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Lov nr. 57 af 19. januar om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov 

om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sy

gedagpenge som følge af covid-19) blev den 19. januar 2021 vedtaget af Folketin

get.  

Med loven er § 26 g indsat i sygedagpengeloven. § 26 g forlænger udbetalingen af 

sygedagpenge i 1 måned for sygedagpengemodtagere, der ikke (længere) kan få 

forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de gældende regler, og som derfor i 

perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021 skulle 

overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. 

Både sygedagpengemodtagere, der ikke har fået forlænget sygedagpengeudbetalin

gen efter de almindelige eller de midlertidige regler, og sygedagpengemodtagere, 

hvor sygedagpengeudbetalingen en eller flere gange har været forlænget efter de 

almindelige og/eller de midlertidige regler om forlængelse, herunder § 26 f, kan 

være omfattet af bestemmelsen. Det afgørende er, om kommunen vurderer, at ud

betalingen af sygedagpenge ikke kan forlænges, eller ikke kan forlænges yderli

gere, og at personen derfor skulle have tilbud om at overgå til et jobafklaringsfor

løb med ressourceforløbsydelse i perioden fra og med den 1. februar 2021 til og 

med den 28. februar 2021.  

Sager, der tidligere er forlænget efter § 26 f, skal behandles efter § 26 g, stk. 2. In

den ophøret af sygedagpenge skal kommunen træffe fornyet afgørelse om, hvorvidt 

udbetalingen kan forlænges efter bestemmelserne i § 24 a, stk. 6, § 24 b, stk. 1, el

ler § 27, stk. 1, nr. 1-7. Kan udbetalingen ikke forlænges efter disse bestemmelser, 

træffer kommunen afgørelse om forlængelsen efter § 26 g, stk. 1. 

Se lov nr. 57 her, og opdateret vejledning om midlertidig forlængelse af retten til 

sygedagpenge her. 

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

dagpenge som følge af covid-19 er opdateret, så det fremgår, at §§ 43 a og § 53 b i 

sygedagpengeloven ophører den 1. april 2021. Se vejledningen her. 
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