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1 Indledning
Statistikken viser antal modtagere og antal sager samt udgifterne til dagpenge ved sygdom og fødsel
inden for et kalenderår.

2 Indhold
Statistikken omfatter sager, hvor der foreligger en udbetaling fra det offentlige. Det betyder, at
personer, der ikke er berettiget til at modtage sygedagpenge fx på grund af arbejdsgiverens pligt til
at betale de første ugers fravær (arbejdsgiverperioden), ikke indgår i statistikken, medmindre
fraværet er længere end den på tidspunktet gældende arbejdsgiverperiode, eller arbejdsgiveren har
en forsikring eller anden aftale med det offentlige, som muliggør udbetaling af dagpenge fra første
fraværsdag.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken viser antal modtagere og antal sager samt udgifterne til dagpenge ved sygdom og fødsel
inden for et kalenderår. Statistikken viser yderligere længden af sagerne, årsageren til ophør af
sagerne, samt sammenhæng med bl.a. familie, erhverv og socioøkonomisk status. Endvidere opgør
statistikken, hvor mange dages barselsorlov forældrene holder sammen med deres nyfødte barn
fordelt på faderen og moderen. Statistikken offentliggøres en gang om året.
Kun sager med udbetaling gennem det kommunale dagpengesystem (sygdom) eller Udbetaling
Danmarks (barsel) indgår. Statistikken bygger på data fra administrative registre, hvilket betyder, at
det kun er sygdom eller barsel, der har udløst udbetaling af dagpenge, som optræder i statistikkens
indhold. Er man i arbejde eller modtager dagpenge på grund af arbejdsløshed, er man berettiget til
at modtage dagpenge under fravær på grund af sygdom eller barsel. Er man studerende, på
kontanthjælp eller pensionist, er man ikke berettiget til dagpenge, og sygdom eller barsel i disse
grupper vil ikke optræde i statistikken. Dertil kommer, at arbejdsgiveren i det normale
sygdomstilfælde er forpligtiget til at betale løn eller dagpenge for de første 30 dages fravær. Først
herefter overtager det offentlige betalingen af dagpenge, hvad enten det sker direkte til borgeren
eller til arbejdsgiveren. Det sidste når arbejdsgiveren betaler løn og modtager dagpengene som hel
eller delvis kompensation. Men sygdom i arbejdsgiverperioden vil ikke optræde i statistikken, fordi
sådant sygdomsfravær ikke udløser udbetaling af dagpenge.
Statistikken belyser, om det er arbejdsgiveren eller borgeren, der modtager dagpengene, hvor længe
og hvornår borgeren var syg eller på barsel, og i tilfælde af sygdom registreres også årsagen til
dagpengenes ophør. Hvis borgeren er kronisk syg, er arbejdsgiveren fritaget for af at skulle betale
for de første 30 dages fravær. Opgørelser over omfanget af sådanne ordninger er en del af
statistikken. For barsel er længden af forældrenes samlede orlov samt fordelingen af den mellem
moderen og faderen en væsentlig del af statistikken.
Fravær på grund af sygdom eller barsel vil ofte løbe over mere end et år. Da statistikken belyser
omfanget af hændelser inden for et kalenderår, opstår der det tekniske problem, at en del
indberetninger vedrører fravær, der har fundet sted i et kalenderår, der er ikke er det samme som
det år, hvor pengene er blevet udbetalt. Her er reglen den, at dagene tælles i det år, de hører til,
mens pengene tælles i det år, hvor de er blevet udbetalt.
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2.2 Grupperinger og klassifikationer
•
•

Gruppering efter brancher følger den danske branchenomenklatur DB07. En beskrivelse
findes på følgende link Dansk Branchenomenklatur .
Gruppering efter sociale kriterier følger Danmarks Statistiks Socioøkonomiske klassifikation.
En beskrivelse findes på adressen Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation.

2.3 Sektordækning
En person kan kun få dagpenge på grund af sygdom eller barsel, hvis vedkommende har tilknytning
til arbejdsmarkedet.

2.4 Begreber og definitioner
Arbejdsgiverperiode: De første 30 dages sygefravær hvor det ved lov er bestemt, at arbejdsgiveren
skal betale enten løn (afhængig af overenskomsten) eller sygedagpenge.
Barselsorlov: Ordet bruges her om orlov på dagpenge holdt efter at barnet er født.
Civilstand: Beskrivelse af samlivsform, fx. gift eller enlig.
Enstrengning: Fjernelse af tidsmæssige overlap herunder deciderede dubletter blandt
indberetningerne.
Erhvervsindkomst: En selvstændigs indkomst erhvervet gennem drift af virksomheden. Fremgår af
virksomhedens årsregnskab.
Forældreorlov: 14 uger efter fødslen kan forældre deles om at holde op til 32 ugers orlov på
dagpenge - Også kaldet fællesorlov.
Fuldtidspersoner: Summen af hele, halve og kvarte dages sygeorlov eller barselsorlov holdt inden
for en given tidsperiode divideret med periodens længde. Det svarer til, at et antal personer, der
normalt arbejder på fuld tid, har været på orlov hele perioden.
Fællesorlov: 14 uger efter fødslen kan forældre deles om at holde op til 32 ugers orlov på dagpenge Også kaldet forældreorlov.
Graviditetsorlov: Moderen har ret til orlov de fire sidste uger op til den dag barnet ventes født.
Indberetning: Sæt af værdier for de variable der indgår i statistikkens register.
Overlapsbehandling: Overlapsbehandling, også kaldet komprimering, er den kombinerede proces af
enstrengning og sammensætning.
Sag (hele landet): Entydig kombination af variablene personnummer, arbejdsgivernummer, sagsart,
sagsophør og dato for første fraværsdag.
Sag (kommune): Entydig kombination af variablene personnummer, kommune,
arbejdsgivernummer, sagsart, sagsophør og dato for første fraværsdag.
Sagsart: Kode der angiver lovgrundlaget for udbetaling af penge til borgeren.
Sammensætning: Kombinere to indberetninger til en i det tilfælde, hvor den enes slutdato er dagen
før den andens startdato, og der i øvrigt ikke sker tab af information.
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2.5 Enheder
Sag.

2.6 Population
Modtagere af dagpenge inden for et kalenderår som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på
grund af sygdom, barsel, graviditet eller adoption

2.7 Geografisk dækning
Personer der i medfør af dansk lovgivning eller EU-retten har fået udbetalt dagpenge fra danske
myndigheder.

2.8 Tidsperiode
Statistikken dækker perioden fra 1995 og frem. På grund af databrud dog i praksis kun perioden
2003 - 2013.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Enhederne i forbindelse med offentliggørelse er millioner kroner, hele tusinder dage eller hele
tusinder uger, antal personer og antal sager.

2.11 Referencetid
Det kalenderår, hvor udbetalingerne finder sted eller dagene bliver holdt. Bemærk, at der inden for
året godt kan udbetales penge for dage holdt året før.

2.12 Hyppighed
Årlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af Lov om Danmarks Statistik §6 (jf.
lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. december 1992 med de ændringer, der følger af §1 i lov nr. 295 af
2. maj 2000), samt lovbekendtgørelse: LBK nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer.
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2.14 Indberetningsbyrde
Det er kun de ansvarlige myndigheders it-leverandører, der har en indberetningsbyrde, fordi data
tilvejebringes via elektroniske overførsler af data fra administrative register.

2.15 Øvrige oplysninger
Der kan læses om Barselsstatistik og Sygedagpengestatistik på Danmarks Statistiks hjemmeside
under følgende to link:

•
•

Sygedagpenge
Barselsdagpenge

3 Statistisk behandling
Statistikkens datagrundlag beror på et totalt år til dato-udtræk fra de administrative registre
Kommunernes fællesadministrative sygedagpengesystem KMD-Aktiv (Sygedagpenge) og Udbetaling
Danmarks Opus Barsel (Barselsdagpenge). Ved modtagelsen foretages der en maskinel kontrol,
hvorefter dubletter fjernes, først på sagsniveau og derefter på individniveau.

3.1 Kilder
Statistikken datagrundlag beror på et totalt år til dato udtræk af indberetninger fra følgende to
administrative registre:

•
•

Sygedagpenge: Kommunernes fællesadministrative sygedagpengesystem KMD-Aktiv (KMD).
Barselsdagpenge: Udbetaling Danmarks Opus Barsel (KMD).

I forbindelse med offentliggørelsen samkøres dagpengedata med baggrundsoplysninger fra følgende
registre:

•
•

Befolkningsstatistikregistret, Danmarks Statistik.
Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), Danmarks Statistik.

3.2 Indsamlingshyppighed
Data indsamles kvartalsvis. Dog indsamles januar måned for at få nogle af de forsinkede
indberetninger fra året før med i offentliggørelsen af året. De kvartalsvise data tilgår andre
statistikker.

3.3 Indsamlingsmetode
Elektronisk overførsel af administrative data.
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3.4 Datavalidering
Kontroller

•
•

Det kontrolleres at datas samlede volumen er af en normal størrelsesorden.
Det kontrolleres, at der er data fra alle kommuner.

Sletninger
Sager slettes i tilfælde, hvor:

•
•
•
•

Cpr-nummeret er ugyldigt.
Myndigheden har ført en sag under barnets cpr-nummer i stedet for forældrenes.
Ulovlig kode for sagsart eller kode for ophør.
Start- og slutdato mangler.

Korrektioner
Sager korrigeres i følgende tilfælde:

•
•
•
•

Modstrid mellem sagens faktiske længde og den lovlige længde.
Modstrid mellem sagens art og dens placering i det samlede fraværsforløb.
Manglende dato som kan skønnes ud fra andre datoer.
Barnets cpr-nummer mangler og kan findes ud fra forældrenes.

3.5 Databehandling
En del indberetninger vedrører fravær, der har fundet sted i et kalenderår, der ikke er det samme
som det år, hvor pengene er blevet udbetalt. Her er reglen den, at dagene tælles i det år, de hører til,
mens pengene tælles i det år, hvor de er blevet udbetalt. Sådanne sager optræder derfor to gange i
registeret. Første gang i det år, hvor fraværsdagene ligger og da med beløbet én krone (1 kr.) som
udbetaling til arbejdsgiveren og nul kroner som udbetaling til borgeren, hvis der har været
udbetaling til arbejdsgiveren, og omvendt nul kroner til arbejdsgiveren og én krone til borgeren,
hvis der ikke har været udbetaling til arbejdsgiveren. Anden gang i det år, hvor pengene er blevet
udbetalt.

3.6 Korrektion
Sager korrigeres i følgende tilfælde:

•
•
•
•

Modstrid mellem sagens faktiske længde og den lovlige længde.
Modstrid mellem sagens art og dens placering i det samlede fraværsforløb.
Manglende dato som kan skønnes ud fra andre datoer.
Barnets cpr-nummer mangler og kan findes ud fra forældrenes.

4 Relevans
Statistikken bruges i den politiske debat og ved overenskomstforhandlinger. Ind imellem giver
statistikken anledning til avisoverskrifter.
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4.1 Brugerbehov
Statistikkens oplysninger bruges som faktagrundlag for offentlig planlægning, forskning og debat.
Barselstatistikken bruges for eksempel til analyser af mænds og kvinders fordeling af barselsorloven
ud fra en ligestillingsvinkel. Flere brugere vil gerne have barselsorlovstal pr. forældrepar pr. barn på
landsdelsniveau eller om muligt på kommuneniveau. Endvidere er der efterspørgsel efter at få
suppleret barselsstatistikken med oplysninger om de forældre, der ikke holder barselsorlov på
dagpenge. Er det fordi de ikke har ret til orlov eller fordi de fravælger orloven?

4.2 Brugertilfredshed
Statistikken bruges i den politiske debat og ved overenskomstforhandlinger. Ind imellem giver
statistikken anledning til avisoverskrifter. Der er ikke modtaget negativ kritik i den anledning. Den
utilfredshed, der måtte være, går mere i retning af, at statistikken skal kunne noget mere end den
kan i dag. På sygedagpengesiden betyder øgningen af arbejdsgiverperioden fra 15 dage til de
nuværende 30 dage over nogle år en forringelse af statistikkens mulighed for at give et bidrag til at
belyse det samlede sygefravær i Danmark.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.

5 Præcision og pålidelighed
Statistikken opgør de indberetninger om sygdom, fødsel eller adoption, der har udløst udbetaling af
dagpenge. Forventningen er, at alle sygedagpengesager med udbetaling indberettes. Tilsvarende er
forventningen, at alle sager med udbetaling på grund af graviditetsorlov, barselsorlov eller orlov på
grund af adoption indberettes. Derfor kan statistikken forventes at være meget pålidelig.

5.1 Samlet præcision
Statistikken opgør de indberetninger om sygdom, fødsel eller adoption, der har udløst udbetaling af
dagpenge. Forventningen er, at alle sygedagpengesager med udbetaling indberettes til
kommunernes fælles dagpengesystem. Tilsvarende er forventningen, at alle sager med udbetaling på
grund af graviditetsorlov, barselsorlov eller orlov på grund af adoption indberettes til Udbetaling
Danmark. Dækningen er i den forstand 100 pct. Når den enkelte årsopgørelse alligevel kan være
behæftet med en smule usikkerhed, skyldes det, at ikke alle indberetninger for året er kommet ind i
de administrative systemer, når statistikken offentliggøres i marts måned. Med år 2013 som
eksempel kan det oplyses, at
Dataleverancen pr. 1.marts 2014.omfattende året 2013 plus de første 4 uger af 2014 havde følgende
editeringsregnskab
Antal Forklaring 1.414.938 observationer indlæst 73.202 slettet fordi indberetningen ikke indeholdt
udbetaling af penge 45 slettet af andre grunde 1.341.69 tilbage 15.528 slettet på grund af datokontrol
og krav om, at en del af perioden er fælles med 2013 1.326.163 tilbage 98.526 fjernet på grund af
overlapsbehandling af observationer med samme cpr-nr og samme sagsart, men overlappende
tidsperioder 1.227.637 tilbage 30.428 fjernet på grund af sammensætning 1.197.209 tilbage 973
fjernet på grund af overlapsbehandling af observationer med samme cpr-nr men forskellig sagsart
og overlappende perioder 1.196.236 tilbage 146.378 observationer slettet fordi de ikke har periode
indeholdt i 2013 1.049.858 observationer tilbage
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Fordelt på barsel henholdsvis sygdom og opgjort som fuldtidspersoner på årsbasis ser regnskabet
ud som følger
Antal fuldtids personer i perioden 2013.01.01 - 2013.12.31 - data pr. 1. marts 2014
Art Observationer Fuldtids- personer Barsel 258.282 51.984 Sygdom 791.576 72.980
Fra marts 2014 til september 2014 voksede antallet af indberetninger for 2013 med 1,6 pct. Disse
indberetninger vil i nogen tilfælde være en helt ny sag, og i andre tilfælde være en opdatering af en
eksisterende sag, hvor for eksempel slutdatoen korrigeres. Målt på antal dage vil disse forsinkede
indberetninger både trække i retning af flere dage og færre dage. Nettoeffekten på dage for år 2013
var et plus på 1,4 pct. for barsel og et plus på 0,4 pct. for sygdom.
Dataleverancen pr. 1.september 2014 omfattende året 2013 plus det første halve år af 2014 havde
følgende editeringsregnskab
Antal Forklaring 1.895.121 observationer indlæst 74.559 slettet fordi indberetningen ikke indeholdt
udbetaling af penge 58 slettet af andre grunde 1.820.504 tilbage 51.875 slettet på grund af
datokontrol og krav om at en del af perioden er fælles med 2013 1.768.629 tilbage 105.735 fjernet på
grund af overlapsbehandling af observationer med samme cpr-nr og samme sagsart, men
overlappende tidsperioder 1.662.894 tilbage efter overlapsbehandling 38.990 fjernet på grund af
sammensætning 1.623.904 tilbage 1.434 Fjernet på grund af overlapsbehandling af observationer
med samme cpr-nr men forskellig sagsart og overlappende perioder 1.622.470 tilbage 555.799
observationer slettet fordi de ikke har periode indeholdt i 2013 1.066.671 observationer tilbage
Der målt i fuldtidspersoner giver følgende resultat
Antal dage og antal fuldtids personer i perioden 2013.01.01 - 2013.12.31 - data pr. 1. september 2014
Art Observationer Fuldtids- personer Stigning Barsel 271.991 52.719 1,4 pct. Sygdom 794.680
73.252 0,4 pct.
Statistikken bruges somme tider til at belyse omfanget af sygdom henholdsvis barsel og, især for
barsels vedkommende, til at belyse fordelingen mellem mænd og kvinder. Hvad angår sygdom, skal
man være klar over, at medmindre borgeren er kronisk syg eller arbejder hos en forsikret
arbejdsgiver, er det arbejdsgiverens pligt at betale de første 30 dages sygefravær. Sygdomsforløb
kortere end 30 dage når aldrig frem til det register, der er grundlaget for sygedagpengestatistikken.
Man kan heller ikke udelukke, at en del sygdomsforløb med en forholdsvis lille overskridelse af
grænsen på de 30 dage heller ikke når frem til registeret. Det kan for en arbejdsgiver synes bøvlet i
en travl hverdag at skulle søge om refusion for nogle få dage set på baggrund af, at han måske
allerede har betalt fuld løn til en syg medarbejder i en måned.
For barsel gælder det, at 20 procent af de nybagte mødre ikke holder orlov på dagpenge. Enten fordi
disse kvinder ikke ønsker at holde orlov eller, fordi de ikke har ret til dagpenge. Det tilsvarende tal
for mænd er 35 pct. Forskellen på 15 procentpoint mellem mænd og kvinder kan skyldes, at
mændene i højere grad end kvinderne ikke har ret til barselsdagpenge eller i højere grad end
kvinderne ikke ønsker at holde barselsorlov, eller at manden holder de 14 dages barselsorlov, som er
øremærket faderen, men at denne orlov ikke indberettes af arbejdsgiveren, der i forvejen er vant til
at betale de første 30 dages fravær, når det drejer sig om sygdom.
Undladte indberetninger til myndighederne af sygdom eller barsel findes der i sagens natur ikke tal
for. Men for lidt over 2800 mænd gjaldt det i 2013, at de holdt en del af den barselsorlov, som
faderen kan dele med moderen uden at holde den barselsorlov, som er øremærket faderen.
Endelig skal man være opmærksom på, at data fra et administrativt register, som det for
barselsorlov og sygeorlov, er påvirket af de administrerende enheders praksis. Man kan ikke 100
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procent regne med, at koder for sagernes art til alle tider i en travl hverdag bliver brugt som
forudsat i den it-tekniske dokumentation. Som eksempel kan nævnes, at der i forbindelse med
flytningen af administrationen af barselsdagpenge fra kommunerne til Udbetaling Danmark pr.
december 2012 for året 2013 skete en tydelig ændring den hyppighed, hvormed følgenes sagkoder
optræder:
Kode Betydning Procent- andel år 2012 Procent- andel år 2013 24 Lønmod- tager, 32 uger- fælles
orlov 30,3 38,7 25 Selvstændig 32 uger-fælles orlov 0,5 1,0 37 Lønmod- tager, udskudt orlov 7,6 1,0
38 Selvstændig, udskudt orlov 0,4 0,0

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.
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5.6 Kvalitetsvurdering
Statistikken opgør de indberetninger om sygdom, fødsel eller adoption, der har udløst udbetaling af
dagpenge. Forventningen er, at alle sygedagpengesager med udbetaling indberettes til
kommunernes fælles dagpengesystem. Tilsvarende er forventningen, at alle sager med udbetaling på
grund af graviditetsorlov, barselsorlov eller orlov på grund af adoption indberettes til Udbetaling
Danmark. Dækningen er i den forstand 100 pct. Når den enkelte årsopgørelse alligevel kan være
behæftet med en smule usikkerhed, skyldes det, at ikke alle indberetninger for året er kommet ind i
de administrative systemer, når statistikken offentliggøres i marts måned. Med år 2013 som
eksempel kan det oplyses, at fra marts 2014 til september 2014 voksede antallet af indberetninger
for 2013 med 1,6 pct. Disse indberetninger vil i nogen tilfælde være en helt ny sag, og i andre
tilfælde være en opdatering af en eksisterende sag, hvor for eksempel slutdatoen korrigeres. Målt på
antal dage vil disse forsinkede indberetninger både trække i retning af flere dage og færre dage.
Nettoeffekten på dage for år 2013 var et plus på 1,4 pct. for barsel og et plus på 0,4 pct. for sygdom.
Dertil kommer, at mange af de indberetninger, der blev modtaget i løbet af 2013, vedrørte sager for
år 2012 eller tidligere. Størrelsesorden er 5-8 pct. af alle årets indberetninger, og de tilknyttede
pengebeløb udgør 2-3 pct. af årets samlede udbetalinger.
Statistikken bruges somme tider til at belyse omfanget af sygdom henholdsvis barsel og, især for
barsels vedkommende, til at belyse fordelingen mellem mænd og kvinder. Hvad angår sygdom, skal
man være klar over, at medmindre borgeren er kronisk syg eller arbejder hos en forsikret
arbejdsgiver, er det arbejdsgiverens pligt at betale de første 30 dages sygefravær. Sygdomsforløb
kortere end 30 dage når aldrig frem til det register, der er grundlaget for sygedagpengestatistikken.
Man kan heller ikke udelukke, at en del sygdomsforløb med en forholdsvis lille overskridelse af
grænsen på de 30 dage heller ikke når frem til registeret. Det kan for en arbejdsgiver synes bøvlet i
en travl hverdag at skulle søge om refusion for nogle få dage set på baggrund af, at han måske
allerede har betalt fuld løn til en syg medarbejder i en måned.
For barsel gælder det, at 20 procent af de nybagte mødre ikke holder orlov på dagpenge. Enten fordi
disse kvinder ikke ønsker at holde orlov eller, fordi de ikke har ret til dagpenge. Det tilsvarende tal
for mænd er 35 pct. Forskellen på 15 procentpoint mellem mænd og kvinder kan skyldes, at
mændene i højere grad end kvinderne ikke har ret til barselsdagpenge eller i højere grad end
kvinderne ikke ønsker at holde barselsorlov, eller at manden holder de 14 dages barselsorlov, som er
øremærket faderen, men at denne orlov ikke indberettes af arbejdsgiveren, der i forvejen er vant til
at betale de første 30 dages fravær, når det drejer sig om sygdom.
Endelig skal man være opmærksom på, at data fra et administrativt register som det for barselsorlov
og sygeorlov er påvirket af de administrerende enheders praksis. Man kan ikke 100 procent regne
med, at koder for sagernes art til alle tider i en travl hverdag bliver brugt som forudsat i den ittekniske dokumentation. Der forekommer overraskende anvendelser af koder samt databrud på
kodeniveau på grund af skift af administrativ praksis.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.
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5.8 Praksis for revisioner
Der er en del forsinkelser på indberetningen af fravær på grund af fødsel eller sygdom. Af denne
grund offentliggøres årsstatistikken først i marts måned, således at Danmarks Statistik kan nå at få
nogle af de forsinkede indberetninger med i årskørslen. Af samme grund udarbejdes efterretningen
først, når data for andet kvartal er i hus. Ved årskørslen bliver sidste års statistikbanktabeller
genberegnet.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken udkommer årligt i marts måned. Marts måned er valgt som kompromiset mellem på
den en side at vente på, at alle referenceårets indberetninger er i hus, og på den anden side, at
statistikken kan være aktuel. På det tidspunkt, hvor offentliggørelse finder sted, vil de nyeste
informationer være under tre måneder gamle.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Statistikken udkommer årligt i marts måned. Marts måned er valgt som kompromiset mellem at
vente på, at alle referenceårets indberetninger er i hus og aktualitet. Ved samme lejlighed
genberegnes året før referenceåret for at få de indberetninger med, der ikke var kommet ind på
udgivelsestidspunktet.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed
Statistikken er meget påvirket af dansk lovgivning. Lovgivningen for barselsdagpengene har dog
været uændret siden medio 2002, hvorfor data på det område kan sammenligenes tilbage til 2003.
For sygeorlov er der sket flere ændringer med databrud til følge.

7.1 International sammenlignelighed
Statistikken er meget påvirket af lokal dansk lovgivning, hvorfor sammenligning med
andres landes tilsvarende statistik er vanskelig.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Oversigt over væsentlige ændringer:

•
•
•
•
•
•

År 2000: Offentligt ansatte kommer med.
År 2000: Barselsorlov til mænd øges med 2 uger.
År 2002: Samlet barselsorlov op fra 26 til 46 uger.
År 2007 den 2. april: arbejdsgiverperiode øges fra 14 til 15 dage.
År 2008 den 2. juni: arbejdsgiverperiode øges fra 15 til 21dage.
År 2012 den 2. januar: arbejdsgiverperiode øges fra 21 til 30 dage.
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7.3 Sammenhæng med anden statistik
Der findes ikke sammenlignelig statistik udarbejdet af Danmarks Statistik.
Beskæftigelsesministeriet offentliggør på Jobindsats.dk tal på månedsbasis over antallet af
modtagere af sygedagpenge. Ministeriets opgørelsesmåde er dog ikke helt sammenfaldende med
Danmarks Statistiks.

7.4 Intern konsistens
Data er konsistente.

8 Tilgængelighed
Statistikken udkommer i form af NYT fra Danmarks Statistik. Årligt indgår den i publikationerne
Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der findes også en Statistisk Efterretning for sygdom og
en for barsel under afsnittet Arbejdsmarked.
I Danmarks Statistiks Statistikbank, findes statistikkens tabeller, SOCDAG-tabellerne, under
Levevilkår -Offentlige Forsørgede - Sygedagpenge.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Seneste Nyt artikel kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

8.5 Publikationer
•
•

Den Statistiske Efterretning Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption kan findes på
følgende link: Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption
Den Statistiske Efterretning Dagpenge ved Sygdom kan findes på følgende link: Dagpenge
ved sygdom

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

12 / 14

8.6 Statistikbanken
Statistikbankens tabeller kan findes under Levevilkår - Offentlige Forsørgede - Sygedagpenge på
følgende link: Danmarks Statistiks Statistikbank.

8.7 Adgang til mikrodata
Barsels- og Sygedagpengestatistikregistret rummer oplysninger på individ- og sagsniveau for de
personer, der har modtaget ydelser fra dagpengesystemet. Registeret er en del af de data som
forskere og andre interessenter kan få adgang til via Danmarks Statistiks serviceordninger.

8.8 Anden tilgængelighed
Barsels og Sygedagpenge registeret leverer data til statistikken Offentligt Forsørgede,
Arbejdsmarkedsregnskabet, Lovmodellen og Fraværsstatistikken, og stilles til rådighed for
Forskerservice og Kundecenteret. Endvidere anvendes registeret i en del tilfælde til bestilte analyser
fra eksterne samarbejdspartnere.

8.9 Diskretioneringspolitik
Statistikken følger Danmarks Statistiks generelle datafortrolighedspolitik for persondata som
beskrevet i Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Ved modtagelse, bearbejdning og opbevaring af data følges Danmarks Statistiks
Datafortrolighedspolitik. Ved offentliggørelse udelades indholdet af celler med færre end tre
personer.

8.11 Reference til metodedokumenter
Statistikkens grundlag og indhold beskrives i nærværende kvalitetsdeklaration samt i de årlige
udgaver af Statistiske Efterretninger, Arbejdsstyrke.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i Arbejdsmarkedskontoret. Den statistikansvarlige er Torben
Lundsvig, tlf. 3917 3421, e-mail: tlu@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik
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9.2 Kontor, afdeling
Arbejdsmarkedskontoret, Personstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Torben Lundsvig

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
tlu@dst.dk

9.7 Telefonnummer
3917 3421

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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