Hva skjer med personer som går ut
sykepengeperioden på 12 måneder?       
Av Jørn Handal

SaMMENDRAG
Fra 2006 til 2009 var det sterk økning i antall personer som gikk ut sykepengeperioden på 12 måneder. I 2009 gikk
45 100 personer ut maksimal sykepengeperiode på 52 uker, noe som innebar en økning på 5 700 personer fra 2006.
Denne økningen må sees i sammenheng med at sykefraværet økte fra 5,8 prosent i andre kvartal 2006 til 6,3 prosent i
andre kvartal 2009.
Nedgangskonjunkturen i norsk økonomi startet rundt årsskiftet 2007/2008 og ble siden forsterket av finanskrisen. Dette
medførte at etterspørselen etter arbeidskraft ble kraftig redusert og at arbeidsledigheten økte raskt i siste halvår av 2008
og i begynnelsen av 2009. Det reduserte behovet for arbeidskraft kan ha bidratt til at andelen som var tilbake i arbeid vel
et halvt år etter å ha gått ut maksimal sykepengeperiode, falt med 0,8 prosentpoeng til 20,6 prosent fra 2006 til 2009. Det
er for de under 50 år at overgangen til arbeid har falt, mens den har økt for de som er over 50 år.
Overgangen tilbake til arbeid utviklet seg ulikt for kvinner og menn i perioden. Dette kan henge sammen med at behovet for arbeidskraft utviklet seg ulikt i ulike næringer. I offentlig sektor, hvor en stor andel kvinner jobber, økte syssel‑
settingen, mens det var et fall i sysselsettingen i mannsdominerte næringer som bygg og anlegg og industrien fra 2006 til
2009/2010. Overgangen til arbeid gikk klart tilbake i de to sistnevnte næringene, mens det motsatte var tilfelle innen
kvinnedominerte næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester.
Av dem som gikk ut maksimal sykepengeperiode økte andelen som mottok helserelaterte ytelser vel et halvt år etter endt
sykepengeperiode med 3 prosentpoeng fra 2006/2007 til 2009/2010. Det var en økning i overgangen til arbeidsavklaringspenger som førte til denne veksten, mens både antallet og andelen på uførepensjon var lavere i 2009/2010 enn i
2006/2007. Økningen i andelen som mottar arbeidsavklaringspenger etter at de har gått ut maksimal sykepengeperiode
kan delvis forklares med at etterspørselen etter arbeidskraft har gått ned i denne perioden, men vi kan heller ikke utelukke at innføringen av ny arbeidsevnemetodikk og arbeidsavklaringpenger i 2010 kan ha hatt en betydning for økningen.

5 prosent går ut maksimal sykemeldingsperiode

Overgang til arbeid har gått ned fra
2006 til 2009

I 2009 var det 45 100 sykmeldte som gikk ut maksimal
sykepengeperiode på 52 uker. Dette tilsvarer om lag 5 pro‑
sent av alle som hadde et legemeldt sykefravær i 2009. Fra
2006 har antallet som gikk ut maksimal sykepengeperiode
på 52 uker økt med 5700 personer.
Etter at man har brukt opp sykepengerettighetene må
man enten gå tilbake i jobb, alternativt søke om arbeidsav‑
klaringspenger fra NAV dersom man fortsatt er for syk til
å jobbe. I denne artikkelen har vi ønsket å se nærmere på
hva som skjer med dem som bruker opp sykepengerettig‑
hetene sine. Går de tilbake i jobb eller fortsetter de videre
inn i en annen helserelatert stønad fra NAV? Og hvilken
rolle spiller situasjonen på arbeidsmarkedet for at syk‑
meldte skal komme tilbake til arbeid etter at de har vært
borte fra arbeidslivet i ett år på grunn av sykdom?

Som vi ser av figur 1, var 20,6 prosent av de som gikk ut
maksimal sykepengeperiode i 2009 i arbeid sju måneder
senere. Figuren viser at andelen som var i jobb etter at de
har brukt opp sykepengerettighetene sine har gått ned med
0,8 prosentpoeng siden 2006. Av figuren ser vi også at det
er menn som står for hele denne nedgangen (-2,6 prosent‑
poeng), og at det faktisk har vært en liten økning i andelen
kvinner som er i jobb syv måneder etter at de gikk ut syke‑
pengeperioden (+0,5 prosentpoeng).
I perioden vi har sett på vet vi at det har vært en nedgang
i etterspørselen etter arbeidskraft i mannsdominerte nærin‑
ger som bygge- og anleggsnæringen og industrien. Samti‑
dig har sysselsettingen økt innenfor kvinnedominerte
næringer som helse- og sosialtjenester og undervisning.
Dette tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft har
betydning for hvor mange som etter å ha gått ut syke‑
pengeperioden kommer tilbake i arbeid.
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Definisjon av gruppen:
Gruppen det blir sett på her er arbeidstakere som har gått
ut maksimal sykepengeperiode, dvs som ikke lenger har
rett til sykepenger fra folketrygden. Dette er personer
som enten har vært sykmeldt i 12 måneder sammen‑
hengende eller i til sammen 12 måneder i løpet av de
siste tre årene. Det er sykefraværet utover arbeids‑
giverperioden som telles med når sykefraværet de siste
tre årene summeres.
Definisjon av sysselsatt:
Å være i arbeid er her definert som at man er registrert
som arbeidstaker ifølge NAVs arbeidstakerregister
samtidig med at man ikke mottar en helserelatert trygde‑
ytelse. Dette innebærer at personer som er registrert som
arbeidstaker, men som mottar uførepensjon, tids‑
begrensa uførestønad, rehabiliteringspenger, arbeids‑
avklaringspenger eller attføringspenger ikke blir regnet
for å være i arbeid. Disse vil i denne artikkelen være
registrert med en overgang til helserelaterte ytelser.
Næringsgruppering:
Næringsgrupperingen som er brukt i denne artikkelen
bygger på SN2007.

Når vi ser på den aktuelle perioden fra 2006-2009, ser vi at
oppgangskonjunkturen i norsk økonomi i årene før 2008
førte til at etterspørselen etter arbeidskraft økte kraftig.
Dette resulterte i at den registrerte ledigheten falt fra 3,9
prosent i 2004 til 1,7 prosent i 2008. Rundt årsskiftet
2007/2008 gikk norsk økonomi inn i en nedgangskonjunk‑
tur, og arbeidsledigheten økte som en følge av dette til 2,7
prosent i 2009. Samtidig med at ledigheten ble kraftig
redusert i den første delen av perioden vi ser på her, hadde
vi en økning i det legemeldte sykefraværet fra 5,8 i 2.kvar‑
tal 2006 til 6,3 prosent i samme kvartal i 2009.
I hvor stor grad de som friskmeldes etter å ha brukt opp
sykepengerettighetene sine går tilbake i jobb vil blant
annet avhenge av hva slags arbeidsforhold de hadde forut
for sykmeldingen. Trolig vil de fleste ha en jobb å gå til‑
bake til etter endt sykmelding, med unntak av de som
hadde midlertidige tilsettinger da de ble sykmeldte.

Lavere overgang til arbeid for personer med
bakgrunn fra konjunkturfølsomme næringer
Som vi ser av figur 1, har kvinner hatt en svak økning i
overgangen til arbeid, mens utviklingen for menn har vært
motsatt. I perioden 2006 til 2009 har andelen menn som
har overgang til arbeid etter at de har gått ut hele sykepen‑
geperioden sunket fra 22,1 til 19,5 prosent.
 At utviklingen er såpass ulik for kvinner og menn, har

Figur 1:
Prosentandeler som er i jobb 7 måneder etter at de
gikk ut maksimal sykepengeperiode i løpet av
2006, 2008 og 2009, fordelt etter kjønn.
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Figur 2:
Prosentandelen som er  i arbeid 7 måneder etter at
de gikk ut maksimal sykepengeperiode, fordelt
etter næring. 2006 og 2009.  
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som nevnt over mest sannsynlig sammenheng med at ned‑
gangskonjunkturen har hatt ulik effekt på aktivitetsutvik‑
lingen i ulike næringer. Mens etterspørselen etter arbeids‑
kraft innen kvinnedominerte næringer som undervisning
og helse- og sosialtjenester er mer uavhengig av konjunk‑
turene, gjelder det motsatte for mannsdominerte næringer
som bygg og anlegg og industri. Etterspørselen etter
arbeidskraft var betydelig lavere innen industrien og bygg
og anlegg i 2009/2010 sammenlignet med 2006/2007.
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Figur 3:

Figur 4:

Personer som gikk ut sykepengeperioden i 2006 og
2009 fordelt etter næring. Prosent av alle som gikk
ut sykepengeperioden.

Prosentandeler i jobb 7 måneder etter å ha gått ut
maksimal sykepengeperiode i løpet av 2006 og
2009, fordelt etter alder.  
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Samtidig med at sysselsettingen innen helse- og sosial‑
tjenester og undervisning økte med henholdsvis 9 og 6
prosent fra annet kvartal 2007 til annet kvartal 2010, var
det en nedgang på 6 prosent innen industrien og en prosent
innen bygge- og anleggsnæringen i den samme perioden.
Nedgangen i etterspørselen etter arbeidskraft i de
konjunkturutsatte næringene faller sammen med en klar
nedgang i andelen som var i arbeid vel et halvt år etter å ha
gått ut maksimal sykepengeperiode (se figur 2). Dette
gjelder spesielt bygge- og anleggsvirksomhet, industrien
og overnattings- og serveringsvirksomhet. Innenfor offent‑
lig sektor var det derimot en klar økning i perioden. Dette
gir en klar indikasjon på at etterspørselen etter arbeidskraft
har betydning for hvor stor andel som kommer tilbake i
arbeid etter å ha gått ut sykepengeperioden.
I og med at det er relativt store forskjeller i andelen som
går tilbake i arbeid for de ulike næringene, vil også en for‑
skyvning av sammensetningen når det gjelder næringstil‑
hørighet til de sykemeldte kunne påvirke den totale over‑
gangsraten. Fra figur 3 går det fram at sammensetningen
endret seg noe fra 2006 til 2009. En større andel av de som
gikk ut maksimal sykepengeperiode kom i 2009 fra byggeog anleggsnæringen, mens det var færre med bakgrunn fra
helse og sosialtjenester og undervisning. Generelt ser det
ut til å ha vært en forskyvning i retning av at en større
andel av de som gikk ut maksimal sykepengeperiode
hadde bakgrunn i de konjunkturutsatte næringene. Dette er
næringer som i 2009 hadde lavere overgangsrater tilbake
til jobb enn gjennomsnittet, noe som dermed har bidratt til
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å forsterke den samlede nedgangen. I samme retning
trekker det at andelen personer som gikk ut maksimal
sykepengeperiode fra næringene innenfor offentlig sektor
ble redusert, og at disse næringene har noe høyere over‑
gangsrater enn gjennomsnittet.

Sterkest reduksjon i overgangen til arbeid
blant unge
Nedgangskonjunkturen ser ut til å ha fått klart størst betyd‑
ning for overgangen til arbeid for sykmeldte i de yngste
aldersgruppene, se figur 4. Det var blant de under 50 år, og
da spesielt de under 40 år, at det var en nedgang i over‑
gangen til arbeid fra 2006 til 2009. Blant de under 30 år
har trolig en stor del en svakere tilknytning til arbeidslivet
enn de øvrige gruppene, blant annet ved mindre arbeids‑
erfaring og at færre har fast stilling. Etter endt sykefravær
kan det derfor være vanskeligere for denne gruppen å
komme tilbake i arbeid, dersom de ikke har en jobb å gå
tilbake til. Det kan være tilfelle for midlertidig ansatte og
fast ansatte som blir sagt opp på grunn av nedbemanning/
konkurs. For de over 50 år har derimot overgangen til
arbeid økt fra 2006 til 2009.
Det har også skjedd en forskyvning i alderssammen‑
setningen til dem som gikk ut hele sykepengeperioden fra
2006 til 2009, ved at de eldre utgjorde en mindre andel i
2009, se figur 5. Mens de over 50 år utgjorde 47 prosent i
2006, sank denne andelen til 44 prosent i 2009. Innenfor
denne aldersgruppen var andelen som kom i arbeid etter
endt sykepengeperiode noe lavere enn for de under 50 år i

2006. Den endrede alderssammensetningen, ved at de
yngre aldersgruppene utgjorde en større andel av de som
hadde brukt opp sykepengerettighetene sine i 2009, ville
dermed ført til økt overgang til arbeid dersom overgangen
til arbeid hadde holdt seg konstant for de ulike alders‑
gruppene i perioden. Som vi har sett har imidlertid over‑
gangen til arbeid økt for de over 50 år og gått ned for de

Figur 5:
Alderssammensetning til de som gikk ut maksimal
sykepengeperioden i 2006 og 2009. Andel
personer innenfor ulike aldersgrupper i prosent.
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yngre gruppene, og effekten av den endrede alders‑
sammensetningen er dermed mer uklar.

Færre går over til arbeid fra de fleste
diagnosegrupper
Det er relativt stor forskjell i hvor stor overgangen til
arbeid er for personer med ulike diagnoser, (se figur 6).
Mens nesten en fjerdedel av de med lettere psykiske lidel‑
ser var tilbake i arbeid syv måneder etter at de gikk ut
sykepengeperioden i 2009, gjelder dette 12 prosent av de i
gruppen øvrige psykiske lidelser. Diagnosegruppen øvrige
psykiske lidelser vil i hovedsak bestå av alvorlige psykiske
lidelser som for eksempel schizofreni og bipolare lidelser,
og det er dermed ikke overraskende at sykmeldte med
slike diagnoser har lavere overgang tilbake til jobb.
Også for personer med rygg‑plager og angst og
depresjoner er under 20 prosent tilbake i jobb, mens for
sykmeldte med de øvrige diagnosene har 20 prosent eller
mer kommet tilbake i jobb syv måneder etter at syke‑
pengeperioden har gått ut.
Ser vi på utviklingen fra 2006 til 2009 ser vi at det var
en nedgang i overgangen til arbeid for sykmeldte innenfor
de fleste diagnosegrupper. For diagnoser knyttet til hjerteog karsystemet, luftveier og nervesystemet var det imid‑
lertid økt overgang til arbeid. Sterkest nedgang var det for
personer med rygglidelser og øvrige psykiske lidelser med
en nedgang i andelen i arbeid på henholdsvis 2,5 og 2,4
prosentpoeng.
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Figur 6:

Figur 7:

Prosentandel som er i jobb 7 måneder etter at de
gikk ut maksimal sykepengeperiode i løpet av
2006 og 2009, fordelt etter diagnosegrupper.

Prosentandel personer innenfor ulike diagnosegrupper i prosent av samtlige som gikk ut
sykepengeperioden i 2006 og 2009.
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Figur 8:

Figur 9:

Prosentandelen som mottar  helserelaterte trygdeytelser* 7 måneder etter at de gikk ut maksimal
sykepengeperiode i 2006 og 2009.

Prossentandelen som mottar  helserelaterte ytelser
7 måneder etter at de gikk ut maksimal sykepenge‑
periode, fordelt etter alder. 2006 og 2009.

* Rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller
uførepensjon.

* Rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller
uførepensjon.
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Stor andel med muskel- og skjelett‑
sykdommer
Det skjedde også endringer i sammensetningen i hvilke
diagnoser de som gikk ut sykepengeperioden i 2006 og
2009 hadde, se figur 7. Andelen som hadde lettere
psykiske lidelser økte med 2,1 prosentpoeng, mens de med
allmenne og uspesifiserte diagnoser hadde en økning på
0,9 prosentpoeng. Blant de med diagnoser knyttet til rygg,
nakke/skulder og øvrige muskel-/skjelletlidelser, samt
angst og depresjoner, var det en nedgang på omtrent 0,9
prosentpoeng fra 2006 til 2009. Det var altså en viss
vridning i diagnosesammensetningen fra muskel-/skjelett‑
lidelser og angst og depresjoner til lettere psykiske lidelser
og allmenne/uspesifiserte lidelser mellom 2006 og 2009.

Flere GIKK OVER I ANDRE
helserelaterte ytelser i 2009
Det vil være et samspill mellom flere faktorer som bidrar
til å avgjøre i hvor stor grad personer som går ut syke‑
pengeperioden vil komme over på andre helserelaterte
ytelser, dvs. uføre‑pensjon og arbeidsavklaringspenger.2
Når det gjelder arbeidsavklaringspenger vil jobbmulig‑
heter og etterspørsel etter arbeidskraft kunne spille inn på
hvor mange som mottar ytelsen. De som mottar arbeids‑
avklaringspenger er personer som av helsemessige årsaker
trenger enten arbeids‑rettede tiltak, medisinsk behandling
	Denne ytelsen erstattet tidsbegrensa uførestønad, rehabiliteringspenger og att‑
føringspenger fra mars 2010.
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eller annen oppfølging for å komme i arbeid. Som vi har
sett gikk overgangen til arbeid ned fra 2006 til 2009, og en
del av dette kan skyldes at færre har en jobb å gå tilbake til
etter endt sykefravær. Overgangen til helserelaterte ytelser
har imidlertid økt mer enn nedgangen i overgangen til
arbeid. For kvinner har både overgangen til arbeid og over‑
gangen til helserelaterte ytelser økt i perioden. Dette har vi
ikke funnet noen god forklaring på i vårt datamateriale.3
I perioden fra 2006 til 2009 har det vært en klar økning
i andelen som har hatt overgang til andre helserelaterte
ytelser (se figur 8). Fra å utgjøre 73 prosent i 2006, økte
denne andelen til 76 prosent i 2009. Den klart største
økningen kom blant menn, hvor andelen økte med 4,1
prosentpoeng i perioden. Når det gjelder antallet som gikk
over på uførepensjon, var det derimot en nedgang fra
7 400 i 2006 til 7 000 i 2009. Dette kan blant annet henge
sammen med at det i samme periode var en økning i antall
ubehandlede uførepensjonssøknader.

Flere unge som går over på andre 
helserelaterte ytelser
I samtlige aldersgrupper var det en økning i andelen som
gikk over i andre helserelaterte ytelser, men økningen var
sterkest for de yngste (se figur 9). Det var også de yngste
som hadde størst nedgang i overgangen til arbeid. For
aldersgruppene over 50 år har imidlertid både overgangen
til arbeid og overgangen til helserelaterte ytelser økt. Vi
3

	Vi har ikke overgang til for eksempel dagpenger eller foreldrepenger i dette
datamaterialet.

Figur 10:
Andelen på helserelaterte ytelser(attføringspenger,
uførepensjon, tidsbegrensa uførestønad, rehabiliteringspenger eller arbeidsavklaringspenger)
7 måneder etter å ha gått ut maksimal sykepengeperiode, fordelt etter næringer. 2006 og 2009.|
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kan ikke utelukke at disse endringene kan være påvirket av
innføringen av ny metodikk for arbeidsevnevurdering og
innføringen av arbeidsavklaringspenger.
Den økte andelen mottakere av helserelaterte ytelser
skjedde samtidig med at alderssammensetningen endret
seg ved at de yngre utgjorde en større andel av de som gikk
ut maksimal sykepengeperiode. Ettersom yngre har en
lavere overgang til helserelaterte ytelser enn eldre i 2006,
skulle den endrede alderssammensetningen tilsi at over‑
gangen til helserelaterte ytelser ville gå ned i 2009. Samti‑
dig ser vi at det er for de unge at overgangsratene til helse‑
relaterte ytelser har økt klart mest i perioden.

Størst økning i overgangen til helserelaterte
ytelser fra konjunktursensitive næringer
Når vi ser på utviklingen i andelen som går over på helse‑
relaterte ytelser fra 2006 til 2009, ser vi at det er store
forskjeller med hensyn til hvilke næringer personene
jobber i. Sykmeldte som kommer fra bygge- og anleggs‑
næringen og industrien er blant de som har størst økning.
Dette er også blant næringene som har hatt størst nedgang
i etterspørselen etter arbeidskraft de siste årene. Innenfor
for eksempel undervisning og offentlig administrasjon har
derimot sysselsettingen fortsatt å øke, og vi ser at over‑
gangen til helserelaterte ytelser fra sykmeldte som
kommer fra disse næringene er relativt stabil fra 2006 til
2009.
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