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Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 

 

1. Indledning 

 

I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg 

Kommune indenfor det seneste år, mulighed for at svare på et spørgeskema om deres oplevelse af 

ansøgningsprocessen.  

 
Spørgeskemaet var opdelt i syv lukkede spørgsmål, hvor respondenterne indenfor en fem-trinsskala 

skulle angive deres tilslutning til forskellige spørgsmål samt et åbent spørgsmål, hvor 

respondenterne havde mulighed for at angive yderligere kommentarer til sagsbehandlingen af 

sygedagpengesager.  

 

I det følgende beskrives først undersøgelsens anvendelighed, herunder den anvendte metode og 

svarprocenten og derefter gennemgås besvarelserne af de enkelte spørgsmål. Når det gælder de 

lukkede spørgsmål er talmaterialet omdrejningspunktet, mens besvarelserne af det åbne spørgsmål 

er gennemgået og der er søgt efter fællestræk i besvarelserne. Disse fællestræk er beskrevet i 

afrapporteringen. De lukkede spørgsmål kan opdeles i to dele. Den ene del består af det man kunne 

kalde fire holdningsspørgsmål, hvor respondenterne har svaret på deres oplevelse af i hvilken grad 

de blev lyttet til, i hvilken grad det var forståeligt, hvad sagsbehandleren fortalte til dem, i hvilken 

grad de fik tilbud relevant støtte og hjælp og hvordan de oplevede sagsbehandlingstiden. Den anden 

del handler mere konkret om, hvorvidt respondenten havde en bisidder med til samtalen og hvis 

respondenten ikke havde det, om vedkommende var klar over muligheden for det. 

 

 

2. Undersøgelsens hovedlinjer 

 

I kort form kan de hovedlinjer i undersøgelsen som efterfølgende vil blive foldet ud præsenteres 

sådan: 

• 908 sygedagpengemodtagere har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en meget 

tilfredsstillende svarprocent på 23,7 % 

• Den bedste gennemsnitlige besvarelse blev givet på spørgsmålet: ”I hvilken grad var det 

forståeligt, hvad sagsbehandleren fortalte dig?”, mens den laveste gennemsnitlige 

besvarelse blev givet på spørgsmålet: ”I hvilken grad oplever du, at du fik tilbudt relevant 

hjælp og støtte til at vende tilbage til arbejdet?” 

• De fire holdningsspørgsmål i undersøgelsen (blev der lyttet til det du fortalte?, var det 

forståeligt for dig, hvad sagsbehandleren fortalte?, fik du tilbudt relevant hjælp og støtte?, 

hvordan oplevede du sagsbehandlingstiden?), har alle betydning for den samlede 

tilfredshed. 

• Det er i forhold til sagsbehandlingstiden, at sammenhængen til den samlede tilfredshed er 

størst. 
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Side 2 

• 15 % er samlet set meget tilfredse med sagsbehandlingen, mens 28 % er tilfredse. 13 % er 

utilfredse med sagsbehandlingen, mens 21 % er meget utilfredse. 

 

 

3. Undersøgelsens anvendelighed 

 

Undersøgelsen har som formål at undersøge tilfredsheden blandt sygedagpengemodtagerne i 

Silkeborg Kommune. Principielt set betyder det, at alle der har modtaget sygedagpenge i Silkeborg 

Kommune var mulige deltagere i en undersøgelse. Undersøgelsen er dog afgrænset, så alle 

modtagere inden for det seneste år er blevet spurgt.1 I alt er 3836 personer blevet spurgt om at 

svare på spørgeskemaet. 908 personer har besvaret skemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 

23,7 %. 

 

Det vurderes, at det er en meget tilfredsstillende svarprocent set i forhold til, at deltagerne har fået 

tilsendt et brev med en adgangskode, hvorefter de selv skulle besvare spørgeskemaet via en 

internetforbindelse.  

 

Der er altid en vis usikkerhed forbundet med en undersøgelse, hvor kun en del af den samlede 

population har svaret. Der er således ikke sikkerhed for, at den gruppe af de adspurgte 

sygedagpengemodtagere, der har svaret på undersøgelsen er repræsentativ for hele gruppen af de 

adspurgte og det er muligt, at personer der er meget utilfredse, eller evt. meget tilfredse, vil være 

mere motiverede for at svare og give deres mening til kende, hvorfor disse grupper kan være 

overrepræsenteret. Særligt i forhold til det åbne spørgsmål med mulighed for at skrive kommentarer 

til sagsbehandlingen er det sandsynligt, at gruppen af meget utilfredse, og evt. meget tilfredse, 

respondenter er overrepræsenteret, da responder der ikke af en eller anden årsag er særligt 

motiverede, ofte springer den type spørgsmål over. De skriftlige kommentarer kan derfor ikke tages 

som et repræsentativt udtryk for respondenternes holdning til sagsbehandlingen, men bør i stedet 

bruges med henblik på at få et dybere indblik i, hvordan sagsbehandlingen kan forbedres.  

 

Disse usikkerhedselementer bør iagttages, når der konkluderes på undersøgelsen, men overordnet 

set er svarprocenten tilfredsstillende og så længe der ikke konkluderes på små detaljer, vurderes 

det, at undersøgelsen vil kunne give et godt billede af, hvordan sygedagpengeansøgerne oplevede  

ansøgningsprocessen. 

 

 

4 De fire holdningsspørgsmål 

 

Et overblik over besvarelserne af de fire holdningsspørgsmål kan fås ved at se på, hvordan den 

gennemsnitlige besvarelse for spørgsmålene har været. Det fremgår af tabel 4.1 nedenfor. 

 

 

                                                

 
1 Indenfor det seneste år har der været 3870 sygedagpengemodtagere. Fra denne gruppe er trukket i alt 34 
personer som 1) er døde, 2) har adresse i udlandet eller 3) har ukendt adresse. 



 
 

 

 

Side 3 

Tabel 4.1 

Gennemsnitlig besvarelse af holdningsspørgsmål2 

 

  Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit 
I hvilken grad oplevede du, at der blev 
lyttet til det du fortalte i løbet af 
samtalen med sagsbehandleren? 1,00 5,00 3,31 
 
I hvilken grad var det forståeligt for 
dig, hvad sagsbehandleren fortalte dig? 1,00 5,00 3,48 
 
I hvilken grad oplever du, at du fik 
tilbudt relevant hjælp og støtte til at 
vende tilbage til arbejdet? 1,00 5,00 2,70 
 
Hvordan oplevede du 
sagsbehandlingstiden? 1,00 5,00 3,04 

 

 

Tabel 4.1 ovenfor viser respondenternes gennemsnitlige besvarelse på de fire holdningsspørgsmål. 

Der er i alle tilfælde både respondenter der er ”meget utilfredse” og ”meget tilfredse” og overordnet 

set ligger den gennemsnitlige besvarelse enten lidt over eller lidt under 3, hvilket svarer til ”Hverken 

/ eller”.  Spørgsmålet om hvorvidt respondenterne oplever at få tilbudt relevant hjælp og støtte til at 

vende tilbage til arbejdet har den laveste gennemsnitlige værdi på 2,7, hvilket betyder at den 

gennemsnitlige besvarelse på spørgsmålet ligger et sted mellem ”i mindre grad” og ”i nogen grad”, 

dog tættest på ”i nogen grad”. Den højeste gennemsnitlige værdi på 3,48 er fremkommet på 

spørgsmålet: ”I hvilken grad var det forståeligt for dig, hvad sagsbehandleren fortalte dig?”. Det 

betyder, at respondenternes gennemsnitlige besvarelse ligger cirka midt imellem ”i nogen grad” og 

”i høj grad”.  
 

I det følgende vil der blive gået mere i dybden med besvarelserne af de enkelte spørgsmål. 

 

 

 

 

                                                

 
2 Værdierne 1-5 refererer til respondenternes besvarelser, sådan at værdien 1 svarer til besvarelsen ”slet ikke”, 
værdien 2 til ”i mindre grad”, værdien 3 til ”i nogen grad”, værdien 4 til ”i høj grad” og værdien 5 til ”i meget høj 
grad”. 



 
 

 

 

Side 4 

Figur 4.1 

I hvilken grad oplevede du, at der blev lyttet til det du fortalte i løbet af samtalen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hvilken grad oplevede du, at der blev lyttet til det du fortalte i løbet af samtalen med 
sagsbehandleren? 
 

 

 

Som det fremgår af figur 4.1 oplevede en stor del af respondenterne, at der blev lyttet til dem under 

samtalen med sagsbehandleren. Ca. 45 % svarer enten ”i høj grad” eller ”i meget høj grad”. Modsat 

svarer knap 25 %, at de ”slet ikke” eller kun ”i mindre grad” oplevede, at der blev lyttet til dem i 

løbet af samtalen.  Statistisk set indikerer det, at det ikke er i forhold til dette spørgsmål, at der er 

mest at hente i forhold til til at forbedre tilfredsheden med sagsbehandlingen, men i betragtning af 

spørgsmålets indholdsmæssige karakter er det værd at bemærke, at 7 % angiver, at de slet ikke 

har oplevet der blev lyttet til, hvad de fortalte.   



 
 

 

 

Side 5 

Figur 4.2 

I hvilken grad var det forståeligt for dig, hvad sagsbehandleren fortalte dig? 

 

 

 

 

 

 

 

I hvilken grad var det forståeligt for dig, hvad sagsbehandleren fortalte dig? 
 

 

Besvarelserne på spørgsmålet om, hvorvidt det var forståeligt, hvad sagsbehandleren fortalte, er 

forholdsvis entydige. 48 % svarer ”I høj grad” eller ”I meget høj grad”, mens 28 % svarer ”I nogen 

grad”.  Fordelingen af besvarelserne ligner fordelingen på spørgsmålet om hvorvidt resondenterne 

oplevede, at der blev lyttet til hvad vedkommende sagde i løbet af samtalen, hvilket også ses af, at 

værdien af den gennemsnitlige besvarelse stort set er den samme. For de to spørgsmål gælder det, 

at den gennemsnitlige besvarelse ligget set sted mellem ”I nogen grad” og ”I høj grad”.  Antallet af 

respondenter der har svaret ”i mindre grad” eller ”slet ikke” er dog lavere ved dette spørgsmål og 

samtidig er indholdet i dette spørgsmål udefra set ikke nær så centralt som spørgsmålet om 

oplevelsen af at blive lyttet til.  

 

 



 
 

 

 

Side 6 

Figur 4.3.  

 

I hvilken grad oplever du, at du fik tilbudt relevant hjælp og støtte til at vende 

tilbage til arbejdet? 

 

 

 

 

 

 

 

I hvilken grad oplever du, at du fik tilbudt relevant hjælp og støtte til at vende tilbage til arbejdet? 
 

 

Den gennemsnitlige besvarelse på spørgsmålet om respondentens oplevelse af at få tilbudt relevant 

hjælp og støtte ligger lidt under ”I nogen grad”. I figur 4.3 præsenteres et lidt mere deltaljeret 

billede af besvarelserne af dette spørgsmål. 8 % svarer, at de i meget høj grad fik tilbudt relevant 

støtte og hjælp, mens 18 % svarer, at de i høj grad mener, at det var tilfældet. Til sammenligning 

svarer 18, at de i mindre grad fik relevant støtte og hjælp og 20 % svarer, at de slet ikke fik 

relevant støtte og hjælp. Derudover bemærkes det, at besvarelsen ”Slet ikke” er temmelig høj med 

20 % eller 178 responder, der slet ikke mener, at de fik tilbudt relevant hjælp og støtte til at komme 

tilbage til arbejdet.  

 

Som det fremgår af figuren svarer 19 % ”ved ikke / ikke relevant”. Det er ikke muligt at afgøre, 

hvad denne besvarelse dækker over, men det kan dække over besvarelser fra respondenter der ikke 

oplevede at have behov for hjælp og støtte og som derfor har svaret, at spørgsmålet ikke er 

relevant for dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Side 7 

Figur 4.4 

 

Hvordan oplevede du sagsbehandlingstiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan oplevede du sagsbehandlingstiden? 
 

 

På spørgsmålet om hvordan respondenterne oplevede sagsbehandlingstiden svarer 41 %, at den er 

enten ”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende”, mens 30 % svarer enten ”utilfredsstillende” 

eller ”meget utilfredsstillende”.  Det er værd at bemærke, at 20 %, eller hver femte respondent, har 

angivet sagsbehandlingstiden som ”meget utilfredsstillende”.  

 

Under afsnittet om samlet tilfredshed er der en beskrivelse af de fire holdningsspørgsmåls betydning 

for den samlede tilfredshed. 

 

 

5. Anvendelsen af muligheden for bisidder 

Der blev i spørgeskemaet også spurgt til, hvorvidt respondenten havde en bisidder med til samtalen 

med sagsbehandleren. Knap 73 % svarer, at de ikke havde en bisidder med, mens 22 % svarer, at 

de havde en bisidder med (tabel 5.1). Som det fremgår af tabel 3.2 var 62 % af dem der ikke havde 

en bisidder med klar over muligheden for det, mens 38 % ikke kendte til muligheden for at have en 

bisidder med til samtalen med sagsbehandleren. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvorvidt 

respondenterne ville have haft en bisidder med, hvis de havde kendt til muligheden for det, men 

umiddelbart er knap 40 % en ret stor procentdel og det er derfor værd at overveje, hvorvidt der 

skal iværksættes initiativer med henblik på at udbrede kendskabet til muligheden for at medbringe 

en bisidder til samtalerne.  



 
 

 

 

Side 8 

 

Tabel 5.1 

Havde du en bisidder med til samtalen med sagsbehandleren? 

   

  Respondenter Procent 

Ja 193 21,9% 
Nej 641 72,8% 
Ved ikke 47 5,3% 

I alt 881 100,0% 

 

 

Tabel 5.2  

Vidste du, at det er muligt at have en bisidder med til samtalerne? 

   

  Respondenter Procent 

Ja  420 61,9% 
Nej 259 38,1% 

I alt 679 100,0% 

 

 

 

6. Samlet tilfredshed 

 

Figur. 6.1  

Hvor tilfreds er du samlet set med sagsbehandlingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor tilfreds er du samlet set med sagsbehandlingen? 
 

 

 



 
 

 

 

Side 9 

Den samlede tilfredshed fremgår af figur 6.1 ovenfor. Hvis man ser bort fra kategorien ”hverken / 

eller” har 43,1 % tilkendegivet tilfredshed, mens 33,6 % tilkendegiver, at de samlet set er utilfredse 

med sagsbehandlingen. 21 % angiver, at de samlet set er ”meget utilfredse” med 

sagsbehandlingen, mens 15 % angiver, at de er ”meget tilfredse”. 

 

Når man ser på den samlede tilfredshed er det interessant at undersøge, hvad der har betydning 

for, at nogle er tilfredse eller utilfredse. Der kan være mange årsager til utilfredshed eller 

tilfredshed, herunder andre end dem respondenterne er blevet spurgt om at forholde sig til i denne 

undersøgelse, men den gennemførte undersøgelse kan give et billede af, hvilken sammenhæng der 

er mellem de fire holdningsspørgsmål og den samlede tilfredshed. Udregning af den såkaldte 

korrelationskoefficient giver et billede af om svarene på et spørgsmål har betydning for besvarelsen 

af et andet. I denne sammenhæng er det undersøgt, hvorvidt der er sammenhæng mellem, hvordan 

respondenterne har svaret på de enkelte holdningsspørgsmål og deres samlede tilfredshed. Altså 

hvilket af de fire holdningsspørgsmål der har størst betydning for den samlede tilfredshed. 

 

Korrelationskoefficienten er altid mellem -1 og 1 og des tættere værdien er på 1, des større 

sammenhæng er der mellem høj grad af tilfredshed på det ene spørgsmål og den samlede 

tilfredshed. Omvendt betyder en værdi tæt på -1, at hvis man svarer lavt på et spørgsmål vil man 

sandsynligvis svare højt på det andet spørgsmål. I tabel 6.1 nedenfor ses koefficienterne for de fire 

holdningsspørgsmål i forhold til den samlede tilfredshed. 

 

 

Tabel 6.1 

Sammenhæng mellem samlet tilfredshed og holdningsspørgsmål 

Spørgsmål Koefficient 

I hvilken grad oplevede du, at der blev lyttet til det du fortalte i løbet af samtalen med 

sagsbehandleren? 

0,71 

I hvilken grad var det forståeligt for dig, hvad sagsbehandleren fortalte dig? 0,65 

I hvilken grad fik du tilbudt relevant hjælp og støtte til at vende tilbage til arbejdet? 0,64 

Hvordan oplevede du sagsbehandlingstiden? 0,80 

 

Udregningen viser, at der en korrelation eller sammenhæng mellem hvert enkelt af de fire 

spørgsmål og den samlede tilfredshed, sådan at en større oplevelse af at være blevet lyttet til, alt 

andet lige også vil medføre større samlet tilfredshed. Det samme gælder for de tre øvrige 

spørgsmål. Undersøgelsen viser samtidig, at det er i forhold til sagsbehandlingstiden, at denne 

sammenhæng er størst. 

Det betyder, at des mere tilfreds man har været med sagsbehandlingstiden des mere tilfreds har 

respondenten sandsynligvis samlet set været med sagsbehandlingen.  

 

Sagsbehandlingstiden er altså det vigtigste parameter for den samlede tilfredshed, hvorefter følger 

oplevelsen af at være blevet lyttet til og derefter de to øvrige forhold om, hvorvidt respondenten 

oplevede at det var forståeligt, hvad sagsbehandleren fortalte og hvorvidt respondenten oplevede at 

få tilbudt relevant hjælp og støtte til at komme tilbage til arbejdet. 

 



 
 

 

 

Side 10 

7. Yderligere kommentarer – åbent spørgsmål 

Godt og vel 500 respondenter har benyttet sig af muligheden for at bruge det åbne spørgsmål til at 

kommentere yderligere på sagsbehandlingen. I alt fylder besvarelserne ca. 40 A4-sider.  Det er 

naturligvis ikke muligt på fyldestgørende måde at analysere alle besvarelserne her, men i det 

følgende er nogle hovedlinjer i besvarelserne trukket frem. 

 

Som nævnt indledningsvist kan kommentarerne ikke anses som udtryk for et repræsentativt billede 

af, hvordan sygedagpengeansøgerne generelt oplever sagsbehandlingen, da der vil være et øget 

incitament til at formulere kommentarer, hvis man er utilfreds med sagsbehandlingen, men 

kommentarerne tegner et billede af områder der er centrale i ansøgningsprocessen.  

 

Skiftende sagsbehandlere eller skift rundt i systemet  

Kritikken i mange af de kommentarer der har negativ karakter handler om, at respondenter har 

oplevet mange skrift af sagsbehandler. Enkelte skriver, at det kan være befordrende for situationen 

at få en anden sagsbehandler, men det er langt de færreste. For den store dels vedkommende 

opleves det frustrerende og nogle angiver, at det understreger følelsen af at være en del af et 

system. 

 

Aftaler ikke overholdt 

En del af den kritik der kommer frem i kommentarerne handler om, at respondenterne ikke oplever 

at indgåede aftaler bliver overholdt. Flere giver udtryk for, at frister ikke overholdes.   

 

Manglende kommunikation 

Der er en del der giver udtryk for, at kommunikationen er mangelfuld og for en dels vedkommende 

er det en væsentlig årsag til deres utilfredshed. Nogle respondenter giver udtryk for, at det særligt 

er mangel på kommunikation, der gør skift og ikke overholdte aftaler frustrerende. Bedre 

kommunikation ville ifølge nogle respondenter gøre det lettere at acceptere ændrede aftaler eller 

skiftende sagsbehandlere. 

 

Venlige og imødekommende sagsbehandlere 

Flere respondenter giver udtryk for, at de har mødt venlige og imødekommende sagsbehandlere. 

Nogle er gennemgående positive, som når en fx skriver: ”Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp og 

støtte, jeg modtog”, mens andre giver udtryk for, at sagsbehandlerne er venlige og 

imødekommende og gerne vil gøre det godt, men at de ifølge respondenternes oplevelse på grund af 

travlhed ikke har mulighed det.   

 


