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Forord
De fleste av oss kommer i kontakt med trygdeetaten i løpet av livet. Mange 
vil ha behov for eller rett til en trygdeytelse for en kortere eller lengre periode.
Samlingen av artikler i denne utgaven av «Arbeid, velferd og samfunn» viser at
vi vet stadig mer om menneskene bak tallene. Dette er viktig for å kunne forstå
hvilke forhold som driver den utviklingen vi ser og er en del av.

Om lag 600 000 mennesker i arbeidsdyktig alder står nå helt eller delvis utenfor
arbeidslivet på grunn av helsemessige problemer. Det er en stor utfordring å
begrense utstøtingen fra arbeidslivet. Arbeidet med å få til et inkluderende
arbeidsliv er et viktig redskap for å redusere sykefraværet og tilgangen til uføre-
pensjon. Både Aetat og trygdeetaten har viktige virkemidler som kan tas i bruk
her.

I de senere årene er det et stadig større antall mennesker som har problemer 
i hverdagen og i arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser. Mange av dem er
unge mennesker. Hvorfor er det slik, og hvilke utfordringer har vi i forhold til 
å introdusere og tilbakeføre disse menneskene til arbeidslivet? Vi har ønsket 
å sette denne problematikken på dagsorden, og flere av artiklene i denne 
artikkelsamlingen knytter seg til temaet psykisk helse.

Sosial- og helsedirektoratet er en nær og nødvendig samarbeidspartner for 
oss i arbeidet med å inkludere personer med psykiske lidelser i arbeidslivet.
Det har derfor vært naturlig å invitere Sosial- og helsedirektoratet til å forfatte
en artikkel hvor de beskriver viktige sider ved sitt arbeid for å fremme psykisk
helse. Sammen med bidrag knyttet til det trygdeetaten gjør gir den et bilde av
kompleksiteten i temaet, og samlet viser artiklene bredden og helheten i den
innsatsen som gjøres.

Neste år gjennomføres en av de største velferdsreformene i landets historie.
En ny arbeids- og velferdsforvaltning skal etableres i juli 2006. Hovedmålet er 
å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Samtidig skal de som ikke 
har muligheten til å være i arbeid, også sikres inntekt og oppfølging. Jeg tror 
at denne publikasjonen kan gi innblikk og kunnskap om de utfordringene vi 
står overfor i tiden fremover. Samtidig viser den behovet for en ny velferds-
forvaltning som kan fremme et mer inkluderende samfunn og arbeidsliv.

God lesning!

Nanna Stender
trygdedirektør
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For mennesker med psykiske lidelser er det å få dekket de

grunnleggende behov som bolig, nok penger å leve av og

meningsfulle daglige aktiviteter tilpasset egne forutsetninger,

det som er aller viktigst for livskvaliteten.

«At onsdag ikke er det samme som søndag». Dette sitatet illustrerer et

moment som mange av dem det gjelder trekker frem – å kunne skille

mellom hverdag og helg. Hvordan en skaper dette skillet, varierer imidlertid:

noen er på dagsenteret et par timer en eller to dager i uken, andre deltar 

på yrkesrettede attføringstiltak, mens andre igjen er i arbeid, enten helt eller

delvis.

– Vi er alle avhengige av noe å stå opp for. Jeg gleder meg hver eneste 

dag til å gå på jobb, sier Widar entusiastisk. For ham er det en gledesrus i seg

selv å ha en jobb han trives med og føler han mestrer. Drømmen er å bli fast

ansatt som vaktmester, slik at han kan klare seg helt uten trygdepenger.

Widar er en av mange som har kommet seg bort fra rusmisbruk og psykis-

ke vansker knyttet til dette, ved hjelp av et godt tjenestetilbud i kommunen

han bor i. Opptrappingsplanen for psykisk helse har som mål å bidra til at

Widar og alle andre med psykiske lidelser kan mestre hverdagen og ha en

god livskvalitet.

Målet for norsk psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i kommunene er
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at alle skal få det tilbudet de trenger, når og i den mengde de behøver det,

og at tilbudet er av tilstrekkelig god kvalitet. Arbeidslivet har legitime krav til

stabilitet og effektivitet, men kan også ha liten toleranse for « annerledeshet»,

med innslag av utrygghet og stereotypier i forhold til mennesker med psykis-

ke lidelser.

Når det gjelder hjelpeapparatet, har det vært manglende helhetstenkning

om medisinsk, yrkesrettet og sosial rehabilitering, for lite forpliktende samar-

beid mellom tjenesteledd og for svak satsing i kommunene. Behandlings-

apparatet har vært for ensidig orientert mot sykdom, og for lite opptatt av

arbeidsfunksjonen. Tilbudet til mennesker med psykiske lidelser må baseres

på et tett og forpliktende tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Alle som har

behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få utarbeidet en individuell

plan. Planen er et godt samhandlingsverktøy og skal sikre at den enkelte per-

sons behov for tjenester styrer både utformingen og sammensetningen av

dem. Fram mot 2009 vil kvaliteten på tjenestene bli satt i fokus. De overordne-

de målene i opptrappingsplanen er tydeliggjort slik at de er enklere å styre

etter, og slik at det blir mulig å evaluere dem. Brukerne skal oppleve at de 

faktisk får et bedre tilbud. For å få til dette kreves det et profesjonelt tjeneste-

apparat basert på tre hovedprinsipper: geografisk nærhet, involvering av 

brukerne og tjenester som har effekt.

Opptrappingsplanen for psykisk helse 
Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2008 (St.prp. nr. 63 (1997–1998)

har som mål å fremme uavhengighet og selvstendighet, og gjøre mennesker

med psykiske lidelser i stand til å mestre eget liv. De overordnede prinsip-

pene for opptrappingsplanen er at:

• psykiske lidelser skal forebygges

• ansvaret for tjenestene til mennesker med psykiske lidelser skal følge den

alminnelige ansvarsdelingen innen tjenesteapparatet

• brukernes behov skal avgjøre hvilket tilbud som skal gis ut fra et helhetlig

menneskesyn

• behandlingen skal gis i mest mulig åpne, normaliserte og frivillige former

• mennesker med psykiske lidelser skal kunne leve et mest mulig normalt liv,

med velferd, økt livskvalitet og deltakelse i samfunnet

Tilgjengelige tjenester er avgjørende for å lykkes med dette. Det handler om

kapasitet og kompetanse, men også om metoder, struktur og organisering av

tjenestene. I første del av planperioden har fokus vært rettet mot antall nye

stillinger i kommunene, antall polikliniske konsultasjoner og andre kvantitative

mål på tilgjengelighet. Vi skal ikke slippe tak i kapasitetsmålene, men i siste

del av planperioden vil fokus i større grad være rettet mot kvalitet, effekt 

og innhold i tjenestene. Kultur- og holdningsendringer i befolkningen og 

i tjenesteapparatet er sentrale elementer. Det samme er satsing på bruker-

medvirkning, både på system- og individnivå. Kvalitet på tjenestene handler

også om gode samhandlingsmønstre innenfor tjenesteapparatet.
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Personer med psykiske lidelser skal kunne bo i sin hjemkommune og motta

de tjenestene de trenger. Det vil si at kommunene skal sørge for at personer

med psykiske lidelser, i likhet med resten av befolkningen, får tilfredsstilt sine

grunnleggende behov i form av:

• en tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand

• å delta i arbeidslivet eller annen meningsfylt aktivitet

• å inngå i en sosial sammenheng

Spesialisthelsetjenesten skal gi god behandling til dem som trenger det når

de trenger det, og gi nødvendig veiledning og støtte til kommunenes helse-

og sosialtjenester. For å legge til rette for dette desentraliseres allmennpsykia-

trien gjennom utbygging av distriktspsykiatriske sentre (DPS) over hele landet.

Sentrene skal samarbeide tett både med kommunene, de psykiatriske syke-

husavdelingene og andre aktuelle instanser som Aetat og trygdeetat ut fra

brukerens behov.

Sentrale mål er derfor å:

• bedre tilgjengeligheten til tjenester og sikre lik tilgang til tjenestene 

uavhengig av bosted

• bedre kvaliteten på behandlingstilbudet

• bedre samhandlingen og kontinuiteten i tjenestetilbudet innad i og

mellom kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og tjenester fra

andre etater

• bedre ressursutnyttelsen innenfor tjenesteapparatet 

• øke brukernes deltakelse i utformingen av egen behandling

Arbeid – et viktig område i opptrappingsplanen
Integrering i arbeidslivet har betydning for den enkeltes identitet, stilling i

samfunnet og utviklingsmulighet. Manglende utnytting av arbeidsevnen vil 

i mange tilfeller føre til opplevelse av nederlag og svekket selvrespekt, og 

kan føre til sosiale og psykiske problemer.

Antall mennesker som er sykmeldt eller har uførepensjon på grunn av 

psykiske lidelser er høyt. Hvert år er rundt 60 000 personer sykmeldt av slike

årsaker, i kortere eller lengre tid. Mange av disse har problemer av begrenset

omfang, og kommer tilbake til arbeidslivet av seg selv. I motsatt ende av 

spekteret finner vi pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Opptrappingsplanen for psykisk helse påpeker at mennesker med psykiske

lidelser ofte har problemer i forhold til arbeidslivet. Satsing på arbeidsmarkeds-

tiltak slik at flere kan komme i arbeid, er et viktig element i planen. Videre

heter det at satsingen må ses i sammenheng med utbyggingen av behand-

lings-, etterverns- og aktivitetstilbud i kommunene. Bedre tilbud på disse

områdene er en forutsetning for at flere skal kunne benytte arbeidsmarkeds-

etatens tilbud. Fordi gruppen med psykiske lidelser krever ekstra innsats når

det gjelder veiledning, avklaring, oppfølging, tverretatlig samarbeid og for-

midling, er det helt nødvendig å styrke Arbeidsmarkedsetaten for å få full

nytte av tiltakene. Tilrådingen for 2006 var at arbeidsmarkedsetatens innsats
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skulle styrkes slik at 4000 flere personer med psy-

kiske lidelser kunne få et tilbud, og det ble antydet

et behov for 2000 flere arbeidsmarkedsplasser.

Dette ble kostnadsberegnet til 186 millioner kro-

ner i økte utgifter til personell og tiltaksplasser.

Utviklingen i antall yrkeshemmede
med psykiske lidelser 
Antall yrkeshemmede har økt sterkt de senere

årene. Tall fra Aetat viser at det i 1998 var registrert

i gjennomsnitt 53 100 yrkeshemmede, mens det i

2004 var 86 400 yrkeshemmede. Andelen personer

med psykiske lidelser blant yrkeshemmede ligger

på rundt 20 prosent. Gjennomsnittlig antall yrkes-

hemmede med psykiske lidelser som deltar i

arbeidsmarkedstiltak, har økt fra rundt 7000 perso-

ner i 1998 til rundt 13 700 i 2004 (se figur 1). Dette

er en større økning enn måltallet i opptrappings-

planen, som er på 4000.

I tillegg til at antall yrkeshemmede med psykis-

ke lidelser har økt sterkt fra 1998, har det også

skjedd en betydelig endring når vi ser på hvilke

typer av tiltak som nyttes. Som vi ser av figur 2,

har andel yrkeshemmede med psykiske lidelser i

ordinære virksomheter og under utdanningstiltak

økt fra 1998, mens andelen i arbeidsmarkedsbe-

drifter og mer uspesifiserte tiltak har gått ned.

Dette må sies å være en gledelig utvikling fordi

sannsynligheten for å komme tilbake i ordinært

arbeid er større.

Hva er oppnådd på området arbeid og
psykisk helse?
Ifølge tall fra Aetat ble det i 2004 brukt 2,6 milliar-

der kroner til arbeidsmarkedstiltak for personer

med psykiske lidelser. Dette beløpet inkluderer

både attføringsytelser finansiert av folketrygden,

og midler som ble stilt til rådighet over opptrap-

pingsplanen. Fra og med 1999 til og med 2005 har

det vært en gradvis økning av midler som er tilført

Arbeids- og sosialdepartementets (ASD) sitt bud-

sjett fra opptrappingsplanen; fra 18 millioner kro-

ner i 1999 til 83 millioner kroner i 2004. Dette har

gitt rom for rundt 700 nye tiltaksplasser.

I 2005 er ytterligere 20 millioner kroner (til sam-
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men 103 millioner kroner) tilført ASDs budsjett til målrettede tiltak. Disse mid-

lene er i sin helhet kanalisert til en storbysatsing i Oslo, Bergen, Trondheim og

Stavanger, og har gitt rom for ytterligere 150 nye tiltaksplasser samtidig som

det gir Aetat mulighet for å prøve ut ny metodikk.

Vilje viser vei 
Som et viktig ledd i opptrappingsplanen i satsingen mot arbeidslivet, ble

«Vilje viser vei – en systematisk tilnærming til arbeidslivet» igangsatt som et

toårig samarbeidsprosjekt. Målet for prosjektet er å utvikle relevante tilbud 

slik at flest mulig mennesker med moderate og alvorlige psykiske lidelser skal

kunne nyttiggjøre seg sine muligheter til arbeid. En helhetlig rehabiliterings-

tenkning legges til grunn. Prosjektets mandat er å gjennomføre et praktisk

rettet utviklingsarbeid basert på utprøving, erfaringsinnhenting og erfarings-

spredning. Prosjektet eies og drives av Aetat Arbeidsdirektoratet, finansieres

av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) gjennom opptrappingsplanen og

avsluttes våren 2006. «Vilje viser vei» har etablert en samarbeidsgruppe hvor

Aetat Arbeidsdirektoratet, Rikstrygdeverket og SHdir er representert. I tillegg

er det en bredt sammensatt referansegruppe hvor blant annet brukerorgani-

sasjoner er invitert med.

Det viktigste fra «Vilje viser vei»
• Det er etablert et nettverk med fylkeskontakter for Aetat, trygdeetaten og

fylkesmennene v/rådgiverne i psykisk helsearbeid. Dette har blant annet

bidratt til samarbeid og målrettet aktivitet lokalt.

• Behovet for å styrke personalressurser på fylkesnivå, lokalt og sentralt 

i Aetat Arbeidsdirektoratet/NAV med et særlig ansvar for oppfølging av 

satsingen i forhold til mennesker med psykiske lidelser er synliggjort.

• Viktigheten av individuell tilpasning og oppfølging er tydeliggjort.

• Utvikling av metoder og tiltak i forhold til målgruppen, herunder Aetats

storbysatsing, er i gang eller skal starte.

• Kompetanseheving/opplæring av ansatte i førstelinjen i Aetat og trygde-

etaten og sosialetaten (NAV). Forslag til felles opplæringspakke for første-

linjen utarbeides.

• Systematisering av kunnskap og kartlegging av gode tiltak og erfaringer

foretas som endel av prosjektet.

I siste del av opptrappingsperioden skal området som dreier seg om arbeid 

til mennesker med psykiske lidelser tydeliggjøres og styrkes. Oppmerksom-

heten vil i planens siste fase være rettet dels mot kapasitet, kompetanse og

metode innenfor en samordnet arbeidsmarkeds- og trygdeetat, og dels mot

gode samhandlingsmønstre mellom denne etaten og det øvrige tjenesteap-

paratet. I forhold til kapasitet, kompetanse og metode vil erfaringene fra 

«Vilje viser vei» være viktig i det videre arbeidet. Erfaringene fra dette prosjek-

tet understreker behovet for godt samarbeid og medvirkning fra aktuelle

instanser.
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Erfarings- og kunnskapsgrunnlag
Gjennom opptrappingsplanen har en skaffet til veie både et erfaringsgrunn-

lag og et kunnskapsgrunnlag av høy verdi framover. Ett av resultatmålene for

«Vilje viser vei» er å beskrive hvordan Aetat alene, og i samarbeid med andre

etater, kan bedre tjenestetilbudet ved gode arbeidsmetoder, bruk av virke-

midler og samordning av tiltak i forhold til andre etater.

Erfaringer så langt viser at personer med psykiske lidelser har behov for

lengre kartleggings- og avklaringsperioder, tettere oppfølging og sterkere

konsentrasjon om integrerende arbeidsrettede tiltak. Dette er erfaringer som

er viktige å ha med seg i en helhetlig strategi for å få folk med psykiske

lidelser (tilbake) i arbeid. Personer med psykiske lidelser er like uensartede

som resten av befolkningen. En del har lidelser med svingende sykdomsfor-

løp og varierende funksjonsnivå og arbeidsevne. Dette må det tas hensyn 

til i planlegging og arbeid både rundt den enkelte og på systemnivå.

Forsker Angelika Schafft ved Arbeidsforskningsinstituttet har jobbet mye

med temaet arbeid og psykisk helse. I Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr.

2/2005 peker hun på at de fleste virkemidler dreier seg om at arbeidssøkeren

skal prøve, trene, lære og kvalifisere seg, samtidig som hun påpeker at også

ledere, personalansvarlige og kolleger har et stort behov for praksislæring:

«De må lære hva som skal til for å inkludere en kollega som er psykisk syk, og

kanskje særlig hva de ikke behøver å være redde for. Tilbud som skal hjelpe

personer med psykiske lidelser til å komme i arbeid er ikke gode, om de ikke

også understøtter denne læringen og er gode tilbud for bedrifter!» 

Forskningsresultater fra Vilje viser vei – prosjekter
Oppsummert forskning fra rapporten «Arbeidsrettede tiltak for personer med

psykiske problemer»1 viser at individuell plassering og støtte (tilsvarer Arbeid

med Bistand) er det mest effektive tiltaket når en person med en alvorlig psy-

kisk lidelse har et uttalt ønske om å komme ut i ordinært arbeid. Nærhet til

reelle arbeidssituasjoner er en nøkkelfaktor i rehabilitering med sikte på

tilbakeføring til arbeid for denne målgruppen. Dette kan innebære langvarig

behandling, støtte og oppfølging når personene er i en reell arbeidssituasjon.

De fleste arbeidsrettede tiltak som benyttes i det norske velferdssystemet er

ikke tilfredsstillende vurdert med tanke på resultater. Det er store kunnskaps-

hull på feltet, og et åpenbart behov for å evaluere i hvilken grad tiltaksbruk

resulterer i en tilbakeføring til arbeid for denne målgruppen.

Forsker Geir Møller påpeker i sin rapport «Yrkeshemmede med psykiske

lidelser»1 at tett oppfølging er viktigere for mennesker med psykiske lidelser

enn for andre yrkeshemmede. De siste 15–20 årene har det vært en sterk

økning i antall personer på yrkesrettet attføring. I samme periode har andelen

av de yrkeshemmede med hoveddiagnose psykiske lidelser også økt.

Økningen i antall yrkeshemmede har vært sterkere for personer med psykiske

diagnoser enn for personer med somatiske diagnoser. Tidligere undersøkelser

har vist at yrkeshemmede med psykiske lidelser i Aetats tiltak har dårligere

jobbeffekt enn andre yrkeshemmede.

10

1 På oppdrag fra «Vilje viser vei» foreligger
blant annet følgende rapporter:
«Arbeidsrettede tiltak for personer med
psykiske problemer. En systematisk opp-
summering av internasjonal effektforsk-
ning» utført av daværende avdeling for
Sosialtjenesteforskning i SHdir 18. februar
2005 med dr. psychol. Pål Nystuen som
hovedforfatter.
«Yrkeshemmede med psykiske lidelser.
Tiltaksbruk og effekter», Telemarks-
forskning i Bø, Arbeidsrapport 6/2005, 
ved Geir Møller.
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Informasjon og holdninger
Inkludering i arbeidslivet dreier seg både om

kunnskaper og holdninger til psykisk helse og

sykdom så vel som konkrete tiltak. I forbindelse

med opptrappingsplanens informasjonssatsing

ble det etablert et eget prosjekt rettet mot

arbeidslivet, som Rådet for psykisk helse fikk

ansvar for. Prosjektet «Usynlig psyk» vil gjennom

dialog og konkrete informasjonsprosjekter synlig-

gjøre psykisk helse og problemer, der enkle grep

og tiltak for å tilrettelegge arbeidsplassen for dem

med psykiske plager trekkes frem.

Rådet for psykisk helse får midler over opp-

trapplingsplanen til å gjennomføre denne sats-

ningen, og har blant annet laget brosjyrer og

informasjonsmateriell rettet mot arbeidsgivere,

ledere og tillitsmannsapparatet.

I tillegg gir SHdir tilskuddsmidler over opptrap-

pingsplanen til enkelte andre aktuelle prosjekter

med vekt på utvikling av gode modeller og meto-

der. Arbeidslivstelefonen drives av Mental Helse

Norge og er et landsdekkende lavterskeltilbud

hvor alle som ønsker råd om trakassering og

mobbing, sykefravær, utstøting, lover og regler

kan ringe. Før Arbeidslivstelefonen ble gjort 

permanent fra og med 2005, var den et samar-

beidsprosjekt mellom Mental Helse Norge og

Arbeidstilsynet. SHdir bidro med tilskudd i pro-

sjektperioden.

KIS – kartlegging i sosialtjenesten
Det finnes også et grundig kartleggingsverktøy

beregnet på sosialtjenesten, som blant annet 

brukes til kartlegging av stønadsmottakeres

arbeidsevne. Dette verktøyet er utviklet i samarbeid

med brukerne, og har vært tilgjengelig siden høs-

ten 2004. Sosialkontorene skal sammen med bru-

kerne anvende dette for å kartlegge deres arbeids-

evne og klargjøre mulighetene for å komme i

arbeid eller på annen måte bli selvforsørget. Målet

er at halvparten av landets kommuner med innbyg-

gertall over 5000 skal ha tatt i bruk verktøyet innen

2006.

Bakgrunnen for utarbeidelse av verktøyet stam-

«Rundt 70 prosent som har vært langvarig sykemeldte

på grunn av psykiske problemer, mener sykdommen har

tilknytning til forhold på jobben. Husk at selvbildet får en

knekk ved psykiske lidelser. Alt man gjør for å bygge

opp selvbildet igjen hos den som er syk, er av det gode.

Deprimerte mennesker er veldig flinke til å kritisere seg

selv og å bryte seg selv ned.» Det sier psykolog Sara

Aarseth. Hun mener ledere sjelden har negative inten-

sjoner, men at det dessverre er mange ledere som ikke

tør ta opp saker åpent, og at mange gir opp før de har

prøvd.

«Vi har mer kontakt med folk som har lettere depresjo-

ner på grunn av livskriser, utbrenthet, stress og ulykker

på arbeidsplassen. Når ansatte tar kontakt gjør vi først

en avtale om samtale, for å kartlegge behovet for hjelp.

Noen ganger er det nok med et par samtaler. Andre må

motiveres for å ta imot annen hjelp eller behandling»,

sier Gunlaug Strønen, bedriftssykepleier og rådgiver 

ved Alna HMS-senter i Oslo. Hun mener det er viktig at

ledere tar psykisk helse på alvor, tenker forebyggende

og sørger for at det er et samsvar mellom ansvar, tempo

og oppgaver. (Rådet for psykisk helse, «Psykiske pro-

blemer og jobb»)



mer fra erfaringene som ble gjort i et nasjonalt tiltaksforsøk overfor personer

som har mottatt sosialhjelp over lang tid. Forsøket ble gjennomført i 13 av

landets kommuner og en delevaluering som ble foretatt av Høgskolen i Oslo

(Lødemel 2002). Evalueringen konkluderte med at sosialtjenesten mangler til-

strekkelig innsikt i brukernes behov og problemer. Tjenesten mangler også et

verktøy for å systematisere og strukturere informasjonen, slik at de kan få en

oversikt. Det gikk frem av forsøket at når tjenesteyterne involverer seg tettere

med brukerne, viser det seg ofte at problemene er mer komplekse enn det

som kommer frem under et kort møte hos en saksbehandler.

Kartleggingsverktøyet er tuftet på en grunnleggende respekt for enkelt-

individets frihet og rett til selvbestemmelse. Gjennom en stor grad av bruker-

medvirkning og dialog skal kartleggingen bidra til å styrke den enkelte bru-

kers mulighet for mestring og kontroll over sitt eget liv. (Mer informasjon om

kartleggingsverktøyet finnes her: http://www.tiltak.no/kis)

Et arbeidsliv i endring
Knapphet på arbeidskraft og et arbeidsliv preget av omstilling og kontinuer-

lig endring tilsier at innsatsen for å inkludere og hindre utstøtelse fra arbeids-

livet må fortsette med styrket intensitet.

Vi vet at et høyt omstillingstempo påvirker folks psykiske helse på en negativ

måte. Offentlige virksomheter må også i større grad inkludere arbeidstakere

med redusert funksjonsnivå, herunder psykiske lidelser.

Utfordringer i det videre arbeidet
En god psykisk helse er en forutsetning for å fungere i arbeidslivet over tid.

Psykiske plager hos den del av befolkningen som er i yrkesaktiv alder, med-

fører årlig at et betydelig antall dagsverk ikke blir utført. Psykiske lidelser og

vansker innebærer dermed en svekket livskvalitet for den enkelte og betyde-

lige kostnader for samfunnet.

Hvert år har vi i Norge rundt 60 000 sykmeldinger knyttet til psykiske

lidelser og vansker. Personer med lette til moderate psykiske lidelser, som

angst og milde depresjoner, utgjør rundt 85 prosent av dem som blir syk-

meldt på grunn av psykiske lidelser. Gjennomgående er disse sykmeldings-

tilfellene av lengre varighet enn sykmeldinger i gjennomsnitt. Denne pasient-

gruppen skal vanligvis følges opp av fastlegen. Fastlegenes rolle i forhold til

personer som sykmeldes som følge av psykiske lidelser er klar. Vi må imidler-

tid se nærmere på om fastlegene som gruppe har tilstrekkelig kompetanse i

forhold til adekvat oppfølging og behandling av denne gruppen av sykmeld-

te. Denne utfordringen berører også spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten har ikke ressurser til å prioritere hele gruppen av de

«lette» pasientene. Vi må da ha gode systemer for å fange opp sykmeldte 

personer med psykiske plager som kan utvikle seg til mer alvorlige lidelser,

slik at vi totalt sett får utnyttet spesialisthelsetjenesten best mulig.

Gruppen av privatpraktiserende, både avtalespesialister og privatpraktise-

rende psykologer og psykiatere uten avtale, må utnyttes i et behandlings-
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«Lavere funksjonsgrad betyr mindre
arbeidskapasitet, men det betyr ikke
at kompetansen forsvinner. Du må
ikke jobbe hundre prosent for å ha
en verdi. En medarbeider kan være
veldig kompetent selv om vedkom-
mende jobber halv tid.»

Det sier konserndirektør Rune Bjerke 
i Hafslund, som ikke ville miste Frode
Geitvik som informasjonsdirektør
selv om Geitvik ikke kunne fungere
100 prosent. Bjerke tror fleksibilitet er
helt nødvendig for syke mennesker
med nedsatt kapasitet.

Hele livet til Frode Geitvik dreide seg
om jobb og karriere – helt til han en
dag ble utsatt for en alvorlig sykkel-
ulykke, og ikke kunne klare full jobb
lenger. Nå er han 70 prosent ufør, og
har vært nødt til å innse at han aldri
blir helt frisk.

(Rådet for psykisk helse, Psykiske 
problemer og jobb)



opplegg. I dag har de aller fleste av disse behandlerne lange ventelister.

Avtalespesialistene er en viktig del av det offentlige tjenestetilbudet, og pasi-

entene som får tilbud her, får refundert en del av kostnadene. Det er dyrt for

den enkelte å få behandling hos privatpraktiserende psykologer og psykia-

tere uten avtale. Høye behandlingskostnader for den sykmeldte kan skape

større sosiale ulikheter og føre til at noen grupper ikke har råd til å benytte

seg av tilbudet. Dette er en utfordring i seg selv som er viktig å gripe fatt i.

I underkant av 14 000 personer med psykiske lidelser er årlig på ulike typer

tiltak i regi av arbeidsmarkedsetaten. Disse personene kan være i ordinær 

virksomhet, i en arbeidsmarkedsbedrift, eller – i flest tilfeller – i en utdannings-

situasjon. Personer på tiltak i regi av arbeidsmarkedsetaten har gjennomgående

en moderat eller alvorlig psykisk lidelse. Gjennom prosjektet «Vilje viser vei»

begynner vi å få kunnskap om virkningsfulle metoder for at personer i denne

gruppen kan vende tilbake til ordinært arbeid eller utnytte egen arbeidsevne

gjennom tiltak i regi av arbeidsmarkedsetaten. Det er imidlertid behov for

ytterligere kunnskap på dette området.

Det har vært en økning av folk som blir arbeidsuføre på grunn av psykiske

lidelser, og særlig blant de yngre. Samtidig har det vært en økning av tiltak.

Når det strammes inn på rehabiliteringspenger, kan konsekvensen ofte bli

uføretrygd for dem med tyngre psykiske lidelser.

Vi vet lite om hvilken relasjon gruppen md de tyngste psykiske lidelsene

har til arbeidslivet. Lidelsene har ofte vært til stede over lang tid, og mange i

denne gruppen mangler arbeidserfaring. De har derfor ikke opparbeidet seg

rettigheter i forhold til trygdesystemet.

Selv om mye gjenstår også for denne gruppen, kan en innenfor rammen

av opptrappingsplanen og satsingen mot arbeidslivet som dokumenteres

gjennom «Vilje viser vei», sies å ha kommet lengst for gruppen med modera-

te og alvorlige psykiske lidelser. I arbeidet framover er det nødvendig i større

grad å rette oppmerksomheten mot gruppen med lette eller moderate psy-

kiske lidelser. Det samme gjelder for gruppen med de tyngste lidelsene 

og mest sammensatte behov.

For gruppen med lette eller moderate lidelser er det viktig å komme inn

med adekvate tiltak på et tidlig stadium. Det brukes mye ressurser (omtrent

90 prosent) langt ute i behandlingskjeden, og lite i første fase av sykmeldings-

perioden. Hvis personer med lettere psykiske lidelser får rask og adekvat

behandling, kan dette bidra til at flere kan bli i lønnet arbeid i ordinær virk-

somhet.

En viktig utfordring knyttet til de alvorligst psykisk syke og også til perso-

ner i mellomgruppen, er hvordan tiltak i tilknytning til arbeid og andre

meningsfylte aktiviteter legges til rette og gjennomføres i kommunene. Her

står vi som samfunn fortsatt overfor store utfordringer. Det samme gjelder

samarbeid mellom psykisk helsearbeid i kommunene og andrelinjetjenesten.

Dette belyses i en rapport fra Telemarksforskning2 som har evaluert arbeids-

og fritidstiltak som en del av opptrappingsplanen. Rapporten viser at mange

tiltak fungerer godt, men at samfunnet kan få mer ut av ressursene, og at

13
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2 Evaluering av opptrappingsplan for psykisk helse
– arbeids- og fritidstiltak. Situasjonsbeskrivelse
høsten 2004, Solveig Flermoen.Tf-notat nr. 1/2005
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menneskene på tiltak kan få en bedre arbeidshverdag dersom etatene samar-

beider bedre og tettere.

Det bør også foretas en systematisk kartlegging i forhold til arbeidskapa-

sitet og psykiske problemer. En slik kartlegging bør inkludere også dem med

de tyngste og mest sammensatte behovene. Her vet vi i dag svært lite.

Bevisstheten har vært lav omkring funksjonsvurderinger på dette området.

I tillegg øker kravene i arbeidslivet – mennesker med psykiske lidelser trenger

fleksibilitet, virksomheter trenger stabilitet.

Hovedutfordringen framover
Hvordan kan vi bidra til at færrest mulig faller ut av det ordinære arbeidslivet

– for kortere eller lengre perioder? Og hvordan kan vi på best mulig måte

bidra til at de alvorligst syke som ønsker å arbeide kan få til dette? Det ideelle

er færrest mulig på attføring, færrest mulig sykmeldt og kortest mulig sykmel-

dingsperioder. Forebyggingsarbeidet bør rettes både mot arbeidslivet/bedrif-

tene, ny arbeids- og velferdsordning og primærhelsetjenesten. Erfaringene

viser at det er behov for en helhetlig tilnærming som favner hele gruppen 

av mennesker med psykiske lidelser.

Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepar-

tementet å utarbeide en strategi for arbeid og psykisk helse. I utarbeiding av

strategien står Aetat, trygdeetaten og utdanningsmyndighetene sentralt. Men

også brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, yrkesorganisasjoner, kom-

munene og andre relevante parter må trekkes inn i arbeidet med strategien

etter behov. Strategien skal blant annet ses i sammenheng med avtalen om

Inkluderende Arbeidsliv (IA) og andre satsninger som f. eks. Ny arbeids- og

velferdsordning (NAV).

Ideelt sett skal samhandling mellom alle instansene blåse liv i slagordet

«brukeren i sentrum». Gjennom et helhetlig strategiarbeid skal vi identifisere

flaskehalsene og trekke veksler på alt tilgjengelig erfarings- og kunnskaps-

materiale, slik at vi sammen kan gi et tjenestetilbud basert på brukerens

behov og forutsetninger.
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Stafett for bedre 
psykososialt arbeidsmiljø
Stafetten «Jobb for livet» skal gå i fem år, fra 

10. oktober 2002 til 10. oktober 2007. Bedrifter

som deltar i stafetten, får 100 000 kroner hver 

til tiltak for å bedre den psykiske helsen på sin

arbeidsplass. Bedriftene bestemmer selv hva 

slags type tiltak pengene skal brukes til. NSB og

McCann var først ut. Rådet for psykisk helse har

valgt ut de to bedriftene, og i begrunnelsen heter

det at NSB i perioder må tåle negativ mediefokus

og kritikk fra brukerne, og at mange av NSBs

arbeidstakere derfor blir utsatt for sterkt psykisk

press. McCann Norge er en helt annen type

bedrift. Som et Oslo-basert reklame- og kommu-

nikasjonskonsern er bedriften omspunnet med

myter om jappeungdom, 100-timers uke og høyt

stressnivå – og med ansatte som er nødt til å

takle presset. McCann Norge har satt igang kon-

krete tiltak for sine ansatte, som gratis psykolog-

hjelp og stille rom til bruk i arbeidstiden, og dette

er tiltak som Rådet vil stimulere til i fortsettelsen.

(Rådet for psykisk helse)

God oppfølging
Erlend droppet ut av skolen da han var 16 år.

Han har diagnosen ADHD og var ikke fornøyd

med tilbudet han fikk fra skolen. God oppfølging

fra Utekontakten i hjemkommunen førte ham ut 

i arbeidslivet. Erlend var stappfull av energi. Selv

om han drev med rullebrett, modellbygging og

hadde mange andre interesser, var det uheldig 

at han ikke hadde en jobb å gå til. Etter at moren

tok kontakt med Utekontakten, kom to miljø-

arbeidere hjem til familien og etablerte et nært

og godt forhold til Erlend.

Erlend var raskt ute med å si at han ville bli

søppelmann. Det var det han alltid hadde svart

lærerne når de spurte hvorfor han ikke fulgte

med i timen. Og søppelmann ble han. Ute-

kontakten søkte om yrkesrettet attføring for

Erlend og gjorde avtale mellom Aetat og reno-

vasjonsbedriften han begynte å arbeide i.

(Idébanken – inkluderende arbeidsliv )

KRAMI-prosjektet i Sverige 
KrAmi er forkortelse for «Kriminalvård» og

«Arbetsformidling» og er et prosjekt svenske

myndigheter har satt i gang blant annet i Malmø.

Det er et strengt opplegg for oppfølging av straf-

fedømte etter soning, og har gitt svært gode

resultater både for den enkelte og for samfunnet.

Målet er fast jobb og et liv uten forbrytelser. Tre

ufravikelige regler gjelder: De straffedømte må

komme seg på jobb i rett tid, holde seg rusfrie 

og ikke drive kriminell virksomhet. Det må de 

skrive under på. De ansatte prøver å finne private

arbeidsgivere som trenger folk. Bedriftene kan få

støtte det første året. Mange av de straffedømte

har diagnosen ADHD, og disse blir av flere

arbeidsgivere – spesielt innen bygg- og anleggs-

bransjen – sett på som en enorm ressurs.

Noen gode eksempler 



For første gang har Rikstrygdeverket systematisert opplysninger

om bruken av trygdeytelser og virkemidler for personer med

psykiske lidelser. Psykiske lidelser er årsaken til nesten hver

femte sykmelding og hver fjerde uførepensjonering. For trygde-

etaten, behandlingsapparatet og arbeidslivet blir det en utfor-

dring å bidra til at personer med psykiske lidelser ikke mister

fotfestet i arbeidslivet.

Mennesker med psykiske lidelser utgjør en stor andel av dem som står uten-

for arbeidslivet på grunn av sykdom. Både arbeidslivet og trygdeetaten møter

utfordringene knyttet til det å inkludere flere med psykiske lidelser i arbeids-

livet. Psykiske lidelser er årsak til omfattende sykefravær og uførepensjonering

og innebærer store kostnader for folketrygden. Samtidig er arbeidsdeltakelse

av stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Opptrappingsplanen for psy-

kisk helse går nå inn i siste fase, og det signaliseres økt innsats innenfor feltet

arbeid og psykisk helse.

De psykiske lidelsene er ikke en ensartet sykdomsgruppe, men omfatter 

alt fra lettere depresjoner og angsttilstander til alvorlig psykisk sykdom som

schizofreni og manisk-depressiv lidelse. Rikstrygdeverket har sett nærmere på

hvilke utviklingstendenser trygdestatistikken viser for disse gruppene, spesielt

når det gjelder sykepenger og uførepensjon. Også trygdeetatens virkemidler
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Psykisk helse og IA                                   

Av: Kari Paulsen , Ole Alexander
Opdalshei og Katrine Røren , Arbeids- og
rehabiliteringsdivisjonen, Rikstrygdeverket

INKLUDERING 
ELLER UTSTØTING? 
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I n k l u d e r i n g  e l l e r  u t s t ø t i n g ?  

er gjennomgått, med tanke på hvilke virkemidler vi har å tilby i oppfølgingen

av sykmeldte, og hvordan noen av disse virkemidlene benyttes av personer

med ulike psykiske lidelser.

Sykefraværsutviklingen generelt 
Historisk sett har det vært store forskjeller i sykefraværet her i landet. Ser vi de

siste 20 årene under ett, var det grovt sett en vekst i sykefraværet fra midten

av 1980-tallet og frem til slutten av 1980-tallet. Nedgangen som da startet,

varte frem til midten av 1990-tallet. Fra 1995 og fremover var det en markant

vekst i sykefraværet med en topp første halvår 2004. Fra og med andre halvår

2004 har det vært en betydelig nedgang i sykefraværet slik at nivået første

halvår 2005 er omtrent som for sykefraværet var i 2001. I 2004 var folketryg-

dens utgifter til sykepenger på 26,8 milliarder kroner.

Det er lansert flere mulig forklaringer på hva som kan være årsakene til slike

svingninger i sykefraværet over tid. Sandmanutvalget1 konkluderte med at 

det ikke er én enkelt faktor som kan forklare variasjonen i sykefraværet. Det er

snarere flere og sammensatte årsaksfaktorer. Den betydelige nedgangen i syke-

fraværet fra sommeren 2004 må ses i lys av Intensjonsavtalen om et inklude-

rende arbeidsliv og de endringene som har kommet som følge av den.

Det er snart fire år siden Intensjonsavtalen om et mer inkluderende

arbeidsliv ble inngått mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Kjernen i avtalen er at ansvaret for å forebygge og redusere sykefraværet 

i hovedsak ligger på arbeidsplassen, og i tettere dialog med arbeidstaker og

arbeidsgiver. Det offentlige skal primært bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i

den aktivitet som skjer på arbeidsplassen.

Rundt 7600 virksomheter har inngått samarbeidsavtale med trygdeetaten

og blitt IA-virksomheter. Dette er virksomheter som ønsker å legge til rette for

et inkluderende arbeidsmiljø, forebygging av sykefravær og god oppfølging

av arbeidstakerne.

1 Sandmanutvalget var et offentlig utvalg
som ble satt ned i 1999 for å se nærmere på
mulige faktorer som kunne forklare veksten 
i sykefraværet, og foreslå tiltak som kunne
redusere veksten. Utvalget presenterte sin inn-
stilling høsten 2000 (NOU 2000:27).



Tydelig økning i sykefravær på grunn
av psykiske lidelser 
Tabell 1 viser andelen sykepengetilfeller i 1995,

2000 og 2004 som har en psykisk diagnose. Som

nevnt innledningsvis omfatter betegnelsen psy-

kiske lidelser flere ulike typer lidelser som varierer

både i alvorlighetsgrad og intensitet, og som 

krever forskjellig behandlingsform. Vi har derfor

valgt å presentere tall både for psykiske lidelser

totalt og for noen underkategorier innenfor psy-

kiske lidelser. Vi understreker at selv innenfor disse

underkategoriene vil det eksistere store forskjeller

når det gjelder lidelsens alvorlighetsgrad og

intensitet.

Vi ser at det har vært en tydelig økning i antall

sykefraværstilfeller med en psykisk diagnose.

Andelen har steget fra 11,6 prosent i 1995 til 

17,6 prosent i 2004. Det innebærer at det i 2004

var ca. 83 000 sykefraværstilfeller med psykisk

lidelse som årsak, utover arbeidsgiverperioden.

Hovedtyngden av dem som har en psykisk

lidelse, finnes innenfor diagnosegruppen depres-

sive lidelser. I 2004 utgjorde denne gruppen ti

prosent av alle sykefraværstilfeller. Ser vi perioden

1995 til 2004 under ett, går det frem at den rela-

tive veksten har vært størst innenfor diagnose-

gruppen nevrotiske tilstander. Denne har økt 

fra 1,7 prosent av alle sykepengetilfeller i 1995 

til 5,4 prosent i 2004.

Tabellen viser med andre ord at psykiske

lidelser er en viktig årsak til sykefravær her i 

landet. Tallene i tabellen gjelder antall tilfeller og

ikke personer. Da enkelte personer er registrert

med flere sykefraværstilfeller i løpet av ett år, er

det ikke noe «en til en» forhold mellom antall til-

feller og antall personer.

For å supplere bildet vil vi også peke på at

omtrent 33 prosent av de sykemeldte som har

gått over på rehabiliteringspenger de siste årene,

har en psykisk lidelse.

Flere får uføreytelser 
Når det gjelder uførepensjonsområdet har det

vært en jevn vekst i antallet personer som mottar

uføreytelser. I 1980 var det 159 000 personer som

mottok en uføreytelse, i 1990 var antallet 234 000,

mens det per 30. juni 2005 er 315 409 som får en

uføreytelse. Antall nye uførepensjonister har like-

vel variert fra år til år, med en topp i 1998–1999

da tilgangen var på om lag 33 000 nye uførepen-

sjonister i året. I 2004 var folketrygdens utgifter til

uføreytelser 41 milliarder kroner.

Fra og med 1. januar 2004 ble uføreordningen

delt i en tidsbegrenset uførestønad og en varig

uførepensjon. Formålet med å innføre en tidsbe-

grenset uførestønad er å hindre at personer med

helseproblemer blir varig utstøtt fra arbeidslivet.

Psykiske lidelser og uførepensjon
Tabell 2 viser andelen nye uførepensjonister med

diagnoser knyttet til psykiske lidelser i årene 1996,

2000 og 20032. Vi har valgt å se på nye uførepen-

sjonister disse årene, da tallene for denne grup-

pen i større grad fanger opp eventuelle endringer

i diagnosesammensetningen enn de som gjelder

det totale antallet uførepensjonister.

Vi ser at hver fjerde til femte nye uførepensjo-

nist har en psykisk diagnose. I 2003 medførte det

at mer enn 7000 personer ble vurdert arbeids-

uføre på grunn av en psykisk lidelse.

Hovedtyngden ligger innenfor kategoriene

nevroser, atferds- og personlighetsforstyrrelser

samt affektive lidelser. Når det gjelder nye uføre-

pensjonister, viser tabellen at utviklingen fra 1998

til 2003 er preget av stabilitet for disse diagnose-

gruppene.

Selv om vi her har konsentrert oss om nye

uførepensjonister, er det viktig å ha med seg at 

av de rundt 310 000 personene som mottok

uførepensjon ved utgangen av 2004, var det over

94 000 personer som hadde en psykisk diagnose.

Andelen nye uførepensjonister med psykisk

diagnose er markant høyere enn andelen syk-

meldte med slike diagnoser. Når vi vet at de aller

fleste som mottar uførepensjon har en periode

med sykepenger i forkant, er dette verdt å merke

seg. Det er minst tre forhold som kan antas å for-

klare dette. Det ene er at psykiske lidelser i større

grad enn mange somatiske lidelser fører til varig

arbeidsuførhet. Det er flere med somatiske
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lidelser som blir friskmeldt etter en periode med

fravær. Dette er i og for seg ikke så rart siden man

blant de sykmeldte også vil finne en stor andel

som er sykmeldt pga. typiske infeksjonssykdom-

mer som influensa og luftveisinfeksjoner, eller pga.

andre ting som f. eks. benbrudd. Disse personene

vil aldri på dette grunnlaget kunne søke om en

uføreytelse, siden disse lidelsene er midlertidige.

En annen forklaring kan være at hos personer som

sliter med såkalte sammensatte lidelser – ofte en

kombinasjon av somatisk og psykisk lidelse – 

er de somatiske lidelsene mest synlige tidlig i syk-

domsforløpet, mens det på et senere tidspunkt er

den psykiske lidelsen som i større grad forårsaker

arbeidsuførheten. En tredje forklaring kan være at

psykiske problemer kan bli forsterket jo lengre

man står utenfor arbeidslivet, da passivitet kan 

føre til tap av nettverk, selvtillit, osv.

For å få et helhetlig bilde av uføreområdet og

psykiske lidelser er det særlig to andre tendenser

som det er viktig å ha med seg. Artikkelen Arbeids-

erfaring blant unge uførepensjonister i denne publi-

kasjonen, viser at det er særlig i de yngre alders-

gruppene at uførepensjoneringen øker. Psykiske

lidelser og atferdsforstyrrelser er hoveddiagnosen

hos 54 prosent av dem som blir uførepensjonister

før de har fylt 35 år. En annen tendens er at men-

nesker med langvarige psykiske problemer får en

tidsbegrenset uførestønad snarere enn en varig

uførepensjon. Av nye uførepensjonister har ca. 25 

prosent en psykisk lidelse, mens denne andelen 

er 35 prosent blant mottakerne av tidsbegrenset

uførestønad. Dette er i tråd med intensjonen om 

at man i større grad enn tidligere skal legge vekt

på tilbakeføring til arbeidslivet for denne gruppen

stønadsmottakere.

Tilrettelegging i arbeidslivet 
Mennesker med psykiske lidelser kan ha svært

varierende funksjonsnivå. Diagnose og alvorlig-

hetsgrad er ikke nødvendigvis avgjørende for om

deltakelse i arbeidslivet er mulig; det kan like mye

være et spørsmål om tilrettelegging eller tilpas-

ning av arbeidet.

Dialog med arbeidsgiveren vil være viktig når
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2 Årsaken til at vi kun bruker tall tilbake til 1998 er endringer i diagnoseklassifi-
kasjon som gjør det vanskelig å sammenligne tidligere år. Årsaken til at vi bru-
ker 2003 tall at vi får et bedre  historisk sammenligningsgrunnlag med tanke
på endringene som ble iverksatt 01.01.04 – jf. del 2.

Tabell 1. Andel erstattede sykepengetilfeller med 

psykiske lidelser* i 1995, 2000 og 2004. Prosent

1995 2000 2004

Psykiske lidelser 11,6 15,7 17,6

Psykoser 0,44 0,45 0,30

Angstilstander 1,16 1,23 1,23

Nevrotiske tilstander 1,69 3,48 5,43

Depressive lidelser 7,59 9,89 10,03

Personlighetsforstyrrelser 0,09 0,06 0,04

Alkohol- og stoffmisbruk 0,33 0,27 0,23

Andre psykiske lidelser 0,25 0,29 0,33

Totalt antall tilfeller (N) (316 114) (501 708) (471 615)

Kilde: Rikstrygdeverkets sykepengeregister. Inneholder fravær utover  arbeids-
giverperioden som er de første 16 dagene av et fravær.

Tabell 2. Andel nye uførepensjonister med psykiske lidelser*  

i 1998, 2000 og 2003. Prosent

1998 2000 2003

Psykiske lidelser og 

atferdsforstyrrelser 22,8 23,9 24,4

Fordelt på:

Organiske psykiske lidelser/

schizofrene og paranoide lidelser 2,7 2,8 2,4

Affektive lidelser 6,3 6,8 7,6

Nevroser og atferds- og 

personlighetsforstyrrelser 10,6 11,7 11,8

Psykiske lidelser pga. rusmisbruk 1,9 1,5 1,4

Psykisk utviklingshemming 1,3 1,0 1,1

(Antall nye uførepensjonister) (33 290) (29 679) (28 843)

* Det benyttes ulike diagnoseklassifikasjonssystemer innenfor områdene syke-
fravær og uførepensjon, og underkategoriene skiller seg derfor noe fra hveran-
dre i tabell 1 og 2.



en arbeidstaker trenger støtte for å komme tilbake i arbeid og unngå å miste

fotfestet i arbeidslivet. Det kan for eksempel dreie seg om å avtale en mer

fleksibel arbeidssituasjon som tar hensyn til det psykiske helseproblemet.

Det er visse kjennetegn ved de ulike diagnosene som en bør ta hensyn til

ved oppfølging i forhold til arbeid. Heftet «Oversikt over psykiske sykdommer

– og konsekvenser på jobb» er utarbeidet av psykolog Sara Aarseth og utgitt

i et samarbeid mellom Rikstrygdeverket og Rådet for psykisk helse. Her gis en

kort beskrivelse av de vanligste psykiske diagnosene, de vanlige behandlings-

formene, hvordan arbeidsevnen påvirkes og hvilke hensyn som er viktige å ta

i forhold til oppfølging på arbeidsplassen. Sitatene i margen gir noen eksem-

pler på hva som kan være viktig å tenke på i oppfølgingen på arbeidsplassen.

For en del personer med psykiske lidelser kan manglende mestringsevne 

i forhold til det å takle arbeidssituasjonen være en like stor utfordring som

selve sykdommen. Da vil den beste hjelpen være oppfølging fra fagpersoner

som ser hva som skal til for at arbeidsforholdet kan opprettholdes.

Spørsmålet er om velferdssystemet har tiltak og støtteordninger som kan iva-

reta disse behovene.

Tiltak og virkemidler
Yrkesrettet attføring og ulike tiltak i regi av Aetat skal bidra til at personer

som står utenfor arbeidslivet kommer tilbake til eller over i arbeid. I forbin-

delse med Opptrappingsplanen for psykisk helse er disse tiltakene styrket.

Aetats prosjekt Vilje Viser Vei har gjort gode erfaringer når det gjelder arbeids-

metodikk og behovet for tverrfaglig samarbeid for denne målgruppen.

Det er imidlertid like viktig å sørge for at de personer som fortsatt har et

arbeidsforhold, ikke faller ut av arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser.

Ivaretakelse av ansatte som får psykiske vansker, krever et godt oppfølgings-

arbeid på arbeidsplassen. Trygdeetaten har en viktig oppgave i å bistå

arbeidstaker og arbeidsgiver slik at nødvendig tilrettelegging blir gjennom-

ført.

Trygdeetatens virkemidler for å støtte opp under tiltak på arbeidsplassen er

blant annet:

• Graderte sykepenger 

• Aktiv sykmelding

• Kjøp av helsetjenester 

• Tilretteleggingstilskudd til arbeidsgiver

• Reisetilskudd til arbeidsreiser

• Unntak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig eller kronisk sykdom

• Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut

• Hjelpemidler på arbeidsplassen

Det er også etablert ulike ordninger for å bidra til at uføre kan komme tilbake

i arbeid:

• Rett til å få tilbake tidligere pensjon etter arbeidsforsøk

• Rett til å beholde uføreytelsen under hospitering/arbeidsforsøk
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Viktig å tenke på
i oppfølgingsarbeidet

(sitater hentet fra heftet «Oversikt

over psykiske sykdommer og konse-

kvenser på jobb)

«En av fem sykmeldinger handler om

psykisk sykdom. Det betyr at de fleste

ledere må forholde seg til medarbei-

dere som blir psykisk syke. Mennesker

med psykiske lidelser er like forskjelli-

ge som alle andre. Det er derfor van-

skelig å generalisere og gi en enkel

oppskrift på hvordan de kan møtes

på best mulig måte.Varme, trygghet,

tydelighet og åpenhet er viktig når

man skal hjelpe sykmeldte med psy-

kiske lidelser tilbake i jobb.»

«Hvordan følge opp medarbeidere

med psykoser? Det er svært viktig 

at de blir møtt med varme og imøte-

kommenhet. Samtidig bør leder være

realistisk i forhold til hvor stort ansvar

vedkommende bør påta seg etter 

en sykmelding grunnet psykose.

Tilbakeføring til arbeid kan gjerne

skje i samarbeid med behandler. Det

vil være fornuftig å bruke tiltak som

aktiv sykmelding eller gradert syk-

melding.»

«Mennesker som blir sykmeldt for

depresjon, trenger å bli møtt med

varme og omtanke. De er ofte svært

selvkritiske, og kritikk og høye krav fra

andre kan forsterke dette. Inntil de blir

bedre av depresjonen, bør de oppleve

at lederen viser forståelse for situasjo-

nen, samt at de er verdsatt som

arbeidstakere.»



• Forsøk med uførepensjon som lønnstilskudd

Alle disse ordningene er generelle og kan benyttes uavhengig av diagnose.

I hvilken grad de benyttes av personer med psykiske lidelser, kan fortelle noe

om hvorvidt virkemidlene er hensiktsmessige i forhold til denne målgruppen.

Psykiske lidelser og bruk av virkemidler
Rikstrygdeverket har sett nærmere på i hvilken grad ordningene med gradert

sykmelding, aktiv sykmelding og kjøp av helsetjenester benyttes av personer

med psykiske lidelser.

• Graderte sykepenger er en kombinasjon av arbeid og sykepenger. Ordningen

avtales som regel mellom den sykmeldte og behandlende lege dersom

arbeidstakeren kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, men har behov for

redusert arbeidstid.

• Aktiv sykmelding innebærer at den sykmeldte arbeidstakeren gjør en avtale

med arbeidsgiveren om aktivisering eller arbeidstrening på arbeidsplassen,

mens det fortsatt utbetales sykepenger.

• Kjøp av helsetjenester er et virkemiddel for personer som går sykmeldt i

påvente av behandling, og omfatter også utredninger og kortere behand-

lingsserier ved lettere psykiske lidelser. Ordningens omfang styres gjennom

årlige tildelinger over statsbudsjettet, og kjøp skjer etter avtale mellom

trygdeetaten og aktuelle behandlere.

Figur 1 (side 23)viser hvordan av disse virkemidlene brukes av personer med

psykiske lidelser, sammenlignet med personer med andre typer diagnoser. Vi

ser at blant de som var sykmeldt pga. en psykisk lidelse var 28 prosent på 

gradert sykmelding, mens 8,5 prosent hadde en aktiv sykmelding. Tilsvarende

andeler for personer som var sykmeldt pga. andre lidelser var 25 og 9 prosent.

Også når det gjelder kjøp av helsetjenester var det små forskjeller mellom de

to gruppene. Andelene er på henholdsvis 0,7 prosent og 0,8 prosent. Vi ser

altså at forskjellene mht. virkemiddelbruk er små mellom de to gruppene.

Er virkemidlene egnet? 
Resultatene ovenfor viser at det er et betydelig antall personer som klarer 

å beholde sin tilknytning til arbeidslivet under sykdom, gjennom bruk av 

gradert og aktiv sykmelding. Av sykmeldte med psykiske lidelser i 2004 

benyttet 28 303 personer seg av ordningen med gradert sykmelding, mens

8603 personer var på aktiv sykmelding.

At både gradert og aktiv sykmelding benyttes i så stor grad i forbindelse

med psykisk sykdom, kan tyde på at ordningene fungerer godt for arbeidsta-

kere som i perioder har behov for at kravene i løpet av arbeidsdagen senkes.

Vi vet at flere av de vanligste psykiske lidelsene medfører behov for den type

tilrettelegging som er mulig under gradert eller aktiv sykmelding. Skjerming

fra press og store belastninger er viktige stikkord her. Det er likevel grunn til 

å merke seg at sykmeldte med psykiske lidelser i mindre grad enn andre

kommer tilbake til arbeid etter en aktiv sykmelding. Dette framgår av RTV-
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rapport 10/2003: Effekt av aktiv sykmelding,

basert på en spørreundersøkelse foretatt i 2003.

Virkemiddelet kjøp av helsetjenester skiller seg

fra gradert og aktiv sykmelding ved at ordningen

gjelder behandlingstiltak. Kjøp av helsetjenester

for lettere psykiske lidelser ble benyttet av 630

personer i 2004. Dette er et begrenset antall per-

soner, noe som henger sammen med at ordning-

en ble etablert i 2002, og at det tok noe tid å få

etablert et tilbud i alle fylker. Rammene for bruk

av virkemiddelet har også vært begrenset.

Det foreligger ingen evaluering av hvordan

ordningen har fungert for personer med psykisk

lidelse. Tilbakemeldinger tyder imidlertid på at til-

budet fyller et behov som ikke dekkes på annen

måte. For det første bidrar ordningen til at man

kommer raskere i gang med behandling enn det

som ofte er tilfelle. Fylkestrygdekontorene melder

at det er spesielt lang ventetid i det ordinære hel-

sevesenet innenfor det psykiske helsevernet.

Mange av pasientene får heller ikke tilbud om

behandling gjennom det ordinære helsevesenet

fordi lettere psykiske lidelser tradisjonelt ikke prio-

riteres. For det andre er virkemiddelets innhold

lagt opp spesielt med tanke på tilbakeføring til

arbeid og mestring av arbeidssituasjonen, et per-

spektiv som ofte synes å mangle innenfor

behandlingsapparatet. Begge disse faktorene må

antas å være av stor betydning for tilbakeføring til

arbeid for målgruppen.

En nærmere evaluering av ordningen vil kunne

bidra med viktige erfaringer når det gjelder

behandlingsopplegg for lettere psykiske lidelser,

der mestring og arbeidsdeltakelse er en viktig

premiss. Det handler om å bygge bro mellom

behandling og arbeid.

Små forskjeller i virkemiddelbruk
Det kan også være interessant å se hvordan de

forskjellige virkemidlene fordeler seg på ulike

diagnoser innenfor gruppen psykiske lidelser.

Figur 2 viser fordelingen av virkemidler for de

større undergruppene.

For de tre største undergruppene blant psykiske

lidelser (angst-, nevrotiske-, og depressive lidelser)

som utgjør rundt 95 prosent av alle sykepengetil-

fellene, er det små forskjeller i virkemiddelbruk.

Når det gjelder gruppen psykoser og de øvrige

psykiske lidelsene, er det tegn til at andelen med

gradert ytelse er lavere, men pga. små tall må

dette tolkes med forsiktighet.

De virkemidlene trygdeetaten disponerer i for-

hold til sykmeldte, må antas å være mer velegnet

for personer med lettere psykiske lidelser enn

alvorlige.

Videre utfordringer 
Andelen sykmeldte med psykiske lidelser er

økende. Av dem som mottok sykepenger fra 

folketrygden i 2004, hadde om lag hver femte

person en psykisk lidelse. Blant nye uførepensjo-

nister i 2003 hadde hver fjerde en psykisk diagno-

se. Løfter vi ut prosentandelene som har psykiske

lidelser innenfor de ulike trygdeytelsene, finner vi

i grove trekk følgende:

• Sykepenger: 17 prosent

• Rehabiliteringspenger: 33 prosent

• Tidsbegrenset uførestønad: 35 prosent

• Nye uførepensjonister: 25 prosent

• Unge uførepensjonister: 54 prosent 

Det synes åpenbart at dersom myndighetene og

partene i arbeidslivet skal lykkes i sin satsing for et

mer inkluderende arbeidsliv, er det viktig å styrke

innsatsen overfor den store gruppen personer

med psykiske lidelser. Dette gjelder både forebyg-

ging av psykiske problemer, tilrettelegging for

arbeidstakere med psykiske vansker og innsats

for å føre personer med psykiske lidelser tilbake

til eller over i arbeid.

I artikkelen har vi stilt spørsmålet om velferds-

systemet har virkemidler og tiltak som kan ivareta

disse gruppenes behov for bistand, med tanke på

inkludering i arbeidslivet. Mens Aetat har ansvar

for tiltak primært rettet mot personer utenfor

arbeidslivet, disponerer trygdeetaten virkemidler

som benyttes i oppfølgingsarbeidet overfor syk-

meldte arbeidstakere.

Vi har sett nærmere på bruken av tre av tryg-

deetatens virkemidler og finner at gradert syk-
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melding og aktiv sykmelding benyttes av

mange sykmeldte med psykiske lidelser. Disse

ordningene synes altså å fungere bra for

denne målgruppen. Kjøp av helsetjenester for

personer med lettere psykiske lidelser er det

eneste av trygdeetatens virkemidler som er

direkte rettet mot målgruppen, men ordning-

en har til nå kun vært benyttet av et lite antall

sykmeldte.

Det er ikke gitt at det bør bygges opp egne

virkemidler spesielt med tanke på sykdoms-

kategorien psykiske lidelser. Men i lys av de

mange som mottar trygdeytelser på grunn av

psykiske vansker, må det likevel være viktig å

utforme virkemidlene slik at de ivaretar behov

som er av spesiell betydning for denne mål-

gruppen .

Mye tyder på at personer med psykiske

lidelser har spesielle behov for innsats som 

kan bygge bro mellom behandling og arbeid.

Dette vil utfordre både behandlingsapparat og

velferdstjenester i tiden framover, både når det

gjelder kunnskapsheving og samarbeid til

beste for den enkelte bruker.

Fra evaluering av Aetats tiltak vet vi blant

annet at tett oppfølging over tid er ekstra 

viktig for denne målgruppen. Systematisering

av eksisterende kunnskap, metodeutvikling og

forskning på området må utvides til å gjelde

hele bredden av målgruppespekteret.

Trygdeetatens arbeidslivssenter bør dessuten

i større grad kunne bidra til å øke virksomhe-

tenes trygghet og kunnskap når det gjelder

medarbeidere med psykiske vansker.

For den nye arbeids- og velferdsetaten blir

det avgjørende å etablere virkemidler som kan

bidra til et mer inkluderende arbeidsliv også

for mennesker med psykisk sykdom.
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Figur 1: Prosentvis andel av sykmeldte som benyttet trygdeetatens
virkemidler i 2004, fordelt på psykiske lidelser og øvrige lidelser

Figur 2: Bruk av trygdeetatens virkemidler, fordelt på ulike psykiske
lidelser (2004)



Stadig flere unge mennesker blir uførepensjonister, og psykis-

ke lidelser er den mest vanlige årsaken. En sannsynlig forkla-

ring på økningen er at det har blitt vanskeligere for unge med

helsesvikt å få innpass på arbeidsmarkedet. Få unge uføre har

rukket å få forfeste i arbeidslivet.

Langvarig helsesvikt er en viktig grunn til at folk ikke kan forsørge seg

gjennom eget arbeid. I folketrygden kalles dette uførhet eller arbeidsuførhet.

Antallet unge mennesker som mottar uførepensjon og andre trygdeytelser

på grunn av arbeidsuførhet, har økt siden midten av 1990-tallet1. Utviklingen

er uheldig både for dem som rammes og for samfunnet som går glipp av

deres arbeid. Trolig er det mer uheldig å bli uførepensjonert i ung alder enn i

høyere alder, når mange jevnaldrende også trekker seg tilbake fra arbeidslivet.

En undersøkelse fra NOVA viser at unge uførepensjonister er mindre tilfreds

med pensjons-tilværelsen enn eldre uførepensjonister når de sammenligner

sitt liv før og etter uførepensjoneringen (Blekesaune og Øverbye 2001).

Det er usikkert hvorfor stadig flere unge mennesker blir arbeidsuføre. Det

er lite sannsynlig at dette skyldes at folkehelsen har blitt dårligere. En mer
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Arbeidserfaring blant 
unge uførepensjonister                          

Av Morten Blekesaune , Institute for Social 
& Economic Research, University of Essex

UNGE MED HELSESVIKT
STENGES UTE FRA
ARBEIDSLIVET

1 I perioden 1996-2003 ble det 33 244 nye
uførepensjonister i aldersgruppen 20-39
år. Dette utgjorde 14,6 prosent av den
totale tilgang av nye uførepensjonister 
for denne perioden.

2 Her har vi kun data fra og med 1998.
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sannsynlig forklaring er at det har blitt vanskeligere for unge mennesker med

helsesvikt å få innpass i arbeidslivet. Det er også mulig at det offentlige syste-

met for inntektssikring er gunstigere for arbeidsuførhet enn for andre tilstander

som kan gi grunnlag for offentlig forsørgelse, for eksempel arbeidsledighet. I

hvilken grad har unge uførepensjonister vært yrkesaktive? Hvor mange job-

ber etter at de får uførepensjon? 

Flere unge blir arbeidsuføre 
Det å bli uførepensjonert innebærer ikke nødvendigvis en vesentlig endring 

i aktiviteter og forsørgelse. Dette fordi uførepensjon bare er en av flere ytelser

folk kan motta for mer eller mindre langvarig arbeidsuførhet. Mange mottar

rehabiliteringspenger og attføringspenger før de blir uførepensjonert. Alt

dette er ytelser for arbeidsuførhet. For å vurdere utviklingen i antallet uføre-

pensjonister over tid, bør alle disse ytelsene ses i sammenheng. (Se figur 1.)

Andelen unge mennesker i alderen 20–39 år som mottok uførepensjon,

økte i siste halvdel av 1990-tallet. Den nådde 2,4 prosent i 1999, og har siden

holdt seg på dette nivået (figur 1). Andelen som mottok rehabiliteringspeng-

er økte i hele perioden 1996–2003, fra 0,8 til 1,8 prosent. Summeres disse to

ytelsene, økte andelen unge personer som ikke kunne forsørge seg selv på

grunn av helsesvikt fra 2,8 prosent i 1996 til 4,1 prosent i 2003. Også andelen

som mottok attføringspenger økte i denne perioden2. I alt økte andelen unge

av mennesker som mottok en av disse tre ytelsene fra 4,9 i 1998 til 

6,4 prosent  i 2003.

Få har hatt ordentlig fotfeste i arbeidslivet 
Den mest pålitelige måten å undersøke yrkesaktivitet på, er å undersøke 

via inntektsregistrene hvor mye folk tjener på arbeid. Forløpsdatabasen (FD)

Trygd har koplet både inntektsdata og andre registerbaserte data på individ-

nivå. Den videre analysen tar utgangspunkt i alle som ble uførepensjonert i

årene 1998–2001, og som var under 35 år da de fikk uførepensjon, i alt 10 454

personer. (Se figur 2.)

Dataene som viser arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt), består av

lønn og inntekt fra erverv. Disse inkluderer sykepenger, men ikke andre helse-

relaterte ytelser. De som har jobb, vil normalt være sykmeldte i ett år før de

blir uførepensjonert. I tillegg til sykemeldingsperioden vil det på grunn av 

kravet om gjennomført attføring ofte gå minst ett år før en eventuell uføre-

pensjon blir innvilget. Mange vil også ha en periode med rehabilitering bak

seg før de blir uførepensjonister.
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Figur 1: Utviklingen i prosentandelen blant
unge voksne (20–39 år) som mottok uføre-
pensjon, rehabiliteringspenger og attførings-
penger 1996–2003.
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Figur 2: Prosentandeler som hadde 
inntekt på minst 100 000 kroner (krone-
beløp for 2000) i årene før de ble uføre-
pensjonert (før 35 års alder), med og uten
sykepenger. FD-trygd data for unge uføre
perioden 1998–2001.



På 1990-tallet kunne man få sykepenger etter å ha jobbet kun to uker. I dag

er denne opptjeningstiden økt til fire uker.Trekker vi sykepenger fra inntekten,

var det bare 18 prosent som tjente minst 100 000 kroner (med kroneverdi for år

2000) fem år før uførepensjonering, og bare 7,7 prosent året før de ble uføre-

pensjonert (figur 2). Til sammenligning kan det nevnes at gjennomsnittsløn-

nen til arbeidstakere som jobbet full tid, var nærmere 300 000 kroner i 2000.

Av de unge uførepensjonistene hadde 35 prosent tjent 100 000 kroner i

minst ett av fem år før de ble uførepensjonert. Tar vi med sykepenger, blir

disse andelene vesentlig høyere (figur 2). Mer enn halvparten tjente 20 000

kroner i ett av disse frem årene, og her gjør det lite fra eller til om vi tar med

sykepenger i arbeidsinntekten. Flesteparten av de unge uførepensjonistene

har således jobbet litt, men få har jobbet mye.

Inntektsopplysningene antyder at det er et mindretall som har jobbet i

perioder utover noen måneder. De fleste har jobbet noe, men inntektsopplys-

ningene antyder at de har falt ut igjen ganske tidlig. Det ser ut til at utesteng-

ning fra arbeidslivet er viktigere enn utstøting av folk som allerede har vært

etablert i arbeidslivet. Det er vanskelig å si hvorfor så mange unge mennesker

ikke får innpass i arbeidsivet. En mulig forklaring er at arbeidsgiverne er selek-

tive, dvs. at det er noen grupper de ikke ønsker å ansette. Det er også mulig 

at de har blitt mer selektive over tid.

Mange ble uførepensjonert på grunn av psykiske lidelser 
Det er en sterk sammenheng mellom arbeidserfaring og alder ved pensjone-

ringstidspunktet. Blant dem som ble uførepensjonert før de fylte 25 år, er det

kun sju prosent som har tjent minst 100 000 kroner i ett av årene før de ble

uførepensjonert. Blant dem som ble uførepensjonert i alderen 30–34 år, har

over halvparten tjent minst 100 000 kroner i minimum ett av fem forutgå-

ende år, dersom sykepenger trekkes fra.

Tabell 1 viser diagnosefordelingen blant unge. Den klart største gruppen 

er «psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser». Hvis vi sammenligner tilsvarende

fordelinger i trygdestatistiske årbøker fra 1994 og 2004, så antyder dette at en

økende andel av de unge uførepensjonistene har blitt uførepensjonert på

grunn av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Innenfor denne diagnose-

gruppen ser det ut til at det er særlig nevroser og personlighetsforstyrrelser

som har økt over tid.

Det er vanskelig å si hvorfor flere unge mennesker blir uførepensjonert

pga. psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. En forklaring kan være at arbeids-

giverne stiller større krav til utdanning og evner til å tilegne seg kunnskaper

og ferdigheter. En annen grunn kan være at teknologiske endringer i arbeids-

livet stiller større krav til kunnskaper og ferdigheter for å utføre jobben. Høyere

lønninger kan også ha medført at de minst produktive ikke lenger får jobb.

Dessuten kan det være at flere jobber stiller krav om publikumskontakt og

evnen til å yte service, ferdigheter som ikke alle behersker like godt. En under-

søkelse fra Statistisk sentralbyrå antyder at flere enn før blir styrt av tidsfrister

og krav fra kunder og klienter (Andresen 1998).
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Tabell 2 viser andelen innenfor hver hoveddiagnose

som har tjent 100 000 kroner (minus sykepenger) i

minst ett av fem år før uførepensjonering. Det er

forskjeller mellom diagnosegruppene i hvilken

grad uførepensjonistene har vært i arbeid. Mens

tabell 1 viser at over halvparten av de unge uføre-

pensjonistene ble uførepensjonert på grunn av

psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, viser tabell

2 at kun 26 prosent av disse har hatt inntekt over

100 000 kroner i minst ett de fem forutgående

årene. Blant dem med medfødte misdannelser 

og kromosomavvik, var det kun 15 prosent som

hadde hatt arbeidsinntekt på minst 100 000 kroner.

Innenfor denne diagnosegruppen uførepensjoneres

flesteparten før de fyller 25 år.

Blant de relativt få som ble uførepensjonert

pga. skader, forgiftninger og vold, har hele 66 

prosent tjent 100 000 gjennom eget arbeid. Også

blant de med sykdommer i muskel-skjelett og 

bindevev, har godt over halvparten hatt arbeids-

inntekt på minst 100 000 kroner. Flesteparten av

de som tilhører disse to diagnosegruppene, ble

uførepensjonert etter at de fylte 30 år.

Unge uførepensjonister har 
relativt lite utdanning 
Utdanning kan være en verdi i seg selv, men gir

samtidig bedre muligheter i arbeidslivet. Figur 3

viser at de unge uførepensjonistene stort sett 

følger sine jevnaldrende med hensyn til deltakelse 

i utdanning fram til slutten av tenårene. Unntaket

er en gruppe hvor det ikke foreligger noen opp-

lysninger om utdanning i statistikken. Denne

gruppen utgjør en tredjedel av dem som uføre-

pensjoneres før de fyller 25 år, men kun seks 

prosent av dem som pensjoneres senere (ikke 

vist i tabeller). Blant øvrige unge uførepensjonister

har de aller fleste videregående utdanning, men få

har utdanning ut over videregående skole. Utdan-

ningsløpene til dem som senere blir uførepen-

sjonert og til hele befolkningen i samme alder,

skiller lag etter videregående skole. Mens store

deler av andre unge voksne fortsetter med utdan-

ning også etter videregående, avslutter de unge
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Figur 3: Andelen som var under utdanning hhv. to og 

fem år før de ble uførepensjonert, sammenlignet med 

hele befolkningen. FD-trygd data for uførepensjonister under 

35 år i årene 1998–2001.
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Tabell 1: Hoveddiagnose for uførepensjon (bokstavklode 
i ICD10). FD-trygd data for uførepensjonister under 35 år 
i perioden 1998–2001

Hoveddiagnose: Prosent

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 53,7

Sykdommer i nervesystemet 9,0

Sykdommer i muskel-skjelett & bindevev 10,3

Medfødte misdannelser & kromosomavvik 4,8

Skader, forgiftninger og vold 3,9

Andre sykdommer 12,6

Diagnose mangler 5,8

Total 100,0

Tabell 2: Andelen som har tjent 100 000 kroner (i minst ett av
fem foregående år) etter hoveddiagnose. FD-trygd data for
uførpensjonister under 35 i årene 1998–2001.

Hoveddiagnose: Prosent

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 25,6

Sykdommer i nervesystemet 34,7

Sykdommer i muskel-skjelett & bindevev 58,6

Medfødte misdannelser & kromosomavvik 15,3

Skader, forgiftninger og vold 66,2

Andre sykdommer 50,9

Diagnose mangler 36,9

Alle diagnosegrupper (unge uføre) 34,7



uføre sin utdanning etter videregående skole. Utdanning

utgjør således en viktig forskjell mellom unge uførepensjo-

nister og andre unge voksne.

Relativt få jobber etter uførepensjonering 
Av de unge uførepensjonistene har 78 prosent full (100

prosent) uførepensjon. Disse har ikke anledning til å jobbe

første året etter at de blir uførepensjonert. Men deretter

kan de tjene inntil ett grunnbeløp (cirka 60 000 kroner i

2005, vel 48 000 kroner i 2000) ved siden av pensjonen.

Dette burde være fordelaktig både inntektsmessig og som

mulighet for deltakelse i arbeidslivet hvor uførepensjonis-

tene ellers har begrenset tilgang. De øvrige 22 prosentene

har graderte pensjoner (som oftest 50 prosent) som er

ment å gjøre det mulig å kombinere arbeid og pensjon.

De aller fleste med graderte pensjoner jobber ved 

siden av pensjonen (figur 4). De fleste har likevel moderate

arbeidsinntekter, dvs. at 67 prosent tjente fra 50 000 kroner

og oppover, og bare 39 prosent hadde inntekt over 

100 000 kroner.

I den store gruppen som har full uførepensjon er det

derimot få som jobber etter at de får uførepensjon. Hele 

70 prosent har ingen arbeidsinntekt ved siden av pensjonen.

Svært få utnyttet muligheten for å tjene opp til ett grunn-

beløp (vel 48 000 kroner i år 2000). Kun 10 prosent tjente

over 20 000 kroner og færre enn fire prosent tjente over 

40 000 kroner. Det er vanskelig å forstå at dette kan forkla-

res med at unge uførepensjonister ikke ønsker å jobbe.

Uførepensjonering medfører en risiko for kjedsomhet og

ensomhet, spesielt blant unge mennesker (Blekesaune

2005). Ekstra inntekter burde være kjærkomment for dem

som kun lever av uførepensjon. En undersøkelse blant

unge uføre viser at spesielt mange unge uførepensjonister

ønsker å bli bedre informert om mulighetene for å jobbe

ved siden av pensjonen (Øverbye og Blekesaune 2003). Det

ser således ut til at det er et misforhold mellom ønskene

om å jobbe og faktisk arbeidsaktivitet i denne gruppen.

Dette kan skyldes flere forhold. Ett av dem er relasjonen

mellom hvilke jobber arbeidsgivere tilby, og hva unge

uføre kan utføre. Det er også et spørsmål om tilretteleg-

ging fungerer tilfredsstillende. Det er også mulig at noen

ikke ønsker å vise at de kan arbeide etter at de har fått

uførepensjon, muligens av frykt for reaksjoner fra omverde-

nen eller fra trygdekontoret.
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Figur 4: Inntekt i 1000 kroner andre året etter uføre
pensjonering. FD-trygd data for uførepensjonister 
under 35 år i årene 1998–200).



Hvorfor øker antallet unge uføre? 
Det er bekymringsfullt at en økende andel unge voksne mottar trygdeytelser

fordi de ikke kan jobbe som følge av helsesvikt. Flere har drøftet hvorfor antallet

uførepensjonister i alle aldersgrupper øker over tid. De mest populære forkla-

ringene er at arbeidsmiljøet har blitt mer krevende, og at uførepensjonen har

blitt gunstigere (NOU 2000:27). Det er imidlertid usikkert om disse faktorene

også kan forklare hvorfor flere unge mennesker mottar trygd på grunn av

arbeidsuførhet. Studier av pensjoneringsatferd viser at det først og fremst er

fysisk krevende jobber som har høy uførepensjonering. Blant de unge uføre-

pensjonistene er det få som har hatt fysisk krevende yrker. Flere har jobbet 

i tjenesteyting, herunder arbeid i helse og sosialsektoren (Blekesaune 2005).

Det er heller ingen grunn til å tro at unge personer foretrekker å bli uføre-

pensjonert, slik folk som nærmer seg den ordinære pensjonsalder på 67 år

muligens gjøre. Det er mer sannsynlig at færre unge mennesker får innpass 

i arbeidslivet i dag enn for noen år siden. Men for å undersøke dette trengs

andre data enn dem som presenteres her.

Det er vanskelig å si om økt rusmisbruk kan bidra til å forklare hvorfor flere

unge mennesker mottar helserelaterte trygdeytelser, herunder uførepensjon.

Primærdiagnosene i uføreregisteret tyder ikke på dette. Rusavhengighet

alene gir heller ikke grunnlag for uførepensjon, og vil derfor heller ikke bli

oppgitt som primærdiagnose i en uføresøknad. Rusproblemer kan imidlertid

medføre helsesvikt, for eksempel psykiske lidelser, som kan gi grunnlag uføre-

pensjon. Data fra blant annet Kripos og SSB viser at stadig flere personer dør

pga. narkotikamisbruk. Også salget av alkohol økte i denne perioden (NOU

2003:4). Om dette har betydning i forhold til økningen av unge mennesker

med psykiske lidelser, vet vi imidlertid ikke.

Disse enkle analysene har flere begrensninger. Spesielt gjelder dette muli-

ge forklaringer på de historiske endringer i hvem som får trygd. Siden 1990-

tallet har flere unge mennesker blitt forsørget av det offentlige på grunn av

helsesvikt. I samme periode har derimot færre blitt forsørget på denne måten

pga. arbeidsledighet. I dataene som presenteres her, hadde 43 prosent vært

arbeidssøkere på ordinære vilkår innenfor en femårsperiode før de ble uføre-

pensjonert, hovedsakelig flere år i forveien. Enda flere hadde vært registrert

som yrkeshemmede arbeidssøkere. Noen av dem, men ikke alle, mottok 

også attføringspenger (Blekesaune 2005). Det er mulig at noe av økningen 

i arbeidsuførhet skyldes at en del av dem som tidligere ble klassifisert som

arbeidsledige, i dag isteden blir klassifisert som arbeidsuføre. Dette kan forkla-

res med at det offentlige forsørgingssystemet er gunstigere for uførhet enn

for arbeidsledighet. For å få et samlet bilde av utviklingen over tid, burde det 

å motta helserelaterte ytelser derfor ses i sammenheng med annen offentlig

forsørgelse, gjerne også med enhver annen forsørgelse samt utdanning og

yrkesaktivitet. Det hadde også vært ønskelig med analyser på individnivå som

over tid ser på overgangen til arbeidsledighet og arbeidsuførhet. Slike analyser

kunne med fordel sammenligne forløpene hos unge personer i ulike tids-

perioder.
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I 2004 ble det innført en tidsbegrenset uførestønad for å hindre

varig utstøting fra arbeidslivet. Mange av dem som nå får tids-

begrenset uførestønad, er unge mennesker med psykiske

lidelser som allerede har mottatt andre trygdeytelser over 

en lang periode.

Hvorfor innføre en ny ordning? 
Uførepensjon er en pensjonsytelse som oftest ble gitt på varig basis frem 

til alderspensjonen overtok. Flere ganger har derfor myndighetene diskutert 

å innføre en tidsbegrenset ytelse mellom rehabiliteringspenger og uføre-

pensjon (NOU 1977:14 Om folketrygdens uførebegrep og NOU 1990 :17 Om

uførepensjon). 1. januar 2004 ble tidsbegrenset uførestønad innført som en

oppfølging av Sandman-utvalgets innstilling (NOU 2000:27 Sykefravær og

uførepensjonering). Bakgrunnen var at uførepensjoneringen økte på slutten

av 1990 tallet, til tross for at det var gjennomført en rekke tiltak årene før.

Tidsbegrenset uførestønad skal gis når det er muligheter for bedring av

arbeidsevnen på sikt, til tross for varige helseplager. Ved å innføre en tids-

begrenset uførestønad ønsker myndighetene å markere at uføre ikke alltid

har behov for en varig ytelse. Gjennom oppfølging og attføringstiltak er 

målet at flest mulig skal komme tilbake i arbeid på heltid eller deltid. På 

forhånd ble det anslått at rundt 40 prosent av dem som får en uføreytelse,
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H v e r  t r e d j e  p å  n y  o r d n i n g

vil få tidsbegrenset uførestønad (Ot. prp. nr. 102

(2001–2002)). Det skilles nå mellom tidsbegrenset

uførestønad og varig uførepensjon. Som en samle-

betegnelse brukes uføreytelse.

En tredel mottar nå 
tidsbegrenset uførestønad
Fra 1. januar 2004 og til utgangen av september

2005 har ca. 54 000 personer fått en uføreytelse. Av

disse har ca. 37 000 fått varig uførepensjon, mens

nesten 17 000 personer har fått tidsbegrenset

uførestønad. Det betyr at vel 33 prosent har fått

tidsbegrenset uførestønad. Det er færre enn det

myndighetene anslo da ordningen ble innført,

men andelen er økende.

Mange unge  
Aldersfordelingen i de to ordningene er svært ulik.

Ett tydelig trekk er at det er få personer over 55 år

som har fått tidsbegrenset uførestønad. De fleste,

dvs. nesten 90 prosent av dem som har fått tids-

begrenset uførestønad, er i aldersgruppen 25–54

år, mens størsteparten (65 prosent) av dem som

har fått varig uførepensjon, er i alderen 55–67 år.

Det er det samme mønsteret for begge kjønn.

Gjennomsnittsalderen for dem som har fått

tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon

til nå, er henholdsvis 43 og 54 år.

Like vilkår for de to uføreytelsene 

Reglene for tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon er langt

på vei like. Innføringen av tidsbegrenset uførestønad innebar

ingen liberalisering. De som tidligere ville fått uførepensjon, skal

etter 1. januar 2004 få enten tidsbegrenset uførestønad eller

varig uførepensjon.Tidsbegrenset uførestønad skal gis når det

er muligheter for at arbeidsevnen på sikt kan bedres. Begge

uføreytelsene kan graderes.

Gradering av ytelse

Som hovedregel bør tidsbegrenset uførestønad gis når søkeren

har en ikke ubetydelig arbeidsevne i behold, og derfor får en gra-

dert stønad.Tidsbegrenset uførestønad kan også gis når perso-

nen er 100 prosent arbeidsufør på søknadstidspunktet, men det

likevel er sannsynlig at arbeidsevnen kan bli bedre.

Varig uførepensjon skal som hovedregel gis der søkeren er 

100 prosent arbeidsufør, uten utsikt til bedring av arbeidsevnen.

Dersom man har noen restarbeidsevne, kan det også gir gradert

uførepensjon.

Ulik beregning av ytelsene

Tidsbegrenset uførestønad er en midlertidig stønad. Grunnlaget

for beregningen er derfor den samme som for rehabiliterings-

penger. Stønaden utgjør 66 prosent av tidligere arbeidsinntekt.

Minsteytelsen er 1,8 ganger folketrygdens grunnbeløp, dvs ca.

100 000 kr. Beregning av varig uførepensjon er ikke endret.

Mål – tilbake til arbeidslivet

Målet med tidsbegrenset uførestønad er å hindre varig utstø-

ting fra arbeidslivet. Den skal sikre uføre stønad når de ikke kan

være i arbeid helt eller delvis. I stønadsperioden skal funksjons-

evnen/arbeidsevnen bedres slik at brukeren kan komme tilbake

i arbeid eller øke arbeidsinnsatsen.Trygdekontoret skal gjennom

tett oppfølging i hele stønadsperioden bidra til at målet nås.



At de som får tidsbegrenset uførestønad er yngre enn de som får varig uføre-

pensjon, er som forventet. Alder er i seg selv et moment som taler for at

arbeidsevnen kan bedres, på tross av varige medisinske problemer. En person

under 55 år har mange år igjen til alderspensjon. Det er svært sannsynlig at

vedkommende kan komme tilbake til arbeid eller øke arbeidsinnsatsen, selv

etter en stønadsperiode på 4–5 år.
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Mange får full stønad
I begge ordninger har de fleste fått full stønad eller pensjon. Andelen med

full stønad er noe lavere blant dem som har fått tidsbegrenset uførestønad

(67 prosent), enn blant dem som har fått varig uførepensjon (73 prosent).

Tabell 2 viser også at i begge ordninger har menn oftere enn kvinner fått full

ytelse. Det vil si at andelen som fikk gradert stønad, er høyere blant kvinner

enn menn. Dette må sees i sammenheng med at kvinner oftere enn menn

jobber deltid. Andelen med full stønad/ pensjon er høyest blant personer

med psykiske lidelser.

Tabell 1: Tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon. Kjønn og alder.Tilgang av
uføre i perioden 1. januar 2004–30. september 2005. Pst.

Tidsbegrenset uførestønad                     Varig uførepensjon 
Kvinner Menn I alt Kvinner Menn I alt 

Alder
18–24 2,4 4,3 3,0 2,9 4,1 3,5
25–34 16,4 17,5 16,8 3,0 3,5 3,2
35–44 35,5 33,2 34,7 7,5 7,4 7,5
45–54 38,0 37,1 37,7 21,5 20,0 20,8
55–67 7,6 7,9 7,7 65,2 64,9 65,0

100 100 100 100 100 100
(10 828) (5 895) (16 723) (18 817) (18 498) (37 315)

Tabell 2: Tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon. Uføregrad.Tilgang av
uføre i perioden 1. januar 2004–30. september 2005. Pst.

Tidsbegrenset uførestønad                       Varig uførepensjon 
Kvinner Menn I alt Kvinner Menn I alt 

Alder
Under 50 % 1,6 0,9 1,4 0,3 0,2 0,2
50–99 % 35,5 24,9 31,8 32,1 20,6 26,4
100 % 62,9 74,1 66,8 67,7 79,2 73,4

100 100 100 100 100 100
(10 828) (5 895) (16 723) (18 817) (18 498) (37 315)
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Noen få av dem som har tidsbegrenset uførestønad, har fått gradering fra 30

til 50 prosent. I seks fylker er det en prøveordning der det kan gis tidsbegrenset

uførestønad også når funksjonsevnen/arbeidsevnen er varig nedsatt med

mindre enn 50 prosent. I tre fylker må arbeidsevnen være nedsatt med minst

40 prosent, i de tre andre fylkene med minst 30 prosent. Prøveordningen skal

evalueres.

Det at relativt mange av dem med tidsbegrenset uførestønad har fått full

(100 prosent) stønad, kan bety at det blir vanskelig å komme tilbake til arbeid.

Det er et ønske at flere av dem som får tidsbegrenset uførstønad, skal være 

i deltidsarbeid, og derved ha en gradert stønad. Da vil det være enklere å

bruke stønadsperioden til å øke innsatsen i arbeidslivet enn om brukeren 

står helt utenfor arbeidslivet. En sterkere innsats fra trygdekontorene for å få

flere i arbeidsrelatert aktivitet fra tidlig i sykmeldingsperioden, vil kunne bidra

til at flere uføre beholder tilknytning til arbeidslivet.

Flere med psykiske lidelser 
En større andel av dem som har fått tidsbegrenset uførestønad, har psykiske

lidelser (35 prosent) sammenlignet med dem som har fått varig uførepensjon

(22 prosent). Denne forskjellen er særlig sterk når det gjelder menn. Nesten

40 prosent av mennene med tidsbegrenset uførestønad har en psykisk

lidelse, mens andelen blant dem som har fått varig uførepensjon er ca. 20

prosent. Det dreier seg særlig om «affektive» lidelser og nevroser som er 

«lettere» psykiske tilstander der en kan oppleve bedring over tid, og dermed

gjør det mulig for den uføre å komme tilbake i arbeid.

Andelen med sykdommer i muskel- og skjelettsystemet er om lag lik i de

to ytelsene. Når det gjelder dem som har fått varig uførepensjon, dreier det

seg ofte om «artroser», mens en større andel av dem med tidsbegrenset

uførestønad, har diagnosen «uspesifisert reumatisme». Sistnevnte er lidelser

hvor det kan skje bedring over tid.

Tabell 3: Tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon. Kjønn og hovedgrupper
av diagnoser (ICD-10).Tilgang av uføre i 2004. Pst.

Tidsbegrenset uførestønad                       Varig uførepensjon
Kvinner Menn I alt Kvinner Menn I alt

Sykdommer i 
muskel og 
skjelettsystemet 36,9 27,2 33,7 42,3 29,0 35,7
Psykiske lidelser 33,6 38,9 35,4 20,6 22,3 21,5
Alle andre 
diagnoser 29,5 33,8 31,0 37,1 48,7 42,8

100 100 100 100 100 100
(5 617) (2 816) (8 433) (10 482) (10 282) (20 764)
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Figur 1: Samlet tid (år) på stønad fra sykepengeperiodens start til vedtak

om uføreytelse i ulike aldersgrupper. Kvinner. Muskel- og skjelettlidelser.

Gjennomsnitt.

Figur 2: Samlet tid (år) på stønad fra sykepengeperiodens start til vedtak om

uføreytelse i ulike aldersgrupper. Menn. Muskel- og skjelettlidelser.

Gjennomsnitt.
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De som har fått varig uførepensjon, har

oftere «andre diagnoser» (43 prosent). Dette

er først og fremst sykdommer i sirkulasjons-

systemet og svulster. Med slike sykdommer

vil det ofte være vanskelig å bedre funk-

sjonsevnen i så stor grad at det er realistisk

å forvente at stønadsmottakeren kommer

tilbake i arbeid.

Det at andelen med psykiske lidelser er

høy blant dem som har fått tidsbegrenset

uførestønad, vil stille krav til oppfølgings-

arbeidet. For å lykkes vil det blant annet

være nødvendig med et tett samarbeid

mellom den nye velferdsetaten, helse-

vesenet og kommunene. Økt kunnskap 

om psykiske lidelser blant ansatte i velferds-

etatens førstelinjetjeneste, vil også være 

viktig i dette bildet.

Lange trygdeforløp før 
uføreytelsen 
Den samlede gjennomsnittlige varighet 

av trygdeforløpet før innvilgelse av både

tidsbegrenset uførestønad og varig uføre-

pensjon er relativt lang. Gjennomgående er 

forløpet lengst for dem som har fått tids-

begrenset uførestønad. Det dreier seg om

ca. tre år for dem som har fått tidsbegrenset

uførestønad, og to og halvt år for dem som

har fått varig uførepensjon. Dette tyder på

at mange har mottatt flere andre ytelser før

de fikk en uføreytelse. Vanligvis vil dette si

ett år på sykepenger, og deretter en periode

med rehabiliteringspenger. Noen vil også

ha vært på yrkesrettet attføring i kortere

eller lengre tid.

Figur 1 og 2 viser at denne tendensen

også gjelder personer som har fått uføre-

ytelse på grunn av sykdommer i muskel- 

og skjelettsystemet. Tendensen gjelder for

begge kjønn og i alle aldersgrupper.

Forskjellen på hvor lenge stønadsforløpet

har vart i gjennomsnitt mellom tidsbegren-

set uførestønad og varig uførepensjon, er

imidlertid mer markert når det gjelder



menn i den yngste og eldste aldersgrup-

pen.

Også når det gjelder psykiske lidelser, er

varigheten av stønadsforløpet lengst blant

dem som har fått tidsbegrenset uføre-

stønad. Men her er det unntak. Både blant

kvinner og menn i aldersgruppene 35–44

år og 45–54 år er stønadsforløpet lengst

blant dem som har fått uførepensjon. Mest

markert gjelder dette menn i aldersgrup-

pen 35–44 år. Se figur 3 og 4. Dette har

sammenheng med særlig lange forløp

blant personer med psykiske lidelser på

grunn av rusmiddel- eller tablettbruk.

Også i gruppen med «alle andre diagno-

ser» fant vi at personer som har fått tids-

begrenset uførestønad, har lengre trygde-

forløp enn dem som har fått varig uføre-

pensjon. Dette gjelder begge kjønn og alle

aldersgrupper.

Nok et gjennomgående trekk er at den

gjennomsnittlige varigheten av stønadsfor-

løpet er lavest i den eldste aldersgruppen.

Det gjelder alle diagnosegrupper og i

begge ordninger.

Det at varigheten av stønadsforløpet

gjennomgående er lengst blant dem som

har fått tidsbegrenset uførestønad har

sammenheng med at flere her har lidelser

som vil kunne bedres over tid. Å komme til-

bake i arbeid, delvis eller helt, er trolig også

lettere for denne gruppen. De som har fått

varig uførepensjon, har hatt klarere medi-

sinske tilstander innenfor samme diagnose-

gruppe. Da kan det være lettere å konklu-

dere med at videre attføring eller behand-

ling ikke vil lykkes og tidligere stønadstid vil

gjennomgående være kortere. Disse trek-

kene er i tråd med målsettingen om å være

tilbakeholden med å gi varig uførepensjon

hvis det er utsikter til bedring av arbeids-

evnen. Det var også forventet ut fra hensik-

ten med å todele uførepensjonen.

Selv om trygdeforløpet gjennomgående

er lengst blant dem som har fått tidsbe-
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Figur 4: Samlet tid (år) på stønad fra sykepengeperiodens start til vedtak

om uføreytelse i ulike aldersgrupper. Menn. Psykiske lidelser. Gjennomsnitt.

Figur 3: Samlet tid (år) på stønad fra sykepengeperiodens start til vedtak om

uføreytelse i ulike aldersgrupper. Kvinner. Psykiske lidelser. Gjennomsnitt.
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grenset uførestønad, er det også viktig å

peke på at de som har fått varig uførepen-

sjon, har hatt relativt lange trygdeforløp.

Det er faktisk blant disse vi har observert de

lengste forløpene. Personer i aldersgruppen

35–54 år med psykiske lidelser på grunn av

rusmiddel- eller tablettbruk, og som har fått

varig uførepensjon, har særlig hatt lange

trygdekarrierer tidligere. Det viser at det

ikke bare er personer med «kurante» eller

«objektive» lidelser som får varig uførepen-

sjon.

At personer med psykiske lidelser på

grunn av rusmiddel- eller tablettbruk har

lange stønadsforløp før de får en uføre-

ytelse, må sees i lys av at kravet om varig

nedsatt inntektsevne for å få rett til en

uføreytelse. Dette kravet skal håndheves

særlig strengt overfor personer som har

rusproblemer, uansett alder. For personer

under 35 år med rusproblemer gjelder i 

tillegg særlig strenge attføringskrav.

Trygdeetaten skal derfor være svært

tilbakeholden med å gi varig uførepensjon

dersom brukeren har denne type diagnose.

Alle muligheter innenfor behandlings- og

hjelpeapparatet skal forsøkes for å stoppe

misbruket. Behandling og attføring skal 

derfor prøves så lenge som mulig. De som

ikke lykkes og som må ha varig uførepen-

sjon, vil derfor ha en særdeles lang trygde-

karriere bak seg.

Det er grunn til å tro at de lange trygde-

forløpene, særlig blant dem som har fått

tidsbegrenset uførestønad er preget av

endringer på tilstøtende stønadsområder,

som for eksempel tidsbegrensingen av

rehabiliteringspenger. Hvordan disse tilta-

kene påvirker den tiden brukere har behov

for stønad fra folketrygden i fremtiden,

gjenstår å se. Det er ikke noe mål i seg selv

at tiden fra sykmelding til vedtak om uføre-

ytelse er kort. Det som er viktig, er at opp-

merksomheten er rettet mot arbeidsrelatert

aktivitet i den tiden brukeren har behov for

Oppfølgingsplan

Alle som får tidsbegrenset uførestønad skal ha en individuell

oppfølgingsplan. Samarbeidet om planen skal sikre at brukeren

bidrar aktivt for å finne frem til egnede tiltak og aktiviteter. På

sikt vil dette kunne bedre mulighetene til å komme i arbeid eller

øke arbeidsinnsatsen. Gjennom veiledning skal kontaktperso-

nen på trygdekontoret rette oppmerksomheten mot brukerens

muligheter, kompetanse, ressurser og funksjonsevne, fremfor syk-

dom og begrensninger. Det skal legges til rette for at brukeren

gjør sine valg og setter sine mål på grunnlag av god informa-

sjon om muligheter, alternativer og konsekvenser av ulike valg.

Målet er å stimulere og støtte den enkeltes motivasjon og

ønske om å komme i arbeid. At brukeren er motivert, er en viktig

suksessfaktor. At kontaktpersonen på trygdekontoret har kom-

petanse og er motivert for dette arbeidet, er også svært viktig.

Planen skal være individuell

Det finnes ingen standardoppsett for en god oppfølgingsplan.

Planen må imidlertid:

• være individuell – det er brukerens plan

• ha oversikt over brukerens ressurser og muligheter

• tydeliggjøre brukerens mål 

• ha tiltak som er konkrete og som vil bidra til at målene nås

• ha oversikt over hvilke tiltak og virkemidler som er aktuelle,

omfanget av dem og hvem som har ansvar for de ulike tilta-

kene/virkemidlene

• ha tydelig beskrivelse av til hvilke tidspunkt tiltakene skal

være gjennomført

• ha en oversikt over samarbeidende aktører, hva de kan bidra

med og hvem som har ansvar

• angi hva som skal være gjort til neste møte og når det er

• være datert og underskrevet av bruker og kontaktperson på

trygdekontoret

• være et «levende dokument», som endres ved behov
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stønad fra folketrygden. Det kan bidra til at

vedkommende kommer tilbake i arbeid,

eller øker arbeidsinnsatsen. Dette gjelder

uansett hvilken ytelse brukeren har.

Utfordringer for velferdsetaten
Målet med å etablere tidsbegrenset uføre-

stønad er å hindre at personer med nedsatt

arbeidsevne blir varig utstøtt fra arbeids-

livet. De sikres stønad til livsopphold i en

periode der de ikke kan være i arbeid, eller

må ha redusert arbeidstid. I denne perioden

skal tiltak som kan bedre arbeidsevnen/

funksjonsevnen settes inn, slik at vedkom-

mende i løpet av stønadsperioden får økte

muligheter til å komme i arbeid.

De som hittil har fått tidsbegrenset

uførestønad har i stor grad fått innvilget en

stønadsperiode på 3–4 år. I tillegg kommer

varigheten av stønadsforløpet før dette.

Mange har også fått full stønad. Dette inne-

bærer at mange har vært lenge ute av

arbeidslivet, og at de har hatt liten eller

ingen kontakt med arbeidslivet i stønads-

perioden. Sammen med det faktum at

mange har psykiske lidelser, ofte kanskje 

i kombinasjonen med andre problemer,

stilles store krav til oppfølgingen fra hjelpe-

apparatet. Ny velferdsetat med en langt

bedre samordning av tjenestetilbudet på

lokalt nivå vil være et viktig element for 

å gi riktig ytelse og for å følge opp dem

som har tidsbegrenset uførestønad på en

vellykket måte. Økt kunnskap om psykiske

lidelser blant saksbehandlere i førstelinje-

tjenesten vil være nok et element.

Det er bestemt at ordningen med tids-

begrenset uførestønad skal vurderes. Bidrar

den til at uføre kommer i arbeid eller øker

arbeidsinnsatsen? Vurderingen skal imidler-

tid ikke gjøres før ordningen har virket noe

lenger.

Endringer på tilstøtende 
områder

Både samtidig med og etter at tids-
begrenset uførestønad ble innført, er
det vedtatt to endringer i folketryg-
den som antas å ha betydning for 
tilgangen til uføreytelsene. Den ene er
begrensning av hvor lenge en person
kan få rehabiliteringspenger. Fra 
1. januar 2004 ble det fastsatt at
rehabiliteringspenger kan gis i 
maksimalt to år.Varighetskravet 
på to år kan bare fravikes «ved 
meget alvorlige sykdomstilstander
eller større skader».
I november  2004 ble denne unntaks-
regelen utvidet til også å gjelde i 
tilfeller «der den medisinske behand-
lingen tar lengre tid».

Den andre endringen er et tydelig
skjerpet krav om at yrkesrettet att-
føring skal være forsøkt før en uføre-
ytelse kan gis. Dette kravet gjelder fra 
1. januar 2005 og kan ikke fravikes
med mindre åpenbare grunner tilsier
at yrkesrettet attføring ikke er hen-
siktsmessig. Det gjelder tidsbegrenset
uførestønad så vel som varig uføre-
pensjon.



Sykefraværet er på vei ned etter at kurvene har pekt oppover

siden midten av 1990-tallet. Årsakene til utviklingen er mange og

spenner fra forhold på arbeidsmarkedet til demografiske for-

hold, regelverk, forvaltningspraksis, helse og holdninger.

Konsekvensene av sykefravær er store for samfunnet og er et ofte tilbakeven-

dende tema i den offentlige debatten. Det å være syk er i seg selv en påkjen-

ning, det er en belastning for arbeidsplassen, og det krever mye ressurser fra

legene. For arbeidsgivere og for folketrygden er det store utgifter knyttet til

sykefravær. I 2004 var folketrygdens utgifter til sykepenger på vel 26,8 milliar-

der kroner i alt, mot 10,4 milliarder i 19942.

Sandmannutvalget (2000), foretok en grundig gjennomgang av det som

da forelå av relevant forskning og utredning for å forklare sykefraværet. En klar

konklusjon er at det ikke finnes noen entydig og allmenngyldig forklaring på

utviklingen i sykefraværet. Denne artikkelen redegjør for en del årsaker til

endringer i sykefraværet og hva som foreligger av nyere forskning på områ-

det. Spesielt legger vi vekt på analyser foretatt av Rikstrygdeverket (RTV).

Artikkelen beskriver først utviklingen i sykefraværet 1988–2004 og hvordan

sykefraværet fordeler seg på variable som kjønn, alder og næring. Deretter

redegjøres det for mulige årsaker til endringer i sykefravær og hva vi vet om

betydningen av disse.
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Sykefraværet    

Av Linda Hauge , Uredningsavdelingen,
Rikstrygdeverket1.

UTVIKLING 
OG ÅRSAKER 

2 Ikke justert for prisvekst.

1 Jelena Mellison, tidligere ansatt i
Rikstrygdeverket, har skrevet første 
utkastet til artikkelen.
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Utviklingen i sykefraværet
På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet var økonomien i en ned-

gangskonjunktur med høy arbeidsledighet. Sykefraværet falt fram til det nådde

bunnen i 1994. Deretter har det steget gjennom hele perioden fram til 2004.

I 2003 nådde tallet for erstattede sykepengedager per sysselsatt en topp med 

14 dager. I denne perioden steg sykefraværet både for menn og kvinner, i alle

aldersgrupper og over hele landet. Figur 1 viser sykepengedager per sysselsatt

arbeidstaker i perioden 1988–2004. Fra første halvår 2004 observerer vi en ned-

gang i sykepengedagene og tapte dagsverk som skyldes sykefravær.

Figur 1: Sykepengedager per sysselsatt betalt av folketrygden 1988–2004
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Nedgangen i sykefraværet 
Sykefraværsstatistikken for 2. kvartal 2005 viser at det totale sykefraværet har

gått ned 12 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, jf. figur 2. Ned-

gangen har funnet sted for begge kjønn og i alle aldersgrupper, næringsgrup-

per og sektorer. Det ser ut til at da nedgangen startet skyldtes det særlig at det

ble færre nye tilfeller, mens det nå i større grad ser ut til å være at fraværene

har kortere varighet enn tidligere. Det foreligger ennå ikke forskningsresultater

som dokumenterer årsakene til nedgangen. Det er ingenting som tyder på at

sykdomsbildet har blitt særlig annerledes det siste året.

Sykefraværet varierer mye mellom sommer- og vinterhalvåret (sesong-

variasjoner). Tallene i figuren ovenfor er ikke sesongjusterte. Vi kan derfor ikke

sammenligne et kvartal med det neste, men derimot sammenligne et kvartal

med det samme kvartalet året før.
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Figur 2: Utviklingen i sykefraværet 2. kvartal 2000-2. kvartal 2005
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Hvordan fordeler sykefraværet seg?
Sykefraværet er ulikt fordelt mellom kvinner og menn, mellom aldersgrupper,

mellom næringsgrupper og mellom fylker. Nedenfor viser vi hvordan sykefra-

været fordeler seg på sentrale variable i 2. kvartal 2005.

Kjønn og alder
Vi ser at kvinner har høyere fravær enn menn i alle aldersgrupper (figur 3).

Kjønnsforskjellen er minst i de aller yngste aldersgruppene.Vi regner med at en

del av den relativt store forskjellen i aldersgruppene 21–39 år kan forklares med

sykefravær i forbindelse med svangerskap. I de eldre aldersgruppene må det

være andre forhold som forklarer forskjellen.Vanlige forklaringsfaktorer er at

kvinner i større grad har mer belastende jobber eller at kvinner er mer belastet

med omsorgsoppgaver i familien (dobbeltarbeid).Videre kan det være at
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Figur 3: Sykefraværsprosenten etter alder og kjønn. 2. kvartal 2005

Figur 4: Sykefraværprosenten fordelt på næringsgrupper. 2. kvartal 2005 
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2 Disse forklaringsfaktorene er
ikke gjensidig utelukkende.

kvinner er mindre opptatt av jobb og karriere og er dermed mer innstilt på å

være borte under sykdom eller at kvinner rett og slett er mer syke enn menn

eller evt. opplever seg som mer syke enn menn (Mastekaasa og Dale Olsen,

1998)2.

Næringsfordeling
Kjønnsforskjellene i sykefraværet gjenspeiler seg også i en viss grad i nærings-

fordelingen, i tilegg til at det er ulik belastning og risiko for å bli syk mellom

næringsgruppene. Figur 4 nedenfor viser fordelingen av sykefraværet mellom

næringsgrupper.



Sykefraværesnivået varierer mellom næringsgrup-

pene. Næringsgruppen helse- og sosiale tjenester

har det høyeste fraværsnivået på 7,6 prosent 

2. kvartal 2005 sammenlignet med landsgjennom-

snittet på 5,5 prosent. Næringsgrupper med høyt

sykefravær er i stor grad yrkesgrupper med 

hardt og belastende arbeid der risikoen for å bli

syk er større. I helse og sosiale tjenester er også

kvinneandelen høy.

Geografiske variasjoner i sykefraværet 
Sykefraværet varierer også en god del fra fylke til

fylke. Fylkene i Nord-Norge samt Østfold, har tradi-

sjonelt hatt det høyeste nivået3. Forskjeller mellom

fylkene blir vanligvis forklart med forskjeller i alders-

og næringsstruktur mellom fylkene (figur 5).

Selv om nivået på sykefraværet endrer seg 

gjelder det at kvinner har høyere fravær enn

menn, eldre høyere enn yngre og det er høyere 

i næringsgrupper med høy kvinneandel og/eller

tungt fysisk arbeid og store grupper med lavt

utdanningsnivå er likt.

Vi har nå vist hvordan utviklingen i sykefraværet

har vært og hvordan bildet er i dag. Vi vil i fortset-

telsen av artikkelen forsøke å peke på mulige 

årsaker til endringer i sykefraværet og hva vi vet

om dette fra forskningsresultater.
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Figur 6 : Årsaker til endring i sykefravær 
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Figur 5: Sykefravær fordelt på fylker. 2. kvartal 2005

Sykefravær

Arbeidsmarkedet/
arb.ledighet

Endringer i
regelverk

Arbeidsmiljø/
arbeidsplass

Helsemessige
forhold

Holdninger og
fraværskultur

Administrative
forhold

Demografiske
forhold

3 I 2. kvartal 2005 ligger Hedmark og Oppland like høyt som Østfold.



Årsakene til endringer i sykefraværet
Forklaringene til endringene i sykefraværet er

mange og komplekse. Det avhenger blant annet

av utviklingen i demografiske forhold, holdninger,

arbeidsmiljø, helse, regelverk og administrasjon i

tillegg til arbeidsmarkedssituasjonen. La oss se

nærmere på de ulike froklaringsfaktorene (figur 6).

Arbeidsmarkedet

Forholdene på arbeidsmarkedet har tradisjonelt

vært den mest tungtveiende forklaringsfaktoren

når man skal forklare nivået på sykefraværet

(Dyrstad og Ose, 2005).

Figur 7 viser utviklingen i sykepengedager per

sysselsatt lønnstaker og utviklingen i arbeidsledig-

heten. Tall for arbeidsledigheten er basert på esti-

mat fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Det har

til nå vært en veldokumentert sammenheng

mellom arbeidsledighet og sykefraværsutvikling.

Det vil si at i perioder med høy arbeidsledighet er

sykefraværet lavt og omvendt. I lavkonjunkturen

på begynnelsen av 90-tallet var arbeidsledigheten

høy. Dette falt sammen med en reduksjon i syke-

pengedager per sysselsatt betalt av folketrygden.

Fra midten av 90-tallet falt ledigheten, og vi fikk 

en ny sterk vekst i sykepengedagene.

Det er presentert to hovedhypoteser for å 

forklare den motsatte sammenhengen mellom

arbeidsledighet og sykefraværet – disiplinerings-

hypotesen og sammensetningshypotesen. Disipli-

neringshypotesen går ut på at arbeidstakere blir

mer disiplinerte i perioder med lavkonjunkturer.

De er redde for å miste jobben, og utsiktene til å få

en ny jobb er heller ikke like gode. I situasjoner der

helsetilstanden tilsier at man kan velge mellom å

være hjemme eller å gå på jobb, vil en velge å gå

på jobb. Sammensetningshypotesen går ut på at

når sysselsettingsnivået stiger, kommer det

arbeidstakere med svakere helse inn på arbeids-

markedet. Disse står utenfor arbeidslivet i dårlige

tider. Det gjennomsnittlige helsenivået i arbeids-

styrken blir dårligere, og sykefraværet stiger. En 

tredje hypotese dreier seg om en ren helsemessig

effekt, ved at høyere tempo og økt stress under

høykonjunkturer fører til mer sykdom.
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Figur 7: Sykefravær og arbeidsledighet

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU)
I arbeidskraftsundersøkelsen intervjues et representativt
utvalg på 24 000 personer i alderen 16-74 år fra alle landets
kommuner om sin tilknytning til arbeidsmarkedet i en gitt
referanseuke. De samme personene er  med i alt åtte ganger
i åtte påfølgende kvartaler. Det er Statistisk sentralbyrå som
utfører undersøkelsen.
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Fra 1999 til 2003 steg både sykefraværet og AKU-ledigheten, men fra 2003 er det

en tendens til fall i begge størrelsene. Dette er et annerledes bilde enn vi har hatt

før. Så langt foreligger det ikke forskningsresultater som kan forklare dette. I årene

1998 til 2002 har både arbeidsledigheten og sysselsettingen økt i følge AKU-tall.

Økning i sysselsettingen skulle bety at mekanismer som disiplinering gjel-

der ikke i like stor grad fordi utsiktene til å få nytt arbeid er relativt gode.

En ny undersøkelse utført av RTV har studert sammenhengen mellom syke-

fravær og nedbemanning (RTV, 2005a). Problemstillingen var å undersøke hva

som skjedde med ansatte som beholdt jobben når bedriften reduserte (eller

økte) antallet ansatte? Undersøkelsen finner at sykefraværet i nedbemannings-

virksomheter synker på kort sikt for så å øke til et nivå over det som gjaldt for

sammenlignbare virksomheter etter et par år. Dette kan tolkes som at nedbe-

manning gir en disiplineringseffekt på kort sikt. Den observerte økningen etter

to år kan tolkes som at disiplineringen bare varte til man var sikker på å behol-

de jobben, eller at langvarig stress på grunn av jobbusikkerhet hadde gitt

negative helsemessige konsekvenser.

RTV har også gjennomført en analyse med det formål å teste hypotesen

om at en helsemessig seleksjon i arbeidsstyrken kunne forklare en betydelig

del av variasjonen i sykefraværet gjennom 1990-talet (RTV, 2005b). Sykefravær

og pensjonsgivende inntekt ble analysert for ulike grupper som har mottatt

stønader til refusjon av utgifter i forbindelse med sykdom, skade eller lyte etter

folketrygdlovens kapittel 6 (grunn- og hjelpestønad). Utviklingen i disse grup-

penes sykefravær og inntekt ble så sammenlignet med den tilsvarende utvik-

lingen i kontrollgruppene i perioden 1989–2003. Resultatene fra analysen

svekket støtten til sammensetningshypotesen.

Dette funnet stemmer overens med det Askildsen et al (2000) og Arai og

Tursie (2001) finner: Sammensetningseffekterer på sykefraværet kan ikke ute-

lukkes, men det er ikke empirisk grunnlag for å forklare de store svingningene i

sykefraværet med sammensetningseffekter.

Dyrstad og Ose (2003) har gjort en analyse der hypotesen er at i hvilken

grad disiplinerings- eller sammensetningshypotesen gjør seg gjeldende,

avhenger av hvor i ledighetsutviklingen økonomien befinner seg. Dersom

arbeidsledigheten i utgangspunktet er lav, vil ikke en ytterligere reduksjon føre

til høyere sykefravær pga. disiplinering. Dersom sykefraværet endrer seg med

et slikt utgangspunkt, skyldes dette sannsynligvis endringer i sammensetning-

en av arbeidsstokken. Dersom ledigheten i utgangspunktet er høy, vil endring-

er kunne forklares med disiplineringshypotesen. De finner også at disipline-

ringseffekten gjør seg mer gjeldende for menn enn for kvinner.

Oppsummert er det slik at de fleste studier finner støtte til disiplineringshypo-

tesen, men ikke til sammensetningshypotesen. Dyrstad og Ose (2005) går 

i en artikkel gjennom hvilke kunnskaper forskningen har gitt om årsaker til

utviklingen i sykefraværet og aktuelle følger for politikken. De peker der på at

selv om sammensetningshypotesen ikke får særlig støtte i empirisk forskning,

er den offentlige debatten preget av at det er denne hypotesen som har

størst forklaringskraft.
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Sykefravær og regelverk

De drivkrefter som finnes innebygd i regelverket, antas å påvirke hvordan

mennesker bruker sykepengeordningen ved nedsatt arbeidsevne. I Norge har

vi en sjenerøs sykelønnsordning. Land med sjenerøse sykelønnsordninger har,

med noen unntak, et høyere sykefraværsnivå enn land der det er en mindre

sjenerøs ordning4.

For analytiske formål kan man diskutere sykefravær som et handlingsalter-

nativ, selv om dette ikke er uproblematisk. Ofte kan man ikke velge om man

skal gå på jobb eller ikke når man blir syk. I tilfeller der helsetilstanden er slik

at man kan velge mellom å gå på jobb og å være hjemme, kan sykelønnsord-

ningen påvirke denne beslutningen. Dersom man ikke taper noe på å være

borte fra jobben, kan terskelen for «å legge seg syk» være lavere. På den andre

siden kan lavere eller ingen kompensasjon føre til at man går på jobb i tilfeller

der man burde vært hjemme. Beslutningen vil være avhengig av hvilken type

jobb en har, og personlige egenskaper og holdninger (Dyrstad og Ose 2005).

I Norge har sykelønnsordningen ofte vært drøftet i den offentlige debat-

ten. Det har vært små endringer i sykmeldingsregelverket de siste årene. IA-

avtalen som ble innført i 2001, er en avtale mellom regjeringen og partene 

i arbeidslivet. En del av regjeringens forpliktelser var å ikke foreslå endringer 

i sykelønnsordningen i avtaleperioden. Med innføringen av IA-avtalen fikk 

de ansatte utvidet rett til egenmelding i virksomheter med slik avtale. Den

forventede økningen i egenmeldt fravær har uteblitt, mens det legemeldte

sykefraværet økte hele tiden fram til midten av 2004. Fra 1. juli 2004 ble det

stilt krav til aktivitet for å ha fortsatt rett til sykepenger etter åtte ukers syke-

fravær. Bortsett fra i unntakstilfeller5 skal det etter åtte uker med 100 prosent

sykmelding innføres gradert eller aktiv sykmelding dersom den syke ikke kan

friskmeldes helt. Perioden det kan innvilges aktiv sykmelding for, er redusert

til fire uker, men med mulighet for forlengelse. RTV har i forbindelse med

dette gjennomført et program i samarbeid med legene for å utvikle deres

rolle i IA-arbeidet. Vi tror at mye av nedgangen vi har sett i sykefraværet siden

2. kvartal 2004 kan ses i sammenheng med den totale innsatsen i IA-arbeidet

og regelverksendringene i 2004. Så langt forligger det ikke forskning på effek-

ten av denne innsatsen.

Det har ikke vært gjort endringer i selve sykelønnsordningen i Norge de

siste årene. I Sverige derimot, har det vært en del endringer i sykelønnsord-

ningen de senere årene som har gjort det mulig å gjennomføre undersø-

kelser. Henrekson og Persson (2003) har benyttet tidsseriedata fra 1955–1999

og finner at endringer i kompensasjonsgrad har sterke effekter på sykefra-

været. Bedre kompensasjonsgrad fører til høyere fravær. Voss mfl. (2001)

undersøkte ved hjelp av individdata hvilken effekt innføringen av en karens-

dag hadde på ansatte i det svenske postvesenet. Resultatene viser at innfø-

ringen av en karensdag reduserte hyppigheten av sykefravær, men økte den

gjennomsnittlige lengden på fraværene. Johanson og Palme (2002) benytter

paneldata for en gruppe arbeidstakere og undersøker effekten av endringer 

i sykelønnsordningen i Sverige i 1990 og 1991. Endringene besto i økte kost-

4 Sveits og Finland er land med sjenerøse
sykelønnsordninger, men med et relativt
lavt sykefravær. Belgia, Italia og Frankrike
har mindre sjenerøse ordninger, men syke-
fravær på nivå med Norge. (Dyrstad og
Ose, 2005) arbeidsmarkedet).

5 Unntakene er dersom man er for syk til 
å være i aktivitet, eller dersom det ikke er
mulig med tilrettelegging.



nader for den enkelte ved fravær. De finner at økte

kostnader hadde en reduserende effekt på sykefra-

været. Resultatene fra svensk forskning er ikke helt

entydige. Innstramninger i regelverket har vist seg 

å gi sterke til moderate endringer i korttidssyke-

fraværet. Kolstad (1999) finner at endringene i syke-

lønnsordningen i Norge i 1974 og 1978 ikke har

påvirket sykefraværet6. Han benytter individdata fra

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU-undersøkelsen).

Aktiv og gradert sykmelding

Aktiv og gradert sykmelding er ordninger hjemlet

i folketrygden. Det har lenge vært en generell

oppfatning at det er viktig å opprettholde kontakt

med arbeidsplassen for å ikke falle ut av arbeidsli-

vet etter en sykmeldingsperiode. Aktiv og gradert

sykmelding er tiltak som har som hovedhensikt at

den sykmeldte skal kunne ha kontakt med

arbeidsplassen selv med redusert funksjonsevne.

RTV har sett på effekten av aktiv sykmelding i 

to ulike studier (figur 8). I den ene undersøkes det

hvilken effekt aktiv sykmelding har på samlet syke-

fravær og sannsynlighet for å gå over på uføre-

pensjon (RTV, 2004c). Resultatene fra denne under-

søkelsen viste at personer med aktiv sykmelding

hadde til dels hadde betydelig lengre fravær enn

personer med vanlig sykmelding. Analysene fant

ingen sikker effekt av om aktiv sykmelding førte 

til lavere sannsynlighet for å bli uføretrygdet.

I den andre undersøkelsen videreføres analysene

fra den første rapporten, men med data for en

senere periode, med mer valide resultatindikatorer

og forbedringer av analysemodellene (RTV, 2004b).

Hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen er

om aktiv sykmelding har redusert sykefraværet og

risikoen for å miste kontakten med arbeidslivet på

litt lengre sikt, slik at forlengelsen av sykefraværs-

perioden blir motvirket. Funnene bekrefter en

hypotese om at bruk av aktiv sykmelding på ett års

sikt reduserte tapte arbeidsdager på grunn av syke-

fravær, rehabiliteringspenger og uførepensjon sett

under ett. I begge undersøkelsene er seleksjon til

tiltaket et stort problem og det er usikkert i hvilken

grad seleksjonen til tiltaket har vært påvirket av 

faktorer man ikke har hatt kontroll over7.
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Aktiv og gradert sykmelding
Ordningen med aktiv sykmelding ble innført i 1994. Når man
har aktiv sykmelding, skal man være på jobb i den tiden som 
er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og avtalen skal
være godkjent av trygdekontoret. Som regel skal man ikke ut-
føre sin vanlige jobb.Ved gradert sykmelding utfører man sin
vanlige jobb, men med redusert arbeidstid.Ved lovendringene
fra 1. juli 2004 har bruken av aktiv sykmelding blitt skjerpet inn.
Man skal nå alltid vurdere gradert sykmelding før 100 prosent
sykmelding eller aktiv sykmelding. Perioden det kan gis aktiv
sykmelding for, er redusert til fire uker med mulighet for forleng-
else i inntil åtte uker.

6 1974: Karensdager reduseres fra tre til en.
1978: Den siste karensdagen fjernes.

7 Seleksjon betyr at det ikke er tilfeldig hvem som får et tiltak.Vi vet ikke hva
som kjennetegner de som går på aktiv sykmelding. Er det f.eks de sykeste 
som havner på tiltak? Dette vil kanskje være de som uansett ville hatt lange
sykefravær.

Figur 8: Utviklingen i bruken av aktiv og gradert sykmelding.

Sykefraværstilfeller med aktiv eller gradert sykmelding  i prosent

av alle tilfeller.
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(Scheel, 2002) som benyttet et eksperimentelt design for evaluering av aktiv syk-

melding, fant ingen effekt på senere sykefravær ved bruk av aktiv sykmelding.

Rikstrygdeverket har også sett på hvordan den sykmeldtes arbeidsrelaterte

aktivitet påvirkes i forbindelse med aktiv sykmelding (RTV, 2004c). I en spør-

reundersøkelse blant et utvalg sykmeldte med aktiv sykmelding ble det

undersøkt om hvorvidt det ble utarbeidet en skriftlig avtale hvor den syk-

meldte deltok i utformingen, om den sykmeldte økte sin arbeidsmengde i

løpet av en periode på aktiv sykmelding og om den sykmeldte kom i arbeid

etter en slik periode.

I om lag to tredjedeler av tilfellene ble det utarbeidet en skriftlig avtale for

perioden med aktiv sykmelding . Av dem som hadde en skriftlig avtale, fikk 

ca. to tredjedeler selv være med på å utforme avtalen. Vel halvparten hadde

økt sin arbeidsinnsats under aktiv sykmelding. Av dem med kroniske lidelser

var det en lavere andel som hadde økt sin arbeidsinnsats.

Arbeidsmiljø

Det er en generell antakelse at mye av sykefraværet kan tilskrives dårlig arbeids-

miljø. Det er vanlig å skille mellom det fysiske og det psyko-sosiale arbeidsmiljø-

et. Det fysiske arbeidsmiljøet går på faktorer som støy, støv, ergonomi og risiko

for å bli utsatt for ulykker. Det psyko-sosiale arbeidsmiljøet går på arbeidets

organisering og tilrettelegging og på mellom-menneskelige forhold.

I en litteraturstudie gjort av Olsen og Mastekaasa viser all forskning på 

sykefravær en klar sammenheng mellom fysisk arbeidsmiljø og sykefravær

(Mastekaasa 1997).Tradisjonelt har man assosiert fysisk arbeidsmiljø med arbeid

i industri og skogbruk. Etter hvert har det også blitt fokusert på de fysiske fakto-

rer som inneklima og ergonomiske forhold. Det er få undersøkelser som tar for

seg endring i arbeidsmiljø de siste årene. Levekårsundersøkelsen (fra 1998) viser

imidlertid ingen tegn på at det fysiske arbeidsmiljøet er forverret de siste årene

(NOU 2000:27). Derimot viser levekårsundersøkelsen at flere opplever jobbsitua-

sjonen som stressende og masete. Jobbkrav, rollekrav i arbeidet, manglende

egenkontroll, medbestemmelse og forutsigbarhet, problemer knyttet til karrie-

reutvikling og destruktive sosiale relasjoner er faktorer som virker belastende.

Det kan se ut som om det har vært en utvikling i arbeidslivet de siste årene

med økt tempo, press og stress. Dette kan være en medvirkende årsak til at det

har vært en økning i sykefravær på grunn av psykiske lidelser, men det er ikke

opplagt at dette gjelder majoriteten av arbeidstakerne.

Forskjellene i fravær mellom næringsgrupper blir ofte forklart med arbeids-

miljørelaterte årsaker. Det høye fraværsnivået i helsesektoren blir forklart med

belastende arbeid og tidspress. Kvinneandelen er også høy i helsesektoren.

De siste årene har det vært store omstillinger, særlig i offentlig sektor. Røed

og Fevang (2005) har undersøkt hvordan det har gått med over 40 000 syke-

pleiere og hjelpepleiere i årene 1992–2000. De finner at omstillinger og ned-

bemanninger øker sykefraværet.

Det er trolig også en sammenheng mellom hvilken livssituasjon en er i og

sykefravær. Uklare grenser mellom jobb og fritid, samlivsbrudd, økonomiske
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problemer o.l er faktorer som kan tenkes å ha betydning for sykefraværet,

men som det er gjort lite forskning på.

Demografiske endringer og geografiske variasjoner

Sammensetningen av gruppen sysselsatte har også betydning for sykefravæ-

ret. Utgangspunktet for å trekke inn demografiske forhold når sykefraværet

skal forklares er at det er store og systematiske forskjeller i sykefraværet

mellom aldersgrupper og mellom kvinner og menn. Kvinnelige arbeidstakere

har høyere sykefravær enn menn, slik at eventuell endring i arbeidsstyrkens

kjønnsmessige sammensetning kan antas å ha betydning for den samlede

fraværsutviklingen. Norge har en relativt høy andel yrkesaktive kvinner, noe

som forventes å gi høyere fravær.

Eldre arbeidstakere har flere fraværsdager enn yngre. I Norge er pensjo-

neringsalderen og sysselsettingsdeltakelsen blant eldre høy, særlig blant

kvinner, sammenlignet med andre europeiske land. Det vil være med på å øke

fraværet.

Demografiens rolle har kommet i fokus i sammenheng med at de store

etterkrigskullene er kommet i en alder da sykeligheten øker sterkt.

Sykefraværet viser også en god del geografiske variasjoner. Fylkene i Nord-

Norge samt Østfold har tradisjonelt hatt det høyeste nivået8. Det svenske

Riksförsäkringsverket (RFV) har analysert kommunale variasjoner i sykefravæ-

ret i Sverige der også sykefraværet er høyest i Nord-Sverige9. De finner at

begrensede muligheter på det lokale arbeidsmarkedet og utformingen av

sykepengeordningen og arbeidsledighetstrygden forklarer en del av det

høye sykefraværet. RTV er i gang med en analyse av geografiske variasjoner

av sykefraværet.

Helsemessige forhold

Det er lite som tyder på at helsetilstanden generelt i befolkningen er blitt 

dårligere. Hvis vi bedømmer etter et tradisjonelt objektivt kriterium som

dødelighet kan man jo si at nordmenn er friskere siden vi lever lengre.

Levekårsundersøkelser gir et generelt inntrykk av at nivået er stabilt på den

egenrapporterte sykeligheten. Også på helserelaterte indikatorer som alko-

holkonsum og fedme ligger Norge og Sverige lavest blant andre europeiske

land. Når det gjelder røyking ligger Norge på et forholdsvis høyt nivå i euro-

peisk sammenheng.

Holdninger og fraværskultur

Individuelle holdninger og det som er betegnet som fraværskultur kan ha

betydning for sykefraværet. Fraværskultur innebærer at det eksisterer lokale

normer eller en felles oppfatning på en arbeidsplass av hva som er legitimt

fravær. De fleste undersøkelsene som har tatt for seg holdninger og fravær

konkluderer med at det er sammenheng mellom fraværskultur og fravær-

snivå. En vet imidlertid ikke i hvilken grad endrede holdninger til fravær kan

forklare endringer i fraværsnivået over tid.

8 I 2. kvartal 2005 ligger Hedmark og
Oppland like høyt som Østfold. Se også figur 

9 Tidligere RFV. Nå heter det
Forsäkringskassan Hovudkontoret.
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Teorier om endrede holdninger og endret fravær-

skultur er vanskelige å teste. Det er grunn til å tro

at flytende grenser mellom virksomheter og

ansatte, hyppigere skifte av arbeid, økt bruk av

vikarer og større turnover i arbeidslivet svekker

den lokale arbeidskulturen. Hvordan dette slår ut

på sykefraværet er uvisst, men man kan tenke seg

at lav tilhørighet gir økt fravær.

Inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende

arbeidsliv– IA-avtalen – ble inngått mellom regje-

ringen og partene i arbeidslivet i 2001 for å styrke

arbeidslinjen i arbeidslivet. Målsetningen for syke-

fraværet er at det skal reduseres med 20 prosent 

i avtaleperioden (fra 2. kvartal 2001 til 4. kvartal

2005). Om dette lykkes, vet man ennå ikke, men

fra og med 2. kvartal 2004 har sykefraværet gått

nedover.

IA-konseptet 

Kjernen i sykefraværsarbeidet i IA-avtalen er at

det foregår på arbeidsplassen i kontakten mellom

arbeidstaker og arbeidsgiver. Gjennom tidligere

intervensjon og kvalitativt bedre oppfølging av

sykmeldte skal man forebygge langtidssykefravær

og utstøting fra arbeidslivet. Både arbeidsgiver og

arbeidstaker er blitt mer ansvarliggjort i arbeidet

for å øke arbeidstakerens muligheter til å bevare

jobben selv om han eller hun ikke er helt frisk.

Det er lagt større vekt på funksjonsevnen – på

hva man faktisk kan gjøre enn hva man ikke kan

gjøre. Arbeidsgivere har blitt mer forpliktet til å

legge forholdene til rette på arbeidsplassen.

Arbeidstakerne på sin side er blitt mye mer for-

pliktet til å være åpne om hva de faktisk kan gjøre

og hva slags tilrettinger de trenger. Innholdet i

samarbeidsavtalene bygger på de erfaringene

som partene i arbeidslivet har gjort i sitt arbeid

gjennom mange år for å redusere sykefraværet.

Midtveis i avtaleperioden, etter 1. halvår 2003,

ble det gjort en evaluering av avtalen for å få et

grunnlag for å beslutte om man burde videreføre

avtalen ut avtaleperioden. Som en del av denne

evalueringen ble det nedsatt en partssammen-

satt arbeidsgruppe som skulle sammenfatte fram

hovedkonklusjonene i datamaterialet som da

forelå. Arbeidsgruppen mente at det ikke var rea-

listisk å nå målet om 20 prosent reduksjon i syke-

fraværet i avtaleperioden, men at IA-konseptet

hadde fått et såpass betydelig omfang i norsk

arbeidsliv at det vil kunne gi resultater over tid.

Avtalen ble videreført med noen endringer/inn-

stramminger.

Staten har gått inn med en kombinasjon av

nye økonomiske virkemidler og regelverksen-

dringer, blant annet ble aktivitetskravet innført fra

og med 1. juli 2004. Aktivitetskravet innebærer at

man kan miste sykepengene etter åtte uker der-

som det ikke innføres arbeidsrelatert aktivitet.

Arbeidsrelatert aktivitet innebærer at man, bort-

sett fra i unntakstilfeller, går helt eller delvis tilbake

til jobb (gradert sykmelding) eller er over på aktiv

sykmelding.

Som en del av evalueringen av IA-avtalen satte

Arbeids- og sosialdepartementet i gang et kvali-

tativt evalueringsprosjekt knyttet opp mot pro-

blemstillingen: Hva skjer i de virksomhetene som

har blitt en såkalt inkluderende arbeidslivsvirk-

somhet. Econ – analyse gjennomførte en case-

studie av et utvalg IA-virksomheter i 2003 med

oppfølging i 2005. (Econ (2003) og Econ (2005)).

Etter det første studiet oppsummerte Econ resul-

tatene av casestudiene med at virksomheter med

IA-avtale har større mulighet til å få ned sykefra-

været og hindre utstøting av virksomhetens egne

ansatte enn andre. I tillegg kan ordningen ha flere

positive bi-effekter. Dette forutsetter et målrettet

arbeid som tar tid. I oppfølgingsundersøkelsen to

år senere finner Econ at «trykket» på IA-arbeidet

opprettholdes og gjerne er forsterket i de fleste

av virksomhetene som er undersøkt. Det er

reduksjon av sykefraværet det jobbes mest med 

i disse IA-virksomhetene.

Arbeids- og sosialdepartementet initierte også

et prosjekt som går ut på å oppsummere og 

vurdere resultatene fra forsknings- og utredings-

prosjekter som kan være relevante i forbindelse

med IA-evalueringen. FAFO gikk gjennom FoU-

prosjekter som kunne belyse problemstillinger,



prosesser eller virkemidler som er aktuelle i forholde til IA-avtalen. Hoved-

funnene fra denne gjennomgangen (FAFO, (2003)) var at det er få av de 

prosjektene som er gjennomført som er effektevalueringer. Det er derfor 

vanskelig å konkludere med hensyn på hvilke resultater som kan forventes 

av IA-avtalen på lengre sikt. Hva sykefraværet angår mener FAFO at det er

grunnlag for å si at IA-avtalen har gitt inspirasjon til mange initiativ på virk-

somhetsnivå.

Oppsummering
I denne artikkelen har vi skissert mulige årsaker til endringer i sykefraværet 

og gått gjennom nyere forskningsresultater. Vi har sett at sykefraværet er et

sammensatt fenomen, der mange faktorer har betydning.

Forholdene på arbeidsmarkedet antas å være blant de mest tungtveiende

forklaringsfaktorene på endringer i sykefravær. Sykefraværet har tradisjonelt

gått ned i perioder med økt arbeidsledighet. Det er ikke entydige resultater

som kan si hva som er mekanismene bak dette, men det meste av forskn-

ingen finner støtte for disiplineringshypotesen.

Den nedgangen i sykefraværet som vi har sett siden 2. kvartal 2004, faller

sammen i tid med endringene i sykmeldingsreglene. Økt bruk av graderte

sykmeldinger fører til at sykefraværet går ned. Det er også grunn til å tro at

varigheten på sykefraværene vil gå ned. Legen har fått en ny rolle i forbin-

delse med arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Hvor mye kravet til aktivitet

har å bety for sykefraværet og hvordan legenes rolle påvirker endringer i

sykefraværet, vil være problemstillinger det bør forskes på fremover.

Sykefraværet påvirkes av arbeidsmiljøfaktorer. Det kan være manglende

beskyttelse av liv og helse, og det kan være støy og forurensing og dårlig 

trivsel. Endringer i ytre forhold, som forholdene på arbeidsmarkedet og 

regelendringer kan også påvirke arbeidsmiljøet.

Hvordan interne forhold på arbeidsplassen påvirker sykefraværet vet vi ikke 

så mye om. Studier av dette er hovedsakelig casestudier og er vanskelig å

generalisere. Sammenhengen mellom sykefravær og hvordan omstillinger 

og nedbanninger håndteres er ønskelig å vite mer om.

Ulikheter i holdninger og fraværskultur er et annet område det ikke er

gjort så mye forskning på de senere årene. Teorier om årsakssammenhenger

mellom endrede holdninger og endringer i fraværskultur er vanskelig å teste

empirisk. Det synes likevel å være en bred oppfatning om at det er sammen-

henger her.

Hvilken betydning folks livssituasjon har for sykefravær er en annen pro-

blemstilling det trengs mer kunnskap om. Hva betyr uklare grenser mellom

jobb og privatliv, samlivsbrudd, økonomiske problemer o.l. for sykefraværet? 

Det er en større andel av sykefraværet som skyldes psykiske lidelser. En 

analyse av utviklingen i sykefravær knyttet til psykiske lidelser kan være en

måte å få mer kunnskap om dette på i tillegg til kvalitative studier.
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I større grad enn før forventes det at legen skal bidra til å finne

løsninger som hindrer fravær. Dette utfordrer legens rolle, spe-

sielt med tanke på hvordan samarbeidet lege – arbeidstaker –

arbeidsgiver skal foregå. Legeforeningen og trygdeetaten gikk

derfor sammen om et fagutviklingsprogram for landets fast-

leger.

Tankegangen som ligger til grunn for arbeidet med et inkluderende arbeids-

liv (IA), er at fravær i første rekke er en sak mellom arbeidsgiver og arbeids-

taker. Tidligere ble sykefravær sett på som en sak mellom lege og pasient, og

trygdekontoret sto for oppfølging og utbetaling av sykepenger.

Utfordrer legerollen
Nå forventes det at legene og trygdeetaten skal være arbeidsplassens støtte-

spillere og bidra til å finne løsninger som kan hindre fravær. Denne tankegang-

en utfordrer legens rolle. IA-arbeidet forutsetter at både lege, arbeidstaker og

arbeidsgiver er på banen for å finne løsninger som gjør at det er mulig å

være i arbeidsrelatert aktivitet under sykdom. Hvor langt kan legen strekke

seg i dette arbeidet, uten at det berører taushetsplikten? Hva slags kontakt

kan en lege ha med arbeidsgiver? Hvor konkret skal legen gå inn i den enkelte

arbeidstakers arbeidsforhold? Hvem skal betale for tiden legen bruker uten-

om selve pasientkonsultasjonene? Spørsmålene er mange, fasitsvarene få.

Dette er ting som ble løftet fram og diskutert fra flere vinkler i fagutviklings-
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Legene og trygdeetaten      

Av Ida Frisak Ringnes , Arbeids- og 
rehabiliteringsdivisjonen, Rikstrygdeverket

SPILLER PÅ SAMME LAG     

«Samarbeidet om fagutviklingspro-

grammet for leger i et inkluderende

arbeidsliv har realitetsorientert RTV.

De har samarbeidet i stedet for det

vanlige: å utstede dekreter.Vi er veldig

tilfredse» (Allmennpraktiserende lægers

forening).
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programmet «Legerollen i det inkluderende arbeidsliv». Programmet ble en

etterlengtet arena for diskusjon av spørsmål legene til daglig må håndtere.

Legenes rolle i IA-arbeidet
Da Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet høsten

2001, var det på bakgrunn av et ønske om å snu en utvikling som har ført til

at stadig flere går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger.

Ett av målene er å redusere sykefraværet, men legenes rolle var gitt liten opp-

merksomhet da avtalen ble signert. Betydningen av legenes involvering ble

tydeliggjort da partene i arbeidslivet forlenget Intensjonsavtalen i desember

2003 og ble forsterket med en lovendring 1. juli 2004, som understreker for-

ventningen om at legene i større grad skal motivere til aktivitet også ved 

sykdom. Dermed ble legenes sykmeldingspraksis brakt tydeligere inn i IA-

tankegangen, som plasserer ansvaret for sykefraværsarbeid på arbeidsplassen.

For trygdeetaten, som er myndighetenes «forlengede arm» inn i IA-arbeidet,

ble det nødvendig å finne fram til en form for samhandling med legene som

kunne fremme IA-arbeidet på den enkelte arbeidsplass. Tradisjonelt har den

direkte kontakten mellom legene og trygdeetaten foregått ved at trygde-

etaten har innkalt til informasjonsmøter om regelverksendringer.

«Det har vært positivt at alle

meninger er velkomne og at vi

kan diskutere ut egne opplevelser

av hverdagen og sykmeldings-

arbeidet slik det ser ut fra mitt

kontor» (lege)

«Vi er i ferd med å få en forståelse

hos samtlige aktører om at

ansvaret for sykefraværet ligger

hos arbeidsgiver og ansatt. Da er

vi kommet veldig langt» (lege)



Toveis kommunikasjon
I begynnelsen av 2004 ble Rikstrygdeverket og Legeforeningen enige om 

å samarbeide om et fagutviklingsprogram. Målet var at legene skulle bidra til

aktivitet framfor passivitet og motivere arbeidstaker og arbeidsgiver til å finne

alternativer til fravær ved sykdom. Alle landets allmennleger ble invitert, det

vil si over 3800 leger. Over halvparten deltok på hele eller deler av program-

met. Tilbakemeldinger fra deltakere tyder på at dette har vært et forum de

har ønsket seg. At legene og trygdeetaten er sammen om å drøfte legerollen

i forhold til inkluderende arbeidsliv, kan ses på som banebrytende. Ikke bare

fordi det er snakk om toveis kommunikasjon i stedet for enveis informasjon,

men også fordi fagutviklingsprogrammet har hatt et omfang som er langt

større enn tidligere arrangementer og tiltak.

Refleksjon og diskusjon
Fagutviklingsprogrammet besto av to samlinger og tre mellomaktiviteter.

I første samling ble det lagt vekt på å skape en grunnleggende forståelse av

hva IA-arbeidet består i, og å belyse de ulike aktørenes roller og forventninger

gjennom innlegg fra arbeidsgiver/arbeidstaker i IA-virksomhet, trygdeetaten

og lege. Mellomaktivitetene hadde tre temaer:

• Arbeidsplassen – Besøk på en IA-virksomhet med bl.a. orientering om

deres arbeidsmetoder

• Trygdeetaten som bistandsaktør – Møte med trygdekontor, arbeidslivssen-

ter, hjelpemiddelsentral, med bl.a. orientering om deres arbeidsmetoder 

• Legerollen – Møte mellom leger som deltar i programmet. Refleksjon/

diskusjon om videreutvikling av legerollen

I den andre samlingen ble det gitt rom for å belyse lokale prosesser og erfa-

ringer. Hovedvekten ble lagt på diskusjon av case med panel. Casene ble

utformet med sikte på å ta opp sentrale temaer til diskusjon: arbeidsgivers 

tilretteleggingsplikt, arbeidsrelatert aktivitet og taushetsplikten.

Et vesentlig tema i legeprogrammet var de nye sykepengereglene som

trådte i kraft 1. juli i fjor. Fra da av skal gradert sykmelding alltid vurderes foran

fulltids sykmelding. Unntaket er dersom tungtveiende medisinske årsaker er

til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. Denne lovendringen fikk betydelig plass

i fagutviklingsprogrammet, både fordi den ble vedtatt like før fagutviklings-

programmet startet, men også fordi endringen gir grunnlag for problemstil-

linger det var nødvendig og nyttig å diskutere. Sykmeldingen, som nå heter

«Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom», innebærer at legen

skal se på hvilken mulighet pasienten har til å være i arbeid på tross av syk-

dom. Det fordrer en kjennskap til hvilke muligheter den sykmeldte har til å

være i aktivitet på sin arbeidsplass.

På samme lag
Fagutviklingsrogrammet har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. En vik-

tig årsak til at det kan ses på som vellykket, er at programmet ble utarbeidet
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og arrangert i samarbeid med Almenpraktiserende

lægers forening (Aplf ) og dermed var godt forank-

ret hos legene. I tillegg ga deltakelse i program-

met poeng i forhold til videre- og etterutdanning,

noe som gjorde fagutviklingsprogrammet enda

mer attraktivt for legene. Også følgende momen-

ter antas å ha hatt betydning:

• Lege-til-lege kommunikasjon med vektlegging

av diskusjon, refleksjon og utvikling gir bedre

resultater enn tradisjonelle «instrukser» fra tryg-

deetaten.

• Felles satsing der legeforeningen og trygde-

etaten var sidestilte innbydere og arrangører.

• Programmet var prosessorientert i motsetning

til enkeltstående informasjonsmøter og preget

av gjensidighet i motsetning til enveisinforma-

sjon.

• Geografisk spredning. Programmet var relativt

lett tilgjengelig for mange leger både med 

hensyn til sted og tid.

Større forståelse
Viktigst er deltakernes faglige erfaringer. Flere av

dem sier de har fått større forståelse for sin egen

rolle og for hvilke muligheter som ligger i IA-

perspektivet, som definerer arbeidstaker og

arbeidsgiver som hovedaktørene, mens legene 

og offentlige instanser er støttespillere. Gjennom

fagutviklingsprogrammet fikk legene blant annet

styrket sin rolle som veileder og motivator. Legene

drøftet også hvordan de i større grad kan vurdere

om arbeidstaker til tross for sykdom og plager

fortsatt kan møte på arbeidsplassen, eventuelt

utføre annet tilrettelagt arbeid enn det han/hun 

til daglig utfører.

For den enkelte arbeidstaker innebærer pro-

grammet at legene vil få bedre mulighet for å

støtte opp under prosessene på arbeidsplassen.

Resultatet blir forhåpentlig raskere tilbakevending

til arbeidslivet etter sykdom og mindre passivt 

og uønsket sykefravær. For legenes del betyr det

blant annet at de har noen å spille på lag med,

at det er flere som sammen kan finne alternativer

til sykmelding eller løsninger som gjør at en syk-

meldt arbeidstaker raskest mulig kan komme i
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Fagutviklingsprogrammet 
«Legerollen i det inkluderende arbeidsliv»
• inviterte i 2004 alle landets allmennleger til å drøfte

og videreutvikle sin egen rolle i et inkluderende

arbeidsliv. Omkring halvparten meldte seg på. Det

vil si at ca. 1900 leger deltok

• er et samarbeid mellom trygdeetaten,

Legeforeningen og Alment praktiserende lægers

forening (Aplf )

• strakk seg over et halvt år

• besto av tre deler, to samlinger og tre mellom-

aktiviteter med besøk på trygdekontor og i en 

IA-virksomhet 

• ble avviklet på 62 steder spredt over hele landet

Målet var å bidra til at alle landets allmennleger i

størst mulig grad legger til rette for at partene i

arbeidslivet kan nå målene om redusert sykefravær 

og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Inkluderende arbeidsliv (IA)
Med ønske om å skape et arbeidsliv med plass til alle

som kan og vil arbeide, ble Intensjonsavtalen om et

mer inkluderende arbeidsliv undertegnet av myndig-

hetene og partene i arbeidslivet 3. oktober 2001.

Målet med avtalen er at 

• sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent 

• flere med redusert arbeidsevne skal komme i

arbeid

• den reelle pensjoneringsalderen skal økes 

Den opprinnelige avtaleperioden går ut i 2005.

Dersom det blir en videreføring, vil en eventuell, ny

avtale trolig være på plass innen utgangen av året .

I september 2005 arbeider over 1,1 million av landets

arbeidstakere i en virksomhet som har inngått samar-

beidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA).

7842 virksomheter har tegnet en samarbeidsavtale

med trygdeetaten og forplikter seg dermed til å arbei-

de for målene i Intensjonsavtale. IA-virksomheter får

lettere tilgang til virkemidler som bygger oppunder

IA-arbeidet, og de har sin faste kontaktperson i

Trygdeetatens arbeidslivssenter.



aktivitet på arbeidsplassen. Dette var det flere som

påpekte godene ved, samtidig som det ble uttrykt

lettelse over at legene fortsatt skal ha som hoved-

oppgave å ivareta pasientens behov.

Ser mulighetene med IA
Forskningsstiftelsen Fafo ble engasjert for å følge

fagutviklingsprogrammet, og i sitt notat «Med

legene på laget» skriver forsker Leif Moland at det

kan se ut til at mange av legene er blitt mer be-

visste sin rolle som aktivitetsrettet veileder overfor

pasienten. Legene er også blitt mer positive til IA-

tankegangen, og flere har gitt uttrykk for at økt

innsats på arbeidsplassen kan lette legenes arbeid.

Møtene og diskusjonene med trygdeetatens med-

arbeidere førte også til større forståelse for trygde-

etatens behov for de opplysningene legene må gi

på ulike skjemaer. Før Legeprogrammet var det en

gjengs oppfatning at enkelte skjemaer og pasient-

opplysninger bare var «kjekt å ha» for trygde-

etaten, og ikke nødvendige. Dette synet endret

seg underveis, ikke bare fordi deltakerne fikk for-

ståelse av at skjemaene var nødvendige, men 

også fordi mange av opplysningene er myntet på

arbeidsplassen som et innspill til dialogen mellom

arbeidsgiver og arbeidstaker.

Nyttig med bevisstgjøring
Når det gjelder spørsmålet om hva som samlet

sett har vært mest nyttig for legene, viser evalue-

ringsskjemaene i hovedsak varianter av disse 

kommentarene:

• Bevisstgjøring og oppklaringer i forhold til ny

praksis på sykmelding

• Case-diskusjoner med involverte aktører om

konkrete problemstillinger 

• Tverrfaglig samarbeid (lege /arbeidsplass/

bedriftshelsetjeneste/trygdeetat o.a.)

• Besøk på trygdekontor og IA-virksomhet

• Bevisstgjøring knyttet til tilrettelegging og

arbeidsgivers plikter/muligheter

De fleste legene har satt pris på at dette er en pro-

sess som går over tid, og hvor det er lagt opp til

refleksjon og rolleavklaring. De uttrykker også at
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«Hvis jeg har en pasient som ikke greier jobben sin, men

har restarbeidsevne og mine overtalelseskunster om

delvis eller aktiv sjukmelding har feila, så har jeg gitt full

sjukmelding. Men jeg har svart nei på at det skyldes

»tungtveiende medinske eller behandlingsmessige

årsaker«. Da har jeg sendt et signal om at her fins det

muligheter til aktivitet. Så er spørsmålet: tar noen det

signalet?» (lege)



de er fornøyd med å få være med på utviklingen av legerollen selv, i stedet

for å få «prakket på seg» ferdige løsninger. Nesten samtlige leger oppgir i eva-

lueringen av programmet at de synes måten fagutviklingsprogrammet har

vært gjennomført på, med mye refleksjon, analyse og egenanalyse, har vært

positiv.

Samarbeidet mellom Aplf og RTV har betydd mye for legenes opplevelse

av at dette er et reelt samarbeid mellom organisasjonene og legene, og ikke

bare en informasjonskampanje om nye blanketter og regelverk.

Ellers er bruk av oppfølgingsplaner og funksjonsvurdering samt kjennskap

til IA-tankegangen, bedriftsbesøkene og anvendelsen av fagutviklingpro-

grammet som uformell møteplass nevnt i mange evalueringsskjema.

Veien videre
Fagutviklingsprogrammet «Legerollen i et inkluderende arbeidsliv» vil følges

opp framover. På tross av at det har krevd store ressurser både fra Aplf og

trygdeetaten, ikke minst lokalt, er de positive tilbakemeldingene og virkning-

en av å møtes ansikt til ansikt svært gode. Det er derforbred enighet om at

programmet må ha en form for videreføring. Rikstrygdeverket og Lege-

foreningen er i dialog og diskuterer hvordan dette kan gjøres og hvordan

man på en hensiktsmessig måte kan bruke lokale ressurser. Et tilbud til all-

mennleger som ikke deltok i første runde blir også diskutert, likeledes et til-

bud spesielt rettet mot sykehuslegene. Selv om deltakelsen var høyere enn

forventet, er det likevel et mål at flesteparten av landets allmennleger er med

på å drøfte legerollen i IA-arbeidet.

Samarbeidet mellom Legeforeningen og trygdeetaten har vært utford-

rende fordi det representerer en ny tilnærming til felles problemstillinger.

Ulikhetene i organisering og formål, har gjort arbeidet krevende, men nyttig.

Det er svært viktig at vi ikke slipper taket i dette samarbeidet, men tvert imot

intensiverer det. Trygdeetaten og legene er gjensidig avhengig av hverandre,

og jo bedre forståelse vi får av vår egen og de andres rolle og jo mer vi kan

forenkle rutiner, jo lettere blir det å samhandle om et felles mål: å hindre

utstøting fra arbeidslivet.
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Referanser:
Intensjonsavtalen om et mer 
inkluderende arbeidsliv

Med legene på laget, Leif Moland, Fafo
2005 (gjelder også sitatene som er
brukt)

Ot. prop. nr. 48 (2003-2004) Om lov om
endringer i folketrygden

Evalueringen av Intensjonsavtalen
3.12. 2003

«Programmet har vært en suksess.

Vi har hatt veldig mange positive

innlegg. Halvparten av legene sier

nå at de vil endre sin sykmeldings-

praksis. Reduksjonen i langtidssyk-

meldinger i 2. kvartalviser at vi også

har endret atferd. Det er utrolig bra,

tatt i betraktning at mange av oss

har holdt på lenge og kan være

tunge å snu». (lege)



Bruken av trygdeytelser har økt betraktelig de siste årene – 

spesielt blant de yngre aldersgruppene. Havner man utenfor

arbeidslivet, blir det stadig vanskeligere å komme tilbake i jobb.

Selv om antallet mottakere av trygdeytelser er på et historisk

høyt nivå, gir nedgangen i sykefraværet et håp om at trendene

skal snu. Regelendringer og godt IA-arbeid har de siste årene gitt

positive resultater.

Stadig flere med helserelaterte trygdeytelser 
Vi vil her se nærmere på utviklingen i de helserelaterte ytelsene i perioden

1992–2004. Analysene baserer seg på strømningsdata som blant annet er

utviklet på bakgrunn av data fra Rikstrygdeverkets registre over helserelaterte

ytelser1.

I perioden 1992 til 2004 økte antall personer som mottok helserelaterte

trygdeytelser. Særlig var veksten sterk i de yngste aldersgruppene. Fra 1997 

til 2004 kom stadig færre tilbake til arbeidslivet. Dette byr på utfordringer så 

vel for trygdeetaten som for samfunnet som helhet, og er en av grunnene til 

at det blir opprettet en ny arbeids- og velferdsetat (NAV) neste sommer.

Figur 1 viser antall personer som mottar helserelaterte ytelser. Vi ser at det

har vært en betydelig vekst i antall stønadsmottakere. Ved utgangen av 2004

var det nesten 600 000 personer som fikk minst én av disse ytelsene.
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Flere dager på hver 

Det gjennomsnittlige antall dager den enkelte

mottok trygd, økte også i samme periode. Antallet

dager gikk noe ned frem til midten av 90-tallet,

for så å øke igjen frem til 2004. For de yngste var

økningen særlig markant i årene 2002–2004.

500 000 tapte årsverk 

Ved å måle samlet bruk av helserelaterte ytelser 

i tapte årsverk2, ser vi at om lag 500 000 årsverk

gikk tapt for arbeidslivet i 2004 på grunn av syk-

dom og arbeidsuførhet.

I 2004 snudde trenden. Vi fikk en betydelig 

nedgang i antall tapte årsverk som følge av 

reduksjonen i sykefraværet. Vi fikk også en reduk-

sjon i gjennomsnittlig uføregrad, særlig på om-

rådet sykepenger, men også på andre områder.

Dette bidro ytterligere til at noen færre årsverk

gikk tapt, selv om antall personer med trygde-

ytelser fortsatt økte. Disse endringene skyldes 

særlig at det i 2004 ble gjennomført en rekke

regelendringer knyttet til disse ytelsene. Blant

annet gjaldt dette en innstramming i rehabilite-

ringspengeordningen, endringer i sykmeldings-

reglene, samt en lovfesteing av attføringskravet.

I tillegg kommer den omfattende satsingen som 

er gjort gjennom avtalen om et inkluderende

arbeidsliv. Rikstrygdeverket forventer at denne

trenden vil fortsette i 2005.

Stadig flere unge trygdemottakere

Fra 1996 til 2004 økte antall tapte årsverk med 

150 000. Nesten halvparten av disse (70 000) var 

i aldersgruppen 25–44 år, altså en aldersgruppe

hvor man ikke skulle forvente noe særlig bortfall

fra arbeidslivet. I aldersgruppen 45–54 år var vek-

sten også betydelig. Til sammen utgjorde alders-

gruppen 25–54 år over 75 prosent av veksten 

i antall personer som forsvant ut av arbeidslivet.

1 Strømningsdata. I denne artikkelen fokuseres det på utviklingen 

i et langsiktig perspektiv, fra 1992 til 2004. Endringene som er

observert i sykefraværet og i bruken av andre trygdeytelser i 2004

og 2005, er det foreløpig for tidlig å studere med utgangspunkt i

den type statistikk vi her har benyttet, som har som formål å stu-

dere strømmen av individer mellom ulike ytelser. Årsaken er at et

stønadsforløp alltid tar noe tid og at registreringer av statistikk på

noen områder har et visst etterslep. Strømningsdataene vil derfor

endre seg etter hvert som nye registreringer oppdaterer hendelser

som ligger noe tilbake i tid. Dette ser man imidlertid bort i fra i

vanlig statistikk, som derfor er bedre egnet til å gi øyeblikksbilder.

2 Tapte årsverk er summen av alle perioder med helserelaterte

ytelser, hvor vi samtidig tar hen-syn til at en del stønadsmot-

takere har graderte ytelser. To personer med halv ytelse regnes

som en hel, osv.

De helserelaterte trygdeytelsene består av sykepenger,

rehabiliteringspenger, uføreytelser, samt attføringspenger.

Et typisk trygdeforløp vil være: Først en periode med

sykepenger. Dersom en ikke har kommet tilbake i

arbeid innen det er gått ett år, er sykepenge-rettighetene

brukt opp. Mange vil da gå over på ytelsene rehabilite-

ringspenger eller yrkesrettet attføring. Dersom dette

ikke fører til at arbeid kan gjenopptas, vil uførepensjon

eller tidsbegrenset uførestønad kunne vurderes.
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Figur 1: Antall personer som mottar de ulike helserelaterte

ytelsene, når de som mottar flere ytelser bare telles en gang.



Som vi skal se nedenfor, er reduksjonen i syssel-

settingsandeler sterkest i denne aldersgruppen.

Færre unge i arbeid

Yrkesdeltakelsen i Norge er høy sammenlignet med

andre land. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser

likevel at for menn i aldersgruppen 25–54 år er

sysselsettingen på et historisk lavt nivå (se figur 3).

Mens 93–94 prosent i denne gruppen var syssel-

satt på 70- og 80-tallet, er andelen nå redusert til

86 prosent. Nedgangen startet i 1988, og selv med

en vekst i perioden 1992–1998 har sysselsettings-

nivået aldri kommet opp på nivået fra 70- og 80-

tallet. Parallelt med reduksjonen i sysselsettingen

registreres det også en kraftig økning av antall

personer med helserelaterte trygdeytelser i den

samme aldersgruppen.

Kvinner i aldersgruppen 25–54 år har med en

nåværende sysselsettingsandel på 80 prosentdel,

økt arbeidsdeltakelsen betydelig. Men også for

kvinner er det en reduksjon i andelen sysselsatte 

i aldersgruppen 25–54 år i perioden 1999 til 2004.

Andelen under utdanning innenfor denne

aldersgruppen er nærmest uendret i denne 

perioden, både for kvinner og menn.

Har regelendringer fått flere tilbake 
i arbeid?
Når antallet trygdemottakere er høyt, blir det

svært viktig å stille spørsmål om hvordan man 

kan legge til rette for at folk kan komme tilbake 

i arbeid. Vi må derfor studere hvordan utviklingen

har vært i forbindelse med enkelte av regelendrin-

gene i perioden, og hvordan tilbakevendingen til

arbeid har utviklet seg gjennom hele perioden vi

har studert. Vi vil se på:

• Innstramming av regelverket for rehabiliterings-

penger i 1993 og 2004

• Økt aktivitetskrav for sykepengemottakere fra

og med juni 2004.

• Antall personer som har gått fra trygd til arbeid.
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Figur 2: Tapte årsverk for arbeidslivet, justert for gradert ytelse



Regelendring i rehabiliteringspengeordningen

Både i juni 1993 og i januar 2004 ble perioden det

var mulig å få rehabiliteringspenger for, strammet

inn. Begge disse endringene ser ut til å ha gitt 

betydelige effekter på relativt kort tid. I tiden etter

innstrammingene gikk langt flere personer ut av

rehabiliteringsordningen enn i andre år. Dette ga 

en markant nedgang i antall mottakere av rehabi-

literingspenger og en økning i antall mottakere 

av andre ytelser – først og fremst yrkesrettet att-

føring, men også uførepensjon (se figur 4). I tillegg

var det en betydelig økning av antall personer som

ikke lenger er trygdemottakere. Dette mønsteret er

ganske likt i 1994 og 2004, bortsett fra at antallet er

personer er noe høyere i 2004.

Av rehabiliteringspengemottakere med ytelse

som opphørte i 1994, var det litt under 15 prosent

som hadde inntekt året etter3. Tilsvarende tall for

1992 var litt over 20 prosent, og 19 prosent i 2002.

Det er fortsatt for tidlig å se hvor stor andel av dem

som ikke lenger fikk rehabiliteringspenger i 2004,

som går over i arbeid i 2005.

Det er ikke overraskende at en mindre andel 

av dem som mister stønadsrettigheter etter inn-

stramminger kommer tilbake til arbeid. I tillegg 

til helsemessige årsaker, kan lengre «passive 

stønadsperioder» i seg selv gi lavere motivasjon 

for å komme tilbake til arbeid. Det kan også være 

et problem at personer som har lange opphold 

fra arbeidslivet, kan ha blitt mindre attraktive for

arbeidsgiverne.

Endringer i sykmeldingsreglene

Det ble innført nytt regelverk for sykmelding 1. juli

2004 (jf Ot prp nr 48 2003–2004). Her ble det blant

annet satt fram krav om at arbeidstakerne skal være 

i aktivitet under et sykefravær dersom medisinske

forhold ikke er til hinder for det, eller det er doku-

mentert at aktivitet ikke kan gjennomføres på den

sykmeldtes arbeidsplass. Regelverket forutsetter at

oppfølging av den sykmeldte i hovedsak skal foregå

på arbeidsplassen. Etter regelendringene på syke-

pengeområdet i juli 2004 får vi et vendepunkt med

en markant nedgang i sykefraværet. Dette forplanter

seg etter hvert også til de mer langsiktige ytelsene.
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Figur 3: Sysselsatte i prosent av befolkningen i hver alders-

gruppe. Kvinner og menn.

Figur 4: Hvor personer som ikke lenger får rehabiliteringspenger ved

utgangen av ett halvår befinner seg ved utgangen av neste halvår.



Rikstrygdeverket regner med at ettersom sykepenger er inngangsporten til

de fleste ytelsene, og langtidsfraværet er redusert, er det sannsynlig at til-

strømningen til de andre ytelsene vil bli mindre så lenge sykefraværet holder

seg lavt. På områdene rehabiliteringspenger og yrkesrettet attføring er det

allerede tegn til redusert tilstrømning i 2005. Dette er en viktig endring siden

den historiske utviklingen har gått i retning av at stadig flere av de sykmeldte

hadde en ny periode med trygdeytelser ett år senere, og at stadig færre gikk

tilbake til arbeid.

Ved utgangen av 2003 var det 130 000 personer som fikk sykepenger. Ved

utgangen av 2004 var mange av disse å finne på andre trygdeytelser: 10 000

mottok sykepenger4, 8000 mottok en uføreytelse, 10 000 fikk attføringspenger,

21 000 fikk rehabiliteringspenger. 81 000 mottok ingen trygdeytelser. Disse var

sannsynligvis tilbake i jobb.

Det blir spennende å se hvordan utviklingen vil se ut for dem som var 

sykmeldte i 2004. Hvor vil de være i 2005? Foreløpige tall tyder på at flere 

vil være tilbake i arbeid enn hva som var tilfelle for foregående år, siden den

gjennomsnittlige perioden med sykepenger er betydelig redusert, i tillegg 

til at færre bruker sykepengerettighetene sine fullt ut. Den sterke IA-satsingen,

i kombinasjon med de gjennomførte regelendringene, kan ha ført til et 

vendepunkt i en negativ utvikling som har pågått fra 1994 til 2004.

Stadig færre har vendt tilbake til arbeid etter en 

periode med helserelaterte trygdeytelser 

I dette avsnittet skal vi se på hvor mange som kommer tilbake i arbeidslivet

etter at de har mottatt en helserelatert ytelse i en kortere eller lengre periode.

Vi ser ikke på avgangen fra hver enkelt ytelse, men på alle helserelaterte trygde-

ytelser samlet. I denne sammenheng vil det si uføreytelser, rehabiliterings-

penger, yrkesrettet attføring og sykepenger5. Det er bare snakk om avgang

dersom vedkommende ikke starter en ny periode med rehabiliteringspenger,

yrkesrettet attføring eller uførepensjon i løpet av året etter.

Fram til 2003 ser det ut til å ha blitt stadig vanskeligere å gå fra trygd og

over i arbeid (jf figur 5). I aldersgruppen 25–44 år var andelen av stønads-

mottakerne som gikk tilbake til arbeid, sterkt avtagende i perioden 1992 til

20036. I perioden 1997 til 2003 gikk andelen som gikk tilbake til arbeid ned 

fra 55 til 47 prosent.

Også i andre aldersgrupper var det en nedgang, særlig i perioden 2000 til

2003. Dette gjelder alle aldersgruppene under 55 år og alle trygdede sett

under ett.

I aldersgruppen over 55 år var det under 20 prosent av de som var på

trygd ved utgangen av et år, som ikke fikk en ny ytelse i løpet av det året

etter. Samtidig var det en svak økning i andelen som kommer tilbake til

arbeid i perioden 1997 til 2003 i denne aldersgruppen.

Når vi ser på sammensetningen av dem som mottar trygd (figur 6 og 7),

ser vi at det er en mindre andel av de trygdede som får uførepensjon i 2004

62

4 Disse kan ikke ha fått sykepenger sammen-

hengende siden maksgrensen er 52 uker. De 

må følgelig  ha hatt et opphold da de har vært 

i jobb.

5 Vi har også sett på andelen som har inntekt

det påfølgende året, og ikke har en trygdeytelse

samtidig. Denne indikatoren viser en lik tendens

som den som er beskrevet i teksten. Vi har derfor

valgt å bare presentere en indikator, og benytter

den som viser utviklingen lengst frem i tid.

6 Vi kan foreløpig ikke se på tilsvarende tall for

2004, siden vi for 2004 ikke kan kontrollere om

de har ny tilgang i løpet av 2005.



enn i 1992. Det er vanlig å anta at det er lettere å

komme tilbake til arbeid jo yngre man er, jo kortere

man har vært på trygd, og jo mindre alvorlig syk-

dommen er. Dersom uførepensjonister er sykere

enn dem som mottar sykepenger eller yrkesrettet

attføring, noe som ville være rimelig å anta ut i fra

regelverket som regulerer inngangen til disse

ytelsene, skulle man tro at stadig flere i de siste

gruppene trygdede ville vende tilbake til arbeid.

Det at det er blitt flere unge stønadsmottakere

burde også tilsi at flere kommer tilbake i arbeid.

Allikevel finner vi altså at færre, særlig i de yngre

aldersgruppene, finner veien tilbake til arbeidslivet.

Hvilke forhold kan forklare 
utviklingen?
I forskning på området har det vært pekt på en

rekke forhold som kan bidra til å forklare den sterke

veksten i bruk av trygd, og at sannsynligheten for

å returnere til arbeidslivet samtidig er redusert.

Nedenfor gir vi enkelte eksempler som kan belyse

noen av de hovedutfordringer vi står overfor når 

vi skal snu en utvikling som fører til et svært stort

tap av arbeidskraft hvert år, og som gjør at mange

ufrivillig blir stående utenfor arbeidsmarkedet.

Mange forskningsprosjekter har studert forkla-

ringsmodeller i forhold til utviklingen av en ytelse,

for eksempel sykepenger eller uførepensjon. Når

en ser alle ytelsene under ett, slik vi gjør her, vil

resultatene lett kunne bli annerledes. Derfor kan

resultatene ikke umiddelbart overføres.

Endringer i normer og holdninger?

I den offentlige debatten er det ikke uvanlig å

peke på endringer i normer og holdninger som 

en mulig forklaring. Enkelte har påpekt at veksten 

i bruk av trygdeytelser kan ha en selvforsterkende

effekt: jo flere som lever av trygdeytelser, jo lettere

vil det være å velge en slik løsning når helsen

skranter. De geografiske forskjellene er store, og

bare om lag halvparten av disse forskjellene kan

forklares med strukturelle forskjeller i nærings-

struktur, alderssammensetning osv. (Sten Olsson

2004:12 og Bragstad m. fl. 2002). Undersøkelsene
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Figur 7: Fordeling av antall dager etter alder blant de som mot-

tar en helserelatert ytelse. 1992–2004. Justert for gradert ytelse.

Figur 6: Fordeling av dager på de ulike helserelaterte

ytelsene. 1992–2004. Justert for gradert ytelse.
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Figur 5: Andelen av de som fikk trygdeytelser ved utgangen av ett

år, og som ikke er trygdemottaker ved utgangen av det påføl-

gende året. Befolkningen i alderen 16–69, fordelt på aldersgrupper.
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som er gjort over geografiske forskjeller viser imid-

lertid ikke om endringer i normer og holdninger

kan ligge bak noe av den resterende variasjonen.

Har insentivene til å arbeide endret seg?

Et sentralt dilemma i sosialpolitikken er at man

ønsker et rimelig inntektsnivå for personer med

redusert helse og problemer knyttet til arbeids-

markedet, samtidig som man ønsker at flest mulig

skal arbeide. Økonomisk teori hevder at det vil

være en grunnleggende motsetning mellom

disse to hensynene, og at jo høyere ytelser man

får, jo mindre vil det lønne seg å arbeide.

Hvis teorien skal ha betydning for veksten i

trygdeytelser, må det ha funnet sted en endring 

i disse insentivene i løpet av den perioden vi har

sett på. Sett fra arbeidstakernes side har det vært

relativt små forandringer i sjenerøsiteten i ord-

ningene. Allikevel har fraværet økt betydelig.

Det er også metodisk vanskelig å dokumentere

entydig at, og eventuelt hvor sterkt, slike insentiver

virker, (jf. Røed m. fl. 2002 og Hærnes m. fl. 2002).

Insentiveffekter er i mange sammenhenger relativt

ubetydelige, og særlig når trygdeforløpet har vart 

i mer enn ett år ser økonomiske insentiver ut til å

bety lite (Røed og Nordberg 2003). Det betyr ikke

at insentiver ikke påvirker individers valg, men at

de innenfor det variasjonsområdet som det i dag

er bred politisk enighet om i Norge, gir relativt liten

effekt. Undersøkelser av endringer i kompensa-

sjonsnivået på de samme områdene i Sverige gir

relativt sprikende konklusjoner.

Alderssammensetningen har betydning

Nivået på bruken av trygdeytelser er klart høyest 

i de eldste aldersgruppene. Det betyr at med en

stadig eldre befolkning, kombinert med en høy

sysselsetting blant de eldste, må man isolert sett

regne med en fortsatt økning i bruken av helse-

relaterte trygdeytelser. Alderssammensetningen

har betydning, men kan bare forklare en del av

veksten (se RTV rapport 01/2002, kapittel 1). Som

vi har vist tidligere i denne artikkelen, kan ikke

alderssammensetningen forklare alt siden veksten

i bruk av helserelaterte ytelser er mye høyere

blant yngre enn blant eldre. En aldersstandardise-

ring av utviklingen vil kunne tilsløre vridninger 

i alderssammensetningen når de eldste har en

reduksjon eller lavere tilvekst enn de yngste.

Alderstandardisering forutsetter jo faste rater.

I denne sammenhengen har vi derfor sett det

som mer hensiktsmessig å studere aldersgrupper

hver for seg.

Har endringene i samfunn og livsstil ført til

redusert helse i befolkningen?

Det er liten tvil om at helsetilstanden i befolk-

ningen totalt sett er blitt betydelig bedre de siste

50–100 år. Det har vært en jevn stigning i leve-

alderen og en reduksjon i dødeligheten. Det er

likevel tegn som tyder på en forverring av helse-

tilstanden de senere årene, særlig i de yngre

aldersgruppene. Kanskje er det slik at «vi lever

med plagene, men dør ikke av dem». For perio-

den 1995–2002 rapporterte SSB om en økning 

i antallet i aldersgruppen 16–44 år som oppga

blant annet søvnproblemer og andre stressrela-

terte plager. Selv om de fleste undersøkelser av

denne typen bygger på egenrapportert helse,

finnes det også undersøkelser som har påpekt 

en forverring av helsetilstanden når en ser på mer

objektive helsemål. Tall fra Institutt for folkehelsa

viser at gjennomsnittsvekta har økt med over fem

kg de siste 15 årene, og at sykdommer knyttet 

til dette, som diabetes 2, også øker kraftig. Dette

knyttes blant annet til stadig mer stillesittende

arbeid og fritid. Endringene i perioden vi ser på 

er allikevel neppe så store at økt vekt og redusert

fysisk aktivitet alene kan forklare den sterke vek-

sten vi har sett i bruken av helserelaterte ytelser.

Man kan imidlertid heller ikke se bort fra dette

som en av flere forklaringer på utviklingen.

Blir det stadig vanskeligere å være i arbeid

med redusert helse?

Det kan argumenteres for at store grupper norske

arbeidstakere står overfor et «mykere» arbeidsliv

etter innføringa av arbeidsmiljøloven, vektlegging

på HMS-arbeid og utvidet omsorgspermisjon

(Nilsen 2002). Flere rapporterer større kontroll
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over egen arbeidssituasjon, noe som kan være positivt for helsen. Det kan

også være positivt dersom du skal fungere godt i arbeidslivet med en redu-

sert helse.

Andre har pekt på andre utviklingstrekk. Det vises til en skjerpet internasjo-

nal konkurranse, raskere strukturendringer og stadig større krav til individuell

tilpasning. Mye av dette kan ha med endring i næringsstruktur å gjøre, ved at

flere er i tjenesteytende næringer, noe som krever større tilstedeværelse.

Det er åpenbart at endringer skjer stadig raskere i de deler av økonomien

som tidligere var skjermet for konkurranse: post- og teletjenester, helse- og

sosialtjenester og andre tjenester som tidligere i sin helhet ble utført av det

offentlige (Røed m. fl. 2005). Nedbemanninger skjer stadig oftere også i andre

deler av arbeidslivet. Videre har turnoverraten økt, selv om man korrigerer for

konjunkturendringer (jf. Dale-Olsen. 2005).

Dersom det er korrekt at arbeidslivet stadig blir mer krevende, kan det bety

at det er stadig vanskeligere å delta med redusert helse. Røed og Fevang kon-

kluderer i en artikkel med at nedbemanning har hatt den uønskede effekten

at det har økt risikoen for arbeidsledighet og sykefravær (Røed m. fl. 2005).

Dette til tross for at nedbemanning sjelden førte til oppsigelser7, og uten at

bruk av sykefravær eller arbeidsledighetstrygd har vært en bevisst strategi 

i nedbemanningsprosessen. De finner også at nedbemanningsprosessene

både har gitt redusert sannsynlighet for å bli frisk, og gitt lavere sannsynlighet

for å komme tilbake til jobb for dem som allerede var syke. Nedbemannings-

prosesser gir større risiko for overgang fra sykefravær til en mer langvarig

avhengighet av hjelp gjennom offentlige stønadsordninger. Kostnadsbespar-

elser som kan synes fornuftige for dem som selger tjenesten eller produserer

varen, kan føre til at personer med redusert funksjonsevne blir varig utstøtt fra

arbeidsmarkedet, og at kostnadene på offentlige budsjetter øker, skriver de.

En ny undersøkelse fra SSB (Rege m. fl. 2005) viser også at sannsynligheten

for uførepensjonering er høyere for dem som har vært gjennom store omstil-

linger, enn for dem som ikke har det.

Kivimaki m. fl. (2002) viser at hos dem som rapporterer om høyt stressnivå

kombinert med store krav, er dødeligheten pga. hjerte- og karsykdommer 

2,2 ganger så høy som hos dem som rapporterer om lavt stressnivå. Flere

andre forskningsresultater peker også i retning av at omorganiseringer og

oppsigelser fører til redusert helse.

Oppsummering av våre funn og konklusjon
I perioden 1992 til 2004 hadde vi en utvikling der stadig flere var innom en

trygdeytelse i løpet av et år, og hver person hadde også gjennomsnittlig flere

dager med trygd.Veksten besto altså både av flere personer og flere dager per

person.Vi har hatt en utvikling hvor tilstrømningen økte, mens opphør av tryg-

deytelser samt tilbakevending til arbeid gikk ned. Selv om antallet som mottar

helserelaterte ytelser er høyt historisk sett, er det positive tegn til at veksten 

i sykefraværet har stoppet opp, og at bruken av rehabiliteringspenger ser ut 

til å begrenses noe.

7 Fast ansatte i sykehussektoren, som her

ble undersøkt, ble ikke sagt opp, men flyt-

tet til annet arbeid.
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Det er forsket mye på utviklingen både nasjonalt og internasjonalt.

Resultatene fra forskningen viser at det ikke finnes ett svar på hva som 

er årsak til veksten, men mange. Dette innebærer at det å redusere antall 

personer som faller utenfor arbeidslivet, krever mange ulike typer tiltak.

«Trygdefelle»?

Sammen med endringer i befolkningens alderssammensetning, vil høy til-

strømning til ulike trygdeordninger kunne gjøre det vanskelig å dekke det

økende behovet for arbeidskraft både i offentlig og privat sektor i årene fram-

over. I dag er det om lag fire personer i alderen 20–64 år for hver person over

65, mens tilsvarende tall om 30 år vil være i underkant av 2,5 (OECD, 2001).

Sannsynligheten for å ikke komme tilbake til arbeid og for å bli varig

arbeidsufør ser ut til å øke i takt med lengden på trygdeperioden. I stor grad

kan dette forklares med seleksjon, der de friskeste og mest motiverte til å

komme tilbake i arbeid først.

Det er imidlertid trolig at lange perioder med trygdeytelser gir lavere

arbeidsevne, blant annet pga. redusert mestring og motivasjon. Røed og

Zang (2004) har funn som trekker i den retningen. Raaum m. fl. (2005) har

undersøkt utstøting av unge mennesker fra arbeidsmarkedet. De fant at unge

som har vært borte fra skole eller arbeid i mer enn ett år, har lav sannsynlig-

het for å få arbeid senere. Personer i gruppen høyt utdannede, som i utgangs-

punktet hadde større sjanse for å få arbeid, hadde etter ett års fravær ikke

særlig høyere sannsynlighet for retur til arbeid enn personer i de gruppene

som i utgangspunktet hadde lav sannsynlighet for å få jobb Det kan bety 

at lange fravær i seg selv påvirker sjansen for å vende tilbake til arbeid.

Dersom lange fravær i seg selv reduserer samfunnets samlede kompe-

tanse, og kanskje også helse, kan man si at en høy andel i yrkesaktiv alder på

trygd både har økonomisk side, og en arbeidskraftsreserve side. Den økonomiske

siden er at fellesskapet gjennom ulike trygdeordninger må finansiere forsør-

gelse av de personer som arbeidsgiverne til en hver tid ikke vil etterspørre.

Arbeidskraftreservesiden er knyttet til at en stadig større del av befolkningen

mottar trygdeytelser over lang tid. Selv med betydelig innsats for reakti-

visering er resultatet i form av antallet som returnerer til arbeidslivet som 

regel skuffende lav (Hetzler m. fl. 2005.)

Dermed har arbeidsgiverne også en egeninteresse i å hindre at arbeidskraft

«forsvinner» inn i trygdesystemet, siden det kan bli vanskelige å «hente» den

frem igjen når etterspørselen etter arbeidskraft øker. Bevissthet om dette kan

være et godt grunnlag for samarbeid mellom myndigheter og arbeidsgivere.

Lønnsomhetsbetraktninger i bedriftene vil jo isolert sett trekke i retning av at

arbeidsgiverne ønsker stor frihet med hensyn til oppsigelser og kortvarige

ansettleser. De vil også foretrekke de arbeidstakerne som de mener har størst

arbeidskapasitet.

Nært og forpliktende samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner og

arbeidsgiverorganisasjoner, slik vi lenge har hatt i Norge, kan sammen med
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lovreguleringer knyttet til oppsigelsesvern og

arbeidstidsbestemmelser, være en av årsakene til

at utviklingen ikke er enda mer negativ. Selv om

vi internasjonalt ligger relativt høyt når det gjel-

der antall trygdemottakere, har 

vi samtidig en av verdens høyeste sysselsettings-

rater i samtlige aldersgrupper.

Veien ut av arbeidslivet skal være smal...

Over en halv million mennesker står helt eller 

delvis utenfor arbeidslivet pga. av helsemessige

problemer. Av de som mottar helserelaterte

ytelser over noe tid, er det få som kommer tilbake

i arbeid. I Intensjonsavtalen om et inkluderende

arbeidsliv er det lagt vekt på å tilrettelegge

arbeidsplassen slik at ansatte med helseproble-

mer skal beholde tilknytningen til arbeidslivet

under en sykdomsperiode. Dette forutsetter et

tett samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeids-

taker, samt kreativitet i forhold til å komme fram

til gode løsninger for den enkelte. På denne

måten kan man hindre en varig utstøting fra

arbeidslivet.

...og veien inn skal være bred

En annen viktig oppgave fremover vil også være

å styrke rehabiliterings- og attføringsarbeidet.

Den nye regjeringen vil legge fram for Stortinget

en bred melding om inkluderings- og attførings-

politikken i arbeidslivet. Det gjøres i den sammen-

heng en gjennomgang av virkemiddelapparatet

for å se om virkemidlene fungerer etter intensjo-

nen, og om det kan være andre virkemidler som

kan være hensiktsmessige å prøve ut. Et skritt i

samme retning er etableringen av en ny arbeids-

og velferdsforvaltning (NAV) som inkluderer trygde-

etaten, Aetat og deler av den kommunale sosial-

tjenesten. Et velfungerende og enhetlig støtte-

apparat vil være sentralt i arbeidet med å bistå

personer som mottar helserelaterte trygdeytelser

til å komme tilbake i arbeid. En ny organisering 

av støtteapparatet, som legger til rette for en hel-

hetlig oppfølging og individuell tilrettelegging for

den enkelte bruker, er et viktig grep for å nå vel-

ferdsmålene om flere i arbeid og færre på trygd.
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Trygdeetaten har endret seg fra å være en rendyrket regel-

forvalter til også å være en aktiv veileder på hele mennesker

med individuelle behov. Etableringen av en ny arbeids- og 

velferdsforvaltning vil legge forholdene enda bedre til rette 

for en slik utvikling. Ny teknologi gir dessuten muligheter for

en mer differensiert og effektiv tjenesteyting.

Trygdeetaten – en del av et samfunn i utvikling
Jeg har hatt det privilegium å se trygdeetaten fra orkesterplass i flere tiår,

både som ansatt og i samarbeidende funksjoner. I sum har moderniseringen

av etaten vært meget betydelig i løpet av denne perioden, selv om etaten

tidvis – både av ansatte og brukere – er blitt opplevd som en tungt manøv-

rerbar skute i sakte fart. Sånn sett er trygdeetaten neppe enestående i statlig

forvaltning, blant annet fordi også denne etaten er og skal være en del av et

samfunn med skiftende samfunnsmål og overordnede prioriteringer. Slik vil

det fortsette, ikke minst i forbindelse med etableringen av en ny arbeids- og

velferdsforvaltning.

Rett ytelse
Historisk sett har trygdeetaten hatt en ganske rendyrket forvalterrolle. Etatens

brukere har fremsatt krav i henhold til et stadig mer omfattende og kompli-
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sert rettighetsorientert regelverk. Korrekte vedtak var den overordnede for-

pliktelsen for etaten – ikke mer stønad enn man hadde krav på, men heller

ikke mindre. Omfattende fortolkinger av lov- og regelverk kombinert med

detaljerte saksbehandlings- og kontrollrutiner ble i stigende grad svaret på

etatens utfordringer. Med folketrygdloven av 1966 startet også en utvikling

hvor den korrekte saksbehandling ble ytterligere sikret gjennom IT-systemer,

med ufravikelige rutiner i tillegg til formål om effektivisering.

Til rett tid
Særlig fra 1980-tallet ble etaten i økende grad bevisst på at et godt forhold 

til etatens brukere omfatter flere aspekter enn korrekte vedtak. De altfor lange

ventetidene på mange saksområder ble en særlig viktig tilleggsutfordring,

og slagordet rett ytelse til rett tid så etter hvert dagens lys. Hvordan jobbe på 

en slik måte at man kan gjennomføre raskere saksbehandling og likevel sørge

for korrekte vedtak? Dette er en utfordring som etaten stadig strir med på

flere områder.

Etaten prøvde dessuten i sterkere grad å ta konsekvensen av at rett ytelse

er avhengig av aktiv veiledning av etatens brukere i forhold til reelle behov

og stønadsmuligheter. Det ble i den forbindelse også reist spørsmål om

mulig underforbruk av trygdeytelser, fra tid til annen ledsaget av annonse-

kampanjer og andre tiltak.

Serviceerklæringer og nye perspektiver
Rett ytelse til rett tid er fortsatt – og må være – sentrale aspekter ved trygde-

etatens virksomhet, men nye perspektiver har resultert i at etatens arbeids-

måter har endret seg mye de siste årene. Trygdeetaten ble for eksempel på

1990-tallet en foregangsetat med innføringen av serviceerklæringer i offentlig

forvaltning, noe som betydde mye for den videre utviklingen av forholdet til

etatens brukere. Med etableringen av hjelpemiddelsentraler kom nye utfor-

dringer med å etablere brukermedvirkning på system- og individnivå. Over-

takelsen av arbeidet med bidragssakene ga også nye impulser til etaten. En

del andre sider av utviklingen blir omtalt i det etterfølgende.

Bedre styring og oppfølging
Da trygdeetaten startet sin virksomhet for over 100 år siden, var det først og

fremst regelverket og omfanget av utgiftene som sa noe om styringen av

virksomheten. Den teknologiske utviklingen har, særlig de siste 20 årene, gitt

stadig bedre muligheter for mer eller mindre automatisk produksjon av statis-

tikk for styringsformål. Etter hvert har man for eksempel fått detaljerte data for

avslagsfrekvenser, omgjøringsfrekvenser ved klage-/anke, saksbehandlings-
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tider, sykefravær helt ned på virksomhetsnivå og mye mer detaljert oversikt

over utviklingen av stønadsforbruk. Dessuten gjennomføres det spesielle

undersøkelser av kvaliteten på etatens arbeid på risikoområder. Det under-

søkes om viktige politiske føringer følges opp som forutsatt, og hvordan 

brukerne opplever etatens tjenester osv. Slike undersøkelser utføres dels 

av etatens egne ansatte, dels av eksternt engasjerte.

Dette gir bedre muligheter til å iverksette tiltak for å øke kvaliteten på 

etatens arbeid. Etaten blir også bedre i stand til å ivareta rollen som premiss-

leverandør overfor overordnede myndigheter. Virker vedtatte ordninger 

etter sin hensikt? Ser man utilsiktede konsekvenser av politiske vedtak? Bør

nye politiske initiativer anbefales, eller er det først og fremst etatens praksis

som skaper problemet? Arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv (IA) 

er et godt eksempel på at trygdeetaten har vært en viktig aktør både admi-

nistrativt og som initiativtaker til politiske vedtak.

Aktiv brukermedvirkning
Trygdeetaten har mange forskjellige typer brukere – sykmeldte, pensjonister,

bidragsmottakere, behandlere, bedrifter osv. I det etterfølgende holder jeg

meg for det meste til etatens hovedbrukere, dvs. de enkeltpersonene som

setter frem krav om ulike stønader mv. som administreres av etaten. Dette er

brukere som er i mange forskjellige livssituasjoner, og det må være førende

for de holdninger man møter dem med.

Disse brukerne har alltid stått i sentrum for etatens virksomhet, men i de

senere årene til dels på en annen måte enn tidligere. God service ble lenge,

i beste hensikt, praktisert på en måte som reelt sett passiviserte brukerne.

Man benyttet ikke i tilstrekkelig grad de ressursene som alle brukere, i større

og mindre grad, selv besitter.

Spesielt i mer komplekse saker er det viktig å gjøre seg godt kjent med

brukerens situasjon, ikke bare bygge på det som formidles og menes av leger

og andre, eller fremgår av kortfattede opplysninger på et skjema. Her er det

viktig å trekke på brukerens kompetanse om egen situasjon. Ellers vil ikke

våre virkemidler/løsninger treffe godt nok. Å få til det gode brukermøte, slik at

man får nyttiggjort seg brukerens kunnskap om egen situasjon, er derfor en

viktig etatsutfordring. Det vil ofte kreve god veiledningskompetanse mer enn

ekspertkompetanse av etatens ansatte. På den måten kan etaten bidra til å

utløse brukerens eget initiativ og egen mestring, og sette brukeren i stand til

å treffe valg basert på informasjon om de rammer som lover og regler setter.

Denne tilnærmingsmåten har dessuten vist seg å gi gode resultater i arbeidet

med å få ned saksbehandlingstiden og mer målrettede vedtak.

Arbeidslinjen
Trygdeetaten skal bidra til å gjøre veien inn i arbeidslivet bredere, og veien 

ut av arbeidslivet smalere. Arbeid fremfor stønad har lenge vært et grunnleg-

gende prinsipp i trygdelovgivningen. Men det har aldri vært mobilisert så

mye kraft fra samfunnets side i denne tilnærmingen som etter at avtalen om
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et mer inkluderende arbeidsliv ble satt i verk. Det

har også åpnet muligheter for sterkere innsats fra

trygdeetatens side, i intensivert samarbeid med

virksomhetene, Aetat og andre. Dette vil naturlig-

vis få ytterligere kraft gjennom opprettelsen av

den nye etaten for arbeid og velferd. Den offent-

lige virkemiddelbruken er samtidig under vurde-

ring.

IA-konseptet representerer en ny samhand-

lingsform mellom arbeidslivet og det offentlige

om utfordringer knyttet til sykefravær, redusert

funksjonsevne og tidlig pensjonering. Problemer

skal primært søkes løst på arbeidsplassen. Det

offentliges rolle blir å støtte opp under virksom-

hetenes egen innsats, der dialogen mellom

arbeidsgiver og arbeidstaker er et sentralt prin-

sipp. Søkelyset er også dreid fra diagnose og

begrensninger til funksjonsevne og muligheter.

Arbeidslivssentrene
Som konsekvens av disse endringene må etaten

på en helt annen måte enn tidligere konsentrere

arbeidet sitt om den enkelte virksomhet – etaten

må virksomhetsorientere seg. Det mest synlige

uttrykket for dette er etableringen av arbeidslivs-

sentre i alle fylker, med fra 10 til nærmere 50

ansatte, til sammen ca. 400. Arbeidslivssentrene

jobber først og fremst på systemnivå, det vil si

mer rettet mot virksomheten som sådan enn mot

den enkelte arbeidstaker der. Søkelys på forebyg-

gende tiltak er viktig.

Særlig den første tiden etter oppstarten i 2002

var det et hovedmål for arbeidslivssentrene å få

flest mulig virksomheter til å inngå avtale med

trygdeetaten om et mer inkluderende arbeidsliv,

med de forpliktelser og muligheter dette gir for

virksomhetene. Per 19. september2005 var det

inngått avtaler med 7842 virksomheter, som

omfatter 1 126 359 arbeidstakere. Disse utgjør 

ca 59 prosent av totalt antall arbeidstakere.

Etter hvert er oppfølging av de virksomhetene

som har inngått avtale gitt økende prioritet. Det

er utviklet ti basistjenester som alle ansatte ved

arbeidslivssentrene skal kunne levere. Arbeidet

omfatter blant annet å følge opp utviklingen av

sykefraværet i den enkelte virksomhet, å veilede

om utvikling av gode internsystemer for å forhin-

dre og følge opp sykefravær, samt å bidra til å

utløse offentlige støttetiltak på arbeidsplassen.

Virksomhetsorientering 
i etaten forøvrig
Også resten av trygdeetaten er i full gang med 

å virksomhetsorientere seg. Oppfølgingen av 

den enkelte sykmeldte er stadig viktig for trygde-

kontorene, men også trygdekontorene må i en

helt annen grad enn før se til at virksomhetene

følger opp intensjonene i lovverket. Det skjer

blant annet ved å orientere dem om aktuelle 

stønadsordninger, gjennom aktiv bistand i van-

skelige enkeltsaker, samt ved å påse at virksom-

hetene utarbeider oppfølgingsplaner som forut-

satt for sykmeldte arbeidstakere. Trygdeetatens

hjelpemiddelsentraler spiller også en økende 

rolle i slike saker, både på det forebyggende og

reparerende plan.

I forhold til virksomheter med inngått IA-

avtale er det en viktig utfordring å samordne de

kunnskapene som arbeidslivssentrene, trygde-

kontorene og hjelpemiddelsentralene til enhver

tid har, både om den enkelte virksomhet og om

de erfaringer man kan trekke på fra andre virk-

somheter. Ved å samordne bistanden til prioriter-

te virksomheter (med høyt sykefravær mv.) håper

etaten å kunne bidra til at stadig flere virksom-

heter innretter sitt arbeid mot IA-avtalens mål,

både gjennom forebyggende tiltak og aktiv opp-

følging. IA-avtalens delmål 2 og 3 tillegges også

økende vekt i denne sammenheng. Her dreier det

seg om å bidra til at flere med redusert arbeids-

evne skal komme i arbeid, samt at den reelle pen-

sjoneringsalderen skal økes.

Så langt det er mulig må dette også gjelde for

virksomheter som ikke har inngått IA-avtale, hvor

arbeidslivssentrene ikke er inne i bildet. Også der

skal trygdekontorene og hjelpemiddelsentralene

konsentrere oppmerksomheten mot selve virk-

somhetene i langt større grad enn før.

Integreringen av faglige ressurser på en enda

bedre måte i den nye arbeids- og velferdsforvalt-
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ningen vil legge forholdene til rette for ytterligere innsats. Over tid håper man

at dette blant annet vil bidra til å redusere antall personer med langvarige

stønadskarrierer som til slutt kanskje avsluttes med en varig uførepensjon.

Det vil ha positive virkninger både for den enkelte bruker, samfunnets kostna-

der og trygdeetatens ressursbruk.

Organisering av etaten
Parallelt med utviklingen av innholdet i etatens tjenester har det skjedd bety-

delige endringer i organiseringen av tjenestene. Hovedstrukturen består fort-

satt av et sentralt direktorat – Rikstrygdeverket, ett fylkestrygdekontor i hvert

fylke og trygdekontor i alle kommuner (flere i de fire største byene). Dessuten

har man spesialenheter for bidragssaker, utenlandssaker, hjelpemidler, oppgjør

med behandlere og som nevnt arbeidslivssentre.

Innenfor denne hovedrammen er det foretatt flere andre tilpasninger etter

behov, blant annet for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling av etatens 

tjenester. De to viktigste fra den senere tid er etablering av regionale enheter

med utgangspunkt i behandlingen av klage- og ankesaker, samt utvikling av

enkelte trygdekontorer til ressursenheter med viktige oppfølgingsoppgaver

overfor trygdekontor i samme region. Den enkelte bruker skal kunne forholde

seg til sitt lokale trygdekontor. Organiseringen av apparatet bakenfor skal ikke

være hans/hennes problem, men være til hjelp for førstelinjetjenesten som

kan støtte seg på dette apparatet etter behov.

Ny arbeids- og velferdsforvaltning
Et stort skritt videre i samme retning foretas når den nye arbeids- og velferds-

forvaltningen etableres. Trygdeetaten og Aetat slås da sammen til én statsetat

som også samordnes med den kommunale sosialtjenesten. Om dette sier

St.prp. nr 46 for 2004–2005 bl.a. følgende: «Regjeringen legger opp til at 

brukerne skal møte en helhetlig førstelinjetjeneste i form av lokale arbeids-

og velferdskontorer. Disse kontorene skal være en gjenkjennelig inngangsdør 

til arbeids- og velferdsforvaltningens samlede tjenester, og de skal oppleves

av brukerne som en samlet enhet. Det enkelte arbeids- og velferdskontor 

skal være brukerens fysiske, lokale kontaktsted i alle kommuner, men med

mulighet for interkommunale løsninger der det ligger til rette for det. Den

nye førstelinjetjenesten skal sørge for all nødvendig koordinering både innad

i arbeids- og velferdsforvaltningen og mot andre relevante tjenester som 

brukeren har behov for. Den skal ha resultatansvar og vedtaksmyndighet for 

å kunne utløse de virkemidlene som er nødvendige for å møte den enkelte

brukerens situasjon.»

En interimsorganisasjon leder nå det meget omfattende arbeidet med

gjennomføringen av denne reformen, i samarbeid med de eksisterende 

etatene. Den nye etaten skal etableres fra andre halvår 2006. Samlokalisering

av en felles førstelinjetjeneste vil skje gjennom en gradvis prosess avhengig

av lokale forutsetninger, men skal i det vesentligste være gjennomført over

hele landet innen 2010 ifølge proposisjonen.
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Risiko for å miste fokuseringen på det
aller viktigste?
Denne utviklingen tar utgangspunkt i at forvalt-

ningen skal fokusere på hele mennesket, og på

brukerens samlede bistandsbehov. En for stor

bredde i tjenestetilbudet i førstelinjetjenesten 

kan imidlertid gjøre det vanskelig å ha tilstrekkelig

oppmerksomhet på brukere som trenger hjelp til 

å finne arbeid, og brukere som trenger en sammen-

satt bistand. Begge deler er en hovedsak for tryg-

deetaten og blir det enda mer i forbindelse med

en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Både regel-

verk og forvaltningsansvar på helseområdet blir

derfor gjennomgått, med sikte på mulig forenkling

og bedre organisering. Dette passer godt med at

trygdeetaten i de siste årene har omorganisert

arbeidet med refusjon av direkte oppgjør til be-

handlere mv. Det er gjort i erkjennelse av at arbei-

det med slike saker er såpass spesielt at det nå er

profesjonalisert til en egen enhet på siden av eta-

tens ordinære linjeorganisasjon. Det er likevel fort-

satt underlagt Rikstrygdeverkets sentrale styring.

Differensiert og mer effektiv 
samhandling med brukerne
Det er dessuten viktig å forenkle kontakten med

brukerne der dette er ønskelig både for dem og

for etaten. Slik kan mest mulig av etatens ressur-

ser kanaliseres mot brukere med de største

bistandsbehovene. Den teknologiske utviklingen

har allerede bidratt mye i så måte, og dette vil

fortsette. Denne utviklingen vil gi brukerne alter-

native muligheter for kontakt med arbeids- og

velferdsetaten, ut fra hva de selv finner mest 

hensiktsmessig. En del av disse utviklingstrekkene

omtales i det følgende, med hovedvekt på det

som gjelder publikum

Mer effektiv bruk av telefon 
De lokale trygdekontorene og etatens øvrige

enheter mottar rundt 10 millioner telefonhenven-

delser årlig, fra brukere og andre. Etaten har eta-

blert fylkesvise kundesentre som tar imot slike

henvendelser, og den nylig avgåtte regjeringen

forutsatte at telefonhenvendelser til den nye 

førstelinjetjenesten også skal håndteres av kunde-

sentre. Høsten 2005 hadde trygdeetaten etablert

kundesentre i fem fylker (samt Folketrygde-

kontoret for utenlandssaker). Det er et mål at 

97 prosent av henvendelsene skal besvares, og at

gjennomsnittlig ventetid ikke skal være mer enn

30 sekunder. Videre er det et mål at 75 prosent av

henvendelsene skal besvares av kundesentrene,

uten å måtte gå videre til vedkommende trygde-

kontor eller andre. Dette er en god måte å organi-

sere tjenesten på for brukerne, forutsatt at man

makter å nå de fastsatte målene. En slik organise-

ring vil dessuten være mer kostnadseffektiv for

etaten enn tradisjonelle, desentraliserte løsninger,

også ved at særlig trygdekontorene skjermes for

henvendelser som kan behandles minst like godt

uten kontakt med dem.

Trygdeetatens servicetelefon 81 03 38 10 gir

for øvrig automatisert informasjon som kan nås 

til alle døgnets tider. Mer kortfattet informasjon 

av lignende karakter gis også på NRK tekst-tv.

E-post blir en viktig kontaktform
Alle enheter i etaten kan motta og sende e-post.

Foreløpig mangler det imidlertid sikkerhetsløs-

ninger som tilsier at etaten kan sende vedtak og

brev mv. med sensitivt innhold til brukerne, men

dette kommer snart. Kombinert med utviklingen

av elektroniske journal- og arkivsystemer vil det

etter hvert ligge til rette for en raskere, papirløs

behandling av et meget stort antall saker som

egner seg for dette, forutsatt at sikkerheten er

god. Utgangspunktet vil ofte være informasjon 

og blanketter som brukeren finner på Internett.

Trygdeetaten deltar aktivt i arbeidet med

Moderniseringsdepartementets MinSide som fra

årsskiftet vil bli borgernes portal til en rekke

offentlige ordninger. Her vil den enkelte kunne

finne opplysninger om egen sak og få utført tje-

nester. I MinSide vil det etter hvert bli etablert en

meldingstjeneste hvor det kan sendes elektronisk

post mellom etat og borger. Trygdeetaten har til

hensikt å delta i denne meldingstjenesten – både

for å kunne yte bedre brukerservice, og fordi det

vil virke kostnadsbesparende.



Internett i sterk vekst
Utviklingen av trygdeetatens hjemmesider på Internett, www.trygdeetaten.no,

ble startet i 1999. I 2002 begynte man med målinger av antall besøkende på

internettsidene. Fra 4000–5000 besøkende i november 2002 er man nå kom-

met opp i langt over 300 000 per måned.

Hovedtyngden av besøkene på hjemmesidene gjelder innhenting av infor-

masjon om etatens tjenester. Dette omfatter også verktøy for selv å kunne

beregne størrelsen på pensjoner, fødselspenger og bidrag under gitte forut-

setninger. Her kan man videre bestille europeisk helsetrygdkort i forbindelse

med reise til EØS-land eller Sveits (kan også bestilles via SMS). Når de sikker-

hetsmessige aspekter er på plass, vil man på sikt få tilgang til informasjon 

om seg selv, som er lagret i etatens systemer. Slik informasjon vil også bli 

gjort tilgjengelig gjennom MinSide.

Via Internett vil man i fremtiden også få eksempler på at publikum kan

delta mer aktivt i saksbehandlingen, f.eks. ved å kvalitetssikre informasjon som

trygdeetaten har til hensikt å legge til grunn. Ved bytte av fastlege har det fra

i høst til og med vært mulig for brukerne å overta hele saksbehandlingen, slik

at trygdeetaten ikke er inne i bildet på annen måte enn ved å stille verktøy på

Internett til disposisjon. Denne «selvbetjente» saksbehandlingsmåten vil etter

hvert trolig også komme på andre områder der et regelverk uten skjønn

egner seg for å automatisere saksbehandlingen, basert på de opplysningene

brukeren gir, og dem som trygdeetaten har fra før. Også disse mulighetene vil

bli videreført til MinSide. Mange selvbetjente systemer fra Aetat vil også inngå

i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.

Elektronisk samhandling med leger og andre
Det er og vil bli utviklet elektroniske løsninger for sikrere og mer effektiv sam-

handling med bl.a. behandlere og arbeidsgivere. Per i dag er trygdeetaten

kommet lengst i forhold til legene.

Stadig flere leger benytter seg av muligheten til å sende sykmeldings-

attester og legeerklæringer elektronisk til trygdeetaten. Elektronisk innsen-

ding vil på sikt erstatte innsending av flere millioner papirblanketter pr. år.

Målet er å effektivisere etatens arbeid og sikre økt kvalitet.

I november 2004 mottok trygdeetaten den første elektroniske legereg-

ningen. I kombinasjon med forbedrede kontrollverktøy gir dette raskere og

sikrere oppgjør, for eksempel ved at risikoen for manuelle feilregistreringer i

trygdekontoret blir eliminert. Og ettersom alle data fra legeregningene lagres

i en sentral database, blir det gode muligheter for å ta ut statistikk, for eksem-

pel om takstfrekvens, takstbruk mot diagnose og henvisningsfrekvens.

Begge disse løsningene er innført ved bruk av sikker elektronisk signatur,

slik at hensynet til personvern og kvalitet blir ivaretatt. Sikkerhetsløsningene

er helt avgjørende for den videre modernisering og forenkling så vel i trygde-

etaten som i helsesektoren.
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eNorge 2009 – det digitale spranget
I den nylig avgåtte regjeringens «eNorge 2009 – det digitale spranget» fra

siste sommer er det skissert ambisiøse mål som også vil gjelde for den nye

arbeids- og velferdsforvaltningen. Ved utgangen av 2007 skal for eksempel all

kommunikasjon mellom innbyggerne og det offentlige ifølge regjeringen

kunne skje elektronisk dersom den enkelte ønsker dette. Og frem mot 2009

skal alle relevante offentlige tjenester for innbyggerne bli tilgjengelige på

nett.

Kompetansemessige utfordringer
Den teknologiske utviklingen representerer i seg selv store kompetansemes-

sige utfordringer. Når nye løsninger utvikles, må etaten på en god måte «opp-

dra» den delen av publikum som har mulighet til å bruke dem. Trygdeetaten,

særlig trygdekontorene og den nye førstelinjetjenesten, må være forberedt

på å møte et stadig bredere spekter av kunnskap og kompetanse hos publi-

kum, fra den som ikke er kjent med sine elementære rettigheter, til den som

for eksempel etter å ha studert etatens rundskriv er orientert på detaljnivå

om sine rettigheter. Dette stiller også store krav til fremtidig organisering av

tjenestene.

Endringer i etatens arbeidsmåter som pågår nå, med og uten sammen-

heng med teknologiske nyvinninger, skjer selvsagt ikke knirkefritt. Omstillings-

utfordringene vil øke ytterligere i forbindelse med etableringen av en ny

arbeids- og velferdsforvaltning. Her skal ulike kulturer smelte sammen og

utvikle en helt ny organisasjon. Arbeidsmåter bør utvikles på grunnlag av

impulser fra det beste i den bagasjen man har med seg fra før, og sikkert også

med regelverk og verktøy som ingen av de involverte er kjent med i dag.

Under sin behandling av forslaget til ny arbeids- og velferdsforvaltning under-

streket Stortinget meget sterkt betydningen av å sikre tilstrekkelige ressurser

til kompetansehevende tiltak, både i den nye statlige etaten og i kommu-

nenes sosialtjeneste.

Godt grunnlag for veien videre
Oppsummeringsvis vil jeg understreke betydningen av at trygdeetatens

utviklingsarbeid gjennom lang tid har pekt fremover mot de perspektiver

som er trukket opp for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen og IT-utvik-

lingen. Dette er nok en hovedårsak til at veien videre utvilsomt har bred opp-

slutning i trygdeetaten. Derfor kan man etter min mening se med optimisme

på trygdeetatens bidrag i arbeidet med å gjøre de nye omstillingene til en

suksess for arbeids- og velferdsetatens brukere.
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I de senere årene har det vært en sterk økning i antall søknader

om refusjon av legemidler på blå resept. I en situasjon med

flere søknader enn tidligere og lange saksbehandlingstider, har

etaten iverksatt en rekke tiltak for å få ned saksbehandlingstiden.

Tiltakene er gjennomført med relativt enkle virkemidler, og de

har gitt god effekt i form av at saksbehandlingstiden er redu-

sert fra nærmere seks til to uker i løpet av ett år.

Ved sykdom vil en lege ofte skrive ut en resept på legemiddel til pasienten.

Ut fra visse regler og vilkår kan legemiddelet forskives på blå resept – det vil si

at staten dekker pasientens utgift til legemiddelet, med unntak av egenandel.

Skulle legemiddelet derimot ikke være på den såkalte blåreseptlisten, kan

pasienten søke trygdeetaten om å få dekket legemiddelet på blå resept.

Det er dette som kalles individuelle søknader. Søknaden sendes som oftest 

av legen på vegne av pasienten. Det finnes også en ordning for dekning av

legemidler på hvit resept. En del av de individuelle søknadene gjelder denne

ordningen.
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Bakgrunn for utviklingsarbeidet på
legemiddelområdet
Det har vært en sterk økning i antall individuelle

søknader om legemidler til trygdeetaten de siste

årene (se figur 1). Antall søknader har økt med ca.

72 prosent fra 2000 til 2004. Antall restanser, dvs.

ubehandlede saker, økte i samme periode. Det

samme gjaldt saksbehandlingstiden (se figur 2).

Det er flere årsaker til at antall søknader har økt.

Én årsak er at bruken av legemidler øker generelt.

En annen årsak er at myndighetene på legemiddel-

området har vært restriktive med å ta preparater

inn på blåreseptlisten. For å forebygge en eventu-

ell utglidning i systemet med forhåndsgodkjent

refusjon gjennom blåreseptordningen, kan nye

legemidler ofte gi rett til individuell refusjon etter

forutgående søknad.

Hva betyr dette for brukerne? 
Lang saksbehandlingstid i trygdeetaten betyr at

brukerne må vente til søknaden er behandlet/

innvilget av legemiddelkontoret før de kan få

medisinen på blå resept – det vil si enten til sterkt

redusert pris, ved at pasienten kun betaler egen-

andel, eller på frikort.

Legemidler kan koste opp til flere tusen kroner

per måned for pasienten. For enkelte kan innvil-

gelse av søknaden være avgjørende for at de har

råd til å kjøpe medisinen de har behov for.

Velferdspolitiske mål og trygdeetatens rolle
Offentlig subsidiering av utgifter til legemidler skal dekke viktige

helse- og velferdspolitiske mål: Ved at legemidler subsidieres blir

legemidlene tilgjengelige ved behov, og tilgangen gjøres uav-

hengig av økonomisk eller sosial status.

Trygdeetatens ansvar på legemiddelområdet gjelder finansie-

ringen. Hovedoppgaven er å forvalte forskjellige stønadsord-

ninger som skal sikre befolkningen mulighet for medikamentell

behandling ved sykdom, gjennom refusjon for utgiftene til lege-

midler.

Figur 1: Antall individuelle søknader om refusjon av legemidler
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Figur 2: Utvikling i gjennomsnittlig saksbehandlingstid 2000-2004
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Saksbehandlingstid på opp til flere måneder er

dermed svært uheldig for brukerne. Det er et stort

antall personer som berøres av dette. I 2004 var

det registrert mer enn 150 000 søknader om dek-

ning av legemidler på blå resept på individuelt

grunnlag (figur 1).

Trygdeetatens respons på situasjonen
I 2004 foretok Rikstrygdeverket en kartlegging av

legemiddelområdet hvor det blant annet ble iden-

tifisert en rekke utfordringer:

• Sterk økning i antall individuelle søknader om

legemidler (se figur 1)

• Økende og etter hvert lang saksbehandlingstid

(se figur 2)

• Lite effektiv saksflyt – mange ledd i saksbehand-

lingen

• Komplekse og lite hensiktsmessige IT-løsninger

• Utilfredsstillende statistikk med henblikk på å

følge opp legemiddelområdet

• Varierende kompetanse og ulik praksis i saksbe-

handlingen

I september 2004 ble det igangsatt et utviklings-

arbeid for å ta tak i disse utfordringene. Arbeidet

ble delt i tre deler med tilhørende arbeidsgrupper.

Én gruppe skulle arbeide med oppgaveløsning og

saksflyt, det vil si identifisere potensielle flaske-

halser i saksbehandlingsprosessen og skape bedre

flyt i saksgangen. En annen gruppe skulle jobbe

med kompetanseutvikling for saksbehandlerne 

og informasjon til leger, ansatte i trygdeetaten,

brukere og andre berørte parter. En tredje gruppe

fikk i oppdrag å utvikle statistikk slik at man lettere

kunne følge utviklingen i saksbehandlingstider 

for ulike type saker. Denne gruppen skulle også

arbeide med forenkling av eksisterende IT-

systemer.

Målene for utviklingsarbeidet var klare:

1. Bygge ned restanser på området og redusere

saksbehandlingstiden

2. Bedre kvaliteten på saksbehandlingen

Lange saksbehandlingstider ble vurdert som den
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Blåreseptordningen

Offentlige utgifter til legemidler som skal brukes uten-

for sykehus dekkes hovedsakelig etter folketrygdloven 

§ 5-14 med tilhørende forskrift (blåreseptforskriften).

Blåreseptordningen skal sikre refusjon av utgifter for

pasienter med alvorlig og kronisk sykdom, hvor det er

nødvendig med langvarig medikamentell behandling.

En rekke legemidler er forhåndsgodkjent for forskriv-

ning på blå resept. Disse fremgår av preparatlisten som

er utarbeidet av Statens legemiddelverk. Refusjons-

kravet for legemidlene inntrer straks legen skriver en 

blå resept. Dette er den mest omfattende ordningen

innen det norske refusjonssystemet.

For legemidler som ikke er forhåndsgodkjent må

trygdeetaten først ta stilling til refusjon gjennom 

individuell søknad fra pasientens lege.

Hvit resept 

For legemidler som ikke omfattes av blåreseptordningen,

kan det søkes om utgiftsdekning etter folketrygdloven 

§ 5-22 om bidrag. Ordningen omfatter med noen unn-

tak alle reseptpliktige legemidler som er markedsført i

Norge, og som ikke dekkes etter folketrygdloven § 5-14.

Det kan som hovedregel ytes bidrag med 90 prosent av

kostnaden som overstiger 1600 kroner per kalenderår

(2005). Pasienten betaler hele kostnaden på apoteket,

for så å søke trygdekontoret om dekning av utleggene

på bakgrunn av en detaljert kvittering.



største utfordringen. Kortere saksbehandlingstid hadde derfor prioritet i første

omgang.

Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden 
og styrke kompetansen
Situasjonen på legemiddelområdet før utviklingsarbeidet startet opp var

altså slik at enkelte pasienter måtte vente lenge på trygdeetatens vedtak 

om individuell refusjon. Det ble bevilget ekstra midler over statsbudsjettet 

for 2005 med sikte på en midlertidig styrking av trygdeetatens budsjett for

behandling av individuelle søknader på legemiddelområdet. Med friske 

midler kunne trygdeetaten gå helhetlig til verks ved å sette igang tiltak 

på flere områder.

De ulike arbeidsgruppene som var etablert satte i verk ulike tiltak.

Oppgaveløsning og saksflyt 

Innenfor arbeidet med oppgaveløsning og saksflyt var de viktigste aktivite-

tene og tiltakene å

• kartlegge eksisterende saksflyt og god praksis

• identifisere flaskehalser

• finne fram til raskere og mer effektiv saksflyt

I 2004 ble det først iverksatt strakstiltak for å redusere saksbehandlingstiden

på kort sikt. Rikstrygdeverket organiserte en sentral dugnad for å redusere

antall ubehandlede saker ved fagkontorene. I praksis gikk dette ut på å invi-

tere farmasøyter fra landets fem fagkontor (se faktaboks i marg) for å jobbe

intensivt i noen uker sammen med Rikstrygdeverkets farmasøyter. Arbeidet

hadde klare resultatmål for å redusere restansene. Parallelt med dette intensi-

verte Rikstrygdeverket rekrutteringen av farmasøyter for å styrke kompetan-

sen på legemiddelfaget.

Deretter ble deltakere fra legemiddelkontorene med førstehånds kunn-

skap om hvordan sakene behandles, trukket inn i arbeidet. Saksflyten ble

gjennomgått kritisk for å effektivisere arbeidsprosessene. På mange måter

handlet det om å snu hver stein for å avklare om den etablerte praksis var

den beste måten å løse oppgaven på. Det ble blant annet slått fast at 

det var lite hensiktsmessig at brukeren/legen sendte søknaden til det lokale 

trygdekontoret, som registrerte søknaden inn i IT-systemet, for deretter å

sende søknaden videre med post til fylkets legemiddelkontor. Slik sett fun-

gerte trygdekontoret som et unødvendig postforsendelsesledd. Et viktig

resultat er at leger og brukere nå oppfordres til å sende søknadene direkte 

til legemiddelkontoret for å unngå at det lokale trygdekontoret blir et forsin-

kende mellomledd. Det ble også besluttet at postforsendelsene skulle gå

med A-post for at «dødtiden» skulle bli minimalisert.

Parallelt med de nye tiltakene ble det satt i verk forankrings- og informa-

sjonstiltak overfor ledelsen i Rikstrygdeverket, i fylkestrygdekontorene og ved
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For å bedre kvaliteten i oppgave-

løsningen på legemiddelområdet

er det i de senere år besluttet 

følgende:

• Behandling av søknader om 

stønad og bidrag til dekning av

utgifter til legemidler er  lagt til ett

trygdekontor (legemiddelkontor)

i hvert fylke. Disse fatter vedtak og

utbetaler stønad, og de gir infor-

masjon og veiledning til brukeren

• Det er opprettet fem fagkontor

med farmasøytisk kompetanse

som gir råd i kompliserte lege-

middelsaker.

• Det enkelte lokale trygdekontor har

ansvar for å informere og veilede

om regelverket generelt og om

organiseringen og oppgaveløs-

ningen på området.

• Fagkontor uttaler seg i kompliserte

saker om individuell refusjon.

Legemiddelkontoret fatter vedtak

på grunnlag av fagkontorets 

uttalelse.
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legemiddelkontorene. Hensikten var å sette fokus

på legemiddelområdet og å sikre tett oppfølging

av resultatmål over tid.

Statistikk – tallenes makt

Med konkrete resultatmål for saksbehandlings-

tider trengte trygdeetaten et godt system for 

å kunne overvåke og følge opp resultater ved 

landets legemiddelkontor. Trygdeetaten hadde

ikke gode nok statistikker og styringsdata for

legemiddelområdet til å kunne styre området på

en tilfredsstillende måte. Som en del av utviklings-

arbeidet ble det behov for ulike statistikker som

ble innhentet og analysert. Utvalgte styringsdata

ble så presentert for legemiddelkontorene via

etatens intranett, bl.a. med fylkesvise oversikter

over måloppnåelse. At ledere og saksbehandlere

selv kunne få rask tilgang og se hvordan de lå an 

i forhold til saksbehandlingstider, var i seg selv en

motiverende faktor.

Forenkling av IT-systemet

IT-systemet ble av mange saksbehandlere opp-

fattet som unødvendig tungvint på en del områ-

der. Målet med arbeidet ble kort fortalt forenkling.

Man ønsket å redusere antall skjermbilder og

skape bedre funksjonalitet for å forenkle IT-

systemet for saksbehandlerne.

Kompetanseutvikling

I første del av kompetansegruppens arbeid ble

det kartlagt hvor det var avvik mellom ønsket

kompetanse og nåværende kompetanse i trygde-

etaten, og på hvilke områder og for hvilke grup-

per avviket var størst.

Resultatene av analysen dannet et utgangspunkt

for å utarbeide tre kompetansepakker. Arbeidet

som allerede var utført i gruppene for oppgave-

løsning og saksflyt, styringsdata og systemstøtte,

ga også viktige innspill til opplæringsarbeidet.

De viktigste tiltakene som ble satt i verk var:

• Seminar for trygdesjefer, legemiddelkontor 

og fylkesdirektører om utviklingsarbeidet på

området

• Tre opplæringsmoduler for medarbeidere ved

legemiddelkontor ble utviklet i samarbeid med

ansatte ved fylkestrygdekontor og legemiddel-

kontor

• Regionale samlinger for alle saksbehandlere på

legemiddelkontor, med gjennomgåelse av

opplæringsmodulene.

En underliggende målsetning for kompetanse-

arbeidet var å bevisstgjøre og motivere saksbe-

handlerne på området, slik at de følte eierskap 

til tiltakene som ble satt i verk. Godt skolerte og

motiverte saksbehandlere yter bedre service til

brukere. Saksebehandlerne var selv med på å

utvikle og gjennomføre opplæringsmodulene.

Elementer i opplæringsmodulene var blant annet

å tydeliggjøre organisering, roller og ansvar i for-

valtningen av området. Ulike tips og råd for å

jobbe smart ble samlet og formidlet til alle som

«beste praksis» for å få ned saksbehandlingstiden.

Det ble også gitt opplæring i IT-systemet, forvalt-

ningsloven og folketrygdloven.

Forankring hos ledelsen

Det var et viktig mål å forankre tiltakene hos

lederne i etaten. Det ble gjennomført flere møter

med fylkestrygdedirektører og trygdesjefer for å

sikre at disse hele tiden var klar over hvilke tiltak

som var satt i gang. De fikk mulighet til å komme

med tilbakemeldinger og sørge for at ansatte fikk

anledning til å delta i utviklingsarbeidet.

Informasjonskanaler

Informasjonstiltak ble benyttet aktivt for å forankre

arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden

og utvikle oppgaveløsningen på legemiddelom-

rådet. Tiltakene rettet seg så vel mot ulike nivå i

etaten som mot eksterne aktører som for eksem-

pel leger, Legeforeningen og brukerne. Trygde-

etatens Internettsider ble i stor grad benyttet som

informasjonskanal for å nå ut til leger og brukere.

Blant annet ble Legeforeningen kontaktet og

bedt om å publisere nyheter fra trygdeetaten på

sine nettsider, hvilket også ble gjort.

Videre ble det opprettet en egen side på
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trygdeetatens intranett. Her ble nøkkeltall, aktuelle

nyheter og dokumenter publisert jevnlig. Dette

var viktig for å sikre forankring av arbeidet i alle

ledd. Nøkkeltallene, både fylkesvis og på lands-

basis, ble brukt aktivt i oppfølging av resultater 

i fylkene.

Involvering som nøkkel til god samhandling

Arbeidet fulgte helt fra oppstarten en modell

hvor involvering, eierskap og forankring hos 

dem som ble berørt av endringene, sto sentralt.

Tanken var at en slik arbeidsform ville skape 

høyere grad av motivasjon for tiltakene.

Et betydelig antall saksbehandlere fra lege-

middelkontorene deltok i arbeidsgrupper. Et

eksempel på hvordan involvering skapte god

samhandling var at Rikstrygdeverket inviterte

ressurspersoner til sentrale arbeidsmøter hvor

mål og tiltak ble nedfelt i et planverk. På denne

måten kombinerte man sentral styring og 

koordinering med den nødvendige kunnskap

om legemidler fra «felten». En indirekte effekt for 

brukeren er at trygdeetaten profesjonaliseres på

kunnskaps- og servicesiden – noe som resulterer

i riktige vedtak til riktig tid.

Legemiddelkontorene og fylkestrygdekonto-

rene har i ettertid gitt positive tilbakemeldinger

om denne arbeidsformen. De trekker frem at det

var spesielt bra at de fikk delta i utviklingsarbeidet

og være med på å utforme tiltakene. Det at

området er viet så stor oppmerksomhet, har

medført økt entusiasme og interesse blant 

saksbehandlerne.

Saksbehandlingstiden redusert 
til en tredel
Utviklingsarbeidet har ført til kraftig reduksjon 

i saksbehandlingstiden. Gjennomsnittlig saksbe-

handlingstid gikk betydelig ned fra september

2004. I august 2004 var gjennomsnittlig saksbe-

handlingstid 5,7 uker, mens den ett år seinere

(juli 2005) var 2,0 uker.

For brukerne av tjenestene er det en betyde-

lig positiv gevinst at gjennomsnittlig saksbe-

handlingstid er redusert til ca en tredel i løpet 

av ett år. Antall personer som berøres av dette 

er som tidligere nevnt stort.

Arbeidet viser at trygdeetaten responderer

når omgivelsene endrer seg, og at man med

relativt enkle virkemidler kan oppnå raske resul-

tater. Dette fordrer imidlertid et helhetlig fokus

hvor man ser oppgaveløsning, medarbeidere,

IT-systemer og styringspraksis i sammenheng.

Involvering, forankring og eierskap til utviklings-

arbeidet skaper god intern samhandling, noe

som igjen gir effekter overfor trygdeetatens 

brukere i form av kortere ventetid på vedtak 

om individuell refusjon.
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Figur 3: Utvikling i gjennomsnittlig saksbehandlingstid august 2004-juli 2005



Fjorårets utvidelse av EØS-området med 10 nye land innebar

blant annet at den norske folketrygden fikk 80 millioner poten-

sielle nye medlemmer. Foreløpig ser det ikke ut til at utvidelsen

har ført til et økt press på det norske trygdesystemet. Utbeta-

ling av ytelser fra folketrygden til EØS-land domineres fortsatt

av statsborgere fra Norden og Vest-Europa.

Etter at EU ble utvidet med ti nye medlemsland fra 1. mai 2004, har det vært

økende interesse for EØS-avtalens bestemmelser om koordinering av trygde-

ytelser for personer som flytter mellom medlemslandene. Omtrent samtidig ble

det også klart at Norge må eksportere både kontantstøtte og bidragsforskudd

til statsborgere i andre EØS-land, etter påtrykk fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.

ESAs vurdering var basert på til sammen tre kjennelser fra EF-domstolen1.

Trygderettigheter på tvers av landegrensene får stadig mer oppmerksomhet,

og vi har derfor undersøkt om det statistiske materialet som er tilgjengelig i

trygdeetatens databaser, kan si oss noe om hvordan utviklingen har vært de

siste årene.

Konsekvensene for Norge kan analyseres ut fra flere ulike innfallsvinkler. I

denne artikkelen velger vi å konsentrere oss om følgende problemstillinger:

• Hvor mange personer fra EØS-land mottar norske trygdeytelser hvert år,

og fra hvilke land kommer de?
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• Hvor stor andel av det samlede antall stønadsmottakere utgjør mottakerne

fra andre EØS-land?

• Skiller statsborgere i de «nye» EØS-landene seg fra statsborgere i de

«gamle», og i så fall på hvilken måte?

Det foreliggende tallmaterialet har en del svakheter, men det gir en indikasjon

på at EØS-reglene og utvidelsen av EU foreløpig ikke har ført til økt press på

det norske trygdesystemet. Før vi ser nærmere på hvilke konsekvenser EØS-

avtalen har for den norske folketrygden, vil vi imidlertid gi en oversikt over

den formelle juridiske basis for sosial trygghet på tvers av landegrensene.

Sosial trygghet – på tvers av landegrenser
Sosiale spørsmål er helt klart å forstå som et ansvar for nasjonalstaten, både

innenfor og utenfor EU. Det eksisterer ikke noe konsept av typen «flernasjonale

trygdeordninger» noe sted. Alle land innen EØS-området har trygdeordninger

som i større eller mindre grad dekker de samme «sosiale risikoene» som blant

annet er regnet opp i Lov om Folketrygd § 1–1, men en nærmere studie 

av de enkelte land viser at det er store variasjoner både i ytelsesnivå, og i

prosentandel av befolkningen som omfattes av rettighetene. Det gir derfor

ikke mening å snakke om noe felles europeisk trygdesystem, og knapt nok

om en europeisk «sosial modell».

Hva har trygdesystemene til felles? 

De første trygdeordningene, som ble innført i mange europeiske land fra

1880-tallet og framover, dekket i hovedsak bare arbeidsskader og alderdom.

Samfunnsutviklingen, spesielt den raske industrialiseringen, gjorde at det 

i perioden fram mot andre verdenskrig gradvis ble utbygd ordninger som

også dekket andre forhold som førte til vanskeligheter for den enkelte, så 

1 Domstolen heter «EF-domstolen», det er ikke
en skrivefeil for «EU». Årsaken til navnevalget
er at domstolen kun har myndighet innenfor
det som kalles «første søyle i EU-samarbeidet»,
hvilket grovt sett vil si  kompetanseområdet til
det «gamle» EF.



som tap av familiens hovedforsørger, sykdom, uførhet og merutgifter til 

forsørging av familie. En viktig pådriver i arbeidet med å utvikle internasjonale

standarder på området var ILO (International Labour Organisation), som fra 

ca. 1920 startet med å utvikle multilaterale2 internasjonale avtaler. Disse avta-

lene bandt de underskrivende statene til å innføre en viss minstedekning

gjennom trygdeordninger.

I 1952 kom den første samlede trygdekonvensjonen, ILO-konvensjon 102.

Denne avtalen definerer hvilke sosiale risikoer som ethvert trygdesystem 

skal dekke – i alt ni. Derimot setter ILO 102 relativt beskjedne krav til hvor stor

andel av befolkningen som skal være omfattet av en ordning. Dette må ses 

i lys av at ILO-konvensjonene ikke gjelder bare for land med god økonomi,

men også for den fattigere del av verden.

De sosiale risikoene slik de ble definert av ILO, korresponderer godt med

formålbestemmelsene i trygdelovgivningen i de fleste europeiske land, og de

ligger også til grunn for klassifiseringen i EUs forordning 1408/71 som er den

klart viktigste avtalen på trygdeområdet i dag.

Fra 1950-tallet vokste det fram nye internasjonale organer som overtok

mye av den førende rollen som ILO så langt hadde hatt når det gjaldt interna-

sjonalt samarbeid på trygdeområdet, spesielt EF (senere EU) og Europarådet.

Det viktigste av disse organene var utvilsomt EF fordi organisasjonen fikk

myndighet til rent faktisk å gi lover som bandt opp medlemslandene i form

av såkalte forordninger og direktiver. En forordning har direkte virkning som 

lov i det enkelte medlemsland og går foran landets interne lover i tilfelle av

konflikt, mens et direktiv gir bindende føringer for den nasjonale lovgivningen

i medlemslandene.

Internasjonale avtaler

Norge har inngått trygdeavtaler med en rekke land både i og utenfor EU.

I tillegg til EØS-avtalen og Nordisk konvensjon om trygd, som begge er 

multilaterale avtaler, har Norge også en rekke bilaterale trygdeavtaler. Hen-

sikten med avtalene er å sikre trygderettighetene til personer som flytter

mellom avtalelandene eller tar arbeid i slike land. Trygdeavtalene inngår i 

det forpliktende internasjonale samarbeidet som Norge generelt tar del i.

Etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, har EUs trygdekoordine-

ringsregler vært det viktigste internasjonale regelverket for trygdeetaten.

Det følger av EØS-avtalen at Norge skal benytte disse reglene på lik linje 

med medlemslandene i EU. De felles europeiske reglene går foran landenes

interne lovgivning og eventuelle bilaterale avtaler som landene har inngått.

De bilaterale avtalene med EU-landene er likevel ikke uten betydning fordi

de kan omfatte en videre personkrets enn EØS-avtalens trygderegler. Dette

innebærer at avtalene har betydning i saker der de europeiske reglene ikke

kan brukes. Det gjelder først og fremst saker som angår statsborgere fra land

utenfor EØS, og personer som ikke er eller har vært yrkesaktive.

Foruten generelle bestemmelser om at landenes innbyggere skal behandles

likt i forhold til trygdelovgivningen, har avtalene detaljerte regler om hvilket
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2 En multilateral avtale er inngått av tre
eller flere land, i motsetning til en bilateral
avtale som inngås av to land. FN-pakten
og EU-traktatene er kjente eksempler på
multilaterale avtaler.

3 Folketrygdloven § 2-5 første ledd g jf. § 2-6.

De ni sosiale risikoer som

omfattes av ILO 102

• Medisinsk behandling 

ved sykdom

• Inntektsbortfall pga. sykdom

• Invaliditet (uførhet)

• Alderdom

• Arbeidsledighet

• Yrkesskade

• Forsørging av familie 

(primært barn)

• Tap av forsørger (ved død)

• Svangerskap og fødsel



lands trygdelovgivning en person skal være omfattet av. I en konkret sak må

det alltid tas stilling til hvilket lands lovgivning som gjelder. Før dette er gjort,

er det ikke mulig å fastslå hvilket land som er ansvarlig for utbetalingen av

trygdeytelser, og heller ikke hvor vedkommende skal betale trygdeavgift.

Avtalene har også regler om retten til og beregningen av enkelte stønads-

typer, for eksempel uføre- og alderspensjoner. Reglene varierer noe fra avtale

til avtale, men de nyere avtalene opererer med delpensjoner beregnet på

grunnlag av opptjeningen i hvert av landene.

EU-utvidelsen i 2004

Utvidelsen av EU 1. mai 2004 medførte en tilsvarende utvidelse av EØS. EØS-

avtalens regler for koordinering av trygdeytelser skal dermed også benyttes 

i forhold til de ti nye medlemslandene.

Ved utvidelsen innførte Norge overgangsregler for arbeidstakere fra de nye

medlemslandene unntatt Kypros og Malta. Reglene gjelder for arbeidstakere

som på egenhånd søker arbeid i Norge.

Det er viktig å merke seg at det ikke er innført overgangsregler for retten

til trygdeytelser. Overgangsordningene gjelder kun søknader om oppholds-

tillatelse med adgang til å ta arbeid i Norge. De europeiske trygdekoordine-

ringsreglene gjelder fullt ut for personer fra de nye medlemslandene med

virkning fra datoen for utvidelsen.

EØS-avtalens trygderegler
EUs regler for koordinering av trygdeytelser har til hensikt å støtte opp om

arbeidskraftens frie bevegelighet innenfor unionen. Reglene skal sikre at 

personer som flytter mellom medlemsland eller som har arbeid i flere land,

ikke taper trygderettigheter. Reglene skal også hindre at man tjener opp 

rett til ytelser fra flere land på grunnlag av ett og samme arbeidsforhold.

Forordning 1408/71 bygger på fire grunnleggende prinsipper for koordi-

nering av trygdeytelser: likebehandling, medregning av trygdetid fra andre

EØS-land, proratisering og eksport. Vi skal her se på noen av de praktiske 

konsekvensene dette får for bruken av norsk lovgivning.

Likebehandling

Forordningen setter forbud mot at et medlemsland gir bedre rettigheter til

egne statsborgere enn til statsborgere av andre EØS-land.

Folketrygdloven gjør i svært liten grad retten til en ytelse avhengig av at

man er norsk statsborger. Det finnes imidlertid noen bestemmelser som for-

utsetter norsk statsborgerskap. En slik bestemmelse er folketrygdloven §2–5

bokstav g som omhandler medlemskap i trygden for utenlandsboende sjø-

folk på norskregistrerte skip. Loven setter norsk statsborgerskap som vilkår for

fullt medlemskap i trygden. Utenlandske statsborgere som arbeider om bord

på norske skip, har begrensede eller ingen rettigheter i folketrygden3.
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EØS-landene
per 1. oktober 2005

EU-medlemmer

før 1. mai 2004

Belgia

Danmark

Finland

Frankrike

Hellas

Irland

Italia

Luxembourg

Nederland

Portugal

Spania

Storbritannia

Sverige

Tyskland

Østerrike

Nye EU-medlemmer 

fra 1. mai 2004

Den tsjekkiske republikk

Estland

Kypros

Latvia

Litauen

Malta

Polen

Slovakia

Slovenia

Ungarn

EFTA-landene

Island

Lichtenstein

Norge

Sveits*

* Sveits er ikke part i EØS-avtalen,
men deltar i trygdekoordineringen
gjennom en særskilt avtale fra
2002.
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Medregning av medlemsperioder fra andre land

Medregning av medlemsperioder fra andre land vil i mange tilfeller være helt

avgjørende for muligheten til å tjene opp rettigheter når man har arbeidet i

flere land. Prinsippet innebærer at man i tilfeller der et lands lovgivning setter

krav til forutgående opptjeningstid for å få rett til en stønad, også regner med

medlemsperioder som er tjent opp etter lovgivningen i ett eller flere andre

EØS-land.

Proratisering av pensjoner

Dersom det er opptjent rett til pensjon i flere medlemsland, skal det utbetales

delpensjon fra hvert enkelt land i forhold til opptjeningen i hvert land.

Forordningens regler om pensjonsberegning er kompliserte, og det vil 

føre for langt å gå i detalj om disse her. Det at de enkelte land har forskjellig

pensjonsalder og ulike krav til uførhet med rett til pensjon bidrar også til å

komplisere bildet. En viktig konsekvens av prinsippet om proratisering er at

forordningen gir rett til oppsatte4 pensjoner. Dette innebærer at en person

som har opptjent pensjonsrettigheter i folketrygden, vil kunne ha rett til pen-

sjon fra Norge også dersom han eller hun blir ufør eller blir alderspensjonist

etter å ha flyttet til et annet EØS-land.

Eksport

Trygdeytelser som en person har opptjent rett til, skal utbetales selv om den

berettigede bor eller oppholder seg i et annet EØS-land.

Uten et slikt prinsipp ville hovedmålet med koordineringsreglene ikke

kunne oppnås. Følgelig må bestemmelser i nasjonal lovgivning som gjør 

retten til en ytelse avhengig av bosetting i landet eller fortsatt medlemskap 

i vedkommende lands trygdeordning, fravikes i alle saker der koordinerings-

reglene skal anvendes.

Hvem gjelder reglene for? 

Medlem av trygdeordning i arbeidslandet

Det første EF-regelverket om koordinering av trygdeytelser ble vedtatt 

så tidlig som i1958. På denne tiden hadde EF kun seks medlemsland, og 

alle disse landene (med unntak av Nederland) hadde – og har fortsatt – 

trygdeordninger der medlemskap i trygden er knyttet til yrkesaktivitet.

Personer som ikke er yrkesaktive, har ikke selvstendige rettigheter i ordning-

ene. Disse kan imidlertid ha avledede rettigheter i kraft av familietilknytning 

til en yrkesaktiv person.

Forordning 1408/71 gjelder for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende

og studenter som er eller har vært omfattet av lovgivningen i ett eller flere

medlemsland, og som er statsborgere av et slikt land. Forordningen gjelder

også for flyktninger og statsløse som er bosatt i et medlemsland. I tillegg

omfattes alle disse gruppenes familiemedlemmer og etterlatte. Hovedregelen
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er at en person bare skal være omfattet av ett lands trygdelovgivning, nemlig

det landet vedkommende arbeider i. Det er uten betydning hvilket land han

eller hun er bosatt i. Dette gjelder både arbeidstakere og selvstendig nærings-

drivende. Forordningen regulerer ikke avgiftsplikten, men forutsetter at trygde-

avgifter bare skal betales til det landet der vedkommende person er medlem

av trygden.

Informasjonsutveksling

Prinsippet om medlemskap i det land man arbeider ligger fortsatt til grunn

for koordineringsbestemmelsene på trygdeområdet, selv om mange av de

landene som i dag er omfattet av avtalen, har bostedsbaserte trygdeordning-

er.

De grunnleggende forskjellene mellom de norske trygdeordningene og

de arbeidsbaserte ordningene som er basis for de europeiske koordinerings-

reglene, har skapt et økt behov for informasjonsutveksling mellom landene.

Dette fører til at saksbehandlingstiden i utenlandssakene ofte blir lengre enn 

i saker der det bare er norske regler som gjelder. For å kutte ned saksbehand-

lingstiden arbeider EU med å innføre ordninger for elektronisk datautveksling.

Trygdeetaten deltar i dette arbeidet.

Utsendte arbeidstakere

Det viktigste unntaket fra hovedregelen om trygd i arbeidslandet gjelder

utsendte arbeidstakere. Dette er arbeidstakere som sendes ut fra sin arbeids-

giver i ett land, for å arbeide for denne arbeidsgiveren i et annet land.

Dersom arbeidsoppdraget ikke skal vare i mer enn 12 måneder, og arbeids-

takeren beholder sitt ansettelsesforhold under hele oppdraget, skal den

ansatte fortsatt være medlem i det landet han eller hun sendes ut fra, og

være helt unntatt fra trygdelovgivningen i arbeidslandet. Alle trygdeavgifter

skal betales i det landet arbeidstakeren sendes ut fra, som om arbeidet ble

utført der.

Konsekvenser for Norge 

Et terreng i kontinuerlig endring

I arbeidet med å analysere konsekvensene av EØS-avtalens bestemmelser 

om trygdekoordinering er det et metodespørsmål – eller rettere sagt et

avgrensningsspørsmål – som i praksis er nærmest uløselig: Det er ikke mulig 

å si eksakt hvor mange «EØS-saker» den norske trygdeforvaltningen har til

enhver tid, verken samlet eller på det enkelte stønadsområde. Årsaken er at

det i mange av sakene er flytende overganger mellom en «EØS-sak» og en

nasjonal sak, dvs. når en sak går over til å behandles utelukkende etter nasjo-

nale regler. I disse tilfellene vil en stønadssak (f.eks. et krav om barnetrygd)

starte som en «EØS-sak», men på et tidspunkt (ofte når arbeidsforholdet har

vart 12 måneder) vil den gå over til å bli en «nasjonal sak». Det finnes ingen

Hvem er medlemmer i den

norske folketrygden?

Folketrygden er en bostedsbasert,

universell trygdeordning.

Hovedregelen er at alle som er

bosatt i Norge er pliktige med-

lemmer i folketrygden. Personer

som ikke er bosatt i Norge, blir

også pliktige medlemmer i folke-

trygden dersom de er arbeids-

takere her i landet eller på den

norske delen av kontinental-

sokkelen.

Medlemskapet er som hoved-

regel ikke knyttet til norsk stats-

borgerskap. For arbeidstakere

som er medlemmer i kraft av et

arbeidsforhold, er det heller ikke

noe vilkår at arbeidsgiveren er

norsk.Trygdemedlemskapet 

utløses av at arbeidstakeren 

utfører arbeidet her.

4 En pensjonsrett som utløses senere.



måte å registrere eller ta ut statistikk over slike overgangssaker, fordi alle 

trygdeytelser som innvilges, er «nasjonale». Terrenget er derfor i kontinuerlig

endring, slik at analyser av utvikling over tid blir lite presise.

Vi har heller ingen fullgod statistikk over hvor mange personer – norske

eller utenlandske statsborgere – som oppholder seg i et annet EØS-land, og

som mottar norsk trygdeytelse til livsopphold på grunnlag av reglene om

eksport av ytelser i forordning 1408/71. Det finnes riktignok en statistikk over

hvor mange som f.eks. mottar norsk pensjon i et annet EØS-land, og vi vet at

det er mange i land som Sverige og Spania. Disse statistikkene forteller oss

likevel ikke om grunnlaget for eksport av ytelsen er EØS-regelverket eller de

nasjonale særreglene. De nasjonale særreglene gir nemlig også gir adgang til

eksport av norske alders-, uføre- og gjenlevendepensjoner på visse vilkår.

Det ser derfor ut til at politikere, media og andre interesserte må klare seg

uten fullgode svar på en del av sine spørsmål. Noen funn kan likevel presen-

teres. Først og fremst har vi oversikt over hvor mange statsborgere fra de ulike

EØS-landene som mottar norske trygdeytelser. Disse tallene er relevante fordi

denne gruppen er identisk med de personene som i utgangspunktet omfat-

tes av reglene i 1408/71 – altså den samlede potensielle brukergruppen. Vi

kan derfor bruke tallene til å si noe om omfang (problemstilling 1) og også

om effekten av utvidelsen fra 1. mai 2004 (problemstilling 2). Det tallene 

derimot ikke forteller, er om mottakerne er bosatt i Norge eller i et annet 

land. Unntaket er på området kontantstøtte der vi også har oversikt over

antall månedlige utbetalinger til utlandet.

Hvor kommer mottakerne fra?

Tabellene 1–3 gir en oversikt over det totale antall mottakere per ytelse som

er statsborgere i et EØS-land. Tallene viser ikke om disse mottakerne er bosatt

i Norge eller i utlandet.

Antall trygdemottakere fra de ulike landene er for det meste relativt lavt,

med unntak av Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland. Av

den grunn finner vi det mest hensiktsmessig å forenkle tabellene gjennom 

å gruppere landene i fire:

• Gruppe 1 omfatter Norden (dvs. Sverige, Danmark, Finland og Island).

• Gruppe 2 omfatter Storbritannia, Tyskland og Nederland, som har relativt

mange tilfeller av statsborgere med ytelser fra Norge.

• Gruppe 3 omfatter resten av det «gamle» EØS-området (før utvidelsen 

1. mai 2004).

• Gruppe 4 omfatter de ti landene som ble medlemmer i 2004.

Noen av de norske trygdeytelsene er ikke med i oversikten. Stønad til enslige

forsørgere kan ikke eksporteres og er derfor irrelevant i denne sammenheng.

Stønad til helsetjenester er et stort område, men måten oppgjørene foretas

på, gjør det ikke mulig å lage statistikk over mottakernes statsborgerskap.

Bidragsforskudd, rehabiliteringspenger og attføringspenger er ikke med på

grunn av lite omfang.
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Pensjoner

Prosentandelen av statsborgere fra andre EØS-land som mottar norske pen-

sjoner er lav, sammenliknet med øvrige ytelser (se tabell 2 og 3). Den store

majoriteten av pensjonsmottakere som er statsborgere i et annet EØS-land,

kommer fra de fire andre nordiske land samt fra Storbritannia, Tyskland og

Nederland.

Årsaken til dette er nok i stor grad at Norden har vært felles arbeidsmarked

i flere tiår, mens fri bevegelse av arbeidskraft fra resten av EØS-området først

ble en realitet fra i 1994 (2004 for de «nye» medlemslandene). Ettersom det

tar relativt lang tid å opparbeide en pensjonsrettighet, er det naturlig at 

personer fra Norden dominerer. I tillegg vet vi at arbeidsinnvandringen fra EU

til Norge har vært relativt beskjeden også etter 1994. Storbritannia, Tyskland

og Nederland er land som på mange måter står oss nær både kulturelt og

geografisk, så det er ingen stor overraskelse at antallet personer med norsk

pensjon fra disse landene er langt høyere enn fra f.eks. Frankrike, Italia eller

Spania. Bildet er derfor i stor grad som man kunne ha forventet på forhånd.

Det eneste som er litt uventet, er at det totale antallet er såpass lavt, men

dette skyldes nok delvis at en del personer som opprinnelig kom fra et land 

i EØS-området, senere har fått norsk statsborgerskap. Det er kun nåværende

statsborgerskap som framkommer i statistikkene.

Hvis vi ser på de ulike pensjonsytelsene hver for seg, ser vi at det er flere

statsborgere i andre EØS-land som får gjenlevendepensjon enn andre pen-

sjonsytelser, men disse tallene må tolkes med forsiktighet fordi det totale

antallet personer er svært lavt. Andelen uførepensjonister fra EØS-land ligger

noe høyere enn andelen alderspensjonister, men også her er tallene – og 

forskjellene – såpass små at det ikke er grunn til å legge for stor vekt på dem.

Tabell 1: Antall mottakere av de ulike pensjonsytelsene

Alderspensjon Uførestønad Pensjon til  Barnepensjon Sum 
(varig og gjenlevende pensjonister

tidsbegrenset)

Gruppe 1 (Norden) 4 453 3 032 226 90 7 801

Gruppe 2 (Tyskl, UK, NL) 1 696 850 115 16 2 677

Gruppe 3 (Rest EØS 18) 559 317 35 3 914

Gruppe 4 (10 nye EU-land) 37 46 14 6 103

EØS minus Norge 6 745 4 245 390 115 11 495

Norge 603 857 286 985 19 454 13 368 923 664

Prosentandel statsborgere EØS 1,1 1,5 2 0,9 1,2



Sykepenger og fødselspenger

For ytelsene sykepenger og fødselspenger er andelen av statsborgere fra

andre EØS-land langt høyere enn på pensjonsområdet. En viktig årsak til

dette er det før nevnte tidsaspektet: Sykepenger har man rett til etter å ha

vært i arbeid i fire uker, og det er derfor naturlig at andelen statsborgere 

fra andre EØS-land reflekterer situasjonen på arbeidsmarkedet i dag – i 

motsetning til pensjonsområdet, som i prinsippet reflekterer situasjonen

gjennom flere tiår.

Det er de samme landene som dominerer statistikken på sykepengeområdet

som på pensjonsområdet. Dette reflekterer først og fremst antall arbeidstakere 

i Norge fra de ulike landene. Det er ingenting i statistikken som tilsier at visse

land eller regioner er overrepresentert på sykepengestatistikken. En sammenlik-

ning mellom lengden på sykmeldingstilfellene viser også at forskjellene er små.

Vi merker oss at det er på området fødselspenger at vi finner den klart

høyeste andelen av statsborgere fra andre EØS-land – nærmere fem prosent.

Det er i utgangspunktet noe overraskende at andelen som mottar fødsels-

penger, er så vidt mye høyere enn andelen som mottar sykepenger, etter som

vi i stor grad har å gjøre med det samme segmentet av befolkningen, nemlig

arbeidstakere. Mange av dem er også i en alder og fase av livet der det er

naturlig å få barn.

Antall personer som får fødselspenger er lavt, og periodene det gjelder så

korte at det ikke er grunnlag for å trekke vidtgående konklusjoner om årsaken

til den relativt høye andelen som mottar fødselspenger. Vi mener likevel at

tallene kan gi grunnlag for å sette opp følgende hypotese:

Den norske fødselspengeordningen er kanskje den rauseste innen EØS-

området, sammen med den svenske. (De øvrige nordiske landene har også

relativt god ordninger). De fleste europeiske land utenfor Norden opererer 

med lønnet permisjon i 16–18 uker (pluss / minus et par uker), med noe 

varierende kompensasjonsnivå. I Norge har vi til sammenlikning 43 uker med

90

Tabell 2: Antall mottakere av sykepenger og fødselspenger.
Gjennomsnittlig antall dager med sykepenger per mottaker

Sykepenger * Snitt dager ** Fødselspenger,
antall personer ***

Gruppe 1 (Norden) 8 023 56 543

Gruppe 2 (Tyskl, UK, NL) 2 271 52 276

Gruppe 3 (Rest EØS 18) 1 039 59 98

Gruppe 4 (10 nye EU-land) 558 46 31

EØS minus Norge 11 891 55 948

Norge 476 847 57 20 348

Prosentandel statsborgere EØS 2,5 Ikke relevant 4,7

Forklaring til tabellen
* Antall personer i perioden 1.7.2004–30.06.2005. Antall tilfeller er høyere, fordi en person kan ha flere tilfeller i løpet av et år.
** Erstattede sykepengedager per person. I tillegg kommer arbeidsgiverperiode
*** Antall personer med fødselspenger første halvår 2005



full lønn, alternativt 53 uker med 80 prosent lønn. Fødsel er en begivenhet man

kan planlegge, i motsetning til f.eks. sykdom. Dersom man har rettigheter i

Norge pga. arbeidsforhold, vil man kunne ha rett på fødselspenger etter norske

regler. Ut fra dette kan det være grunn til å sette opp en hypotese om at noen

par driver familieplanlegging med den norske fødselspengeordningen i tan-

kene, spesielt dersom de på forhånd vet at de skal jobbe i Norge i en periode.

Vi må igjen understreke at disse tallene og utslagene er såpass små at de

ikke gir grunnlag for annet enn å sette fram en mulig hypotese. Det kan også

være andre forklaringer, f.eks. alderssammensetning i de gruppene som kom-

mer til Norge for å arbeide, men denne har vi ikke undersøkt nærmere her.

Barnetrygd og kontantstøtte

Prosentandelene av statsborgere fra andre EØS-land som mottar familie-

ytelser, er under tre prosent av det totale antall mottakere. Andelen ligger 

dermed noe under andelen for sykepenger og fødselspenger, men den er

mer enn dobbelt så høy som andelen med pensjoner.

I stor grad er dette som forventet. Mottakerne av disse ytelsene vil for en

stor del være i arbeidsdyktig alder, og de fleste som kommer til Norge fra et

annet EØS-land, gjør det for å arbeide i Norge. På grunn av alderssammen-

setningen er det rimelig å anta at en del av disse arbeidstakerne har barn,

og de har dermed rett til norske familieytelser når øvrige vilkår er oppfylt.
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Forbruk av norske trygdeytelser blant statsborgere 
fra nye EU-land
En av problemstillingene som er reist, er utviklingen i forbruk av norske trygde-

ytelser blant statsborgerne fra de ti landene som ble medlem av EU 1. mai

2004. Vi vil derfor til slutt se på om statsborgerne fra disse landene skiller seg

vesentlig fra statsborgerne fra det «gamle» EU.

Tabell 3: Barnetrygd og kontantstøtte 
– antall mottakere og antall kontantstønader utbetalt i utlandet

Barnetrygd, Kontantstøtte, Kontantstøtte 
antall mottakere antall mottakere utbetalt i utlandet *

Gruppe 1 (Norden) 7 952 1 310 103

Gruppe 2 (Tyskl, UK, NL) 3 120 534 30

Gruppe 3 (Rest EØS 18) 1 173 193 9

Gruppe 4 (10 nye EU-land) 1 226 311 10

EØS minus Norge 12 245 2 037 142

Norge 466 711 68 499 188

Prosentandel statsborgere EØS 2,6 3 Ikke relevant

Forklaring til tabellen:
* Tallet for Norge (188) er antallet norske statsborgere som får kontantstøtte utbetalt i utlandet.
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Hovedinntrykk: Lavt forbruk

Figur 1 illustrerer tydelig at andelen statsborgere fra de nye EU-landene som

mottar norske trygdeytelser, gjennomgående er lav, særlig når vi tar i betrakt-

ning at innbyggerne i de «nye» EU-landene utgjør ca. 20 prosent av det sam-

lede innbyggertallet i EU. Vi ser også at andelen er klart lavest for alders- og

uførepensjoner og høyest for familieytelsene, spesielt barnetrygd og kontant-

støtte. For disse ytelsene ser vi faktisk at andelen brukere fra de nye landene

er høyere enn fra den gruppen av land i det «gamle» EØS-området som lig-

ger fjernest fra oss. Samtidig illustrerer denne figuren på en god måte at stats-

borgere fra Norden pluss Tyskland, England og Nederland fortsatt dominerer

fullstendig når det gjelder utbetalinger av norske trygdeytelser med utgangs-

punkt i EØS-reglene.

En nærmere gjennomgang av funnene i tabellene 1–3 understreker dette

bildet: Statsborgere fra de nye EU-landene har hittil brukt norske trygdeytelser 

i beskjeden utstrekning.

• Det utbetales svært få pensjoner til statsborgere fra «nye» EU-land. Dette 

er som man kunne vente på forhånd, fordi perioden fra utvidelsen til i dag

er så kort at de aktuelle arbeidstakerne ikke har rukket å tjene opp norsk

pensjon, eller bli pensjonister i den aktuelle perioden.

• Antall tilfeller av fødselspenger og sykepenger er lavt: 4–5 prosent av det

totale antall tilfeller for statsborgere fra andre EØS-land. Hvis vi bare

sammenlikner med EØS-statsborgere utenfor Norden, ligger også andelen

fra de nye medlemslandene lavt.

• Sykmeldingsperiodene til hver enkelt er vesentlig kortere enn for norske

statsborgere, og også kortere enn snittet for EØS-området minus Norge.

Noe av forklaringen kan være at mange arbeidstakere fra de nye EU-

landene er sesongarbeidere med tidsavgrensede kontrakter. Disse mister

retten til å få sykepenger ved kontrakttidens utløp.

• Statsborgere fra de nye EU-landene har en noe høyere andel av familie-

ytelsene (barnetrygd og kontantstøtte), men mottakerne bor stort sett i

Norge. Antall utbetalinger av kontantstøtte til utlandet er beskjedent, og

de fleste utbetalingene går til norske statsborgere. Av i alt 330 utbetalinger

av kontantstøtte til utlandet i mai 2005, gikk bare 10 til personer bosatt i de

«nye» EU-landene.

Hvorfor er forbruket lavt?

Det er flere mulige forklaringer på de lave tallene for trygdeutbetalinger til

statsborgere fra de nye EU-landene. Materialet gir ikke grunnlag for å si hvor

stor betydning hver av disse faktorene har, men det er grunn til å tro at alle

spiller inn i større eller mindre grad:

1. Mange av arbeidsinnvandrerne er ansatt i firmaer i hjemlandet og arbeider

i Norge for dette firmaet. Det betyr at de har status som «utsendte arbeids-

takere» i henhold til regelverket om trygdekoordinering. Denne gruppen

skal derfor ha trygdeytelser fra det landet som har sendt dem ut (for

eksempel Polen), og ikke fra Norge.
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2. Det er lagt en del restriksjoner på arbeidsinn-

vandringen i form av overgangsordninger, noe

som medfører at arbeidsinnvandringen blir

lavere enn den ellers kunne ha blitt. Dette 

gjelder kanskje spesielt personer som ønsker 

å reise til Norge for å prøve lykken, uten å ha 

et ansettelsesforhold klart. Denne typen over-

gangsordninger har Norge til felles med svært

mange andre vesteuropeiske land.

3. Arbeidsmarkedet er ganske godt i mange av

de nye EU-landene, slik at lysten til å reise uten-

lands blir mindre. Dette gjelder likevel ikke for

Polen og de baltiske land i like stor grad. Disse

ligger jo også nærmest Norge geografisk, og

den overveiende delen av arbeidsinnvandring-

en fra de nye EU-landene kommer derfra.

4. Norge er ikke førstevalget for arbeidsinnvan-

drere fra de nye EU-landene. Spesielt Tyskland,

men også land som England og Frankrike, frister

mer. I Skandinavia er Sverige mest populært.

5. Det er mulig at kunnskapen om det norske

trygdesystemet er lavere i gruppen av arbeids-

innvandrere fra de nye EU-landene.

6. Det kan også tenkes at det er andre karakteris-

tika ved denne arbeidstakergruppen enn ved

de gruppene man sammenlikner dem med, slik

at det faktisk er naturlig at det forbruker færre

trygdeytelser enn gjennomsnittet av befolk-

ningen. Slike karakteristika kan f.eks. være at de

gjennomgående er yngre, at de i mindre grad

har etablert familie osv. Dette vet vi per i dag

ikke nok om.

De tallene vi har for perioden 1. juli 2004–30. juni

2005, indikerer altså at EU-utvidelsen så langt ikke

har medført noe økt press på norske stønadsord-

ninger. Det skal imidlertid understrekes at den

undersøkte perioden er kort, ett år. I denne perio-

den har det også vært lagt noen begrensninger

på arbeidsinnvandringen fra de nye landene.

Tallene gir derfor et dårlig grunnlag for å komme

med antakelser om utviklingen de neste årene.

Denne vil avhenge av mange faktorer, kanskje

først og fremst av konjunkturer og utviklingen 

på arbeidsmarkedet i hele Europa.
10 nye EU-land

Rest EØS 18

Tyskl, UK, NL

Norden

Alder

Uføre

Gjenlevende

Barnepensjon

Sykepenger

Fødselspenger
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Kontantstøtte
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Figur 1: Fordeling mellom grupper av land
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Arbeid, velferd og samfunn

Artiklene i denne utgaven av  «Arbeid, velferd og 

samfunn» fra Rikstrygdeverket gir et bilde av utviklingen

trygdeetaten og velferdssamfunnet står midt oppe i.

Artiklene i denne publikasjonen tar blant annet opp føl-

gende tema:

• Psykisk helse og arbeidslivet

• Mellom arbeid og trygd

• EU-utvidelsen og EØS-avtalen

Målet med publikasjonen er å beskrive og analysere ulike

områder av trygdeetatens virksomhet, for å bringe ny 

forståelse for og kunnskap om hvilke utfordringer 

velferdsstaten står overfor, og hvordan vi løser dem.

UTGIVER

Rikstrygdeverket, desember 2005

BESTILLING

Publikasjonen kan bestilles på 22 92 70 00 eller pr mail:

rikstrygdeverket.utredningsavdelingen@trygdeetaten.no 

Publikasjonen er tilgjengelig på www.trygdeetaten.no
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