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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 16. september 2021 stillet følgende spørgsmål 

nr. 657 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Vic-

toria Velasquez (EL). 

Spørgsmål nr. 657: 

”Vil ministeren oplyse antallet af personer, der har fået tilkendt førtidspension i pe-

rioden fra den 1. januar 2013 til dags dato, og hvor mange af disse personer, der er 

afgået ved døden i løbet af de første seks måneder efter pensionen? Antallet af per-

soner bedes opgjort på samme måde som svaret på BEU alm. del - spørgsmål 18 

(folketingsåret 2018-19, 2. samling).” 

Svar: 

I perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. januar 20211 har 87.380 personer fået 

tilkendt førtidspension. Heraf er 2.740 afgået ved døden i løbet af de første seks 

måneder efter tilkendelsen af pensionen. Det svarer til en dødelighed blandt nytil-

kendte førtidspensionister på 3,1 pct. i den omtalte periode. 

Som det fremgår af svaret på BEU alm. del - spørgsmål 18 (folketingsåret 2018-19, 

2. samling), er der en række forskellige faktorer, der gør, at det ikke er menings-

fuldt at sammenligne dødelighed direkte på tværs af ydelsesgrupper eller over tid. 

Det skyldes bl.a. forskelle i sammensætningen for ydelsesgrupperne, der kan til-

skrives forskellige målgrupper for de enkelte ordninger.  

Derudover kan personerne i en ydelsesgruppe på ét tidspunkt ikke nødvendigvis 

sammenlignes med personerne i samme ydelsesgruppe på et andet tidspunkt, idet 

fx den ændrede folkepensionsalder har betydning for gennemsnitsalderen i ydelses-

grupperne, ligesom konjunkturforhold kan have betydning for, at ydelsesgrupper-

nes sammensætning ændres over tid. 

                                                      

1 Seneste måned med data i forløbsdatabasen DREAM er juli 2021. Da opgørelsen måler 

på, om personen er afgået ved døden 6 måneder efter tilkendt førtidspension, indgår tilken-

delser til og med januar 2021.  
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Venlig hilsen 

Mattias Tesfaye 

Fungerende beskæftigelsesminister  

 


