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Forlængelse af perioden med ret til sygedagpenge for lønmod-

tagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for løn-

modtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko 

ved smitte med covid-19 samt forlængelse af den midlertidige 

periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for 

selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 

 

 

 

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

dagpengeloven og barselsloven (Forlængelse af den midlertidige periode med ret 

til sygedagpenge 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 

covid-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 

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

skæftigelseskravet for selvstændige er opfyldt). Se loven her:  

Med loven er perioden med midlertidig ret til sygedagpenge 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 covid-19, jf. sygedagpengelovens ka-

pitel 21 a, forlænget til og med den 30. juni 2021. Det forudsættes, at kommunerne 

giver besked til den enkelte ydelsesmodtager om, at udbetalingen af sygedagpenge 

efter disse regler ophører senest den 30. juni 2021. 

Vejledning om midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget ri-

siko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, 

der er i øget risiko ved smitte med covid-19 er opdateret og kan findes her. Til ori-

entering er vedlagt brev af 26. marts 2021 og skema ift. indkaldelse af oplysninger 

om personer omfattet af ordningen.  

Perioden med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion, jf. § 53 b i sygedagpengelo-

ven, og for selvstændige til sygedagpenge, jf. § 43 a i sygedagpengeloven, er lige-

ledes forlænget til og med den 30. juni 2021. 

 

Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til syge-

dagpenge som følge af covid-19 er opdateret og kan findes her.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/527
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9205
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9204
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