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Til alle kommuner 

Orientering om ny midlertidig forlængelse af retten til sygedag-

penge - § 26 h 

I forlængelse af STAR’s orienteringsbreve af 22. februar 2021 og 1. marts 2021 

kan det oplyses, at lov nr. 467 af 20. marts 2021 om bl.a. forlængelse af den mid-

lertidige ret til sygedagpenge frem til den 30. april 2021 er trådt i kraft den 22. 

marts 2021. Link til loven: L467 

Loven indeholder blandt andet § 26 h om ny forlængelse for sygedagpengemodta-

gere, der i perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. april 2021 

skulle overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. 

Loven betyder blandt andet, at hvis kommunen allerede har truffet afgørelse om 

ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet, skal der træffes af-

gørelse om forlængelsen og om den nye dato for, hvornår den sygemeldte skal 

overgå til jobafklaringsforløbet. Det gælder også, hvis sygedagpengemodtageren 

allerede er overgået til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse. 

Loven betyder også, at hvis kommunen senest har truffet afgørelse om forlængelse 

af sygedagpengeudbetalingen efter § 26 f, skal kommunen inden udløbet af de 2 

måneders forlængelse efter § 26 h træffe fornyet afgørelse om, hvorvidt udbetalin-

gen kan forlænges efter sygedagpengelovens almindelige bestemmelser. 

Endelig får sygedagpengemodtagere, der er omfattet af den nye midlertidige for-

længelsesregel, ret til at overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbs-

ydelse. 

Se opdateret vejledning om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge her: 

vejl. 9189 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/467
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9189
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