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413.000 beskæftigede med helbredsproblemer 

I andet kvartal 2011 var der 413.000 AKU-beskæftigede i alderen 15-64 år, som hav-
de længerevarende helbredsproblemer eller handicap. Det svarer til 16 pct. af alle 
AKU-beskæftigede i aldersgruppen. Der var samtidig 47.000 AKU-ledige med handi-
cap eller helbredsproblemer, svarende til 22 pct. 350.000 personer uden for arbejds-
styrken havde helbredsproblemer, svarende til 47 pct. Fraregner man de studerende 
fra personer uden for arbejdsstyrken, stiger andelen med helbredsproblemer til 61 
pct. Tallene stammer fra arbejdskraftundersøgelsen (AKU), som leverer det danske 
bidrag til en fælleseuropæisk undersøgelse af beskæftigelsen for handicappede i 
2011. 
 
Andel 15-64-årige med længerevarende helbredsproblemer eller handicap. 2. kvt. 2011 

 
Anm.: Længerevarende helbredsproblemer og handicap dækker over fysiske og psykiske lidelser, der påvirker arbejdsevnen (se boks s. 2). 
 
Højere ledighed og lavere beskæftigelse 
Beskæftigelsesfrekvensen for personer med handicap eller længerevarende helbreds-
problemer var med 51 pct. noget lavere end beskæftigelsesfrekvensen for den sam-
lede befolkning, som lå på 73 pct. Ledighedsprocenten for personer med helbreds-
problemer var 10,2 pct., mens den for hele arbejdsstyrken var på 7,5 pct. 
 
Nakke- og rygproblemer er hyppigste problem 
Knap en tredjedel af alle 15-64-årige, som har et længerevarende helbredsproblem, 
angiver problemer med ryg eller nakke som deres væsentligste gene. Det er dermed 
det hyppigste problem uanset arbejdsmarkedsrelation. Nedenfor ses de tre hyppigste 
helbredsproblemer for beskæftigede, ledige og personer uden for arbejdsstyrken. 
 
De tre hyppigst forekommende problemområder. 2. kvt. 2011 

AKU-beskæftigede   AKU-ledige   Uden for arbejdsstyrken 

 pct.   pct.   pct. 

Ryg eller nakke  30  Ryg eller nakke 30  Ryg eller nakke  29 
Fødder/ben/hænder/arme 20  Fødder/ben/hænder/arme 22  Psykiske lidelser 18 
Indre organer m.m.  17  Psykiske lidelser  19  Fødder/ben/hænder/arme 15 
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Psykiske lidelser hyppigere blandt ikke-beskæftigede 
En relativt stor andel af de ikke-beskæftigede angiver psykiske lidelser (fx kronisk 
angst og depression) som deres primære helbredsproblem – det gælder 18 pct. af 
personerne uden for arbejdsstyrken, hvor det er næsthyppigste lidelse, og 19 pct. af 
de ledige, hvor det er den tredjehyppigst forekommende lidelse. 6,8 pct. af de beskæf-
tigede med længerevarende helbredsproblemer angiver psykiske lidelser som deres 
primære problem. 
 
Hver femte beskæftigede med helbredsproblem har mere end et problem 
79.000 beskæftigede med længerevarende helbredsproblemer, svarende til 19 pct. af 
gruppen, har mere end ét helbredsproblem. Det samme gælder 25 pct. af de ledige 
med helbredsproblemer og 35 pct. af de personer, der er uden for arbejdsstyrken og 
har helbredsproblemer. 
 
Begrænsninger i arbejdslivet 
Lidt over halvdelen af de beskæftigede, som har længerevarende helbredsproblemer 
eller handicap, oplever, at det begrænser deres arbejdsliv i forhold til en eller flere af 
følgende forhold: antal arbejdstimer, arbejdstype og transportmuligheder til og fra 
arbejde. 49 pct. oplever begrænsninger i, hvilke typer arbejde de kan bestride, mens 
32 pct. oplever, at deres helbred begrænser antallet af arbejdstimer, og 7,4 pct. ople-
ver transportbegrænsninger.  
 
15-64-årige beskæftigede med helbredsproblemer der begrænser arbejdslivet. 2. kvt. 2011 

 
Anm.: Det var muligt at vælge flere svar, så den samme person kan have angivet flere begrænsninger. 

 
Mere information  Se flere resultater fra AKU i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/355. Tidligere udgivel-

ser og andre informationer kan ses på www.dst.dk/aku. 

Kilder og metoder  Arbejdskraftundersøgelsen er baseret på kvartalsvise interview med ca. 21.000 personer i alde-
ren 15-74 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Hvert år gennemføres en 
ad hoc-undersøgelse som en del af en fælleseuropæisk undersøgelse. I 2011 var temaet be-
skæftigelse af handicappede. Resultaterne offentliggøres på Eurostats hjemmeside i slutningen 
af 2012. Længerevarende helbredsproblemer og handicap dækker her over syv hovedgrupper: 
problemer m. arme, hænder, ben, fødder (inkl. gigt og ledbetændelse); ryg- eller nakkeproble-
mer (inkl. gigt og ledbetændelse); psykiske lidelser (fx kronisk angst og depression); fremad-
skridende sygdomme (fx Alzheimers, kræft, hiv, sklerose); problemer m. organer el. kropslige 
funktioner (fx m. hjerte, lunger, mave); diabetes, epilepsi, svær hovedpine (inkl. migræne); 
andre længerevarende helbredsproblemer (inkl. indlæringsvanskeligheder og hudlidelser). 
Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og 
ledighed. Se mere på www.dst.dk/varedeklaration/857. 

Næste offentliggørelse  Arbejdskraftundersøgelsen, tema 1. kvt. 2012 udkommer 31. maj 2012 

Henvendelse  Kia Ditlevsen, tlf. 39 17 34 98, kdi@dst.dk 
Michael Frosch, tlf. 39 17 34 34, mif@dst.dk 

 

  0

 25 000

 50 000

 75 000

 100 000

 125 000

 150 000

 175 000

 200 000

 225 000

Helbredsproblem begrænser
antal arbejdstimer

Helbredsproblem begrænser
mulige arbejdstyper

Helbredsproblem begrænser
transportmuligheder

Antal

http://www.statistikbanken.dk/355
http://www.dst.dk/aku
http://www.dst.dk/varedeklaration/857
mailto:kdi@dst.dk
mailto:mif@dst.dk

	Højere ledighed og lavere beskæftigelse
	Nakke- og rygproblemer er hyppigste problem
	Psykiske lidelser hyppigere blandt ikke-beskæftigede
	Hver femte beskæftigede med helbredsproblem har mere end et problem
	Begrænsninger i arbejdslivet

