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FOA-sygedagpengemodtagere, som mister retten til sygedagpenge 
 

Retten til sygedagpenge frafalder efter ét år. FOA har undersøgt hvor mange af FOAs 

sygedagpengemodtagere (medlemmer af FOAs A-kasse), som hverken er i beskæftigelse 

eller modtager offentlig forsørgelse, efter de mister retten til sygedagpenge. Undersøgelsen 

er gennemført på baggrund af tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM. 

 

Restgruppen1 af FOA-sygedagpengemodtagere, som hverken er på offentlig forsørgelse eller 

i beskæftigelse 56 uger senere, er vokset 30 procent mellem 2011 og 2013, fra 308 i 2011 

til 400 i 2013. Se figur 1.   
 
Figur 1: Medlemmer af FOAs A-kasse på sygedagpenge som hverken er i beskæftigelse eller 
modtager offentlig forsørgelse efter 56 uger 

 
Kilde: FOAs egen opgørelse på baggrund af træk fra DREAM.  
Figuren viser medlemmer af FOAs A-kasse, som i uge 9 året forinden var på sygedagpenge og 56 uger senere i uge 
13 hverken var på offentlig forsørgelse eller i beskæftigelse.  

 

Andelen af FOAs sygedagpengemodtagere, som hverken er på offentlig forsørgelse eller i 

beskæftigelse (restgruppen), er vokset fra 2,7 procent i både 2011 og 2012 til 3,6 procent i 

2013. 
 
Figur 2: Restgruppens andel af fhv. sygedagpengemodtagere 

 
Se bilag 1 for en detaljeret opgørelse over fhv. sygedagpengemodtageres forsørgelsesforhold. 

                                           
1 ”Restgrupper” dækker bl.a. over personer, som står uden forsørgelse, som er forsørget af ægtefælle eller som er 

på ferie. 
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Metode 

Tallene er trukket fra Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM. ”Restgrupper” 

dækker bl.a. over personer, som står uden forsørgelse, som er forsørget af ægtefælle eller 

som er på ferie. Restgrupperne er fundet ved at udvælge medlemmer af FOAs a-kasse, som 

modtager sygedagpenge i uge 9 uge i et givent år, og derefter se, hvor mange som hverken 

er på offentlig forsørgelse i uge 13 året efter (56 uger senere) eller i beskæftigelse i samme 

måned.  

 

Bilag 1 
 
Uge 13 2013 

Gruppe Antal 
Andel af personer på 
sygedagpenge i uge 9  2012 

Sygedagpengemodtagere i FOA i uge 9, 
2012 11.031 100% 

Offentlig forsørgelse (inkl. bl.a. dødsfald 
og bosættelse uden for Danmark) 7.037 64% 

I beskæftigelse uden støtte fra det 
offentlige 3.594 33% 

Restgruppe (bl.a. selvforsørgelse) 400 3,6% 

 
Uge 13 2012 

Gruppe Antal 
Andel af personer på 
sygedagpenge i uge 9  2011 

Sygedagpengemodtagere i FOA i uge 9, 
2011 11.505 100% 

Offentlig forsørgelse (inkl. bl.a. dødsfald 
og bosættelse uden for Danmark) 7.373 64% 

I beskæftigelse uden støtte fra det 

offentlige 3.818 33% 

Restgruppe (bl.a. selvforsørgelse) 314 2,7% 

 

Uge 13 2011 

Gruppe Antal 
Andel af personer på 
sygedagpenge i uge 9  2010 

Sygedagpengemodtagere i FOA i uge 9, 
2010 11.417 100% 

Offentlig forsørgelse (inkl. bl.a. dødsfald 
og bosættelse uden for Danmark) 7.045 61% 

I beskæftigelse uden støtte fra det 

offentlige 4.064 35% 

Restgruppe (bl.a. selvforsørgelse) 308 2,7% 

 


