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De midlertidige regler i sygedagpengelovens §§ 43 a og 53 b om udvidet ret for
arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 ophæves den 1. juli 2021. Dette følger af § 2, stk. 3, i lov nr. 212 af 17.
marts 2020, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 527 af 27. marts 2021.
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Det betyder, at der alene vil kunne udbetales sygedagpenge efter sygedagpengelovens § 43 a til en selvstændig erhvervsdrivende for fravær til og med den 30.
juni 2021. Hvis en selvstændig erhvervsdrivende f.eks. fra den 20. juni 2021 har
fravær efter sygedagpengelovens § 43 a som følge af covid-19, vil der alene
kunne udbetales sygedagpenge efter § 43 a frem til og med den 30. juni 2021,
selv om den selvstændiges sygefraværsperiode går ud over denne dato.
Tilsvarende kan en arbejdsgiver alene opnå ret til udvidet refusion efter sygedagpengelovens § 53 b på grund af covid-19 for fravær til og med den 30. juni 2021.
Det betyder, at hvis en lønmodtager f.eks. fra den 20. juni 2021 har fravær som
er omfattet af sygedagpengelovens § 53 b som følge af covid-19, vil der alene
kunne udbetales refusion frem til og med den 30. juni 2021, selv om lønmodtagerens fraværsperiode går ud over denne dato.
Det bemærkes, at reglerne i sygedagpengelovens §§ 43 a og 53 b finder anvendelse for fraværsdage før den 1. juli 2021, selv om ansøgning er indgivet efter
den 1. juli 2021, eller hvis ansøgning ikke er færdigbehandlet inden den 1. juli
2021.
Der henvises til punkt 4.1. og 4.2. i vejledning nr. 9204 af 29. marts 2021om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som
følge af covid-19, som kan ses her.
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