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UDKAST 
 

Fremsat den xx. november af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard Thomsen) 
 

Forslag 
til 

Lov om ændring af lov om sygedagpenge 
 

(En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.) 

  

 

§ 1 

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, som ændret ved § 3 i lov nr. 
701 af 8. juni 2018, § 4 i lov nr. 339 af 2. april 2019, § 1 i lov nr. 495 af 1. maj 2019 og § 3 i lov nr. 
551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer: 

1. § 10 a affattes således: 

»§ 10 a. For sygemeldte med ret til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, 
tilrettelægges opfølgningen således, at kommunen i disse sager ikke skal indhente et 
oplysningsskema efter § 11, hvis sagen er tilstrækkeligt belyst i forhold til kommunens visitation og 
opfølgning.« 

2. § 11 a, stk. 1, affattes således: 

»§ 11 a. Kommunen skal til brug for den første opfølgning, jf. § 13 b, anmode om en lægeattest 
med den praktiserende lægens 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.« 

3. Efter § 11 b indsættes: 

»§ 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.« 

4. I § 24 a, stk. 3, nr. 3, og § 33, nr. 3, udgår »eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse« og »eller § 
52 h, jf. § 62, stk. 3,«. 
 
5. I § 24 a, stk. 3, nr. 4, § 38, stk. 3, 2. pkt., og § 51, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, udgår 
»eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse«. 
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6. § 32, stk. 1, nr. 3, ophæves. 
Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5. 
 
7. I § 32, stk. 4, udgår »og midlertidig arbejdsmarkedsydelse«. 
 
8. § 35, stk. 4, ophæves. 
Stk. 5 bliver herefter stk. 4. 
 
9. I § 38, stk. 4, 1. pkt., udgår »eller modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse«. 
 
10. I § 40 a, stk. 2, udgår »eller 4«. 
 
11. I § 53, stk. 2, nr. 2, udgår »eller modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse«. 
 
12. I § 53 a, stk. 2, udgår »eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse« og »jf. § 52 h«. 
 

 
§ 2 

Loven træder i kraft den 1 januar 2020. 
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Bemærkninger til lovforslaget 
Almindelige bemærkninger  

 
 
1. Indledning 

Den daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), 
Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 18. 
december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet – Økonomisk sikkerhed for 
sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. 

Med reformen, som udmøntet ved lov nr. 720 af 25. juni 2014, blev der blandt andet indført en ny 
opfølgningsmodel i sygedagpengeforløb, der forventes at vare over 8 uger. Efter denne model skal 
den sygemeldte have været hos lægen inden den første opfølgningssamtale i kommunen. Den 
sygemeldte skal også have besvaret en række spørgsmål om, hvordan sygdommen påvirker 
arbejdet.  

Der er siden gennemført en evaluering, som viser, at lægeattesten i en række situationer ikke er 
relevant, bl.a. i tilfælde hvor den sygemeldte står over for en forestående raskmelding, eller hvor der 
er tale om alvorlig sygdom. 

 

Der er med aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet 
fra april 2019, aftalt en justering af brugen af lægeattesten, så det gøres frivilligt for kommunen at 
indhente lægeattesten til første opfølgningssamtale. 

 

Lovforslaget har til formål at gøre indhentelsen af oplysninger til den første opfølgningssamtale 
mere enkel, ved at kommunen fremover ikke i alle sager skal indhente en lægeattest ved den første 
opfølgningssamtale, men kun i de tilfælde hvor kommunen eller den sygemeldte vurderer, at der er 
behov for det.  

 
Endvidere indeholder lovforslaget forslag om, at henvisningerne til midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse i lov om sygedagpenge udgår, idet den sidste (teoretiske) person har forladt 
ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag den 1. juli 2018. 

Det foreslås, at de ovenfor nævnte ændringer skal gælde fra den 1. januar 2020. 

2. Lovforslagets indhold 

2.1. En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning  

2.1.1. Gældende ret 



J.nr. 19/xxxxx 
 

4 
 

Efter de gældende regler anmoder kommunen, til brug for den første opfølgning, jf. § 13 b, om en 
lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ikke forventer at blive fuldt 
ud raskmeldt inden for otte uger regnet fra første fraværsdag. Lægeattesten skal indeholde lægens 
vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn. 

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. 

2.1.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 

I en evaluering af lægeattesten med vurderingen af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og 
eventuelle behov for skånehensyn (LÆ 285) peger de adspurgte jobcentre på, at lægeattesten i en 
række situationer ikke er relevant, bl.a. i tilfælde hvor den sygemeldte står over for en forestående 
raskmelding, eller hvor der er tale om alvorlig sygdom.  

Det foreslås derfor, at kommunen til brug for den første opfølgning, kun skal anmode om en 
lægeattest med den praktiserende lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og 
eventuelle behov for skånehensyn (LÆ 285), hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt, for at 
opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. 

Det foreslås samtidig, at kommunen i tilknytning til den første opfølgning indhenter en lægeattest 
fra den sygemeldtes praktiserende læge, jf. § 11 a, hvis den sygemeldte ønsker det, og kommunen 
ikke forud for opfølgningssamtalen har indhentet denne attest. 

2.2. Ophævelse af reglerne om midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

2.2.1. Gældende ret 

Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse har, i henhold til de gældende regler i 
sygedagpengeloven, rettigheder når de bliver uarbejdsdygtige og omfattet af sygedagpengeloven.  
 
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse var en ydelse, der blev udbetalt til ledige, hvis dagpengeret udløb 
som følge af en afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
 
Ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, blev kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ophævet. 
Heri var fastsat nærmere regler om midlertidig arbejdsmarkedsydelse til personer, hvis toårige 
dagpengeret ville udløbe eller var udløbet.  

2.2.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning  

Den sidste person, der kunne blive omfattet af kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 
var en dagpengemodtager, som opbrugte sin dagpengeret på 2 år (+ evt. midlertidig forlængelse af 
dagpengeperioden) den 3. juli 2016.  
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Særordninger og overgangsordninger betyder, at den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen 
om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag den 1. juli 2018. Det er ikke muligt at modtage 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter denne dato.  
 
Da den sidste person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse den 1. juli 2018, 
foreslås det, at relevante bestemmelser i sygedagpengeloven konsekvensrettes, så der ikke længere 
henvises til ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelser og de rettigheder, der har fulgt med 
ordningen. 

3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige 

Det skønnes, at forslaget om at gøre det frivilligt for kommunerne at indhente en lægeattest til brug 
for den første opfølgningssamtale vil medføre en reduktion i kommunernes brug af LÆ285 attester. 

Det skønnes, at forslaget vil med medføre en årlig mindreudgift på 40,0 mio. kr. for kommunerne. 

I nedenstående tabel er de samlede økonomiske konsekvenser for stat, kommune og regioner 
opsummeret.  

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser  

Mio. kr. 2019 pl  2020 2021 2022 2023 2024 og 
frem 

Stat 0 0 0 0 0 
Kommune -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 

I alt  -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 
 

De økonomiske konsekvenser for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter. 

Forslaget medfører ikke økonomiske konsekvenser for regionerne. 

Lovforslaget følger de principper for digitaliseringsklar lovgivning, der er relevante for 
indeværende lovforslag. 

Lovforslagets indhold indebærer, at der ikke vil ligge objektive kriterier til grund, når det vurderes 
om der er behov for at indhente en lægeerklæring. Det fremgår bl.a. af forslagets § 1, nr. 1, at 
kommunen skal vurdere, om en sag er tilstrækkeligt belyst i forhold til kommunens visitation og 
opfølgning. Det fremgår endvidere af lovforslagets § 1, nr. 2 at kommunen vurderer, om det er 
nødvendigt at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge. Det vurderes, at 
hensynet til det fagprofessionelle skøn vejer tungere end hensynet til brug af objektive kriterier. 

Lovforslaget har ikke i øvrigt implementeringskonsekvenser for stat, kommuner og regioner. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 
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Lovforslaget har ingen væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

5. Administrative konsekvenser for borgerne 

Det følger af lovforslagets § 1, nr. 2, at kommunen til brug for den første opfølgning, skal anmode 
om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis kommunen vurderer, at det er 
nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.  

Borgerne fratages dog ikke retten til at få indhentet en lægeattest, idet det følger af lovforslagets § 
1, nr. 3, at kommunen efter ønske fra den sygemeldte, i tilknytning til den første opfølgning, 
indhenter en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, når kommunen ikke forud for 
opfølgningssamtalen har indhentet en. 

Borgerne kan således kræve, at kommunen skal indhente en lægeattest.  

Lovforslaget har ikke i øvrigt administrative konsekvenser for borgerne. 

6. Miljømæssige konsekvenser 

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 

7. Forholdet til EU-retten 

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 2.9 2019 til den 30.9. 2019 været sendt i høring hos 
følgende myndigheder og organisationer m.v.: 

 
Advokatrådet, Ankestyrelsen, Arbejdsløshedskassen for selvstændige (ASE) Arbejdsmarkedets 
tillægspension (ATP), BDO Kommunernes Revision, Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, 
Centralorganisationernes Fællesudvalg, Dansk Socialrådgiverforening, Danske A-kasser, Danske 
Advokater, Danske Patienter, Danske Seniorer, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det 
Centrale Handicapråd, Det Faglige Hus, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af 
kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer, Forhandlingsfællesskabet, Forsikring & Pension, Frie Funktionærer, Gartneri-, Land- og 
skovbrugets Arbejdsgivere, Ingeniørforeningen (IDA), Institut for Menneskerettigheder, 
Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), 
Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af fleks- og skånejobbere 
Landsforeningen for førtidspensionister, Lægeforeningen, Pension Danmark, Producentforeningen, 
Rigsrevisionen, SMVDanmark og Ældresagen.   
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9. Sammenfattende skema 

 Positive 
konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang/Hvis 
nej, anfør »Ingen«) 

Negative 
konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang/Hvis 
nej, anfør »Ingen«) 

Økonomiske konsekvenser for 
stat, kommuner og regioner 

Kommuner: 40,0 mio. kr. 
Stat: Ingen 
Regioner: Ingen 

Stat: Ingen 
 
Kommuner: Ingen 
 
Regioner: Ingen 

Implementeringskonsekvenser 
for stat, kommuner og regioner 

Ingen  Ingen  

Økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet 

Ingen  Ingen  

Administrative konsekvenser 
for erhvervslivet 

Ingen  Ingen  

Administrative konsekvenser 
for borgerne 

Ja. Borgerne kan kræve, at 
kommunen skal indhente en 
lægeattest, og ellers indhentes 
de hvis kommunen har brug 
for dem til at oplyse sagen 
tilstrækkeligt.  
Lovforslaget har ikke i øvrigt 
administrative konsekvenser 
for borgerne. 
 

Ingen  

Miljømæssige konsekvenser Ingen  Ingen  
Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter 
Er i strid med de fem principper 
for implementering af erhvervsrettet 
EU-regulering /- 
Går videre end minimumskrav 
i EU-regulering 

JA NEJ 
 
X 
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 
 

 
Til nr. 1 

Efter de gældende regler i § 10 a i lov om sygedagpenge, tilrettelægges opfølgningen for 
sygemeldte med ret til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, således at kommunen i 
disse sager hverken skal indhente 1) et oplysningsskema efter § 11, hvis sagen er tilstrækkeligt 
belyst i forhold til kommunens visitation og opfølgning, eller 2) en lægeattest efter § 11 a med 
lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle skånebehov, hvis 
sagen er tilstrækkeligt lægeligt belyst, eller hvis der alene er behov for lægelige oplysninger om, 
hvorvidt der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom. 

Det foreslås i § 10 a, at for sygemeldte med ret til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, 
stk. 1, tilrettelægges opfølgningen således, at kommunen i disse sager ikke skal indhente et 
oplysningsskema efter § 11, hvis sagen er tilstrækkeligt belyst i forhold til kommunens visitation og 
opfølgning.   

Forslaget er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 2, hvor det foreslås, at kommunen skal anmode 
om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, når kommunen vurderer, det er 
nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Nyaffattelsen er 
således en konsekvens af, at der fremover ikke længere er krav om, at kommunen i alle sager skal 
indhente lægeattest fra sygemeldtes praktiserende læge til brug for første opfølgning i en 
sygedagpengesag. Der henvises til bemærkningerne til § 1, nr. 2. 

Til nr. 2 

Efter de gældende regler i § 11 a, stk. 1, i lov om sygedagpenge anmoder kommunen til brug for 
den første opfølgning, jf. § 13 b, om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den 
sygemeldte ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt inden for otte uger regnet fra første 
fraværsdag. Lægeattesten skal indeholde lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at 
arbejde og eventuelle behov for skånehensyn.  

Det foreslås i § 11 a, stk. 1, at kommunen, til brug for den første opfølgning, jf. § 13 b, skal anmode 
om en lægeattest med den praktiserende lægens 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. 

Forslaget medfører, at kommunen i den enkelte sag skal 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 med den praktiserende læges vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og 
eventuelle skånehensyn (LÆ 285). Hvis kommunen ud fra oplysningsskemaet og sagens andre 
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oplysninger vurderer, at det ikke er nødvendigt at indhente denne lægeattest, skal kommunen ikke 
indhente den.  

Hvis kommunen på grund 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 forslaget er, at det i en række situationer ikke vil være relevant at indhente 
lægeattesten med den praktiserende læges vurdering af den sygmeldtes muligheder for at arbejde og 
eventuelle skånebehov (LÆ 285). Det gælder bl.a. i situationer, hvor den sygemeldte står over for 
en forestående raskmelding.  

Forslaget skal medvirke til en enklere tilrettelæggelse af opfølgningen, og at en lægeattest kun 
indhentes, når kommunen vurderer, at det er nødvendigt for, at opfølgningen kan finde sted på et 
tilstrækkeligt oplyst grundlag.  

Til nr. 3 

Efter de gældende regler i § 11 b, i lov om sygedagpenge, skal den sygemeldte 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. 

Det foreslås i § 11 c at kommunen i tilknytning til den første opfølgning indhenter en lægeattest fra 
den sygemeldtes praktiserende læge, jf. § 11 a, hvis den sygemeldte ønsker det, og kommunen ikke 
forud for opfølgningssamtalen har indhentet en. 

Som det fremgår af bemærkningerne ovenfor til forslagets § 1, nr. 1 og nr. 2, vil det i en række 
situationer ikke være relevant at indhente lægeattesten (LÆ 285).  

En sygemeldt har dog med dette forslag krav på at få indhentet en lægeattest fra den sygemeldtes 
praktiserende læge med vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og behov for 
skånehensyn (LÆ 285), når kommunen ikke tidligere har indhentet en – eksempelvis i tilfælde som 
nævnt ovenfor, hvor kommunen har vurderet, at indhentelse af lægeattesten ikke var nødvendigt, for 
at opfølgningen kunne finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. 

Til nr. 4. 
 
Efter de gældende regler i lov om sygedagpenge § 24 a, stk. 3, nr. 3, er der for et ledigt medlem af 
en anerkendt arbejdsløshedskasse, der har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 3, 
eller § 52 h, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ret til et jobafklaringsforløb med 
ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag efter udløbet af perioden med ret til 
arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.  
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Efter de gældende regler i § 33, nr. 3, i lov om sygedagpenge indtræder retten til sygedagpenge fra 
kommunen fra lønmodtagerens første fraværsdag, efter at retten til arbejdsløshedsdagpenge eller 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygefravær fra arbejdsløshedskassen 
efter § 62, stk. 3, eller § 52 h, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er ophørt. 
 
Den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag 
den 1. juli 2018. 
 
Det foreslås derfor i § 24 a, stk. 3, nr. 3, og § 33, nr. 3, i lov om sygedagpenge, at bestemmelserne 
konsekvensrettes, så henvisningen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse og § 52 h, jf. § 62, stk. 3, i 
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. udgår. 
 
Til nr. 5 
 
Efter de gældende regler i § 24 a, stk. 3, nr. 4, i lov om sygedagpenge er der for et ledigt medlem af 
en anerkendt arbejdsløshedskasse, der ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse 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, ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag. 
 
Efter de gældende regler i § 38, stk. 3, 2. pkt., i lov om sygedagpenge skal lønmodtageren anmode 
om sygedagpenge fra kommunen, senest 3 uger efter at udbetalingen fra arbejdsgiveren eller retten 
til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages 
sygefravær er ophørt, hvis lønmodtageren har fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 
arbejdsgiverperioden eller en del af denne eller arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygefravær fra arbejdsløshedskassen.  
 
Efter de gældende regler i § 51, stk. 1, i lov om sygedagpenge udbetales sygedagpenge til et ledigt 
medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse med den sats, som personen på første dag med ret til 
sygedagpenge kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, hvis den pågældende ikke havde været syg.  
 
Efter de gældende regler i § 51, stk. 2, udbetales sygedagpenge til personer, der får ret til 
sygedagpenge efter § 33, nr. 4, med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge 
kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.  
 
Efter de gældende regler i § 51, stk. 3, udbetales sygedagpenge til et medlem af en anerkendt 
arbejdsløshedskasse, der bliver ledigt i fraværsperioden, med den sats, som personen på første dag 
med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør kunne have modtaget pr. dag i 
arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 
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Den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag 
den 1. juli 2018. 
 
Det foreslås i § 24 a, stk. 3, nr. 4, to steder i § 38, stk. 3, 2. pkt., og i § 51, stk. 1-3, at 
bestemmelserne konsekvensrettes, så henvisningen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse udgår som 
en konsekvens af, at ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke længere er aktuel. 
 
Til nr. 6 
 
Efter de gældende regler i § 32, stk. 1, nr. 3, i lov om sygedagpenge har en lønmodtager ret til 
sygedagpenge fra kommunen, når den pågældende hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville 
have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
eller hvis personen på tidspunktet for sygefraværets start er berettiget til midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygefravær, jf. § 52 h, jf. § 62, stk. 3, i lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v., hvor retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse ophører, jf. § 52 k i 
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., inden udløbet af de 14 dage. 
 
Da den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse den 1. 
juli 2018, er bestemmelsen uden reelt indhold i dag. 
 
Det foreslås derfor at § 32, stk. 1, nr. 3, ophæves. 
 
Til nr. 7 
 
Efter de gældende regler i § 32, stk. 4, i lov om sygedagpenge fastsætter beskæftigelsesministeren 
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 og midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
 
Den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag 
den 1. juli 2018. 
 
Det foreslås derfor, at § 32, stk. 4, konsekvensrettes, så henvisningen til midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse udgår af bestemmelsen.  
 
Til nr. 8 
 
Efter de gældende regler i § 35, stk. 4, i lov om sygedagpenge skal et medlem, der er berettiget til 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., anmelde sygefravær 
til arbejdsløshedskassen på første sygefraværsdag.  
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Den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag 
den 1. juli 2018. 
 
Det foreslås derfor, at § 35, stk. 4, ophæves. 
 
Til nr. 9 
 
Efter de gældende regler i § 38, stk. 4, i lov om sygedagpenge skal en person, som ikke er i aktuel 
beskæftigelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en 
arbejdsløshedskasse eller modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, anmode om sygedagpenge 
hos kommunen senest 1 uge efter første fraværsdag.  
 
Den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag 
den 1. juli 2018. 
 
Det foreslås derfor, at § 38, stk. 4, 1. pkt., konsekvensrettes, så henvisningen til midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse udgår.  
 
Til nr. 10 
 
Efter gældende regler i § 40 a, stk. 2, i lov om sygedagpenge skal arbejdsløshedskassen anmelde et 
ledigt medlems sygefravær 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 eller 4, har oplyst at være delvis ledig. 
 
Efter § 35, stk. 4, skal et medlem, der er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v., anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen på første 
sygefraværsdag. 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. 
 
Den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag 
den 1. juli 2018.  
 
Det foreslås derfor at henvisningen til § 35, stk. 4, i § 40 a, stk. 2, udgår som en konsekvens af, at 
ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke længere er aktuel, og at det i lovforslagets § 1, 
nr. 8, foreslås at ophæve § 35, stk. 4.  
 
Til nr. 11 
 
Efter de gældende regler i § 53, stk. 2, nr. 2, i lov om sygedagpenge beregnes sygedagpenge på 
samme måde som ved fuldt fravær til arbejdsløshedsdagpengemodtagere eller modtagere af 
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midlertidig arbejdsmarkedsydelse, der bliver berettiget til sygedagpenge på grund af delvis 
uarbejdsdygtighed. 
 
Den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag 
den 1. juli 2018. 
 
Det foreslås derfor at konsekvensrette § 53, stk. 2, nr. 2, så henvisningen til midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse udgår.  
 
Til nr. 12 
 
Efter de gældende regler i § 53 a, stk. 2, i lov om sygedagpenge har en person ikke ret til 
sygedagpenge for de dage, for hvilke der er ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom, jf. § 62, stk. 3, jf. 
§ 52 h i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 
 
Den sidste (teoretiske) person har forladt ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse søndag 
den 1. juli 2018. 
 
Det foreslås derfor, at henvisningen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse og § 52 h udgår af § 53 a, 
stk. 2.  
 

Til § 2. 

Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2020.  

Det betyder, at sygedagpengesager, der indberettes til kommunen efter 1. januar 2020, vil være 
omfattet af de nye regler, hvormed lægeattesten kun skal indhentes, hvis kommunen vurderer, at det 
er nødvendigt.  

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, da lov om sygedagpenge ikke gælder for Færøerne 
og Grønland. 
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Bilag 1 

Lovforslaget sammenholdt med gældende ret 

 

Gældende formulering  Lovforslaget 
  I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 

68 af 25. januar 2019, som ændret ved § 3 i lov 
nr. 701 af 8. juni 2018, § 4 i lov nr. 339 af 2. 
april 2019, § 1 i lov nr. 495 af 1. maj 2019 og § 
3 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende 
ændringer: 
 

   
§ 10 a. For sygemeldte med ret til sygedagpenge 
efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, 
tilrettelægges opfølgningen således, at 
kommunen i disse sager hverken skal indhente 
1) et oplysningsskema efter § 11, hvis sagen er 
tilstrækkeligt belyst i forhold til kommunens 
visitation og opfølgning, eller 
2) en lægeattest efter § 11 a med lægens 
vurdering af den sygemeldtes muligheder for at 
arbejde og eventuelle skånebehov, hvis sagen er 
tilstrækkeligt lægeligt belyst, eller hvis der alene 
er behov for lægelige oplysninger om, hvorvidt 
der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom. 

 1. § 10 a, affattes således: 
»§ 10 a. For sygemeldte med ret til 
sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, 
stk. 1, tilrettelægges opfølgningen således, at 
kommunen i disse sager ikke skal indhente et 
oplysningsskema efter § 11, hvis sagen er 
tilstrækkelig belyst i forhold til kommunens 
visitation og opfølgning.« 
 

   
§ 11 a. Kommunen anmoder til brug for den 
første opfølgning, jf. § 13 b, om en lægeattest fra 
den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den 
sygemeldte ikke forventer at blive fuldt ud 
raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første 
fraværsdag. Lægeattesten skal indeholde lægens 
vurdering af den sygemeldtes muligheder for at 
arbejde og eventuelle behov for skånehensyn. 
Stk. 2 – 4 --- 

 2. § 11 a, stk. 1, affattes således: 

»§ 11 a. Kommunen skal til brug for den første 
opfølgning, jf. § 13 b, anmode om en lægeattest 
med den praktiserende lægens 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. « 
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  3. Efter § 11 b indsættes: 
»§ 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.« 

   
§ 24 a.--- 
Stk. 1-2--- 
Stk. 3. I følgende tilfælde er der ret til et 
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse 
på et tidligere tidspunkt end efter stk. 2: 
1-2)--- 
3) For et ledigt medlem af en anerkendt 
arbejdsløshedskasse, der har ret til 
arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsløshedskassen 
under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 
3, eller § 52 h, jf. § 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 eller 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 
4.--- 
Stk. 4.-7.--- 
 
§ 33. Retten til sygedagpenge fra kommunen 
indtræder 
1-2) --- 
3) fra lønmodtagerens første fraværsdag, efter at 
retten til arbejdsløshedsdagpenge eller 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de 
første 14 dages sygefravær fra 
arbejdsløshedskassen efter § 62, stk. 3, eller § 52 
h, jf. § 62, stk. 3, i lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. er ophørt, eller 
4) --- 

 4. I § 24 a, stk. 3, nr. 3, og § 33, nr. 3, udgår 
»eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse« og 
»eller § 52 h, jf. § 62, stk. 3,«. 
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§ 24 a. --- 
Stk.1-2.--- 
Stk. 3. I følgende tilfælde er der ret til et 
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse 
på et tidligere tidspunkt end efter stk. 2: 
1-3) ---  
4) For et ledigt medlem af en anerkendt 
arbejdsløshedskasse, der ikke har ret til 
arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse 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.–7.--- 
 
§ 38.---  
Stk. 1 – 2.--- 
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. Har 
lønmodtageren fået udbetalt sygedagpenge fra 
arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en 
del af denne eller arbejdsløshedsdagpenge eller 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse 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 eller 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de 
første 14 dages sygefravær er ophørt. 
Anmodning sker i dette tilfælde ved at udfylde 
en blanket, som udleveres af kommunen. 
Stk. 4-8.--- 

 5. I § 24 a, stk. 3, nr. 4, § 38, stk. 3, 2. pkt., og § 
51, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, udgår 
»eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse«. 
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§ 51. 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 eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, 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. 
Stk. 2. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en 
anerkendt arbejdsløshedskasse, der deltager i 
tilbud efter § 33 a 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. 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 
eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 
Stk. 3. 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 eller 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 
Stk.4.--- 
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§ 32. En lønmodtager har ret til sygedagpenge 
fra kommunen, når den pågældende 
1- 2) --- 
3) hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, 
ville have været berettiget til midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. eller hvis personen 
på tidspunktet for sygefraværets start er 
berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
under de første 14 dages sygefravær, jf. § 52 h, 
jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v., hvor retten til midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse ophører, jf. § 52 k i lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v., inden udløbet 
af de 14 dage. 
4-7) --- 
Stk. 2-5. --- 

 6. § 32, stk. 1, nr. 3, ophæves. 
Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5. 

   
§ 32. 
Stk. 1-3.--- 
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 og midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. 
Stk. 5. --- 

 7. I § 32, stk. 4, udgår »og midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse«. 
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§ 35.--- 
Stk. 1-3.--- 
Stk. 4. Et medlem, der er berettiget til 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v., skal anmelde 
sygefravær til arbejdsløshedskassen på første 
sygefraværsdag. 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. 
Stk. 5. --- 

 8. § 35, stk. 4, ophæves. 
Stk. 5 bliver herefter stk. 4. 
 

   
§ 38. --- 
Stk. 1-3. --- 
Stk. 4. En person, som ikke er i aktuel 
beskæftigelse hos en arbejdsgiver, og som ikke 
er dagpengeberettiget ledigt medlem af en 
arbejdsløshedskasse eller modtager midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, 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.-8.--- 

 9. I § 38, stk. 4, 1. pkt., udgår »eller modtager 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse«. 

   
§ 40 a. --- 
Stk. 1. --- 
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 
eller 4, har oplyst at være delvis ledig. 
Stk. 3-4.--- 

 10. I § 40 a, stk. 2, udgår »eller 4«. 
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§ 53. --- 
Stk. 1.--- 
Stk. 2. Sygedagpengene beregnes dog på samme 
måde som ved fuldt fravær til 
1) --- 
2) arbejdsløshedsdagpengemodtagere eller 
modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 
der bliver berettiget til sygedagpenge på grund af 
delvis uarbejdsdygtighed, og 
3) --- 
Stk. 3. --- 

 11. I § 53, stk. 2, nr. 2, udgår »eller modtagere af 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse«. 

   
§ 53 a. --- 
Stk. 2. En person har ikke ret til sygedagpenge 
for de dage, for hvilke der er ret til 
arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsløshedskassen 
under de første 14 dages sygdom, jf. § 62, stk. 3, 
jf. § 52 h i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

 12. I § 53 a, stk. 2, udgår »eller midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse« og »jf. § 52 h«. 

 


