren har beskrevet i den første del, er forsvarlige
i forhold til helbredet, og om fravær på grund af sygdom fra arbejdet kan
tilrådes. Lægen kan anføre sine forslag til skåneinitiativer og kan også anføre,
om der efter lægens vurdering er behov for, at arbejdet bliver tilpasset
yderligere, eller at de skåneinitiativer, som arbejdsgiver og lønmodtager har
aftalt, ikke er nødvendige. Endelig giver lægen et skøn over den periode,
hvor arbejdet skal tilpasses, eller hvor helt eller delvist fravær fra arbejdet
anses for påkrævet.

(163)Der er således ikke noget krav om, at lønmodtageren skal have været syg
et vist tidsrum, før lægeerklæringen kan udarbejdes. Erklæringen kan også

forlanges udarbejdet i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger
- dvs. erklæringen kan forlanges udarbejdet på et tidspunkt, hvor
lønmodtageren ikke er sygemeldt, men har gentagne sygemeldinger bag sig.
For at sikre kontinuitet i indsatsen i et sygeforløb kan den sygemeldte
medbringe en kopi af mulighedserklæringen til den førstkommende
opfølgningssamtale i jobcentret. Kommunen kan evt. ved opfølgningen
anmode om at se mulighedserklæringen. På www.ams.dk ligger link til
mulighedserklæring og vejledning i at udfylde mulighedserklæringen.

(164) En rimelig grund kan være, at lønmodtageren ikke kan møde op på grund
af sygdommen.
Da det er sygedagpengene fra arbejdsgiver, der kan bortfalde ved udeblivelse,
får bestemmelsen kun betydning for samtaler, der finder sted i
arbejdsgiverperioden. Hvis samtalen finder sted efter arbejdsgiverperiodens
udløb, kan sygedagpengene ikke bortfalde, hvis lønmodtageren udebliver fra
samtalen, uden at sygdommen er årsag til udeblivelsen. I disse situationer
kan arbejdsgiveren benytte de almindelige arbejdsretlige sanktioner, som
f.eks. en advarsel, hvis lønmodtageren ikke møde op til samtalen.

(165) Ophævet ved L 2009 480 i forbindelse med indførelsen af
mulighedserklæringen. Som følge heraf blev bestemmelsen i § 37 om sanktion
for at aflevere lægeerklæring for sent flyttet til § 36, stk. 3, hhv. § 36 a.

(166) Stk. 1-5 blev ændret ved L 2012 269. Fristen for en lønmodtager og et
dagpengeberettiget ledigt medlem af arbejdsløshedskassen, der skal anmode
om sygedagpenge fra kommunen, regnes herefter fra afsendelsen af
underretningsbrevet fra Nemrefusion og ikke fra 1. fraværsdag.
Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage
efter afsendelsen af underretningsbrevet fra Nemrefusion på baggrund af
arbejdsgiverens eller arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefraværet.

(167) Reglerne sikrer, at lønmodtageren får mulighed for at anmode om
sygedagpenge fra kommunen trodsmanglende afsendelse af underretningsbrev
fra Nemrefusion. Dette kan skyldes, at arbejdsgiveren eller
arbejdsløshedskassen ikke har anmeldt sygefraværet via Nemrefusion, eller
at der ved en fejl ikke er afsendt et underretningsbrev til lønmodtageren.
Der ændres ikke på reglen i § 38, stk. 6, om, at hvis anmodning om
sygedagpenge indgives senere end fristen, har lønmodtageren først ret til
sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen er modtaget.

(168) Som en konsekvens af, at de fuldt ledige efter ændringerne ved L 2014
720 fik ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse
fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom, ændredes
bestemmelsen ved samme lov, således at et medlem, der har fået udbetaling
fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygefravær, og som ikke
har fået underretningsbrevet fra Nemrefusion, har en frist på 3 uger fra den
sidste dag, hvor medlemmet havde ret til ydelse fra arbejdsløshedskassen,
til at søge om sygedagpenge fra kommunen. De delvist ledige skal ikke have
udbetaling fra arbejdsløshedskassen. Deres 3-ugers frist regnes derfor fortsat
fra første fraværsdag.

(169) Det beror på en konkret vurdering, om kommunen skønner, at det er
nødvendigt at indhente en lægeerklæring.

(170) Kommunen afgør, om der skal indhentes erklæring, eller der foreligger
en egnet erklæring eller andre oplysninger. Endvidere afgør kommunen,
hvilke erklæringer og hvor mange der skal indhentes i en sag. Ankestyrelsen
har i principafgørelse D-2-06 fundet, at kommunen, som led i opfølgningen
kunne kræve, at den sygemeldte lod sig undersøge af den af kommunen
ønskede speciallæge.

(171) Det er bl.a. relevant, at kommunen oplyser om baggrunden for, at der
ønskes en lægeattest, den sygemeldtes vigtigste helbredsklager, relevante
sociale oplysninger samt hvilke relevante lægelige oplysninger, kommunen
allerede har. Herudover skal kommunen stille relevante spørgsmål, f.eks. om
sygdommens betydning og varighed i forhold til indsatsen for
arbejdsfastholdelse med henblik på, at lægen kan målrette oplysningerne i
erklæringen.

(172) Ændringen ved L 2012 269 sikrer, at arbejdsgivere, der udbetaler løn
under sygefraværet, først skal anmelde en lønmodtagerens sygefravær, hvor
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sygefraværet er ud over arbejdsgiverperioden, som fra 2012-01-02 blev
udvidet til 30 kalenderdage.

(173) Efter den tidligere § 38, stk. 4, skulle en arbejdsgiver, der ikke udbetaler
løn under sygefraværet, anvende SDPI-løsningen, når arbejdsgiveren skal
afgive oplysninger til kommunens behandling af lønmodtagerens ret til
sygedagpenge fra kommunen. Der var ikke fastsat en frist for arbejdsgiverens
afgivelse af oplysningerne. Denne regel blev ophævet og erstattet af en pligt
for arbejdsgiveren til at anmelde lønmodtagerens sygefravær til kommunen.
Udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, skal
arbejdsgiveren anmelde lønmodtagernes sygefravær til kommunen senest en
uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, hvis fraværet strækker
sig ud over arbejdsgiverperioden.

(174)Ved denne anmeldelse skal arbejdsgiveren afgive de samme oplysninger,
som arbejdsgiveren har pligt til at afgive til brug for lønmodtagerens
sygedagpengesag.
Reglen sikrer, at lønmodtagerens sygedagpengesag kan oprettes digitalt i
kommunen på baggrund af arbejdsgiverens anmeldelse i SDPI-løsningen.

(175)Ændret ved L 2009 283 og ved L 2013 357. Herefter skal en arbejdsgiver
anmelde sygefraværet via Nemrefusion.

(176) Tilføjet ved L 2014 720. Arbejdsgiveren fik herved mulighed for at vælge
at oplyse kommunen om sygdommens betydning for lønmodtagerens
muligheder for at arbejde i den situation, hvor arbejdsgiveren anmelder
fraværet efter § 40, men uden at anmode kommunen om at iværksætte en
tidlig opfølgning.

(177) Tilføjet ved L 2012 269 og ændret ved L 2015 742. Det fremgår af § 1,
stk. 8, i bkg 2012 1111 om Nemrefusion, at for alle modtagne indberetninger
fra en arbejdsgiver eller en arbejdsløshedskasse, skal Nemrefusion udsende
underretningsbrev til lønmodtageren eller den forsikrede ledige.
Lønmodtagerenmodtager således et underretningsbrev fra Nemrefusion efter
arbejdsgiverens afgivelse af oplysninger til Nemrefusion. Er lønmodtageren
enig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet, skal lønmodtageren
ikke foretage sig yderligere. Er lønmodtageren derimod ikke enig i
oplysningerne, skal lønmodtageren orientere kommunen. Modsat tidligere
fastsætter reglen en frist for lønmodtagerens orientering af kommunen. Herved
sikres det, at kommunen efter udløbet af fristen kan have en berettiget
forventning om, at lønmodtageren er enig i arbejdsgiverens oplysninger, og
at sagen er oprettet på det rigtige grundlag.

(178) Som en konsekvens af, at der for de fuldt ledige er ret til
arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom fra
arbejdsløshedskassen, ændredes ved L 2014 720 anmeldelsesfristen for
arbejdsløshedskassen til kommunen, så anmeldelse i disse sager først skal
ske senest 3 uger efter, at medlemmet har givet besked om sygefraværet, og
kun hvis medlemmet er syg ud over den periode, hvor der er ret til ydelse fra
arbejdsløshedskassen.

(179) Indføjet ved L 2014 720. For de medlemmer, der ved anmeldelsen af
sygefraværet til arbejdsløshedskassen oplyser at være delvist ledige,
opretholdtes anmeldelsesfristen på senest 1 uge, dvs. at arbejdsløshedskassen
skal anmelde f.eks. et medlem, der arbejder på deltid og får supplerende
dagpenge, efter senest 1 uge, så kommunen kan starte sygedagpengesagen.

(180) Reglen svarer til § 40, stk. 5, om oplysninger fra arbejdsgiveren.
(181)Ved opgørelsen af antallet af fraværsdage medregnes dage med tilknyttet
sygedagpengeret. Lørdage og søndagemedregnes således som udgangspunkt
ikke, jf. § 52, stk. 2.

(182) Selvstændig virksomhed skal således være udøvet i mindst 18 ½ time om
ugen.

(183) Tilføjet ved L 2012 154. En selvstændig erhvervsdrivende skal således
for at være berettiget til sygedagpenge fra kommunen anmelde sygefraværet
til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag (dvs. seneste en uge efter
udløbet af egenperioden på 2 uger). Desuden skal selvstændige
erhvervsdrivende, der ved en forsikring efter § 45 har sikret sig ret til
sygedagpenge fra kommunen fra 1. eller 3. fraværsdag, og selvstændige
erhvervsdrivende, der har indgået en aftale efter § 58 a, anmelde fraværet til
kommunen senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden.

(184) Ændret ved L 2009 283 og L 2013 357. Herefter skal en selvstændig
erhvervsdrivende anmelde sygefraværet til kommunen via Nemrefusion.

(185) Tilføjet ved L 2011 460. Kommunen kan herefter tilsvarende dispensere,
når den selvstændiges overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos
Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige
fra at anmelde rettidigt. Der skal være tale om driftsforstyrrelser af et omfang
og en varighed, der er skyld i, at den selvstændige ikke har kunnet anmelde
rettidigt. Den selvstændige skal inden en rimelig frist have anmeldt
sygefraværet til kommunen, efter at Nemrefusion igen er blevet tilgængelig.
Som udgangspunkt er en anmeldelse, der er fortaget inden for et par hverdage
herefter, sket inden for en rimelig frist. Se første note til § 59, stk. 6, og
omtalen af principafgørelse 155-12.

(186) § 43 a er indføjet ved L 2020 212.
Bestemmelsen gør en midlertidig undtagelse fra lovens almindelige regler.
Stk. 1 ved at give selvstændige ret til sygedagpenge fra første fraværsdag,
hvis sygefraværet skyldes covid-19. Stk. 2 ved at give 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. L 2020 212 §
3, stk. 1.
§ 43 a bortfalder 2021-01-01, se nærmere L 2020 212 §§ 2-3.
Vejl 2020 9143 om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige
til sygedagpenge som følge af covid-19.

(187) Lovens almindelige regler om beskæftigelseskravm.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.

(188) 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.

(189) 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."

(190) 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

(191) 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
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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 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.

(192) De selvstændige skal ansøge om de særlige covid-19-sygedagpenge
manuelt i kommunen. Disse ansøgninger behandlesmanuelt. 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.
Proceduren skyldes, 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 L 2020 212 § 3, stk. 1, skal anmodning om sygedagpenge for fravær
med første fraværsdag i perioden fra 2020-02-27 til ændringslovens
ikrafttræden (2020-03-18) indgives inden 2020-04-15.
Se L 2020 212 § 3, stk. 3, om ansøgning indgivet efter 2021-01-01.

(193) 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.

(194) Kommunen afgør, om der skal indhentes erklæring, eller der foreligger
en egnet erklæring eller andre oplysninger. Endvidere afgør kommunen,
hvilke erklæringer og hvor mange der skal indhentes i en sag.

(195) Sygedagpengeforsikringen administreres af Udbetaling Danmark.
(196) Reglen medfører, at de selvstændigt erhvervsdrivende, der har tegnet
frivillig sikring, i hele perioden har ret til sygedagpenge med minimum 2/3
af dagpengenes højeste beløb, uanset om der kan dokumenteres en
arbejdsfortjeneste, jf. § 52, stk. 1, 2. sætning.

(197) Bkg 2017 302 med vejl 2019 10090.
(198) Se bkg 2019 1138 om regulering af grænser og præmier i
forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige
erhvervsdrivende.

(199) Hjemmelen til at kræve gebyr blev præciseret ved L 2010 247.
(200) Jf. bkg 2019 833 kapitel 4 og 6 og vejl 2019 9830. Sygedagpenge kan
som hovedregel kun udbetales til personer med enten lønindtægt eller
selvstændig erhvervsindtægt. Til lønindtægt regnes bl.a. de indkomstarter,
der anses for A-indkomst efter kildeskatteloven og er indtjent i et
lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand. Til lønindtægt regnes også
arbejdsløshedsdagpenge mv.
Formueindtægter o.l. er således ikke sygedagpengegivende indtægter.

(201) Ændret ved L 2014 720. Den timesats, der skal ligge til grund for
beregningen af sygedagpengene til lønmodtageren fra kommunen, beregnes
herefter på grundlag af de seneste 3 afsluttede kalendermåneder i det/de
aktuelle arbejdsforhold forud for første fraværsdag. Det betyder, at som
hovedregel skal beregningen - i stedet for at ske ud fra arbejdsgivers
oplysninger om lønnen under sygefraværet - ske på baggrund af

arbejdsgiverens indberetninger til indkomstregistret om udbetalt løn og
løntimer for de seneste tre afsluttede kalendermåneder. Det er fortsat det
timetal, arbejdsgiver skal oplyse ved anmeldelsen af sygefraværet, der lægges
til grund ved beregningen sammen med timesatsen. Ud fra den samlede løn
og de dertil anførte løntimer udregnes en gennemsnitlig timeløn for perioden,
som lægges til grund for timesatsen.

(202) Hjemlen skal anvendes til at fastsætte regler om, på hvilken måde
lønindkomst og løntimer indberettet for en periode medregnes og regler om
omregningen af lønindkomster fra arbejdsgiveren, hvor der ikke er anført
løntimer. Desuden skal der fastsættes tilsvarende regler i forhold til de regler,
som hidtil er fastsat i medfør af bestemmelsen til beregning af sygedagpenge
for særlige grupper af lønmodtagere, så der kan ske beregning af
sygedagpenge også for grupper, hvor hovedreglen i stk. 1 ikke er egnet eller
mulig, f.eks. lønmodtagere uden fast eller med skiftende arbejdstid,
nyuddannede m.fl. Der skal også fastsættes regler om, hvilken
beregningsperiode der skal anvendes for en nyansat lønmodtager, herunder
hvor der ikke forud for første fraværsdag er foretaget indberetninger til
indkomstregistret fra arbejdsgiveren. Videre skal der fastsættes regler om
omberegning af sygedagpengene i særlige tilfælde. Bemyndigelsen vil bl.a.
blive anvendt til at fastsætte regler om, at der f.eks., når en ungarbejder fylder
18 år under en sygeperiode, kan ske omberegning af sygedagpengene, så de
bliver omberegnet ud fra den fremtidige løn. Ordinære årlige lønstigninger
vil som altovervejende hovedregel ikke medføre omberegning.
Bkg 2019 833 med vejl 2019 9830.

(203)Nr. 5 indføjet ved L 2016 625med henblik på at undgå, at en lønmodtagers
meget store frivillige indbetaling til en pensionsordning medfører, at
lønmodtageren får en meget lav timeberegning, og at arbejdsgiveren
tilsvarende har ret til lavere refusion.
Som udgangspunkt skal beregningen ske efter de almindelige
beregningsregler, således at den del af lønnen, der er arbejdsgiveradministreret
pension, fratrækkes ved beregningen, idet det ikke fremgår af
indkomstregisteret, at lønmodtageren indbetaler ekstra bidrag. Hvis
lønmodtageren eller arbejdsgiveren henvender sig til kommunen og
dokumenterer, at der bliver indbetalt ekstra til en arbejdsgiveradministreret
pensionsopsparing, kan kommunen omberegne timefortjenesten.
Bkg 2019 833 § 7, stk. 2, og vejl 2019 9830.

(204) Bkg 2019 833 om opgørelse af beskæftigelseskravet og beregning af
sygedagpenge kapitel 6 og vejl 2019 9830.

(205) Sygedagpengene svarer således til den fulde indtjening, men kun op til
det fastsatte timemaksimum.

(206) Hvis der udbetales dagpenge fra flere arbejdsgivere, reduceres
sygedagpengene forholdsmæssigt i hvert af forholdene. Hvis der udbetales
sygedagpenge både fra kommunen og en arbejdsgiver, skal kommunen kun
supplere op til maksimale sygedagpenge.

(207) Stk. 1, 1. pkt., ændret ved L 2016 624 som en konsekvens af
arbejdsløshedsforsikringslovens § 47, hvorefter arbejdsløshedsdagpengenes
højeste beløb fra 2017-07-01 beregnes pr. måned og for fuldtidsforsikrede
udgør et beløb svarende til 160,33 timer. For et medlem, der har ret til højeste
dagpengesats efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 47, stk. 2, og som skal
modtage sygedagpenge for 4 dage, udgør sygedagpengene herefter 4 x den
beregnede dagpengesats. For en deltidsforsikret sygemeldt udgør
sygedagpengene for 4 dage som udgangspunkt 4 x 2/3 af den beregnede
dagpengesats, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 70.

(208) Personer, der deltager i sådanne aktiviteter får ved sygdom således en
sygedagpengeydelse af samme størrelse som den indtjening, den pågældende
ville have haft, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt. Dette gælder
uanset, om den indtjening som sygemeldte havde, inden beskæftigelsesforløbet
blev afbrudt var højere eller lavere end det beløb, som den pågældende
forinden modtog i arbejdsløshedsdagpenge.

(209) 1. pkt. som affattet ved L 2016 624.
Herefter beregnes sygedagpenge til et ledigt medlem, der deltager i tilbud
efter beskæftigelsesindsatslovens § 96, efter stk. 1 som om pågældende ikke
deltog i tilbuddet, jf. dog § 53 a. Dette indebærer, at en ledig, der deltager i
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tilbud om en erhvervsuddannelse via uddannelsesløftet og dermed har fået
lagt en begrænsning på arbejdsløshedsdagpengene på 80 pct. af højeste
dagpengesats, heller ikke fremover vil få en ydelsesnedgang under sygdom
sammenlignet med dagpengemodtagere, der ikke deltager i tilbud om en
erhvervsuddannelse via uddannelsesløftet.

(210) 2. pkt. indføjet ved L 2016 624.
Efter § 33, nr. 4, er en lønmodtager, der i et sygdomsforløb bliver
dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, berettiget til sygedagpenge fra det
tidspunkt, den pågældende bliver berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

(211) Stk. 3 og 4 indføjet ved L 2016 624.
En sygemeldt, der bliver ledig i fraværsperioden, får som hidtil udbetalt
sygedagpenge som ledig. For at undgå, at sygedagpengene skal beregnes ud
fra forholdene den første dag med ret til sygedagpenge (som for personer,
der var i ansættelse ved sygeperiodens start kan ligge meget langt tilbage i
tiden), udbetales sygedagpengene med den sats, som personen på første dag
med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør pr. dag kunne have
modtaget i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

(212) Ændret ved L 2012 154. Tidligere udbetaltes sygedagpenge til
selvstændige erhvervsdrivende efter en 5-dages-uge, der løb fra mandag til
fredag. Dette betød, at selvstændige erhvervsdrivende, der har en anden
arbejdsuge, ikke havde ret til sygedagpenge ved uarbejdsdygtighed på grund
af sygdom, der ligger på lørdage og søndage.
Der indførtes derfor en større fleksibilitet for, hvilke ugedage en selvstændig
erhvervsdrivende kan modtage sygedagpenge for. Efter reglen kan en
selvstændig erhvervsdrivende - i lighed med en lønmodtager - som
udgangspunkt få sygedagpengene udbetalt efter en 5-dages-uge, medmindre
andet er oplyst. Det betyder, at der kan udbetales sygedagpenge i en 6- eller
7-dages-uge og at dagene, der udbetales sygedagpenge for, også kan ligge
på lørdage og søndage.
Den selvstændige erhvervsdrivende skal ved anmodningen om sygedagpenge
over for kommunen oplyse, hvilke ugedage den pågældende normalt arbejder.
Som udgangspunkt er det den selvstændige erhvervsdrivendes oplysninger
på tro og love om arbejdsugen, der lægges til grund ved beregningen og
udbetalingen af sygedagpenge. Gives der under sygdomsforløbet oplysninger
om ændringer i arbejdsforholdet - eller giver omstændighederne i øvrigt
kommunen grundlag for at stille krav om det - skal den selvstændige
erhvervsdrivende kunne dokumentere sådanne ændringer.
Sygedagpenge udbetales som hidtil med lige store andele pr. dag.

(213) Forsikrede ledige, som bliver delvist sygemeldte, kan efter
arbejdsløshedsforsikringsloven ikke få suppleret op med
arbejdsløshedsdagpenge for de timer, som de vurderes at kunne arbejde i.
Arbejdsretligt er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at tilbyde en medarbejder,
som er delvist sygemeldt, beskæftigelse på nedsat tid.
Bestemmelsen sikrer derfor, at den i loven beskrevne gruppe af lønmodtagere
ikke mister retten til fuld forsørgelse, fordi de bliver delvist sygemeldte.
Retten forudsatte tidligere, at den sygemeldte ikke var berettiget til løn under
sygdommen, jf. noten til stk. 2, nr. 3.

(214)Ændret ved L 2009 480. Hermed får arbejdsgivere, der oplyser, at de ikke
kan beskæftige delvist sygemeldte lønmodtagere på nedsat tid, ret til
sygedagpengerefusion - også for de timer, som lønmodtageren ellers ville
kunne arbejde. Arbejdsgivere, der på grund af f.eks. arbejdspladsens
indretning eller arbejdets karakter oplyser, at de ikke kan tage den sygemeldte
tilbage på nedsat tid, omfattes således af retten til refusion af fulde
sygedagpenge.

(215) Ændret ved L 2010 247. Herefter har selvstændige erhvervsdrivende
mulighed for at udføre opgaver i virksomheden under sygefraværet, f.eks.
besvare telefon og mails i et omfang på op til 25 pct. af deres normale
arbejdstid, og samtidig modtage 75 pct. af sygedagpengesatsen.
Selvstændige, der er delvis uarbejdsdygtige, er herefter berettiget til enten
75 pct. af dagpengesatsen, hvis de højst kan udføre en fjerdedel af deres
normale arbejde, eller 50 pct. af dagpengesatsen, hvis de højst kan udføre
halvdelen af deres normale arbejde.

(216) Indføjet ved L 2010 1539. Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder
på en søndag. Det er Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag,
Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag. Endvidere er 1. og 2. juledag samt
Nytårsdag også søgnehelligdage, forudsat de ikke falder på en søndag. Der
kan således være mellem 6-9 søgnehelligdage i løbet af et kalenderår.
Den 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er ikke
officielle helligdage, og disse dage er derfor ikke søgnehelligdage.

(217) Tilføjet ved L 2014 720 som en konsekvens af, at der er ret til dagpenge
under de første 14 dages sygdom fra arbejdsløshedskassen.

(218) § 53 b indføjet ved L 2020 212.
Bestemmelsen gør midlertidig undtagelse fra lovens almindelige regler.
Stk. 1 ved at give mulighed for refusion til arbejdsgiveren fra lønmodtagerens
første fraværsdag (i stedet for efter arbejdsgiverperiodens udløb efter 30
dage), hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed skyldes covid-19 .
Stk. 2 ved, at der 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, når lønmodtageren ikke kan
varetage sit arbejde på sundhedsmyndighedernes anbefaling om
hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.
§ 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. L 2020 212 § 3, stk. 2. § 53 b bortfalder 2021-01-01. Se
nærmere L 2020 212 §§ 2-3.
Vejl 2020 9143 om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige
til sygedagpenge som følge af covid-19.

(219) 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.

(220) 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 principafgørelse 15-15.

(221) Bortset fra kravet om uarbejdsdygtighed, jf. § 7, skal lovens almindelige
regler om beskæftigelseskrav m.v. være opfyldt, og refusionen beregnes og
udbetales efter lovens almindelige regler, 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 således ikke
lovens almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom,
jf. § 7. Af samme grund har lønmodtageren heller ikke i henhold til
sygedagpengeloven ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

(222) 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,
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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.”

(223) 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 arbejdsgiverens oplysninger.

(224)Herefter gælder lovens almindelige regler om anmeldelse af refusionskrav
også for refusion til en arbejdsgiver, hvis lønmodtagerens fravær skyldes
covid-19.

(225) Retten til refusion betyder, at en arbejdsgiver, der yder løn under fravær
fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som
lønmodtageren ellers ville have ret til fra kommunen i forhold til samme
arbejdsforhold.
I tilfælde af lønmodtagerens død ydes refusion til og med dagen for
dødsfaldet, svarende til, at lønmodtagerens sygedagpengeret er ophørt. Der
kan således ikke ydes refusion af løn til efterladte i en periode efter dødsfaldet.
Ved principafgørelse D-14-95 blev afgjort, at en arbejdsgiver havde ret til
refusion i dagpenge for løn udbetalt under en fritstillet medarbejders sygdom.
Der blev lagt vægt på, at ansættelsen under en fritstillingsperiode i henhold
til funktionærloven fortsat består. Udbetalt løn i denne periode til en
lønmodtager, der ved periodens begyndelse er eller senere i perioden bliver
sygemeldt, måtte anses for løn under sygdom, og arbejdsgiveren havde derfor
ret til refusion fra 1. dag efter 2 ugers (dagældende arbejdsgiverperiode)
sygdom under forudsætning af, at lønmodtageren i øvrigt opfyldte
betingelserne for sygedagpenge.

(226)Arbejdsgiveren skal således selv betale lønmodtagerens første fraværsdag.
Sygedagpengeforsikringen administreres af Statens Administration.

(227) Det er således arbejdsgiverne, der skal forestå beregning og udbetaling
af sygedagpenge, hvorefter der kan anmodes om refusion af de udlagte beløb
til kommunen. Om grænsen for optagelse se noten til § 55, stk. 4.

Fra hidtidig praksis kan nævnes, at en forsikret arbejdsgiver havde ret til
refusion under lønmodtagerens sygefravær i de første 2 uger (dagældende
arbejdsgiverperiode), selv om der ikke forelå lægelig dokumentation for
uarbejdsdygtighed. Begrundelsen var, at arbejdsgiveren ikke havde generelle
regler for dokumentation af sygefravær.
Der meddeltes afslag på refusion efter de 2 uger, da det ikke fandtes
tilstrækkelig godtgjort, at der forelå fuld uarbejdsdygtighed pga sygdom (§
7), da pågældende ikke havde søgt læge i sygeperioden.
Det er dog altid en forudsætning for ret til refusion, at betingelserne for ret
til sygedagpenge i øvrigt er opfyldt.

(228) Ændret ved L 2014 720. Som en konsekvens af digitaliseringen af
beregningen af sygedagpenge til lønmodtageren fra kommunen beregnes det
beløb, som arbejdsgiveren kan få refunderet, efter reglerne om beregning af
sygedagpenge til lønmodtageren fra kommunen. Derved sikres, at kommunen
også i denne situation kan beregne sygedagpenge digitalt efter § 47, stk. 1,
nr. 1.

(229) Forhøjet fra 70 pct. ved L 2012 1378.
(230) Jf. bkg 2017 302 og vejl 2019 10090. Om grænser for optagelse og
udelukkelse, se bkg 2019 1138.

(231)Aftaler efter § 56 tager sigte på de tilfælde, hvor en lønmodtager vil have
svært ved at få arbejde pga. en langvarig eller kronisk lidelse. Bestemmelsen
kan indgås for 2 år ad gangen.

(232) Det er således arbejdsgiverne, der skal forestå beregning og udbetaling
af dagpenge, hvorefter der kan anmodes om refusion af de udlagte beløb til
kommunen.

(233) Alle lønmodtagere, herunder fx også revalidender og personer, der
modtager pension, har mulighed for at indgå en aftale. Dog kan der ikke
indgås en § 56-aftale for personer, der er ansat i fleksjob. De har ret til
dagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag og en arbejdsgiver der udbetaler
løn har derfor ret til refusion fra 1. fraværsdag.

(234)Ændret ved L 2014 720, svarende til ændringen af § 55, stk. 1, 1. pkt.
(235) Perioden behøver ikke være sammenhængende.
(236) Indføjet ved L 2012 154. Selvstændige erhvervsdrivende, der har en
langvarig eller kronisk lidelse, men ikke har tegnet en forsikring, fik hermed
mulighed for med kommunen at indgå en aftale, der giver dem adgang til
sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden (egenperioden). Aftalen
indgås mellem den selvstændige erhvervsdrivende og kommunen for op til
2 år og har virkning fra aftalens indgåelse, jf. stk. 6. Der kan således ikke
indgås en aftale, der sikrer den selvstændige erhvervsdrivende sygedagpenge
for uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, der ligger før aftalens indgåelse.
Aftalen vedrører desuden kun fravær, der skyldes den lidelse, der er omfattet
af aftalen, jf. stk. 5.
Den selvstændige erhvervsdrivende skal anmelde sygefraværet senest en uge
efter første fraværsdag, jf. § 43, stk. 1, 3. pkt.

(237) Tilføjet ved L 2011 460 og ændret ved L 2013 357. Kommunen kan
udbetale refusion, når overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos
Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren
fra at anmelde rettidigt. Arbejdsgiveren skal inden en rimelig frist have
anmeldt sygefraværet efter, at Nemrefusion igen er tilgængelig. Som
udgangspunkt er en anmeldelse, der er foretaget inden et par hverdage
herefter, sket inden for en rimelig frist. Ved principafgørelse 155-12 blev det
fastslået, at det ikke er tilstrækkeligt til at dispensere fra fristen, at der er
driftsforstyrrelser én af dagene i fristperioden på fire uger - nu fem uger. Hvis
der er driftsforstyrrelser en del af den sidste dag inden fristens udløb, er det
heller ikke tilstrækkeligt til at dispensere, når der uanset driftsforstyrrelsen
har været mulighed for at anmelde inden for den sidste fristdag.

(238)Hvis refusionsanmodning indgives senere end 6måneder fra 1. fraværsdag,
er dispensation således udelukket.

(239) Tilføjet ved L 2012 269.
(240)Hvis det således dokumenteres, f.eks. ved indlæggelsespapirer fra hospital,
skadestueattest eller konsultationsbesøg hos læge, at lønmodtageren er
uarbejdsdygtig på grund af sygdom, kan arbejdsgiveren få udbetalt refusion
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af sygedagpenge fra dokumentationstidspunktet, forudsat betingelserne for
at yde sygedagpenge i øvrigt er opfyldt.
Det forudsættes, at der på kontrolbesøg orienteres om konsekvenserne af, at
en arbejdstager, der er sygemeldt, samtidig er i arbejde.

(241)Karantænen forudsætter, at arbejdsgiveren mod bedre vidende uberettiget
har modtaget sygedagpengerefusion for lønmodtageren, f.eks. hvis
arbejdsgiveren efterfølgende anmoder kommunen om refusion for den periode,
hvor der ikke foreligger dokumentation for, at lønmodtageren var
uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

(242) § 61 nyaffattet ved L 2015 994. Der er alene tale om sproglig tilretning
som en konsekvens af den foreslåede ophævelse af reglerne i §§ 62 og 63
om kommunernes refusion for udgifterne til sygedagpenge. Herom gælder
nu lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser mv.

(243)Ophævet ved L 2015 994. Bestemmelsen, der angik kommunernes refusion
for udgifterne til sygedagpenge, blev ophævet som en konsekvens af lov om
kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser mv.

(244) § 64 som affattet ved L 2019 339.
(245)Herefter afrundes satserne efter de samme bestemmelser, som gælder for
afrundingen af arbejdsløshedsdagpenge.

(246) Stk. 2 viderefører tidligere § 64 a og dermed den afdæmpede regulering,
som blev aftalt i Aftale om en skattereform fra 2012, således at der i
satsreguleringen fradrages en procentsats, der for finansårene 2020-2023 er
0,75 pct. Det indebærer, at satsreguleringen i finansårene 2020-2023 nedsættes
med 0,75 pct. point, således at den udgør 1,25 pct.

(247) Ændret ved L 2010 247. Herefter gælder der ikke længere en øvre
aldersgrænse for indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere.
Ændringen bygger på, at den øvre aldersgrænse for indbetaling til ATP er
ophævet. I det omfang en person har ret til sygedagpenge, skal der afholdes
bidrag til ATP, uanset vedkommendes alder. Dette gælder også, selv om
personen modtager pensionsudbetalinger fra ATP.

(248) Stk. 4 indføjet ved L 2015 1569.
Som følge af L 2013 1637 om ændring af momsloven, hvorefter køber skal
afregne moms ved indkøb af mobiltelefoner, integrerede
kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere,
skal private virksomheder, der i øvrigt er fritaget for momspligt og
lønsumsafgiftspligt, betale finansieringsbidrag, når de køber sådanne
genstande. Virksomheder omfattet af pligten til at betale omvendt moms
opkræves finansieringsbidrag i det efterfølgende momskvartal. En
virksomhed, som f.eks. i maj måned indkøber sådanne genstande, opkræves
finansieringsbidrag for 2. kvartal til forfald den 1. oktober og til betaling
senest den 14. oktober.
Med ændringen er der indført mulighed for, at de virksomheder, der alene
registreres efter momsloven som følge af omvendt momspligt ved indkøb af
sådanne genstande i Danmark eller inden for det øvrige EU, og som ikke er
registreret efter lønsumsafgiftsloven, efter ansøgning til ATP kan fritages fra
pligten til at betale finansieringsbidrag.

(249) Jf. senest bkg 2019 1266 om fastsættelse af bidrag for 2020 fra private
arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks
indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge,
ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge.

(250) Indsat ved L 2018 701.
(251) I praksis indebærer bestemmelsen, at der årligt sker en beregning af
finansieringsbehovet i forhold til ATP-bidrag af sygedagpenge.
Finansieringsbehovet reguleres for tidligere års over- eller underskud. Når
det regulerede finansieringsbehov er beregnet, nedsættes finansieringsbidraget
i forhold til kompensationsbeløbet. Nedsættelsen af bidraget til finansiering
af ATP-bidrag af sygedagpenge sker med en forholdsmæssig andel af det
samlede finansieringsbehov for ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge,
sygedagpenge, barselsdagpenge og ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb.
I det omfang, det samlede finansieringsbehov for ATP-bidrag af
arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og

ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i et år er mindre end det
regulerede beløb, som de private arbejdsgivere skal have som kompensation
for det pågældende år, fastsættes finansieringsbidraget for det pågældende
år til 0.

(252) Ordet 'modregning' indføjet ved L 2017 1669. Herefter er der hjemmel
for fastsættelse af regler om modregning mellem de af ”Samlet Betaling”
omfattede ordninger, herunder i eventuelle udbetalinger til en arbejdsgiver
fra det praktikpladsafhængige AUB-bidrag med forfaldne fordringer mod
samme arbejdsgiver i de øvrige ordninger i ”Samlet Betaling” (og vice versa),
dvs. p.t. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Barsel.dk, Finansieringsbidrag
og Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.Ændringen har sammenhæng
med, at der med indførelsen af det praktikpladsafhængige AUB-bidrag kan
være tilfælde, hvor en arbejdsgiver har krav på ikke-bagatelagtige udbetalinger
efter AUB-loven og samtidig skal betale et ikke-bagatelagtigt, skyldigt beløb
efter en af de øvrige ordninger, som ATP administrerer.

(253)Bkg 2015 1348 om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge,
bkg 2018 1790 om beregning af finansieringsbidrag og bkg 2019 1360 om
fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

(254) Bkg 2018 1790 om beregning af finansieringsbidrag.
(255) Ophævelsen ved L 2010 247 er en konsekvens af afviklingen af Den
Særlige Pensionsopsparing (SP).

(256) Med bestemmelsen fastlægges, at det er kommunen, der varetager
administrationen af loven. Med henblik på en fremhævelse af, at ansvaret
som opholds- og handlekommune i den enkelte sygedagpengesag skal placeres
ved anvendelse af de processuelle regler herom i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område henvises til opholds- og
handlekommunereglerne i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område.

(257) Jf. bkg 2009 1417 § 17.
(258) § 68 a indføjet ved L 2018 1522, jf. vejl 2018 10077.
Med bestemmelsen fraviges forvaltningslovens bestemmelser for dermed at
sikre, at arbejdsgiveren ikke alene i kraft af sin partsstatus som udgangspunkt
har ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og andre lægelige
oplysninger i refusionssagen, mens oplysningerne i anden sammenhæng kun
kan udleveres til arbejdsgiveren efter de mere snævre rammer i
helbredsoplysningsloven.

(259) Bestemmelsen omfatter alle helbredsmæssige oplysninger samt øvrige
lægelige oplysninger som defineret i stk. 2 og 3. Andre oplysninger end dem,
der er omfattet af stk. 2 og 3, kan fortsat videregives til arbejdsgiveren i
samme omfang som hidtil. Dette kan f.eks. være oplysninger om kommunens
opfølgning, herunder oplysninger om den sygemeldtes deltagelse i forløb,
som har til formål at få den sygemeldte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet,
i det omfang oplysningerne indgår i refusionssagen.

(260) Helbredsoplysninger skal forstås i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningens artikel 4 og omfatter både den tidligere,
nuværende og fremtidige fysiske og mentale helbredstilstand. Enhver
oplysning om f.eks. en sygdom, et handicap, en sygdomsrisiko, en
sygehistorie, en sundhedsfaglig behandling eller den registreredes fysiologiske
eller biomedicinske tilstand er omfattet uafhængigt af, om kilden hertil er
f.eks. en læge eller anden sundhedsperson, et hospital, medicinsk udstyr eller
in vitro diagnostik. Begrebet omfatter endvidere oplysninger om
medicinmisbrug ogmisbrug af narkotika, alkohol og lignende nydelsesmidler.
Det er et krav, at oplysningen i et vist omfang er konkretiseret. En oplysning
om, at en person er syg, uden angivelse af, hvori sygdommen består, kan
f.eks. ikke anses for en helbredsoplysning. Helbredsoplysninger er helt
generelt undtaget, uanset hvor de optræder. En helbredsoplysning i en
samtalerapport eller et mødereferat har arbejdsgiveren derfor ikke ret til at
blive gjort bekendt med.

(261) Lægelige oplysninger kan være alle mulige former for oplysninger,
herunder oplysninger om sociale forhold og oplysninger om lønmodtagerens
forhold til arbejdsgiveren. Bestemmelsen varetager hensynet til den fortrolige
samtalemellem læge, psykolog og andet sundhedspersonale og lønmodtageren
vedrørende lønmodtagerens sociale, religiøse, politiske, familiemæssige og
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arbejdsmæssige forhold m.v., der kan have betydning for selve behandlingen,
men som er arbejdsgiveren uvedkommende.
Det afgørende er, at oplysningerne er afgivet i den særlige fortrolige relation
mellem læge, psykolog eller andet sundhedspersonale og lønmodtageren.
Andet sundhedspersonale er i denne sammenhæng for det første enhver, der
er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige
opgaver, og personer, der handler på disses ansvar. Autorisation gives typisk
igennem reglerne i autorisationsloven og omfatter læger, tandlæger,
kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter,
bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske
tandteknikere, tandplejere, optikere, optometrister, fodterapeuter, social - og
sundhedsassistenter og kosmetiske behandlinger. Andet sundhedspersonale
er også personer, som udfører opgaver, der ikke hviler på en autorisation,
men som har samme formål som de allerede nævnte. Dette gælder f.eks.
psykoterapeuter.
Oplysninger afgivet af lønmodtageren til andre, herunder kommunen, er ikke
omfattet, medmindre der er tale om helbredsmæssige oplysninger omfattet
af stk. 2. Oplysninger afgivet til kommunen om sygemeldtes private forhold
har arbejdsgiveren derfor ret til at blive gjort bekendt med som part i
refusionssagen, hvorimod arbejdsgiveren ikke har ret til at blive gjort bekendt
med helbredsmæssige oplysninger om diagnose, symptomer ogmedicinering
m.v.

(262) Såfremt den pågældende oplysning har betydning for en afgørelse om
refusion, er oplysningen af væsentlig betydning for arbejdsgiveren. Hvis en
afgørelse er et resultat af kommunens eller Ankestyrelsens skønsudøvelse,
kan relevante oplysninger, som er indgået i skønsudøvelsen, også tilgå
arbejdsgiveren. I modsat fald ville arbejdsgiveren ikke have mulighed for at
varetage sine økonomiske interesser i refusionssagen.

(263)Der skal således foretages en afvejning af på den ene side lønmodtagerens
interesse i hemmeligholdelse og på den anden side arbejdsgiverens interesse
i at få indsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren
for at kunne varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist
afslag på refusion. Afvejningen svarer til den, der skal foretages efter
forvaltningslovens § 15 b, nr. 5. Der skal foreligge en nærmere konkretiseret
risiko for, at lønmodtagerens interesser vil lide skade af væsentlig betydning.
Det vil ofte være nødvendigt, at kommunen eller Ankestyrelsen som led i
sagens oplysning indhenter en udtalelse fra lønmodtageren om
skadevirkningerne, inden arbejdsgiveren bliver gjort bekendt med
helbredsmæssige eller lægelige oplysninger om lønmodtageren.
I det omfang kommunen skal partshøre arbejdsgiveren, jf. forvaltningslovens
§ 19, følger det af stk. 4, at arbejdsgiveren kun har ret til at blive gjort bekendt
med helbredsmæssige og lægelige oplysninger, hvis de pågældende
oplysninger har væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine
økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion af
sygedagpenge, medmindre afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i
hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Partshøring
efter forvaltningslovens § 19 omfatter alene relevante oplysninger og ikke
de underliggende attester, erklæringer og journaler, hvoraf de helbredsmæssige
og lægelige oplysninger fremgår. Samtidig skal oplysningen være af væsentlig
betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i
en sag om helt eller delvist afslag på refusion af sygedagpenge.
Stk. 4 indebærer ligeledes, at helbredsmæssige og lægelige oplysninger kun
kan tilgå arbejdsgiveren som en del af begrundelsen efter forvaltningslovens
§ 24, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan
varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på
refusion, medmindre afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i
hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Hvis en
afgørelse kan begrundes og samtidig leve op til forvaltningslovens krav til
en begrundelse alene ud fra oplysninger om f.eks. funktionsnedsættelser uden
brug af diagnoser, skal kommunen ikke oplyse om diagnosen.
En afgørelse om ophør af sygedagpenge, jf. sygedagpengelovens § 24, stk.
1, angår ofte spørgsmålet om anvendelse af de i § 27, stk. 1, anførte
forlængelsesregler. Visse af disse regler er af rent objektiv konstaterende

karakter, således at helbredsmæssige og lægelige oplysninger ikke umiddelbart
er en del af begrundelsen for afgørelsen. Andre af reglerne forudsætter en
kommunal eller lægelig vurdering, der som udgangspunkt lægger vægt på
helbredsmæssige og lægelige oplysninger. For at sikre, at helbredsmæssige
eller lægelige oplysninger om lønmodtager ikke unødigt tilgår arbejdsgiveren,
kan denne ifølge forarbejderne kun få indsigt i de helbredsmæssige eller
lægelige oplysninger i tilfælde, hvor det ikke er åbenbart, at den sidstnævnte
form for forlængelsesregler ikke er relevante i den pågældende refusionssag.
Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at ingen af de i § 27, stk. 1, oplistede
forlængelsesregler finder anvendelse, men dog har foretaget en nærmere
prøvelse i relation til en eller flere af disse, kan arbejdsgiveren som en del
af begrundelsen for afgørelsen få oplysninger af lægelig eller helbredsmæssig
karakter, der gør det muligt at tage stilling til og eventuelt anfægte den
prøvelse, som kommunen har foretaget.
Andre oplysninger end oplysninger omfattet af stk. 2 og 3 kan videregives
til arbejdsgiveren i samme omfang som hidtil; det kan f.eks. være oplysninger
om kommunens opfølgning, herunder oplysninger om den sygemeldtes
deltagelse i forløb, som har til formål at få den sygemeldte hurtigt tilbage på
arbejdsmarkedet, i det omfang oplysningerne indgår i refusionssagen.

(264) § 68 b indføjet ved L 2018 1710. Bestemmelsen indebærer, at a-kasserne
er forpligtet til på kommunernes anmodning at oplyse, om en person ville
have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge samt med hvilken sats, hvis
pågældende ikke havde været syg, og at det herefter er a-kassens opgørelse
og beregning af dagpengesatsen, som kommunen skal anvende i de
pågældende sygedagpengesager.
Bestemmelsen ændrer ikke ved, at det er kommunen, der træffer afgørelse
om retten til sygedagpenge, eller at afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen,
jf. § 77.

(265) Jf. bkg 2019 833 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af
sygedagpenge m.v. § 16.

(266) Jf. bkg 2018 514 om digital kommunikation via Nemrefusion.
Bekendtgørelsen opstiller rammerne for den landsdækkende digitale løsning
for indberetning af sygefravær og anmodning om sygedagpengerefusion mv.
som findes på virk.dk.

(267) Kravet om, at anmodninger mv. skal indgives digitalt, medfører ikke, at
alle bilag hertil også kan indgives digitalt. Det vil fremgå af den digitale
selvbetjeningsløsning, hvilke dokumenter der kan eller skal indgives digitalt,
herunder hvilke dokumenter der kan indgives på anden måde eller skal
fremlægges i original eller i særligt format mv.

(268) Der skal lægges vægt på borgerens beskrivelse af egne evner og
muligheder for at anvende it-værktøjer og eventuelle problemer med at søge
hjælp, ligesom kommunen ud fra en helhedsvurdering må bedømme, om
borgeren kan anvende selvbetjeningsløsningen efter modtagelse af hjælp
hertil. Særlige forhold kan f.eks. være handikap, såvel kognitiv som fysisk
funktionsnedsættelse samt demens, manglende digitale kompetencer, psykiske
lidelser, sprogvanskeligheder mv., hvor hjælp eller medbetjening fra
kommunens side efter en konkret vurdering ikke kan anses for en egnet
løsning. Særlige forhold kan også foreligge, hvor en borger er
institutionsanbragt mv. og af den grund ikke har adgang til en computer eller
lignende.

(269) Der kan ekstraordinært forekomme situationer, hvor omstændighederne
ved anmodningen mv. eller kommunens forhold bevirker, at der ikke kan
ansøges om personligt tillæg eller helbredstillæg ved anvendelse af den
digitale selvbetjeningsløsning, f.eks. fordi kommunens digitale
selvbetjeningsløsning ikke er indrettet til at håndtere en bestemt situation,
eller hvis kommunens selvbetjeningsløsning er ude af drift. Der kan i sådanne
tilfælde ud fra en samlet økonomisk vurdering være klare fordele ved at
modtage ansøgningen ikke-digitalt.

(270) Bestemmelsen tager primært sigte på tilfælde, hvor den pågældende
afgiver oplysninger til kommunen på anden måde end digitalt, eksempelvis
telefonisk, og hvor oplysningen kan indebære, at borgeren vil få udbetalt for
meget, hvis kommunen ikke med det samme lader oplysningen indgå i
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borgerens sag. Kommunen har fortsat notatpligt i henhold til
offentlighedsloven.
Kommunen skal i de tilfælde, hvor man undlader at afvise en meddelelse
mv., der ikke er indgivet digitalt, så vidt muligt vejlede den pågældende om
det digitale formkrav og de mulige konsekvenser af ikke at overholde dem.
Der er ikke selvstændig klageadgang over kommunens beslutning om at se
bort fra digitaliseringskravet efter stk. 3. Ankeinstansen kan dog i forbindelse
med en klage over en afgørelse truffet af kommunen tage stilling til, hvornår
en ansøgning anses for at være indgivet til kommunen.

(271) En meddelelse er normalt tilgængelig for en myndighed, når den kan
behandle eller læse meddelelsen. Dette tidspunkt registreres normalt
automatisk i modtagelsessystemet eller i et datasystem. En meddelelse, der
først er tilgængelig efter klokken 24:00, anses normalt først for modtaget den
dag, meddelelsen er tilgængelig. En ansøgning, anmodning, meddelelse mv.,
der er tilgængelig i myndighedens system f.eks. kl. 23:59 den 30. november,
er således kommet frem den 30. november, uanset at der ikke fysisk sidder
en medarbejder hos den offentlige myndighed og gør sig bekendt med
meddelelsen på dette tidspunkt, der ligger uden for normal
arbejdstid/åbningstid. Det kan med digital selvbetjening præcist registreres,
hvornår en ansøgning, anmodning, meddelelsemv. er kommet frem. Hvorvidt
fremkomsten er rettidig, må bedømmes efter forvaltningsretlige regler og
eventuelle tidsfrister fastsat i eller i medfør af særlovgivningen.
Kan modtagelsestidspunktet for en digital meddelelse ikke fastlægges som
følge af problemer med myndighedens it-system eller lignende, anses
meddelelsen at være kommet frem på det tidspunkt, da den blev afsendt, hvis
der kan fremskaffes pålidelige oplysninger herom. Det kommer således ikke
afsenderen til skade, at en ansøgning, anmodning eller meddelelse mv.
modtages efter fristens udløb, hvis dette skyldes systemnedbrud hos
myndigheden.

(272) § 69 b indføjet ved L 2019 551 som en konsekvens af, at selvbooking
efter § 13 b, stk. 7 er gjort obligatorisk for sygedagpengemodtagere.

(273) Omhandler regler om sygedagpengemodtageres og arbejdsgiveres
oplysningspligt i sygedagpengesager samt regler om tilbagebetaling af beløb,
der er modtaget med urette.

(274) I overensstemmelse med praksis og efter henstilling fra Folketingets
Ombudsmand præciseres, at bestemmelsen også omfatter juridiske personer.
Med henvisningen til § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område er der tale om den oplysningspligt, der gælder over for
kommunen.

(275) Ændret ved L 2010 701 som en konsekvens af § 21, stk. 3. Som følge
heraf vil en række personer modtage sygedagpenge uden at være berettiget
hertil efter sygedagpengeloven. Tilbagebetalingspligten gælder, uanset om
sygedagpengene er modtaget mod bedre vidende eller ej.
Tilbagebetalingskravet omfatter også arbejdsgivere, der har modtaget refusion
i den anførte periode. Det fremgår af § 21, stk. 5, at en arbejdsgiver, der er
berettiget til sygedagpengerefusion, skal orienteres om det mulige bortfald
af refusionen samtidig med, at kommunen partshører den sygemeldte
lønmodtager.

(276)Efter ændringen ved L 2012 326 kanmodregning ikke ske i førtidspension,
da denne udbetales af Udbetaling Danmark.

(277) § 71 a og § 71 b indføjet ved L 2017 674.
Stk. 1 giver hjemmel til at rejse krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte
ydelser, som ikke måtte være standset, mens den pågældende befandt sig i
konfliktområderne. Dette sikrer bl.a., at der efterfølgende kan rejses krav
mod personer, som PET ikke har videregivet oplysninger om til politiet, mens
de befandt sig i de forbudsramte områder, fordi f.eks. hensynet til varetagelsen
af PET’s øvrige opgaver var til hinder herfor.

(278) Kommunen skal i forbindelse med afgørelsen orientere personen om, at
Udbetaling Danmark registrerer og samkører oplysninger vedrørende
afgørelser om udelukkelse fra eller begrænset ret til offentlige ydelser i 3 år,
jf. lov om Udbetaling Danmark kapitel 3 d . Kommunen skal i forbindelse
med afgørelsen desuden orientere personen om, at afgørelsen kan få betydning
for medlemmets ret til pension, dagpenge, feriedagpenge, efterløn og

offentlige ydelser i en 3-årig periode. Når kommunen har truffet afgørelsen
som følge af dommen, skal Udbetaling Danmark sørge for, at afgørelsen og
dommen registreres, således at der kan ske samkøring af oplysningerne, jf.
lov om Udbetaling Danmark § 12 i, stk. 3.

(279)Hvis kommunen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling for hele
eller dele af den periode, som dommen omhandler, eller for en længere
periode, skal det fremgå af afgørelsen om tilbagebetaling som følge af
dommen, at den pågældende ikke afkræves beløbet, hvis det allerede er
tilbagebetalt. I givet fald har kommunens afgørelse alene betydning for så
vidt angår registeringen i Udbetaling Danmarks register og efterfølgende
ydelser. Den pågældende skal således ikke tilbagebetale ydelsen to gange.

(280) Da lønmodtageren ikke har ret til sygedagpenge i 3-årsperioden, har en
arbejdsgiver, der udbetaler løn under fravær til den pågældende, ikke ret til
refusion efter § 54. Beskæftigelseskravet kan opfyldes med beskæftigelse,
der ligger i 3-årsperioden.

(281) Stk. 3 angår alene sygedagpenge udbetalt til personen selv. Hvis en
eventuel arbejdsgiver har modtaget refusion, afgøres spørgsmål om
tilbagebetaling efter § 71, hvorefter modtageren ud over uberettiget at have
modtaget beløbet skal have modtaget det mod bedre vidende.

(282) § 71 c indføjet ved L 2018 1526. Karantæneperioden gælder for alle, som
ved endelig dom bliver idømt ubetinget fængselsstraf m.v. for en overtrædelse
omfattet af straffelovens § 81 a (bandekriminalitet), uanset om de pågældende
på noget tidspunkt har været i ydelsessystemet.
Da lønmodtageren efter § 71 c ikke har ret til sygedagpenge fra kommunen
i 3-årsperioden, har en arbejdsgiver, der udbetaler løn under fravær til
lønmodtageren, ikke ret til refusion efter § 54.
Bestemmelsen er ikke til hinder for, at pågældende kan medregne
beskæftigelse, der ligger i 3-årsperioden, til at opfylde betingelserne for ret
til sygedagpenge fra kommunen ved et sygefraværmed første sygefraværsdag
efter 3-årsperiodens udløb.

(283) Stk. 3, angår alene sygedagpenge fra kommunen udbetalt til personen
selv. Hvis en eventuel arbejdsgiver har nået at få udbetalt refusion, må et
eventuelt tilbagebetalingskrav afgøres efter den almindelige regel i § 71,
hvorefter modtageren ud over uberettiget at have modtaget beløbet også skal
have modtaget det mod bedre vidende.

(284) Forskudsudbetalingen kan ikke gøres afhængig af en trangsvurdering,
men hviler alene på en vurdering af arbejdsgiverens forpligtelse.

(285) § 76 a og § 76 b indføjet ved L 2017 674.
Stk. 1 giver kommunen hjemmel til at standse udbetalingen allerede fra
tidspunktet for politiets afgørelse om inddragelse af den pågældendes pas,
dvs. allerede mens den pågældende formodes at befinde sig i de udenlandske
konfliktområder. Politiets afgørelse om pasinddragelse i medfør af paslovens
§ 2, stk. 1, nr. 4, angående personer, der befinder sig i udlandet, kan alene
ske efter rettens forudgående godkendelse. Kommunens afgørelse om at
standse udbetalingen træffes alene på baggrund af en oplysning fra politiet
om, at der er truffet afgørelse om pasinddragelse mod en person i udlandet.
Kommunen skal som udgangspunkt ikke partshøre den pågældende om, at
man har modtaget oplysninger om, at politiet har truffet afgørelse om
pasinddragelse.

(286) Bestemmelsen har sammenhæng med, at klage over politiets afgørelse
om pasinddragelse efter paslovens § 2, stk. 1, nr. 4, ikke har opsættende
virkning for kommunens afgørelse om at standse udbetalingen, hvorfor denne
skal standses, selv om den pågældende har klaget over politiets afgørelse.

(287) Andet pkt. har sammenhæng med § 76 a, stk. 2, hvorefter den del af
ydelserne, der ikke er udbetalt under ophøret, efterbetales, hvis afgørelsen
omgøres administrativt eller ophæves under domstolsprøvelse.

(288) En formodning hos anklagemyndigheden om, at den domfældte modtager
eller har modtaget sådanne ydelser må som udgangspunkt baseres på de
oplysninger, som er fremkommet under behandlingen af straffesagen.
Orienteringen skal ske på det tidspunkt, der foreligger en endelig dom.

(289)Ændret ved L 2013 493, hvor Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg blev
gjort til klageinstans i stedet for de nedlagte beskæftigelsesankenævn.

(290) Stk. 2 indføjet ved L 2017 288.
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(291) Regresretten er tillige hjemlet i erstatningsansvarslovens § 17, stk. 1, 3.
pkt. Den omfatter også dagpenge, der betales af kommunen som arbejdsgiver,
jf. U 2010 115 H. Bestemmelsen om kommunernes adgang til i
sygedagpengesager at rejse regreskrav over for en ansvarlig skadevolder er
begrænset i forhold til den hidtil gældende lov. Således kan kommunen i
sager med 1. fraværsdag den 2006-06-03 eller senere ikke længere gøre regres
gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den
pågældende arbejdsgiver er ramt af en arbejdsskade. Dette gælder også i
tilfælde, hvor arbejdsskaden er et færdselsuheld, som arbejdsgiveren er
ansvarlig for i medfør af reglerne i færdselsloven, jf. U 2013 2080 H. I sager
med 1. fraværsdag før 2006-07-03 kan der gøres regres også for sygedagpenge
udbetalt efter den 2006-07-03, jf U 2011 2218 H.

(292) Manglende overholdelse af fristen medfører, at forældelsesfristen for
regreskravet suspenderes i tidsrummet fra orienteringen af kommunen skulle
være sket og frem til orienteringen rent faktisk sker. Hvis fristen overholdes,
indtræder der ingen suspension efter bestemmelsen, jf. U 2014 1887 Ø. U
2016 133/2 H (ikke suspension efter § 78, stk. 2, men regreskrav ikke forældet
efter forsikringsaftalelovens § 29.)

(293) Reglen indebærer, at ministeren fortsat kan give tilladelse til forsøg med
kommunernes opfølgning i sygedagpengesager og med administrative

procedurer som led i opfølgningen, herunder yderligere digitalisering. Der
kan endvidere fortsat gives tilladelse til forsøg med lægeattester dels til
kommunen og dels til virksomheden.
Bkg 2019 1173 om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses-
og sygedagpengeområdet mv.
Bkg 2019 1184 om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet.
Bkg 2019 1464 om forsøg på beskæftigelsesområdet.
Efter ændringen ved L 2014 720 kan ministeren desuden give tilladelse
vedrørende virksomhedernes opfølgning på sygefraværet i kapitel 5 a
(sygefraværssamtale og fastholdelsesplan) og om virksomhedernes og
sygemeldtes anmodning om tidlig opfølgning i kapitel 5 b. Derimod kan der
ikke gives tilladelse til forsøgmed refusion og finansiering af sygedagpenge.
Dette er en følge af, at der er gennemført lovgivning om digital løsning til
brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.
(Nemrefusion).
Initiativet til et forsøg kan som hidtil tages af kommuner. Herudover kan
initiativet ligeledes tages af virksomheder eller af ministeren. Det betyder
eksempelvis, at ministeren kan iværksætte forsøg for alle kommuner, for en
gruppe kommuner eller for en enkelt kommune.
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