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Ny periode, der kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigel-

seskravet for ret til sygedagpenge for selvstændige som følge 

af covid-19 

 

 

Folketinget har vedtaget lov nr. 527 af 27. marts 2021 om ændring af lov om syge-

dagpenge og barselsloven (Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sy-

gedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for 

lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med co-

vid-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til 

refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19, forlængelse af 

den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af co-

vid-19 og indførelse af periode, der kan ses bort fra ved vurderingen af, om be-

skæftigelseskravet for selvstændige er opfyldt). Se loven her. 

Lovændringen betyder, at der ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet for en 

selvstændig erhvervsdrivende er opfyldt, vil kunne ses helt eller delvis bort fra pe-

rioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 30. april 2021.  

Perioden kan helt eller delvis betragtes som en såkaldt »død« periode ved opgørel-

sen af beskæftigelseskravet. Det vil sige, at 12-månedersperioden og/eller 1-må-

nedperioden i sygedagpengelovens § 42, stk. 1, kan forlænges bagud med et antal 

dage, svarende til antallet af dage i den »døde« periode.  

Reglen gælder for alle selvstændige erhvervsdrivende og således ikke alene selv-

stændige, der f.eks. har været lukket i en periode eller kan dokumentere, at de har 

oplevet ordrenedgang el.lign.  

Den selvstændige kan indgive anmodning om sygedagpenge for fravær i perioden 

fra den 1. december 2020 og frem til lovens ikrafttræden den 31. marts 2021, hvis 

den selvstændige på grund af manglende aktivitet i virksomheden ikke ville have 

ret til sygedagpenge uden den nye bestemmelse om, at der helt eller delvis kan ses 

bort fra perioden fra den 1. december 2020 til og med den 30. april 2021.  

Kommunen skal af egen drift genoptage sager, hvor en selvstændig den 1. decem-

ber 2020 eller senere har haft første sygefraværsdag, og hvor kommunen har givet 

afslag på sygedagpenge på grund af manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet 

efter § 42.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/527
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Den selvstændige skal dokumentere, at der var tale om sygefravær, og omfanget af 

fraværet. Det kan f.eks. ske ved journaludskrifter.  

Venlig hilsen 

Christina Signe Olsen 

Fuldmægtig 

Ydelsespolitisk Center 

E chso@star.dk  
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