
Lov om ændring af lov om sygedagpenge
(Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som
ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 og
§ 1 i lov nr. 480 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr.
701 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Ved opfølgningen skal der altid tages nødvendigt hen-

syn til den syges helbredstilstand.«

2. § 13, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Ved alle opfølgninger holdes en individuel samta-

le, jf. dog stk. 5 og 6. Opfølgningen kan dog ske telefonisk,
digitalt eller ved brev, hvis
1) den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblema-

tisk og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage
regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted,

2) den sygemeldte er i tilbud eller
3) den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genop-

taget arbejdet delvist.«

3. I § 13 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:
»Stk. 5. Hvis sygdommen forhindrer en individuel samta-

le, jf. stk. 4, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller
ved brev.

Stk. 6. Hvis alvorlig sygdom forhindrer enhver form for
kontakt til den sygemeldte, foregår opfølgningen uden kon-
takt til den sygemeldte (standby).«
Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

4. I § 24 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Ved beregningen af sygedagpengeperioder efter

stk. 1 medregnes endvidere ikke søgnehelligdage.«

5. I § 25, stk. 2, ændres »§ 24, stk. 2« til: »§ 24, stk. 2 og 3«.

6. I § 32, stk. 1, nr. 1, ændres »13 uger« til: »26 uger«, og
»120 timer« ændres til: »240 timer«.

7. I § 32, stk. 2, ændres »13-ugers-perioden« til: »26-ugers-
perioden«.

8. I § 50, stk. 3, og § 52, stk. 2, ændres »pr. dag« til: »pr.
dag, jf. dog § 53 a«.

9. I § 51, 1. pkt., ændres »været syg« til: »været syg, jf. dog
§ 53 a«.

10. Efter § 53 indsættes i kapitel 18:
»§ 53 a. En person har ikke ret til sygedagpenge på søg-

nehelligdage.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. juli 2012, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 13, stk. 1 og 4-6, i lov om sygedagpenge som

ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 1-3, træ-
der i kraft den 3. januar 2011.

§ 3

Stk. 1. § 32, stk. 1, nr. 1, og § 32, stk. 2, i lov om sygedag-
penge som ændret ved denne lovs § 1, nr. 6 og 7, finder ikke
anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag ligger
før den 2. juli 2012. Disse sygdomstilfælde behandles efter
de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Uanset § 24, stk. 3, i lov om sygedagpenge med-
regnes søgnehelligdage, der ligger før den 2. juli 2012, ved
opgørelsen af sygedagpengeperioden efter § 24, stk. 1, eller
§ 25, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

OMTRYK

Lovtidende A
2010 Udgivet den 22. december 2010

21. december 2010. Nr. 1539.

Beskæftigelsesmin.,
Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611

BE004474



Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg
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