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Svar på 10-dages forespørgsel fra EL om standsning af sygedag-

penge 

 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) har mod-

taget en 10-dages forespørgsel fra Solveig Munk (Enhedslisten). I det føl-

gende besvares spørgsmålene. 

 

Spørgsmål: I hvor mange tilfælde standser kommunen udbetaling af Syge-

dagpenge årligt? 

Forvaltningen forstår spørgsmålet, som de sager, hvor kommunen har stop-

pet sygedagpengesagen grundet manglende medvirken (SDP § 21) eller 

grundet manglende uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom (SDP § 7). 

*tallene dækker perioden 1. januar-15. november 2022. 

 

Spørgsmål: hvor mange af tilfældene er standsning begrundet i manglende 

respons fra de sygemeldte? 

Det er en betingelse for at modtage sygedagpenge, at sygemeldte medvirker 

i kommunens opfølgning, herunder afleverer oplysningsskema ved starten af 

sygemeldingen, deltager i opfølgningssamtaler med kommunen samt rele-

vante indsatser. Kravet om medvirken fremgår af sygedagpengelovens § 21.  

 

Hvis sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke, skal kommunen 

træffe afgørelse om bortfald af sygedagpenge. Sygedagpengeudbetalingen 

kan genoptages, hvis sygemeldte retter henvendelse til kommunen indenfor 

4 uger og på ny medvirker i opfølgningen. Udbetalingen kan dog kun genop-

tages én gang i løbet af et sygedagpengeforløb.  

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at Aarhus Kommune i 2022 har standset 

sygedagpengene grundet manglende medvirken i 121 sager. 

 

Spørgsmål: I hvor mange af tilfældene er manglende respons begrundet i 

den syges ikke-evne til at svare på henvendelser i E-boks eller lignende 

(f.eks. grundet slagtilfælde eller anden funktionshæmning? 

Sygedagpenge kan aldrig ophøre, hvis sygemeldte har haft en rimelig grund 

til ikke at reagere eller medvirke i opfølgningen. En rimelig grund kan fx 

være, at sygemeldte på grund af sin helbredstilstand har været ude af stand 

til at reagere på en henvendelse eller medvirke i samtaler eller tilbud.  

 

Borgere, som ikke kan modtage digital post, kan ansøge om at blive fritaget 

fra digital post fra det offentlige, hvis de lever op til kriterierne herfor. 
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Afslutningsårsag 2020 2021 2022* 

Manglende medvirken ved opfølgning (§ 21) 155 153 121 

Raskmelding manglende uarbejdsdygtighed (§ 7) 855 844 467 

Samlet 1010 997 588 
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Sygedagpengemodtagere, som er alvorligt syge, og hvor kontakt med kom-

munen ikke er mulig eller hensigtsmæssig på grund af sygemeldtes hel-

bredssituationen, omfattes af standby-ordning. Det indebærer, at opfølgnin-

gen foregår uden kontakt til den sygemeldte. 

 

Hvis sygemeldte får et slagtilfælde eller lignende, vil der oftest være en dia-

log om borgers situation med behandlingsstedet eller gennem en pårørende, 

som påtager sig rollen som borgers værge eller repræsentant.  

 

Man har ikke kendskab til sager, hvor sygedagpengene er standset grundet 

manglende medvirken, hvor det har vist sig, at borger har været ramt af al-

vorlig funktionshæmning. Hvis det skulle ske, ville sagen blive genåbnet, så 

snart kommunen blev bekendt med borgerens sygdom, og sygedagpengene 

ville blive udbetalt med tilbagevirkende kraft. 


