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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 16. marts 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 

221 (alm. del), som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 221: 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange personer det skønnes rammes af de problemer, 

der omtales i BEU alm. del – bilag 183?” 

Svar: 

I bilag 183 indgår 3F’s forslag og eksempelsamling ”For rask til sygedagpenge og 

for syg til arbejdsløshedsdagpenge”. Bilaget omhandler uarbejdsdygtighedsbegre-

bet i sygedagpengeloven.   

Hvert år afsluttes omkring 600.000 til 700.000 sygedagpengeforløb. I langt de fle-

ste sager stopper kommunerne med at udbetale sygedagpenge, fordi borgeren selv 

melder sig rask. Det er kun i ca. 1 pct. af sagerne, at kommunerne angiver, at bor-

geren er raskmeldt af kommunen og dermed ikke længere vurderes er være uar-

bejdsdygtig.  

Opgørelsen i tabel 1 tager udgangspunkt i afsluttede sygedagpengesager for 2019. 

Dette skyldes, at antallet af sygedagpengesager i 2020 og 2021 har været ekstraor-

dinært højt pga. de midlertidige COVID-19 lovændringer, der har påvirket antallet 

af sygedagpengesager, og dermed den andel af sygedagpengemodtagere, som rask-

meldes af kommunen.   

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har, - ud fra de registreringer, som 

kommunerne foretager, når en sygedagpengesag afsluttes - opgjort, at omkring 

7.700 afsluttede sager i 2019 blev afsluttet med ophørskategorien ”Raskmeldt af 

forvaltningen”. Det svarer til 1 pct. af de afsluttede sager i 2019. Ophørskategorien 

”Raskmeldt af forvaltningen” vurderes at være den kategori, som kommunerne be-

nytter, når kommunerne efter en § 7-vurdering træffer afgørelse om, at sygedag-

pengesagen ophører, fordi borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig.  
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Det er ikke muligt at opgøre, i hvor mange sygedagpengesager en borger raskmel-

des af kommunen uden at borgeren opfylder rådighedsbetingelserne i a-dagpenge-

reglerne. Det skyldes, at kommunerne ikke registrerer dette i sygedagpengeregi-

stret.  

Det kan imidlertid oplyses, at ud af de ca. 7.700 sager, hvor borgeren er raskmeldt 

af kommunen, er knap halvdelen af borgerne i beskæftigelse fire uger efter rask-

melding. Ydermere modtager 19 pct. af borgerne arbejdsløshedsdagpenge, 3 pct. er 

på kontanthjælp og 12 pct. er registreret som selvforsørgende, jf. tabel 1. 

Opgøres borgernes status otte uger efter kommunens raskmelding, er færre borgere 

registrerede som selvforsørgende og i beskæftigelse, mens omkring det samme an-

tal borgere modtager dagpenge.   

 Tabel 1  

Status hhv. fire og otte uger efter raskmelding af kommunen, 2019 

 Status 
4 uger efter 

Status  
8 uger efter 

Beskæftigelse 48,0 46,6 

Dagpenge 18,9 19,2 

Kontanthjælp 3,4 4,0 

Sygedagpenge 3,2 4,4 

Fleksjob 3,2 2,8 

SU 1,7 1,9 

Jobafklaring 1,1 1,4 

Selvforsørgelse 11,8 10,3 

Andet 8,8 9,3 

I alt (pct.) 100,0 100,0 

I alt raskmeldt af kommunen 7.700 7.700 

I alt afsluttet sygedagpengeforløb 677.000 677.000 
 

 Anm.: Datoen hvor borgeren raskmeldes af kommunen ligger i 2019. Kategorien kontanthjælp indeholder både kon-

tanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, mens kategorien 

Andet bl.a. indeholder ressourceforløb, revalidering, forrevalidering, ledighedsydelse, skånejob, førtidspension, 

barselsdagpenge død og udrejst. Der er i svar på BEU (alm. del) 381 fra september 2020 svaret på et lignende 

spørgsmål, og det skal bemærkes, at opgørelsen ikke direkte kan sammenlignes, da der er foretaget justeringer 

i grunddata sidenhen. Den nærværende opgørelse vurderes at være mere retvisende, da den tidligere opgørelse 

indeholdte et skøn, da den var baseret på ufuldstændige data, som følge af overgang til nyt kommunalt sagsbe-

handlingssystem. 

Kilde: KMD’s sygedagpengeregister, DREAM og egne beregninger. 

 

Omkring 10 pct. af de borgere, der er blevet raskmeldt af kommunen, er selvforsør-

gende 1-2 måneder efter raskmeldingen. Det svarer til 800-900 borgere. ”Selvfor-

sørgende” opgøres som borgere, der af den ene eller anden grund ikke er registreret 

med en offentlig ydelse eller har en lønudbetaling. Det dækker over borgere, der le-

ver af egen formue, borgere der bliver forsørget af deres partner, selvstændige er-

hvervsdrivende, personer som modtager B-indkomst (honorarer eller freelancear-

bejde), personer der afholder ferie uden løn, modtager kompensationsydelse forud 
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for seniorjob, eller modtager tjenestemandspensioner samt personer som har ind-

komst fra sociale servicelove mv.  

 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister  

 

 


