Konsekvenser for sygedagpengeområdet som følge af
konflikten

Den 3. juli 2008

Som følge af den netop afsluttede konflikt på sundhedsområdet, oplever
mange kommuner, at borgere på sygedagpenge får udsat undersøgelser og
behandlinger. Dette kan have konsekvenser if. til varighedsbegrænsningen
og medføre øgede kommunale udgifter til sygedagpenge pga. længere varighed.

Sagsid 000195251

Jnr 02.10.00 F02

Ref MSR
msr@kl.dk
Dir 3370 3526

Weidekampsgade 10

Forlængelsesreglerne
KL har henvendt sig til Arbejdsdirektoratet for at få afklaret, om det er muligt at forlænge sager, hvor varigheden overskrides som følge af udskudte
undersøgelser pga. konflikten. Ifølge Arbejdsdirektoratet er der ikke ekstraordinære forlængelsesregler.
Der er ikke, hverken i sygedagpengeloven eller i andre love, bestemmelser,
der giver grundlag for at udbetale sygedagpenge ud over varighedsbegrænsningen, alene på grundlag af manglende undersøgelse som følge af en konflikt. Derfor skal sagen standses, hvis den ikke opfylder en af forlængelsesreglerne.
Det må dog forventes, at en del sygemeldte er omfattet af sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2. Denne forlængelsesregel kan anvendes i tilfælde,
hvor det anses for nødvendigt at gennemføre afklarende foranstaltninger,
herunder manglende lægelig udredning, hvis det forventes, at afklaringen
kan ske indenfor den mulige forlængelsesperiode på 26 uger.
I de tilfælde, hvor der ved varighedsbegrænsningens indtræden ikke er
grundlag for at forlænge, vil der efter praksis være en mulighed for i et kortere tidsrum at udsætte afgørelsen om en eventuel forlængelse. Det vil kunne
ske i tilfælde, hvor grundlaget for den lægelige vurdering ikke er tilstrækkelig, fordi den sygemeldte f.eks. afventer en forestående undersøgelse hos en
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speciallæge eller en operation, hvis udfald vil være afgørende for, hvordan
prognosen og dermed tidshorisonten for helbredelsen vil være. I en sådan
situation skal sygedagpengene standses og sagsbehandlingen genoptages (og
eventuel forlængelse besluttes), når undersøgelsen foreligger eller operationen har fundet sted.
Kommunen bør desuden være opmærksom på, at der kan foreligge en forsikring tegnet af den sygemeldte selv eller arbejdsgiveren, der sikrer en behandling i privat regi. Ved at anvende de muligheder, som en sådan forsikring giver, vil den sygemeldte selv kunne gøre noget for at undgå at nå varighedsbegrænsningen uden at være tilstrækkeligt udredt eller behandlet.

Øgede kommunale udgifter
De mange udsatte undersøgelser og behandlinger medfører øgede kommunale udgifter til sygedagpenge pga. længere varighed. Idet sygedagpenge ikke
er budgetgaranteret, kompenseres kommunerne ikke for de øgede udgifter.
Der er heller ikke mulighed for helt ekstraordinært at kompensere for de
øgede udgifter. Det ville svare til, at kommunerne skulle modregnes de
kommunale besparelser, der har været som følge af strejken blandt pædagogerne og social- og sundhedsassistenterne.

Med venlig hilsen
Mette Schwebs
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