Samfundsøkonomisk potentiale ved
god håndhygiejne på arbejdspladsen

Ved Esben Anton Schultz, partner og ph.d. i økonomi
Oplæg på konferencen ”Hygiejne mod nye tider”
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Samfundsøkonomisk potentiale ved god
hygiejne og rengøring
§ God hygiejne og rengøring reducerer spredningen af bakterier og vira
§ Det reducerer antallet af sygedage og hospitalsindlæggelser
§ Det vil bl.a. føre til:
§ Højere arbejdsubud
§ Færre dødsfald
§ Færre sundhedsudgifter
§ Der er derfor et (uudnyttet) samfundsøkonomiske potentiale ved god hygiejne og
rengøring
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Samfundsøkonomisk potentiale ved god
hygiejne og rengøring
§ God hygiejne og rengøring reducerer spredningen af bakterier og vira
§ Det reducerer antallet af sygedage og hospitalsindlæggelser
§ Det vil bl.a. føre til:
§ Højere arbejdsubud
§ Færre dødsfald
§ Færre sundhedsudgifter
§ Der er derfor et (uudnyttet) samfundsøkonomiske potentiale ved god hygiejne og
rengøring
§ MEN: Der mangler systematisk viden om, hvor stort dette potentiale er
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Vores analyse
§ Sætter tal på, hvordan god håndhygiejne på arbejdspladsen kan bidrage til at
reducere sygefraværet i Danmark og derigennem øge det effektive arbejdsudbud
og skabe større samfundsøkonomisk værdi.
§ Med god håndhygiejne menes jævnlig brug af håndsprit.
§ Ser bort fra andre hygiejneindsatser (fx rengøring af dørhåndtag, kontaktpunkter
og andre overflader), fordi der – så vidt vides – ikke findes studier, som undersøger
sammenhængen mellem disse indsatser og sygefravær.
=>

Undervurderer formentligt det samlede samfundsøkonomiske potentiale ved
god hygiejne
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Hvad gør vi?
§ Tager udgangspunkt i eksisterende, videnskabelige studier, som har undersøgt
effekten af god håndhyiejne på sygefravær på arbejdspladser.
§ Trækker desuden på offentligt tilgængelige data om sygefravær mv.
§ Skelner mellem sygefravær pga. egen sygdom og børns sygdom
§ Fokuserer på de samfundsøkonomiske gevinster, der opstår som følge af et øget
arbejdsudbud og øget produktion (BNP). Det skyldes, at disse effekter kan
kvantificeres med størst sikkerhed.
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Forbehold
§ I vores beregninger er baseret på en række forsimplende antagelser
§ Bla. antages, at alle medarbejdere på danske arbejdspladser begynder at bruge
håndsprit (ingen brugte det før) – gælder dog ikke sundhedsvæsenet, hvor de
eksisterende hygiejneregler vurderes at være mere omfattende end jævnlig brug af
håndsprit.
§ Det er næppe realistisk. Derfor bør vores beregninger også betragtes som skøn for,
hvor stort potentialet er ved jævnlig brug af håndsprit.
§ Vores beregninger er desuden forbundet med nogen usikkerhed, bl.a. fordi de
baserer sig på få videnskabelige studier (statistisk usikkerhed og ekstern validitet)
§ Vores beregninger er derfor ikke et resultat, man kan sætte to streger under, men et
ædruligt forsøg på at vurdere, hvor stort potentialet er
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Sygefraværet i Danmark (egen sygdom)
§ I 2019 havde den gennemsnitlige
fuldtidsbeskæftigede ca. 8,5
sygefraværsdage om året i Danmark.
§ Det svarer samlet til ca. 16 mio.
sygefraværsdage eller et samlet
sygefravær på godt 73.400
fuldtidspersoner om året.
§ Fra 2013 til 2019 steg det
gennemsnitlige sygefravær med knap ½
dag per fuldtidsbeskæftiget om året.
Med en uændret beskæftigelse svarer
det til en stigning på godt 4.000
fuldtidspersoner.

Fraværsdage som følge af egen sygdom, 2013-2019
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Gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat
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Kilde: Statistikbanken, tabel FRA022.
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Sammensætningen af sygefraværet (egen
sygdom)
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Kilde: MedHelp (2019). Status og tendenser i sygefraværet.
Anm.: Korttidssygdom er defineret som sygemeldinger med en varighed på under 15 dage.

Årsag til sygefravær fordelt på længden af sygdom
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§ Knap 28 pct. af alle fraværsdage som
følge af egen sygdom i Danmark
skyldes infektionssygdomme. Svarer til
knap 4,5 mio. sygedage om året.
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Mentalt helbred

§ Mere end halvdelen af
korttidssygdommen skyldes infektioner;
godt 6 pct. af langtidsygdommen
skyldes infektioner.

5,8%

Bevægelsesapp
arat

§ Til gengæld udgør langtidssygdom
knap 60 pct. af alle sygedage

100%

Infektioner

§ Godt 94 pct. af alle sygemeldinger
skyldes korttidssygdom (<15 dage)

Sygemeldinger og sygedage fordelt på længden af sygdom

Kilde: MedHelp (2019). Status og tendenser i sygefraværet.
Anm.: Korttidssygdom er defineret som sygemeldinger med en varighed på under 15 dage.
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Sygefraværet i Danmark (pga. børns sygdom)
Fraværsdage som følge af børns sygdom, 2013-2019

§ Beskæftigede har i gennemsnit godt ½
fraværsdag om året pga. børns
sygdom. Dette har været nogenlunde
konstant fra 2013-2019.
§ Det svarer til ca. 1. mio. fraværsdage om
året, eller hvad der svarer til 4.600
fuldtidsbeskæftigede.
§ Skal ses i lyset af, at det typisk er de 2540-årige, som har yngre børn.
§ Potentialet er størst ved at reducere
fravær pga. egen sygdom.
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Kilde: Statistikbanken, tabel FRA022.
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Samlet samfundsøkonomisk tab ved sygefravær
Samfundsøkonomisk tab ved sygefravær, i alt:
60,4 mia. kr.

Sygefravær som følge af
egen sygdom: 56,7 mia. kr.

Sygefravær som følge af
børns sygdom: 3,7 mia. kr.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra statistikbanken. Tallene er opregnet til 2021-niveau ved brug af den
nominelle udvikling i BNP.
Anm.: Beregningerne er eksklusiv fravær i landbruget da Danmarks Statistik ikke indsamler tal for fravær i landbruget.
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Hvad finder vi?
Reduktion fravær pga. egen sygdom:
Arbogast et al. (2016), som undersøger
effekten af at give hver medarbejder
håndsprit og desuden placere håndsprit i
områder på arbejdspladsen, hvor mange
dagligt passerer. Finder, at håndsprit på
arbejdspladsen reducerer det samlede
sygefravær med 11,5 pct.
Reduktion af fravær pga. børns sygdom:
Ladegaard og Stage (1999), som
undersøger effekten ved at uddanne
personale, forældre og børn i håndvask
og hvornår der bør vaskes hænder. De
finder, at uddannelse i god håndhygiejne
reducerer institutionsbørns sygefravær
med 34 pct.
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-1,9 mio. fraværsdage
God håndhygiejne på arbejdspladser
kan reducere antallet af fraværsdage
med ca. 1,9 mio. om året.
+8.900 fuldtidsbeskæftigede
En reduktion på ca. 1,9 mio.
fraværsdage øger det effektive
arbejdsudbud med ca. 8.900
fuldtidsbeskæftigede om året.
+7,1 mia. kr. i værdiskabelse
Det øgede effektive arbejdsudbud
kan øge værdiskabelsen (BVT) i
Danmark med ca. 7,1 mia. kr. om
året.
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