§26 i barselsloven, dagpenge til pasning af alvorligt sygt barn
Denne tekst er kopieret fra DUKH's facebook-opslag 24. maj 2015.
Vidste du, at
•

•

•

•
•
•
•
•
•

forældre med alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens § 26 har ret til dagpenge fra
Udbetaling Danmark, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver
lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed,
det er en betingelse, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital
eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan
sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler
for det,
kravet nævnt ovenfor om en sygeperiode på 12 dage eller mere ikke gælder ved
hospitalsophold for børn af enlige forsørgere, der har ret til ordinært børnetilskud efter § 2,
nr. 1 eller 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,
Udbetaling Danmark i særlige tilfælde kan beslutte, at der til barnets forældre kan ydes et
højere dagpengebeløb end fastsat i lovens § 35, stk. 1,
der højst kan ydes dagpenge i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermåneder,
et lægeligt skøn over sygeperiodens længde er tilstrækkeligt. Dvs. at der er ret til dagpenge,
selv om det senere viser sig, at sygeperioden blev kortere,
der kan være tale om sygdomsforløb, som både består af hospitalsophold og ophold i
hjemmet,
der kan også være tale om sygdomsforløb, som alene består af ophold i hjemmet,
det skal være lægeligt attesteret af den læge, som behandler barnet, at betingelserne er
opfyldt.

Se også den nyligt udsendte principafgørelse 23-15:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170677
Bemærk endelig (fra 23-13): Når et barn kan være omfattet af den personkreds, hvor forældrene kan
være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven, skal Udbetaling Danmark vejlede om
reglerne.
Udbetaling Danmark skal blandt andet oplyse om, at forældrene kan søge om tabt arbejdsfortjeneste
fra kommunen, og at forældre, som både opfylder betingelserne for at få dagpenge efter barselloven
og tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven, har mulighed for at vælge mellem de to regelsæt.
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