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Ny sygedagpengereform fremsat til politisk behandling - ændrede
forlængelsesregler efter 26 uger - ny særlig forlængelsesregel for personer med
livstruende og alvorlig sygdom.
Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge så ingen
sygemeldte risikerer at stå helt uden forsørgelse. Samtidig skal sygemeldte have en
hurtigere og bedre indsats.
Regeringen foreslår endvidere, at personer med en livstruende sygdom fra den
gældende diagnoseliste (herunder komplicerede ulykkestilfælde med behov for
genoptræning), som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter en af de gældende
syv forlængelsesregler, kan fortsætte på sygedagpege uden tidsbegrænsning.
Forslaget betyder dermed, at personer med en livstruende sygdom fra
diagnoselisten, altid er sikret sygedagpenge, og ikke risikerer at stå helt uden
forsørgelse.
I forvejen er der en forlængelsesregel for personer med en livstruende sygdom,
hvis de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte, og den pågældende er i
terminalfasen. Den nye mulighed adskiller sig ved, at der ikke er et krav om, at den
alvorlige og livstruende sygdom skal være i terminalfasen.
Den nye sygedagpengemodel betyder, at sygemeldte, der i dag ikke opfylder betingelserne for at
få forlænget deres sygedagpenge, bliver sikret en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen, og
som ikke afhænger af formue eller ægtefællens indkomst. Samtidig får de en individuelt tilpasset
og helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe den enkelte tilbage til arbejdsmarkedet.
Derudover vil regeringen tage hånd om mennesker med en livstruende sygdom, så de bliver sikret
sygedagpenge under hele sygdomsforløbet.
- For regeringen er det vigtigt, at vi finder en særlig løsning til borgere med livstruende sygdomme
som fx kræft, så de får ro og en sikkerhed for, at de under sygdomsforløbet altid er sikret
sygedagpenge.
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- Vi tror på, at vi som samfund kan løfte opgaven og også få borgere med et uforudsigeligt og
svært sygdomsforløb væk fra sygedagpenge og i job igen. Det handler om, at vi skal give den
enkelte en meningsfuld og helhedsorienteret indsats. Vi skal sætte tidligere ind med en aktiv
indsats – og med en indsats, hvor den enkelte kan se en mening med indsatsen, siger Mette
Frederiksen.
Regeringens løsning
Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I stedet vil regeringen styrke
den aktive indsats. Derfor nedsatte regeringen et udvalg, der skulle se på forskellige modeller for,
hvordan varighedsbegrænsningen kan ophæves.
Udvalget er færdigt med sit arbejde og har peget på en løsningsmodel, som regeringen ønsker at
gå videre med.
Regeringen foreslår en ny sygedagpengemodel:
 Alle sygemeldte, der opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge efter
de nuværende syv forlængelsesregler, bliver ikke påvirket. De vil fortsat modtage
sygedagpenge med uændret sats.


Alle sygemeldte skal fremover have revurderet deres sag efter seks måneder. Sygemeldte,
der i dag ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, starter på det
tidspunkt i et ressourceforløb, hvor de er sikret forsørgelse.



Indsatsen i ressourceforløbet bliver tilrettelagt individuelt og indeholder en
helhedsorienteret indsats med beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og
sundhedsmæssige tilbud til at få afklaret sygdomsforløbet og vejen tilbage til arbejde.



Under hele forløbet modtager man som sygemeldt en ydelse, der i niveau svarer til
kontanthjælpen. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst.



En ny særlig forlængelsesregel for alvorligt syge borgere med livstruende sygdomme, hvor
de bliver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet.

Derudover ønsker regeringen, at sygemeldte i en forsøgsperiode får mulighed for at afvise
behandling – fx med antidepressiv medicin – uden at de mister deres forsørgelsesgrundlag.
Regeringen vil nu indkalde partierne i Folketinget til forhandlinger med udgangspunkt i
regeringens løsningsmodel og udvalgets rapport.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Hougaard Rådgivning
Falstervej 10G – 5800 Nyborg
CVR: 34016267

lh@hougaardraadgivning.com
www.hougaardraadgivning.com
tlf.: 25 61 62 49

