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Pres på sygedagpengeområdet 
Danmark har i en periode stået i en højkonjunktur med lav le-
dighed, flaskehalse og travlhed i flere brancher, hvilket skaber 
en velkendt udfordring på beskæftigelsesområdet: Antallet af 
borgere, der modtager sygedagpenge og jobafklaringsforløb, 
stiger.

Fra 2015 til 2021 er udgiften til sygedagpenge og jobafklaring 
således steget med 39 pct.!

Mio.kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Udgifter SDP og JAF 13.276 13.891 14.111 14.475 15.221 17.401 18.467

Indeks 100,0 104,6 106,3 109,0 114,7 131,1 139,1

Udover konjunkturen presses sygedagpengeområdet af øv-
rige forhold. Bl.a.:
• Har de administrative forlængelser i Corona-perioden 

medført længere forløb og flere på jobafklaring
• Har vi fået langt flere jobafklaringsforløb end det, der var 

intentionen med sygedagpengereformen fra 2014
• Fylder det jobrettede fokus for lidt i sagsbehandlingen
• Bliver mulighederne i den brede vurdering og §7 ikke an-

vendt tilstrækkeligt, ligesom virksomhedspraktik for sjæl-
dent indgår i forløbene 

• Mangler vi viden for at kunne handle proaktivt– derfor får 
vi ofte en for sen reaktion på en begyndende dårlig trend/
udgiftsstigning 

• Har vi brug for, at ledere og fagkonsulenter tager del i 
medarbejdernes faglige rum 

Marginaliseringsrisiko 
Sideløbende med udgiftspresset varsler udviklingen en margi-
naliseringsrisiko, idet langvarige sygedagpengeforløb i sig selv 
bidrager til, at den enkelte borger øger afstanden til arbejds-
markedet og måske helt mister fodfæstet. Jo længere forløb 
på sygedagpenge, jo større risiko for at ”sygedomsidentiteten” 
tager over frem for ”arbejdsidentiteten” og jo vanskeligere bli-
ver det at fastholde og udvikle arbejdsevnen.

Samarbejdsprojekt med Marselisborg 
Marselisborg har derfor udviklet en samarbejdsmodel, hvor vi 
kan dokumentere et markant fald i antallet af langvarige sager 
på 30-50 procent samt en kraftig nedbringelse af de kortva-
rige- og mellemlange sager. Vi kan ligeledes dokumentere, at 
kommunerne har kunnet fastholde resultaterne efter, at Mar-
selisborgs opgaveløsning er afsluttet. Endelig har arbejdet ud 
fra samarbejdsmodellen ikke medført en stigning i klagesager.

Business-case 
I projekternes opstart udregner vi, hvilket provenu vi realistisk 
kan indfri baseret på komparationer med landsgennemsnit, 
nabokommunerne og kommuner med sammenlignelige ram-
mevilkår (klyngen).

Serviceeftersyn  
Vi gennemfører sagsscreening med henblik på at identificere 
udviklingspotentialer i sagspraksis på sygedagpenge og 
jobafklaring. Screeningen danner baggrund for et lederforløb, 
hvor vi bl.a. fastlægger den faglige linie i sygedagpenge- og 
jobafklaringssagerne. 

 Kompetenceudvikling 
1. Fælles uddannelsesdage med fokus på centrale faglige 

problemstillinger i sagsbehandlingen, bl.a. de udviklings-
potentialer, som er identificeret i sagscreeningen, herunder 
§7 og bred vurdering

2. Individuel sagssparring med hver enkelt medarbejder om 
et større antal sager. I hver enkelt sag fastlægges en hand-
lingsplan med angivelse af sagens mål, forecast for sagens 
afslutning, de videre sagsskridt samt aftale om eksekve-
ring heraf

Bæredygtig business-case
på sygedagpenge og jobafklaring

Styring & opfølgning 
Vi implementerer Marselisborgs styrings- og opfølgningskon-
cept med et dertilhørende IT-redskab, Marselisborg Forecast, 
som sikrer blivende resultater, og som samtidig ”skubber le-
derne ind i det faglige rum” gennem løbende sparringsrunder 
med medarbejderne. 

Vi ved, at der er stor variation i medarbejdernes vurdering af, 
om sagsstrategien er raskmelding, §7, fleksjob eller om sagen 
er uafklaret, og her vil teamleder/fagkonsulent bruge data fra 
Forecast til at målrette sparringen til den enkelte medarbejder.

• I en mindre kommune lykkes vi i fællesskab at nedbringe 
antallet af fuldtidspersoner, hvilket udløser et økono-
misk provenu på 7-8 mio. kr. årligt. 

• I en af de største kommuner var samarbejdsprojektet i 
udslagsgivende i en reduktion i de langvarige sager med 
40%, hvilket udløste et årligt provenu på ca. 70 mio., som 
er fastholdt i de efterfølgende år. 

Samarbejdsprojektet kan gennemføres som et udviklings-
forløb selvstændigt med Marselisborg. Det kan ligeledes 
struktureres som en social effektinvestering, hvor Den so-
ciale Kapitalfond vil være økonomisk partner. 

I disse projekttyper vil vi udover screening, kompetence-
udvikling og opfølgning gennemføre en konkret indsats for 
100-200 sygedagpengemodtagere/borgere på jobafklaring, 
som følges fra sygedagpenge/jobafklaring til opstart i ek-
sisterende eller i nyt arbejde samt i en længere fastholdel-
sesperiode. Samlet set vil vi følge borgerne i 18-24 måneder, 
hvor de enten vil være i forløb hos Marselisborg eller i arbej-
de. Det betyder bl.a., at vi som del af projektet tester effekten 

ved en sammenhængende indsats mellem sygedagpenge 
og dagpenge.  

Driften i disse investeringsprojekter finansieres af Den 
 So ciale Kapitalfond, hvorfor vi kan levere en udgiftsfri ind-
sats til borgerne og udviklingsaktiviteterne. De deltagende 
kommuner indgår som del af projektet en resultatkontrakt, 
som består i en fordeling af et provenu, som skabes af 
 reducerede forsørgelsesudgifter gennem projektets indsats.

Hvilke retning er fastlagt i sagsstammerne?

§7 og raskmelding  47%

Fleksjob  14%

Ressourceforløb  3%

Førtidspension  2%

Jobafklaring  58%

Sag pt. uafklaret  42%

 0% 50%

Samarbejde med Den Sociale Kapitalfond

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Jobindsats.dk. Offentlige udgifter i alt til Sygedagpenge 
og Jobafklaringsforløb, hele landet i årene 2015-2020. År ”2021” omfatter data for  
4.kvt. 2020 til 3. kvartal 2021.
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København
Hauser Plads 32, 3.th
1127 København K

Aarhus
Nørre Allé 70F, 2. sal
8000 Aarhus C

Marselisborg 

MARSELISBORG har eksisteret siden 2002 og har til formål at un-
derstøtte udviklingen af den offentlige sektor gennem: 
· Vores konsulentvirksomhed - Consulting, som leverer rådgivning 

til den offentlige administration på såvel strategisk som opera-
tionelt niveau 

· Vores anden aktørvirksomhed, Work & Life, der samarbejder med 
jobcentrene, som henviser deres ledige og sygemeldte borgere til 
Marselisborgs indsatscentre

· Vores IT-virksomhed som udvikler proces- og ledelsesværktøjer til 
den offentlige sektor

 
MARSELISBORG CONSULTING rådgiver gennem strategi- og or-
ganiseringsudvikling, analyse og evalueringer samt uddannelses-
forløb i staten og kommunerne vedr. effektivisering og faglig ud-
viklingen af de brede velfærdsområder (børn, voksne og ældre). 
 
MARSELISBORG WORK & LIFE har som primære motivation at un-
derstøtte borgere som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet 
til få en bedre fremtid, hvor job og uddannelse er en del af livet. 
Derfor arbejder vi målrettet med at styrke borgernes reelle kom-
petencer, mestringsstrategier og selvværd, så forandringerne kan 
fastholdes og bliver varige i det enkelte menneskes liv. 

MARSELISBORG IT leverer software-redskaber, der understøtter 
faglig- og økonomisk optimering i den offentlige sektor. Dels red-
skaber der skaber procession i indsatsen for diverse borgergrupper 
(ledige, sygemeldte og udsatte borgere) samt at styrke den virk-
somhedsrettede indsats i jobcentrene. 

Besøg os på www.marselisborg.org

Har du lyst til at høre mere?

Kontakt:
Kenneth Lindberg
Direktør
M: 3057 9852
E: kli@marselisborg.org 


