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Vedr.: Høringssvar om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik  

 

Forhandlingsfællesskabet har den 20. august sendt vedlagte høringssvar vedr. forslag til lov om 

ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsgivers ret til indsigt i 

helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobaf-

klaringsforløb).  

 

Med lovændringen begrænses arbejdsgivers mulighed for at få indsigt i helbredsmæssige og læ-

gelige oplysninger, som udveksles mellem patienten og en læge/psykolog (eller andet sundheds-

personel som handler på vegne af lægen).  

 

Forhandlingsfællesskabet finder det positivt, at der indføres en begrænsning i arbejdsgivers ad-

gang til efter forvaltningsloven at få aktindsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger.  

 

Forhandlingsfællesskabet finder imidlertid, at begrænsningen ikke er tilstrækkelige og peger bl.a. 

på at;  

• der tillige er behov for en ændring af forvaltningslovens §15b nr. 5, således at der i afvej-

ningen mellem arbejdsgiver og den ansattes interesse i højere grad end i dag lægges vægt 

på den ansattes interesser,  

• der i loven bør tilføjes, at arbejdsgivers ret til aktindsigt i overvejende grad bør have fokus 

på lønmodtagers funktionsbegrænsninger samt eventuelle skånehensyn, idet lønmodtagers 

diagnose samt helbredsmæssige oplysninger af anden karakter sjældent er relevant for ar-

bejdsgivers interessevaretagelse i forbindelse med ophør af sygedagpenge og/eller res-

sourceforløb,  

• lovforslaget bør præcisere, at myndigheden altid skal indhente en udtalelse om skadevirk-

ninger fra den ansatte inden helbredsoplysninger videregives til arbejdsgiver, ligesom der 

bør angives en udtrykkelig klageadgang,  

• kredsen af beskyttede er for snæver og har i udkastet navnlig peget på, at også oplysninger 

givet til en jobkonsulent i forbindelse med kommunens opfølgningsindsats bør forblive 

fortrolige og ikke tilgå arbejdsgiver.  

 

Høring om ændring af lov om sygedagpenge og lov om socialpolitik kan ses på høringsportalen, 

jf. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62031   

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62031
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nanna Kolze på tlf. 33470616. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Nanna Kolze 


