
 

Lov om dagpenge - § 56-aftale (for selvstændige er det en § 58a-
aftale)

Hvem gælder aftalen for:
Når du lider af en kronisk sygdom eller langvarig lidelse, der giver dig øget 
sygefravær på dit arbejde, har du mulighed for at få en § 56-aftale (§ 58a-
aftale for selvstændige), der nedsætter din arbejdsgivers udgifter i 
forbindelse med dit sygefravær fra din første fraværsdag, så du med 
tryghed kan bevare en tilknytning til arbejdspladsen.

Du og din arbejdsgiver kan ansøge om en § 56-aftale eller 58a aftale når: 

• Du lider af kronisk eller langvarig sygdom, som medfører et fravær 
på mindst 10 dage om året

For § 58a-aftale (selvstændige) skal du dog være opmærksom på at aftalen 
ikke gælder: 

• Såfremt du har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45 

Du og din arbejdsgiver kan søge om en midlertidig § 56-aftale når: 

• Du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller 
tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller 
behandlingerne var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller hvis 
din arbejdsgiver under det bestående arbejdsforhold har udbetalt 
sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme 
lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller 
behandlingerne påbegyndes. (Selvstændige er ikke omfattet af 
ordningen ved fravær på grund af indlæggelse eller behandling).

Aftalerne gælder for 2 år af gangen og kun i det bestående 
ansættelsesforhold. 
Aftalen dækker kun sygefravær for den lidelse aftalen omhandler og kan 
ikke benyttes til at forkorte arbejdstiden fast hver uge.    
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Sådan gør du: 
Såfremt du vurderer at være i målgruppen for en § 56 eller § 58a aftale, 
udfylder du sammen med din arbejdsgiver en ansøgning om §56 (blanket 
Dp 211) eller §58a for selvstændige (blanket Dp 213) enten digitalt via 
www.borger.dk eller ved at fremsende en af nedenstående blanketter til dit
kommunale Jobcenter.

Er du bosat i Aarhus kommune fremsendes blanketten eksempelvis til: 
Jobcenter Aarhus
Ydelsescenter sygedagpenge 
Att: Visitationen
Værkmestergade 15V
8000 Aarhus C

Kommunen indhenter herefter selv oplysninger om din sygdom og risiko for
fravær ved din praktiserende læge. Såfremt aftalen godkendes, skal din 
arbejdsgiver herefter blot søge om refusion ved hvert sygefravær via 
www.virk.dk. 

Kilde: CABI, Jobcenter Solrød og Jobcenter Aarhus.
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