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En ny sygedagpengemodel
Omkring 430.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister ca. 8.000
berørte personer retten til sygedagpenge som følge af varighedsbegrænsningen på
12 måneder. Hovedparten modtager efterfølgende en anden offentlig forsørgelse,
mens en mindre gruppe på ca. 1.400 berørte personer er uden lønindkomst eller anden offentlig forsørgelse på grund af reglerne om ægtefælle- og formueafhængighed i kontanthjælpssystemet.
Regeringen ønsker at indføre en ny sygedagpengemodel, der indebærer, at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge bliver afskaffet, så ingen sygemeldte risikerer at stå uden forsørgelse.
Den nye sygedagpengemodel betyder, at alle sygemeldte fremover skal have revurderet deres sag efter seks måneder frem for efter tolv måneder, som det sker i
dag.
Personer, der opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge efter
en af de nuværende forlængelsesregler, vil fortsat modtage sygedagpenge på hidtidig sats efter den sjette måned. De kan også fortsat få forlænget deres sygedagpenge flere gange, hvis de efter endt forlængelse opfylder en anden af forlængelsesreglerne. For de forlængelsesregler, der har en varighedsbegrænsning indbygget, bliver varigheden forlænget med seks måneder.
Personer, der har modtaget sygedagpenge i en periode på seks måneder, og som
derefter ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter en af de gældende forlængelsesregler, starter i ressourceforløb. I forløbet modtager man som sygemeldt en
ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen. Ydelsen er ikke afhængig af formue
eller ægtefællens indkomst.
De personer, der starter i et ressourceforløb, får en individuelt tilpasset, helhedsorienteret og længerevarende indsats. Modellen sikrer dermed, at ingen sygemeldte
står uden indtægt eller offentlig forsørgelse, og at der samtidig sker en styrket indsats for at hjælpe de personer tilbage på arbejdsmarkedet, der har mest brug for det.
Ressourceforløbet bliver tilrettelagt individuelt med udgangspunkt i den sygemeldtes forudsætninger og behov. Sigtet er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.
Det afgørende er, at kommunerne får mulighed for at sammensætte en indsats, der
er tilpasset og målrettet de behov, som den enkelte har.

