
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 23. august stillet følgende spørgsmål 

nr. 57 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Sophie Løhde (V). 

 

Spørgsmål nr. 57:  

”Vil ministeren oplyse den seneste opgørelse af sygefraværet i de enkelte regioner, 

samt hvad forskellen i sygefraværet til den region med det laveste sygefravær udgør 

både i antal fuldtidsansatte og kroner?” 

 

Svar: 

Sygefraværet samt potentiale ved udbredelse af den region med lavest sygefravær 

for regioner i året 2018, der er det seneste opgørelsesår, fremgår af tabel 1.  

 

Beregningerne bygger på det opstillede regneeksempel i spørgsmålet og giver ikke 

nødvendigvis et retvisende billede af reelle potentialer. Det skyldes, at nedbringelse 

af sygefravær ikke med sikkerhed kan forventes realiseret på samme vis i alle regio-

ner. Det skal blandt andet ses i lyset af forskelle i personalesammensætninger samt 

geografiske og strukturelle forskelle mellem regioner. Der er således tale om et sim-

pelt regneeksempel. 

 

I beregningerne er der anvendt et gennemsnit af lønudgifter for alle regioner og for 

alle personalegrupper. Det betyder, at der ikke er taget hensyn til bl.a. forskelle i fra-

vær på tværs af personalegrupper inden for de enkelte regioner og mellem regio-

nerne. Beregningerne skal derfor tages med forbehold. Den gennemsnitlige lønudgift 

pr. time udgør 264,8 kr. 

 

Det er antaget, at et årsværk består af 1.924 arbejdstimer, og at en arbejdsdag består 

af 7,4 arbejdstimer. 

 

Tabel 1 
Gennemsnitligt årligt antal sygedage pr. fuldtidsansat samt estimeret potentiale ved udbredelse af sygefravær som i Region Nordjylland i regioner i 
årsværk og mio. kr., 2018 

  
Gennemsnitligt antal sygedage pr. 
fuldtidsansat, dagsværk 

Estimeret potentiale ved udbredelse af sygefra-
vær som i Region Nordjylland, mio. kr. 

Estimeret potentiale ved udbredelse af 
sygefravær som i Region Nordjylland, 
årsværk 

Nordjylland 10,1 - - 

Midtjylland 10,5 24 48 

Syddanmark 10,2 8 15 

Hovedstaden 10,5 36 71 

Sjælland 12,8 83 162 

Anm.: Værdien af sygefraværet er en teknisk beregning der kun er vejledende. Sygefraværstal er ikke korrigerede i forhold til eksempelvis køn, alder 
og uddannelse. 

Kilde: Kommunernes og Regioners Løndatakontor samt egne beregninger 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Mossa Al-Naqqash 

 


