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Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 2. marts 2011 stillet følgende spørgsmål nr.
309 (AMU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 
Leif Lahn-Jensen (S).

Spørgsmål nr. 309:
”Ministeren bedes oplyse omfanget af sygefravær forud for overgangen til efterløn 
for de personer, der i 2010 gik på efterløn. Sygefraværet bedes opgjort i uger for 
hvert af de forudgående fem år før overgangen til efterløn i 2010. Der ønskes en 
sammenligning med sygefraværet for lønmodtagere i samme aldersgruppe i samme 
periode, der ikke gik på efterløn.”

Endeligt svar:
Nedenstående tabel viser omfanget af sygefravær med sygedagpenge forud for 
overgang til efterløn. For lønmodtagere er der taget udgangspunkt i lønmodtagere i 
januar 2010 i aldersgruppen 60-64 år, som ikke er overgået til efterløn frem til og 
med 2010. Omfanget af sygefravær for lønmodtagerne er målt forud for primo ja-
nuar 2010.

Det bemærkes, at opgørelsen er dannet på baggrund af DREAM. I DREAM er 
ydelsesarten angivet ugevis for hver enkelt person, og den ugentlige ydelsesoplys-
ning dannes, blot personen har været én dag på ydelsen.

Det skal ligeledes bemærkes, at sygefravær i DREAM kun omfatter de personer, 
der har modtaget sygedagpenge fra kommunen. De bliver registreret fra 1. fraværs-
dag. DREAM viser således sygefravær, og ikke nødvendigvis den periode man har 
modtaget sygedagpenge. Eksempelvis vil en person, der har været sygemeldt i 5½ 
uge (arbejdsgiverperioden er tre uger) være registreret som værende fraværende i 6 
uger. Hvis samme person har været sygemeldt i 2½ uge, vil vedkommende slet ik-
ke optræde i DREAM – da arbejdsgiverperioden i eksemplet er tre uger.

Med andre ord er det kun det sygefravær, der indgår i sygeperioder der varer ud-
over arbejdsgiverperioden, samt sygefravær hvor der ikke er en arbejdsgiverperio-
de, som tælles med i nærværende opgørelse. Dette kan påvirke opgørelsen.
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Tabel 1. Gennemsnitlig antal uger med sygefravær i hvert af de forudgående fem år forud 
for overgang til efterløn i 2010 eller forud for uge 1 for lønmodtagere i januar 2010 i alders-
gruppen 60-64 år.

Efterlønsmodtagere Lønmodtagere
År 1 2,9 1,2
År 2 2,4 1,1
År 3 2,0 1,2
År 4 1,7 1,1
År 5 1,4 1,1
Anm.: I DREAM indgår kun de personer, der har modtaget sygedagpenge fra kommunen. De bliver registreret fra 1. 
fraværsdag.
Kilde: DREAM og info-registret.

Ovenstående opgørelse omfatter alene én af mange indikatorer på efterlønsmodta-
gernes helbred. Der kan derfor henvises til bl.a. Arbejdsmarkedskommissionen, 
Velfærdskommissionen, Forsikring & Pension, SFI og Statens Institut for Folke-
sundhed, der alle har undersøgt efterlønsmodtagernes helbred på forskellige indika-
torer.

Afslutningsvist henvises til, at efterlønsmodtagerne generelt set vurderes at have et 
næsten lige så godt helbred, som de der fortsætter på arbejdsmarkedet i samme al-
dersgruppe, hvilket var den konklusion, som bl.a. Velfærdskommissionen og Ar-
bejdsmarkedskommissionen nåede frem til. 

Venlig hilsen

Inger Støjberg


