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Sådan sikrer du, at din  
sygdom ikke rammer  
din virksomhed
Sygdom kan ramme os alle — også dig, der er selvstændig. 
Du får her en vejledende guide til, hvordan du sikrer, at 
sygdom ikke bremser din virksomhed.

Som selvstændig er din forretning afhængig af dig. Bliver du ramt af syg-
dom, er det vigtigt, at dit livsværk ikke strander, fordi du mangler indtjening, 
imens du bliver rask. Heldigvis har alle — også dig som selvstændig — ret til at 
få udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Vi vil i denne guide komme ind på:

1. Generelt om sygedagpenge, herunder hvad du som selvstændig især bør vide.
2. Hvordan du søger om sygedagpenge i et personligt ejet firma.
3. Hvordan du søger om sygedagpenge, hvis du ejer et ApS eller A/S.
4. Hvordan du tegner en sygedagpengeforsikring, der sikrer dig fra 1. eller 3. sygedag.
5. Kort om sygedriftstabsforsikring/nøglepersonsforsikring.
6. Visse ting du bør være opmærksom på.
7. En medarbejdende ægtefælle.

1. Er sygedagpenge relevant for dig?
Det kommer an på dit behov og dit firmas situation. Du kan spørge dig selv: Hvor velpolstret er mit
firma, og hvor længe kan jeg undvære indtægter i firmaet? 

Hovedreglen er:
For dig som enkeltmandsvirksomhed, har du i princippet ret til sygedagpenge efter 14 dage, og du kan 
forsikre dig yderligere fra 1. og 3. sygedag. For dig som ApS gælder det, at du principielt anskues som ar-
bejdsgiver og skal som hovedregel selv dække alle udgifter til sygedagpenge/løn under sygdom de første 
30 sygedage. Det kaldes arbejdsgiverperioden. Efter 30 dage kan arbejdsgiveren få refusion fra medar-
bejderens kommune for den løn, der er udbetalt under medarbejderens sygdom. 

For dig med enkeltmandsvirksomhed gælder:
• Fra dag 14: Hvis du fint kan undvære indtægter de første 14 dage, du er syg, så er din ret til sygedag-

penge tilstrækkeligt.

• Fra dag 1 og 3: Hvis du gerne vil sikre dig mere, så har du muligheden. Læs mere under punkt 4.

Det du skal vide om sygedagpenge:

• I princippet har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. 

• Som udgangspunkt kan du få udbetalt op til 4.465 kr. pr. uge. (2022). Beløbet udbetales bagud.

• Din sats udregnes ud fra seneste årsresultat.

• Det er din opholdskommune, der træffer beslutningen om din ret til sygedagpenge. Ligesom
 det er din kommune, der udbetaler dig sygedagpenge.

• Du kan som udgangspunkt få 22 ugers sygedagpenge udbetalt inden for en 9 mdrs. periode. 

• Inden de 22 uger foretages en revurdering fra kommunen.

• Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge allerede efter 1. eller 3. fraværsdag. 
 Betingelser og retningslinjer kan du læse mere om under punkt 4.

FAKTA
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For at sikre dig retten til sygedagpenge, er det vigtigt, at du søger ret-
tidigt og efterlever visse betingelser. Du skal samtidig kunne sætte
flueben ved følgende:

 Bor i Danmark og betaler skat af min indtægt i Danmark

 Har drevet selvstændig virksomhed de seneste 12 mdr., herunder 
seneste måned før mit fravær

 Har haft en ugentlig arbejdstid på minimum 18,5 time.

2. Sådan søger du 

1. Du skal oprette dig som bruger på NemRefusion og have en medarbejder 
signatur

2. Du anmoder om sygedagpenge via NemRefusion. Fristen for din anmodning 
om sygedagpenge fra kommunen er senest tre uger efter din første fraværs-
dag.* 

3. Du skal evt. have nogle dokumenter klar. Dette afhænger af din kommune. Din kommune kan, med 
samtykke, bede om at indhente yderligere lægelige informationer om dig, din sygdom, behandling, 
varighed m.v. ved din læge, hvis de ikke mener, at der er nok brugbare lægeoplysninger.

4. Udfyld oplysningsskemaet fra kommunen, som du modtager i din e-boks efter din anmeldelse
 af sygefravær. Det er til for, at din kommune skal godkende dit fravær.

5. Du skal have information klar om, hvor længe din sygdom potentielt vil vare, og om den vil påvirke 
dit arbejdsvirke på sigt. 

Udbetalingen oprører den dag, du kan arbejde igen — hvad enten du raskmelder dig eller ej. Forekommer 
der tvivl om din raskmelding, vil din kommune hente information, ved samtykke, eller bede om læge-        
erklæring af relevant art.

Denne graf, udarbejdet af NemRefusion, giver dig et godt overblik over processen:

*OBS: Hvis du har tegnet en forsikring, skal du anmelde dit fravær senest en uge efter sygedagpengerettens indtræder, dvs. 
senest en uge efter første eller tredje fraværsdag, afhængigt af, hvilken forsikring du har tegnet.

Det sker der, når du er blevet syg

Sygdom
Du er blevet 
syg og kan ikke 
arbejde.

Oplysningsskema
Hvis du ikke er blevet 
rask, når du søger 
om sygedagpenge 
via NemRefusion, 
modtager du et brev 
fra kommunen. Brevet 
indeholder et link til 
selvbetjeningsløsningen 
Mit Sygefravær, hvor du 
skal udfylde et såkaldt 
oplysningsskema. 
Frist for besvarelse af 
oplysningsskemaet 
fremgår af brevet fra 
kommunen.

Bestil tid hos lægen
Når kommunen har 
vurderet, at du har 
ret til sygedagpenge, 
modtager du et brev 
fra kommunen, hvor 
du bliver bedt om at 
bestille tid hos din læge 
for at få udarbejdet en 
lægeerklæring. 
Samtidig bliver du 
indkaldt til en samtale i 
det lokale Jobcenter.

Lægekonsultation
Du går til din læge 
og får udarbejdet 
lægeerklæringen, som 
kommunen skal bruge 
i forbindelse med 
behandlingen af din sag.

Samtale i Jobcentret
Jobcentret indkalder dig 
til en såkaldt opfølgnings-
samtale. Her skal I bl.a. 
tale om, hvad der skal 
til for at få dig tilbage i 
arbejde. Det kan fx være, 
at du starter på nedsat 
tid, eller at du afventer en 
operation. Hvor ofte du 
skal til samtale i Jobcentret 
afhænger af din situation.

Ansøgning om sygedagpenge
Hvis du er syg i mere end to uger, kan du 
søge om sygedagpenge via NemRefusion.

Det videre forløb
Hvad der sker efter 
samtalen i Jobcentret 
afhænger af dit 
sygdomsforløb.

Lægererklæring
Lægen sørger for, at lægeerklæringen 
bliver sendt til kommunen.

I Danmark kan man under visse betingelser få sygedagpenge, når man er for syg til at arbejde. Nedenfor kan du se, hvad der sker, når man er sygemeldt. 
Betingelserne for at få sygedagpenge – og hvor længe man kan få det – kan du læse mere om på www.borger.dk/sygedagpenge

Udarbejdet af KL/KOMBIT 12/2015

Læs mere om din kommunes rolle på borger.dk

https://virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/selvbetjening/Refusion_af_sygedagpenge/
https://virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/selvbetjening/Refusion_af_sygedagpenge/
https://www.borger.dk/
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3. Er du ejer af et ApS eller A/S?
Når du søger om dagpenge, er der forskel på, om du ejer et ApS, A/S eller et per-
sonligt ejet firma. Det skyldes, at du som ”ansat” i egen virksomhed, fx ApS eller A/S, 
betragtes som lønmodtager, jf. sygedagpengeloven. Her gælder altså reglerne til sygedag-
penge for lønmodtagere.

For dig med et ApS eller A/S gælder:
Det er dit selskab (dig), der sygemelder dig og anmoder om refusion for sin lønmodtagers (din) sygdom. 
Det betyder også, at du ikke kan få sygedagpenge, hvis du ikke udbetaler løn til dig selv.

Bemærk, at når du er ejer af ApS eller A/S, skal du i grove træk selv dække alle udgifter de første 30 
sygedage, da du i denne periode ikke er refusionsberettiget.

Klik her for at se en udførlig guide til, hvordan du søger som selvstændig arbejdsgiver.

For dig med et personligt ejet firma gælder:
Du betragtes her som selvstændig og er din egen arbejdsgiver, hvor du ansøger om sygedagpenge 
efter to ugers sygdom og får tilsendt oplysningsskema med videre proces i.

4. Du har behov for at sikre dig mere
Har du behov for dækning fra dag 1 eller 3, kan du tegne en forsikring hos Udbetaling Danmark.
Ved minimumssatsen er du, uanset størrelsen på din indtægt, dækket til at få udbetalt 2/3 af den
højeste sygedagpengesats. Er du nyopstartet, kan dette være essentielt for dig, da din indtægt
i virksomheden (endnu) er af begrænset omfang.

Du har flere muligheder:
• Du kan sikre dig sygedagpenge fra dag 1 eller dag 3, du er fraværende. 

• I begge tilfælde kan du vælge mellem a) minimums- eller b) maksimumsdækning.                                   
Makssatsen er 4.465 kr. pr. uge. Minimumssatsen er 2/3 af makssatsen. 

5. Sygedriftstabsforsikring/nøglepersonsdækning
For nogle kan det også være en idé at tegne en sygedriftstabsforsikring eller en nøglepersonsdæk-
ning gennem eget forsikringsselskab. Sygedriftstabsforsikringen/nøglepersonsdækning bør over-
vejes, hvis der er tale om en større omsætning og derved mulighed for et større tab i en periode,
hvor en nøgleperson er sygemeldt. Her er der tale om et længere sygeforløb, hvor der vil blive kigget
tilbage på omsætning/indtjening i den tilsvarende periode året før. Dette vil denne guide ikke gå i
dybden med, men såfremt det virker relevant for dig, bør du tage en snak med dit respektive for-
sikringsselskab.

FAKTA
• Du kan få nedsat sygedagpenge, hvis din læge vurderer,
 at du er delvist uarbejdsdygtig. 

• Du kan i dit forløb også vælge at gå på nedsat tid som en 
opstart efter sygdom.

• Kommunen kan nedsætte dine sygedagpenge, hvis du 
efter deres vurdering er i stand til at udføre 25-50 % af

 dit normale arbejde.

https://www.nemrefusion.dk/media/1679/let-i-gang-med-nemrefusion-for-arbejdsgivere.pdf


6. Hvad skal du yderligere være opmærksom på i forhold til            
sygedagpenge?
For at sikre en mere ligetil proces, er der visse ting, du bør være op-
mærksom på:

1. Er du også lønmodtager? 
  Du kan ikke både være lønmodtager og selvstændig ifht. at modtage 

sygedagpenge. Du kan altså ikke både være lønmodtager og modtage 
ydelse i form af sygedagpenge som selvstændig. 

2. Hvor indberetter du sygefravær?
 Du skal selv indberette dit sygefravær via NemRefusion. Dette gælder  
 også, selvom du har en forsikring via Udbetaling Danmark, der gør, at du  
 kan få sygedagpenge før to uger eller ej. Bemærk, at ved tilmelding eller  
 framelding af sygedagpengeforsikring skal du gøre det via virk.dk med  
 brug af dit NemID/MitID.

3. Er du i beskæftigelse?
 Det kræves, at du er i beskæftigelse for at opfylde det såkaldte beskæftigelseskrav.

 Beskæftigelseskravet for selvstændige i enkeltmandsvirksomhed er 18,5 timer de seneste
 12 måneder.

 Som ejer i eget selskab gælder reglerne for lønmodtagere, hvorfor du skal have været beskæf-
 tiget i min. 240 timer inden for de seneste 6 mdr., og at du dels i min. 5 af de 6 mdr. har været
 beskæftiget mindst 40 timer pr. måned. Dvs. at har du nogle måneder, hvor der ikke kan tælles
 40 timer, tæller måneden ikke med.

 Du bør kunne dokumentere din beskæftigelse. Dette kan fx være: kontrakter, fakturaer, løn-
 sedler, mail-korrespondancer, aktiv markedsføring etc. Alt, der kan vise, at du har været og er
 beskæftiget.
   
4. Hvornår gælder din forsikring fra?
  Tegner du en forsikring, er du normalt dækket efter 6 mdr. fra tilmelding. Dog gælder det, at du 

betaler for forsikringen fra den dato, du tilmelder dig. Du betaler altså også de 6 mdr. op til, at                     
du er dækket af forsikringen.

5. Kan du trække din forsikring fra?
  Forsikring kan trækkes fra i skat. Du skal selv indberette til Skattestyrelsen.

6. Hvad hvis du skifter selskabsform?
  Hvis du skifter selskabsform, er det vigtigt, at du afmelder sygedagpengeforsikringen på dit gamle 

CVR og tilmelder dig det nye CVR. Det gør du under ’CVR-skifte’, og du vil fortsat være dækket, så-
fremt ud- og tilmelding sker i direkte forlængelse af hinanden.

7. Hvad hvis du rammes af kronisk sygdom?
  Der gælder eksplicitte regler, hvis du bliver ramt af kronisk eller langvarig sygdom.
 Tal med NemRefusion om netop din situation.

7. En medarbejdende ægtefælle
Det er også muligt for en medarbejdende ægtefælle at tilmelde sig sygedagpengeforsikringen for 
selvstændige, hvis ægtefællen er registreret hos Skattestyrelsen som ’medarbejdende ægtefælle’                  
og modtager B-indkomst.
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https://virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/selvbetjening/Refusion_af_sygedagpenge/
https://virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/selvbetjening/Refusion_af_sygedagpenge/


Er du selvstændig eller på vej til at blive det? 
Vores virksomhedsspecialister står altid klar til at give 
dig 1:1 sparring. Kontakt os, hvis du får brug for hjælp.

Frie Selvstændige
Telefon: 63 13 85 50
frie.dk

Kontakt Frie Selvstændige

Sygdom
Rammer

Udbetaling af 
sygedag-

penge

• Indberet sygdom online på virk.dk
• Indberet senest en uge efter første fraværsdag.
•  Vær opmærksom på, at du skal opfylde beskæftigelseskravet. Kommunen, du hører 

under, beslutter, hvorvidt du opfylder dette.

•  Du vil, hvis du godkendes, få sygedagpenge 14 dage efter første sygefraværsdag.
•  Udbetaling afhænger af dit overskud i virksomheden.

Sygdom
Rammer

Udbetaling af 
sygedag-

penge

• Indberet sygdom på virk.dk
•  Indberet senest en uge efter fraværsdag. Her gælder det, at hvis du er dækket fra 1. syge- 

dag, skal du anmelde senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Er du dækket fra 3. fraværsdag,  
skal du anmelde senest 1 uge efter 3. fraværsdag.

•  Vær opmærksom på, at du skal opfylde beskæftigelseskravet. Din kommune beslutter, 
hvorvidt du opfylder dette.

•  Hvis du godkendes, vil du få sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag, afhæng igt af den 
forsikring, du har tegnet. 

• Du kan være dækket af enten minimums-/maksimumstats:
  Minimumsats: Du får udbetalt 2/3 dele af den højeste sygedagpengesats, uanset stør- 

relsen på din indtængt.

  Maksimumsats: Her beregnes sygedagpenge ud fra overskud i din virksomhed.

Sygedagpenge med sygedagpengeforsikring

Uden sygedagpengeforsikring

Opfølgende kan det nævnes, at det typisk ser således ud, fra du ansøger, til du modtager sygedagpenge 
hhv. med og uden sygedagpengeforsikring:

https://virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/selvbetjening/Refusion_af_sygedagpenge/
https://virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/selvbetjening/Refusion_af_sygedagpenge/
https://www.frie.dk/selvstaendig/



