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DU MELDER 
DIG SYG

Tjek her, hvordan en sygemelding kan forløbe 
under de nye regler for sygedagpenge, der 
træder i kraft den 1. juli.

Nyt er blandt andet den nye såkaldte 
ressourceforløbs-ydelse, der redder de, 
der før helt ville miste forsørgelsen, fordi 
sygedagpengene stoppede.

 Illustration Rasmus Juul 

HVIS DU ER RASKMELDT 
INDEN 8 UGER
Det er frivilligt, om du 
vil deltage i evt. tilbud 
(rygestopkursus, motion, 
mindfulness osv.)

HVIS DU ER SYG UD OVER DE 8 
UGER, men er usikker på, om du 
bliver rask nok til dit gamle job

Du får en koordinerende 
sagsbehandler.

Du deltager i møde med et 
rehabiliteringsteam, og der laves en 
plan med mål for uddannelse og job.

NÅR DU HAR 
VÆRET SYGEMELDT 
I ET HALVT ÅR, 
SKAL KOMMUNEN 
REVURDERE DIN 
SYGEDAGPENGESAG

FOR AT FÅ FORLÆNGET 
SYGEDAGPENGENE 
skal du have en klar 
diagnose, der betyder, 
at du forventes kunne 
arbejde i et almindeligt 
job igen, når du er 
blevet rask.

SYGEDAGPENGESATSEN 
ER PÅ CIRKA 17.600 KR. 
PR. MÅNED.

SYGEDAGPENGENE KAN 
FORLÆNGES
•	 hvis revalidering eller 

virksomhedspraktik 
kan føre til arbejde,

•	 når der mangler 
undersøgelser for at 
kunne vurdere din 
arbejdsevne,

•	 hvis du venter på eller 
er i lægebehandling,

•	 hvis det endnu ikke er 
afklaret, om du skal 
i ressourceforløb, 
fleksjob eller på 
førtidspension,

•	 hvis du har en 
livstruende, alvorlig 
sygdom,

•	 hvis der er rejst 
arbejdsskadesag,

•	 hvis du har søgt om 
førtidspension.

NYT: Arbejdsløse, der bliver syge, 
slipper for at kontakte kommunen, 
hvis de er syge i mindre end 14 
dage. Arbejdsløse får i de tilfælde 
fortsat dagpenge.
NYT: Hvis arbejdspladsen og den 
langtidssyge ønsker det, skal 
kommunen rykke ud med en tidligere 
indsats i forhold til at fastholde ham 
i jobbet.
NYT: På særlige områder kan syge nu 
sige nej til lægebehandling uden at 
miste sygedagpengene. Det gælder, 
hvis du ikke er tryg ved behandlingen. 
Det kan fx være operation for 
diskusprolaps, antidepressiv medicin 
eller behandling med elektrochok.

NYT 
Ressourceforløbs-
ydelse er for dig, der 
har stor risiko for 
ikke at kunne klare 
et job. Fx på grund af 
fibromyalgi, gentagne 
sygemeldinger på 
grund af psykiske 
lidelser eller 
stress osv.

RESSOURCEFORLØB-
SYDELSEN er på ca. 
10.600 -14.100 kr. 
pr. måned.

Ydelsen kan efter to år 
forlænges i yderligere 
to år.

JOBAFKLARINGSFORLØB
Du har en koordinerende 
sagsbehandler, som følger 
hele forløbet.

Du får en plan for indsats.
Inden 4. uge mødes du med 
dit rehabiliteringsteam.

Herefter får du fx 
virksomhedspraktik, træning, 
behandling, kurser og 
lignende. Alt for at få dig til 
tilbage i job.
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