
Har du fået stoppet  
dine sygedagpenge med 
tilbagevirkende kraft?
Ankestyrelsen har efter højesteretsdom i september  

2015 ændret praksis om stop af sygedagpenge.  

Har du fået stoppet dine sygedagpenge med tilbagevirkende 

kraft, så er det muligt, at din sag kan genoptages 

af annette KjærBy hartMann,  
socialrådgiver i foa  
social- og sundhedsafdelingen

Ankestyrelsen har efter ny højesterets-
dom fra 10. september sidste år ændret 
deres praksis for udbetaling af sygedag-
penge. Derfor kan borgere, der har fået 
standset deres sygedagpenge, inden de 
modtog en gyldig afgørelse fra jobcen-
tret om stop af sygedagpenge, måske få 
genoptaget deres sygedagpengesag.

Når en sag afgøres med tilbagevirken-
de kraft, betyder det, at afgørelsen træ-
der i kraft før den dato, hvor afgørelsen 
er truffet. 

Eksempel: Jobcentret træffer den 13. 
maj afgørelse om at stoppe sygedagpen-
gene tilbage fra den 5. maj. Afgørelsen 
er her tilbagedateret, og det er ikke 
gyldigt. 

Sygedagpenge kan først stoppes, 
når der ligger en gyldig afgørelse fra 
jobcentret.

Det er jobcentret, der skal tage stilling 
til, om der er grundlag for at genoptage 

sager, hvor udbetalingen af sygedag-
penge er standset med tilbagevirkende 
kraft. Det gælder sygedagpenge sager 
tilbage fra 1. januar 2010 og frem til dags 
dato.

HAR DU EN SAG?

Du skal kontakte FOA Social- og Sund-
hedsafdelingen, hvis:
•  jobcentret har truffet afgørelse om at 

stoppe dine sygedagpenge med tilba-
gevirkende kraft. I sådanne tilfælde har 
kommunen truffet en afgørelse med 
tilbagevirkende kraft, og det er ikke 
gyldigt. 

•  Ankestyrelsen har ændret jobcentrets 
afgørelse eller hjemvist sagen til kom-
munen for ny behandling, hvorefter 
jobcentret har truffet en ny afgørelse 
med tilbagevirkende kraft.

HVAD KAN DET BETYDE?

Du kan måske få genoptaget din syge-
dagpengesag fra det tidspunkt, hvor din 
udbetaling blev standset. Det gælder 
dog ikke, hvis du har genoptaget dit ar-
bejde, stillet dig til rådighed for arbejds-

markedet, eller hvis du har raskmeldt 
dig.

KONTAKT FAGFORENINGEN

Send en kopi af afgørelsen i din sygedag-
pengesag til fagforeningen på e-mail: 
sags050@foa.dk – skriv ”højeste rets- 
dom” i emnefeltet. 

Du kan også vælge at sende kopi af 
din afgørelse pr. post til FOA Social- og 
Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 
2000 Frederiksberg. 

Du kan finde din syge dagpenge-
afgørelse på e-boks eller ved at kontakte 
jobcentret eller Ankestyrelsen.

NB: Ankestyrelsen har endnu ikke 
fastsat en forældelsesfrist for sagerne, 
og fagforeningen forventer først at have 
gennemgået samtlige sager ved slutnin-
gen af 2016. Vi kontakter dig, når vi har 
behandlet din sag.

f
o

to: c
o

lo
u

r
B

o
x

G
E

N
O

P
TA

G
E

LS
E

 A
F

 S
Y

G
E

D
A

G
P

E
N

G
E

S
A

G
E

R


