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RKKP – Dansk Rygdatabase

• Forbedre kvaliteten for Rygpatienter i Danmark

• Data fra registre

• Tværsektorielt

• Tværfagligt

• 9 indikatorer, hvoraf én er: Tilknytning til arbejdsmarkedet



Tilknytning til arbejdsmarkedet

• Data skal kunne identificeres i DREAM

• DREAM er beskæftigelsesministeriets database

• DREAM indeholder informationer om skatte-finansierede 
udbetalinger

• Informationer er struktureret på ugebasis 

• Oplysninger om alle, der får udbetalinger fra det offentlig, kan 
identificeres 



Beskæftigelsesgraden (2009)

• Graden beregnes på baggrund af antal timer, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag 
pr måned (X/37 timer)

• Beskæftigelsesgraden stratificeres som

• 0 ingen indkomst: har ikke job eller får ‘løn’ andet sted fra

• 1 fuld tid = 37 timer

• 1+ mere end fuld tid og mere end 1 job



Tilknytning til arbejdsmarkedet

• DREAM indeholder IKKE korttidssygemeldinger

• DREAM indeholder langtidssygemeldinger, hvor der ydes refusion til arbejdsgiver

• DREAM indeholder IKKE informationer om IKKE skatte-finansierede udbetalinger

• DREAM indeholder IKKE oplysninger om de, der får udbetalinger fra forsikringer



Undtagelser

• Selvstændige betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag

• ‘White-collar’ får løn under sygdom, så de vil ikke kunne ses før de skifter
forsørgelsesgrundlag - opsiges

• Der beregnes ikke arbejdsmarkedsbidrag af sygedagpenge

• Timelønnede betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag



Kvalificering af beskæftigelsesgraden

• At vurdere i hvor høj grad beskæftigelsesgraden repræsenterer de grupper og 
ændringer, som vi ønsker

• Med henblik på om vi kan anvende beskæftigelsesgraden som indikator for stabil 
tilknytning til arbejdsmarkedet

• Og derved opnå et mål for effekt af de samlede tiltag ydet til rygpatienter 



Metode

• Kohorte fra Rygcenter Syddanmark: 16.931

• Alder 30-60 år (færre studerende og ingen på pension/efterløn)

• Alle rygdiagnoser

• Ikke permanent overgangsydelse ved baseline 



Ændring i beskæftigelsesgrad

• Ændring beregnes ved forskel mellem beskæftigelsesgraden 12 mdr
før baseline og 12 måneder efter (beregnet som gennemsnit af 3 
mdr).

• Raten er antal timer / 37 timer



Konklusion 1

• Anvendes beskæftigelsesgraden som udtryk for tilknytning til 

arbejdsmarkedet henledes opmærksomheden på at de, der er 

registreret ved beskæftigelsesgrad 0, kan være enten selvstændige 

eller langtidssygemeldte blue-collar worker. 

• Blandt dem, der er registreret ved beskæftigelsesgrad 30+, er der en 

mindre gruppe langtidssygemeldte white-collar workers. 



Konklusion 2

• Anvendes fald i beskæftigelsesgrad fra ét år før til ét år efter 

undersøgelse vil faldet kunne anvendes som udtryk for reduceret grad 

af tilknytning til arbejdsmarkedet. 

• Alternativt kan fastholdelse af >30 timer overvejes som indikator for i 

hvor høj grad udredning og behandling sikrer vedvarende tilknytning 

til arbejdsmarkedet.
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