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§ 1. Formålet med denne lov er
1) at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom,
2) at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og
vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og
3) at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og
andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær.

Sygedagpenge
• Man kan som udgangspunkt højst få sygedagpenge i 22 uger inden
for en 9-måneders periode
• Inden de 22 uger er gået foretages en revurdering af borgerens
situation
– Stillingtagen til, om der er grundlag for at forlænge
sygedagpengeperioden

• Løbende opgave at vurdere, om borger fortsat er berettiget til
sygedagpengeydelsen ift. §7 - uarbejdsdygtighed.
• For at være berettiget til sygedagpenge skal man være
uarbejdsdygtig pga. egen sygdom og efter 3 mdr. skal borger
vurderes i ethvert erhverv/bredt på arbejdsmarkedet (ikke kun ift.
det arbejde hvorfra der er sket sygemelding)
• Løbende opgave at vurdere, om borger skal overgå til anden indsats
og ydelse, f.eks. ressourceforløb, fleksjob, pension mv.
• Hvis ikke borger opfylder forlængelsesreglerne, overgår borger efter
22 uger til Jobafklaringsforløb

Forlængelsesregler
Sygedagpengeperioden kan forlænges, når én af følgende 7 betingelser er opfyldt – de såkaldte
forlængelsesregler
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik,
der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til
beskæftigelse på normale vilkår.
Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende
foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, og det forventes at
kunne ske inden for 69 uger.
Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering
med en sikker forventning om, at den sygemeldte vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse
inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
Kommunen har vurderet, at den sygemeldtes sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med
henblik på at afklare, om den sygemeldte er berettiget til fleksjob, førtidspension eller
ressourceforløb.
En læge har vurderet, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom.
Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om
arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen
af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet – evt. midlertidig – afgørelse
om erhvervsevnetabserstatning.
Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En
forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge
ophører.

Hvad siger Ankestyrelsen?
Eksempel 1
Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.
Resultatet er:
Du var ikke berettiget til sygedagpenge efter den 12. marts 2018.
Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.

Ankestyrelsen vurderer, at du på standsningstidspunktet ikke længere opfyldte betingelserne for forlængelse
af udbetalingen af sygedagpenge efter bestemmelsen om lægebehandling og sikker lægelig vurdering
Vi vurderer, at du ikke var under eller ventede på lægebehandling.

Vi er opmærksomme på, at du på standsningstidspunktet modtog medicin, Sertralin. Vi bemærker, at det ikke
var medicinen, som skulle genskabe din arbejdsdygtighed, men langsom optrapning af virksomhedspraktik.
Vi vurderer, at medicinen ikke kunne anses for behandling i sygedagpengelovens forstand.
Der kunne af ovenstående grunde derfor ikke ske en fortsat forlængelse efter bestemmelsen om
lægebehandling og sikker lægelig vurdering.
Der kunne ikke ske forlængelse efter de øvrige forlængelsesmuligheder.

Hvad siger Ankestyrelsen?
Eksempel 2
Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.
Resultatet er:
Du var ikke berettiget til sygedagpenge efter den 19. januar 2018.
Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat
Det var på revurderingstidspunktet ikke muligt at vurdere, om du ville have behov for revalidering,
eller om du ved hjælp af revalidering ville kunne vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
Det er en betingelse for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter denne forlængelsesmulighed
[sikker lægelig vurdering], at du var under eller ventede på behandling, og at der var en sikker lægelig
vurdering af, at du kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger fra
revurderingstidspunktet.
Vi vurderer, at der i din sag ikke forelå en sådan sikker lægelig vurdering. Vi vurderer, at selvom du var
i behandling for fysiske smerter efter en påkørsel, var der ikke tilstrækkelig dokumentation for, at du
ville blive i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet i hidtidigt omfang inden for 134 uger fra
revurderingstidspunktet. Eller om du ved hjælp af revalidering ville kunne vende tilbage til det
ordinære arbejdsmarked.
Der kunne ikke ske forlængelse efter de øvrige forlængelsesmuligheder.

Hvad siger Ankestyrelsen?
Eksempel 2 (fortsat)
Bemærkninger til klagen:
Krifa har oplyst, at afgørelsen var truffet på et ikke opdateret og velbelyst grundlag.
Vi [Ankestyrelsen] bemærker, at sagen var tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag. Vi finder
derfor ikke grundlag for at indhente yderligere oplysninger

Generelt
• Efter reglerne gælder desuden, at sygedagpenge som
udgangspunkt er en korttidsydelse
• Sygedagpengeperioden kan kun forlænges ud over
revurderingstidspunktet, hvis en eller flere af
forlængelsesbetingelserne i sygedagpengeloven er
opfyldt.
• Dette gælder også, selv om den sygemeldte fortsat er
uarbejdsdygtig efter 22 uger.
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