Fra barsel til sygedagpenge
Barselsdagspenge taksten: 4.405 kr. pr uge takst for 2020
Sygedagpenge taksten: 4.405 kr. pr uge takst for 2020
Hvis du har stået i A-kasse og betalt til den igennem det sidste år
Men for at modtag sygedagpenge fra din arbejdsgiver, er det nødvendigt du opfylder
visse betingelser. Du skal således minimum havde været ansat hos din arbejdsgiver i
otte uger før du kan få udbetalt sygedagpenge. Derudover skal du indenfor, en otte-uger
lange periode have været i arbejde i minimum 74 timer.
Sygedagpenge fra kommunen
Hvis du ikke har kan opfylde kravene der skal opfyldes for at modtage sygedagpenge fra
din arbejdsgiver, har du mulighed for at modtage sygedagpenge fra kommunen i stedet.
For at modtage sygedagpenge udbetaling fra kommunen, skal du opfylde et af følgende
krav:
 Du skal have arbejdet minimum 240 timer inden for det seneste halve år, op til
første sygedag.
 Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de
seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I
mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver
måned.
 Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller
midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der
varede mindst 18 måneder.
 Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov. Du er
ansat i fleksjob.
Retten til sygedagpenge forlænget?
Du kan få sygedagpengeperioden forlænget til over 22 uger, hvis du opfylder en af disse
kriterier:
 Kommunen anser det for sandsynligt, at revalidering vil blive iværksat.
 Kommunen anser det for nødvendigt at gennemføre fx arbejdsprøvning eller
andre afklarende foranstaltninger for at klarlægge din arbejdsevne. Så kan
dagpengeperioden forlænges i op til 69 uger.
 Du er under eller venter på lægebehandling, og lægen skønner, at du kan
genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger.
 Kommunen vurderer, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med
henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb,
fleksjob eller førtidspension.
 En læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom som fx kræft.
Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning.
 Der er rejst en sag om arbejdsskade ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og
det er som følge af denne skade, du er sygemeldt.
 Du har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag.
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