
Den nye barselslov
5. oktober 2022
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Rettigheder

Typer af rettigheder:

1. Dagpengeret

2. Lønret
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Dagpengeret

• Der er fortsat 48 uger orlov med ret til dagpenge under barselsorlov, fædreorlov 
og forældreorlov. Ugerne fordeler sig således:

➢ 10 ugers barselsorlov,

➢ 2 ugers fædreorlov og 

➢ 36 ugers forældreorlov. 

• Dagpengeret fordeles ligeligt mellem forældrene – 24-24-modellen. For begge 
forældre gælder, at 13 uger kan overføres og 11 uger er øremærket.

3



Dagpengeret - moren

• Barselsorlov – de første 10 uger efter fødslen:

➢Moren: 2 uger øremærket

➢Moren: 8 uger som kan overdrages til faren eller medmoren

• Forældreorlov – efter 10. uge efter fødslen:

➢Moren: 9 uger øremærket

➢Moren: 5 uger, der kan overdrages til faren eller medmoren
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Dagpengeret - faren

• Fædreorlov – de første 10 uger efter fødslen:

➢Faren: 2 uger øremærket

• Forældreorlov - efter 10. uge efter fødslen:

➢Faren: 9 uger øremærket

➢Faren: 13 uger som kan overdrages
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Lønret

Der er ikke ændret på lønretten – der er fortsat ret til orlov med løn i 35 uger, hvis 
begge forældre arbejder i staten. 

➢ Moren har i alt ret til orlov med løn i op til 26 uger, hvis hun ikke overdrager 
uger og holder alle 6 deleuger. Det forudsætter, at faren overfører 2 ugers 
dagpengeret til moren.

➢ Faren ret til orlov med løn i op til 15 uger, hvis han holder alle 6 deleuger.
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Fordeling af orlov med løn 

Barselsorlov (første 10 uger efter fødslen):

➢ Moren har ret til orlov med løn i de 10 uger i umiddelbar forlængelse af 
fødslen. 

➢ Faren har ret til orlov med løn i 2 uger i forbindelse med fødslen. 

Forældreorlov (efter den 10. uge):

➢ 10 uger til moren

➢ 7 uger til faren

➢ 6 uger til fordeling efter forældrenes egne ønsker
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Barselsorlov (første 10
uger efter fødslen)

Fordeling af uger -
barselsorlov

Forældreorlov (efter
den 10. uge)

Fordeling af uger –
forældreorlov

Dagpengeret 

(48 uger til sammen):

Moren 10 uger • 2 uger øremærket
• 8 uger kan 

overdrages

• 14 uger • 9 uger øremærket
• 5 uger kan overdrages

Faren 2 uger Øremærket • 22 uger • 9 uger øremærket
• 13 uger kan 

overdrages

Lønret

(35 uger til sammen):

Moren 10 uger 10 uger • 10 uger

Faren 2 uger • 7 uger

Fælles som forældrene 
selv deler mellem sig

• 6 uger deleuger



Omsorgsorlov fra 1. januar 2023

• Hvis du er lønmodtager, har du ret til omsorgsorlov 5 arbejdsdage hvert 
kalenderår.

• Du skal give din arbejdsgiver besked om at du ønsker at holde omsorgsorlov.

• Du kan holde de 5 dages omsorgsorlov som en samlet periode eller som enkelte 
dage.

• Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.
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Omsorgsorlov fra 1. januar 2023

• Omsorgsorlov kan bruges til at passe eller hjælpe:

➢egne børn

➢forældre

➢ægtefælle eller partner

➢en person, der bor i samme husstand. 

• Personen skal være alvorligt syg og have behov for væsentlig omsorg eller støtte 
på de dage, hvor du tager omsorgsorlov
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Omsorgsorlov fra 1. januar 2023

• Personen skal være alvorligt syg og have behov for væsentlig omsorg eller støtte 
på de dage, hvor du tager omsorgsorlov

• Du skal have været ansat i mindst 6 måneder hos arbejdsgiveren for at gøre brug 
af retten. 

• Har du haft pasnings- eller plejeorlov i løbet af året, vil de dage blive fratrukket 
retten til omsorgsorlov (tjenestefrihed af familiemæssige årsager)
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