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Beskæftigelsesudvalget  
 

Orientering om overgang til nyt sygedagpengesystem og luk-

ning af systemet i perioden 22. maj til 3. juni 2020. 

 

Kære udvalgsmedlemmer 
 
Den 3. juni overgår 91 af landets kommuner til et nyt it-system for håndteringen af 

sygedagpengesager, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). De resterende 
syv kommuner er allerede overgået til systemet. Jeg vil for en god ordens skyld ori-
entere jer herom, fordi det er en omfattende datakonvertering.  

 
I KSD oprettes sygedagpengesagen i kommunens ydelseskontor, og systemet afgør 
retten til sygedagpenge samt beregner og udbetaler sygedagpenge til borgere og sy-

gedagpengerefusion til virksomheder. 

 
KSD er baseret på automatisk sagsbehandling for at optimere og ensrette afgørel-

serne for både borgere og virksomheder. Hvis der er behov for en sagsbehandlers 
vurdering, overgår den automatiske sagsbehandling til manuel håndtering. I den 
forbindelse beslutningsunderstøtter KSD sagsbehandlerens arbejde. 

 
KOMBIT har over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyst, at der i 
forbindelse med overgangen til det nye sygedagpengesystem er behov for at lukke 

det eksisterende system i perioden 22. maj 2020 til 3. juni 2020 for at konvertere 
data over i det nye system.  
 

NemRefusion er upåvirket af kommunernes overgang til KSD. Dvs. arbejdsgivere, 
selvstændige og a-kasser kan indberette fravær og ansøge om refusion som almin-
deligvis. Indberetninger i NemRefusion fra 14. maj 2020 vil dog først blive over-

ført til kommunerne - og dermed sagsbehandlet - den 3. juni 2020. Dette er nød-
vendigt for at kunne få klargjort udbetaling af månedskørsel/udbetalingskørsel den 
22. maj og for at kunne gennemføre konvertering af data.  

 
Langt de fleste sygedagpengemodtagere vil ikke mærke til ændringen, da kommu-
nerne forud for konverteringen har klargjort udbetalinger til slutningen af maj må-

ned. Der er dog er tale om en omfattende datakonvertering, og derfor er der også et 
lukkevindue på 11½ dag. Det betyder, at de få borgere, som får udbetalt sygedag-
penge på ugentlig basis, ikke kan få deres normale udbetaling i uge 22, men i stedet 
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i uge 24 eller ved en straksudbetaling i uge 23. KOMBIT har informeret kommu-
nerne om dette med henblik på at kommunerne informerer de berørte borgere og 

eventuelt ændrer borgerens udbetalingsfrekvens.  
 
KOMBIT har i samarbejde med KMD vurderet, at ovennævnte udrulningsstrategi 

vil give mindst mulig gene for borgere og virksomheder i forbindelse med udrul-
ning af KSD.  
 

 

Venlig hilsen 
 

 
 
 

Peter Hummelgaard 


