
Opfølgning på beskæftigelsesministerens besvarelse af § 20-

spørgsmål nr. S 2967 af 2. marts 2006 stillet af Jørgen Arbo-

Bæhr (EL). 

Spørgsmål nr. S 2967: 

Vil ministeren oplyse antallet af personer, der har nået 52-ugers grænsen for 

udbetaling af sygedagpenge, men har fået forlænget perioden hvert af de 

seneste 5 år? 

 

 

Svar:  

I tabel 1 ses antallet af sygedagpengeforløb i årene 2002 til 2005. Antallet af 

sager, som er blevet forlænget ud over de 52 uger, og årsagen til forlængel-

sen, kan ligeledes ses i tabel 1. Ældre data er ikke valide. 

 

Tabel 1. Samlet antal afsluttede sygedagpengeforløb og heraf antal for-

længede sygedagpengeforløb fordelt på forlængelsesårsager. 2002-2005 

  2002 2003 2004 2005 

   sygedagpengeforløb 

Antal sager i alt  727.477 747.788 692.887 702.505 

Heraf:      

  Forlængede sager i alt                                                   21.388 23.228 25.678 20.251 

   Fordelt på årsager:      

     Forlænget med henblik på  

      Revalidering 

 8.906 8.415 8.122 5.967 

     Arbejdsskade anmeldt  366 374 517 537 

     Sag om førtidspension rejst  4.153 4.100 4.242 3.124 

     Afventer/under lægebe- 

      handling (26 ugers forlæ-  

      gelse) 

 2.314 2.376 2.522 2.094 

     Afventer/under lægebe- 

      handling (2*26 ugers for-  

      længelse) 

 467 479 587 355 

    Afventer behandling på of- 

     fentligt sygehus 

 125 122 128 81 

    Helbredelse ikke muligt  318 321 391 375 

    Nyt sygefravær. (26 ugers  

     Forlængelse 

 101 154 158 117 

    Nyt sygefravær forlængelse.  

(Yderligere 26 ugers forlængel-

se) 

 24 19 25 21 

    Afklaring. (forlængelse i 13  2.589 3.710 4.670 4.253 
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     Uger) 

    Afklaring. (Yderligere forlængel-

se på 13 uger) 

 2.025 3.158 4.316 3.327 

Anm.: Der er ikke tale om kalenderår, men om et år gående fra 12. december det foregående 

år til og med 12. december det pågældende år. Denne skæring er foretaget af hensyn til sta-

tistiksammenkøringen af datasæt. Der er set på antallet af sager, som har sidste beregnings-

dato i den pågældende periode. Sidste beregningsdag er den sidste dag, som indgår i den pe-

riode, hvor den sygemeldte har ret til sygedagpenge.  

Tidligere offentliggjorte tal har peget på, at der i 2003 var ca. 15.000 forløb, som blev for-

længet. Forskellen til angivelsen i tabellen skyldes ændret opgørelsesmetode.  

Kilde: KMD’s sygedagpengedatasæt. 

 

Som det kan ses af tabel 1, er der sket et fald fra 2004 til 2005 i antallet af 

personer, som får forlænget deres sygedagpengesag. Faldet er hovedsageligt 

i antallet, som får forlænget deres sag pga. revalidering eller førtidspension. 

Dette kan skyldes, at en del af de personer, som tidligere blev revalideret el-

ler fik førtidspension, i højere grad i dag kommer i fleksjob eller får ledig-

hedsydelse. 

 


