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Sykefravær:	Store	fylkesvise	forskjeller	i	
varigheten	innenfor	samme	diagnose	
AV iNguNN helde, Per KriStofferSeN, NiNA lySø og olA thuNe1

SAmmeNdRAg

Vi har undersøkt varigheten av sykmeldinger etter fylke i 2008-2009. Vi finner at det er vesentlige forskjeller på fylkesnivå 
både i gjennomsnittlig varig het og median varighet. Disse forskjellene blir ikke mindre selv om vi går ned på enkel t-
diagnoser. 
 Undersøkelsen omfatter noen av de vanligste diagnosene innenfor «muskel-/skjelettlidelser» og «psykiske lidelser», 
samt et utvalg diagnoser innenfor andre hovedgrupper av diagnoser. Bildet er stort sett det samme: Forskjellen mellom 
fylkene i ytterpunktene er på 30–70 prosent for gjennomsnittlig varighet og på 30–90 prosent for median varighet. Et 
eksempel er diagnosen «skulder syndrom», der gjennomsnittlig varighet varierer fra 55 dager i Oslo til 85 dager i Opp-
land, mens median varighet varierer fra 17 dager til 28 dager.
 Innenfor en og samme diagnose vil det kunne være stor variasjon i sykdommens karakter/alvorlig hetsgrad og i hvilken 
grad sykdommen lar seg kombinere med arbeid. Videre vil det kunne være  ulikheter i sykmelderes  vurderinger og bruk 
av diagnoser. Likevel skulle det kanskje ikke være grunn lag for å forvente betydelig forskjeller når vi ser på  
enkel tdiagnoser på fylkes nivå. Stor varia sjon innenfor en og samme diagnose peker i retning av at det er forhold utover 
selve syk dommen/diagnosen som kan for klare noe av forskjellene i varigheten og sykmeldingsmønsteret på fylkesnivå. 
 På landsbasis er hver sjette sykmelding gradert. Det er også store fylkesvise forskjeller i sykmeldingsmønsteret mellom 
graderte og ikke-graderte tilfeller. Gjennomgående er det for de fleste diag nosene vi har sett på slik at graderte  
sykmeldinger er tre ganger så lange som sykmeldinger som ikke involverte gradert fravær. Innenfor noen av diagnosene 
er også andelen med lange forløp og andelen som bruker opp sykepenge rettighetene svært høy i enkelte fylker. 
 Også i Sverige har man sett store geografiske variasjoner i fraværslengden innenfor en og samme diagnose. Dette var 
bakgrunnen for at det i Sverige våren 2008 ble innført et system med retnings linjer for hvor lang en sykmelding bør være 
for ulike diagnoser («försäkringsmedicinskt beslutsstöd»). 

BAKgrUNN
I forbindelse med reforhandlingen av avtalen om et mer 
inkluderende arbeidsliv (Ia‑avtalen) i fjor høst, ble det 
foreslått å innføre et system med retningslinjer for hvor 
lang en sykemelding bør være for ulike diagnoser.  
Forslaget ble omtalt som en ordning med «normerte  
syk meldinger», tilsvarende den svenske ordningen med 
«försäkringsmedicinskt beslutsstöd» (se faktaboks).
 Innføringen av de nye retningslinjene i Sverige inngikk 
i en større omlegging av det svenske syke fraværs‑ 
regelverket. Et av hovedargumentene for retningslinjene 
var at man observerte stor geografisk spredning i lengden 
på sykefraværet blant personer med samme diagnose. For 
eksempel var fraværs lengden ved hjerte‑infarkt ca. 200 
dager i Jönköping og ca. 300 dager i västernorrland, mens 

gjennom snittlig fravær på grunn av brystkreft var på ca. 
200 dager i Blekinge og på ca. 450 dager i Jämtland. For 
en del diagnoser så man også en sterk økning i fraværs‑
lengden fra begynnelsen av 1990‑tallet til begynnelsen av 
2000‑tallet. I perioden 1990–1993 medførte eksempelvis 
ankelbrudd i gjennomsnitt et fravær på 110 dager og depre‑
sjon et fravær på 200 dager. I 2001–2002 var fraværs‑ 
lengden for de samme diagnosene økt til hhv. 245 og 392 
dager (Social styrelsen 2007). 
 I denne artikkelen undersøker vi om det er tilsvarende 
geografiske forskjeller i varigheten i syke fraværet her til 
lands. I hovedsak begrenser vi oss til noen diagnoser som 
forårsaker en relativt stor del av sykefraværet. Resultatene 
ses i lys av anbefalt sykmeldingspraksis for tilsvarende 
diagnoser i Sverige. avslutningsvis undersøker vi om det 
har vært vesentlige endringer i varigheten i perioden 
2001/2002 til 2008/2009.  1  Takk til Søren Brage for tolkehjelp (diagnoser, medisinske faguttrykk og 

andre språk).
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Datagrunnlaget er Navs sykefraværsstatistikk over  
legemeldte sykefraværstilfeller med oppstart i løpet av 
2008 og avsluttet innen utgangen av 2009. For å belyse 
utviklingen over tid har vi også sett på sykefra vær med 
oppstart i 2001 (se faktaboks). at et tilfelle avsluttes betyr 
ikke nødvendigvis at personen er frisk. Mange jobber i 
gode perioder, blir sykmeldte i behandlingsperioder, er  
tilbake på jobb i en periode, før de igjen blir sykmeldt i 
forbindelse med ny behandling osv. 

«försäkringsmedicinskt	beslutsstöd»	 
–	svenske	retningslinjer	for	sykemeldinger
I 2005 ga den svenske regjeringen Socialstyrelsen og 
Försäkringskassan i oppdrag å utarbeide nye retnings‑ 
linjer for legers utskriving av sykmeldinger. Bak‑ 
grunnen var ulik praksis og at det i en del til feller ble gitt 
sykmeldinger der dette ikke var hensikts messig. De  
første retningslinjene for fysiske sykdommer ble  
publisert høsten 2007 med virkning fra 1. mars 2008, 
mens retningslinjer for psykiske sykdommer ble tatt i 
bruk i august 2008. Retningslinjene består av to deler. 
Den første delen om handler generelle prinsipper for 
sykemelding, mens den andre delen omfatter  
anbefalinger for når det kan gis sykmelding og eventuelt 
hvor lang sykmelding pasienter med spesifikke  
diagnoser normalt sett kan ha behov for (Socialstyrelsen 
(2007, 2009)).
 Hensikten med de nye retningslinjene var å utarbeide 
en bedre og mer kvalitetssikret sykmeldings prosess, 
med økt forutsigbarhet og bedre rettssikkerhet både for 
pasienter og helsepersonell. I tillegg ønsket man å  
redusere antallet unødvendige sykmeldinger. Ettersom 
inaktivitet i mange tilfeller bidrar til å forlenge  
sykdomsperioden, er søkelyset rettet mot at legene skal 
vurdere den enkeltes arbeids evne. Sykmelding skal 
anses som et verktøy til å gi pasienten arbeidsevnen  
tilbake i den grad det er mulig. 
 Retningslinjene for bruk av sykmelding er utarbeidet 
på grunnlag av kunnskap om sykdomsforløp blant pasi‑
enter med et normalt forløp av den aktuelle diagnosen, 
og skal benyttes som veiledning i situasjoner der syk‑
melding er aktuelt. Legene skal fortsatt vurdere den 
enkelte pasient individuelt ut fra den enkeltes situasjon. 
Har pasienten tungt fysisk arbeid kan det anbefales len‑
gre sykmelding enn for en pasient med samme diagnose 
og lett fysisk arbeid. Har pasienten flere diagnoser eller 
et mer komplisert sykdomsbilde enn «normalforløpet» 
er det rom for å gi sykemelding utover anbefalt lengde. 
Det presiseres at det vil være individuelle forskjeller for 
hvordan samme sykdom påvirker ulike individers 
arbeidsevne. ved behov for utvidet sykmelding utover 
anbefalt varighet må imidlertid legen dokumentere dette 
overfor Försäkringskassan.

datagrunnlag,	definisjoner	og	metode
Data er hentet fra den sentrale sykefraværsstatistikken som 
utarbeides i samarbeid mellom Nav og Statistisk sentral‑
byrå (SSB), men omfatter kun det legemeldte sykefraværet. 
Kvartalsstatistikken er sydd sammen til årsfiler, slik at vi kan 
studere legemeldte fraværstilfeller som startet i 2001 og 
2008, og som ble avsluttet innen utløpet av det påfølgende 
året. 
 analysen baserer seg i all hovedsak på tall for gjennom-
snittlig varighet og median varighet, dvs. antall dager det tar 
før 50 prosent av fraværstilfellene er avsluttet. varigheten i 
sykefraværet er skjevfordelt i den forstand at de fleste  
sykmeldinger avsluttes innen relativt kort tid, samtidig som 
det ofte fore kommer svært lange sykmeldinger som påvirker 
gjennomsnittsverdien i betydelig grad. Median verdien er 
upåvirket av ekstremverdier, og kan derfor være et godt  
supplement ved analyser av varig heten og gi et mer nyansert 
bilde av varighetsmønsteret.
 Et sykefraværstilfelle utgjør en periode en person er  
sykmeldt. Har en person flere arbeidsforhold telles syk‑ 
meldingen kun som ett fraværstilfelle. Starter en person et 
nytt sykefraværstilfelle dagen etter at et annet er avsluttet, er 
disse slått sammen og telles som ett tilfelle (i 2008 gjaldt 
dette 0,8 prosent av tilfellene). avslutter en person et  
sykefraværstilfelle på en fredag og starter et nytt påfølgende 
mandag, telles disse som to tilfeller. Dette vurderes  
imidlertid til ikke å ha vesentlig betydning for antall tilfeller 
og/eller varigheten pr. tilfelle (gruppen som har et opphold 
på 1‑2 dager mellom to sykefra værstilfeller utgjorde 1,2 pro‑
sent av alle tilfellene i 2008).  
 Varigheten til et sykefraværstilfelle måles i kalenderdager. 
Ettersom datamaterialet kun omfatter lege meldt sykefravær, 
medfører dette at vi ikke kjenner faktisk varighet for hvert 
enkelt fraværstilfelle. Selv om sykelønnsordningen åpner for 
egenmeldte fraværsperioder på inntil 8 dager, betyr ikke 
dette nødvendigvis at alle benytter seg av denne muligheten 
(ansatte i virksomheter som ikke er omfattet av Ia‑avtalen 
kan ha egenmeldinger på inntil 3 dager, mens ansatte i  
Ia‑virksomheter kan ha egen meldinger på inn til 8 dager). 
varigheten basert på det legemeldte fraværet vil i mange  
tilfeller trolig være kortere enn den faktiske varigheten for 
fraværet. 
 Tapte dagsverk defineres som tapte arbeidsdager justert 
for stillingsandel og sykmeldingsgrad. Tapte dags verk pr. 
legemeldt sykefraværstilfelle er derfor lavere enn  
gjennomsnittlig varighet pr. tilfelle.  
 Diagnose: Kun den siste registrerte diagnosen i ett syke‑
fraværstilfelle inngår i datagrunnlaget. Er diagnosen endret i 
løpet av sykefraværstilfellet, blir dette altså ikke fanget opp. 
Diagnosene i vårt data materiale er klassifisert i henhold til 
ICPC‑2 (se faktaboks om diagnoseklassifikasjonene).
 Sykeuføregrad: En person kan være helt eller delvis syk‑
meldt, der sykepengene kan graderes ned til 20 prosent. 
Dette kan gi en uføregrad med verdi fra 1 (helt sykmeldt) til 
0,2 (delvis sykmeldt, dvs. mindre enn 1). Et sykefraværs‑ 
tilfelle kan bestå av flere sykmeldinger med ulik sykeuføre‑
grad, og i slike til feller beregnes et gjennomsnitt for hele 
tilfellet. Et sykefraværstilfelle med sykeuføregrad mindre 
enn 1, omtales som et gradert sykefraværstilfelle. 
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gJENNomSNITTLIg	VArIgHET	Er	40	
dAgeR

I 2008 var det legemeldte sykefraværet på landsbasis på 
6,1 prosent. Det er store fylkesvise varia sjoner – fra 4,9 
prosent i Rogaland til 7,8 prosent i Finnmark, en forskjell 
på 60 prosent. Bak disse tallene finner vi på landsbasis 
nærmere 1 325 000 tilfeller med en gjennomsnittlig  
varighet pr. syke fraværstilfelle på 40 dager. De fylkesvise 
variasjonene i fraværslengden er også store, og varierer fra 
et gjennomsnitt på 33 dager i Oslo til 50 dager i Hedmark 
og Nord‑Trøndelag. Forskjellen mellom fylket med kor‑
test varighet og lengst varighet er dermed på 52 prosent. 
 Selv om det ikke er en helt entydig sammenheng  
mellom sykefraværsnivå og lengden på sykefraværs‑
tilfellene, er det en viss samvariasjon, jf. figur 1. Tenden‑
sen synes å være at jo høyere sykefraværet er, desto lengre 
er den gjennomsnittlige varigheten. Troms og Finnmark 
utmerker seg med en relativt lav gjennomsnittlig varighet, 
men et høyt sykefravær. Det betyr at det relativt sett er 
mange syke fraværs tilfeller i disse fylkene. agderfylkene 
utmerker seg med en høy varighet, men et syke fravær  
tilnærmet landsgjennomsnittet. 
 Geografiske forskjeller i sykefraværet antas ofte å ha 
sammenheng med strukturelle forhold som demografi, 
nærings liv og arbeidsmarked. Kvinner har et høyere syke‑
fravær enn menn og yngre et lavere sykefravær enn eldre.2 
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Antall dager (fraværslengde) 

Hele landet Oslo Nord-Trøndelag 

Median varighet på lansbasis (11 dager) 

Gjennomsnittlig varighet på landsbasis (40 dager) 

Gjennomsnittlig varighet Oslo (33 dager) 

Gjennomsnittlig varighet Nord-Trøndelag (50 dager)  

Figur 1: 
Legemeldt	sykefravær	og	gjennomsnittlig	varighet	
etter	fylke

Figur 2: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.	
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008.	oslo	og	
Nord-Trøndelag.

Kilde: NAv

Kilde: NAv

Selv om det kontrolleres for forskjeller i kjønns‑ og 
alderssammen setning i fylkene, er det like vel fylkesvise 
forskjeller i varigheten på opptil 47 prosent. Figur 1 viser 
også at det er små forskjeller mellom den faktiske varighe‑
ten pr. sykefraværs tilfelle og den kjønns‑ og alderskorri‑
gerte varigheten («standardisert varighet»), noe som betyr 
at forskjeller i demografi i liten grad kan forklare forskjel‑
ler i varighet på fylkesnivå.
 På landsbasis avsluttes 50 prosent av fraværstilfellene 
innen 11 dager. Den relativt store forskjellen mellom  
gjennomsnittlig varighet og median varighet kan forklares 
med at en stor andel friskmeldes rela tivt raskt, men at en 
del har lange sykefravær som bidrar til å trekke den  

gjennomsnittlige varig heten opp. I 2008 var halvparten av 
sykefraværstilfellene avsluttet innen 8 dager i Oslo, mens 
til svarende andel var avsluttet innen 14 dager i aust‑agder 
og Nord‑Trøndelag.
 Figur 2 viser utviklingen i varigheten på sykefraværs‑ 
tilfeller med oppstart i 2008, for hele landet og for Oslo 
(fylket med kortest gjennomsnittlig varighet) og Nord‑
Trøndelag (fylket med lengst gjennom snittlig varighet). 
Kurvene er så kalte «over levelsesrater» som viser tiden fra 
sykmelding til frisk melding. alle fraværstilfellene har en 
varig het på minimum en dag, som er utgangspunkt for kur‑
vene, deretter øker andelen som frisk meldes over tid 
(antall dager) og kurvene faller. Maksimal sykepengepe‑
riode er ett år (365 dager). 
 Det at en relativt stor andel av fraværstilfellene avsluttes 
innen kort tid illustreres godt av figuren. Vi ser at på lands‑
basis er halvparten friskmeldt innen 11 dager, mens det tar 

2  Kjønnsforskjellen i sykefraværet skyldes i stor grad at kvinner blir oftere syk‑
meldt enn menn (Lie 2010). varigheten på fraværstilfellene har mindre betyd‑
ning for kjønnsforskjellen i sykefraværet – den gjennomsnittlige varigheten for 
kvinner og menn er på hhv. 42 dager og 37 dager for tilfeller med oppstart i 
2008. Forskjellen mellom aldersgruppene er større. Den gjennomsnittlige va‑
righeten er på 30 dager i gruppen 21–30 år, 37 dager i gruppen 31–40 år, 43 
dager i gruppen 41–50 år, 51 dager i gruppen 51–60 år og 66 dager blant de som 
er 60 år og eldre. Når det gjelder antall tilfeller, er det deri mot ikke vesentlig 
forskjeller mellom aldersgruppene.

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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31 dager før 75 prosent er avsluttet og 117 dager før 90 
prosent er avsluttet. Mens forskjellen i median varigheten 
mellom Oslo og Nord‑Trøndelag er på 6 dager, har  
forskjellen mellom disse to fylkene økt til 19 dager innen 
75 prosent av fraværstilfellene er avsluttet (hhv. 24 og 43 
dager) og til 74 dager innen 90 prosent av fraværstilfellene 
er avsluttet (hhv. 86 og 160 dager). 
 I tillegg til forskjeller i næringsvirksomhet og arbeids‑
marked, kan geografiske forskjeller ha sammenheng med 
ulik sykmeldingspraksis blant leger og ulikt helse‑/
behandlingstilbud. videre kan ulikt  sykdomsbilde og ulik 
diagnosesammensetning forklare noe av forskjellene i 
varigheten mellom fylkene. Men som vi skal se er det også 
betydelige forskjeller innenfor både diagnose grupper og  
enkelt  diagnoser på fylkesnivå.  
 I denne artikkelen vil vi i liten grad diskutere ulike  
årsaker til sykefravær. vårt formål er å synliggjøre de store 
fylkesvise forskjellene i varighet for noen viktige  
diagnosegrupper og enkeltdiagnoser. På samme måte som 
det er vanskelig å gi gode og dekkende forklaringer på  
fylkesvise forskjeller i syke fraværet, er det vanskelig å 
forklare forskjeller i varigheten.

Bruken	av	gradering	varierer
I 2008 var ett av seks av sykefraværstilfeller gradert. På 
landsbasis var gjennomsnittlig varighet for fra værs tilfeller 
uten gradering 25 dager, mens varigheten for graderte fra‑
værstilfeller var 116 dager. Bruken av gradering varierer 
naturligvis mellom diagnosegrupper/enkelt diagnoser, og 
dette er en viktig forklaring til den store forskjellen. For de 
aller fleste enkeltdiagnosene er det imidlertid slik at grup‑
pen med gradert ytelse har vesentlig lengre fravær enn 
gruppen som har full sykmelding. 
 våre tall viser at det er betydelig variasjon i bruken av 
gradering fra fylke til fylke – i Rogaland ut gjør til feller 
med gradert ytelse 13 prosent, mens i vestfold er andelen 
19 prosent. Forskjellen mellom disse to fylkene er på 46 
prosent. Betyr dette at ulik bruk av graderte ytelser kan 
forklare noe av de fylkesvise for skjellene i varigheten? 
Figur 3 indikerer en viss sammenheng, der tendensen går i 
retning av at jo høyere den gjennomsnittlige varig heten er, 
desto høyere er andelen med graderte tilfeller. 
 Dette innebærer at det vil være et poeng å se nærmere på 
andelen med graderte ytelser, og å studere denne gruppen 
separat, når forskjeller i varigheten innenfor enkelt‑ 
diagnoser undersøkes.
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Figur 3: 
gjennomsnittlig	varighet	og	andel	med	graderte	
ytelser	etter	fylke.	fraværstilfeller	med	oppstart	i	
2008.

Figur 4: 
Tapte	dagsverk	fordelt	etter	diagnosegruppe.	
Legemeldt	fravær	med	oppstart	i	2008.
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60 pRoSeNt Av fRAvæRet SkyLdeS 
mUSKEL-	og	SKJELETTLIdELSEr	ELLEr	
pSykiSke LideLSeR 

Vi finner en stor andel av sykefraværet innenfor to hoved‑
kategorier – «muskel‑ og skjelettlidelser» og «psykiske 
lidelser». Målt i tapte dagsverk står disse to diagnose‑ 
gruppene for hhv. 40 og 19 prosent av sykefraværet med 
oppstart i 2008, jf. figur 4. Diagnosegruppene «sykdom‑
mer i luftveiene», «allmenne og uspesifiserte diagnoser» 
og «diagnoser knyttet til svangerskap og fødsel» utgjør 
alle om lag 6–7 prosent.
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 Fraværets varighet har betydning for omfanget av tapte 
dagsverk. Jo lengre varighet, desto flere tapte dagsverk og 
desto større kostnader for samfunnet. Men det er ikke  
nødvendigvis slik at diag noser som for  årsaker et høyt 
sykefravær målt i antall tapte dagsverk, er de mest brukte 
diagnosene målt i antall tilfeller. Tabell 1 gir en oversikt 
over de 10 mest brukte enkeltdiagnosene målt i antall 
sykefraværs tilfeller i 2008, og antallet tapte dagsverk disse 
forårsaket.
 De 10 mest brukte diagnosene står for 30 prosent av 
legemeldte fraværstilfeller og for 28 prosent av tapte dags‑
verk. To av de tre vanligste diagnosene målt i antall  
fraværstilfeller – «akutt øvre luftveis infeksjon» og  
«influensa» – er lidelser av relativt kortvarig karakter, og 
bidrar derfor ikke til sykefraværet i samme grad som ande‑
len tilfeller kanskje skulle indikere. De mange fravær‑ 
stilfellene innenfor «muskel‑ og skjelettlidelser» og  
«psykiske lidelser» er derimot gjennomgående av lengre 
varighet, og har større betydning for det samlede syke‑ 
fraværet. Figur 5 illustrerer dette. Mens 90 prosent av  
tilfellene med «sykdommer i luftveiene» (R) avsluttes 
innen 15 dager, går det 228 dager før samme andel er 
avsluttet innenfor «psykiske lidelser» (P).
 Som tidligere nevnt kan ulik diagnosesammensetning 
forklare noe av forskjellene i den samlede varig heten på 
fylkesnivå. Mens andelen sykefraværstilfeller med diag‑
noser i hoved gruppen «muskel‑ og skjelett lidelser» er 
høyest i Finnmark og Troms (38–39 prosent), er andelen 

tilfeller med «psykiske lidelser» høyest i agder fylkene 
(13‑14 prosent). Til sammenligning er andelen på landsba‑
sis hhv. 32 og 12 prosent. Oslo utmerker seg med en lav 
andel for begge diagnosegruppene (hhv. 27 og 11 prosent), 

Kilde: NAV

Diagnose (ICPC-2) Antall tilfeller Andel av  
alle tilfeller

Antall tapte  
dagsverk

Andel av alle tapte 
dagsverk

I alt 1 324 546 100,0 27 118 068 100,0

Sum 10 mest benyttede diagnoser 391 486 29,6 7 544 401 27,8

R74 akutt øvre luftveisinfeksjon 77 626 5,9 374 981 1,4

P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget 45 538 3,4 1 040 687 3,8

R80 Influensa 42 041 3,2 225 766 0,8

P76 Depressiv lidelse 40 415 3,1 1 774 011 6,5

L84 Ryggsyndrom uten smerteutstråling 39 598 3,0 707 175 2,6

L92 Skuldersyndrom 31 338 2,4 1 075 952 4,0

R75 Bihulebetennelse 29 095 2,2 165 490 0,6

L03 Korsrygg symptomer/plager 28 970 2,2 568 195 2,1

L86 Ryggsyndrom med smerteutråling 28 556 2,2 1 053 533 3,9

L02 Rygg symptomer/plager 28 309 2,1 558 611 2,1

Tabell 1: 
Sykefraværstilfeller	og	tapte	dagsverk	for	de	10	mest	brukte	enkeltdiagnosene.	Legemeldt	fravær	med	oppstart	
i	2008.	Antall	og	andel.
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Figur 5: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt	
for	ulike	diagnosegrupper.	Sykefraværstilfeller	med	
oppstart	i	2008

Kilde: NAv

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010



43

og som vi har sett er også Oslo det fylket som har kortest 
varighet på sine sykefraværstilfeller.

NoRSk vARighet og SveNSke RetNiNgS-
LINJEr	

I dette avsnittet ser vi nærmere på fylkesvise variasjoner i 
fraværslengden for et utvalg enkeltdiagnoser. Samtidig 
presenteres det som nå er anbefalte retningslinjer i Sverige 
for de samme diagnosene. 
 Det er ikke uten videre uproblematisk å vurdere i syke‑
fraværet i Norge ut fra de svenske retningslinjene. Social‑
styrelsen benytter ICD‑diagnoser i sine anbefalinger, mens 
vår sykefraværs statistikk baserer seg på ICPC‑diagnoser 
(se faktaboks om de to klassifikasjonene). ICD‑diagnosene 
er mer detaljerte, noe som betyr at mange diagnoser i vårt 
materiale favner over en videre sykdomsgruppe. Det er 
også slik at de svenske retningslinjene ikke tillater at  
sykmeldinger baseres på symptomer alene. For flere av de 
vanligste diagnosene i sykefraværstatistikken, eksempel‑
vis «rygg symp tomer/plager» (L02), «kne symptomer/ 
plager» (L15), «nakkesyndrom» (L83) og «psykiske 
symp tomer/plager» (P29), finner vi heller ikke direkte 
sammenliknbare diagnoser i ICD. Vi har derfor valgt å 
fokusere på enkeltdiagnoser hvor vi mener det er relativt 
bra samsvar på tvers av klassifikasjonene.
 En under søkelse fra 2009 viser at både lengden og 
spredningen i sykmeldingenes varighet ble redusert etter 
innføringen av retningslinjene (Forsäkringskassan 2009). 
Endringene var større for kvinner og for diagnoser med 
spesifikke anbefalinger. Resultatene tolkes i retning av at 
de medisinske anbefalingene benyttes og at de har effekter 
på syk meldingene. Retningslinjene er ett av flere tiltak 
som har blitt iverksatt for å redusere sykefraværet i Sve‑
rige, og i rapporten  fremholdes det at også andre  
faktorer påvirker sykmeldingsmønsteret, blant annet  
endringer i regelverk og endringer i holdninger til  
syk  melding. Rapporten ble fulgt opp våren 2010 med en 
analyse med fokus på de psykiske syk dommene som ble 
omfattet av anbefalingene fra august 2008 (Forsäkrings‑
kassan 2010). Her fant man ingen ytterligere reduksjon i 
fraværslengden.

muskel-	og	skjelettlidelser
Fylkesvise forskjeller
I 2008 var det nærmere 425 000 sykefraværstilfeller med 
«muskel‑/skjelettlidelser». Gjennomsnittlig varighet for 
disse tilfellene var på 51 dager, mens halvparten ble  
avsluttet innen 15 dager. På fylkes nivå varierer den  
gjennomsnittlige fraværslengden fra 41 dager i Rogaland 
til 63 dager i Hed mark. Til svarende varierer median  
varighet fra 13 til 19 dager. vel 20 prosent av tilfellene 

diagnoseklassifikasjoner
ICPC-2 (International Classification of Primary Care, 
version 2): Internasjonalt kode‑ og klassifiser ingssystem 
for primærhelsetjenesten utviklet av World Organization 
of Family Doctors. Har vært i bruk innen primærhelse‑
tjenesten i Norge siden 2004. Dersom legen kan stille en 
sykdomsdiagnose skal legen kode diagnosen på syke‑
meldingen som sendes Nav. Kan diagnosen ikke stilles, 
skal legen angi koden for pasientens symptomer eller 
plager (Store medisinske leksikon). 

ICD-10 (International Classification of Diseases and 
related health problems, 10th edition): Inter nasjonal  
statistisk klassifikasjon av sykdommer og relaterterte 
helseproblemer, vedtatt av World Health Organization. 
ICD‑diagnosene er mer detaljerte enn ICPC‑diagnosene. 
I Norge brukes dette kode   verket innen spesialisthelse‑ 
tjenesten. Ettersom de fleste sykmeldinger utskrives av 
primær helse tjenesten, registreres ICPC‑diagnosene i 
Navs sykefraværsstatistikk. Mottar Nav sykmeldinger 
med ICD‑diagnoser konverteres diagnosene til ICPC‑
diagnoser.

innenfor diagnose gruppen er graderte. Fraværslengden for 
disse tilfellene er klart lengre enn for tilfeller uten  
gradering. 
 vi ser det samme mønsteret når vi går ned på enkelt‑ 
diagnoser. «Skulder syndrom», «rygg syndrom med  
smertestråling» og «ryggsyndrom uten smertestråling» er 
de tre muskel‑ og skjelettdiagnosene som står for størst 
andel tapte dagsverk, til sammen utgjør disse om lag 10 
prosent av sykefraværet. For alle tre diagnosene er det 
betydelige forskjeller i varigheten på fylkesnivå. videre 
ser vi store forskjeller i sykmeldingsmønsteret mellom 
graderte og ikke‑graderte tilfeller, der delvis sykmeldte har 
et klart lengre fravær enn tilfeller med full sykmelding. 
Tabell 2 gir en oversikt på landsbasis og ytterpunktene på 
fylkesnivå. Se også vedlegg for oversiktstabeller med 
varigheten etter fylke.
 Størst forskjell er det innenfor diagnosen skulder‑ 
syndrom (L92). Her varierer gjennomsnittlig varig het fra 
55 dager i Oslo til 85 dager i Oppland. Figur 6 viser at 
mens halvparten av fraværs tilfellene av sluttes innen 17 
dager i Oslo, er det samme tilfelle først etter 29 dager i 
Oppland. Oppland har altså i snitt 55 prosent lengre varig‑
het enn Oslo, mens median varighet er 71 prosent høyere. 
 På landsbasis er om lag ett av fire tilfeller med denne 
diagnosen gradert i løpet av fraværs perioden. Figur 7  
illustrerer hvor forskjellig sykmeldingsmønsteret er  
mellom tilfeller med full syk melding og delvis sykmel‑
ding, men også at det er store fylkesvise for skjeller  
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Kilde: NAV

Hele landet Fylker med kortest varighet Fylker med lengst varighet

Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median

Skuldersyndrom (L92) 67 21 Oslo 55 17 Oppland 85 29

   Gradert 133 90 Troms 111 71 Østfold 157 118

   Ikke‑gradert 43 14 Oslo 32 12 Hedmark 56 16

Ryggsyndrom med  
smerteutstråling (L86)

72 25 Troms 62 21 Hedmark 90 32

   Gradert 129 82 Finnmark 116 64 Oppland 152 108

   Ikke‑gradert 49 15 Sogn og Fjordane 40 14 Hedmark 65 19

Ryggsyndrom uten  
smerteutstråling (L84)

31 11 Sogn og Fjordane 30 10 Hedmark 44 13

   Gradert 95 48 Finnmark 83 43 Nord‑Trøndelag 111 56

   Ikke‑gradert 23 9 Sogn og Fjordane 19 8 Oppland / Hedmark 29 10/11

Tabell 2: 
gjennomsnitt	og	median	varighet	for	utvalgte	muskel-	og	skjelettdiagnoser.	Legemeldt	fravær	med	oppstart	i	
2008.	I	alt,	gradert	og	ikke-gradert	fravær

mellom de to gruppene. Halvparten av de ikke‑ 
graderte tilfellene er friskmeldt innen 12 dager i Oslo og 
innen 16 dager i Hedmark. For graderte tilfeller er  
forskjellen langt større – i Troms frisk meldes halv parten 
innen 79 dager og i Øst fold innen 120 dager. Det er også 
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Figur 6: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.	 
Skuldersyndrom	(L92).	Alle	fraværstilfeller	med	
oppstart	i	2008.

Figur 7: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
Skuldersyndrom	(L92).	graderte	og	ikke-graderte	
fraværstilfeller	med	oppstart	i	2008.

Kilde: NAv Kilde: NAv

verdt å merke seg at en stor andel av de graderte tilfellene 
i Troms har lange fravær, og at over 10 prosent går ut  
maksimal syke penge periode. 
 Også for de to ryggdiagnosene er den fylkesvise  
forskjellen i gjennomsnittlig varighet nesten 50 prosent. 
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Figur 8: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.	
ryggsyndrom	med	smerteutstråling	(L86).	 
Alle	fraværstilfeller	med	oppstart	i	2008.

Figur 9: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
ryggsyndrom	med	smerteutstråling		(L86).	 
graderte	og	ikke-graderte	fraværstilfeller	med	 
oppstart	i	2008.

Kilde: NAv Kilde: NAv

Innenfor ryggsyndrom med smerte utstråling (L86)  
varierer gjennomsnittlig varighet fra 62 dager i Troms til 
90 dager i Hedmark. Figur 8 viser at mens det tar 20 dager 
i Troms før halvparten av tilfellene er avsluttet, er dette 
først tilfelle etter 32 dager i Hedmark. Ett av tre tilfeller 
med denne diagnosen har gradert ytelse. Forskjellene i 
sykmeldingsmønsteret mellom ikke‑graderte og graderte 
tilfeller fremgår av figur 9.
 Selv om fraværslengden innenfor diagnosen rygg‑ 

Svenske retningslinjer 
Skuldersyndrom (L92): 
Jf. skulder- og skulderleddsbesvær (M75): arbeidsevnen kan 
være helt nedsatt i opptil 2 uker, 3 uker hvis arbeidet krever 
god bevegelsesevne i skuldrene. I mange tilfeller er det nød‑
vendig med deltids sykmelding samt tilpassing på arbeids‑
plassen. 
‑  ved operasjon av impingementsyndrom (inneklemt sene i 

skulderen) kan arbeidsevnen være ned satt i inntil 3 uker for 
personer med lett fysisk arbeid, 6 uker for personer med 
mellomtungt arbeid eller 12 uker for personer med tungt 
fysisk arbeid. 

‑  Etter rotatorcuffruptur (skade i skulderens leddkapsel) kan 
arbeidsevnen være nedsatt i inntil 6 uker for personer med 
lett fysisk arbeid, inntil 12 uker ved mellomtungt arbeid og 
opp til 26 uker ved tungt arbeid. 

‑  ved operasjon av «frozen shoulder» kan arbeidet gjenopp‑
tas etter noen dager for pasienter som ikke har arbeid som 

krever god bevegelsesevne i skulderen. Personer med tungt 
fysisk arbeid med belastning av skulderen kan ha behov for 
noen måneders sykmelding.

Ryggsyndrom med smerteutstråling (L86): 
Jf. lumbago-isjias, skiveprolaps (M51, M54): ved lett arbeid 
kan arbeidsevnen være nedsatt i inntil 3 uker, ved tungt 
arbeid inntil 6 uker. ved operasjon kan arbeidsevnen være 
redusert inntil 3 uker ved lett arbeid, inntil 6 uker ved tungt 
arbeid.

Ryggsyndrom uten smerteutstråling (L84): 
Jf. akutt lumbago (M54.5): ved fysisk lett arbeid kan arbeids‑
evnen være redusert i inntil 1 uke. ved fysisk tungt arbeid 
inntil 2 uker. 
Jf. lumbago-isjias (M51): ved lett arbeid kan arbeidsevnen 
være nedsatt i inntil 3 uker, ved tungt arbeid inntil 6 uker. 

syndrom uten smerte utstråling (L84) er kortere enn for 
«rygg syndrom med smerteutstråling», er det også her  
relativt store variasjoner på fylkesnivå. Gjennom snittlig 
varighet varierer fra 30 dager i Rogaland og Sogn og  
Fjordane til 44 dager i Hed mark, mens for skjellene i 
median varighet er noe mindre (fra 10–13 dager). Ett av 
seks tilfeller i gruppen uten smerteutstråling har en gradert 
ytelse, dvs. langt færre enn i gruppen med smerte‑ 
utstråling. 

Kilde: SOCIALSTyRELSEN 2010 
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Svenske retningslinjer
De svenske retningslinjene gir rom for relativt stor  
variasjon i fraværslengden (se faktaboks), for eksempel 
omfatter «skulder syndrom» både kortvarige og langvarige 
lidelser, hvor forhold som om den sykmeldte har gjennom‑
gått operasjon og hva slags type arbeid han/hun er av 
betydning. vi har derfor tatt utgangspunkt i median varig‑
het når vi vurderer den norske fraværslengden i lys av de 
svenske anbefalingene. 
 Generelt anbefales mellom 2 og 12 ukers sykmelding og 
bruk av gradering ved «skuldersyndrom». våre tall viser at 
median varighet for gruppen helt sykmeldte og delvis  
sykmeldte er hhv. 14 dager og 90 dager. Ut fra dette kan 
det sies at fraværslengden ikke avviker vesentlig fra de 
svenske retningslinjene. For rygglidelsene er de generelle 
anbefalingene på 1–6 uker. For «ryggsyndrom med smerte‑
utstråling» og «ryggsyndrom uten smerteutstråling» er 
median varighet hhv. 15 og 9 dager for helt sykmeldte, 
mens den for delvis sykmeldte er hhv. 82 og 48 dager. For 
gruppen helt sykmeldte er der med det meste av  
fraværet innenfor de svenske retningslinjene. varigheten 
for delvis sykmeldte synes imidler tid å ligge i overkant av 
de svenske anbefalingene. 
 Det må her presiseres at de svenske retningslinjene er 
utarbeidet på bakgrunn av «normalforløpet» for  
diagnosene. vi har ikke kunnskap om hvor utbredt et mer 
komplisert sykdomsbilde enn «normal forløpet» er, og  
heller ikke informasjon om type arbeid/belastning. vi har 
imidlertid ingen grunn til å tro at behandlings‑ 
prinsippene er særlig forskjellige i Norge og Sverige.

overskr3:	Psykiske	lidelser
Fylkesvise forskjeller
«Psykiske lidelser» forårsaket omlag 153 000 syke‑ 
fraværstilfeller i 2008. Gjennomsnittlig varighet var på 66 
dager pr. tilfelle, og varierer fra 52 dager i Finnmark til 80 
dager i Hedmark. Det var også stor forskjell i median 
varighet, fra 18 dager i Finnmark til 52 dager i Hedmark. 
Det tar altså tre ganger så lang tid i Hedmark som i Finn‑
mark før halvparten av tilfellene er friskmeldt. Som for 
«muskel‑ og skjelettlidelser» er varigheten for de med  
graderte ytelser atskillig lenger enn de med full syk‑ 
melding. Om lag ett av fire tilfeller med psykiske lidelser 
er gradert. Disse har en gjennom snittlig varighet på 128 
dager, som er 83 dager lenger enn for gruppen med full 
sykmelding. 
 Innenfor «psykiske lidelser» har vi sett på diagnosene 
«depressiv lidelse» og «psykisk ubalanse situasjons‑ 
betinget». Tabell 3 gir en oversikt over tall på landsbasis 
og ytterpunktene på fylkesnivå. vi ser at det er store  
forskjeller i gjennomsnittlig varighet og median varighet.
 Depressiv lidelse (P76) er den mest utbredte enkelt‑ 
diagnosen innenfor «psykiske lidelser». Denne diagnosen 
om fatter lidelser av svært ulik alvorlighetsgrad. Noen  
trenger ikke sykmelding i det hele tatt, andre sliter over en 
lengre periode, og en del vil få permanent nedsatt arbeids‑
evne. Disse for skjellene gjen speiles i varigheten.  
Gjennomsnittlig fraværslengde varierer fra 76 dager i 
Finnmark til 101 dager i aust‑agder. Figur 10 viser at en 
del friskmeldes relativt raskt, i de to fylkene tar det hhv. 31 
og 46 dager før halvparten av fraværstilfellene avsluttes. 
 Innenfor denne diagnosen er ett av tre tilfeller på  
graderte ytelse. Figur 11 viser den store forskjellen i  
sykmeldingsmønsteret til graderte og ikke‑graderte  
tilfeller. vi ser at en stor andel av gruppen med graderte 

Kilde: NAV

Hele landet Fylkene med kortest varighet Fylkene med lengst varighet

Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median

Depressiv lidelse (P76) 88 33 Finnmark 76 32 aust‑agder 101 46

    Gradert 146 105 Møre og Romsdal 135 87 Telemark 167 131

    Ikke‑gradert 63 20 Finnmark 52 21 Østfold 78 26

Psykisk ubalanse  
situasjonsbetinget (P02)

45 17 Finnmark 33 14 Oppland 55 20

    Gradert 105 65 Finnmark 80 51 Oppland 128 85

    Ikke‑gradert 29 14 Sogn og Fjordane 22 12 Oppland 36 14

Tabell 3: 
gjennomsnitt	og	median	varighet	for	utvalgte	psykiske	lidelser.	Legemeldt	fravær	med	oppstart	i	2008.	I	alt,	
gradert	og	ikke-gradert	fravær.

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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sykmeldinger har lang varighet, og at i Telemark går så 
mange som om lag 15 prosent så lenge at de bruker opp 
sykepengerettighetene sine, dvs. har en varig het på ett år. 
 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget (P02) er den nest 
vanligste diagnosen innenfor psykiske lidelser. varigheten 
her er en god del lavere enn innenfor «depressiv lidelse», 
kortest i Finnmark med 33 dager og lengst i  
Opp land med 55 dager. Median varighet varierer fra 14 
dager i Rogaland og Finnmark til 21 dager i aust‑agder. 
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Figur 10: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
depressiv	lidelse	(P76).	fraværstilfeller	med	opp-
start	i	2008.

Figur 11: 
Andel	som	fotsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
depressiv	lidelse	(P76).	graderte	og	ikke-graderte	
fraværstilfeller	med	oppstart	i	2008.	

Figur 12: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
Psykisk	ubalanse	situasjonsbetinget	(P02).	 
Ikke-graderte	og	graderte	fraværstilfeller	med	 
oppstart	i	2008.

Kilde: NAv

Kilde: NAv

Kilde: NAv

Svenske retningslinjer
Depressiv lidelse (P76): 
Jf. depressiv episode (F32): Lett førstegangsdepresjon 
krever ofte ikke sykmelding. arbeidsevnen kan være 
nedsatt i 1‑3 måneder etter påbegynt behandling. Gra‑
dert sykmelding bør vurderes. ved alvorlig første‑
gangsdepresjon kan arbeidsevnen være nedsatt i inntil 6 
måneder etter påbegynt behandling. Symp tomer kan 
vedvare utover 6 måneder. Store individuelle forskjeller 
forekommer. 
Jf. tilbakevendende depresjon (F33): arbeidsevnen kan 
være nedsatt inntil 6 måneder etter påbegynt behandling, 
eller lengre. Store individuelle forskjeller forekommer. 
Stadige tilbakefall kan medføre at full arbeidsevne ikke 
gjenoppstår fordi heltidsarbeid er en for stor belastning.  
Psykisk ubalanse situasjonsbetinget (P02): 
Jf. stress-/krisereaksjon (F43.9): Personer med lettere 
stress eller krisereaksjoner har vanligvis ikke nedsatt 
arbeidsevne. For personer med risiko for å utvikle en 
alvorlig tilstand kan sykmelding i 2‑6 uker vurderes, pri‑
mært deltid. Sykmelding skal skje med tett oppfølging 
og under adekvat behandling.
Jf. akutt stressreaksjon (F43.0): arbeid har normalt en 
positiv effekt, og sykmelding bør så langt som mulig 
unngås. arbeidsevnen kan være helt eller delvis nedsatt 
i 2‑4 uker.
Jf. tilpasningsforstyrrelse (F43.2) I normaltilfellet, og i 
fravær av annen fysisk og psykisk sykdom, er arbeids‑ 
evnen ikke eller i liten grad redusert, og sykmelding er 
ikke aktuelt. 

Kilde: SOCIALSTyRELSEN 2010
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 Figur 12 viser at gruppen med full sykmelding  
gjennomgående har korte sykefravær. En av fem til feller 
har en gradert ytelse, og vi ser at denne gruppen har en helt 
annen utvikling enn ikke‑graderte til feller. Innenfor  
gruppen med delvis sykmelding utgjør Finn mark og  
Oppland ytterpunktene med en gjennom snittlig varighet 
på hhv. 80 og 128 dager og en median varighet på hhv. 51 
og 85 dager. For skjellene utgjør over 60 prosent.

Svenske retningslinjer
Retningslinjene for de to psykiske diagnosene vi har sett 
nærmere på omfatter sykdom av svært ulik alvorlighets‑
grad, og det er følgelig et relativt stort spenn i anbefalin‑
gene (se faktaboks). For de helt sykmeldte er median 
varighet på 20 dager for sykmeldte med «depressiv lidelse» 
og 14 dager for de med «situa sjons betinget psykisk  
ubalanse». For begge diagnosene – og alle fylkene – har 
altså mer enn halv parten en sykmelding som er kortere enn 
de svenske retningslinjene. Samtidig ser vi at anbefalin‑
gene for begge disse diagnosene omtaler det å stå i arbeid 
som positivt, og at gradert syk melding må vurderes. vi ser 
imidlertid at hhv. 70 og 80 prosent av tilfellene i Norge 
med disse diagnosene er syk meldt på heltid. For de som 
har gradert sykmelding er også varigheten lenger, det tar 
hhv. 105 dager (15 uker) og 65 dager (ca. 9 uker) før halv‑
parten er friskmeldt med disse to diagnosene. 

Andre	diagnoser
Fylkesvise forskjeller
vi har også sett på et utvalg diagnoser innen andre  

Kilde: NAV

Hele landet Fylkene med kortest varighet Fylkene med lengst varighet

Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median

Slapphet/tretthet (A04) 54 18 Oslo / Finnmark 45 15/18 aust‑agder 71 28

     Gradert 107 62 Finnmark 73 34 aust‑agder 134 86

     Ikke‑gradert 31 12 Sogn og Fjordane 20 9 aust‑agder 42 15

Akutt hjerteinfarkt (K75) 121 75 Hordaland 91 36 Oppland 190 166

Kvalme/brekninger svangerskap 
(W05)

66 33 Finnmark 48 26 aust‑agder 87 52

Ondartet svulst bryst (X76) 170 125 Troms 98 12 aust‑agder 275 313

Tabell 4: 
gjennomsnitt	og	median	varighet	for	utvalgte	diagnoser.	Legemeldt	fravær	med	oppstart	i	2008.

Svenske retningslinjer 
Slapphet/tretthet (A04):
Jf. symptomer (R53): Sykmelding kun ut fra symptomer 
skal unngås. ved konstatert betydelig funksjonsnedset‑
telse kan sykmelding gis helt eller delvis i inntil 2 uker. 
Sykmelding bør i normal tilfellet inngå som en integrert 
del av utredningen/behandlingen, men bør om mulig 
ikke gis i påvente av utredning (Socialstyrelsen 2010). 

hovedgrupper for å se om vi ser det samme mønsteret. 
Omtalen her begrenses til diagnosen «slapphet/tretthet».4

 En diagnose som skiller seg klart fra de svenske  
retningslinjene er diagnosen slapphet/tretthet (A04). I 
følge disse anbefalingene bør sykmelding unngås i slike 
tilfeller, og kun gis i inntil 2 uker når det er konstatert  
betydelig funksjonsnedsettelse. Dette er likevel en vanlig 
diagnose i Norge, særlig blant kvinner, og sykmeldingene 
har relativt lang varighet. Gjennomsnittlig varighet er på 
54 dager, mens tilfeller med gradert sykmelding har en 
varighet på 107 dager. Også for denne diagnosen ser vi 
store forskjeller på fylkesnivå.
 Lang varighet kan kanskje forklares med at diagnosen 
både omfatter uttalt tretthet og at den benyttes i tilfeller der 
legen ikke finner noen klar sykdoms diagnose. Men lang 
varighet kan også indikere mer alvorlig sykdom. En under‑
søkelse viser at for sykepengetilfeller over 8 uker endres 
denne diagnosen noe oftere enn gjennomsnittet for andre 
diagnoser (Brage m.fl. 1998).

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010

4  Vi finner også store forskjeller i varigheten på fylkesnivå innenfor andre diag‑
noser, blant annet «akutt hjerteinfarkt» (K75), «kvalme/brekninger svanger‑
skap» (W05) og «ondartet svulst bryst» (X76). Her er imidlertid antall tilfeller 
i enkelte fylker lavt, og tallene må derfor tolkes med forsiktighet. 
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Utviklingen	fra	2001–2008
Som nevnt innledningsvis var et av hovedargumentene 
bak innføringen av de svenske retningslinjene for syk‑ 
melding, at man for enkelte diagnoser så en sterk økning i 
fraværslengden fra begynnelsen av 1990‑tallet til  
begynnelsen av 2000‑tallet. Det er derfor interessant å se 
på utviklingen over tid også i Norge. vi har imidlertid kun 
tall tilbake til 2001. 
 Når vi ser på sykefraværstilfeller med oppstart i hhv. 
2001 og 2008, har antall legemeldte sykefraværs tilfeller 
økt med 2 prosent og gjennomsnittlig varighet økt fra 38 
til 40 dager (5 prosent). I denne perioden har det vært  
relativt store svingninger i sykefraværet, men nivået i 
2008–2009 er noe lavere enn det var i 2001–2002.
 For hovedkategoriene «muskel‑/skjelettdiagnoser» og 
«psykiske lidelser» er gjennomsnittlig varig  het uendret fra 
2001 til 2008. Går vi inn på enkeltdiagnoser ser vi imidler‑
tid at det har skjedd noen endringer. For rygg‑ 
lidelsene «ryggsyndrom med smertestråling» og «rygg‑
syndrom uten smerte utråling» har det vært en sterk reduk‑
sjon i antall tilfeller (hhv. ‑3 og ‑44 prosent), samtidig som 
den gjennom snittlige varigheten har gått ned med hhv. 8 
og 4 dager. For «skuldersyndrom» ser vi derimot at fra‑
værslengden har økt med 4 dager. Et særlig utviklings‑
trekkfor denne perioden er den sterke veksten i antall  
tilfeller med lettere psykiske lidelser. Innenfor diagnosen 
«psykisk ubalanse situasjons betinget» har antallet tilfeller 
økt med 57 prosent. Gjennomsnittlig varighet har økt for 
begge diagnosene vi har sett på, «depressiv lidelse» med 3 
dager og «psykisk ubalanse situasjons betinget» med 8 
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Figur 13: 
gjennomsnittlig	varighet	for	utvalgte	diagnoser.	
Legemeldt	sykefravær	med	oppstart	i	2001	og	
2008.

Kilde: NAv

dager. Nedgangen innenfor rygglidelsene vi har sett på kan 
ha sammenheng med at det å være i aktivitet nå anbefales 
i større grad enn tidligere. Samtidig kan det tenkes at 
økningen innenfor lettere psykiske lidelser har sammen‑
heng med anbefalingene om aktivitet ved ryggplager.  
 vi ser at det også for andre enkeltdiagnoser har vært til 
dels store endringer. Tydeligst er reduksjonen i varigheten 
blant sykmeldte med «akutt hjerteinfarkt», trolig på grunn 
av nye retningslinjer for behandling av hjertesykdommer. 
Gjennomsnittlig varighet er redusert med 40 dager fra 
2001 til 2008 (25 prosent).
 Med unntak av Oslo, har fraværslengden økt i alle  
fylker fra 2001 til 2008. Både gjennomsnittlig varighet og 
median varighet er redusert med 1 dag i Oslo (hhv. 4  
prosent og 11 prosent). veksten har vært størst i Sogn og 
Fjordane, hvor gjennomsnittlig varighet har økt med 8 
dager (23 prosent) og median varighet har økt med 4 dager 
(50 prosent). andre fylker med relativt stor økning i  
varigheten er Nord‑Trøndelag, Østfold, Hedmark,  
Finnmark og Nordland.
 Til tross for en økning i den gjennom snittlige varigheten 
på 2 dager fra 2001 til 2008, har det vært en nedgang i 
fraværslengden for både for graderte og ikke‑graderte  
tilfeller i perioden. Gjennomsnittlig varighet for delvis 
sykmeldte er redusert fra 136 dager i 2001 til 116 dager i 
2008 (15 prosent), mens den for helt sykmeldte er redusert 
med 1 dag (5 prosent). at den totale varigheten likevel 
øker fra 2001 til 2008 skyldes at det i perioden har vært en 
betydelig økning i andelen tilfeller med graderte ytelser. I 
2001 var vel 10 prosent delvis sykmeldt, mens andelen har 
økt til 16 prosent i 2008.

dISKUSJoN

vi ser altså at det er vesentlige forskjeller på fylkesnivå 
både i gjennomsnittlig varighet og median varighet, og at 
disse forskjellene ikke blir mindre selv om vi går ned på 
enkeltdiagnoser. vi har sett på noen av de vanligste diag‑
nosene innenfor «muskel‑/skjelettlidelser» og «psykiske 
lidelser», samt et utvalg andre diagnoser, og bildet er stort 
sett det samme: Forskjellen mellom fylker i ytterpunktene 
er på 30–70 prosent for gjennomsnittlig varighet og på 
30–90 prosent for median varighet. Den store forskjellen 
på fylkesnivå er noe overraskende, men sam svarer med 
erfaringene man har i Sverige (Social styrelsen 2007). 
 Naturligvis vil det innenfor en og samme diagnose være 
stor variasjon i sykdommens karakter/alvorlighetsgrad og 
i hvilken grad sykdommen/plagene lar seg kombinere med 
arbeid. videre vil det kunne være ulikheter i sykmelderes 
vurderinger og bruk av diagnoser (koding/klassi fisering). I 
utgangspunktet skulle det likevel ikke være grunnlag for å 
for vente betydelig forskjeller innenfor en og samme  
diagnose på fylkesnivå. 
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 Dersom vi antar at sykefraværets lengde sier noe om 
sykelighet/sykdommens alvorlighetsgrad på fylkes nivå, 
skulle dette bety at det er vesentlige regionale fors kjeller i 
helsetilstanden til den yrkes aktive delen av befolkningen. 
vurderinger av egen helse i SSBs levekårsundersøkelser 
og forskjeller i dødelighet gir visse indikasjoner om  
geografiske ulikheter i helsen (SSB 2009), men slike ulik‑
heter forklarer neppe all variasjon i varigheten på fylkes‑
nivå. Videre vet vi at det til dels er geografiske forskjeller 
i tilgjengeligheten og kvaliteten på helse tjenester/
behandlings tilbud (fastleger, spesialister, sykehus o.a.). 
Dette kan ha en viss betydning for gjennomsnittlig  
fra værs lengde innenfor de enkelte fylkene, men vårt  
datamateriale gir ikke grunnlag for å si noe om dette.
 Enkelte undersøkelser indikerer at legens sykmeldings‑
praksis har betydning for fraværet (se for eksempel Brage 
og Kann (2006), Markussen m.fl. (2009)). Markussen m.fl. 
konkluderer med at største parten av variasjonen i syke‑ 
fraværet kan forklares av uobserverte kjennetegn ved 
arbeidstakerne, men at også forhold ved arbeidsplassen og  
legenes sykmeldingspraksis er viktige forklaringer. I en 
annen studie der det undersøkes om fastlegenes 
sykmeldings praksis påvirker varigheten på syk meldinger 
utover 16 dager, konkluderes det derimot med at fastlegen 
har marginal betydning (Aakvik m. fl. 2010). Her forklares 
varig heten på syk meldingene i all hovedsak med individu‑
elle for hold hos pasientene. Det meste av variasjonen er  
imidlertid uforklart. Diagnose (på hovedgruppenivå) er 
blant de viktigste forklarings faktorene, sammen med  er 
yrke, utdanning og antall barn. Kjennetegn ved fastlegen 
og kommunen (befolknings tetthet, dødelig  het og arbeids‑
ledighet) vurderes til å ha svært liten betydning. Det  
konkluderes med at fast legene er samkjørte i sin 
sykmeldings praksis og vurderer like til feller nokså likt, og 
at det synes som om pasientene i stor grad påvirker 
sykmeldings praksisen. 
 Stor variasjon innenfor en og samme diagnose peker i 
retning av at det er forhold utover selve sykdommen/diag‑
nosen som forklarer noe av forskjellene i varigheten og 
sykmeldings mønsteret på fylkesnivå. 
 Næringsstruktur og arbeidsmarked trekkes ofte fram for 
å forklare geografiske varia sjoner i sykefraværet. Vi har 
ikke undersøkt denne type forhold. Fra sykefraværs‑ 
statistikken vet vi  at det er relativt store forskjeller mellom 
næringer. våre tall viser også forskjeller i gjennom snittlig 
varighet og median varighet mellom de ulike næringskate‑
goriene. Det kan imidlertid være verdt å merke seg at de 
fylkesvise forskjellene innenfor den enkelte næring er 
større.

gradering	gir	lengre	varighet
vi har sett at det er stor forskjell i varigheten for fraværs‑
tilfeller som ikke er graderte og fraværs tilfeller som er  
graderte. Innenfor enkeltdiagnoser har graderte syk‑ 
meldinger gjennomgående tre ganger så lang varighet som 
ikke‑graderte tilfeller. 
 De svenske retningslinjene for de diagnosene vi har sett 
på i denne omgang er først og fremst veiledende. Grovt 
sett kan det likevel sies at median varighet for gruppen helt  
sykmeldte i stor gradsynes å være i samsvar med anbefa‑
lingene, men at delvis sykmeldte gjennomgående har en 
varighet som ligger i overkant av det som er anbefalt.
 Hvordan bruk av gradering påvirker det samlede syke‑
fraværet er likevel vanskelig å avgjøre. For noen vil  
gradert sykmelding være et alternativ til full sykmelding, 
mens for andre vil gradering være et alternativ til frisk‑ 
melding. Undersøkelser som har sett på effekten av bruk 
av gradert sykmelding viser motstridende resultater (se for 
eksempel Kausto (2008), som er en nordisk kunnskaps‑
oppsummering, og Høgelund (2010)). 
 Lie (2010) finner at personer med gradert sykmelding 
har lavere sann synlighet for å komme tilbake til jobb enn 
personer med full sykmelding.5 Dette gjelder uansett om 
personen startet med en gradert sykmelding eller gikk over 
på gradert sykmelding på et senere tids punkt. De aller 
fleste starter et sykefraværsløp med full sykmelding, men 
hvem som etter hvert går over på en gradert ytelse er 
uvisst. Etter hvert kan det skje en seleksjon som innebærer 
at relativt friske personer (med en viss rest arbeids evne) 
går over på gradert ytelse, alternativt at relativt syke perso‑
ner med kroniske og langvarige lidelser blir sykmeldte på  
deltid. Hva effekten er av å være på gradert syk melding i 
seg selv, er det ikke grunnlag for å si noe om ut fra  
undersøkelsen. 
 Det at tilfeller med gradert sykmelding gjennomgående 
har lengre varighet enn helt sykmeldte, kan ut fra dette 
være et resultat av at gruppen har lidelser av mer langvarig 
og/eller sammensatt karakter. alternativt kan det være slik 
at det å være delvis sykmeldt har en negativ effekt på 
mulighetene for å komme tilbake i arbeid. Erfaringer fra 
andre land indikerer at sannsynligheten for å komme  
tilbake i fullt arbeid øker når gradert sykmelding inngår 
som en del av en systematisk oppfølging.  

5   Undersøkelsen er basert på et tilfeldig utvalg på 10 prosent av alle personer som 
i løpet av perioden 2002‑2009 har et arbeidsforhold av minst 200 dagers varig‑
het. av disse er alle med minst en sykmelding i perioden fulgt etter sin første 
sykmelding (i underkant av 220 000 personer).

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 31 338 67 21 8 274 133 90 23 064 43 14
 Østfold 1 733 82 28 474 157 118 1 259 54 16
 akershus 3 370 63 19 1 038 126 80 2 332 35 12
 Oslo 3 018 55 17 871 112 70 2 147 32 12
 Hedmark 1 245 84 28 365 152 119 880 56 16
 Oppland 1 105 85 29 343 157 117 762 53 15
 Buskerud 1 663 73 24 474 134 95 1 189 48 14
 vestfold 1 181 81 28 386 146 100 795 50 15
 Telemark 696 65 22 178 118 70 518 47 15
 aust‑agder 431 73 24 104 138 86 327 52 16
 vest‑agder 784 78 22 203 141 97 581 55 14
 Rogaland 2 407 58 16 495 138 90 1 912 37 12
 Hordaland 3 579 62 21 841 121 80 2 738 43 14
 Sogn og Fjordane 774 68 19 194 140 106 580 44 12
 Møre og Romsdal 1 878 66 19 465 142 94 1 413 40 13
 Sør‑Trøndelag 2 033 67 20 553 138 93 1 480 41 13
 Nord‑Trøndelag 923 76 25 233 155 123 690 49 16
 Nordland 2 094 68 23 479 133 94 1 615 49 15
 Troms 1 650 58 19 400 111 71 1 250 41 14
 Finnmark 774 63 21 178 115 69 596 47 10

v2: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	skuldersyndrom	(L92),	etter	fylke.	I	alt,	graderte	og	ikke-
graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.

Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 1 324 546 40 11 211 976 116 71 1 112 570 25 8
 Østfold 69 623 47 12 11 225 131 87 58 398 31 10
 akershus 159 930 36 9 27 094 110 66 132 836 21 7
 Oslo 176 697 33 8 28 182 100 59 148 515 20 7
 Hedmark 45 194 50 13 8 366 133 88 36 828 31 10
 Oppland 46 648 48 13 8 236 132 87 38 412 30 9
 Buskerud 74 712 41 11 12 096 121 78 62 616 25 8
 vestfold 54 179 45 12 10 149 121 76 44 030 28 8
 Telemark 42 336 46 12 6 958 131 83 35 378 29 9
 aust‑agder 24 381 48 14 4 003 130 84 20 378 32 10
 vest‑agder 38 372 47 12 6 301 131 85 32 071 30 9
 Rogaland 113 711 34 9 14 647 109 64 99 064 22 7
 Hordaland 144 010 36 10 20 528 110 66 123 482 24 8
 Sogn og Fjordane 24 945 42 12 4 118 120 77 20 827 26 8
 Møre og Romsdal 67 286 41 11 10 492 119 75 56 794 26 8
 Sør‑Trøndelag 77 288 43 12 13 141 119 75 64 147 27 9
 Nord‑Trøndelag 31 084 50 14 4 997 134 89 26 087 34 11
 Nordland 59 902 45 13 9 498 121 75 50 404 31 10
 Troms 51 224 39 11 8 225 109 65 42 999 26 8
 Finnmark 23 024 39 12 3 720 101 59 19 304 27 10

v1: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008,	etter	fylke.	I	alt,	graderte	og	ikke-graderte	tilfeller.	
Antall	tilfeller	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.

TABELLVEdLEgg:
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Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 28 556 72 25 8 241 129 82 20 315 49 15
 Østfold 1 583 80 28 456 137 83 1 127 57 17
 akershus 3 274 70 22 1 089 125 78 2 185 43 14
 Oslo 2 946 65 21 918 117 69 2 028 41 14
 Hedmark 1 121 90 32 353 143 102 768 65 19
 Oppland 1 228 82 31 368 152 108 860 52 17
 Buskerud 1 765 74 25 540 133 91 1 225 48 14
 vestfold 1 248 74 29 452 121 78 796 47 15
 Telemark 891 69 24 271 125 68 620 45 14
 aust‑agder 583 83 28 181 135 90 402 59 17
 vest‑agder 739 83 33 212 146 111 527 57 19
 Rogaland 2 237 66 22 578 125 76 1 659 46 14
 Hordaland 3 334 69 25 904 121 74 2 430 50 16
 Sogn og Fjordane 661 65 21 165 138 95 496 40 14
 Møre og Romsdal 1 514 69 21 372 139 97 1 142 47 14
 Sør‑Trøndelag 1 478 74 26 435 128 84 1 043 51 15
 Nord‑Trøndelag 828 74 28 211 134 89 617 54 19
 Nordland 1 542 70 23 356 131 77 1 186 52 17
 Troms 1 057 62 21 259 120 78 798 43 15
 Finnmark 527 63 20 121 116 64 406 48 16

v3: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	ryggsyndrom	med	smerteutstråling	(L86),	etter	fylke.	
I	alt,	graderte	og	ikke-graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.

Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet
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tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 39 598 34 11 6 220 95 48 33 378 23 9
 Østfold 1 892 41 12 306 107 61 1 586 28 10
 akershus 3 938 32 10 710 89 46 3 228 20 8
 Oslo 4 563 31 10 758 85 42 3 805 20 8
 Hedmark 1 446 44 13 266 109 58 1 180 29 11
 Oppland 1 295 42 13 220 103 62 1 075 29 10
 Buskerud 2 221 37 11 401 97 56 1 820 24 8
 vestfold 1 490 36 12 283 92 44 1 207 22 10
 Telemark 986 40 12 157 116 60 829 26 10
 aust‑agder 715 41 13 116 109 55 599 28 11
 vest‑agder 1 143 39 12 177 104 54 966 27 11
 Rogaland 3 579 30 10 466 95 42 3 113 20 8
 Hordaland 5 314 31 11 781 88 44 4 533 21 9
 Sogn og Fjordane 973 30 10 150 91 45 823 19 8
 Møre og Romsdal 2 179 33 11 302 97 50 1 877 22 9
 Sør‑Trøndelag 2 077 35 11 304 104 54 1 773 23 9
 Nord‑Trøndelag 1 094 39 12 154 111 56 940 28 10
 Nordland 2 247 35 11 296 97 49 1 951 25 10
 Troms 1 660 33 11 249 84 38 1 411 24 8
 Finnmark 786 31 11 124 83 43 662 21 8

v4: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	ryggsyndrom	uten	smerteutstråling	(L84),	etter	fylke.	
I	alt,	graderte	og	ikke-graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.
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Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 45 538 45 17 9 090 105 65 36 448 29 14
 Østfold 2 093 51 18 412 117 83 1 681 34 15
 akershus 4 577 46 17 1 150 100 61 3 427 28 14
 Oslo 5 109 42 15 1 131 91 55 3 978 28 12
 Hedmark 1 513 54 20 352 117 76 1 161 34 14
 Oppland 1 476 55 20 300 128 85 1 176 36 14
 Buskerud 2 227 48 17 505 110 70 1 722 29 14
 vestfold 1 980 48 18 466 101 61 1 514 32 14
 Telemark 1 492 49 17 295 125 82 1 197 31 14
 aust‑agder 1 101 52 21 241 118 71 860 33 15
 vest‑agder 1 483 48 18 253 121 79 1 230 33 14
 Rogaland 3 976 34 14 605 87 49 3 371 24 13
 Hordaland 4 345 41 17 808 96 58 3 537 28 14
 Sogn og Fjordane 990 40 15 184 115 71 806 22 12
 Møre og Romsdal 2 724 43 15 496 111 70 2 228 27 13
 Sør‑Trøndelag 3 265 51 18 705 111 73 2 560 34 14
 Nord‑Trøndelag 1 455 52 18 281 123 81 1 174 35 15
 Nordland 2 581 41 16 396 106 70 2 185 29 14
 Troms 1 990 40 15 344 106 64 1 646 26 13
 Finnmark 1 161 33 14 166 80 51 995 25 12

v6: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	psykisk	ubalanse	situasjonsbetinget	(P02),	etter	fylke.	I	
alt,	graderte	og	ikke-graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.

Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
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Median 
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 I alt 40 415 88 33 12 307 146 105 28 108 63 20
 Østfold 2 541 99 42 753 149 112 1 788 78 26
 akershus 4 542 86 32 1 465 145 103 3 077 58 17
 Oslo 5 054 83 32 1 613 138 92 3 441 58 19
 Hedmark 1 561 98 38 523 155 119 1 038 70 21
 Oppland 1 656 95 35 457 165 122 1 199 68 20
 Buskerud 2 732 89 33 819 151 109 1 913 63 20
 vestfold 2 095 96 39 718 147 106 1 377 69 21
 Telemark 1 570 95 35 469 167 131 1 101 64 20
 aust‑agder 883 101 46 255 163 118 628 75 25
 vest‑agder 1 167 97 42 344 160 129 823 71 25
 Rogaland 3 870 78 29 1 106 138 93 2 764 54 18
 Hordaland 4 172 86 35 1 258 141 99 2 914 62 22
 Sogn og Fjordane 633 82 35 206 137 91 427 55 20
 Møre og Romsdal 1 422 82 31 424 135 87 998 59 19
 Sør‑Trøndelag 1 841 90 33 556 155 118 1 285 62 20
 Nord‑Trøndelag 853 92 36 251 149 111 602 69 25
 Nordland 1 878 85 33 557 142 94 1 321 61 22
 Troms 1 252 86 31 338 142 105 914 65 19
 Finnmark 693 76 32 195 137 112 498 52 21

v5: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	depressiv	lidelse	(P76),	etter	fylke.	I	alt,	graderte	og	ikke-
graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.
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Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
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Median 
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 I alt 26 163 55 18 8 148 107 62 18 015 31 12
 Østfold 1 445 60 20 445 115 70 1 000 35 14
 akershus 3 290 49 15 1 000 100 56 2 290 26 10
 Oslo 3 638 45 15 1 077 92 53 2 561 25 10
 Hedmark 945 69 27 349 118 72 596 40 16
 Oppland 1 058 62 22 325 122 78 733 35 14
 Buskerud 1 170 54 19 367 101 61 803 33 12
 vestfold 1 121 58 21 388 111 68 733 30 13
 Telemark 886 60 19 280 121 72 606 32 12
 aust‑agder 825 71 28 258 134 86 567 42 15
 vest‑agder 1 286 69 26 452 126 81 834 38 14
 Rogaland 2 028 46 15 575 98 56 1 453 25 11
 Hordaland 2 602 50 18 743 103 59 1 859 28 13
 Sogn og Fjordane 428 50 15 149 106 51 279 20 9
 Møre og Romsdal 1 128 61 24 405 108 63 723 34 14
 Sør‑Trøndelag 1 783 57 20 547 108 61 1 236 34 13
 Nord‑Trøndelag 514 69 28 167 130 81 347 40 15
 Nordland 837 58 22 275 96 57 562 39 14
 Troms 953 51 17 276 102 59 677 30 12
 Finnmark 226 45 18 70 73 34 156 32 13

v7: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	slapphet/tretthet	(A04),	etter	fylke.	I	alt,	graderte	og	
ikke-graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.


