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FORORD 
 
Denne rapport præsenterer tal og figurer for sygefraværet i Danmark. 
  
Rapporten består af deskriptive analyser, der giver et overblik over fakta i relation til 
sygefravær og arbejdsmiljø på baggrund af registerdata og spørgeskemaundersøgelser. 
Vi sætter konkrete tal på sygefravær i forskellige grupper (kvinder/mænd, yngre/ældre, 
offentligt ansatte/privatansatte) og viser sygefraværet fordelt på brancher og på grupper 
med forskelligt arbejdsmiljø. Datakilderne dækker forskellige perioder. Der er i nogle 
tilfælde anvendt de nyeste tilgængelige data eller en periode – i de fleste sammenhænge 
til og med 2013 eller 2014. Rapporten beskæftiger sig ikke med årsager til sygefravær 
eller redskaber til, hvordan sygefraværet kan begrænses. 
 
Tabeller med tallene bag rapportens figurer samt uddybende noter kan ses i appendiks. 
Tabellerne er nummeret, så tabelnumrene følger nummereringen af figurer i selve 
rapporten. 
 
Highlights fra NFA's forskning i slutningen af rapporten er skrevet i samarbejde med 
hovedforfatterne, der alle er ansat på NFA: Lars L. Andersen, professor, MSO; Mette 
Andersen Nexø, forsker; Jacob Pedersen, statistiker. 
 
Selve rapporten er lektørbedømt af Merete Labriola, seniorforsker, lektor, CFK Folke-
sundhed og Kvalitetsudvikling, Marselisborgcenteret Aarhus C., som vi takker for 
indsatsen. 
 
 
Direktør Inger Schaumburg 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  
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SAMMENFATNING 
 
Hovedresultaterne opsummeret i punktform: 
Om sygefraværet generelt 

• I perioden 2010-2013 var lidt under halvdelen (46 %) af sygefraværet i Danmark 
korttidssygefravær (perioder under 8 dage). Langtidssygefravær (perioder over 
30 dage) udgjorde 38 % af det samlede sygefravær. 

• I løbet at et år, havde godt 5 % (5,3 %) af lønmodtagerne en sygefraværsperiode 
på over 30 dage, og ca. en tredjedel (32 %) havde intet sygefravær. 

• Kvinder har generelt mere sygefravær end mænd, det gælder specielt langtids-
sygefravær, hvor kvinder har over dobbelt så meget sammenlignet med mænd.  

• Yngre lønmodtagere har mere korttidssygefravær end ældre. Blandt mænd, har 
ældre lønmodtagere op til 65-års alderen mere langtidssygefravær end yngre. 
Blandt kvinder, har aldersgrupperne 30-34 og 55-59 år mest langtidssygefravær.  

• Lønmodtagere i kommuner og regioner har mere sygefravær end lønmodtagere i 
staten og i den private sektor. 

 
Om sygefraværets udvikling 

• Sygefraværet nåede et maksimum omkring 2006 og 2007, men er siden faldet 
igen.  

• Den private sektor har haft det største fald i sygefravær. Faldet ses især blandt 
privatansatte arbejdere, det samme fald ses ikke blandt privatansatte 
funktionærer.  

 
Om sygefraværet i grupper med forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger baseret på Arbejdsmiljø og 
Helbred 2014 

• Lønmodtagere, der rapporterer høje fysiske krav i arbejdet og uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger, har i gennemsnit mere sygefravær end dem, der rapporterer 
fysisk lettere arbejde.	

• Andelen af personer, som rapporterer at de ikke har haft sygedage det sidste år, 
er omtrent ens, uanset hvor fysisk hårdt arbejdet vurderes.	

• Lønmodtagere, der rapporterer dårligt psykisk arbejdsmiljø, har i gennemsnit 
mere sygefravær end dem, der rapporterer godt psykisk arbejdsmiljø.	

• Andelen af personer, som rapporterer at de ikke har haft sygedage det sidste år, 
er større hos lønmodtagere, som oplever høj indflydelse i arbejdet. 

 
Om sygefraværet sammenlignet med de andre nordiske lande 

• Data fra 2010 og 2011 indikerer, at langtidssygefraværet er relativt lavt i 
Danmark, mens korttidssygefraværet er relativt højt sammenlignet med de andre 
nordiske lande. 
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SUMMARY 
 
The main results summarized in bullets: 
 
General results on sickness absence 

• In the period 2010-2013 just under half (46%) of the sickness absence in Denmark 
was due to short-term spells (periods less than 8 days). Long-term sickness 
absence (periods over 30 days) represented 38% of the total sickness absence. 

• During a period of one year, about 5% (5.3%) of the Danish employees have a 
sickness absence period exceeding 30 days and about a third (32%) have no 
sickness absence at all. 

• In general, women have more sickness absence than men do – in particular long-
term sickness absence where women have more than twice as much sickness 
absence as men do. 

• Younger workers have more short-term sickness than older workers. Among 
men, older workers up till the age of 65 years have more long-term sickness 
absence than younger workers. Among women, the age groups 30-34 years and 
55-59 years have the most long-term sickness absence. 

 
The development of sickness absence 

• The sickness absence reached a maximum around 2006 and 2007 but has been 
reduced in recent years.  

• The private sector has had the largest reduction in sickness absence. The 
reduction is observed especially among blue-collar workers in the private sector, 
and the same reduction has not been observed among white collar-workers. 

 
Sickness absence in groups with different work environments based on Work Environment and 
Health in Denmark 2014 

• Employees who report high physical demands at work and awkward postures 
have on average more sickness absence than those who report light physical 
work. 

• The percentage of people who reported no sickness absence days during the last 
year are about the same regardless of how physically hard they assessed their 
work to be. 

• Employees who report psychosocial strains at work have on average more 
sickness absence than those who report good psychosocial conditions at work. 

• The percentage of people who report no sickness absence days during the last 
year is higher among employees who experience high influence at work. 

 
Sickness absence, the Nordic countries compared 

• Data from 2010 and 2011 indicate that the overall sick leave due to long-term 
sickness absence is relatively low in Denmark, while sickness absence due to 
short-term spells is relatively high compared to the other Nordic countries. 
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INDLEDNING 
 
I gennemsnit er 3,7 % af lønmodtagerne fraværende fra arbejde hver dag svarende til 8,5 
dages sygefravær per fuldtidsansat på et år. 
 
Den demografiske udvikling medfører en stigende andel af ældre i befolkning både i 
Danmark og andre vestlige lande. Der er derfor stigende fokus på faktorer, der har 
betydning for arbejdsstyrkens relative størrelse og erhvervsfrekvensen. Sygefravær har 
betydning for omfanget af præsteret arbejdstid, uanset hvilke grupper på arbejds-
markedet man ser på (alder, køn, branche etc.). 
 
Omfanget af sygefravær er relateret til befolkningens helbred og arbejdsevne. Men andre 
faktorer har også indflydelse på omfanget af sygefraværet, for eksempel arbejdsstyrkens 
sammensætning med hensyn til køn, alder samt socioøkonomisk status.  
 
Tidligere var erhvervsfrekvensen høj for de helt unge og derefter jævnt faldende for 
kvinder. I 2013 er erhvervsfrekvens jævnt stigende i aldersgruppen fra 20 til 30 år, og er 
75-80 % omkring 30-års alderen. Erhvervsfrekvensen for mænd og kvinder var i 2013 ret 
ens i de fleste aldersgrupper op til 60-års alderen, hvor den var omkring 80 %. Ved 64-års 
alderen var den under 50 % for mænd og under 30 % for kvinder (se Figur 1).  
 

 
Figur 1: Erhvervsfrekvensen for mænd og kvinder i alderen 16-64 år i henholdsvis 1981 og 
2013.  
Kilde: Statistisk årbog 2015. (Danmarks Statistik, 2015d). 
 
Fra 2000 og frem er erhvervsfrekvens steget fra 33 % til 49 % for de 60-64-årige (Baads-
gaard, 2013). Tilbagetrækningsalderen er steget jævnt og markant i perioden fra 2000 og 
frem. For personer, der var på arbejdsmarkedet som 59-årige, er den estimerede tilbage-
trækningsalder steget fra 63,1 år i 2002 til 64,3 år i 2012. Den estimerede tilbagetræk-
ningsalder for personer, der var på arbejdsmarkedet som 59-årige, var i 2012 på 67 år for 
personer med lang videregående uddannelse og omkring 64 år for de andre uddannel-



12 

sesgrupper (forudsat uændret tilbagetrækningsadfærd blandt 60-74-årige) (Baadsgaard, 
2013). 
 
Arbejdsstyrken forventes at ændre sammensætning i de kommende år. Der vil være flere 
veluddannede og flere ældre på arbejdsmarkedet, men også flere med nedsat arbejds-
evne og kronisk sygdom i aldersgruppen 19-64 år (Kommunernes Landsforening, 2013). 
Andelen med kronisk sygdom på arbejdsmarkedet er stigende, blandt andet fordi den 
danske befolkning bliver ældre (Danmarks Statistik, 2015d). 
 
Sygefraværet påvirkes også af indhold i arbejdet og arbejdsmiljøet, derudover er mulig-
hederne for at gå på arbejde med et helbredsproblem forskellige for forskellige typer af 
job.  
 
Overordnet influerer adskillige faktorer på sygefraværet, såsom konjunkturer, rumme-
lighed på arbejdsmarkedet, lovgivning relateret til sygefravær samt muligheder for 
behandling af sygdomme. Alt dette betyder, at sygefravær varierer over tid. Det er der-
for væsentligt løbende at opsamle viden om omfanget af sygefravær og følge udviklin-
gen i sygefravær generelt samt opdelt på faktorer, der har betydning for sygefraværet. 
 
Denne rapport giver et overblik over sygefraværet nu, og hvordan det har udviklet sig 
over tid, dels generelt, dels i forskellige grupper. Rapporten er samtidig en beskrivelse af 
og et overblik over de forskellige datakilder, der eksisterer i dag, til at belyse sygefra-
været i Danmark. 
 
I slutningen af rapporten gives et par eksempler på nyere forskningsprojekter, der 
fokuserer på faktorer, som prædikterer sygefravær i forskellige grupper på arbejds-
markedet. Rapporten beskriver desuden et projekt om udvikling af metoder, der kan 
belyse sygefravær i et større arbejdsmarkedsperspektiv. 
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SYGEFRAVÆR GENERELT 
 
Datakilder til dette kapitel 
Data til figurer i dette kapitel er primært baseret på egne beregninger på baggrund af 
Danmarks Statistiks fraværsregister. I sidste afsnit er også inkluderet tal fra beregninger 
på DREAM-registeret og IDA-databasen. 

• Danmarks Statistiks fraværsregister (Danmarks Statistik, 2015b) 
• DREAM: Den Registerbaserede Evaluering af Marginaliseringsomfanget 

(Hjollund et al., 2007) 
• IDA: Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (Emerek et al., 

1991).  
 
Kommentarer til data og beregninger 
Vi har beregnet det procentvise fravær som antal fraværstimer ud af det mulige antal 
arbejdstimer.  
 
Fraværsregisteret indeholder oplysninger om alt fravær fra arbejdspladsen. Dvs., at 
registeret kan anvendes til at beregne både kort-, mellem- og langtidssygefravær og det 
samlede sygefravær. Når der i denne rapporten omtales ’sygefravær’, menes det 
samlede sygefravær. De steder, der omtales fx langtidssygefraværet, gøres opmærksom 
på denne afgrænsning. 
 
Fraværsregisteret indeholder data fra alle offentlige arbejdspladser (statslige, kommu-
nale og regionale) og en stikprøve fra den private sektor. Virksomheder med mindre 
end 10 ansatte indgår ikke. I beregningerne er stikprøven fra de private virksomheder 
’vægtet op’ for at repræsentere hele den private sektor. Fravær, som skyldes ’egen 
sygdom’ og ’arbejdsulykke’, indgår i beregningerne. Alle beregninger er baseret på 
perioden 2010-2013 og omfatter lønmodtagere i alderen 18 år og op. Sygefraværs-
perioder er angivet i kalenderdage – fx svarer 14 dage til 2 uger.  
 
Sidste afsnit er baseret på data fra DREAM-registeret og IDA-databasen. 
DREAM-registeret indeholder oplysninger om overførselsindkomster, herunder 
sygedagpenge. Dette er koblet til IDA-Databasen, som indeholder oplysninger om 
arbejdssted, stilling, timeløn etc. og opdateres en gang årligt. 
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I perioden fra 2010 til og med 2013 var gennemsnitligt 3,7 % af de danske lønmodtagere 
sygefraværende fra arbejde hver dag. Dette svarer til 8,5 dages sygefravær per fuldtids-
ansat per år.  
 
I perioden 2010-2013 var lidt under halvdelen (46 %) af det samlede sygefravær fra 
arbejdspladserne (målt i dage) korttidssygefravær (1-7 dage). Sygefravær af 8 til 30 dages 
varighed udgjorde 16 % af det samlede sygefravær, og sygefravær på mere end 30 dage 
udgjorde 38 % af det samlede sygefravær (Figur 2, venstre side).  
 
Godt 5 % (5,3 %) af lønmodtagerne havde sygefraværsperioder på over 30 dage i løbet af 
et år. Omkring en tredjedel (32 %) af lønmodtagerne havde et helt år uden sygedage 
(Figur 2, højre side).  
 
 

 
Figur 2: Sygefravær for aldersgruppen 18 år og op. Baseret på perioden 2010-2013. Venstre 
side viser procent af det samlede sygefravær opdelt på sygefraværsperiodernes varighed. Højre 
side viser procent af lønmodtagere opdelt efter deres længste sygefraværsperiode i løbet af et 
år.  
Kilde: Danmarks Statistiks fraværsregister (egne beregninger). 
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Sygefravær og køn  
Kvinder har generelt mere sygefravær end mænd. I gennemsnit er kvinder syge-
fraværene 4,7 % af arbejdsdagene, og mænd er sygefraværende 2,7 % af arbejdsdagene. 
Specielt langtidssygefravær (sygefravær over 30 dage) udgør over dobbelt så meget af 
den mulige arbejdstid blandt kvinder sammenlignet med mænd (Figur 3).  
 
Kønsforskelle i sygefravær gælder ikke kun i Danmark, men ses også i andre lande. I en 
europæisk undersøgelse af sygefraværet havde kvindelige lønmodtagere mere syge-
fravær end mænd i 29 ud af 34 lande (Ardito et al., 2012).  
 

 
Figur 3: Det procentvise sygefravær for lønmodtagere i alderen 18 år og op for henholdsvis 
mænd og kvinder. Baseret på perioden 2010-2013. Sygefraværet er opdelt på sygeperiodernes 
varighed.  
Kilde: Data fra Danmarks Statistiks fraværsregister (egne beregninger).  
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Sygefravær og alder 
Nedenstående figurer viser sygefraværet for mænd og kvinder i forskellige alders-
grupper (Figur 4). Sygefraværet har to maksimumpunkter – et blandt de unge og et 
blandt de ældre. Hos mænd topper sygefraværet i aldersgruppen 20-24 år og igen i 
aldersgrupperne 55-59 og 60-64 år. Hos kvinder topper sygefraværet i aldersgrupperne 
25-29 og 30-34 år og igen i aldersgruppen 55-59 år.  
 
Hvis man udelukkende ser på korttidssygefraværet (sygefravær af 1-7 dages varighed) 
er dette højest hos de unge og derefter faldende med alderen. Langtidssygefraværet 
(sygefravær af mere 30 dage) er stigende med alderen blandt mænd. Blandt kvinder er 
der to toppe i langtidssygefraværet – en ved 30-34 år og en ved 55-59 år. 
 

 

 
Figur 4: Sygefraværet opdelt på aldersintervaller og sygeperiodernes varighed. Baseret på 
perioden 2010-2013.  
Kilde: Data fra Danmarks Statistiks fraværsregister (egne beregninger).  
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Figuren viser, at sygefraværet blandt personer på arbejdsmarkedet er lavere i alders-
gruppen over 65 år. Dette skyldes sandsynligvis selektion, hvor nogle personer med 
dårligt helbred og/eller hårde arbejdsvilkår forlader arbejdsmarkedet. Dem, der er 
tilbage på arbejdsmarkedet, vil således have et gennemsnitligt lavere sygefravær. Det 
relativ lave sygefravær for 18-19 årige kan også delvis skyldes selektion af hvem, der er 
på arbejdsmarkedet. 
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Sygefravær i den private sektor, staten, kommuner 
og regioner 
Sygefraværet er højest hos ansatte i kommuner (5,5 %) og regioner (5,4 %). Sygefraværet 
hos ansatte i staten (3,4 %) er lidt højere end hos ansatte i det private (2,9 %) (Figur 5). 
Det er især det langvarige sygefravær på mere end 90 dage, som er lavere i den private 
sektor.  
 
En mindre del af forskellen på den offentlige og den private sektor kan tilskrives, at den 
offentlige sektor har flere kvindelige ansatte. Hertil kommer at ældre lønmodtagere op 
til 65-års alderen har mere langtidssygefravær end yngre, og at gennemsnitsalderen er 
lavere i det private end det offentlige. Mange ansatte i kommuner arbejder også inden 
for brancher med højt sygefravær, for eksempel pleje- og omsorgssektoren. 
 
Fraværsregisterets data omfatter kun personer i arbejde. Dette betyder, at hvis ansatte 
mister arbejdet under en langtidssygemelding, vil de kun indgå i statistikken med den 
del af sygemeldingen, som lå inden for ansættelsesperioden. Forskelle i jobsikkerheden 
under sygdom kan således også have betydning for den beregnede sygefraværsprocent. 
 

 
Figur 5: Sygefraværet opdelt på sektorer og sygeperiodernes varighed.  
Lønmodtagere i alderen 18 år og op indgår. Baseret på perioden 2010-2013.  
Kilde: Data fra Danmarks Statistiks fraværsregister (egne beregninger). 
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Sygefravær og brancher 
Sygefraværet varierer mellem brancher. Figur 6 viser sygefraværet opgjort på 36 
brancher. Det højeste sygefravær findes i branchen ’32. Døgninstitutioner og hjemme-
pleje’ (Figur 6), med en sygefraværsprocent på 6,4 %. Det laveste sygefravær findes i 
brancherne ’7. Energi og råstoffer’ og ’15. Film presse og bøger’ med en sygefraværs-
procent på 2,3 %. 
 

 
Figur 6: Sygefraværet opdelt på brancher og sygeperiodernes varighed for lønmodtagere i 
alderen 18 år og op. Baseret på perioden 2010-2013. Brancherne er opdelt efter Arbejds-
tilsynets branche 36.  
Kilde: Data fra Danmarks Statistiks fraværsregister (egne beregninger).  
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Forskellen i sygefravær blandt brancher kan have flere årsager. Fordeling af køn, alder, 
socioøkonomisk status, selektion af hvem, som bliver ansat, arbejdsmiljø og arbejds-
forhold, som for eksempel muligheden for at arbejde hjemme, kan have betydning. 
 
Det bør også bemærkes, at private virksomheder med under 10 ansatte ikke indgår i 
statistikken. Resultatet for en branchegruppe er derfor i nogle tilfælde ikke repræsenta-
tivt for hele branchen, hvis branchen er præget af mange små virksomheder. Samtidigt 
har branchens jobsikkerhed under sygdom betydning. Som omtalt i forrige afsnit indgår 
folk kun i registeret så længe, de er ansat, dvs., at brancher med lav jobsikkerhed under 
sygdom alt andet lige vil have registreret mindre langtidssygefravær. 
 
 
Langtidssygefravær ifølge sygedagpengeregisteret 
En anden kilde til oplysninger om sygefravær er sygedagpengeudbetalinger. Figur 7 er 
baseret på sygedagpengeudbetalinger og viser andel af personer, som havde langtids-
sygefravær (over 30 dage) i 2013 opdelt på personernes branchetilhørsforhold ultimo 
2012 (Figur 7).  
 
I denne opgørelse er den gennemsnitlige sandsynlighed for langtidssygefravær 0,057 
(5,7 %) for kvinder og 0,037 (3,7 %) for mænd. Den højeste sandsynlighed for langtids-
sygefravær blandt kvinder ses i branchen ’32 Døgninstitutioner og hjemmepleje’ og den 
laveste sandsynlighed i ’15 Film, presse og bøger’. Blandt mænd ses den højeste sand-
synlighed for langtidssygefravær i branchen ’30 Transport af passagerer’ og den laveste 
sandsynlighed i ’36 Universiteter og forskning’. 
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Figur 7: Sandsynlighed for langtidssygefravær (over 30 dage) i 2013 opdelt på branche efter 
ansættelse ultimo 2012. Resultater opdelt på kvinder og mænd og justeret for alder.  
Kilder: DREAM-registerets sygedagpengeoplysninger og IDA-registerets oplysninger om 
branchetilhørsforhold (egne beregninger).  
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Opsamling vedrørende ’Sygefravær generelt’ 
 

• I perioden 2010-2013 var lidt under halvdelen (46 %) af sygefraværet i Danmark 
korttidssygefravær (perioder under 8 dage). Langtidssygefravær (perioder over 
30 dage) udgjorde 38 % af det samlede sygefravær. 
 

• I løbet af et år, havde godt 5 % (5,3 %) af lønmodtagerne en sygefraværsperiode 
på over 30 dage, og ca. en tredjedel (32 %) havde intet sygefravær. 
 

• Kvinder har generelt mere sygefravær end mænd, det gælder specielt langtids-
sygefravær, hvor kvinder har over dobbelt så meget sammenlignet med mænd.  
 

• Yngre lønmodtagere har mere korttidssygefravær end ældre. Blandt mænd, har 
ældre lønmodtagere op til 65-års alderen mere langtidssygefravær end yngre. 
Blandt kvinder, har aldersgrupperne 30-34 og 55-59 år mest langtidssygefravær.  
 

• Lønmodtagere i kommuner og regioner har mere sygefravær end lønmodtagere i 
staten og i den private sektor. 
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SYGEFRAVÆRETS UDVIKLING 
 
Datakilder til dette kapitel 

• Danmarks Statistiks Statistikbank (Danmarks Statistik, 2014)  
• Dansk Arbejdsgiverforenings fraværsdata (Dansk Arbejdsgiverforening, 2015)  
• Arbejdskraftundersøgelsen (Danmarks Statistik, 2015a) 
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs spørgeskemaundersøgelser 

(Burr et al., 2003; Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2015). 
 
Kommentarer til data og beregninger 
De registerbaserede oplysninger on sygefravær omfatter både det, som er betegnet ’egen 
sygdom’, og det, som er betegnet ’arbejdsulykke’ i registrene. 
 
Alle figurer i kapitlet viser i princippet det samlede sygefravær – både kort-, mellem- og 
langtidssygefravær.  
 
Statistikbankens opgørelser er tilstræbt at være repræsentative for alle lønmodtagere i 
Danmark. Alle lønmodtagere fra den offentlige sektor indgår. Fra den private sektor 
indgår en stikprøve. Stikprøven fra den private sektor er vægtet på bl.a. køn, region, 
uddannelse, arbejdsfunktion, branche og lønform for at repræsentere ansatte i alle 
private virksomheder med mindst 10 ansatte (Danmarks Statistik, 2015c).  
 
Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelser stammer dels fra en stikprøve fra den private 
sektor og dels fra frivillige indberetninger fra Arbejdsgiverforeningens medlemmer 
(virksomheder med mindst 10 ansatte). I beregningen af fraværsprocenten er data 
vægtet efter køn, arbejder/funktionær, arbejdsfunktion, tids-/fastlønnet, virksomheds-
størrelse og hovedbranche (Dansk Arbejdsgiverforening, 2009).  
 
Bemærk, at data til Statistikbankens opgørelser om fravær i den private sektor, og data 
til Dansk Arbejdsgiverforenings beregninger om fravær for en delmængde er den 
samme bagvedliggende kilde. De to registre er derfor ikke to uafhængige kilder til 
oplysninger om fravær. 
 
Spørgeskemaundersøgelserne – Arbejdskraftundersøgelsen og Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelser er baseret på repræsentative stikprøver. 
Besvarelsen er frivillig, hvilket kan føre til bias i forhold til hvem, der vælger at svare.  
 
Dette kapitel viser, hvordan sygefraværet i Danmark har ændret sig igennem de seneste 
år. Tilbage i tid er der kun begrænsede data. Vi har derfor valgt at vise resultater fra flere 
forskellige kilder for at få et så dækkende billede som muligt. 
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Danmarks Statistiks fraværsregister 
Danmarks Statistik har oparbejdet et nyt fraværsregister, som indeholder detaljerede 
data om sygefravær. Data stammer fra arbejdspladsernes indrapportering af egne 
registreringer. I Danmarks Statistiks Statistikbank er der adgang til data fra den statslige 
sektor siden 2003, data fra kommuner og regioner siden 2005 og en stikprøve fra den 
private sektor siden 2007 (stikprøven indeholder ikke virksomheder med under 10 
ansatte) (Danmarks Statistik, 2014). Danmarks Statistik opgør sygefraværet i de 
forskellige sektorer. Beregningerne for den private sektor er vægtet i forhold til hvem, 
man har indrapporteringer fra, så data så vidt muligt repræsenterer hele den private 
sektor bortset fra virksomheder med under 10 ansatte. 
 
Fraværsprocenten er beregnet som fraværsdagsværk i året i procent af mulige arbejds-
dagsværk i året. De mulige arbejdsdagsværk defineres som det antal arbejdsdagsværk, 
en person kunne have haft, hvis han ikke havde været fraværende (Danmarks Statistik, 
2015c). 
 

 
Figur 8: Det procentvise sygefravær i perioden 2003-2013 opdelt på sektorer. Samtlige løn-
modtagere i stat, regioner og kommuner indgår. I den private sektor indgår en stikprøve af 
danske virksomheder. Virksomheder med mindre end 10 ansatte indgår ikke.  
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (Danmarks Statistik, 2014).  
 
Opgørelserne viser, at niveauet i de forskellige sektorer har ligget relativt stabilt i 
perioden med en tendens til en top omkring år 2007 (Figur 8). Det største fald i 
sygefraværet siden 2007 er sket i den private sektor. 
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Dansk Arbejdsgiverforenings fraværsstatistik 
Dansk Arbejdsgiverforening indsamler data om sygefravær fra den private sektor. 
Fraværsprocenter fra 2001 og frem er tilgængelige via deres hjemmeside. 
 
Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal 
mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage 
og omsorgsdage.  
 
Figur 9 viser det samlede sygefravær blandt privatansatte i perioden fra 2001 til 2014. Fra 
2006 og frem ses et fald i det samlede sygefravær fra 4,6 % til 3,0 % i 2014. Ifølge Dansk 
Arbejdsgiverforening var sygefraværet i 2014 det laveste siden 1993 (Dansk 
Arbejdsgiverforening, 2015).  
 

 
Figur 9: Tidsudviklingen i sygefravær blandt privatansatte. Data er baseret på indrapporterin-
ger fra en delmængde af danske private virksomheder. I 2014 indgik ca. 449.000 lønmod-
tagere.  
Kilde: Statistisk-Nyt (Dansk Arbejdsgiverforening, 2015). 
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Figur 10: Sygefraværet blandt privatansatte i perioden 2001-2014. Data er baseret på indrap-
porteringer fra en delmængde af danske private virksomheder. I 2014 indgik ca. 449.000 løn-
modtagere.  
Kilde: Statistik-Nyt (Dansk Arbejdsgiverforening, 2015). 
 
Sygefraværet kan opdeles på køn og på arbejdere/funktionærer. Resultatet viser, at 
kvinder har mere sygefravær end mænd, og arbejdere har mere sygefravær end funk-
tionærer. Ifølge disse data ses faldet i sygefraværet i danske private virksomheder især 
blandt kvindelige og mandlige arbejdere (Figur 10).  
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Arbejdskraftundersøgelsen 
Arbejdskraftundersøgelsen (Danmarks Statistik, 2015a) er en interviewundersøgelse, 
som har kørt siden 1980'erne i flere europæiske lande. De enkelte lande udtrækker en 
stikprøve af den generelle befolkning, som indgår i gentagne interviews. Spørgeskemaet 
er besvaret via telefoninterview. Spørgsmålene omhandler arbejdstilhørsforhold og 
arbejdsvilkår. Den interviewede spørges om aftalt arbejdstid og faktisk arbejdstid i en 
specifik uge. Hvis personen arbejdede mindre end den aftalte arbejdstid spørges om 
årsagen, og en af svarmulighederne er ’sygdom/ulykke’ (i Danmark spørges til en uge, 
som kan være op til 4 uger før interviewtidspunktet) (Danmarks Statistik, 2015a). 
 
Svarprocenten i Arbejdskraftundersøgelsen er faldet gennem årene. Specielt er svar-
procenten (efter første interview) i Danmark faldet fra 70,8 % i 2007 til 52,9 % i 2012 
(PROBA - samfunnsanalyse, 2014). Ændrede svarprocenter kan have indflydelse på 
resultatet. For at få et så repræsentativt billede af befolkningen som muligt, er data i 
beregningerne sæsonkorrigeret og vægtet for køn, alder, registreret ledighed, indkomst, 
socioøkonomisk status, uddannelse, indvandreroplysninger og region (Danmarks 
Statistik, 2015a). 
 

 
Figur 11: Fraværsprocenten beregnet ud fra fravær pga. ’sygdom/ulykke’ i procent af antal 
mulige arbejdstimer, der rapporteres i en forudgående specifik uge. Arbejdskraftundersøgelsen 
1996-2012. Figuren er baseret på beregninger fra en nordisk rapport, men kun de danske tal er 
gengivet.  
Kilde: Internasjonal sammenligning av sykefravær (PROBA - samfunnsanalyse, 2014). 
 
Figur 11 er baseret på beregninger fra en nordisk rapport (PROBA - samfunnsanalyse, 
2014) og viser det danske sygefravær fra 1996 til 2012. Fraværsprocenten i figuren er 
beregnet ved, at man for hver observation har divideret antal fraværstimer per uge med 
det normale ugentlige antal arbejdstimer. Beskæftigede i aldersgruppen 20-64 år indgår. 
Grafens største udsving er en top i 2007, men fra 2010 er sygefraværet på samme niveau 
som i starten af perioden. 
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Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs 
spørgeskemaundersøgelser  
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs spørgeskemaundersøgelser er 
gennemført siden 1990. I undersøgelsen indgår spørgsmålet ’Hvor mange arbejdsdage med 
sygdomsfravær har du i alt haft inden for det sidste år?’ med svarmuligheden ’antal dage ___’.  
 

 
Figur 12: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år blandt lønmodtagere i alderen 23-59 år 
i perioden 1990-2014. Før 2005 blev data indsamlet via telefoninterview og efter 2005 blev 
data indsamlet via post- eller webspørgeskema, i 2005 blev begge indsamlingsmetoder 
anvendt. Undersøgelsen indeholdt ikke spørgsmål om sygefravær i 1995 og 2012.  
Kilder: NFA's spørgeskemaundersøgelser om Arbejdsmiljø og Helbred (Burr et al., 2003; Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2015).  
 
Figur 12 er opgjort anderledes end figurerne om sygefravær fra de tidligere nævnte 
kilder. Denne undersøgelse viser det procentvise antal af personer, som har svaret 
henholdsvis: 0 dage, 1-7 dage, 8-14 dage, 15-30 dage eller mindst 31 dages sygefravær. 
Der er ikke foretaget nogen vægtning af data. 
 
Oplysningerne er indsamlet via telefoninterview fra 1990 til 2005 og via post- og web-
spørgeskema fra 2005 til 2014. I forbindelse med metodeskift i 2005 blev en randomiseret 
del udtaget til telefoninterview, derfor indgår 2005 i begge grafer.  
 
Indsamlingsmetoden påvirker besvarelsesmønstret, hvilket kan påvirke sammenligne-
ligheden mellem besvarelser fra før og efter 2005. Samtidigt er svarprocenten på spørge-
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skemaundersøgelsen faldet fra ca. 90 % i 1990 og til ca. 50 % i 2014, hvilket også kan have 
indflydelse på resultaterne. Det er derfor nødvendigt at være påpasselig ved sammen-
ligning af undersøgelsesresultater over tid.  
 
Ifølge denne undersøgelse er andelen af personer uden sygefravær (0 dages sygefravær) 
faldet (fra 38 % i 1990 til 31 % i 2014), og andelen med 1-7 dages sygefravær er steget (fra 
41 % i 1990 til 51 % i 2014). Andelen med mindst 15 sygedage er til gengæld faldet (fra 11 
% i 1990 til 8,5 % i 2014) (Figur 12). Hvorvidt disse forskelle skyldes ændringer i indsam-
lingsmetoderne eller repræsenterer en reel udvikling i fordelingen af sygefraværet, er 
uvist.  
 

Opsamling vedrørende ’Sygefraværets udvikling’ 
I dette kapitel præsenteres sygefraværets udvikling over tid baseret på forskellige kilder. 
Alle kilder viser en tendens til et faldende sygefravær de senere år. 
 

• Sygefraværet nåede et maksimum omkring 2006 og 2007, men er siden faldet 
igen.  

• Den private sektor har haft det største fald i sygefravær. Faldet ses især blandt 
privatansatte arbejdere, det samme fald ses ikke blandt privatansatte 
funktionærer.  
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SYGEFRAVÆR I GRUPPER MED FORSKELLIGE 
ARBEJDSMILJØPÅVIRKNINGER 
 
Datakilder til dette kapitel 

• Spørgeskemadata fra Arbejdsmiljø og Helbred 2014 (Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2015). 

 
Kommentarer til data og beregninger  
Selvrapporteret sygefravær er sammenholdt med selvrapporteret arbejdsmiljø. 
 
Sygefravær er målt med spørgsmålet: ’Hvor mange arbejdsdage med sygdomsfravær har du i 
alt haft inden for det sidste år?’ med svarmuligheden ’antal dage ____’. 
Spørgsmålet måler i princippet det samlede sygefravær, både kort, mellem og langtids-
sygefravær. 
De anvendte spørgsmål om arbejdsmiljø er gengivet sammen med datatabellerne i 
appendiks (side 62). 
 
I beregningerne indgår data fra lønmodtagere, som har besvaret undersøgelsen 
’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. Undersøgelsen består af 2 stikprøver. En opfølgning på 
de respondenter, som svarede på undersøgelsen 2 år før, samt en ny tilfældig stikprøve. 
Begge stikprøver indgår. Der er ikke foretaget nogen vægtning af data. 
 
Grafer viser sammenhænge mellem besvarelser om sygefravær og arbejdsmiljø. Der er 
angivet 95 % konfidensintervaller omkring de beregnede punkter på graferne.  
 
Dette kapitel viser deskriptive sammenhænge mellem selvrapporteret sygefravær og 
selvrapporterede arbejdsmiljøpåvirkninger. Figurerne viser således hvilke grupper, som 
rapporterer mest sygefravær. 
 
Forskelle i sygefraværet mellem grupper kan ud over arbejdsmiljøet også skyldes selek-
tion ind i jobs med forskellige arbejdsvilkår, eller at personer med dårligt helbred opfat-
ter arbejdsmiljøet som mere belastende. Figurerne i dette kapitel viser ikke nødvendigvis 
årsagssammenhænge. 
 
Sidst i rapporten, i kapitlet ’Highlights fra NFA's forskning’, gives eksempler på nyere 
sygefraværsforskning fra NFA, herunder også forskning i årsagssammenhænge mellem 
arbejdsmiljø og sygefravær. 
 
I spørgeskemaet stilles et spørgsmål angående sygefraværet inden for det sidste år. Det 
er usikkert, om deltagerne kan huske det nøjagtige antal dage med sygefravær. Dette vil 
sandsynligvis betyde en underrapportering af sygefraværet, men hvis det antages, at 
fejlrapporteringen er ens i de forskellige grupper, kan data sammenlignes. 
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Sygefravær og fysisk arbejdsmiljø 
Betegnelsen fysisk arbejdsmiljø hentyder til fysiske krav og fysisk anstrengelse i arbejdet. 
Det kan være stående eller gående arbejde, og arbejdet kan inkludere tunge løft og ergo-
nomisk uhensigtsmæssige stillinger. I en bredere forståelse omfatter fysisk arbejdsmiljø 
også udsættelse for støj og kemi. Det er ofte de samme grupper, som er udsat for de for-
skellige fysiske krav, og disse grupper har i gennemsnit et højere sygefravær end andre 
lønmodtagere. 
 
Fysisk hårdt arbejde 
I undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred fra 2014’ blev deltagerne spurgt om, hvor 
fysisk hårdt deres arbejde var på en skala fra 0 til 10, samtidigt blev deltagerne spurgt 
om, hvor mange fraværsdage de havde haft det sidste år. Resultatet kan ses i Figur 13, 
som viser, at ansatte med fysisk hårdt arbejde rapporterer flere fraværsdage end 
lønmodtagere med fysisk let arbejde. 
 

 
Figur 13: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år i forhold til vurdering af hvor fysisk 
hårdt arbejdet er blandt danske lønmodtagere i alderen 18-65 år.  
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’.  
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Figur 14 viser et mere detaljeret billede af sygefravær for lønmodtagere med og uden 
fysisk hårdt arbejde. Mænd, med fysisk hårdt arbejde, rapporterer mere langtidssyge-
fravær end mænd, der vurderer deres arbejde som ’ikke hårdt’. Blandt mænd som 
rapporterer, at de ikke har haft sygedage (0 dage) det sidste år, ses ingen forskel i deres 
vurdering af, hvor fysisk hårdt arbejdet er (se Figur 14). Nogenlunde det samme billede 
gør sig gældende hos kvinder. 
 

 

 
Figur 14: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på svar vedrørende  
vurdering af, hvor fysisk hårdt arbejdet er blandt danske lønmodtagere i alderen 18-65 år.  
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. 
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Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 
Mange jobs indebærer ergonomisk uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Fx angiver ca. ¼ 
af lønmodtagere i ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’, at de er udsat for at arbejde med 
ryggen vredet eller foroverbøjet mindst ¼ af tiden.  
 
Dem, der rapporterer, at de har et arbejde, som kan være ergonomisk uhensigtsmæssigt, 
er også dem, som i gennemsnit rapporterer flest sygedage. Dette er illustreret med 
eksempler på fysiske arbejdsmiljøfaktorer (Figur 15), som viser sammenhængen mellem 
selvrapporteret sygefravær og selvrapportering af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 
 

 
Figur 15: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på rapportering af uhensigts-
mæssige arbejdsstillinger blandt danske lønmodtagere i alderen 18–65 år.  
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. 
 
Støj, vådt arbejde og hudkontakt med kemikalier 
Støj kan være alt fra forstyrrende støj fra ventilatorer til øredøvende støj fra larmende 
maskiner. Udsættelse for kemi kan fx ske igennem hudkontakt med desinfektionsmidler 
eller rengøringsmidler.  
 
Graferne i Figur 16 viser, at dem, der rapporterer, at de har et arbejde, som indebærer 
meget høj støj, forstyrrende støj, arbejde med våde eller fugtige hænder eller hudkontakt 
med kemikalier, også er dem, som i gennemsnit rapporterer flest sygedage. Billedet 
minder om det, der ses for andre fysiske arbejdsmiljøeksponeringer. 
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Figur 16: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på svar vedrørende udsættelse 
for meget høj støj, forstyrrende støj, arbejde med våde hænder og hudkontakt med kemikalier 
blandt danske lønmodtagere i alderen 18-65 år.  
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. 
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Sygefravær og psykisk arbejdsmiljø 
Psykisk arbejdsmiljø omfatter faktorer som indflydelse, følelsesmæssige krav og aner-
kendelse. Psykisk arbejdsmiljø omfatter også forholdet til ledelsen og kollegerne og 
balancen i mellem krav og ressourcer i jobbet. 
 
Dem, der rapporterer, at de har et arbejde, som kan være psykisk hårdt, er også dem, 
som i gennemsnit rapporterer flest sygedage. Dette er illustreret med eksempler på 
psykiske arbejdsmiljøfaktorer Figur 17.  
 

 
Figur 17: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på oplevelse af psykisk belast-
ning blandt danske lønmodtagere i alderen 18-65 år.  
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. 
 
For tre af de viste psykiske arbejdsmiljøfaktorer er det overordnede billede nogenlunde 
det samme som ved fysisk anstrengelse i arbejdet. Men niveauet af rapporterede syge-
dage varierer for de fire eksempler på psykiske arbejdsmiljøfaktorer (Figur 17).  
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Figur 18 viser et mere detaljeret billede af sygefravær for lønmodtagere med høj og lav 
indflydelse i arbejdet. Jo højere indflydelse, der rapporteres, jo større er sandsynligheden 
for, at personen rapporterer, at de ikke har haft sygedage det sidste år. Ved fysisk hårdt 
arbejde viste resultaterne, at sandsynligheden for at rapportere ’ingen sygedage’ var 
uafhængig af vurderingen af de fysiske krav i arbejdet.  
 

 

 
Figur 18: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på oplevelse af graden  
af indflydelse på eget arbejde blandt danske lønmodtagere i alderen 18-65 år.  
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. 
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Sygefravær og to belastningsmål i arbejdsmiljøet 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har sammen med Arbejdstilsynet og 
parterne udviklet et indeks for muskel-skelet-belastning på arbejdsmarkedet og et indeks 
for psykisk belastning på arbejdsmarkedet. 
 
Begge belastningsindekser er konstrueret ud fra den tankegang at for at være belastet i 
arbejdet, skal man både 1) være udsat for belastninger og 2) have belastningsreaktioner. 
De elementer, som indgår i henholdsvis det fysiske og det psykiske belastningsindeks, er 
kort opsummeret herunder. En detaljeret beskrivelse af, hvordan indeksene er konstru-
eret, kan læses i notatet ’Målemetode til vurdering af reduktion af muskel-skelet-over-
belastede og psykisk overbelastede i 2020-arbejdsmiljøstrategien’ (Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø & Arbejdstilsynet, 2014). 
 
Indeks for muskel-skelet-belastning 
Det fysiske muskel-skelet-belastningsindeks måler, hvor mange der opfylder samtlige af 
følgende fire betingelser: 

• Høj anstrengelse ved udførelse af arbejdet 
• Udsættelse for mindst én uhensigtsmæssig ergonomisk belastning i 

arbejdsmiljøet 
• Begrænsning i arbejdet på grund af smerter inden for de sidste tre måneder 
• Træthed efter en typisk arbejdsdag. 

 
Indeks for psykisk belastning 
Det psykiske belastningsindeks indeholder tre delkomponenter:  

• Psykosociale arbejdsmiljøeksponeringer kombineret med symptomer på stress 
som belastningsreaktion 

• Mobning kombineret med depressive symptomer som belastningsreaktion 
• Vold og trusler om vold kombineret med depressive symptomer som 

belastningsreaktion. 
 
Figur 19 viser sammenhængen mellem selvrapporteret sygefravær, og hvorvidt en 
person er belastet ud fra belastningsindeksene. Det gennemsnitlige selvrapporterede 
sygefravær er mere end fordoblet ved fysisk belastning og fordoblet ved psykisk 
belastning.  
 
Der er ikke nogen entydig definition af, hvornår folk er psykisk og fysisk belastede. 
Ifølge de arbitrære valg, som er taget i forhold til belastningsindeksene, klassificeres 
ca. 8 % af lønmodtagerne i spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred som 
værende fysisk belastede, og ca. 16 % klassificeres som værende psykisk belastede. 
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Figur 19: Fordelingen af svar vedrørende sygefravær og de to belastningsindekser blandt 
danske lønmodtagere i alderen 18-65 år. Beregnet på en basis af svar fra ca. 11.300 mænd og 
ca. 13.300 kvinder. 
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. 
 

Opsamling vedrørende ’Sygefravær i grupper med 
forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger’  
Resultaterne i dette afsnit er baseret på Arbejdsmiljø og Helbred 2014 og afspejler, 
hvordan sygefraværet rapporteres blandt lønmodtagere med forskellige arbejds-
miljøpåvirkninger. Resultaterne påviser ikke årsagssammenhænge.  
 

• Lønmodtagere, der rapporterer høje fysiske krav i arbejdet og uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger, har i gennemsnit mere sygefravær end dem, der rapporterer 
fysisk lettere arbejde. 

• Andelen af lønmodtagere, som rapporterer, at de ikke har haft sygedage det 
sidste år, er omtrent ens, uanset hvor fysisk hårdt arbejdet vurderes. 

• Lønmodtagere, der rapporterer dårligt psykisk arbejdsmiljø, har i gennemsnit 
mere sygefravær end dem, der rapporterer godt psykisk arbejdsmiljø. 

• Andelen af personer, som rapporterer, at de ikke har haft sygedage det sidste år, 
er større hos lønmodtagere, som oplever høj indflydelse i arbejdet. 
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SYGEFRAVÆR OG HELBRED 
 
Datakilder til dette kapitel 

• Spørgeskemadata fra Arbejdsmiljø og Helbred 2014 (Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø, 2015).  

 
 
Antallet af sygedage har en stærk sammenhæng med helbred. I dette kapitel vises 
sammenhængen mellem selvrapporteret sygefravær og selvrapporteret helbred.  
 

Sygefravær og selvvurderet ’fysisk’ helbred 
I ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’ spørges om selvvurderet helbred: ’Hvordan synes du, at 
dit helbred er alt i alt?’ svarkategorier ’Fremragende; Vældig godt; Godt; Mindre godt; Dårligt’ 
 

 
Figur 20: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år i forhold til selvvurderet helbred.  
Undersøgelsen er blandt danske lønmodtagere i alderen 18-65 år.  
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. 
 
Generelt selvvurderet helbred er nyttigt som et overordnet helbredsmål i befolknings-
undersøgelser og som et supplement til andre helbredsmål. Det har vist sig, at delta-
gerne først og fremmest beskriver deres fysiske helbred og i mindre grad deres psykiske 
helbred, når de svarer på spørgsmålet: ’Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt’ 
(Mavaddat et al., 2011). Selvvurderet helbred har en stærk sammenhæng med antallet af 
rapporterede sygedage (Figur 20).  
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Sygefravær og selvvurderet ’mental’ sundhed 
Det psykiske helbred er her estimeret ud fra følgende 4 spørgsmål om mental sundhed: 
’Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger … 

1. har du været meget nervøs? 
2. har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig? 
3. har du følt dig rolig og afslappet? 
4. har du følt dig trist til mode? 

Svarkategorier: ’Hele tiden; Det meste af tiden; En hel del af tiden; Noget af tiden; Lidt af tiden; 
På intet tidspunkt’. Svarende på spørgsmålene blev scoret på en skala fra 0 til 100, hvor 0 
er det ringeste helbred og 100 det bedste (Figur 21). 
 

 
Figur 21: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år i forhold til selvvurderet mental 
sundhed. Undersøgelsen er blandt danske lønmodtagere i alderen 18-65 år.  
Kilde: Tværsnitsundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’. 
 
Scoring af selvvurderet mental sundhed har en sammenhæng med antallet af 
rapporterede sygedage (Figur 21).  
 

Opsamling vedrørende ’Sygefravær og helbred’ 
Sygefraværet har sammenhæng med selvvurderet ’fysisk’ helbred og scoring af 
selvvurderet mental sundhed.  
 



43 

SYGEFRAVÆR I DANMARK SAMMENLIGNET MED 
ANDRE NORDISKE LANDE 
 
Datakilder til dette kapitel  
Spørgeskemaundersøgelser af repræsentative stikprøver. 

• Arbejdskraftundersøgelsen (Danmarks Statistik, 2015a) 
• Dansk spørgeskemaundersøgelse fra 2010 (Burr et al., 2011) 
• Finsk spørgeskemaundersøgelse fra 2011 (Koskinen et al., 2012) 
• Norsk/svensk spørgeskemaundersøgelse fra 2011 (Johansen V., 2013). 

 
Kommentarer til data og beregninger  
Spørgsmål om sygefravær i Arbejdskraftundersøgelsen: 
”Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job?” og ”Hvor mange timer arbejdede 
du faktisk i ugen …..?” , hvis færre end normalt ” Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede 
flere/færre timer end normalt/aftalt?” svarmulighed bl.a. ”Sygdom, ulykke” 
 
Spørgsmål om sygefravær fra de tre nordiske spørgeskemaundersøgelser:  
Spørgsmål Danmark:  
”Hvor mange arbejdsdage med sygdomsfravær har du i alt haft inden for det sidste år? __ antal 
dage” 
Spørgsmål Norge/Sverige:  
”Hvor mange dager var du sykemeldt de siste 12 måneder? 0 dager, 1-7 dager, 8-14 dager, 15-30 
dager, 31-90 dager, 91-365 dager” 
Spørgsmål Finland (oversat til engelsk):  
“How many full sickness absence days from work did you take in the last 12 months? __ number 
of days” 
 
Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen er det danske sygefravær relativt lavt sammenlignet 
med de andre nordiske lande (Figur 22).  
 
Fraværsprocenten i figuren er beregnet ved, at man for hver observation har divideret 
antal fraværstimer per uge med det normale ugentlige antal arbejdstimer. Beskæftigede i 
aldersgruppen 20-64 år indgår. 
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Figur 22: Fraværsprocenten er beregnet ud fra antallet af fraværstimer på grund af 
’sygdom/ulykke’ ud af mulige arbejdstimer de interviewede personer (20-64 år) rapporterede 
at have haft i en forudgående specifik uge. Arbejdskraftundersøgelsen 1996-2012. Figuren er 
baseret på udregninger fra en nordisk rapport. 
Kilde: Internasjonal sammenligning av sykefravær (PROBA - samfunnsanalyse, 2014). 
 
Sygefraværet kan påvirkes af erhvervsfrekvensen og andelen af kvinder på arbejds-
markedet. Dette kan dog ikke forklare forskellene i sygefravær mellem de nordiske 
lande (PROBA - samfunnsanalyse, 2014). De nordiske lande ligner hinanden, idet de alle 
har en relativ høj erhvervsfrekvens og en høj andel af kvinder på arbejdsmarkedet 
(Finland har dog typisk en lidt lavere erhvervsfrekvens) (Haagensen, 2014). Det bør 
bemærkes, at forskellig lovgivning relateret til sygefravær i de nordiske lande kan have 
indflydelse på resultaterne. Fx har Danmark relativ lav jobsikkerhed, og Norge høj 
jobsikkerhed under sygdom. Eftersom folk, som har mistet arbejdet (fx under et syg-
domsforløb), ikke indgår i undersøgelsen, vil lande med lav jobsikkerhed alt andet lige 
have en mindre sygefraværsprocent (Thorsen et al., 2015).  
 
De nordiske landes sygefravær kan også sammenlignes på baggrund af nationale 
spørgeskemaundersøgelser.  
 
En nordisk rapport viser en sammenligning baseret på tre forskellige nationale spørge-
skemaundersøgelser (Thorsen et al., 2015). Ifølge denne sammenligning er langtids-
sygefraværet i Danmark relativt lavt, hvorimod korttidssygefraværet er relativt højt. 
Specielt er andelen af personer, som rapporterer ’ingen sygedage’ mindre i Danmark end 
i de andre nordiske lande (Figur 23). Spørgsmålsformuleringerne er dog ikke helt ens i 
de forskellige undersøgelser, hvilket kan have indflydelse på resultatet. 
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Figur 23: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år blandt lønmodtagere i alderen 20-59 
år.  
Kilder: Data stammer fra en nordisk rapport (Thorsen et al., 2015) og er baseret på tre 
forskellige undersøgelser: et dansk studie fra 2010 (Burr et al., 2011), et finsk studie fra 2011 
(Koskinen et al., 2012), og et norsk/svensk studie (Johansen V., 2013) fra 2011. 
 

Opsamling vedrørende ’Sygefravær i Danmark 
sammenlignet med andre nordiske lande’ 
 

• Data fra 2010 og 2011 indikerer, at langtidssygefraværet er relativt lavt i 
Danmark, mens korttidssygefraværet er relativt højt, sammenlignet med de 
andre nordiske lande. 
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HIGHLIGHTS FRA NFA'S FORSKNING 
 
Dette kapitel præsenterer eksempler på nyere sygefraværsforskning fra NFA. En artikel, 
der fokuserer på faktorer, som prædikterer sygefravær: sygefravær i relation til fysisk 
arbejdsmiljø (Andersen et al., 2016) og sygefravær i en speciel gruppe på arbejds-
markedet (kronisk syge) (Nexø et al., 2014). Det sidste eksempel er et projekt om 
udvikling af metoder, der kan belyse sygefravær i et større arbejdsmarkedsperspektiv 
(Pedersen, 2014). 
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Fysisk belastning og langtidssygefravær 
Fysisk belastning og risiko for langtidssygefravær 
Andersen LL, Fallentin N, Thorsen SV & Holtermann A. Physical workload and risk of long-term sickness 
absence in the general working population and among blue-collar workers: prospective cohort study with 
register follow-up [Epub ahead of print]. Occupational and Environmental Medicine 
2016.doi:10.1136/oemed-2015-103314. 
 
En prospektiv undersøgelse har vist, at udsættelse for hårdt fysisk arbejde og uhensigts-
mæssige arbejdsstillinger (vredet eller foroverbøjet ryg, arbejde med armene over 
skulderhøjde, sidde på hug eller ligge på knæ, skub og træk eller løfte og bære) mere end 
en fjerdedel af arbejdstiden er risikofaktorer for langtidssygefravær både i den generelle 
arbejdende befolkning og blandt de grupper på arbejdsmarkedet, der har mere manuelt 
arbejde (faglærte og ufaglærte). Udsættelse for flere samtidige fysiske arbejdsbelastnin-
ger var associeret med højere risiko for langtidssygefravær. Analyserne var baseret på 
lønmodtagere i NFA's spørgeskemaundersøgelser om arbejdsmiljø og helbred fra 2000 
og 2005. Personer med langtidssygefravær ved start og året før spørgeskemabesvarelsen 
indgår ikke. Oplysninger om langtidssygefravær stammer fra DREAM-registeret.  
 
Formål: At bestemme den prospektive sammenhæng mellem fysisk belastning i arbejds-
miljøet og langtidssygefravær. 
 
Metode: Ved hjælp af Cox regressionsanalyse estimeres risikoen for forekomst af lang-
tidssygefravær (mindst tre sammenhængende uger) ud fra selvrapporteret udsættelse 
for fysisk belastning i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen omfatter 11.908 lønmodtagere, som 
deltog i spørgeskemaundersøgelser om arbejdsmiljø og helbred i henholdsvis år 2000 og 
2005. 
 
Resultater: Andelen af nye tilfælde af langtidssygefravær var 8,9 % i en to-årig opfølg-
ningsperiode. Udsættelse for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger mere end 25 % af 
arbejdstiden forøgede risikoen for langtidssygefravær. Specielt forøgede samtidig 
udsættelse for fire eller flere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger risikoen for langtids-
sygefravær med en hazard ratio på 1,94 (CI: 1,56- 2,41) – svarende til 94 % forøget risiko 
– efter justering for alder, køn, psykisk arbejdsmiljø (indflydelse, følelsesmæssige krav, 
hjælp/støtte fra kolleger og hjælp/støtte fra overordnet), livsstil (rygning, motion og 
BMI), rygsmerter, skuldersmerter, mentalt helbred og socioøkonomisk status. 
Resultaterne var stabile i en undergruppeanalyse, der kun inkluderede faglærte og 
ufaglærte arbejdere (n = 5.055). Den del af langtidssygefraværet, der kan tilskrives en 
eller flere fysiske belastninger, var 26 % for den generelle stikprøve af lønmodtagere og 
40 % blandt faglærte og ufaglærte arbejdere. 
 
Konklusion: Flere af de undersøgte typer af fysiske belastninger var risikofaktorer for 
langtidssygefravær, når de udgjorde 25 % eller mere af arbejdstiden. Flere kombinerede 
fysiske belastninger var associeret med progressivt stigende risiko. Undersøgelsen 
understreger betydningen af fysiske belastninger som risikofaktorer for langtidssyge-
fravær i den generelle arbejdende befolkning såvel som blandt faglærte og ufaglærte 
arbejdere. 
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Kronisk syge og langtidssygefravær 
Sygdom i skjoldbruskkirtlen giver øget risiko for langvarigt 
sygefravær 
Nexø MA, Watt T, Pedersen J, Bonnema SJ, Hegedus L, Rasmussen AK, Feldt-Rasmussen U & Bjørner JB. 
Increased risk of long-term sickness absence, lower rate of return to work, and higher risk of unemployment 
and disability pensioning for thyroid patients: a Danish register-based cohort study. Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism 2014;99(9):3184-3192. doi: 10.1210/jc.2013-4468. 
 
Personer med forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme) forårsaget af sygdom i skjoldbrusk-
kirtlen har større risiko for langtidssygefravær end deres raske kollegaer. Det gælder 
særligt inden for det første år efter, at de er blevet diagnosticeret. Blandt de forskellige 
undersøgte sygdomme i skjoldbruskkirtlen har personer med den specifikke diagnose 
Graves’ orbitopati (GO) den højeste risiko for sygefravær. Personer med (GO) har også 
sværere ved at vende tilbage til arbejdet efter sygefravær og en større risiko for førtids-
pension. Personer med andre sygdomme i skjoldbruskkirtlen har også forøget risiko men 
i mindre grad end ved (GO). 
 
Formål: At vurdere risikoen for uarbejdsdygtighed (målt som overgange i mellem 
arbejde, langtidssygefravær, arbejdsløshed og førtidspension) blandt personer med 
sygdom i skjoldbruskkirtlen sammenlignet med den generelle befolkning. 
 
Metode: Ambulante patienter med sygdom i skjoldbruskkirtlen og matchede kontroller 
blev fulgt i perioden 1994-2011 i registre med oplysninger om sociale ydelser, helbred og 
arbejde. Studiet undersøgte ved hjælp af multi-state modeller overgange mellem arbejde, 
langtidssygefravær, arbejdsløshed og førtidspension i det første år med sygdommen og i 
de efterfølgende år. 
 
Resultater: Der er signifikant forskel på personer med sygdom i skjoldbruskkirtlen og den 
generelle befolkning med hensyn til sygefravær, førtidspension, tilbagevenden efter 
sygefravær og arbejdsløshed. Personer med sygdom i skjoldbruskkirtlen har specielt 
højere risiko for sygefravær i det første år efter, at de har fået diagnosen. Personer med 
(GO) har 7 gange så høj risiko for langtidssygefravær det første år efter diagnosen (HR 
6,94). Personer med anden type af sygdom med for højt stofskifte har en fordoblet risiko 
(HR 2,08) for langtidssygefravær og samtidigt mindre chance for at vende tilbage til 
arbejdet efter en sygefraværsperiode (HR 0,62) og højere risiko for førtidspension (HR 
4,15) det første år efter diagnosen. Patienter med for lavt stofskifte (autoimmun hypo-
thyroidisme) havde en lavere chance for at vende tilbage til arbejdet efter en syge-
fraværsperiode (HR 0,62) det første år efter diagnosen. I de efterfølgende år har personer 
med (GO) stadig signifikant forhøjet risiko for langtidssygefravær (HR 2,08), lavere 
chance for at komme tilbage i arbejde efter sygefraværet (HR 0,51), lavere chance for at 
komme tilbage i arbejde efter arbejdsløshed (HR 0,52) og højere risiko for førtidspension 
(HR 4,40). Patienter med for højt stofskifte uden (GO) havde også problemer med at 
komme tilbage i arbejde efter sygefravær (HR 0,71). 
 
Konklusion: Risikoen for sygefravær, blandt personer med sygdom i skjoldbruskkirtlen, 
er mest udtalt i det første år efter diagnosen og falder i de efterfølgende år. Patienter med 
Graves’ orbitopati havde den højeste risiko for langtidssygefravær og førtidspension. 
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Udviklingen af et beregningsværktøj 
Vandringer mellem sygefravær, arbejdsløshed, tilbagevenden til 
arbejde og efterløn 
Pedersen J. Longitudinal risk assessment tool for sickness absence, unemployment, return to work and early 
retirement from labour market. [Thesis]. Copenhagen: National Research Centre for the Working 
Environment; University of Copenhagen; 2014.  
Link til Ph.d.-afhandlingen: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2013/~/media/Boeger-
og-rapporter/%20JPE-Phd.pdf  
 
En stor del af den epidemiologiske forskning om sygefravær anvender registre med 
oplysninger om udbetaling af sygedagpenge. Fravær fra arbejdsmarkedet omfatter ikke 
kun lønmodtagere på sygedagpenge. Folk på arbejdsløshedsunderstøttelse, kontant-
hjælp, førtidspension, efterløn osv. er også fraværende fra arbejdsmarkedet. Hvor vidt, 
folk modtager penge fra den ene eller den anden ’kasse’, er til en vis grad afhængig af 
regler og lovgivning på området. En nedgang i antallet af personer på sygedagpenge kan 
fx teoretisk set modsvares af en opgang i antallet af personer, som modtager kontant-
hjælp – uden at flere er kommet i arbejde. 
 
Forskning, som tager hensyn til, at folk kan ’vandre’ mellem offentlige kasser, er derfor 
af stor vigtighed. Mulighederne for at foretage den slags forskning har været begrænset. 
NFA har iværksat en metodeudvikling på dette område, som bl.a. har resulteret i et 
ph.d.-projekt. Projektet har åbnet for at anvende avancerede modeller på en bred vifte af 
den type analyser og har desuden resulteret i et forbedret register til at foretage 
analyserne på.  
 
I praksis er det nu muligt at gennemføre forskning ved hjælp af såkaldte multi-state 
modeller, som anvendes til at beregne sandsynlighederne for forskellige transitioner 
mellem flere stadier. I ph.d.-projektet blev multi-state modellerne bl.a. anvendt til at 
bestemme sygemeldtes sandsynlighed for gensygemelding, tidlig tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet, arbejdsløshed og chancen for at vende tilbage på arbejdsmarkedet 
(dvs. uden offentlig forsørgelse).  
 
I projektet blev der udviklet et nyt register over udbetalinger af sygedagpenge og andre 
sociale ydelser (RSS-registeret). Registeret adskiller sig fra det tidligere DREAM-register 
ved at indeholde flere detaljer om specielt syge- og barselsdagpengeudbetalinger. Dette 
betyder bl.a., at hvor man tidligere havde registreringer af syge- og barselsdagpenge-
udbetalinger på ugebasis, er de nu registreret på dagsniveau. 
 
I forbindelse med ph.d.-projektet blev multi-state modellerne anvendt til at prædiktere 
arbejdsmarkedstilknytningen for langtidssygemeldte 1 år frem ved at anvende en 
såkaldt profil af den langtidssygemelde. Resultaterne er givet ved komplekse vandringer 
mellem offentlige kasser, som der på daværende tidspunkt ikke fandtes metoder til at 
fremvise. Derfor blev der i projektet udviklet et visualiseringsværktøj, der præsenterer 
de typiske vandringer imellem fx offentlige kasser, og hvor meget tid der forventes brugt 
i den enkelte kasse. Link til prædiktionsværktøjet: 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/longitudinelt-
risikovurderingsvaerktoej/udgivelser  
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APPENDIKS 
 

Datakilder om sygefravær  
Rapporten anvender følgende datakilder om sygefravær:  

Registerbaserede data 
Fraværsregistret: Danmarks Statistiks fraværsregister indeholder oplysninger om alle 
offentlige ansatte (statslige, regionale og kommunalt ansatte) samt en stikprøve af 
privatansatte. I den private stikprøve indgår virksomheder med under 10 ansatte ikke. 
Data er indberetninger fra de enkelte virksomheder og offentlige institutioner, det vil 
sige, at folk, som bliver afskediget (fx under en længerevarende sygeperiode), ikke vil 
indgå i registeret efter afskedigelsen. Data er indsamlet for både stat, kommune, regioner 
og private firmaer siden 2007. Det er muligt at få forskeradgang til dataene fra 2010 
(Danmarks Statistik, 2015c).  

Statistikbanken: Statistikbanken er en række af opgørelser, som Danmarks Statistik 
opdaterer hvert år. Statistikbanken indeholder fx opgørelser fra fraværsregistret. 

Dansk Arbejdsgiverforenings fraværsdata: Dansk Arbejdsgiverforening indsamler 
sygefraværsdata fra medlemsvirksomheder af deres 14 arbejdsgiverorganisationer. I 
2005 indgik ca. 51.000 lønmodtagere. I 2006 blev statistikken udvidet med en repræsen-
tativ stikprøve. I 2014 indgik ca. 449.000 lønmodtagere i statistikken. De virksomheder, 
som er udtrukket til den repræsentative stikprøve, har pligt til at svare, resten af besva-
relserne indgår via frivillig indberetning. Resultater fra statistikken er blevet publiceret 
på Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside siden 2002. Oplysninger bliver givet videre 
til Danmarks Statistik, som bl.a. bruger dataene i Fraværsregisteret (Dansk Arbejdsgiver-
forening, 2009). 

DREAM-registeret: DREAM står for Den Registerbaserede Evaluering af Marginalise-
ringsomfanget. Registeret indeholder bl.a. alle sygedagpengeudbetalinger i Danmark. 
For ansatte gælder det, at virksomheden alene betaler de første 30 sygedage (kalender-
dage), herefter kan virksomheden få refunderet sygedagpenge. Dette betyder, at alle 
personer med over 30 dages sygefravær registreres i DREAM. DREAM indeholder også 
oplysninger om sygedagpengeudbetalinger til arbejdsløse (Arbejdsskadestyrelsen, 2014). 

Spørgeskemadata  
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø har spørgeskemaundersøgelserne den Nationale Arbejdsmiljø Kohorte 
(NAK) og undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred (AH). Undersøgelsen har spurgt til 
sygefravær 5 gange: 1990, 2000, 2005, 2010 og 2014. I 2014 blev spørgeskemaet sendt til 
ca. 50.000 personer (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2015). 

Arbejdskraftundersøgelsen: Undersøgelsen er en del af det europæiske Labour Force 
Survey og er gennemført siden 1983. Arbejdskraftundersøgelsen er en telefoninterview-
undersøgelse, hvori der indgår spørgsmål om sygefravær i en specifik uge. Denne 
undersøgelse er den mest brugte undersøgelse til at illustrere europæiske forskelle i 
sygefravær. Den danske Arbejdskraftundersøgelse bestod af en stikprøve på ca. 20.000 
personer indtil 2007, herefter blev stikprøven udvidet til det dobbelte – ca. 40.000 
personer (Danmarks Statistik, 2015a). 
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Tabeller til ’Sygefravær generelt’ 
Tabellerne er nummeret så tabelnumrene følger nummereringen af figurer i rapporten. 
 
Tabel 1: Figuren stammer fra Statistisk Årbog 2015 (Danmarks Statistik, 2015d). 
NFA har ikke de bagvedliggende data til denne figur. 
 
 
Tabel 2: Sygefravær opdelt på sygeperiodernes varighed og lønmodtagere opdelt efter deres 
længste sygefraværsperiode i løbet af et år. 
Fraværsprocenter: Gennemsnit for lønmodtagere i alderen 18 år og op for perioden 2010-2013. 
 
 
Periodernes 
varighed 

Det samlede sygefravær opdelt efter 
sygefraværsperiodernes varighed 

Andel af lønmodtagere opdelt efter deres 
længste sygefraværsperiode 

0 dage – 32,0 % 
1-7 dage 45,8 % 53,4 % 
8-14 dage 8,0 % 5,9 % 
15-30 dage 8,3 % 3,5 % 
31-90 dage 17,1 % 3,5 % 
91-365 dage 20,8 % 1,8 % 
i alt 100 % 100 % 

Kolonnen ’Andel af lønmodtagere opdelt efter deres længste sygefraværsperiode’ 
Hver lønmodtager er kategoriseret efter længste sammenhængende sygefraværsperiode. 
For at en lønmodtager kan indgå i beregningen, skal han/hun være ansat mindst en fjerdedel af året eller 
mindst en fjerdedel af en fuldtidsstilling. 
Andelen af lønmodtagere med en fx 91-365 lang sygefraværsperiode er andelen af lønmodtagere med en 
længste periode på mindst 90 dage ud af alle lønmodtagere i registeret. 
 
 
Tabel 3: Sygefraværet i procent for mænd og kvinder opdelt på sygeperiodernes varighed. 
Gennemsnit for lønmodtagere i alderen 18 år og op baseret på data for perioden 2010-2013. 

 
  

 
Sygefravær, som skyldes perioder af en varighed på: 

  i alt 
Antal årsværk  

2010-2013 
1-7 

dage 
8-14 
dage 

15-30 
dage 

31-90 
dage 

91-365 
dage 

Mænd 2,7 % 3.504.146 1,4 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 
Kvinder 4,7 % 3.387.908 2,0 % 0,3 % 0,4 % 0,9 % 1,1 % 

’i alt’ er det procentvise sygefravær beregnet som andel af mulige arbejdstimer. 
’Antal årsværk’ repræsenterer sammenlagt antal fuldtidsstillinger af et års varighed, som ’mulige 
arbejdstimer’ for alle i registeret. 
’Sygefravær, som skyldes perioder af en varighed på’ er det procentvise sygefravær beregnet 
som andel ud af mulige arbejdstimer, hvor kun sygefraværsperioder af den specifikke længde 
indgår. 
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Tabel 4: Sygefraværet for mænd og kvinder opdelt på aldersgrupper og sygeperiodernes 
varighed.  
Baseret på data for perioden 2010-2013. 

   
Kvinder 

  
Sygefravær, som skyldes perioder af en varighed på: 

Aldersgruppe 
Antal årsværk 

2010-2013 i alt 
1-7  

dage 
8-14 
dage 

15-30 
dage 

31-90 
dage 

91-365 
dage 

18-19 år 36.912 3,2 % 2,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 
20-24 år 181.821 4,4 % 2,5 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 0,6 % 
25-29 år 284.546 5,1 % 2,3 % 0,3 % 0,4 % 1,0 % 1,1 % 
30-34 år 397.382 5,0 % 2,1 % 0,3 % 0,4 % 1,0 % 1,2 % 
35-39 år 473.622 4,8 % 2,1 % 0,3 % 0,4 % 0,9 % 1,1 % 
40-44 år 484.571 4,5 % 2,0 % 0,3 % 0,4 % 0,8 % 1,0 % 
45-49 år 503.441 4,6 % 1,9 % 0,3 % 0,4 % 0,8 % 1,1 % 
50-54 år 434.976 4,6 % 1,9 % 0,4 % 0,4 % 0,8 % 1,2 % 
55-59 år 381.207 4,9 % 1,8 % 0,4 % 0,4 % 0,9 % 1,4 % 
60-64 år 179.573 4,5 % 1,6 % 0,4 % 0,4 % 0,8 % 1,3 % 
65-69 år 26.442 3,5 % 1,3 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 
    
Mænd   

 
Sygefravær, som skyldes perioder af en varighed på: 

Aldersgruppe 
Antal årsværk  

2010-2013 i alt 
1-7  

dage 
8-14  
dage 

15-30  
dage 

31-90  
dage 

91-365  
dage 

18-19 år 44.494 2,7 % 1,7 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 
20-24 år 205.777 3,1 % 2,0 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 
25-29 år 290.681 2,8 % 1,7 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 
30-34 år 393.360 2,7 % 1,6 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 
35-39 år 475.547 2,6 % 1,5 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 
40-44 år 488.017 2,5 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 
45-49 år 502.371 2,5 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 
50-54 år 433.346 2,8 % 1,2 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 
55-59 år 383.993 3,1 % 1,2 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 
60-64 år 226.054 3,1 % 1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 
65-69 år 52.026 2,4 % 0,8 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,7 % 

Se forklaring til beregningerne i Tabel 3. 
 
 
Tabel 5: Sygefravær opdelt på sektorer og sygeperiodernes varighed. 
Gennemsnit for lønmodtagere i alderen 18 år og op baseret på data for perioden 2010-2013. 
 

   
Sygefravær, som skyldes perioder af en varighed på: 

Sektor 
Antal årsværk  

2010-2013 i alt 
1-7  
dage 

8-14  
dage 

15-30  
dage 

31-90  
dage 

91-365  
dage 

Privat 4.275.554 2,9 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 
Stat 602.877 3,4 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % 
Kommune 1.556.597 5,5 % 2,2 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % 1,6 % 
Region 457.026 5,4 % 2,4 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % 1,2 % 

Se forklaring til beregningerne i Tabel 3. 
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Tabel 6: Sygefravær opdelt på brancher og sygeperiodernes varighed.  

Gennemsnit for lønmodtagere i alderen 18 år og op baseret på data for perioden 2010-2013. 
Sygefraværet fordelt efter Arbejdstilsynets branche 36. 

   

   

Sygefravær, som skyldes perioder af en 
varighed på: 

Branche 
 

Antal 
årsværk 

2010-2013 i alt 
1-7  

dage 
8-14  
dage 

15-30  
dage 

31-90  
dage 

91-365 
dage 

1. Anlægsarbejde 80.057 2,8 % 1,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 
2. Opførelse og nedrivning af 

byggeri 140.872 2,8 % 1,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 

3. Færdiggørelse af byggeri 98.674 3,1 % 1,8 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 
4. Butikker 400.757 3,2 % 1,7 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % 0,5 % 
5. Engros 487.087 2,5 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 
6. Elektronik 123.042 3,0 % 1,6 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 
7. Energi og råstoffer 56.662 2,3 % 1,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 
8. Installation og reparation af 

maskiner 13.817 3,1 % 1,6 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 

9. Kemi og medicin 55.066 2,8 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 
10. Metal og maskiner 333.285 3,0 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 
11. Plast glas og beton 122.233 3,0 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 
12. Tekstil og papir 33.586 3,2 % 1,6 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,5 % 
13. Transportmidler 51.120 3,0 % 1,6 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 
14. Træ og møbler 61.141 2,6 % 1,4 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 
15. Film presse og bøger 89.285 2,3 % 1,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 
16. IT og telekommunikation 200.907 2,5 % 1,5 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 
17. Kontor 1.199.540 3,0 % 1,6 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 
18. Landbrug skovbrug og fiskeri * -       
19. Slagterier 66.627 4,0 % 1,6 % 0,4 % 0,4 % 0,8 % 0,7 % 
20. Nærings- og nydelsesmidler 102.086 3,1 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 
21. Politi beredskab og fængsler 195.303 4,2 % 1,7 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 
22. Religiøse institutioner og 

begravelsesvæsen 25.537 3,1 % 1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 1,0 % 
23. Vand kloak og affald 45.807 3,8 % 1,5 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 
24. Frisører og anden personlig 

pleje * -   
    25. Hotel og camping 55.502 2,6 % 1,3 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 

26. Kultur og sport 87.667 3,2 % 1,4 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,8 % 
27. Rengøring 150.918 4,4 % 1,5 % 0,4 % 0,5 % 1,0 % 1,1 % 
28. Restauranter og barer 64.317 3,0 % 1,4 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 
29. Transport af gods 171.492 3,3 % 1,4 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 
30. Transport af passagerer 165.789 3,4 % 1,4 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % 
31. Daginstitutioner 458.179 5,9 % 2,3 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % 1,7 % 
32. Døgninstitutioner og 

hjemmepleje 533.057 6,4 % 2,4 % 0,5 % 0,5 % 1,2 % 1,7 % 

33. Hospitaler 394.401 5,3 % 2,4 % 0,4 % 0,4 % 0,9 % 1,1 % 
34. Læger tandlæger og dyrlæger 84.976 4,3 % 1,9 % 0,3 % 0,3 % 0,7 % 1,0 % 

35. Undervisning 574.767 4,0 % 1,7 % 0,2 % 0,2 % 0,7 % 1,2 % 
36. Universiteter og forskning 149.295 2,7 % 1,3 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 

Se forklaring til beregningerne i Tabel 3. 
*) Data ikke vist, da en en betydelig del af branchen udgøres af private virksomheder med mindre end 10 
ansatte, som indgår ikke i datagrundlaget.	
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Langtidssygefravær ifølge sygedagpengeregisteret 
Data fra DREAM-registeret (2013) og IDA-registeret (2012) 
Tabel 7: Sandsynlighed for langtidssygefravær opdelt på branche og køn. 

Kvinder 
Antal 

personer i 
risiko 

Antal 
udfald Sandsynlighed Test  

(P-værdi) Rang* 

01 Anlægsarbejde 1.370 69 0,05 0,47 21 
02 Opførelse og nedrivning af 

byggeri 4.219 184 0,04  0,00 28 

03 Færdiggørelse af byggeri 6.607 457 0,07  0,00 6 
04 Butikker 93.733 4.246 0,05 0,03 26 
05 Engros 46.670 2.019 0,04  0,00 29 
06 Elektronik 10.649 627 0,06 0,15 10 
07 Energi og råstoffer 3.805 151 0,04  0,00 35 
08 Installation og reparation af 

maskiner og udstyr 1.209 71 0,06 0,49 11 

09 Kemi og medicin 13.967 583 0,04  0,00 31 
10 Metal og maskiner 16.007 827 0,05 0,07 20 
11 Plast, glas og beton 7.934 426 0,05 0,56 18 
12 Tekstil og papir 3.536 174 0,05 0,11 23 
13 Transportmidler 2.565 135 0,05 0,62 19 
14 Træ og møbler 3.742 203 0,05 0,83 16 
15 Film, presse og bøger 12.730 488 0,04  0,00 36 
16 IT og telekommunikation 15.373 653 0,04  0,00 30 
17 Kontor 193.466 8.682 0,04  0,00 27 
18 Landbrug, skovbrug og fiskeri 9.387 472 0,05 0,84 22 
19 Slagterier 4.800 341 0,07  0,00 5 
20 Nærings- og nydelsesmidler 12.091 661 0,05 0,09 15 
21 Politi, beredskab og fængsler 14.271 845 0,06 0,00 9 
22 Religiøse institutioner og 

begravelsesvæsen 6.915 314 0,05 0,00 25 

23 Vand, kloak og affald 1.767 101 0,06 0,74 13 
24 Frisører og anden personlig 

pleje 10.232 682 0,07 0,00 7 

25 Hotel og camping 8.273 405 0,05 0,84 24 
26 Kultur og sport 19.059 773 0,04 0,00 32 
27 Rengøring 26.775 2.136 0,08 0,00 3 
28 Restauranter og barer 29.114 1.162 0,04 0,00 34 
29 Transport af gods 13.360 834 0,06 0,00 8 
30 Transport af passagerer 7.759 626 0,08 0,00 2 
31 Daginstitutioner 114.155 8.549 0,07 0,00 4 
32 Døgninstitutioner og 

hjemmepleje 137.899 11.549 0,08 0,00 1 

33 Hospitaler 88.373 5.050 0,06 0,00 14 
34 Læger, tandlæger og dyrlæger 46.009 2.476 0,05 0,32 17 
35 Undervisning 102.602 5.866 0,06 0,01 12 
36 Universiteter og forskning 22.589 907 0,04 0,00 33 

 1.113.012 63.744 0,06   

*: Rangordning efter højest risiko. 
Antal personer i risiko: Dvs. personer imellem 18-65 år (2013). 
Antal udfald: Omfatter antal individer, som starter en ny langtidssygefraværsperiode i 2013. 
Censurering: Personer på førtidspension, efterløn, skånejob, fleksydelse, udvandret, folkepensionister  
og døde (2012). 
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Mænd 
Antal 

personer i 
risiko 

Antal 
udfald Sandsynlighed Test  

(P-værdi) Rang* 

01 Anlægsarbejde 15.330 889 0,06 0,00 5 
02 Opførelse og nedrivning af 

byggeri 62.203 3.719 0,06 0,00 2 

03 Færdiggørelse af byggeri 46.443 2.521 0,05 0,00 7 
04 Butikker 84.710 2.547 0,03 0,00 26 
05 Engros 92.511 2.699 0,03 0,00 28 
06 Elektronik 16.899 444 0,03 0,00 32 
07 Energi og råstoffer 11.859 362 0,03 0,00 25 
08 Installation og reparation af 

maskiner og udstyr 8.163 316 0,04 0,54 18 

09 Kemi og medicin 14.765 394 0,03 0,00 31 
10 Metal og maskiner 67.694 2.735 0,04 0,01 16 
11 Plast, glas og beton 21.296 913 0,04 0,00 14 
12 Tekstil og papir 5.516 280 0,05 0,00 8 
13 Transportmidler 19.953 941 0,05 0,00 11 
14 Træ og møbler 11.989 546 0,05 0,00 12 
15 Film, presse og bøger 20.123 453 0,02 0,00 34 
16 IT og telekommunikation 45.982 869 0,02 0,00 35 
17 Kontor 189.684 4.683 0,02 0,00 33 
18 Landbrug, skovbrug og fiskeri 31.758 1.266 0,04 0,00 17 
19 Slagterier 11.252 637 0,06 0,00 6 
20 Nærings- og nydelsesmidler 17.987 656 0,04 0,23 21 
21 Politi, beredskab og fængsler 44.313 1.827 0,04 0,00 15 
22 Religiøse institutioner og 

begravelsesvæsen 5.930 202 0,03 0,00 24 

23 Vand, kloak og affald 7.955 401 0,05 0,00 9 
24 Frisører og anden personlig 

pleje 1.644 60 0,04 0,67 20 

25 Hotel og camping 6.069 211 0,03 0,57 23 
26 Kultur og sport 18.784 559 0,03 0,00 27 
27 Rengøring 25.975 1.531 0,06 0,00 3 
28 Restauranter og barer 27.859 804 0,03 0,01 29 
29 Transport af gods 50.385 2.450 0,05 0,00 10 
30 Transport af passagerer 27.018 1.733 0,06 0,00 1 
31 Daginstitutioner 26.881 1.154 0,04 0,00 13 
32 Døgninstitutioner og 

hjemmepleje 25.166 1.482 0,06 0,00 4 

33 Hospitaler 18.642 681 0,04 0,05 19 
34 Læger, tandlæger og dyrlæger 8.020 224 0,03 0,00 30 
35 Undervisning 61.328 2.201 0,04 0,00 22 
36 Universiteter og forskning 23.481 394 0,02 0,00 36 

 1.175.567 43.784 0,04   

*: Rangordning efter højest risiko. 
Antal personer i risiko: Dvs. personer imellem 18-65 år (2013). 
Antal udfald: Omfatter antal individer, som starter en ny langtidssygefraværsperiode i 2013. 
Censurering: Personer på førtidspension, efterløn, skånejob, fleksydelse, udvandret, folkepensionister og 
døde (2012). 
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Tabeller til ’Sygefraværets udvikling’ 
 

Tabel 8: Det procentvise sygefravær 2003-2013 opdelt på sektorer. Samtlige lønmodtagere i 
stat, regioner og kommuner indgår. I den private sektor indgår en vægtet stikprøve af danske 
virksomheder. Virksomheder med mindre end 10 ansatte indgår ikke.  
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank (Danmarks Statistik, 2014). 
(http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680 FRA02) udtrukket 1. sep-
tember 2015. 
 
Sygefravær i procent 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Egen sygdom            

Den statslige sektor 3,26% 3,22% 3,54% 3,70% 3,87% 3,52% 3,57% 3,55% 3,36% 3,21% 3,30% 

Den kommunale og 
regionale sektor i alt .. .. 5,28% 5,56% 5,93% 5,71% 5,81% 5,46% 5,37% 5,36% 5,48% 

Den kommunale 
sektor .. .. .. .. .. .. .. 5,44% 5,37% 5,4% 5,57% 

Den regionale sektor .. .. .. .. .. .. .. 5,55% 5,36% 5,24% 5,19% 

Den private sektor .. .. .. .. 3,64% 3,38% 3,36% 3,10% 2,99% 2,65% 2,65% 

Arbejdsulykke            

Den statslige sektor 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,07% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 

Den kommunale og 
regionale sektor i alt .. .. 0,09% 0,1% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,07% 0,07% 

Den kommunale 
sektor .. .. .. .. .. .. .. 0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 

Den regionale sektor .. .. .. .. .. .. .. 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 

Den private sektor .. .. .. .. 0,1% 0,09% 0,06% 0,06% 0,07% 0,05% 0,04% 

 
 
Tabel 9: Tidsudviklingen i sygefravær blandt privatansatte. Data stammer fra indrapporteringer 
fra en delmængde af danske private virksomheder.  
Kilde: Statistisk-Nyt (Dansk Arbejdsgiverforening, 2015).  

Sygefravær i procent 

År Fravær i alt 

2001 4,3 % 

2002 4,1 % 

2003 3,9 % 

2004 3,6 % 

2005 4,1 % 

2006 4,6 % 

2007 4,0 % 

2008 4,0 % 

2009 3,6 % 

2010 3,4 % 

2011 3,4 % 

2012 3,2 % 

2013 3,2 % 

2014 3,0 % 
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Tabel 10: Sygefraværet blandt privatansatte i perioden 2001-2014.  
Kilde: Statistik-Nyt (Dansk Arbejdsgiverforening, 2015). 
 
Sygefravær 
i procent Arbejdere Funktionærer 

 År 
Kvindelige 
arbejdere Mandlige arbejdere 

Kvindelige 
funktionærer 

Mandlige 
funktionærer 

2001 6,8 % 5,3 % 3,2 % 1,6 % 

2002 6,7 % 4,8 % 3,6 % 1,6 % 

2003 6,6 % 4,5 % 3,1 % 1,7 % 

2004 6,0 % 4,4 % 2,9 % 1,5 % 

2005 7,0 % 4,9 % 3,0 % 1,8 % 

2006 6,3 % 5,4 % 4,0 % 2,1 % 

2007 7,0 % 4,9 % 3,8 % 2,1 % 

2008 6,7 % 4,8 % 3,8 % 2,2 % 

2009 5,4 % 4,3 % 3,9 % 2,2 % 

2010 5,6 % 3,9 % 3,6 % 2,0 % 

2011 5,4 % 3,9 % 3,6 % 2,1 % 

2012 4,9 % 3,7 % 3,5 % 1,9 % 

2013 4,6 % 3,6 % 3,5 % 2,1 % 

2014 4,1 % 3,3 % 3,5 % 1,9 % 

 
 
Tabel 11: Fraværsprocenten beregnet ud fra fravær pga. ‘sygdom/ulykke’ i procent af antal 
mulige arbejdstimer, der rapporteres i en forudgående specifik uge. Arbejdskraftundersøgelsen 
1996-2012. Tallene i tabellen stammer fra en nordisk rapport. 
Kilde: Internasjonal sammenligning av sykefravær (PROBA - samfunnsanalyse, 2014).  
 
Fravær: sygdom og ulykke Danmark 

 
År N 

Sygefravær 
i procent 

1996 6.201 2,5 % 

1997 6.383 2,2 % 

1998 6.247 2,4 % 

1999 6.325 1,7 % 

2000 6.305 2,4 % 

2001 6.276 2,2 % 

2002 6.383 2,6 % 

2003 5.875 2,1 % 

2004 5.927 2,3 % 

2005 21.946 2,9 % 

2006 21.509 3,2 % 

2007 43.871 3,4 % 

2008 41.698 3,1 % 

2009 38.858 3,0 % 

2010 42.647 2,4 % 

2011 44.661 2,2 % 

2012 45.974 2,1 % 
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Tabel 12: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år blandt lønmodtagere i alderen 23-59 år 
i perioden 1990-2014.  
Kilder: NFA's spørgeskemaundersøgelser om Arbejdsmiljø og Helbred (Burr et al., 2003; Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2015). 
 
Udvikling fra 1990 til 2014 

  Alle lønmodtagere: 23-59 år   Besvarelseskategori for antal sygedage per år 

Indsamlingsmetode År 
Antal 
svar 

0  
dage 

1-7  
dage 

8-14  
dage 

15-30  
dage 

31+  
dage 

Telefoninterview 1990 4.701 37,9 % 40,5 % 10,7 % 6,7 % 4,2 % 
Telefoninterview 2000 4.420 32,1 % 47,8 % 10,5 % 5,9 % 3,7 % 
Telefoninterview 2005 998 30,4 % 49,4 % 8,5 % 7,0 % 4,7 % 

   
  

    Post- eller webspørgeskema 2005 5.171 31,8 % 47,5 % 11,5 % 5,2 % 4,0 % 
Post- eller webspørgeskema 2010 8.312 32,3 % 49,1 % 10,4 % 4,7 % 3,5 % 
Post-eller webspørgeskema 2014 21.586 30,7 % 50,9 % 9,9 % 4,8 % 3,7 % 

Procentsatserne viser den andel af respondenterne til undersøgelsen, som har besvaret inden for den 
ovenstående ’antal sygedage’ kategori. 
Stikprøverne fra hvert år er udtrukket tilfældigt så de tilnærmelsesvis kan repræsentere en generel 
lønmodtagergruppe. 
I 1990 til 2010 var stikprøven baseret på en kohorte med udvidelser hvert år bl.a. for at bevare at 
stikprøven skulle være repræsentativ. 
I 2014 var stikprøven baseret på en ny repræsentativ stikprøve samt en opfølgende undersøgelse på 
respondenter fra en undersøgelse i 2012.  
I beregningerne indgår kun besvarelser fra lønmodtagere, i alderen 23-59, som havde besvaret via 
telefon (i 1990-2005) eller papirspørgeskema/webspørgeskema (i 2005-2014). 
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Tabeller til ’Sygefravær i grupper med forskellige 
arbejdsmiljøpåvirkninger’ 
Alle data i kapitlet stammer fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 
2014’. Tabellerne viser selvrapporteret sygefravær sammenholdt med vurderinger af 
forskellige arbejdsmiljøfaktorer. Både sygefravær og arbejdsmiljø er selvrapporteret. 
Sygefraværsspørgsmålet er:  
’Hvor mange arbejdsdage med sygdomsfravær har du i alt haft inden for det sidste år?’ med 
svarmuligheden ’antal dage ____’. 
 
Fysisk arbejdsmiljø 
Tabel 13: Fysisk hårdt arbejde og sygefravær. 
Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde? (Sæt kun ét kryds på skalaen fra 0 til 10) 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar point 
Sygefravær  

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd 3.307 0 point 4,2 dage 0,2 dage 
 1.211 1 point 4,8 dage 0,5 dage 
 1.153 2 point 5,3 dage 0,6 dage 
 964 3 point 5,9 dage 0,8 dage 
 684 4 point 7,4 dage 1,1 dage 
 1.068 5 point 7,6 dage 0,8 dage 
 855 6 point 6,1 dage 0,7 dage 
 1.002 7 point 7,6 dage 0,8 dage 
 739 8 point 8,3 dage 0,9 dage 
 222 9 point 10,5 dage 2,4 dage 
 129 10 point 10,4 dage 2,4 dage 
Kvinder 4.291 0 point 6,7 dage 0,3 dage 
 1.413 1 point 8,5 dage 0,7 dage 
 1.432 2 point 8,0 dage 0,7 dage 
 1.302 3 point 8,6 dage 0,7 dage 
 890 4 point 10,2 dage 1,0 dage 
 1.108 5 point 8,0 dage 0,7 dage 
 859 6 point 9,5 dage 0,9 dage 
 1.027 7 point 9,5 dage 0,7 dage 
 647 8 point 11,7 dage 1,3 dage 
 183 9 point 14,8 dage 3,2 dage 
 111 10 point 15,1 dage 3,5 dage 

Beregningen repræsenterer det gennemsnitlige antal sygedage, lønmodtagerne i den pågældende kategori 
(fx opdelt efter graden af fysisk anstrengelse) har svaret, at de har haft inden for det sidste år. 
I 2014 var stikprøven baseret på en ny repræsentativ stikprøve samt en opfølgende undersøgelse på 
respondenter fra en undersøgelse i 2012.  
I beregningerne indgår kun besvarelser fra lønmodtagere i alderen 18-65. 
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Tabel 14: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på svar vedrørende vurdering 
af, hvor fysisk hårdt arbejdet er. 
Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde? (Sæt kun ét kryds på skalaen fra 0 til 10) 

 
Besvarelseskategori for antal sygedage 

Lønmodtagere 18-65 år 
Antal 
svar Fysisk anstrengelse 

0  
dage 

1-7  
dage 

8-14  
dage 

15-30  
dage 

31+  
dage 

Mænd        
 3.307 Ikke hårdt (0 point) 38,1 % 51,0 % 6,6 % 2,7 % 1,7 % 
 3.328 Lidt hårdt (1-3 point) 38,9 % 49,1 % 6,9 % 3,0 % 2,1 % 
 3.609 Noget hårdt (4-7 point) 39,3 % 43,4 % 9,0 % 4,4 % 3,8 % 
 1.090 Meget hårdt (8-10 point) 38,5 % 39,1 % 10,7 % 6,5 % 5,1 % 

Kvinder 
        4.291 Ikke hårdt (0 point) 28,4 % 55,2 % 9,3 % 4,1 % 3,1 % 

 4.147 Lidt hårdt (1-3 point) 24,4 % 55,3 % 10,8 % 5,4 % 4,1 % 

 3.884 Noget hårdt (4-7 point) 25,2 % 50,1 % 13,6 % 6,2 % 4,9 % 

 941 Meget hårdt (8-10 point) 25,4 % 42,4 % 15,1 % 10,4 % 6,7 % 
Alle        
 7.598 Ikke hårdt (0 point) 32,6 % 53,4 % 8,1 % 3,4 % 2,5 % 
 7.475 Lidt hårdt (1-3 point) 30,9 % 52,5 % 9,0 % 4,3 % 3,2 % 
 7.493 Noget hårdt (4-7 point) 32,0 % 46,9 % 11,4 % 5,4 % 4,4 % 
 2.031 Meget hårdt (8-10 point) 32,4 % 40,6 % 12,8 % 8,3 % 5,9 % 

Procentsatserne viser den andel af respondenterne til undersøgelsen, som har besvaret inden for den 
ovenstående ’antal sygedage’ kategori. 
I 2014 var stikprøven baseret på en ny repræsentativ stikprøve samt en opfølgende undersøgelse på 
respondenter fra en undersøgelse i 2012  
I beregningerne indgår kun besvarelser fra lønmodtagere i alderen 18-65. 
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Tabel 15: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på oplevelse af fysisk 
anstrengelse i arbejdet. 

Vredet eller foroverbøjet ryg 
  Hvor stor en del af din arbejdstid arbejder du med ryggen vredet eller foroverbøjet uden at støtte med 

hænder og arme? 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær 

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 

Mænd 4.133 Aldrig 4,6 dage 0,3 dage 

 
4.301 Sjældent 5,7 dage 0,3 dage 

 
1.413 Ca. 1/4 af tiden 6,9 dage 0,6 dage 

 
1.456 Ca. 1/2 eller mere af tiden 9,5 dage 0,8 dage 

Kvinder 5.565 Aldrig 7,4 dage 0,3 dage 

 
4.492 Sjældent 7,9 dage 0,4 dage 

 
1.576 Ca. 1/4 af tiden 10,2 dage 0,7 dage 

 
1.604 Ca. 1/2 eller mere af tiden 11,4 dage 0,8 dage 

 

Armene løftet i eller over skulderhøjde 
 Hvor stor en del af din arbejdstid har du armene løftet i eller over skulderhøjde? 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær 

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd 4.510 Aldrig 4,6 dage 0,2 dage 

 
4.915 Sjældent 5,9 dage 0,3 dage 

 
1.221 Ca. 1/4 af tiden 8,3 dage 0,8 dage 

 
665 Ca. 1/2 eller mere af tiden 10,3 dage 1,2 dage 

Kvinder 6.160 Aldrig 7,5 dage 0,3 dage 

 
5.260 Sjældent 8,4 dage 0,3 dage 

 
1.120 Ca. 1/4 af tiden 10,9 dage 0,9 dage 

 
709 Ca. 1/2 eller mere af tiden 12,0 dage 1,2 dage 

 

Sidder på hug eller ligger på knæ 
  Hvor stor en del af din arbejdstid sidder du på hug eller ligger på knæ, når du arbejder? 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær 

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd 5.900 Aldrig 5,0 dage 0,2 dage 

 
3.602 Sjældent 6,2 dage 0,4 dage 

 
1.209 Ca. 1/4 af tiden 7,2 dage 0,7 dage 

 
605 Ca. 1/2 eller mere af tiden 10,9 dage 1,4 dage 

Kvinder 7.632 Aldrig 7,3 dage 0,3 dage 

 
3.950 Sjældent 9,1 dage 0,4 dage 

 
1.233 Ca. 1/4 af tiden 11,5 dage 0,9 dage 

 
437 Ca. 1/2 eller mere af tiden 11,9 dage 1,6 dage 

 
Løfter eller bærer 

    Hvor stor en del af din arbejdstid bærer eller løfter du? 
 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær 

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd  4.022 Aldrig 4,7 dage 0,3 dage 

 
3.996 Sjældent 5,6 dage 0,3 dage 

 
1.919 Ca. 1/4 af tiden 7,3 dage 0,6 dage 

 
1.361 Ca. 1/2 eller mere af tiden 8,6 dage 0,7 dage 

Kvinder  5.286 Aldrig 7,7 dage 0,3 dage 

 
4.887 Sjældent 8,0 dage 0,3 dage 

 
1.860 Ca. 1/4 af tiden 9,6 dage 0,7 dage 

 
1.192 Ca. 1/2 eller mere af tiden 10,8 dage 0,9 dage 

Se forklaring til beregningerne i Tabel 13. 
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Tabel 16: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på svar vedrørende udsættelse 
for meget høj støj, forstyrrende støj, arbejde med våde hænder og hudkontakt med kemikalier. 

Meget høj støj 
    Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med 

en, der står lige ved siden af dig? 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær 

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 

Mænd  4.391 Aldrig 4,8 dage 0,3 dage 

 
4.792 Sjældent 5,7 dage 0,3 dage 

 
1.123 Ca. 1/4 af tiden 7,8 dage 0,8 dage 

 
1.027 Ca. 1/2 eller mere af tiden 9,6 dage 0,9 dage 

Kvinder  6.486 Aldrig 7,5 dage 0,3 dage 

 
4.790 Sjældent 8,5 dage 0,4 dage 

 
976 Ca. 1/4 af tiden 10,3 dage 1,0 dage 

 
1.008 Ca. 1/2 eller mere af tiden 11,4 dage 0,9 dage 

 

Forstyrrende støj 
    Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for støj, der forstyrrer dig i dit arbejde (fx andre menneskers 

tale, ventilation, trafik)? 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær 

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd  1.891 Aldrig 5,1 dage 0,5 dage 

 
4.851 Sjældent 5,3 dage 0,3 dage 

 
2.294 Ca. 1/4 af tiden 5,4 dage 0,4 dage 

 
2.295 Ca. 1/2 eller mere af tiden 8,5 dage 0,6 dage 

Kvinder 2.165 Aldrig 8,1 dage 0,6 dage 

 
4.588 Sjældent 7,1 dage 0,3 dage 

 
2.855 Ca. 1/4 af tiden 8,5 dage 0,5 dage 

 
3.656 Ca. 1/2 eller mere af tiden 10,1 dage 0,4 dage 

 

Våde eller fugtige hænder 
  Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for at have våde eller fugtige hænder? 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær 

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd  6.083 Aldrig 5,0 dage 0,2 dage 
 3.516 Sjældent 6,3 dage 0,4 dage 
 976 Ca. 1/4 af tiden 7,1 dage 0,8 dage 
 754 Ca. 1/2 eller mere af tiden 10,0 dage 1,1 dage 
Kvinder  7.657 Aldrig 7,5 dage 0,3 dage 
 2.537 Sjældent 8,4 dage 0,5 dage 
 1.369 Ca. 1/4 af tiden 10,1 dage 0,8 dage 
 1.695 Ca. 1/2 eller mere af tiden 11,1 dage 0,7 dage 
 

Hudkontakt med kemikalier 
  Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for hudkontakt med kemikalier (fx rengøringsmidler og 

desinfektionsmidler)? 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær 

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd  6.711 Aldrig 5,2 dage 0,2 dage 

 
3.520 Sjældent 6,5 dage 0,4 dage 

 
690 Ca. 1/4 af tiden 6,7 dage 0,9 dage 

 
410 Ca. 1/2 eller mere af tiden 10,8 dage 1,8 dage 

Kvinder  8.364 Aldrig 7,6 dage 0,3 dage 

 
2.813 Sjældent 9,4 dage 0,5 dage 

 
1.046 Ca. 1/4 af tiden 8,5 dage 0,7 dage 

 
1.034 Ca. 1/2 eller mere af tiden 11,3 dage 0,9 dage 

Se forklaring til beregningerne i Tabel 13. 
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Psykisk arbejdsmiljø 
Tabel 17: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på oplevelse af psykisk 
belastning.  

Indflydelse på egne arbejdsopgaver 
  Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver? 

Hvor ofte har du indflydelse på, hvornår du løser dine arbejdsopgaver? 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar 
Samlet scoring af 
spørgsmål 

Sygefravær  
(gennemsnit) 

Usikkerhed  
(standard error) 

Mænd  2.938 Altid 4,9 dage 0,4 dage 
 2.641 

 
5,3 dage 0,4 dage 

 3.140 Ofte 5,7 dage 0,4 dage 
 1.289 

 
6,5 dage 0,6 dage 

 769 Sommetider 9,3 dage 1,1 dage 
 327 

 
8,4 dage 1,1 dage 

 209 Aldrig/Sjældent 11,0 dage 2 dage 
Kvinder  3.343 Altid 7,0 dage 0,4 dage 
 2.751 

 
7,2 dage 0,4 dage 

 3.960 Ofte 8,1 dage 0,4 dage 
 1.565 

 
9,9 dage 0,7 dage 

 1.017 Sommetider 11,2 dage 0,9 dage 
 389  14,5 dage 1,9 dage 
 210 Aldrig/Sjældent 14,7 dage 2,4 dage 
 

Følelsesmæssige krav 
  Hvor ofte har du i dit arbejde kontakt til personer, der befinder sig i vanskelige situationer (personer, der fx 

er ramt af alvorlig sygdom, ulykke, sorg, krise eller sociale problemer) 
Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? 

 
Lønmodtagere 18-65 år Antal svar 

Samlet scoring af 
spørgsmål 

Sygefravær  
(gennemsnit) 

Usikkerhed  
(standard error) 

Mænd  568 Aldrig 4,9 dage 0,7 dage 
 1.019 

 
4,6 dage 0,5 dage 

 2.168 Sjældent 5,5 dage 0,5 dage 
 2.481 

 
5,3 dage 0,4 dage 

 2.229 Sommetider 6,0 dage 0,5 dage 
 1.555 

 
6,9 dage 0,6 dage 

 896 Ofte 7,7 dage 0,8 dage 
 287 

 
8,0 dage 1,1 dage 

 105 Altid 12,6 dage 4,7 dage 
Kvinder  287 Aldrig 7,2 dage 1,7 dage 
 525 

 
7,1 dage 1,1 dage 

 1.381 Sjældent 6,3 dage 0,5 dage 
 1.960 

 
7,1 dage 0,5 dage 

 2.691 Sommetider 8,2 dage 0,5 dage 
 2.704 

 
8,3 dage 0,5 dage 

 2.400 Ofte 9,8 dage 0,6 dage 
 1.031 

 
11,2 dage 0,9 dage 

 255 Altid 11,7 dage 2,1 dage 
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Anerkendelse og påskønnelse 
  Hvor ofte bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 

 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 

Sygefravær  
(gennemsnit

) 
Usikkerhed  

(standard error) 

Mænd  1.372 Altid 4,7 dage 0,6 dage 
 3.345 Ofte 4,9 dage 0,3 dage 
 3.537 Sommetider 5,8 dage 0,4 dage 
 2.162 Sjældent 7,7 dage 0,5 dage 
 711 Aldrig 8,8 dage 0,9 dage 
Kvinder  2.018 Altid 5,8 dage 0,4 dage 
 3.583 Ofte 7,0 dage 0,4 dage 
 4.336 Sommetider 8,7 dage 0,4 dage 
 2.478 Sjældent 10,4 dage 0,6 dage 
 719 Aldrig 12,5 dage 1,2 dage 
 

Modsatrettede krav og sygefravær 
  Hvor ofte bliver der stillet modsatrettede krav til dig i dit arbejde? 

 
Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 

Sygefravær  
(gennemsnit) 

Usikkerhed  
(standard error) 

Mænd  879 Aldrig 6,6 dage 0,9 dage 
 3.742 Sjældent 5,0 dage 0,3 dage 
 4.001 Sommetider 6,3 dage 0,4 dage 
 2.134 Ofte 6,2 dage 0,4 dage 
 543 Altid 7,3 dage 1,0 dage 
Kvinder  1.050 Aldrig 6,2 dage 0,7 dage 
 4.741 Sjældent 7,2 dage 0,3 dage 
 4.931 Sommetider 9,0 dage 0,4 dage 
 2.079 Ofte 10,7 dage 0,6 dage 
 413 Altid 8,5 dage 1,2 dage 

Ved arbejdsmiljøfaktorer, hvor der er 2 spørgsmål til emnet, er spørgsmålene scoret ’ens’, og et gennemsnit 
er fundet. Kategorierne repræsenterer i disse tilfælde den gennemsnitlige scoring. 
Se i øvrigt forklaring til beregningerne i Tabel 13. 
 
 



68 

Tabel 18: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år opdelt på oplevelse af graden af 
indflydelse i arbejdet. 

Indflydelse på egne arbejdsopgaver 
Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver?  
Hvor ofte har du indflydelse på, hvornår du løser dine arbejdsopgaver?  
  

 
Besvarelseskategori for antal sygedage 

Lønmodtagere 18-65 år 
Antal 
svar 

Indflydelse 
scoring 

0  
dage 

1-7  
dage 

8-14  
dage 

15-30  
dage 

31+  
dage 

Mænd 
        2.938 Høj 45,5 % 43,3 % 6,1 % 2,8 % 2,3 % 

 2.641 
 

38,3 % 49,8 % 6,0 % 3,4 % 2,6 % 
 3.140 

 
36,8 % 48,6 % 8,5 % 3,6 % 2,5 % 

 2.058 
 

34,6 % 47,0 % 10,3 % 4,5 % 3,6 % 
 536 Lav 31,5 % 41,4 % 13,2 % 8,2 % 5,6 % 
Kvinder 

        3.343 Høj 33,2 % 50,2 % 9,2 % 4,2 % 3,2 % 
 2.751 

 
27,3 % 55,0 % 9,5 % 5,1 % 3,2 % 

 3.960 
 

23,7 % 55,0 % 11,7 % 5,4 % 4,1 % 
 2.582 

 
20,5 % 51,3 % 15,5 % 6,9 % 5,8 % 

 599 Lav 18,7 % 48,9 % 13,5 % 10,2 % 8,7 % 
Alle 

        6.281 Høj 39,0 % 47,0 % 7,7 % 3,6 % 2,8 % 
 5.392 

 
32,7 % 52,4 % 7,8 % 4,2 % 2,9 % 

 7.100 
 

29,5 % 52,2 % 10,3 % 4,6 % 3,4 % 
 4.640 

 
26,8 % 49,4 % 13,2 % 5,8 % 4,9 % 

 1.135 Lav 24,8 % 45,4 % 13,4 % 9,3 % 7,2 % 

Se forklaring til beregningerne i Tabel 14. 
 
 
Belastningsindekser 
Tabel 19: Fordelingen af svar vedrørende sygefravær og to belastningsindekser. 
Belastningsmål 

   
Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Overbelastede  

Sygefravær  
(gennemsnit) 

Usikkerhed  
(standard error) 

Fysisk højt belastede 
   Mænd  10.487 Nej 5,4 dage 0,2 dage 

 
851 Ja 12,6 dage 1,1 dage 

Kvinder 12.296 Nej 7,8 dage 0,2 dage 

 
985 Ja 16,0 dage 1,2 dage 

     Psykisk højt belastede 
   Mænd  9.806 Nej 5,2 dage 0,2 dage 

 
1.515 Ja 10,8 dage 0,8 dage 

Kvinder  10.932 Nej 7,2 dage 0,2 dage 

 
2.304 Ja 14,0 dage 0,7 dage 

Se forklaring til beregningerne i Tabel 13. 
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Tabeller til ’Sygefravær og helbred’ 
Alle data i kapitlet stammer fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 
2014’. Både sygefravær og helbred er selvrapporteret. Sygefraværsspørgsmålet er:  
’Hvor mange arbejdsdage med sygdomsfravær har du i alt haft inden for det sidste år?’ med 
svarmuligheden ’antal dage ____’. 
 
Tabel 20: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år i forhold til selvvurderet helbred.  

Selvvurderet generelt helbred 
   Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt?   

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Besvarelseskategori 
Sygefravær  

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd 62 Dårligt 34,4 dage 8,5 dage 
 794 Mindre Godt 14,3 dage 1,2 dage 
 4.286 Godt 7,1 dage 0,3 dage 
 4.612 Vældigt Godt 4,2 dage 0,2 dage 
 1.568 Fremragende 2,4 dage 0,3 dage 
Kvinder 88 Dårligt 35,9 dage 6,9 dage 
 1.029 Mindre Godt 17,4 dage 1,1 dage 
 4.886 Godt 10,1 dage 0,4 dage 
 5.653 Vældigt Godt 5,9 dage 0,3 dage 
 1.611 Fremragende 4,3 dage 0,5 dage 
 

Tabel 21: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år i forhold til selvvurderet mentalt 
helbred baseret på scoring af 4 spørgsmål. 

Lønmodtagere 18-65 år Antal svar Samlet score 
Sygefravær  

(gennemsnit) 
Usikkerhed  

(standard error) 
Mænd 188 <=35 22,9 dage 3,9 dage 
 88 40 8,7 dage 1,9 dage 
 128 45 12,8 dage 2,8 dage 
 172 50 8,5 dage 1,9 dage 
 305 55 10,2 dage 1,6 dage 
 339 60 10,5 dage 1,6 dage 
 520 65 7,4 dage 0,9 dage 
 717 70 6,9 dage 0,7 dage 
 1.012 75 5,7 dage 0,6 dage 
 1.428 80 5,7 dage 0,5 dage 
 1.714 85 4,9 dage 0,4 dage 
 1.937 90 4,5 dage 0,4 dage 
 2.268 95 4,5 dage 0,4 dage 
 503 100 4,6 dage 0,9 dage 

Kvinder  244 <=35 24,7 dage 3,1 dage 
 147 40 20,4 dage 3,5 dage 
 160 45 17,3 dage 2,4 dage 
 249 50 12,7 dage 1,7 dage 
 351 55 16,5 dage 2,2 dage 
 512 60 12,1 dage 1,3 dage 
 739 65 9,6 dage 1,0 dage 
 1.032 70 9,6 dage 0,8 dage 
 1.338 75 8,2 dage 0,6 dage 
 1.730 80 7,6 dage 0,6 dage 
 2.016 85 6,3 dage 0,4 dage 
 2.125 90 6,4 dage 0,5 dage 
 2.246 95 6,3 dage 0,5 dage 
 362 100 5,9 dage 1,1 dage 
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Tabeller til ’Sygefravær i Danmark sammenlignet 
med andre nordiske lande’ 
 

Tabel 22: Fraværsprocenten er beregnet ud fra antallet af fraværstimer på grund af 
’sygdom/ulykke’ ud af mulige arbejdstimer, de interviewede personer (20-64 år) rapporterede 
at have haft i en forudgående specifik uge. Arbejdskraftundersøgelsen 1996-2012. Figuren er 
baseret på udregninger fra en nordisk rapport. 
Kilde: Internasjonal sammenligning av sykefravær (PROBA - samfunnsanalyse, 2014)  
 
Fravær: 
sygdom 
og ulykke Danmark Finland Island Norge Sverige 

År N 
Fravær i 
procent N 

Fravær i 
procent N 

Fravær i 
procent N 

Fravær i 
procent N 

Fravær i 
procent 

1996 6.201 2,5 % 5.358 2,9 % 2.086 1,7 % 10.875 4,3 % 8.465 3,5 % 

1997 6.383 2,2 % 5.444 2,9 % 2.038 2,5 % 11.610 4,5 % 8.412 3,5 % 

1998 6.247 2,4 % 5.427 2,9 % 1.971 1,8 % 11.052 4,4 % 8.151 4,4 % 

1999 6.325 1,7 % 13.697 2,9 % 2.000 2,0 % 11.323 5,0 % 9.620 5,3 % 

2000 6.305 2,4 % 13.506 3,3 % 2.100 1,8 % 11.197 5,7 % 9.430 5,5 % 

2001 6.276 2,2 % 13.976 3,0 % 2.063 2,7 % 10.810 5,3 % 28.831 5,7 % 

2002 6.383 2,6 % 13.981 3,4 % 2.039 2,1 % 11.415 5,6 % 31.959 6,2 % 

2003 5.875 2,1 % 16.374 3,0 % 1.773 1,7 % 11.258 5,1 % 32.028 6,2 % 

2004 5.927 2,3 % 15.954 3,0 % 1.683 1,5 % 11.559 5,1 % 29.192 5,9 % 

2005 21.946 2,9 % 15.791 3,4 % 6.484 2,6 % 11.583 4,6 % 77.923 5,8 % 

2006 21.509 3,2 % 15.569 3,6 % 6.544 2,4 % 10.738 5,1 % 113.482 5,5 % 

2007 43.871 3,4 % 20.109 3,3 % 6.615 2,0 % 10.980 5,9 % 114.785 4,9 % 

2008 41.698 3,1 % 20.700 3,5 % 6.697 1,8 % 10.657 5,9 % 112.732 4,4 % 

2009 38.858 3,0 % 19.354 3,2 % 6.426 2,2 % 10.286 6,8 % 105.279 4,0 % 

2010 42.647 2,4 % 18.648 3,4 % 6.297 2,0 % 10.177 6,1 % 136.439 4,0 % 

2011 44.661 2,2 % 18.178 3,4 % 6.371 1,8 % 10.011 5,7 % 133.818 3,9 % 

2012 45.974 2,1 % 17.774 3,2 % 6.433 2,1 % 9.875 5,9 % 130.524 4,2 % 
 
 

Tabel 23: Antal selvrapporterede sygedage det sidste år blandt lønmodtagere i alderen 20-59 
år.  
Kilder: Data stammer fra en nordisk rapport (Thorsen et al., 2015) og er baseret på tre 
forskellige undersøgelser: et dansk studie fra 2010 (Burr et al., 2011), et finsk studie fra 2011 
(Koskinen et al., 2012) og et norsk/svensk studie (Johansen V., 2013) fra 2011. 
 
Spørgsmål Danmark:  
Hvor mange arbejdsdage med sygdomsfravær har du i alt haft inden for det sidste år? __ antal dage 
 
Spørgsmål Norge/Sverige:  
Hvor mange dager var du sykemeldt de siste 12 måneder? 0 dager, 1-7 dager, 8-14 dager, 15-30 dager, 
31-90 dager, 91-365 dager 
 
Spørgsmål Finland (oversat til engelsk):  
How many full sickness absence days from work did you take in the last 12 months? __ number of days 
 

    
Besvarelseskategorier for antal sygedage     

Land År Population 0 dage 1-7 dage 8-14 dage 15-30 dage 31-90 dage 91+ dage 
Danmark 2010 20-59 år 

 
35 % 47 % 10 % 5 % 2 % 1 % 

Finland 2011 20-59 år 
 

42 % 38 % 8 % 7 % 4 % 2 % 
Norge 2011 20-59 år 

 
53 % 21 % 7 % 7 % 6 % 6 % 

Sverige 2011 20-59 år 
 

46 % 35 % 8 % 5 % 3 % 3 % 
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