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Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/14418 

Længere perioder på sygedagpenge 

Både mænd og kvinder modtog sygedagpenge i længere perioder i 2010. Mandlige 
lønmodtagere fik i gennemsnit sygedagpenge i 73 dage, mens de kvindelige lønmod-
tagere steg til 81 dage. For kvindernes vedkommende efter et fald året før. De selv-
stændiges sygedagpengeperioder er lidt kortere, men også hos dem er der stigninger. 
Selvstændige mænd havde således den største stigning fra 65 dage til 69 dage, og for 
selvstændige kvinder steg dagpengeperioden fra 63 til 66 dage. 
 
Gennemsnitligt antal sygedagpengedage pr. modtager   
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Arbejdsgiveren betaler de første 21 dage  
Antallet af personer, der modtager sygedagpenge, er påvirket af ændringer i lovgiv-
ningen. I den første del af en sygeperiode modtager de fleste lønmodtagere således 
ikke sygedagpenge fra det offentlige. Først efter den såkaldte arbejdsgiverperiode 
overtager det offentlige arbejdsgivernes forpligtelse til at betale dagpengene. Ar-
bejdsgiverperioden var før 2. april 2007 14 dage, hvorefter den blev sat op til 15 
dage. Arbejdsgiverperioden blev yderligere sat op 2. juni 2008 til 21 dage.  
 
Antal personer med sygedagpenge i forbindelse med sygdom på over 21 dage 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antal modtagere 244 436 247 233 257 170 271 126 271 437 269 438 267 194

 
Lidt færre modtagere, men uændret antal sygedage 
I 2010 modtog 427.000 personer sygedagpenge i én eller flere sygeperioder, hvilket 
er et fald på 3 pct. i forhold til 2009. Det samlede antal dagpengedage udgjorde 31 
mio. i 2010, hvilket stort set er det samme som i 2009. Udbetalingen af sygedagpenge 
er i 2010 lidt under 15 mia. kr., hvilket ligeledes er på samme niveau som i 2009. 
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Personer med sygedagpenge, beløb og antal sygedagpengedage i året  

Personer med  
dagpenge i året 

Beløb 
 

Dagpengedage 
i året 

2009 2010 2009 2010 2009 2010

  mio. kr.     1.000 dage  

Sygdom i alt1 440 880 426 979 14 761 14 871 31 419 31 293
Mænd 203 768 195 349 6 698 6 745 13 637 13 578
Kvinder 237 112 231 630 8 063 8 126 17 782 17 715

Lønmodtagere i alt 409 771 398 023 13 917 14 037 29 393 29 300
Første 21 dage2 230 740 222 219 1 628 1 653 2 884 2 836
Efter 21 dage3 253 448 251 561 12 289 12 384 26 510 26 464

Selvstændige i alt 31 959 29 725  843  834 2 026 1 993
Første 14 dage 24 775 22 560  198  185  399  369
Efter 14 dage 18 765 18 176  646  650 1 627 1 624
 
Anm.: Opgørelsen omfatter sager, hvor kommunen har udbetalt dagpenge i året. I 2010 omfattede antallet af personer 
med dagpenge 20.000 personer, der alene modtog dagpenge for sygdom i 2009 eller tidligere. Antallet af dagpengeuger 
i året dækker ikke sygeperioder, hvor dagpengene først udbetales året efter. Antallet af dagpengeuger undervurderes 
derfor lidt. 
1  Den samme person kan have modtaget dagpenge som både lønmodtager og selvstændig. Det samlede antal personer 

(Sygdom i alt) er derfor en smule mindre end summen af lønmodtagere og selvstændige.  
2 Under de første 21 dages sygdom ydes kun dagpenge fra det offentlige i særlige tilfælde, herunder til nyansatte, 

kronisk syge, arbejdsløse og frivilligt sikrede selvstændige samt i tilfælde, hvor arbejdsgiveren har tegnet en forsikring, 
der frigør for dagpengeforpligtelsen. 

3  Efter 21 dages sygdom udbetales dagpenge fra det offentlige enten direkte til lønmodtageren og den selvstændige 
eller som refusion til arbejdsgivere, der udbetaler fuld eller delvis løn under sygdom. 

 
 

 

Mere information  Se flere detaljerede tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/642. samt i abonnementsse-
rien Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger), som snarest vil blive offentliggjort. 

Kilder og metoder  Tallene dækker samtlige sager med dagpengeudbetaling i året – uanset om sagen begyndte 
året før eller først afsluttes efter årets udløb. I den ovenfor nævnte udgave af Arbejdsmarked 
vil herudover blive bragt tabeller over afsluttede sager, der er mere egnede til at belyse varig-
heder af dagpengeforløb. Læs mere om metoden på www.dst.dk/varedeklaration/943 og i 
abonnementsserien Arbejdsmarked. 

Næste offentliggørelse  Dagpenge ved sygdom 2011 udkommer uge 12 i 2012. 

Henvendelse  Torben Lundsvig, tlf. 39 17 34 21, tlu@dst.dk 
 


