
 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Patienters politikpapir vedr. sygedagpengelovgivning  
 
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med bemærkninger til det udarbej-
dede udkast til politikpapir vedr. sygedagpengelovgivningen.  
 
Det bemærkes, at Kræftens Bekæmpelse har deltaget i den forudgående proces og er tidligere 
skriftligt kommet med input til Danske Patienter til brug for udarbejdelse af politikpapiret.  
 
Kræftens Bekæmpelse støtter i sin helhed indholdet i politikpapiret, herunder at lovgivningen i 
højere grad skal tage højde for, at mange patienter lever med senfølger i perioden efter endt 
behandling, at der i forløbet bør foretages individuelle tilpasninger, og at der er huller i lovgiv-
ningen, når det drejer sig om støttemuligheder til pårørende. 
 
I det følgende er der kommentarer, som udspringer af de erfaringer, Kræftens Bekæmpelse har 
på området. 
 
Bedre forlængelsesmuligheder 
Kræftens Bekæmpelse er meget enig i, at mulighederne for sygedagpenge skal forbedres, såle-
des at der er bedre forlængelsesmuligheder. Sygedagpenge er for mange patienter af afgø-
rende betydning for privatøkonomien i en svær periode i livet. Konsekvensen af et afslag på 
sygedagpengeforlængelse er typisk, at man overgår til en lavere ydelse. Sygedagpengestop kan 
medføre stor stress og bekymring for den sygdomsramte, som ud over sit sygdomsforløb skal 
forholde sig til en vanskelig økonomisk situation. 
 
Den eksisterende forlængelsesmulighed i lovens § 27, stk. 1, nr. 3, fungerer i nogle tilfælde uhen-
sigtsmæssig. Efter bestemmelsen kan sygedagpengeperioden forlænges, når den sygemeldte er 
under eller venter på behandling og den pågældende efter er lægelig vurdering skønnes at ville 
kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderings-
tidspunktet. Kræftens Bekæmpelse har kendskab til, at både kommunen og Ankestyrelsen kan 
finde på at give afslag på forlængelse, fordi lægen ikke kunne angive en præcis prognose for 
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Side 2 

raskmelding. Der bør imidlertid ikke kunne stilles krav om, at lægen angiver et præcist tidsper-
spektiv for, hvornår den sygemeldte kan genvinde sin tidligere funktionsevne i fuldt omfang.  Et 
tidsperspektiv for præcis hvornår f.eks. en kræftpatient kan vende tilbage til arbejde kan være 
meget vanskeligt for en læge at angive, idet et tidsperspektiv vil afhænge af mange forskellige 
forhold.  
 
Efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 5, kan sygedagpengeperioden på 22 uger forlænges, 
når ”en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom”. I praksis har An-
kestyrelsen indfortolket et krav om, at man aktuelt skal have en livstruende, alvorlig sygdom. 
Denne fortolkning af bestemmelsen betyder, at nogle kræftpatienter får afslag på sygedagpen-
geforlængelse, fordi de ikke opfylder aktualitetskravet. Kræftens Bekæmpelse oplever, at den 
strenge praksis særligt rammer svage patientgrupper. Det gælder uhelbredeligt syge og kræft-
patienter, hvor der er usikkerhed om prognosen. Derudover rammer aktualitetskravet de pati-
enter, som efter en operation for kræft er midlertidigt kræftfrie men i efterbehandling, og hvor 
lægen har skønnet, at der er stor risiko for tilbagefald af kræftsygdommen. Den strengere praksis 
er i strid med den politiske hensigt med lovgivningen, som er at sikre livstruende syge patienter 
– ramt af f.eks. kræft – ro i hele sygdomsforløbet. 
  
Kræftens Bekæmpelse er meget enig i, at der ud over forbedring af de eksisterende forlængel-
sesmuligheder, bør gives mulighed for i en periode at komme sig / restituere efter et langt og 
alvorligt sygdomsforløb, uden at der stille krav om at man er under lægebehandling. Kræftens 
Bekæmpelse er bekendt med eksempler, hvor kommunen har standset sygedagpengene på da-
gen for sidste behandlingsdag. For mange, herunder patienter som har været igennem et kræft-
sygdomsforløb, vil det været for tidligt enten at genoptage sit arbejde eller starte i jobafkla-
ringsforløb umiddelbart efter endt behandling.  
 
Individuelle hensyn 
Kræftens Bekæmpelse mener, at der igennem hele sygdomsforløbet i forhold til sygedagpenge 
og jobafklaring skal kunne tages individuelle tilpasninger, så sygemeldte patienter ikke vender 
tilbage til at arbejde, før de føler sig klar til det.  
 
Det er individuelt fra patient til patient, hvordan et sygdomsforløb påvirker den enkeltes tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Nogle er helt eller delvits sygemeldte under behandlingen og har ef-
terfølgende brug for ro til at komme sig. Andre fortsætter i arbejde under behandlingsforløbet 
eller umiddelbart efter, men har behov for at arbejdsopgaverne tilpasses sygdomsforløbet og 
eventuelle senfølger heraf. Kræftens Bekæmpelse erfarer, at nogle patienter oplever et pres fra 
jobcentret i forhold til at genoptage arbejdet og øge arbejdsmængden hurtigere end de selv er 
parate til.  
 
Støttemuligheder til pårørende 
Kræftens Bekæmpelse er enig i, at der i dag er for få muligheder for at få kompenserende ydel-
ser som pårørende, og at de pårørendes retsstilling skal forbedres.  
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Pasningsorlov (servicelovens § 118) og plejeorlov (servicelovens § 119) er de hyppigst anvendte 
støttemuligheder for pårørende. Der er desværre flere svage punkter i lovgivningen vedrørende 
orlovsordningerne, som giver urimelige forhold til de pårørende til alvorligt syge og døende pa-
tienter.  Det bemærkes, at Kræftens Bekæmpelse har rettet skriftlig henvendelse til sundheds- 
og ældreministeren samt social- og indenrigsministeren med henblik på at gøre opmærksom på 
problemstillingerne på området, og vi er i den forbindelse blevet stillet et møde med Sundheds- 
og Ældreministeriet i udsigt. 
 
De fleste pårørende, som ønsker at støtte deres syge nærtstående er afhængige af selv at kunne 
skaffe sig friheden til at ledsage og yde støtte, og mange bruger ferie, afspadsering, goodwill fra 
arbejdspladsen og desværre ofte til sidst sygemelding for at kunne bistå den syge.  
 
På den baggrund bakker Kræftens Bekæmpelse op om, at pårørende skal kunne opnå ret til sy-
gedagpenge i de perioder, hvor de ikke kan varetage deres arbejde pga. behovet for at støtte 
deres syge nærtstående, og hvor de ikke opfylder betingelserne for at få pasnings- eller pleje-
orlov. 
 
Afslutningsvist opsummeres det, at Kræftens Bekæmpelse ikke har forslag til ændringer i for-
muleringerne i politikken, og at vi bakker fuldstændigt op om politikkens indhold.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Pernille Slebsager 
Afdelingschef 
 
 
 


