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Medlemmer uden dagpenge må skære ned på sundhed 

FOAs A-kasse har i perioden 3. oktober til den 14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt 

medlemmer, som har mistet deres dagpengeret. Undersøgelsen blev sendt til nuværende og tidligere 

medlemmer af FOAs A-kasse, som har mistet deres dagpengeret i perioden fra 1. januar 2013 til og 

med 31. august 2014. 689 deltog i undersøgelsen, og svarprocenten var 24. 

Dette notat bygger på svarene fra de medlemmer, som efter de har mistet deres dagpengeret i dag er 

på såkaldte lave ydelser, nemlig kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse, uddannelsesydelse eller SU, 

samt medlemmer, som er uden indtægt og er selvforsørgende eller forsørges af deres ægtefælle. 

 Medlemmerne er spurgt, om de i perioden siden de mistede deres dagpengeret, har måttet 

undværende følgende på grund af deres økonomi: Tandlægebesøg, lægeordineret medicin, nye 

briller samt motion/sport
1
. Det viser figur 1 på næste side. 

 Tandlægebesøg: 58 procent af medlemmer på de lave ydelser har i perioden, siden de mistede 

dagpengeretten, måttet undvære tandlægebesøg på grund af deres økonomi. Det samme 

gælder for 50 procent af medlemmer uden indtægt. 

 Lægeordineret medicin: 15 procent af medlemmer på lave ydelser har på grund af deres 

økonomi måttet undvære lægeordineret medicin. For medlemmer uden indtægt er det 7 

procent. 

 Nye briller: 37 procent af medlemmer på lave ydelser og 32 procent af medlemmer helt uden 

indtægt har måttet undvære nye briller på grund af deres økonomi. 

 Motion/sport: 39 procent af medlemmer på lave ydelser har måttet spare motion eller sport væk 

på grund af deres økonomi. Det samme gælder for 37 procent af medlemmer uden indtægt. 

  

 
1
 Spørgsmålet indeholdt også en række andre svarmuligheder fx om sociale arrangementer m.m. Disse resultater vil blive 

offentliggjort i et særskilt notat. 
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Figur 1 Tænk på perioden siden du mistede dine dagpenge. Har du måttet undvære noget af 

følgende på grund af din økonomi? 

 

 

Note: Antal besvarelser i alt 351 (292 på kontanthjælp/arbejdsmarkedsydelse/uddannelsesydelse eller SU. 59 forsørget af 

ægtefælle/selvforsørget). Medlemmerne blev præsenteret for en række svarmuligheder, hvor de kunne sætte flere kryds. Her er 

kun vist de fire svarmuligheder, som handlede om sundhed. Medlemmerne kunne også svare ”Ved ikke” og ”Jeg har ikke måttet 

undvære noget af det nævnte”. Der er ingen statistisk signifikante forskelle mellem de to grupper. 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført fra den 3. til den 14. oktober 2014. 

Indsamlingsmetode og målgruppe 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til nuværende og tidligere 

medlemmer af FOAs A-kasse, som har mistet deres dagpengeret i perioden fra 1. januar 

2013 til og med 31. august 2014.  

 

3.005 nuværende og tidligere medlemmer i målgruppen blev inviteret til undersøgelsen. 

 

Antal besvarelser og svarprocent 

3.005 respondenter blev inviteret til undersøgelsen. Heraf svarede 689. 189 mailadresser var 

uvirksomme. Den samlede svarprocent lå dermed på 24. 

 

Der var desværre ikke muligt at udsende påmindelser i undersøgelsen, hvilket ville have givet 

en væsentlig højere svarprocent. 

Repræsentativitet 

Alle nuværende og tidligere medlemmer af FOAs A-kasse, som har mistet dagpengeretten, 

blev inviteret til undersøgelsen.  

 

Medlemmer, som har meldt sig ud af FOAs A-kasse, siden de mistede deres dagpenge, er i 

nogen grad underrepræsenteret i undersøgelsen. Det kan bl.a. skyldes, at de har fået job på 

et andet fagområde eller har forladt arbejdsmarkedet for at gå på pension. 

Fra tilbagemeldinger fra medlemmer viser det sig endvidere, at medlemmer, som hurtigt 

genoptjente deres dagpengeret, også er underrepræsenteret i undersøgelsen. Disse 

medlemmer har tilsyneladende ikke oplevet undersøgelsen som så relevant som andre. 

 

Dette påvirker dog ikke resultaterne i dette notat, hvor der alene ses på medlemmer, som er 

på lave ydelser som kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse, uddannelsesydelse eller SU samt 

medlemmer helt uden indtægt. 

 

 

 


