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Sygedagpenge 

Indledning 

• I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning af 

adviser på sygedagpenge. Dette omfatter: 

- Folkeregisteradviser 

- Almindelige sagsadviser 

- eIndkomstadviser 

- Øvrige adviser, herunder NemRefusion 

• Fælles for disse advisgrupper er, at de kan have betydning 

for vurderingen af ydelsesmodtagerens fortsatte 

berettigelse til ydelse. 

• Alle potentielt relevante adviser er tilvalgt. 

• Tilvalget af alle adviser, der muligvis er relevante, betyder, 

at der vil komme adviser ud i forbindelse med den daglige 

udsøgning, der ikke i alle tilfælde er relevante. Det er dog 

ikke muligt at fravælge disse, uden at der samtidig 

fravælges adviser, der i andre tilfælde vil være relevante. 

Kommunen kan overveje at udsøge disse med andet 

interval end dagligt for ikke at få for mange. 

 

Indledning 

• Abonnementsopsætningen bestemmer, hvilke 

adviser der dannes. Adviser, der ikke abonneres 

på, kan således ikke udsøges. 

• Samtidig er det unødvendigt at abonnere på 

adviser, der ikke udsøges. Disse bidrager i bedste 

fald til at fremgå som ubehandlede adviser, og i 

værste fald skaber de usikkerhed i forhold til, om 

de i virkeligheden burde blive behandlet. 

• Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse 

mellem de adviser, der abonneres på, og de 

adviser, der udsøges. 

• Hvis man kommer i en situation, hvor der dannes 

unødvendige adviser, bør der ske en revidering af 

advisabonnementet, jf. også den generelle 

beskrivelse på side 13-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• I forbindelse med advisering på sygedagpenge skal den modtagende sagstype sættes til 32.30.04 Udbetaling af 

sygedagpenge. 

Abonnement og udsøgning 

Modtagende sagstype 



- 3 - 

Sygedagpenge 

Prioritering af adviser og arbejdsopgaver 

• Prioriteringen af behandlingen af de forskellige 

advistyper hviler på to hovedhensyn. 

- Relevans: Adviser med størst relevans skal 

behandles med højeste prioritet. 

- Datoen for ydelseskørsel: Adviser skal behandles i 

en rækkefølge, der sikrer behandling inden 

ydelseskørsel. Dermed vil adviser, der skal 

partshøres om, blive behandlet i god tid inden 

ydelseskørsel. Hvis adviset modtages tæt på 

ydelseskørsel, kan det overvejes at partshøre 

telefonisk eller alternativt vente med partshøring til 

efter ydelseskørsel. 

 

Prioritering 

• I forbindelse med sagsbehandling af en række adviser 

vil der skulle foretages partshøring af 

ydelsesmodtageren. 

• Spørgsmålet om partshøring må ske under 

hensyntagen til den konkrete sag og det konkrete 

advis. 

 

 

 

 

 

 

 

• Udover advisbehandling har man som ydelsesmedarbejder en række andre arbejdsopgaver, herunder behandling af 

ansøgninger og øvrige opgaver som for eksempel uddannelse af elever. 

• Dette nødvendiggør en eksplicit og åben prioritering af arbejdsopgaver, hvilket stiller krav til ledelsen. 

Partshøring 

Andre arbejdsopgaver 
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Folkeregisteradviser 

Hændelsestyper og handlinger 

Hændelsestype (nr./navn) 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, herunder om ydelse stoppes eller ændres) 

505.005.010 Dødsfald Stop sag, fremsæt eventuelt tilbagebetalingskrav 

505.005.020 Forsvinding Tjek sagen: kontakt arbejdsgiver/sygemeldte, stop ydelse 

505.005.030 Udvandring Tjek sagen: kontakt arbejdsgiver/sygemeldte 

505.005.035 Nynummerering Ret CPR-nummer i sag 

505.005.040 Omnummerering Stop sag – start ny sag med nyt CPR-nummer 

505.005.045 Sletning af personnummer Ret CPR-nummer i sag 

505.005.070 Indkaldelse til militæret Stop sag (advis dannes i forbindelse med skift af sygesikringsgruppe ved aftjening af værnepligt) 

505.005.105 Umyndiggørelse Registrer værge som part i sag 

505.005.115 Død som udvandret Stop sag 

505.005.160 Fraflytning Stop sag ved udgang af ugen, flyt udbetalingssag til tilflytningskommune 

505.005.175 
Genindvandring til egen 

kommune 
Tjek sag 

505.005.020 Forsvinding Tjek sagen: kontakt arbejdsgiver/sygemeldte, stop ydelse 
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Folkeregisteradviser 

Filtre i opsætningen, adresseadvisering og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Uden sag markeres ikke, da der kun ønskes 

adviser for aktive sager. 

- Part sættes til primær, da der samtidig abonneres 

på adresseadvisering. 

- Aldersinterval sættes til blank, da det ikke er 

relevant med en aldersafgrænsning. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. Hvis kommunen ikke som 

udgangspunkt lukker sager, så anbefales det at 

markere med ydelse. 

 

 

Filtre i opsætningen 

• På sygedagpengeområdet sker det, at kommuner 

praktiserer ikke at lukke sager. Som udgangspunkt bør 

sager lukkes, hvis der ikke fortsat udbetales ydelse. 

• Manglende lukning af sager medfører dannelse af en 

række unødvendige adviser, hvis der ikke er opsat 

filter, så der kun modtages adviser på sager med aktiv 

ydelse. Et sådant filter kan dog i nogle tilfælde 

medføre, at relevante adviser ikke modtages, hvilket 

er tilfældet, når der ved hændelsen ikke er en aktiv 

ydelse. 

 

 

 

 

 

 

• I modsætning til de øvrige ydelsesområder abonneres der ikke på adresseadvisering på sygedagpenge. 

Andre bemærkninger 

Adresseadvisering 
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Almindelige sagsadviser 

Hændelsestyper og handlinger 

Afgivende sagstype Hændelsestype 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, herunder om ydelse stoppes 

eller ændres) 

15.20.03 Ansættelse med løntilskud Start sag 
Adviset er relevant, hvis kommunens jobcenter registrerer sagsbehandling og 

målgruppeskift i KMD Sag. Ydelsen bør stoppes. 

15.20.24 Fleksjob Start sag 
Adviset er relevant, hvis kommunens jobcenter registrerer sagsbehandling og 

målgruppeskift i KMD Sag. Ydelsen bør stoppes. 

32.03.04 Folkepension Start sag Tjek sag og stop eventuelt ydelse. 

32.03.16 Førtidspension Start sag Tjek sag og stop eventuelt ydelse. 

32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp 

mv.) 
Start sag 

Ved opstart af supplerende kontanthjælp: tjek sag. 

Ved opstart af fuld kontanthjælp: stop sygedagpenge. 

32.24.08 Revalideringsydelse Start sag Stop ydelse 

32.24.10 Kontanthjælp under forrevalidering Start sag Stop ydelse 

32.24.12 Ledighedsydelse Start sag Stop ydelse 

32.24.32 Uddannelseshjælp Start sag Stop ydelse 

32.27.05 Fleksydelse Start sag Stop ydelse 

32.30.08 Dagpenge ved barsel Start sag Stop ydelse 

32.30.12 Dagpenge ved alvorligt syge børn Start sag Stop ydelse 

32.24.28 Ressourceforløbsydelse Start sag Stop ydelse 
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Almindelige sagsadviser 

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Uden sag markeres ikke, da der kun ønskes 

adviser for aktive sager. 

- Sekundær part sættes til blank. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. Hvis kommunen ikke som 

udgangspunkt lukker sager, så anbefales det at 

markere med ydelse. 

 

Filtre i opsætningen 

• Hvis der er en aktiv barselsdagpengesag i KMD 

Dagpenge eller KMD eDagpenge, kan der ikke 

samtidig igangsættes udbetaling af sygedagpenge. 

• Denne stopfunktionalitet gælder ikke, hvis 

barselssagen er oprettet I KMD Opus Barsel, hvilket er 

tilfældet for sager oprettet efter 1. december 2012. 

 

Andre bemærkninger 
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eIndkomstadviser 

Hændelsestyper og handlinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hændelseskriterier 

Handling på baggrund af advis 

(kort beskrivelse af handling ved advismodtagelse, herunder om ydelse stoppes eller ændres) Indkomstgruppe S
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Løn 12 0 0 

Kontroller, om arbejdet er genoptaget, tjek i eIndkomst, tjek, om jobcentret har informeret, tjek, 

om arbejdsgiver/borger har informeret. Foretag partshøring, hvis der ikke er informeret. Stop 

ydelse. 

Arbejdsløsheds-

understøttelse 
0 

Adviset skal give anledning til undersøgelse. 

Slå op i eIndkomst i forhold til, om der er overlap i perioder, tjek jobcentrets oplysninger, 

indhent oplysning fra arbejdsgiver, kontakt a-kasse, kontakt borger. Foretag partshøring. Stop 

sygedagpenge, hvis arbejdsdygtig. 

Efterløn/ 

fleksydelse 
0 Foretag partshøring. Stop sygedagpenge. 

Syge- og 

barselsdagpenge 
0 0 Foretag partshøring. Stop sygedagpenge. 

Social pension 0 Foretag partshøring. Stop sygedagpenge. 

Anden pension 0 Foretag partshøring. Stop sygedagpenge. 

SU 0 

Tjek eIndkomst, tjek jobcenter (gøres kun, hvis der er tvivl, om jobcentret har registreret, hvad 

de skal) for at vurdere, om partshøring er nødvendig, kontakt eventuelt borger, foretag 

partshøring, stop ydelse. 

Engangsbeløb 0 

Adviset skal give anledning til undersøgelse (om borger har arbejdet i sygeperioden, uden det 

har været del af den faste løn). Tjek eIndkomst, kontakt eventuelt borger, foretag partshøring, 

stop ydelse. 

Øvrig indkomst 0 Tjek eIndkomst, kontakt eventuelt borger, foretag partshøring, stop ydelse. 
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eIndkomstadviser 

Filtre i opsætningen og andre bemærkninger 

• I forbindelse med opsætningen skal der vælges en 

række filtre, der er angivet nedenfor. Filtrene sikrer, at 

der modtages adviser på relevante sager. 

- Handlingsfacet sættes til blank, så alle adviser 

modtages. 

- Ydelse markeres ikke, da der ønskes adviser på 

alle åbne sager. Hvis kommunen ikke som 

udgangspunkt lukker sager, så anbefales det at 

markere med ydelse. 

 

Filtre i opsætningen 

• Det anbefales, at der abonneres på eIndkomstadviser 

på en række ydelser, som der samtidig abonneres på 

sagsadviser på. Argumentet for dette er todelt: 

1. For det første at indkomstadviseringen kan udgøre 

et sikkerhedsnet, hvis der skulle være sket en fejl i 

forbindelse med stop af sag på baggrund af et 

sagsadvis. 

2. For det andet vil et indkomstadvis i nogle tilfælde 

henlede opmærksomheden på, at der skal rejses et 

tilbagebetalingskrav. 

 

• Dannelsen af eIndkomstadviser adskiller sig fra dannelsen af øvrige advistyper. 

• eIndkomstadviser dannes ved, at der én gang månedligt udtrækkes en liste over ydelsesmodtagere, der 

samkøres med indberetninger til SKATs indkomstregister. På den baggrund dannes der adviser ud fra de 

opsatte kriterier. Der kan dermed i nogle tilfælde dannes adviser til passive sager. 

Andre bemærkninger 

Dannelsen af eIndkomstadviser 
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Advisering i KMD eDagpenge/KMD Dagpenge 

• Det fremgår af eksempel på anmærkningsliste DP106 på næste side, at der for eksempel oplyses om, at der ikke kan 

beregnes fravær på en søndag. Denne oplysning modtages for alle sygemeldte lønmodtagere, der ikke har 

arbejdstimer i weekenden. Oplysningen er således irrelevant, og kontrol af listen vil for denne type oplysning fremstå 

irrelevant. 

• Andre oplysninger såsom om dødsfald modtages via DP108. Det fremstår relevant at modtage denne oplysning, 

selvom der også modtages folkeregisteradvis om dødsfald, da oplysningen på DP106 er beriget med information om 

sagsnummer og periode for sygedagpengesag, hvilket kan give mulighed for kontrol af, om for eksempel arbejdsgiver 

har tilgodehavende på grund af refusion, der ikke er anmodet om. 

• Fra KMD Dagpenge er det muligt at modtage såkaldte anmærknings- og opfølgningslister, DP106 og DP108.  

• Listerne sammenfatter en række hændelser og indberetninger, der bør give anledning til kontrol. 

• Listerne modtages en gang ugentligt og benævnes også tirsdagslisterne. 

• Anmærkningslisterne stammer fra før deling af jobcenter- og ydelsescenteropgaver og omfatter stadig opgaver til 

brug for sygedagpengeopfølgningen i jobcentret og til brug for ydelsen i ydelsescentret. 

• Anmærkningslisten DP106 er en opsummering fra KMD, der viser, hvordan kørslen efter sagsbehandlers indberetning 

er forløbet. Nogle indberetninger afvises, og nogle accepteres. Det betyder for eksempel, at nogle oplysninger på 

listen bør give anledning til sagsbehandling, mens andre er en tilbagemelding om, at systemet har igangsat beregning 

og udbetaling på baggrund af sagsbehandlerens indberetning. 

 

 
Øvrige bemærkninger 

Anmærkningslister 
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Anmærkningsliste DP106 

KMD Dagpenge 
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Opfølgningsliste DP108 

KMD Dagpenge 
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Ydelseskørsler 

Sygedagpenge 

• KMD har ikke på tidspunktet for færdiggørelsen af rapporten en oversigt over datoer for ydelseskørsler 

tilgængelig endnu, men principperne for 2013 kan anvendes for 2014. Det fremgår, at kørslerne finder 

sted ugentligt om mandagen. 


