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VIGTIG INFORMATION OM DE NYE FORLÆNGESESREGLER FOR SYGE-
DAGPENGEMODTAGERE.  

Hvis du i perioden 1. november 2020 - 31. januar 2021 får forlænget dine sygedagpenge i 3 

måneder med henvisning til covid-19, kan afgørelsen medføre, at du efter udløbet af de 3 må-

neder vil overgå til et jobafklaringsforløb med en lavere ressourceforløbsydelse. Du skal klage 

med det samme, hvis du ikke er enig i afgørelsen.  

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, som kan udbetales i 22 uger. Sygedagpengene udbeta-

les enten til den sygemeldte selv eller som refusion til arbejdsgiver. Når perioden på 22 uger 

udløber, skal Jobcentret træffe afgørelse om sygedagpengene kan forlænges, eller om man skal 

overgå til et jobafklaringsforløb med en lavere ressourceforløbsydelse.  

Som følge af COVID-19 har Folketinget ad flere omgange siden 9. marts 2020 midlertidigt for-

længet perioden, hvor sygemeldte kan modtage sygedagpenge. Forlængelserne har betydet at 

sygedagpengemodtagere kunne få deres sygedagpenge forlænget en periode, og når denne 

periode udløb skulle Jobcentret vurdere sagen på ny og træffe afgørelse om evt. yderligere 

forlængelse af sygedagpengene.  

Perioden er nu endnu engang blevet forlænget. Folketinget har d. 19. november 2020 vedtaget 

at forlænge sygedagpengeperioden yderligere 3 måneder i perioden 1. november 2020 til 31. 

januar 2021. Det er på papiret rigtig fint, at man udvider perioden for sygedagpengemodtagere, 

idet corona-restriktionerne kan vanskeliggøre og forlænge afklaring i både behandlings- og be-

skæftigelsessystem. De nyligt vedtagne regler medfører imidlertid, at der i forbindelse med af-

gørelsen om forlængelse samtidig tages stilling til om sygedagpengene kan forlænges efter de 

almindelige regler eller om man bør overgå til et jobafklaringsforløb med den ringere ressour-

ceforløbsydelse.  

Det betyder altså at der træffes afgørelse om: 

- At sygedagpengene ikke kan forlænges efter de almindelige forlængelsesbetingelser i 

sygedagpengeloven  

- At den sygemeldte skal overgå til et jobafklaringsforløb og 

- At sygedagpengene forsætter midlertidigt 3 måneder efter ovennævnte nye lov.  

Når de 3 måneder er udløbet skal der dermed ikke træffes en ny afgørelse, hvor der tages 

stilling til evt. yderligere forlængelse – man vil overgå direkte til den ringere ressourceforløbs-

ydelse. 

Det kan være særdeles svært for det enkelte medlem at gennemskue. Man vil ofte tænke, at 

alt er i orden eftersom sygedagpengene forsætter og gennemskuer altså ikke, at der bør tages 

stilling til om der skal klages over den manglende forlængelse, som afgørelsen jo indebærer. 

Når sygedagpengene så udløber efter 3 måneder, er det for jo sent at anke.  

Vi opfordrer derfor til stor opmærksomhed på afgørelser om forlængelser af sygedagpenge i 

den kommende periode. 


