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NAVS BE DRIFTS UN DER SØ KEL SE 2019
Økt et ter spør sel et ter ar beids kraft

Av Ås hild Male Kal stø1

Sam men drag
NAVs be drifts un der sø kel se kart leg ger et ter spør se len et ter og man gel på ar beids kraft, både fyl
kes vis og in nen for den en kel te næ ring. Re sul ta te ne fra årets un der sø kel se ty der på at norsk 
øko no mi vil fort set te i en po si tiv ret ning. Vå ren 2019 har vi på bak grunn av virk som he te nes inn
rap por te rin ger es ti mert man ge len på ar beids kraft til 59 450 per so ner. Le dig he ten har fort satt å 
gå ned det siste året. Målt i an tall per so ner er man ge len på ar beids kraft 15 050 høy ere enn for et 
år si den. Man ge len på ar beids kraft er størst in nen for ei en doms drift, for ret nings mes sig og fag lig 
tje nes te yt ing. Det er også høy man gel in nen hel se og so si al tje nes ter samt in nen bygge og an
leggs virk som het. Ser vi på en kelt yr ker, er det på sam me måte som i fjor størst man gel in nen uli ke 
hel se yr ker som sy ke plei e re og hel se fag ar bei de re. Det er også stor man gel in nen hånd verks yr ker 
som tøm re re og snek ke re, elek tri ke re og rør leg ge re.

Virksomhetenes sysselsettingsforventninger er om trent som i fjor og året før, men en del høy ere 
enn i åre ne 2014–2016. Det er imid ler tid for skjel ler mel lom uli ke fyl ker og næ rin ger. Be drif te ne i 
Nordland og Vestfold og Telemark er de mest op ti mis tis ke, mens be drif te ne i Vest land og Inn lan
det re la tivt sett er mind re op ti mis tis ke. Det ven tes imid ler tid sys sel set tings vekst in nen samt li ge 
fyl ker i 2019. In for ma sjon og kom mu ni ka sjon, er som i fjor, næ rin gen med høy est net to an del be
drif ter som ven ter sys sel set tings vekst det kom men de året.

In du stri be drif te ne er mer op ti mis tis ke enn i fjor, spe si elt in nen pro duk sjon av elek tris ke og op tis
ke pro duk ter og in nen pro duk sjon av ma ski ner og ut styr. Det ven tes sys sel set tings vekst in nen 
samt li ge in du stri næ rin ger det kom men de året.

1  Takk til analyse- og statistikk-kontaktene ved alle NAVs fylkeskontor for bidraget til gjennomføring av datainnsamlingen for undersø-
kelsen . 
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Inn led ning
Be drifts un der sø kel sen kart leg ger et ter spør sels si den 
av ar beids mar ke det. Un der sø kel sen gir et øye blikks
bil de av virk som he te nes et ter spør sel et ter ar beids
kraft, og gir inn sikt i even tu el le van s ker med å skaf fe 
den et ter spur te kom pe tan sen. Kunn skap om hvil ke 
ty per kom pe tan se ar beids gi ve re har pro ble mer med å 
få tak i er vik tig for at NAV skal kun ne yte god ser
vi ce over for ar beids sø ke re og ar beids gi ve re. In for ma
sjo nen om be drif te nes be hov for uli ke ty per ar beids
kraft, og hvil ke stil lin ger det er van ske lig å få kva li fi
ser te sø ke re til, bru ker vi for å es ti me re man gel på 
ar beids kraft.

I til legg gir un der sø kel sen inn sikt i virk som he te nes 
be man nings be hov fram over. NAVs sys sel set tings ba
ro me ter vi ser om be drif te ne ven ter å øke, re du se re 
el ler å ha sam me an tall an sat te det kom men de året. 
Virk som he te nes for vent nin ger til frem ti dig sys sel set
ting tar tem pe ra tu ren i ar beids mar ke det og gir en 
pe ke pinn på hvil ken ut vik ling vi kan vente oss i må ne
de ne som kom mer.

Un der sø kel sen gjen nom fø res blant et re pre sen ta tivt 
ut valg av alle lan dets of fent li ge og pri va te virk som he
ter. Ut val get er truk ket fra Be drifts og fo re taks re gis
te ret. 11 168 virk som he ter svar te på un der sø kel sen, 
og det gir en svar pro sent på 68. Sva re ne sam les inn 
fyl kes vis. I år had de Finnmark en så lav svar pro sent at 
vi har valgt å ikke gi ut re sul ta ter fra fyl ket, men sva
re ne er med i land stal le ne. Un der sø kel sen ble gjen
nom ført fra 29. ja nu ar til 13. mars i år. Re sul ta te ne 
pre sen te res både na sjo nalt og re gi on/fyl kes vis, samt 
et ter næ ring. Re gi o ne ne og fyl ke ne har i år selv fått 
vel ge om de vil føl ge den nye re gi on struk tu ren i NAV. 
Den føl ger stort sett de sam me nye re gi on struk tu re ne 
som trer i kraft 01.01.2020. Det be tyr at Vestfold og 
Telemark er slått sam men til en re gi on med sam me 
navn, Hedmark og Opp land er slått sam men til Inn
lan det, Aust og VestAgder til Agder og Hor da land 
og Sogn og Fjordane til Vest land. Unn ta ket er Vi ken 
som i NAV er delt i to om rå der; Vest og ØstVi ken. 
VestVi ken be står av Buskerud samt As ker og Bæ rum, 
mens ØstVi ken be står av Østfold og de res te ren de 
kom mu ne ne i Akershus. Alle re gi o ne ne/fyl ke ne, bort
sett fra Finnmark og Troms har valgt å føl ge den nye 
inn de lin gen i årets un der sø kel se.

Ho ved ten den ser
Re krut te rings pro ble mer
I alt svar te 20 pro sent av virk som he te ne at de har hatt 
pro ble mer med å få tak i rett kom pe tan se (fi gur 1). 
Det te er en noe høy ere an del enn i fjor og året før2. 13 
pro sent opp gir at de ikke fikk an satt noen, mens 7 pro
sent opp gir at de an sat te noen med la ve re el ler an nen 
for mell kom pe tan se. Virk som he te ne med re krut te
rings pro ble mer blir bedt om å opp gi om re krut te rings
pro ble me ne skyl des for få kva li fi ser te sø ke re på stil
lin gen(e), el ler om det skyld tes and re år sa ker. 17 
pro sent av be drif te ne opp ga at de had de re krut te rings
pro ble mer på grunn av for få kva li fi ser te sø ke re, mens 
4 pro sent opp ga at det skyltes and re år sa ker (fi gur 2).

Man gel på ar beids kraft
På bak grunn av virk som he te nes be sva rel ser har vi 
es ti mert man ge len på ar beids kraft vå ren 2019 til 
59 450 per so ner (ta bell 1). Det er 15 050 fle re enn på 
sam me tid i fjor og 26 650 fle re enn i 2017. Si den det
te er en ut valgs un der sø kel se, er det usik ker het knyt tet 
til es ti ma te ne på man gel av ar beids kraft. Vi har be reg
net at det med 95 pro sents sann syn lig het mang ler 
mel lom 52 600 og 67 600 per so ner. Stør rel sen på 
usik ker he ten i es ti ma te ne for de uli ke næ rin ge ne og 
fyl ke ne pre sen te res i fi gur 9 og 10 i me to de ved leg get. 
På grunn av end rin ger i es ti me rings mo del len og spør
re skje ma fra og med 2012, kan man ge len på ar beids
kraft kun sam men lik nes med re sul ta te ne fra og med 
2012.

Åre ne 2014–2016 var pre get av spe si elt sto re re gio
na le for skjel ler på ar beids mar ke det. Ned gangs ti der i 
ol je bran sjen ram met sær lig be drif te ne i Ro ga land, 
men også and re ste der på Sør og Vestlandet. Dis se 
for skjel le ne pre ger fort satt ar beids mar ke det i Norge, 
men ikke i like stor grad. I VestVi ken, Oslo og Troms 
fin ner vi den høy es te an de len virk som he ter som opp
gir å ha hatt re krut te rings van s ker de siste tre må ne
de ne (fi gur 1). Re krut te rings pro ble me ne er minst i 

2  Vi har endret litt på spørsmålsformuleringen på dette spørsmålet 
fra i fjor, så resultatene er ikke nødvendigvis helt sammenliknbare . 
I fjor var spørsmålsformuleringen som følger: Har bedriften 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? I år er 
spørsmålet stilt på følgende måte: Har bedriften de siste tre 
månedene forsøkt å rekruttere inn personer uten å få tak i rett/
ønsket kompetanse?
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Agder, Trøn de lag og Inn lan det. For to år si den var det 
i Ro ga land vi fant den la ves te an de len virk som he ter 
med re krut te rings pro ble mer. Le dig he ten har fort satt å 
gå mye ned i fyl ket det siste året, og i år lig ger Ro ga
land om trent på lands gjen nom snit tet når det gjel der 
re krut te rings pro ble mer.

Målt i an tall per so ner, er man ge len på ar beids kraft 
høy est i Oslo, med 9 650 per so ner (ta bell 1). Målt ved 
stram hets in di ka to ren er man ge len høy est i Nordland 
fulgt av Troms. Sam men lik net med for ett år si den har 
man ge len økt i alle fyl ker/re gi o ner bort sett fra Trøn
de lag som har en li ten ned gang. Ro ga land har størst 

Fi gur 1. Virk som he ter som har mis lyk tes i å re krut te re ar beids kraft el ler har måt tet an set te noen med an nen 
el ler la ve re for mell kom pe tan se enn man søk te et ter, et ter re gi on/fyl ke. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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øk ning i man gel på ar beids kraft sam men lik net med i 
fjor, fra en man gel på 1 800 per so ner i 2018 til 4 600 
per so ner i 2019.

Når vi for de ler man ge len et ter sam me yrkes
gruppeinndeling som NAV be nyt ter i le dig hets sta tis
tik ken fin ner vi at det er høy est man gel in nen bygg og 

Man gel på ar beids kraft – De fi ni sjon
For å kart leg ge om fan get av virk som he te nes re krut te-
rings pro ble mer, er det nyt tig å måle man gel på ar beids-
kraft i an tall per so ner . Man gel på ar beids kraft blir i NAVs 
be drifts un der sø kel se de fi nert av en se kvens be stå en de av 
tre spørs mål . Virk som he te ne blir bedt om 1) å be sva re om 
de har mis lyk tes med å re krut te re ar beids kraft de siste tre 
må ne de ne, el ler om de har måt tet an set te noen med la ve re 
el ler an nen for mell kom pe tan se enn det de søk te et ter . 
Der som sva ret er ja, bes virk som he te ne om 2) å opp gi om 
det te skyl des for få kva li fi ser te sø ke re . Der som det te er 
til fel le, bes virk som he te ne om 3) å opp gi hvor man ge stil-
lin ger det gjel der, og in nen for hvil ke yr ker . Man gel på 
ar beids kraft hos den en kel te virk som he ten er lik an tall 
per so ner be drif ten vel ger å opp gi i det siste spørs må let . 
Ved hjelp av sva re ne på det tred je spørs må let es ti me res 
man ge len på ar beids kraft in nen for de en kel te yr ke ne .

Det kan være man gel på ar beids kraft in nen yr kes grup per 
som vi ikke fan ger opp i vår un der sø kel se . Eks em pel vis 
kan det være yr ker hvor kun én be drift har opp gitt man gel 
på én per son, og som der med får en es ti mert man gel på 
til nær met null . Det kan også være yr ker vi ikke får fan get 
opp blant be drif te ne som har svart .

Stram hets in di ka to ren
Stram hets in di ka to ren er for holds tal let mel lom man ge len på 
ar beids kraft og øns ket sys sel set ting, hvor øns ket sys sel set-
ting er lik den fak tis ke sys sel set tin gen pluss man ge len . 
Stram hets in di ka tor utrykker der med hvor stor an del av den 
øns ke de sys sel set tin gen den es ti mer te man ge len ut gjør . Et 
høyt for holds tall in di ke rer et stramt ar beids mar ked, noe som 
iso lert sett in di ke rer et pro blem med å re krut te re ar beids kraft 
til virk som he te ne . Den es ti mer te man ge len på ar beids kraft i 
an tall per so ner vil ha sam men heng med hvor stor yr kes grup-
pen er, mens den re la ti ve man ge len, målt ved stram hets in di-
ka to ren, vil ta hen syn til ulik stør rel se på yr kes grup pe ne .

Det pre sen te res to stram hets in di ka to rer . Én for yr ker (STYRK-
08) og én for næ rings grup per (SN2007) . I stram hets in di ka to-
re ne er an tall per so ner virk som he te ne mang ler ba sert på 
re sul ta ter fra NAVs be drifts un der sø kel se vå ren 2019 . Sys sel-
set tings tal le ne et ter næ ring er hen tet fra Sta tis tisk sen tral by-
rås re gis ter ba ser te sys sel set tings sta tis tikk fra fjer de kvar tal 
2018 . Sta tis tik ken gis ut en gang per år, slik at det te er den 
siste sys sel set tings sta tis tik ken som fore lig ger . Sys sel set tin-
gen for de uli ke yr ke ne er hen tet fra Sta tis tisk sen tral by rås 
ar beids krafts un der sø kel ser, og er gjen nom snitts tall for 2018 .

Stram hets in di ka to ren er ikke nød ven dig vis di rek te sam-
men likn bar mel lom virk som he ter som i ho ved sak be fin ner 
seg i næ rin ger in nen of fent lig sek tor og virk som he ter som 
i ho ved sak be fin ner seg i næ rin ger in nen pri vat sek tor . 
Mens pri va te be drif ter tro lig ut ta ler seg om man ge len på 
ar beids kraft ut fra fak tisk be hov, vil of fent li ge virk som he-
ter i stør re grad for hol de seg til bud sjett mid ler og ram me-
vil kår når de sva rer på hvor man ge per so ner de mang ler . 
Den ne for skjel len mel lom of fent lig og pri vat sek tor gjel der 
også for de en kel te yr kes grup pe ne .

Ta bell 1. Es ti mert man gel på ar beids kraft et ter re gi on/fyl ke

Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Prosentvis andel 
virksomheter med alvorlige 

rekrutterings-problemer

Øst-Viken 5 900 4 654 7 377 1,6 18

Vest-Viken 5 300 4 367 6 394 2,2 20

Oslo 9 650 7 236 12 596 2,6 17

Innlandet 3 850 2 988 5 244 2,0 16

Vestfold og Telemark 4 150 3 287 4 963 2,0 16

Agder 2 750 1 482 4 214 1,9 10

Rogaland 4 600 3 193 5 391 1,9 15

Vestland 6 550 3 901 12 218 2,0 16

Møre og Romsdal 3 450 2 643 4 624 2,5 16

Trøndelag 3 950 3 098 5 116 1,7 15

Nordland 4 850 3 390 6 510 3,9 19

Troms 2 500 2 035 3 177 2,8 21

Landet 59 450 52 589 67 597 2,2 17

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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an legg, es ti mert til 14 300 per so ner, 6 400 fle re enn i 
fjor (ta bell 2). Sær lig er det stor man gel på tøm re re og 
snek ke re (3 200), elek tri ke re (2 400) samt rør leg ge re 
og VVSmon tø rer (2 150) (ta bell 7). Bygge og an leggs
ar bei de re er en av yr kes grup pe ne som har hatt stor 
ned gang i brut to le dig he ten de siste åre ne, og det er 
der med ikke over ras ken de at den es ti mer te man ge len 
har gått opp.

Man ge len in nen hel se, pleie og om sorg har også gått 
noe opp det siste året og er nå es ti mert til 12 750 i alt 
(ta bell 2). Det er størst man gel på sy ke plei e re (4 500), 
hel se fag ar bei de re (2 650) samt spe si al sy ke plei e re 
(1 100) (ta bell 7). In nen den ne yr kes grup pen har det 
vært stor man gel over fle re år. Le dig he ten lig ger på 
om trent sam me nivå som for ett år si den, men er blant 
de la ves te av alle yr kes grup per (1,5 pro sent av ar beids
styr ken i feb ruar 2019).

Man ge len in nen in gen iør og iktfag har også gått 
opp si den i fjor og er i år es ti mert til 6 500 per so ner, 

1 350 fle re enn for ett år si den (ta bell 2). Det er in nen 
den ne yr kes grup pen at le dig he ten har gått mest ned 
de to siste åre ne. Pro gram va re ut vik le re (800) og 
in gen iø rer in nen pe tro le um, berg verk og me tal lur gi 
(800) er en kelt yr ke ne det er es ti mert høy est man gel 
på in nen den ne yr kes grup pen (ta bell 7). At det nå er 
man gel på in gen iø rer in nen pe tro le um, berg verk og 
me tal lur gi hen ger sam men med at det igjen er opp
gang i olje in ves te rin ge ne et ter ned tu ren i åre ne 
2014–2016.

Man ge len in nen in du stri ar beid har også økt si den i 
fjor, et ter at den dob let seg fra 2017 til 2018, og er 
nå es ti mert til 5 850 per so ner (ta bell 2). In nen den ne 
yr kes grup pen har også le dig he ten gått be ty de lig ned 
de siste to åre ne. En kelt yr ke ne med høyst es ti mert 
man gel in nen industrien er svei se re (700) og 
an leggs ma skin og in du stri me ka ni ke re (600) (ta bell 
7). For en mer de tal jert over sikt over hvil ke yr ker 
be drif te ne mang ler ar beids kraft in nen, se ta bell 7 i 
ved leg get.

Ta bell 2. Man gel på ar beids kraft vå ren 2019 et ter yr kes grup pe, sam men lik net med an tall helt le di ge og 
ar beids sø ke re på til tak i feb ruar 2019

Mangel på arbeidskraft i antall 
personer

Helt ledige og arbeidssøkere på 
tiltak i februar 2019

Ledere 850 1 550

Ingeniør- og ikt-fag 6 500 4 750

Undervisning 2 450 1 850

Akademiske yrker 1 250 1 500

Helse, pleie og omsorg 12 750 6 250

Barne- og ungdomsarbeid 150 4 350

Meglere og konsulenter 1 100 2 650

Kontorarbeid 1 600 7 600

Butikk- og salgsarbeid 3 650 11 000

Jordbruk, skogbruk og fiske 400 2 000

Bygg og anlegg 14 300 8 900

Industriarbeid 5 850 8 150

Reiseliv og transport 5 300 8 650

Serviceyrker og annet arbeid 3 300 9 050

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 6 150

I alt 59 450 84 400

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Po si ti ve sys sel set tings for vent nin ger
Net to an de len virk som he ter som ven ter sys sel set tings
vekst i vå rens un der sø kel se er på 15 pro sent, som er ett 
pro sent po eng høy ere enn de to fore gå en de åre ne. 25 
pro sent av be drif te ne for ven ter å øke be man nin gen det 
kom men de året, 11 pro sent for ven ter ned gang, mens 
64 pro sent ikke for ven ter noen end ring (Ta bell 3).

I fi gur 3 vi ses net to an de len virk som he ter som ven ter 
opp be man ning de nes te tolv må ne de ne (venst re akse), 
samt år lig sys sel set tings vekst iføl ge Ar beids krafts un
der sø kel sen (AKU) og na sjo nal regn ska pet fra 2002 til 
2018 (høy re akse). Net to an de len virk som he ter som 
ven ter å øke be man nin gen har vist seg å kor re le re 
godt med den fak tis ke sys sel set tings veks ten sam me 
år, selv om det i en kel te år har opp stått et av vik. Når 
sys sel set tings for vent nin ge ne nå sam let sett er på sam
me nivå el ler noe høy ere enn i fjor kan det tyde på at 
sys sel set tings veks ten også vil fort set te fram over.

I samt li ge re gi o ner/fyl ker er det fle re be drif ter som 
for ven ter at de skal opp be man ne enn ned be man ne, 
men for vent nin ger går i litt uli ke ret nin ger sam men
lik net med i fjor (fi gur 4a og b). Her kan vi imid ler tid 
ikke sam men lik ne alle re gi o ne ne di rek te i og med at 
det har skjedd en del sam men slå in ger si den i fjor. 

Ta bell 3. NAVs sys sel set tings ba ro me ter. Pro sent an
del virk som he ter som ven ter re du sert, uend ret el ler 
økt sys sel set ting

Nedgang Uendret Økning Nettoandel

2003 13 65 21 8

2004 12 64 24 12

2005 10 65 24 14

2006 8 61 31 22

2007 7 57 36 29

2008 7 56 36 29

2009 13 64 23 10

2010 12 63 25 12

2011 11 62 27 16

2012 11 65 24 14

2013 11 65 25 14

2014 11 68 21 10

2015 11 69 20 8

2016 12 67 21 10

2017 10 66 24 14

2018 10 66 24 14

2019 11 64 25 15

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2003–2019

Fi gur 3. NAVs sys sel set tings ba ro me ter (venst re akse). År lig sys sel set tings vekst iføl ge na sjo nal regn ska pet og 
AKU (høy re akse). Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2002–2019, SSBs na sjo nal regn skap, SSBs ar beids kraft un der sø kel se
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I Nordland samt Vestfold og Telemark fin ner vi den 
høy es te net to an de len virk som he ter som for ven ter økt 
be man ning med hen holds vis 22 og 20 pro sent. 
Nordland lå i and re en den av ska la en i fjor, mens 
be drif te ne i Telemark også var blant be drif te ne med 
høy est sysselsetningsforventninger i 2018. Be drif te ne 
i Vestfold lå på lands snit tet for ett år si den. Be drif te ne 
i Vest land og Inn lan det er minst po si ti ve med tan ke på 
å øke be man nin gen i 2019, beg ge med en net to an del 
på 10 pro sent.

NAVs sys sel set tings ba ro me ter
Sys sel set tings ba ro me te ret ut ar bei des ba sert på re sul ta-
te ne fra be drifts un der sø kel sen . Tall ver di en i sys sel set-
tings ba ro me te ret vi ser dif fe ran sen mel lom pro sent vis 
an del virk som he ter som opp gir at de for ven ter øk ning i 
sys sel set tin gen og pro sent vis an del virk som he ter som 
for ven ter ned gang . Det te gir en in di ka sjon på virk som he-
te nes for vent ning for det kom men de året . En høy ver di på 
sys sel set tings ba ro me te ret er et tegn på høy et ter spør sel 
et ter ar beids kraft i den git te næ rin gen .

Fi gur 4a og b. NAVs sys sel set tings ba ro me ter. Net to an del virk som he ter som for ven ter øk ning i sys sel set tin gen, 
et ter re gi on/fyl ke. 2018 og 2019. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2018 og 2019
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Noen ut valg te næ rin ger
Vi vil her se nær me re på re sul ta ter for uli ke næ rin ger. 
In for ma sjon og kom mu ni ka sjon er næ rin gen med 
høy est net to an del be drif ter som ven ter sys sel set tings
vekst det kom men de året, fulgt av berg verks drift og 
ut vin ning samt bygg og an legg. Det er kun in nen 
of fent lig for valt ning at det er det fle re be drif ter som 
sva rer at de for ven ter å ned be man ne enn opp be man ne 
(ta bell 4 og fi gur 5).

Ty de lig op ti mis me in nen berg verks drift og ut vin-
ning av rå ol je og na tur gass
Ut vik lin gen in nen berg verks drift og ut vin ning av rå ol je 
og na tur gass har vært pre get av fal let vi har sett i ol je

pri sen og olje in ves te rin ge ne i de fore gå en de åre ne. Før 
ol je pri sen be gyn te å falle i 2014 var det te den mest 
op ti mis tis ke næ rin gen, med en net to an del på 33 pro
sent som ven tet økt sys sel set ting. I 2016 had de net to an
de len falt til 7 pro sent, og det var med and re ord fle re 
be drif ter som ven tet å ned be man ne enn å opp be man ne. 
I 2017 snud de det te, og det var igjen fle re be drif ter som 
sa de vil opp be man ne enn ned be man ne. I 2018 var det 
be ty de lig stør re op ti mis me innen den ne næ rin gen, og i 
årets un der sø kel se er virk som he te ne enda mer op ti mis
tis ke. In nen berg verks drift og ut vin ning ven ter nå 39 
pro sent av be drif te ne vekst i an tall an sat te de nes te tolv 
må ne de ne, og an de len som ven ter ned gang er 9 pro
sent, slik at net to an de len er 30 pro sent (ta bell 4 og fi gur 

Ta bell 4. NAVs sys sel set tings ba ro me ter, et ter næ ring. Pro sent an del virk som he ter som ven ter re du sert, uend
ret el ler økt sys sel set ting

Nedgang Uendret Økning Nettoandel

Jordbruk, skogbruk og fiske 9 70 21 12

Bergverksdrift og utvinning 9 53 39 30

Industrien totalt 8 59 32 24

-Nærings- og nytelsesmidler 11 66 23 12

-Tekstil- og lærvarer 11 62 27 16

-Trevarer 7 65 28 21

-Treforedling og grafisk produksjon 13 67 20 8

-Petroleum og kjemisk produksjon 7 62 31 24

-Prod . av annen industri 10 63 27 18

-Prod . av metallvarer 6 53 41 35

-Prod . av maskiner og utstyr 6 50 45 39

-Prod . av elektriske og optiske produkter 6 49 46 40

Elektrisitet, vann og renovasjon 5 68 27 22

Bygge- og anleggsvirksomhet 6 57 37 30

Varehandel, motorvognreparasjoner 11 70 19 8

Transport og lagring 13 63 24 11

Overnattings- og serveringsvirksomhet 10 64 26 16

Informasjon og kommunikasjon 8 43 49 41

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 60 27 13

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 8 55 37 29

Offentlig forvaltning 25 54 21 -4

Undervisning 18 62 20 2

Helse- og sosialtjeneste 11 71 18 7

Personlig tjenesteyting 8 69 23 15

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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5). Vi er der med nes ten til ba ke til for vent nin ge ne i 
ti den før ol je kri sen. Sys sel set tin gen in nen ut vin ning av 
rå ol je og na tur gass, in klu dert tje nes ter økte med 0,4 
pro sent i 2018, ifølge tall fra nasjonalregnskapet. Det te 
kom et ter en ned gang på hen holds vis 6,0 og 11,2 pro
sent i 2017 og 2016.

Den økte op ti mis men in nen næ rin gen hen ger sam men 
med økte in ves te rin ger i ol je re la tert virk som het. Iføl ge 
tall fra SSB økte in ves te rin ge ne in nen ut vin ning og rør
trans port fra 149 mil li ar der kro ner i 2017 til 152 mil li
ar der i 2018. I 2019 for ven tes in ves te rin ge ne å økes 
yt ter li ge re. Det er også sto re end rin ger in nen berg
verks drift, hvor in ves te rin ge ne i 2018 var hele 121 pro
sent høy ere enn i 2017. Det ny es te an slaget i SSBs 
in ves te rings un der sø kel se fra feb ruar in di ke rer også 
po si ti ve ut sik ter for 2019. Virk som he te ne for ven ter en 
in ves te rings vekst på 21 pro sent sam men lik net med til
sva ren de tall for 2018 gitt i feb ruar i fjor.

11 pro sent av be drif te ne in nen berg verks drift og ut vin
ning opp ga at de ikke had de fått re krut tert ar beids kraft 
grunnet at de ikke fikk kva li fi ser te sø ke re til stil lin gen 
(fi gur 8). Det er en del høy ere enn i 2018 og 2017 da 
an de len lå på hen holds vis 5 og 3 pro sent. Man ge len på 
ar beids kraft i den ne næ rin gen er es ti mert til 600 per so
ner i år, opp fra kun 50 i fjor (ta bell 5).

Re sul ta te ne fra årets be drifts un der sø kel se ty der på at 
vi igjen vil få sysselsettingsvekst in nen berg verks drift 
og ut vin ning av rå ol je og na tur gass.

Størst man gel på ar beids kraft in nen for ei en doms-
drift, for ret nings mes sig og fag lig tje nes te yt ing
Ei en doms drift, for ret nings mes sig og fag lig tje nes te
yt ing er en sam men satt næ rings grup pe som blant 
an net om fat ter for skjel li ge ty per kon su lent virk som
het, ju ri disk og regn skaps mes sig tje nes te yt ing, ren
gjø rings be drif ter og be drif ter som dri ver med ut leie 
av ar beids kraft.

Fi gur 5. NAVs sys sel set tings ba ro me ter. Net to an del virk som he ter som for ven ter øk ning i sys sel set tin gen, et ter 
næ ring. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2018 og 2019
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Tall fra na sjo nal regn ska pet vi ser sys sel set tings vekst i 
både 2017 og 2018 in nen næ rin ge ne ei en doms drift, 
for ret nings mes sig og fag lig tje nes te yt ing3. I årets 
be drifts un der sø kel se fin ner vi at net to an de len som 
ven ter økt be man ning det kom men de året er på 29 
pro sent, opp fra 25 i 2018 (fi gur 5).

20 pro sent av be drif te ne opp ga at de had de mis lyk tes i 
å re krut te re arbeidskraft i lø pet av de siste tre må ne
de ne. Det te er en del høy ere enn det som har blitt rap
por tert de siste åre ne (fi gur 7). Fra 2015 til 2018 har 
den ne an de len lig get på mel lom 10 og 12 pro sent. 16 
pro sent av be drif te ne opp ga at de ikke had de fått re krut
ter inn noen på grunn av for få kva li fi ser te sø ke re (fi gur 
8). Den es ti mer te man ge len på ar beids kraft i den ne 
næ rin gen er på 13 950 per so ner På sam me måte som i 
fjor er det te næ rin gen som har størst man gel målt i 
an tall per so ner. Næ rin gen er også blant de med det 
stram mes te ar beids mar ke det med en stram hets in di ka
tor på 4,4.

Høye sys sel set tings for vent nin ger in nen in for ma-
sjon og kom mu ni ka sjon
Net to an de len be drif ter in nen in for ma sjon og kom mu ni
ka sjon som for ven ter opp be man ning det kom men de 
året er på hele 41 pro sent. Det te er der med næ rin gen 
med høy est sys sel set tings for vent nin ger, som den har 
vært de siste åre ne. 49 pro sent av virk som he te ne opp gir 
at de for ven ter å opp be man ne det kom men de året, mens 
8 pro sent for ven ter å ned be man ne (ta bell 4).

Iføl ge tall fra na sjo nal regn ska pet økte sys sel set tin gen 
in nen in for ma sjon og kom mu ni ka sjon i 2018 (+ 3,4 %) 
et ter at den holdt seg re la tivt sta bil i 2017 (+ 0,8 %). 
Brut to pro duk tet økte med 3,0 pro sent (målt i lø pen de 
pri ser), opp fra 0,9 pro sent i 2017.

22 pro sent av be drif te ne in nen in for ma sjon og kom
mu ni ka sjon mel der i år om å ha hatt re krut te rings pro
ble mer, mot 19 pro sent i fjor (fi gur 7). Man ge len på 
ar beids kraft i næ rin gen er es ti mert til 2 250 per so ner 
som er noe høy ere enn i fjor (ta bell 5). Over halv par
ten av man ge len er å finne i Oslo og VestVi ken 

3 I SSBs statistikk er næringen delt i to: Faglig, vitenskapelig og tek-
nisk tjenesteyting samt forretningsmessig tjenesteyting . Vi har her 
benyttet samlet sysselsetting i disse .

(ta bell 6). Ut i fra virk som he te ne svar kan vi for ven te 
at sys sel set tin gen in nen in for ma sjon og kom mu ni ka
sjon vil fort set te å vok se i 2019.

Op ti mis me, men re krut te rings pro ble mer in nen 
bygg og an legg
I årets be drifts un der sø kel se er man ge len på ar beids
kraft i bygge og an leggs næ rin gen es ti mert til 10 450 
per so ner, som er mer enn dob belt så man ge som for 
ett år si den. Det er man gel på den ne ty pen ar beids
kraft i hele lan det. Med en stram hets in di ka tor på 4,4 
er det te en av næ rin ge ne med det stram mes te ar beids
mar ke det (ta bell 5).

I 2018 var det som i de to siste åre ne re la tivt god sys sel
set tings vekst i næ rin gen. Iføl ge na sjo nal regn ska pet 
økte brut to pro duk tet i bygge og an leggs virk som het 
med 3,7 pro sent, og sys sel set tin gen med 3,9 pro sent, 
beg ge noe la ve re enn i 2017. Brut to le dig he ten in nen 
bygg og an legg har også fort satt å gått ned det siste året.

Bo lig in ves te rin ge ne økte be ty de lig i åre ne 2015–
2016, ifølge tall fra SSB. I 2017 av tok veks ten og i 
2018 had de vi en ned gang i bo lig in ves te rin ge ne sam
men lik net med året før. Ut vik lin gen i bo lig in ves te rin
ge ne hen ger sam men med an tall igang set tings til la tel
ser av nye bo li ger. An tall igang set tel ser be gyn te å falt 
gjen nom 2017 for så øke noe igjen gjen nom 2018. 
Fal let var imid ler tid fra et re kord høyt nivå, og i 2018 
ble det gitt igang set tings til la tel ser til 31 647 nye bo li
ger som er 3 626 fær re enn i 2017.

Årets be drifts un der sø kel se vi ser at an de len be drif ter i 
bygg og an legg som har opp levd re krut te rings pro ble
mer i år er på 22 pro sent, opp fra 18 pro sent i fjor (fi
gur 7). Net to an de len be drif ter i næ rin gen som ven ter 
å opp be man ne det kom men de året er på 30 pro sent, 5 
pro sent po eng høy ere enn i fjor (fi gur 5). Dis se re sul
ta te ne ty der på fort satt vekst i sys sel set tin gen i den ne 
næ rin gen det kom men de året.

Sta dig høy ere for vent nin ger in nen in du stri en
Sam let har net to an de len be drif ter in nen in du stri en som 
ven ter å øke sys sel set tin gen gått be ty de lig opp de siste 
åre ne. I 2017 og 2018 var net to an de len som for ven tet å 
opp be man ne på hen holds vis 17 og 29 pro sent, mens 
den i år er på hele 39 pro sent (fi gur 6). Sam men lik net 
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med i fjor er net to an de len som for ven ter økt sys sel set
ting høy ere innen samt li ge in du stri næ rin ger, bort sett 
fra innen pe tro le um og kje misk pro duk sjon. Den ol je
re la ter te in du stri en ble i 2014 ram met av fal len de olje
in ves te rin ger og fal len de pro duk sjon. And re de ler av 
in du stri en har de siste åre ne nytt godt av en svak kro ne
kurs. I fjor så vi en økt op ti mis me blant næ rin ge ne som 
er knyt tet til ol je in du stri en, og den ne tren den er enda 
ty de li ge re i årets un der sø kel se. In nen pro duk sjon av 
ma ski ner og ut styr, som le ve rer mye til olje, var det i 
2016 nes ten like man ge som ven tet å ned be man ne som 
å øke be man nin gen. I årets undersøkelse forventerventer 
hele 45 prosent at de skal oppbemanne, og kun 6 prosent 
at de skal nedbemanne.

Tall fra na sjo nal regn ska pet vi ser at brut to pro duk tet 
for in du stri en økte med 1,0 pro sent i 2018, et ter det 
holdt seg sta bilt i 2017 og gikk ned i 2016 og 2015. 
Ned gan gen i de fore gå en de åre ne skyl des i stor grad 
fal len de pro duk sjon i næ rin ge ne som le ve rer til ol je
in du stri en.

Ned gan gen i in du stri pro duk sjo nen har også ført til 
ned be man nin ger i in du stri næ rin ge ne. Sys sel set tin gen 
i in du stri en gikk ned med 4,4 pro sent i 2016 og 1,9 
pro sent i 2017, ifølge tall fra nasjonalregnskapet. 
I 2018 økte imid ler tid sys sel set tin gen igjen med 1,1 

pro sent. Med unn tak av tryk king og re pro duk sjon av 
inn spil te opp tak samt pro duk sjon av møb ler og an nen 
in du stri pro duk sjon holdt sys sel set tin gen seg sta bil 
el ler økte in nen samt li ge in du stri næ rin ger i 2018. 
An tal let helt le di ge og ar beids sø ke re på til tak med 
bak grunn fra in du stri ar beid har gått mye ned de siste 
to åre ne, fra 14 000 i feb ruar 2017 til 8 150 i feb ruar 
2019 (ta bell 2).

I føl ge SSBs in ves te rings un der sø kel se var det en sterk 
vekst på 14 pro sent i ut før te in ves te rin ger i in du stri en 
i 2018 sam men lik net med 2017. Opp gan gen i 2018 
skyl des i stor grad at næ rings grup pen ol je raf fi ne ring, 
kje misk og far ma søy tisk in du stri samt næ rings mid
del in du stri en had de en be ty de lig in ves te rings vekst. I 
de siste an slage ne fra feb ruar an ty der virk som he te nes 
en kraf tig vekst for in du stri in ves te rin ge ne i 2019. 
Sam men lik net med til sva ren de an slag for 2018 lig ger 
det an til en opp gang på hele 30 pro sent.

NAVs be drifts un der sø kel se vi ser at an de len in du stri
be drif ter som har hatt re krut te rings pro ble mer er på 16 
pro sent, som er en noe høy ere enn i fjor da an de len lå 
på 11 pro sent (fi gur 7). In nen in du stri næ rin ge ne pro
duk sjon av ma ski ner og ut styr samt in nen pro duk sjon 
av me tall va rer mel der hen holds vis hele 24 pro sent av 
be drif te ne om re krut te rings pro ble mer.

Fi gur 6. NAVs sys sel set tings ba ro me ter. Net to an del virk som he ter som for ven ter øk ning i sys sel set tin gen, et ter 
in du stri næ ring.

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2018 og 2019
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Man ge len på ar beids kraft i in du stri en er es ti mert til 
2 650 per so ner, som er over 80 pro sent høy ere enn i 
fjor da man ge len var es ti mert til 1 450 per so ner. 
Be drif ter in nen pro duk sjon av ma ski ner og ut styr, 
pro duk sjon av me tall va rer samt in nen næ rings og 
ny tel ses mid ler har størst man gel på ar beids kraft 
(ta bell 5). Det er i ØstVi ken og Vestfold og Telemark 
det er størst man gel på ar beids kraft in nen in du stri en 
(ta bell 6). Re sul ta te ne fra årets un der sø kel se ty der på 
fort satt vekst i sys sel set tin gen in nen in du stri en.

Gode ti der in nen over nat tings- og ser ve rings-
virk som het
Over nat tings og ser ve rings virk som het er en næ ring som 
har nytt godt av den sva ke kro ne kur sen de siste åre ne. 
Brut to pro duk tet i næ rin gen had de en vekst på 3,1 prosent 
i 2018, som er noe la ve re enn i 2017, men høy ere enn i 

2016, ifølge tall fra nasjonalregnskapet. Sys sel set tings
veks ten i 2018 var på 2,1 pro sent som er noe la ve re enn 
i de to for ut gå en de åre ne. 21 pro sent av virk som he te ne 
in nen over nat tings og ser ve rings virk som het opp gir å ha 
hatt re krut te rings pro ble mer de siste tre må ne de ne (fi gur 
7). Det te er en del høy ere enn de to siste åre ne.

Man ge len på ar beids kraft er es ti mert til å ut gjø re 
3 050 per so ner som er 650 fle re enn i fjor (ta bell 5). 
Det er man gel i hele lan det, men den er spe si elt stor i 
Oslo (ta bell 6). Med en stram hets in di ka tor på 3,2 er 
det te blant næ rin ge ne som opp le ver det stram mes te 
ar beids mar ke det.

Net to an de len be drif ter som ven ter økt be man ning 
det kom men de året er i år på 16 pro sent, ned fra 17 
pro sent i fjor og 19 pro sent i 2017 (fi gur 5).

Fi gur 7. Virk som he ter som har mis lyk tes i å re krut te re ar beids kraft el ler måt tet an set te noen med an nen for
mell kom pe tan se enn man søk te et ter, et ter næ ring. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Økt man gel in nen va re han de len
Brut to pro duk tet in nen va re han del og re pa ra sjon av 
motorvogner økte med 2,7 pro sent i 2018, som er noe 
høy ere enn i 2017. Sys sel set tin gen har imid ler tid 
holdt seg re la tivt sta bil de to siste åre ne på hen holds
vis 0,1 og +0,4 pro sent. Brut to le dig he ten in nen 
bu tikk og salgs ar beid har også holdt seg re la tivt sta bil 
det siste året.

12 pro sent av be drif te ne i den ne næ rin gen opp gir at de 
har hatt re krut te rings pro ble mer, opp fra 10 pro sent i 
fjor (fi gur 7). Den ne næ rin gen er den som i minst grad 
rap por ter å ha pro ble mer med å re krut te re kva li fi ser te 
sø ke re til le di ge stil lin ger (fi gur 8). 11 pro sent av virk
som he te ne i næ rin gen va re han del og re pa ra sjon av 
mo tor vogn ven ter å ned be man ne, mens 19 pro sent 
ven ter å opp be man ne (ta bell 4). Man ge len på ar beids

kraft in nen va re han del er es ti mert til 6 550 per so ner, 
som er 2 350 fle re enn i fjor. Man ge len er for delt i hele 
lan det (ta bell 5 og 6).

Net to an de len be drif ter som ven ter å opp be man ne de 
nes te tolv må ne de ne er på 8 pro sent, som er noe la ve re 
enn i 2018 og 2017 da an de len lå på 12 pro sent. Det te 
er så le des en av få næ rin ger om har la ve re for vent nin
ger enn i fjor. Vi for ven ter at sys sel set tin gen i den ne 
næ rin gen vil hol de seg sta bil el ler øke noe i 2019.

Noe høy ere sys sel set tings for vent nin ger in nen 
trans port og lag ring
Næ rin gen trans port og lag ring be står av post og dis tri
bu sjons virk som het, samt pas sa sjer og gods trans port 
på vei, jern ba ne, luft trans port el ler sjø trans port. Tall fra 
na sjo nal regn ska pet vi ser at brut to pro duk tet i trans port, 

Fi gur 8. Virk som he ter med re krut te rings pro ble mer som skyl des for få/in gen kva li fi ser te sø ke re el ler om det er 
and re år sa ker, et ter næ ring. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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uten om uten riks sjø fart, økte med 0,3 pro sent i 2018. I 
2016 og 2017 gikk det ned med hen holds vis 0,8 og 
0,1 pro sent. Sys sel set tin gen økte med 0,6 pro sent i 
2018, et ter en ned gang på 0,9 pro sent i 2017.

An de len be drif ter som har opp lev de re krut te rings pro
ble mer har gått litt opp fra i fjor, fra 14 til 18 pro sent 
(fi gur 7). 12 pro sent av virk som he te ne har hatt re krut
te rings pro ble mer grun net for få kva li fi ser te sø ke re (fi
gur 8). Man ge len på ar beids kraft har også økt med 
900 per so ner fra 2018 og er i år es ti mert til 3 050 per
so ner (ta bell 5).

Sys sel set tings for vent nin ge ne er også noe høy ere enn i 
fjor, med en net to an del på 12 pro sent som ven ter å opp
be man ne (mot 8 i 2018 og 4 i 2017) (fi gur 5). Re sul ta
te ne i vå rens un der sø kel se ty der på at sys sel set tings
veks ten in nen trans port og lag ring vil fort set te i år.

Of fent lig sek tor
Of fent lig sek tor be står blant an net av of fent lig for
valt ning, of fent lig fi nan si ert un der vis ning, samt hel
se og so si al tje nes ter. Sek to ren står for over en tred je
del av sys sel set tin gen i Norge.

Un der vis ning – fort satt re krut te rings pro ble mer
In nen un der vis ning for ven ter 18 pro sent av be drif te ne 
å ned be man ne, mens 20 pro sent ven ter at de skal opp
be man ne, noe som gir en net to øk ning på 2 pro sent. 
Det er om trent sam me for vent nin ger som i fjor (ta bell 
4 og fi gur 5).

Vi vet fra tid li ge re un der sø kel ser at sko ler og bar ne ha
ger, i lik het med and re de ler av of fent lig sek tor, pleier å 
være mer for sik ti ge enn be drif te ne i pri vat sek tor når de 
be sva rer un der sø kel sen. For de fles te næ rin ge ne hen ger 
den fak tis ke ut vik lin gen i sys sel set tin gen godt sam men 
med be drif te nes for vent nin ger, mens for of fent li ge sek
tor er den sy ste ma tisk bedre enn un der sø kel se nes re sul
ta ter kun ne til si. Til tross for lunk ne for vent nin ger 
innen undervisning i fjor å rets un der sø kel se vi ser tall 
fra na sjo nal regn ska pet at sys sel set tin gen økte med 
3 400 per so ner (1,6 %) i 2018, som er det sam me som 
året før.

Yr ker in nen un der vis ning har len ge vært blant dem 
med la vest ar beids le dig het. Ved ut gan gen av feb ruar 
var brut to le dig he ten på 0,9 pro sent for den ne yr kes
grup pen, mot en sam let brut to le dig het på 3,0 pro sent.

Un der vis nings næ rin gen er blant næ rin ge ne som har 
en sær lig høy an del virk som he ter som har mis lyk tes 
med re krut te ring på grunn av for få kva li fi ser te sø ke re. 
21 pro sent av virk som he te ne svar te at de ikke had de 
fått an satt øns ket per so nell el ler måt tet an set te noen 
med la ve re el ler an nen for mell kom pe tan se enn de 
søk te et ter (fi gur 7). Man ge len på ar beids kraft er es ti
mert til 1 700 per so ner, som er 50 fær re enn i fjor 
(ta bell 5).

Sto re re krut te rings pro ble mer i hel se- og so si al-
tje nes te ne
Over 20 pro sent av de sys sel sat te i Norge job ber in nen 
næ rin gen hel se og so si al tje nes ter. Sam men med ei en
doms drift, for ret nings mes sig og fag lig tje nes te yt ing 
samt bygg og an legg er det te næ rin gen med størst 
man gel på ar beids kraft med 11 750 per so ner, som er 
1 550 fle re enn for ett år si den (ta bell 5). Det er man
gel i hele lan det. Det er særlig stor mangel på 
sykepleiere. Med en mangel på 4 500 personer er dette 
enkeltyrket, uansett næring, hvor mangelen er størst 
(ta bell 7). Hele 36 pro sent av virk som he te ne in nen 
hel se og so si al tje nes ten opp gir å ikke ha fått an satt 
øns ket kom pe tan se de siste tre må ne de ne. 32 pro sent 
av virk som he te ne opp gir at de har hatt re krut te rings
pro ble mer grun net for få kva li fi ser te sø ke re (fi gur 7 
og 8).

Iføl ge tall fra na sjo nal regn ska pet økte sys sel set tin gen 
in nen for hel se og om sorgs tje nes ter med 0,7 pro sent i 
2018, som til sva rer 4 400 per so ner. Det te er om trent 
sam me vekst som i 2017.

Net to an de len virk som he ter in nen hel se og so si al tje
nes ter som ven ter vekst i sys sel set tin gen det kom
men de året, er om trent som i fjor (7 mot 8 pro sent) 
(fi gur 5). Vi for ven ter fort satt høy et ter spør se len et ter 
ar beids kraft i den ne næ rin gen det kom men de året.
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Ta bell ved legg

Ta bell 5. Es ti mert man gel på ar beids kraft for delt på næ rin ger. 2019

Mangel på 
arbeidskraft 

i antall 
personer

95 % konfidens-
intervall for 

estimert mangel, 
nedre grense

95 % konfidens-
intervall for 
mangel, øvre 

grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Prosentvis andel 
bedrifter med alvorlige 
rekrutterings problemer

Jordbruk, skogbruk og fiske 650 467 855 1,0 16

Bergverksdrift og utvinning 600 349 880 1,1 11

Industrien totalt 2 650 2 233 3 034 1,2 14

-Nærings- og nytelsemidler 600 320 882 1,2 10

-Tekstil- og lærvarer 50 35 56 0,9 10

-Trevarer 100 87 156 0,9 11

-Treforedling og grafisk produksjon 50 28 47 0,4 7

-Petroleum og kjemisk produksjon 100 72 119 0,5 10

-Prod . av annen industri 300 216 362 1,5 13

-Prod . av metallvarer 600 469 763 1,9 20

-Prod . av maskiner og utstyr 750 597 971 1,4 21

-Prod . av elektriske og optiske 
produkter

100 98 166 0,8 14

Elektrisitet, vann og renovasjon 300 217 371 0,9 9

Bygge- og anleggsvirksomhet 10 450 7 924 13 780 4,4 19

Varehandel, motorvognreparasjoner 6 550 3 768 8 663 1,8 8

Transport og lagring 3 050 1 829 4 648 2,2 12

Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 050 2 273 4 118 3,2 15

Informasjon og kommunikasjon 2 250 1 472 3 245 2,4 17

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 350 218 423 0,7 9

Eiendomsdrift, forretningsmessig og 
faglig tjenesteyting

13 950 9 322 21 997 4,4 16

Offentlig forvaltning 1 200 872 1 672 0,7 12

Undervisning 1 700 1 447 2 046 0,8 18

Helse- og sosialtjeneste 11 750 10 236 13 860 2,1 32

Personlig tjenesteyting 1 050 781 1 310 0,9 9

Totalt 59 450 52 589 67 597 2,2 17

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Ta bell 6. Es ti mert man gel på ar beids kraft for delt på næ rin ger og fyl ket/re gi o ner. 2019 

Øst-viken Vest-viken Oslo Innlandet
Vestfold og 

Telemark
Agder

Jordbruk, skogbruk og fiske 50 50 0 100 100 50

Bergverksdrift og utvinning 0 50 0 0 0 0

Industrien 300 150 150 150 300 200

Nærings- og nytelsemidler 100 0 50 50 50 0

Tekstil- og lærvarer 0 0 0 0 0 0

Trevarer 0 0 0 0 0 0

Treforedling og grafisk produksjon 0 0 0 0 0 0

Petroleum og kjemiske produksjon 0 0 0 0 0 0

Prod . av annen industri 0 0 50 0 50 0

Prod . av metallvarer 50 0 0 50 100 50

Prod . av maskiner og utstyr 50 50 50 50 50 100

Prod . av elektriske og optiske produkter 0 0 0 0 0 0

Elektrisitet, vann og renovasjon 50 0 50 50 0 0

Bygge- og anleggsvirksomhet 1 350 850 1 000 700 800 800

Varehandel, motorvognreparasjoner 750 700 1 250 350 650 300

Transport og lagring 400 200 700 300 200 50

Overnattings- og serveringsvirksomhet 150 350 1 000 300 200 50

Informasjon og kommunikasjon 50 500 550 0 50 50

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 50 150 0 0 0

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 
tjenesteyting

1 050 1 200 3 250 850 850 650

Offentlig forvaltning 100 100 350 50 50 0

Undervisning 250 200 150 100 100 50

Helse- og sosialtjeneste 1 350 900 850 800 700 500

Personlig tjenesteyting 100 100 250 100 100 0

I alt 5 900 5 300 9 650 3 850 4 150 2 750
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Rogaland Vestland
Møre og 
Romsdal

Trøndelag Nordland Troms

Jordbruk, skogbruk og fiske 50 50 50 50 100 50

Bergverksdrift og utvinning 350 50 50 0 0 0

Industrien 350 350 200 150 200 100

Nærings- og nytelsemidler 50 50 50 50 50 50

Tekstil- og lærvarer 0 0 0 0 0 0

Trevarer 0 0 0 0 0 0

Treforedling og grafisk produksjon 0 0 0 0 0 0

Petroleum og kjemiske produksjon 0 0 0 0 0 0

Prod . av annen industri 50 50 0 0 0 0

Prod . av metallvarer 100 100 50 50 50 0

Prod . av maskiner og utstyr 100 100 100 50 50 50

Prod . av elektriske og optiske produkter 0 0 0 0 0 0

Elektrisitet, vann og renovasjon 50 50 0 50 50 0

Bygge- og anleggsvirksomhet 450 1 600 500 600 1 050 350

Varehandel, motorvognreparasjoner 500 400 250 350 650 300

Transport og lagring 100 350 150 200 150 150

Overnattings- og serveringsvirksomhet 100 300 150 150 150 200

Informasjon og kommunikasjon 600 50 50 250 0 50

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 50 0 0 0 0 0

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 
tjenesteyting

850 1 900 650 950 900 500

Offentlig forvaltning 50 50 100 50 100 50

Undervisning 150 100 150 100 100 100

Helse- og sosialtjeneste 850 1 250 1 100 900 1 400 550

Personlig tjenesteyting 50 100 50 50 50 50

I alt 4 600 6 550 3 450 3 950 4 850 2 500

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Ta bell 7. Es ti mert man gel på ar beids kraft for ut valg te yr ker. Sor tert et ter an tall per so ner be drif te ne mang ler. 
2019

Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Sykepleiere 4 500 3 678 5 261 5,8

Tømrere og snekkere 3 200 1 733 5 728 5,5

Helsefagarbeidere 2 650 1 619 3 869 2,7

Elektrikere 2 400 1 328 3 583 6,3

Andre helseyrker 2 300 1 425 3 459 71,5

Rørleggere og VVS-montører 2 150 1 165 3 779 11,6

Lastebil- og trailersjåfører 1 600 1 036 2 363 5,6

Andre salgsmedarbeidere 1 500 963 2 174 59,0

Butikkmedarbeidere 1 300 575 2 396 0,9

Spesialsykepleiere 1 100 611 1 819 5,0

Kokker 1 100 684 1 793 3,9

Hjelpearbeidere i anlegg 1 050 78 2 539 14,1

Taktekkere 900 137 2 286 31,0

Andre håndverkere 900 530 1 399 37,9

Grunnskolelærere 850 633 1 119 1,0

Betongarbeidere 850 392 1 489 11,6

Programvareutviklere 800 452 1 233 4,4

Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 800 227 1 334 5,6

Vernepleiere 700 529 906 4,6

Servitører 700 366 1 207 3,1

Sveisere 700 397 1 141 10,0

Anleggsmaskinførere 700 383 1 162 2,9

Anleggsmaskin- og industrimekanikere 650 447 948 2,9

Bussjåfører og trikkeførere 650 127 1 282 5,1

Legespesialister 600 466 786 3,5

Politibetjenter mv . 600 95 1 054 4,7

Andre administrative ledere 550 237 1 085 2,3

Førskolelærere 550 319 764 1,6

Frisører 550 285 772 3,9

Overflatebehandlere og lakkerere 550 125 1 138 8,7

Revisorer, regnskapsrådgivere 500 140 797 1,9

Psykologer 450 238 667 4,3

Andre ingeniører 450 209 1 131 2,2

Andre sikkerhetsarbeidere 450 52 1 469 21,4

Malere og byggtapetserere 450 163 1 012 5,5

Sivilingeniører (bygg og anlegg) 400 226 647 2,0

Systemanalytikere/-arkitekter 400 284 585 2,0

Vektere 400 127 772 3,1

Platearbeidere 400 206 592 9,3

Applikasjonsprogrammerere 350 168 554 48,6

Postbud og postsorterere 350 23 831 6,7
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Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Gulv- og flisleggere 350 78 1 084 12,2

Renholdere i bedrifter 350 136 568 0,6

Ledere av bygge- og 300 115 561 1,6

Matematikere, statistikere mv . 300 54 580 23,5

Bygningsingeniører 300 159 659 1,3

Kontormedarbeidere 300 137 506 0,7

Bartendere 300 77 662 5,3

Telefon- og nettselgere 300 103 482 2,8

Murere 300 131 545 5,0

Andre bygningsarbeidere 300 68 570 8,5

Bilmekanikere 300 169 549 1,5

Ledere av industriproduksjon mv . 250 157 380 1,6

Andre programvare- og applikasjonsutviklere 250 84 425 1,2

Elektronikkingeniører 250 134 496 1,7

Regnskapsmedarbeidere 250 91 473 1,3

Reiseledere og guider 250 14 673 8,0

Isolatører mv . 250 14 666 20,1

Kopper- og blikkenslagere 250 104 404 5,0

Automatikere 250 104 417 2,8

Energimontører 250 30 675 5,8

Montører av mekaniske produkter 250 96 506 37,9

Bil-, drosje- og varebilførere 250 116 466 1,6

Kjøkkenassistenter 250 120 515 2,2

Sivilingeniører (industri og produksjon 200 89 303 19,5

Sivilingeniører (telekommunikasjon) 200 23 429 18,5

Jordmødre 200 56 339 6,8

Organisasjonsrådgivere mv . 200 27 379 2,0

Driftsteknikere, IKT 200 37 413 1,5

Nettverks- og systemteknikere, IKT 200 100 406 38,3

Gips- og sparklingsarbeidere 200 10 871

Andre montører 200 73 406 65,5

Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 150 71 287 2,9

Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 150 80 270 0,6

Lektorer mv . (videregående skole) 150 92 235 0,5

Spesiallærere / spesialpedagoger 150 102 353 3,8

Finans- og investeringsrådgivere 150 31 247 2,4

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 150 36 254 0,3

Salgskonsulenter innen IKT-produkter 150 10 629 59,2

Sikkerhetsanalytikere mv . 150 58 255 5,6

Jurister og advokater 150 35 269 0,7

Andre personlige tjenesteytere 150 25 362 20,7

Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv . 150 53 335 1,6

Barnehage- og skolefritidsassistenter mv . 150 49 247 0,1
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Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Andre pleiemedarbeidere 150 58 305 0,4

Bakere, konditorer mv . 150 48 226 4,1

Møbelsnekkere 150 58 236 9,0

Salgs- og markedssjefer 100 26 162 0,6

Ledere av utdanning og undervisning 100 29 227 1,2

Restaurantsjefer 100 35 152 1,5

Sivilingeniører (elkraftteknikk) 100 25 241 3,6

Sivilingeniører (elektronikk) 100 30 176 2,2

Sivilarkitekter 100 27 152 1,1

Allmennpraktiserende leger 100 32 146 0,8

Yrkesfaglærere 100 20 145 7,4

Andre lærere 100 33 187 2,4

Personal- og karriererådgivere 100 8 282 1,0

Reklame- og markedsføringsrådgivere 100 28 217 1,3

Nett- og multimediautviklere 100 13 172 16,5

Systemadministratorer 100 24 155 4,9

Maskiningeniører 100 48 191 1,0

Arbeidsleder, bygg og anlegg 100 35 244 2,0

Religiøse yrker 100 13 233 4,9

Andre yrker innen estetiske fag 100 19 177 3,7

Hotellresepsjonister 100 6 226 1,9

Lønningsmedarbeidere 100 5 194 1,9

Logistikkmedarbeidere 100 27 207 0,7

Kjøreskolelærere 100 21 191 4,3

Butikkavdelingssjefer 100 5 309 2,6

Dørselgere 100 5 366 24,4

Brannkonstabler 100 10 237 2,0

Skogbrukere 100 13 163 3,9

Kuldemontører mv . 100 23 206 2,7

Metalldreiere mv . 100 21 252 15,8

Tele- og IKT-installatører 100 8 247 2,7

Slaktere, fiskehandlere mv . 100 35 221 4,1

Operatører innen kjemisk industri 100 20 157 1,3

Montører av elektriske og elektroniske produkter 100 24 147 5,4

Kran- og heisførere mv . 100 9 265 2,3

Finans- og økonomisjefer 50 14 72 0,3

Personalsjefer 50 14 90 0,6

Strategi- og planleggingssjefer 50 4 65 6,2

Forsknings- og utviklingsledere 50 25 109 2,8

Ledere av olje- og gassutvinning mv . 50 6 144 1,3

Ledere av IKT-enheter 50 3 91 0,5

Ledere av omsorgstjenester for barn 50 3 99 1,1

Ledere av helsetjenester 50 14 109 0,9
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Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Ledere av eldreomsorg 50 3 84 1,0

Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 50 5 134 1,8

Sivilingeniører (maskin- og marin- teknikk) 50 11 86 1,1

Sivilingeniører (geofag, petro- leumsteknologi, 
metallurgi mv .)

50 8 155 0,6

Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi 50 15 121 0,8

Arealplanleggere 50 16 105 1,4

Grafiske- og multimediadesignere 50 7 119 0,6

Tannleger 50 21 151 1,0

Spesialister i pedagogikk 50 11 68 0,8

Andre språklærere 50 13 113

Andre musikklærere 50 9 74 3,8

Rådgivere innen kompetanseutvikling 50 4 156 28,0

Databasedesignere og -administratorer 50 17 135 8,7

Nettverksansvarlige 50 14 119

Rådgivere/forskere, samfunns-vitenskap 50 3 71 2,8

Rådgivere innen sosiale fagfelt 50 4 86 0,3

Geistlige yrker 50 3 76 0,7

Journalister 50 4 85 0,4

Elkraftingeniører 50 30 162 1,1

Arbeidsleder, bergfag 50 5 167 15,5

Agroteknikere 50 7 142 7,7

Dyrepleiere 50 4 111 2,7

Helsesekretærer 50 8 69 0,2

Regnskapsførere 50 17 133 0,2

Forsikringsagenter 50 5 91 0,4

Selgere (engros) 50 7 76 0,1

Innkjøpere 50 4 96 0,4

Andre yrker innen forretningstjenester 50 12 111 4,3

Saksbehandlere innen sosiale ytelser 50 5 150 0,4

Andre yrker innen offentlig forvaltning 50 16 122 1,2

Trenere og idrettsdommere 50 4 92 0,3

Sjefskokker 50 11 93 1,3

Internett-teknikere 50 8 188 8,3

Dataregistrere 50 2 92 6,8

Kundebehandlere, bank og postkontor 50 2 78 1,4

Reisebyråmedarbeidere mv . 50 2 123 0,7

Kundesentermedarbeidere 50 4 177 3,0

Andre opplysningsmedarbeidere 50 2 102

Forsikrings- og finansmedarbeidere 50 4 176 14,8

Lagermedarbeidere og materialforvaltere 50 19 143 0,2

Kosmetologer mv . 50 2 89 0,4

Vaktmestre 50 3 105 0,2
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Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Gartnere 50 11 74 0,5

Melke- og husdyrprodusenter 50 17 100 0,2

Andre dyreoppdrettere og røktere 50 4 76 9,3

Feiere, fasaderenholdere mv . 50 4 221 8,7

Trykkere 50 3 90 3,4

Serviceelektronikere 50 14 100 3,8

Skreddere, buntmakere mv . 50 4 75 5,7

Møbeltapetserere mv . 50 13 103 9,0

Prosessoperatører (oppredning) 50 15 135

Operatører innen metallflatebehandling 50 33 115

Operatører innen plastprodukter 50 18 72 2,2

Operatører innen næringsmiddelproduksjon 50 26 94 0,4

Andre stasjonære maskinoperatører 50 36 102

Jordbruks- og skogbruksmaskin- førere 50 14 119 5,7

Truckførere 50 8 90 0,8

Renholdere i private hjem 50 4 178 31,3

Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 50 3 114 5,5

Andre hjelpearbeidere i industri 50 2 76 1,7

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Analyse
I de til fel le ne der re sul ta te ne på lands ba sis, næ ring 
og re gi on/fyl ke skal pre sen te res i form av an de ler, 
og ikke ab so lutt ver di er, vek tes re sul ta te ne. Et eks
em pel på en slik pro blem stil ling er kart leg ging av 
an del virk som he ter som for ven ter sys sel set tings
vekst i det kom men de år. Et ter som næ rin ge ne va ri e
rer i stør rel se, er det nød ven dig å til de le de sto re 
næ rin ge ne mer vekt enn de små. Vek tin gen kon stru
e res ut fra for hol det mel lom an tall virk som he ter i 
næ rin gen og an tall virk som he ter to talt. Et ter som 
ut val get har en over re pre sen ta sjon av sto re virk som
he ter, må re sul ta te ne in nen for hver næ ring også vek
tes i for hold til an de len små og sto re virk som he ter i 
po pu la sjo nen.

Man gel på ar beids kraft es ti me res ved hjelp av en 
mo dell som tar hen syn til virk som he te nes geo gra fis ke 
kjen ne tegn, næ rings vise kjen ne tegn, an tall an sat te og 
ob ser vert man gel. Re sul ta tet bru kes til å pre di ke re 
man ge len på ar beids kraft i de be drif te ne som ikke ble 
tatt inn i ut val get.

Me to disk ved legg

Utvalg
I be drifts un der sø kel sen trek kes et ut valg av virk
som he ter fra Be drifts og fo re taks re gis te ret (En hets
re gis te ret). Ut val get trek kes til fel dig, men alle virk
som he ter med 400 an sat te el ler mer er med i ut val
get. I til legg er alle virk som he ter med 100 an sat te 
el ler mer i næ rin ge ne of fent lig for valt ning, un der vis
ning, hel se og so si al tje nes ter og per son lig tje nes te
yt ing med i ut val get. De er med for di det te ofte er 
virk som he ter som skil ler seg fra and re, som for eks
em pel sy ke hus, når det gjel der hvil ke yr ker de et ter
spør. Stør rel sen på ut val get er be stemt slik at det 
skal sik res re pre sen ta ti vi tet på alle næ rin ger (2sif ret 
NACE).

Inn sam ling av data
Det stil les i alt fem spørs mål i un der sø kel sen, se spør
re skje ma i slut ten av ved leg get. De ut valg te be drif
te ne blir bedt om å sva re på in ter nett el ler pos talt. 
Spørs må le ne i un der sø kel sen gir an slag på be drif te nes 
sys sel set tings for vent nin ger for det kom men de året, 
og om be drif ten har re krut te rings pro blem in nen for 
spe si fik ke yr ker. I un der sø kel sen har NAVs fyl kes
kon to rer an sva ret for da ta inn sam lin gen.

Fi gur 9: Es ti mert man gel på ar beids kraft med kon fi dens in ter val ler. Et ter fyl ke/region

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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NAV har be reg net kon fi dens in ter vall for es ti mert 
man gel på ar beids kraft. Den fak tis ke man gel vil med 
95 pro sent sann syn lig het lig ge in nen for de re spek ti ve 
kon fi dens in ter val le ne som er pre sen tert i fi gu re ne. 
Ne der ste mu li ge gren se for et kon fi dens in ter vall kan 
ikke være la ve re enn ob ser vert man gel i ut val get. 
Ar beids og vel ferds di rek to ra tet kan kon tak tes der
som det øns kes mer ut dy pen de in for ma sjon om es ti
me ring av man gel på ar beids kraft og be reg ning av 
kon fi dens in ter val ler.

Usik ker het
Det vil knyt te seg usik ker het til es ti ma te ne fra NAVs 
be drifts un der sø kel se. Jo mer de tal jert kjen ne tegn det 
sø kes på, des to stør re er usik ker he ten knyt tet til es ti
ma tet. For eks em pel er det stør re usik ker het knyt tet til 
es ti ma te ne for yr ker enn det vil være for es ti ma te ne 
for næ rin ger. Det te for di det er fær re virk som he ter 
som har opp gitt man gel på et yrke enn in nen en 
næ ring, og es ti ma tet blir der med mer føl somt der som 
en be drift opp gir svært høy man gel sam men lik net 
med and re.

Fi gur 10: Es ti mert man gel på ar beids kraft med kon fi dens in ter val ler. Et ter næ ring

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Spør re skje ma

1.  Hvor man ge an sat te er det i be drif ten i dag?
Ta med dis se grup pe ne: Fast an sat te, mid ler ti dig an
sat te, lær lin ger, per mit ter te, per so ner på ar beids mar
keds til tak som dere har lønns ut gif ter for og per so ner 
som er ut leid til and re virk som he ter, men som er an
satt hos dere. Føl gen de tas ikke med: Inn leid ar beids
kraft.

An tall an sat te i dag: ________

2.  Hvor man ge an sat te ven ter dere å ha om ett 
år?

Ta med de sam me grup pe ne som i spørs mål 1. Gi en 
vur de ring ut fra be drif tens for vent nin ger i dag.

Sett kun ett kryss.
¨  Fle re enn i dag

¨  Like man ge som i dag

¨  Fær re enn i dag

3.  Har be drif ten de siste tre må ne de ne for søkt 
å re krut te re inn per so ner uten å få tak i rett/
øns ket kom pe tan se?

Vi øns ker svar selv om dere ikke ven ter en øk ning i 
an tall an sat te det kom men de året. Med for søkt å 
re krut te re me nes her at be drif ten ak tivt har for søkt å 
re krut te re ny(e) med ar bei der(e) ved å lyse ut stil ling, 
head hun te el ler lig nen de, uten å lyk kes.

¨  Ja, vi fikk ikke an satt noen Gå til spørs mål 4.

¨  Vi fikk ikke an satt noen med de kva li fi ka sjo ne ne 
vi søk te et ter, men har an satt noen med la ve re el ler 
an nen for mell kom pe tan se Gå til spørs mål 4.

¨  Nei Gå til spørs mål 6.

4.  Hva skyl des det te:

¨  In gen/for få kva li fi ser te sø ke re Gå til spørs mål 5.

¨  An net Gå til spørs mål 5.

5.  In nen hvil ke yr ker har dere for søkt å re krut-
te re inn per so ner uten å få tak i rett/øns ket 
kom pe tan se, og hvor man ge stil lin ger drei er 
det seg om?

Spesifiserhvilkeyrkerdetgjelder.Tabådemedstil
lin ger hvor dere ikke har fått an satt noen og stil lin ger 
hvor dere har måt tet an set te per so ner med la ve re 
ellerandrekvalifikasjonerennderesøkteetter.Hvis
dere for eks em pel har søkt et ter en før sko le læ rer, men 
i ste det har måt tet an set te en as si stent, skal dere føre 
oppénførskolelærer.Korttidsengasjementpåunder4
uker skal ikke tas med.
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NY SAM HAND LINGS MO DELL FOR PA SI EN TER 
MED PSY KIS KE LI DEL SER: PÅ VIR KES SY KE FRA
VÆR EL LER AR BEIDS AV KLA RINGS PEN GER?
In ger Cath rine Kann1, Mina Piik si Dah li2 og Tor leif Ruud3

Sam men drag
Vi har un der søkt om tet te re sam hand ling ved fast le ge sent re ved be hand ling av psy kis ke li del ser 
har på vir ket an tall da ger med sy ke fra vær og ar beids av kla rings pen ger. Sam hand lings mo del len 
be sto i at psy ko log og psy kia ter ar bei det del tid ved le ge sent re og sam ar beid med tje nes ter i by
de len. Mo del len ble prøvd ut ved et le ge sen ter i hver av tre by de ler i Gro rud da len i Oslo, mens tre 
le ge sent re i de sam me by de le ne var kon troll grup pe.

Hen sik ten med sam hand lings mo del len er at pa si en ter skal få et bedre sam let hel se til bud, med 
tid li ge re identifisering av psy kis ke hel se pla ger, ras ke re hel se hjelp, mer ef fek tiv dia log mel lom 
hel se tje nes te ne og økt bi stand i pri mær hel se tje nes ten uten å måt te hen vi ses vi de re til spe sia
list hel se tje nes ten. Identifisering av psy kis ke hel se pla ger hos fle re pa si en ter og tid li ge re in ter
ven sjon kan tro lig bi dra til at en stør re del av sy ke fra vær knyt tes til psy kis ke dia gno ser, men 
mer ade kvat be hand ling kan tro lig også bi dra til å be gren se lang va ri ge sy ke fra vær og fra fall fra 
ar beids li vet.

Vi fin ner at fær re blir syk meldt i in ter ven sjons grup pen, men ser li ke vel en øk ning i an tall sy ke da
ger på nes ten 4 pro sent. Det te skyl des økt va rig het på sy ke fra væ ret og re du sert bruk av gra dert 
sy ke mel ding. Vi fin ner sam ti dig 8 pro sent re duk sjon i an tall da ger med ar beids av kla rings pen ger. 
Både øk nin gen i an tall sy ke da ger og re duk sjo nen i da ger med ar beids av kla rings pen ger skjer 
blant de med psy kis ke li del ser, noe som sann syn lig gjør at end rin gen skyl des in ter ven sjo nen.

Tet te re sam hand ling mel lom pri mær hel se tje nes ten og psy kisk hel se vern vil kun ne gi en for bed
ring av hel se til bu det, med tid li ge re identifisering og be hand ling av psy kis ke hel se pla ger. Selv 
om sy ke fra væ ret økes, kan det ten kes at man ved tid li ge re og mer mål ret tet in ter ven sjon vil 
for hind re at psy kis ke hel se pla ger ut vik ler seg til mer al vor li ge og lang va ri ge li del ser og for hind re 
over gang til ar beids av kla rings pen ger el ler ufø re trygd.

1 Forsker, Arbeids og velferdsdirektoratet
2 Stipendiat, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
3 Seniorforsker, Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus, og professor emeritus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
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Inn led ning
Det har vært gjen nom ført et stør re forsk nings pro sjekt 
der en norsk ver sjon av sam hand lings mo del len «Fa
mi ly Health Teams» fra Ca na da, er prøvd ut. I den ne 
ar tik ke len, som er en li ten del av forsk nings pro sjek tet, 
un der sø ker vi om mo del len har hatt inn virk ning på 
an tall da ger med sy ke fra vær og ar beids av kla rings
pen ger.

Den nors ke ver sjo nen av sam hand lings mo del len er 
til pas set norsk hel se ve sen, da det ville være van ske lig 
å etab le re en egen or ga ni sa sjon med egne an sat te slik 
de har gjort i Ca na da (se fak ta boks), og hel se tje nes
te ne har måt tet bi dra med egne res sur ser inn i sam
hand lin gen.

Vi har gjen nom ført ut prø vin gen som en stra ti fi sert 
klyn geran do mi sert stu die der le ge sent re med sam
hand lings mo del len «tverr fag lig hel se team» (in ter ven
sjons grup pe) sam men lig nes med le ge sent re uten slike 
hel se team (kon troll grup pe). I den ne ar tik ke len un der
sø ker vi om mo del len har hatt inn virk ning på sy ke fra
vær og NAVyt el ser ved sy ke fra vær.

Hen sik ten med sam hand lings mo del len er at pa si en ter 
skal få et bedre sam let hel se til bud med tid li ge re iden
tifisering av psy kis ke hel se pla ger, ras ke re hel se hjelp, 
mer ef fek tiv dia log mel lom hel se tje nes te ne, og økt 
bi stand i pri mær hel se tje nes ten uten å måt te hen vi ses 
til spe sia list hel se tje nes ten. En po ten si ell ef fekt av 
bedre sam hand ling i hel se tje nes te ne rundt pa si en ter 
med psy kis ke hel se pla ger kan være at noen pa si en ter 
unn går el ler får be gren set sitt sy ke fra vær. Re du sert 
sy ke fra vær var dog ikke den pri mæ re hen sik ten med 
mo del len.

Sy ke fra vær og tryg de yt el ser ved psy kis ke li del ser
Psy kis ke li del ser er et stort sam funns pro blem som 
for år sa ker mye li del se (Demyttenaere mfl. 2004) og 
tapt del ta kel se i ar beids li vet. De tre tryg de yt el se ne 
sy ke pen ger, ar beids av kla rings pen ger og ufø re trygd 
står for rundt en tred je del av stø nads bud sjet tet til 
NAV (Dahl og Fla te bø 2016). Psy kis ke li del ser er en 
av de stør ste dia gno se grup pe ne på sy ke fra vær, og de 
står for 22 pro sent av tap te dags verk og 16 pro sent av 
sy ke fra værs til fel ler i 2018 (Nav 2019a). Psy kis ke 
li del ser er den dia gno se grup pen som med fø rer de 

leng ste sy ke fra væ re ne og har flest tap te dags verk per 
til fel le (18 da ger per til fel le, mot 9 da ger i grup pen 
«syk dom mer i for døy el ses or ga ne ne», og 13 da ger i 
grup pen «all ment uspe si fi sert»). Gruppen med dia
gno ser in nen for psy kis ke li del ser står for 42 pro sent 
av mot ta ker ne av ar beids av kla rings pen ger og 34 pro
sent av mot ta ker ne av ufø re trygd (Lind bøl og El ling
sen 2019, Nav 2019b).

Det er vik tig å se yt el se ne i sam men heng, da ut vik lin
gen i sy ke fra væ ret har kon se kven ser for hvor man ge 
som se ne re mot tar ar beids av kla rings pen ger, og det te 
igjen vil på vir ke an tal let som vil mot ta ufø re pen sjon. 
Eks em pel vis vil det ved re du sert sy ke fra vær være 
fær re som bru ker opp sy ke pen ge ret tig he te ne sine, og 
fær re som går vi de re til ar beids av kla rings pen ger og 
ufø re trygd (Kann 2013).

Nå væ ren de kunn skap om tett  
sam hand ling
Manglede sam ar beid inn ad i hel se ve se net er sett på 
som et vik tig hin der for å bedre den psy kis ke hel sen i 
be folk nin gen (Lake mfl. 2017). De siste åre ne har vi 
sett en vok sen de in ter es se for økt sam ar beid mel lom 
pri mær hel se tje nes ten og spe sia list hel se tje nes ten, in klu
dert in te gre ring av psy kia tris ke tje nes ter i pri mær hel se
tje nes ten (Hel se di rek to ra tet 2019, WHO 2008).

Forsk ning på tett sam hand ling mel lom hel se tje nes ter 
om psy kisk hel se har vist va ri e ren de re sul ta ter. En lit
te ra tur gjen nom gang fant ikke til strek ke lig be vis for å 
de mon stre re sig ni fi kan te for de ler av tett sam hand ling, 
bort sett fra for bed ret me di ka ment fore skri ving (Smith 
mfl. 2009). En an nen lit te ra tur gjen nom gang fant 
re duk sjon i le ge kon sul ta sjo ner, me di ka ment kost na der 
og hen vis nin ger til psy kisk hel se vern for pa si en ter 
som fikk be hand ling ved le ge sen te ret av en hel se ar
bei der med kom pe tan se i psy kia tri, men ikke for and
re pa si en ter med psy kis ke pro ble mer (Hark ness og 
Bo wer 2009). En tred je lit te ra tur gjen nom gang om 
sam hand ling ved le ge sent re i USA kon klu der te med 
at in te grer te tje nes ter syn tes å for bed re de pre sjons be
hand ling i pri mær hel se tje nes ten, men sam men hen gen 
mel lom det te og grad av sam hand ling var usik ker 
(But ler mfl. 2011). Vi har ikke fun net noen lit te ra tur
gjen nom gang om hvil ken be tyd ning sam hand ling har 
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for ar beids liv og sy ke fra vær. Men en stu die fant at 
sam hand ling var for bun det med la ve re kort tids sy ke
fra vær, re du sert over gang til lang tids sy ke fra vær og at 
fle re kom til ba ke i ar beid (Dewa mfl. 2009).

Iføl ge bru ker or ga ni sa sjo ner er man ge len på sam ar
beid et vik tig for bed rings om rå de, da både pa si en ter 
og de res på rø ren de ofte opp le ver frag men te ring av 
hel se tje nes te ne. I Norge har man sett uli ke for mer for 
sam ar beid mel lom dis trikts psy kiat ris ke sent re (DPS), 
fast le ger, and re pri mær hel se tje nes ter og NAV. Men 
man gel på sy ste ma tisk forsk ning på slike mo del ler 
gjør at vi har lite kunn skap om hvor dan de fun ge rer.

Forsk ning på tett sam hand ling har ho ved sa ke lig fo ku
sert på angst og de pre sjons li del ser, og først og fremst 
på enk le re sam ar beids for mer mel lom to par ter, van
lig vis mel lom en lege og sy ke plei er (Hvi ding mfl. 
2008 og Cra ven mfl. 2006) el ler mel lom en te ra peut 
og en lege (von Orden mfl. 2009). Noen av de vik tig
ste fak to re ne i sam ar bei det mel lom hel se tje nes ter 
sy nes å være etab le ring av sam ar beids re la sjo ner, fel
les mål, et struk tu rert sam ar beid og sam lo ka li se ring 
el ler fy sisk nær het mel lom sam ar beids part ne re (Sea
burn mfl. 1996).

All menn le gen er en nøk kel per son i pri mær hel se tje
nes ten også i Norge, in klu dert for psy kisk hel se. De 
fles te hen vis nin ger til spe sia list hel se tje nes ten kom
mer fra all menn le gen, og all menn le gen er også vik tig 
ved hen vis ning til og sam ar beid med and re kom mu
na le tje nes ter. Det er stor va ria sjon i hvor dan all menn
le ger ar bei der med pa si en ter med psy kis ke li del ser, 
del vis ut fra in ter es se, men også av hen gig av hvil ken 
støt te le gen har til gang til fra and re fag folk og tje nes
ter (Fleury mfl. 2012a, 2012b).

Sam hand lings mo del len «Fa mi ly Health Teams»
Mo del len «Fa mi ly Health Teams» har blitt ut vik let i 
Ha mil ton i Ca na da gjen nom 25 år, og den er nå en 
godt etab lert mo dell for tett sam hand ling også i and re 
de ler av Ca na da (Kates 2011a, 2011b). Se kort be skri
vel sen av mo del len i fak ta boks.

Må let for mo del len har vært å gi bedre hel se tje nes ter 
nær der pa si en ten bor, både for å mins ke frag men te
ring av tje nes te ne og sam ti dig in te gre re be hand lin gen 

av so ma tis ke og psy kis ke hel se pla ger. Den har over 
tid gitt en be ty de lig økt til gang til tje nes ter for per so
ner med psy kis ke hel se pla ger, og den har re du sert 
ven te ti der. Den har re du sert bruk av psy kisk hel se
vern, for bed ret kom mu ni ka sjon og ko or di ne ring mel
lom tje nes te ne. Den er høyt verd satt av pa si en ter, som 
også opp le ver det mind re stig ma ti se ren de å mot ta 
be hand ling ved le ge sent re enn i psy kisk hel se vern. 
All menn le ge ne opp le ver mer kom pe tan se og trygg het 
i å be hand le pa si en ter med psy kis ke hel se pla ger 
(Kates 2011a, 2011b).

Mo del len er i tråd med må le ne for norsk hel se po li tikk, 
ved å til by økt vur de ring og be hand ling in nen pri mær
hel se tje nes ten ved nært sam ar beid, både med psy kisk 
hel se vern og tje nes ter fra kom mu ne/by del. En slik mo
dell med tett sam hand ling om fy sis ke og psy kis ke hel
se pla ger er tro lig også godt eg net over for pa si en ter og 
fa mi li er fra et nis ke mi no ri te ter, som ge ne relt har høy
ere fore komst av psy kis ke li del ser, men la ve re bruk av 
spe sia list tje nes ter (Ayazi og Bøg wald 2008).

Samhandlingsmodellen «Family Health 
Teams» i Hamilton, Canada
Hamilton Family Health Teams er en offentlig finansiert 
organisasjon med helsepersonell som er ansatt i organisa-
sjonen på heltid eller deltid og arbeider utplassert ved lege-
sentre. Organisasjonen deltar i samhandlingen ved et lege-
senter med sykepleiere eller andre helsearbeidere med 
kompetanse i psykiatri, psykiater, farmasøyt, ernæringsfy-
siolog, fysioterapeut, ergoterapeut og personale med kom-
petanse om barn/unges psykiske helse og om rusproble-
mer. De ulike profesjonene samarbeider om å gi et koordi-
nert helsetilbud ved både fysisk og psykisk sykdom.

Samhandlingsmodellen «Tverrfaglig hel-
seteam» som er prøvd ut i Groruddalen
I Norge er modellen tilpasset slik at hver part (fastlegene, 
spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester) bruker 
egne ressurser i en samhandling lokalisert til legesentre 
uten at det er etablert noen ny organisasjon.

Ved hvert legesenter arbeider en psykologspesialist fra det 
lokale distriktspsykiatriske senteret (DPS Groruddalen) i 
50  % stilling og en psykiater fra DPS Groruddalen et par 
timer i uka (samme psykiater ved alle tre legesentre). 
Fagpersoner fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
og ruspoliklinikk deltar i en del samarbeidsmøter og/eller 
kobles inn ved behov. Ledere og andre ansatte fra bydele-
nes helsetilbud innen psykisk helse og rus samt fra NAV-
kontor deltar i samarbeidsmøter eller kobles inn ved behov.
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Vi spør om mo del len, med tett sam hand ling mel lom 
le ge sent re, psy kisk hel se vern og kom mu na le tje nes ter, 
har på vir ket sy ke fra vær og ar beids av kla rings pen ger.

1 Fø rer inn fø ring av sam hand lings mo del len til min
d re sy ke fra vær, og skjer even tu ell re duk sjon blant 
sy ke meld te med psy kis ke li del ser?

2 Fø rer tet te re sam hand ling til mind re bruk av 
ar beids av kla rings pen ger (AAP), og skjer even tu ell 
re duk sjo nen blant AAPmot ta ke re med psy kis ke 
li del ser?

Utvalg
For søket er ut for met som en stra ti fi sert klyn geran do
mi sert stu die der det ble re krut tert to le ge sent re i hver 
av de tre by de le ne Gro rud, Stov ner og Alna i Gro rud
da len i Oslo. For hver by del ble ett av le ge sent re ne 
til fel dig valgt ut til å prø ve ut sam hand lings mo del len 
«tverr fag lig hel se team» (in ter ven sjons grup pen) og 
det and re le ge sen te ret til å ikke prø ve ut sam hand
lings mo del len (kon troll grup pen). Det var 3–8 le ge
sent re i hver by del, og in nen hver by del ble le ge sent
re ne kon tak tet et ter tur med start i mid dels sto re 
le ge sent re.

Det er sam let inn re gis ter data fra alle pa si ent kon tak ter 
for pa si en ter 16–65 år ved de seks le ge sent re ne i 
12 må ne der (2014/2015) fra før ut prø vin gen star tet, 
og i 12 må ne der (2016/2017) fra om trent 6 må ne der 
et ter opp start av ut prø vin gen. Det be tyr at de som ikke 
har kon tak tet le gen i dis se pe ri ode ne ikke er med i 
ut val get. Over halv par ten av de sys sel sat te i vårt 
ut valg er sy ke meldt i lø pet av året (ta bell 1). Det te er 
høy ere enn i be folk nin gen ge ne relt, der om lag 35 
pro sent av ar beids styr ken er syk meldt i lø pet av et år 
(Bra ge mfl. 2013). Si den det er en be tin gel se for rett 
til sy ke pen ger at man har sy ke mel ding fra lege, vil de 
med sy ke fra vær være over re pre sen tert i vårt ut valg 
sam men lig net med be folk nin gen el lers.

Data om pa si ent kon takt er kob let sam men med data 
om alle kon tak ter ved Akershus uni ver si tets sy ke hus 
Di vi sjon psy kisk hel se vern og data fra NAV om 
ar beids si tua sjon og NAVyt el ser for dis se pa si en te ne 
i de sam me tids rom me ne. Vi har slik et bredt sett av 

Sam hand lings mo del len som ble prøvd ut 
i pro sjek tet
Sam hand lings mo del len «tverr fag lig hel se team» vi 
stu de rer ef fek te ne av, har be stått i et sam ar beid mel
lom fast le ge sent re, kom mu na le hel se tje nes ter i by de
len, det lo ka le dis trikts psy kiat ris ke sen te ret (DPS 
Gro rud da len) og and re de ler av Di vi sjon psy kisk hel
se vern ved Akershus uni ver si tets sy ke hus (Ahus) fra 
mars 2016 til ok to ber 2017 (se fak ta boks). Mo del len 
spe si fi se rer ikke be stem te be hand lings opp legg, men 
til ret te leg ger for tett sam hand ling ved le ge sent re ne ut 
fra de en kel te fast le ges øns ker og be hov. Hva som 
fak tisk gjø res, også i for hold til ar beid og sy ke fra vær, 
be stem mes der for ut fra de vur de rin ger fast le ge og 
and re i det tverr fag li ge hel se tea met gjør sam men med 
den en kel te pa si ent og even tu elt den nes på rø ren de.

Psy ko lo ge nes ar beids opp ga ver har be stått i lø pen de 
ufor mell kon takt med fast le ge ne, adhocmø ter med/
om pa si en ter og kli nis ke pro blem stil lin ger, un der sø
kel se og ut red ning av pa si en ter, av kla ring og sam ar
beid om hen vis ning til DPS el ler and re tje nes ter i 
Ahus el ler by de len, pa si ent sam ta ler og sam ar beids
mø ter med by del el ler and re tje nes ter. Psy kia te ren har 
vært mest brukt av fast le ge ne til drøf ting av me di si ne
ring ved psy kis ke li del ser. Både psy ko lo ge ne og psy
kia te ren har vært med på drøf tin ger om sy ke mel din
ger og pa si en ters del ta gel se i ar beid. Fo kus har da 
kun net være på å re du se re sy ke fra vær ved å kom me 
tid lig til med be hand ling, bruk av gra dert sy ke mel
ding, og å unn gå lang tids sy ke fra vær ved psy kis ke 
li del ser.

Forsk nings spørs mål
Si den psy kis ke li del ser står for en stor an del av sy ke
fra væ ret, kan tet te re sam hand ling gi bedre be hand ling 
og der med re du se re sy ke fra væ ret. Det kan også ten
kes at psy kis ke hel se pla ger av dek kes i stør re grad enn 
før, og at per so ner som tid li ge re ikke fikk dia gnos ti
sert psy kis ke hel se pla ger og der med ikke fikk be hand
ling for det te, nå vil få det.

Der som man ved syk dom har brukt opp sy ke pen ge ret
tig he te ne sine, el ler ikke har rett til sy ke pen ger, så vil 
man kun ne ha rett på ar beids av kla rings pen ger. Fra
vær på grunn av syk dom kan der for også på vir ke 
an de len med ar beids av kla rings pen ger.
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mo del len. Det te før te til at kon troll grup pen er om trent 
dob belt så stor som in ter ven sjons grup pen både når det 
gjel der an tall fast le ger og pa si en ter. An tall pa si en ter 
vi føl ger før og et ter at sam hand lings mo del len ble 
inn ført er sta bilt, både i in ter ven sjons og kon troll
grup pen.

Be skri vel se av grup pe ne
Vi ser for skjel ler mel lom in ter ven sjons og kon troll
grup pen (ta bell 1). Eks em pel vis er per so ner i in ter
ven sjons grup pen i stør re grad i ar beid, i stør re grad 
født i Norge og i mind re grad mot ta ke re av so si al hjelp 
enn per so ner i kon troll grup pen.

opp lys nin ger på in di vid ni vå for de to pe ri ode ne vi 
ob ser ve rer. Da ta set tet in klu de rer føl gen de in di vid va
riab ler: al der, kjønn, si vil stand, fø de land og hvil ke 
NAVyt el ser de mot tar.

Fra in ter ven sjons grup pen var det 6 025 pa si en ter før 
ut prø vin gen av sam hand lings mo del len og 6 031 un der 
ut prø vin gen. Fra kon troll grup pen var det 12 334 pa si
en ter før ut prø vin gen og 12 601 un der ut prø vin gen. I 
hver av de tre by de le ne var det ulik stør rel se på le ge
sent re ne som valg te å bli med på pro sjek tet. Til fel dig 
ut valg i hver by del før te til at det i hver by del var det 
mins te le ge sent ret som ble truk ket ut til å prø ve ut 

Ta bell 1 De skrip tiv sta tis tikk over ut val ge ne av pa si en ter i in ter ven sjons grup pen og kon troll grup pen før og 
et ter etab le rin gen av sam hand lings mo del len*

Intervensjonsgruppe Kontrollgruppe

Før Etter Før Etter 

BAKGRUNNSKJENNETEGN:

I arbeid ( %) 75,0 79,5 72,9 78,0

Kvinner ( %) 56,9 57,0 55,5 54,2

Alder 42,0 41,6 40,2 40,4

Gift ( %) 48,4 49,4 50,1 50,2

Antall barn under 18 år (antall) 0,7 0,7 0,8 0,8

Født i Norge ( %) 66,7 62,6 53,2 52,5

Dagpengemottaker ( %) 4,4 3,4 5,0 3,8

Sosialhjelpsmottaker ( %) 3,9 4,6 5,5 5,2

Uføretrygdet ( %) 8,7 7,9 8,2 8,6

UTFALLSMÅL:

Sykedager (dager) 17,9 17,1 21,4 20,2

Sykedager med P-diagnose (dager) 3,5 3,9 4,9 4,6

Varighet av sykefraværene (dager) 21,4 20,6 24,8 23,6

Gradert sykemelding ( %) 10,2 9,8 10,1 10,3

Andel av pasientene m/minst ett legemeldt sykefravær ( %) 39,2 37,8 42,3 41,0

Sykefravær i diagnosegruppen:

Psykiske lidelser ( %) 4,1 4,3 5,0 4,9

Muskel/ skjelettlidelser ( %) 11,2 10,1 13,7 13,3

Sykdommer i fordøyelsesorganer ( %) 3,1 3,3 3,6 3,7

Allment og uspesifisert ( %) 1,9 1,8 3,9 4,0

Sykdommer i luftveier ( %) 8,1 7,5 7,2 7,2

AAP-dager (dager) 17,9 15,4 24,0 22,6

AAP-dager med P-diagnose (dager) 4,2 3,2 5,9 6,9

Arbeidsavklaringspenger mottakere ( %) 6,0 5,5 7,7 7,2

Nye AAP-mottakere ( %) 1,6 1,4 1,9 1,7

Nye mottakere av AAP med en P-diagnose ( %) 0,4 0,2 0,5 0,4

N 6 025 6 301 12 334 12 601

*For va riab ler som er en ten null el ler en (som «syk i lø pet av året»), er nivå tal let an de len av po pu la sjo nen og må les i pro sent. For va riab ler som 
er kon ti nu er li ge (som an tall da ger), er nivå tal let målt i an tall da ger.
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ar beids ev ne må av kla res før ufø re trygd kan inn vil ges. 
Vi har hel ler ikke sett på sys sel set ting som et ut falls
mål, si den ut val get be står av pa si en ter som har vært 
hos le gen, og ikke be folk nin gen i by de le ne el ler fast
le gens lis te. An tall sys sel sat te blant pa si en te ne vil 
der for være et dår lig mål på hvor dan sys sel set tin gen 
har end ret seg, si den vi ikke vet om sys sel sat te be sø
ker le gen i stør re el ler mind re grad enn be folk nin gen 
forøvrig.

Dia gno ser
På sy ke mel din ge ne står kun én dia gno se, mens det i 
le gens jour nal ofte står fle re dia gno ser. Vi har de fi nert 
en pa si ent å være i en dia gno se grup pe, der som en av 
sy ke mel din ge ne i ob ser va sjons pe ri oden er in nen for 
ka te go ri en «psy kis ke li del ser», alt så med Pko der fra 
ko de sy ste met ICPC2 som fast le ge ne bru ker. Til sva
ren de er dia gno se grup pen «all ment uspe si fi sert» der
som en av sy ke mel din ge ne i ob ser va sjons pe ri oden er 
in nen for ka te go ri en «A» og «mus kel skje lett li del ser» 
der som en av sy ke mel din ge ne i ob ser va sjons pe ri oden 
er in nen for ka te go ri en «L». Grup pe ne kan der med 
over lap pe hver and re. Det in ne bæ rer at de som har hatt 
en «P» dia gno se i lø pet av ob ser va sjons pe ri oden, også 
kan ha hatt en «L» el ler «A» dia gno se som ho ved dia
gno se på en av sy ke mel din ge ne.

Me to de
Vi har gjen nom ført re gre sjons ana ly ser av virk nin ge ne 
av sam hand lings mo del len ved hjelp av for skjel leri
for skjel ler me to den. Vi sam men lig ner ut fal le ne i de 
le ge kon to re ne som har inn ført sam hand lings mo del len 
(in ter ven sjons grup pe) med ut fal le ne i de le ge kon to
re ne som ikke har inn ført mo del len (kon troll grup pe). 
Me to den er grun di ge re be skre vet i egen fak ta boks.

Ut val get vil være se lek tert for skjel lig i uli ke grup per 
av so sio øko no misk sta tus (se fak ta boks). Som proxy 
på so sio øko no misk sta tus be nyt tes an tall må ne der 
man får so si al hjelp, og an tall da ger man er i ar beid, og 
vi klyngekorrigerer stan dard fei le ne med dis se va riab
le ne. Det te på vir ker ikke es ti ma tets stør rel se, kun i 
hvil ken grad de er sta tis tisk sig ni fi kan te. De to klyn
ge va riab le ne gir nes ten sam me re sul tat, og vi pre sen
te rer kun re sul ta tet med an tall da ger man er i ar beid 
som klyn ge va ria bel.

Vi ser også en end ring fra 2014/2015 (før in ter ven sjo
nen) til 2016/2017 (un der in ter ven sjo nen) i beg ge 
grup per. An del født i Norge fal ler fra 67 til 63 pro sent 
i in ter ven sjons grup pen. Sys sel set tin gen har økt i beg
ge grup per. Noen har kom met inn (fylt 16 år) og noen 
har gått ut (fylt 66 år), noen har flyt tet el ler byt tet fast
le ge, og noen har ikke gått til le gen i lø pet av året, 
men gjor de det året før. På lands ba sis er det er om lag 
30 pro sent som ikke kon sul te rer fast le gen sin i lø pet 
av et år (SSB 2019). Dis se har vi ikke med i ut val get.

Beg ge grup per har hatt end rin ger i ret ning av la ve re 
sy ke fra vær, og med fær re pa si en ter på ar beids av kla
rings pen ger. Ned gan gen i sy ke fra vær stem mer med 
tren den i Gro rud da len i den ne pe ri oden, ned gan gen i 
ar beids av kla rings pen ger stem mer med ge ne rel le tren
der i hele lan det (Nav 2019b).

Ut falls mål
Vi har to hovedutfallsmål. Det før s te er an tall tap te 
dags verk, det vil si ka len der da ger sy ke meldt jus tert 
for gra de ring (sy ke da ger * gra de rings pro sent). Tap te 
dags verk er et van lig mål på sy ke fra vær i NAV sta tis
tik ker over sy ke fra vær. Vi an ser det te som et godt 
mål, si den det in kor po re rer både va rig het, an tall sy ke
fra vær og gra de ring av sy ke fra væ re ne. Vi kal ler det te 
«sy ke da ger».

Det and re ut falls må let er an tall ka len der da ger med 
ar beids av kla rings pen ger (AAP) som fal ler in nen for 
ob ser va sjons vin du et. Vi kal ler det te «AAP-da ger».

Hver av dis se må le ne be reg nes også for pa si en ter med 
dia gno ser i grup pen psy kis ke li del ser (ICPC2 Pdia
gno ser), så vi kan se hvor stor del av end rin ge ne som 
er knyt tet til sy ke fra vær i dia gno se grup pen «psy kis ke 
li del ser».

For bedre å for stå me ka nis me ne bak end rin ger i 
ut falls må le ne ser vi også på va rig het av sy ke fra væ
re ne, gra de ring av sy ke fra væ re ne, og an tall nye til fel
ler av ar beids av kla rings pen ger.

Vi har ikke sett på ufø re trygd, da vi ser det som svært 
lite sann syn lig at det te vil kun ne på vir kes i lø pet av en 
så kort pe ri ode som ett år. Søk nads pro ses sen til ufø re
trygd er ofte lang va rig, der me di sins ke for hold og 
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En grunn leg gen de for ut set ning for at den ne mo del len 
skal vise den kau sa le ef fek ten av å inn fø re mo del len, er 
at ut vik lin gen i kon troll grup pen vi ser hvor dan ut vik lin
gen ville ha vært i in ter ven sjons grup pen uten inn fø ring 
av mo del len, alt så den kon tra fak tis ke ut vik lin gen. Det
te for ut set ter en pa ral lell trend, el ler ut vik ling, i grup
pe ne før in ter ven sjo nen iverk set tes. Ide elt sett bør vi se 
på ut vik lin gen i sy ke fra vær og AAPda ger i de en kel te 

Me to de
Mo del len er som føl ger4:

Her er Ykt ut falls va ria be len vi er in ter es sert i, for eks em pel 
an tall da ger med sy ke pen ger for in di vid k i lø pet av ob ser-
va sjons pe ri oden t. γk er en dum my va ria bel som set tes lik 1 
der som pa si en ten er pa si ent ved et in ter ven sjons kon tor, 
og set tes lik 0 der som pa si en ten er ved et kon troll kon tor, 
og λt er en tids dum my som vi ser hvil ken pe ri ode vi er i, 
ba sis pe ri ode (2014/2015), el ler in ter ven sjons pe ri ode 
(2016/2017).  Dkt er et in ter ak sjons ledd mel lom in ter ven-
sjons grup pe (γk) og in ter ven sjons pe ri oden (λt). I re sul ta tet 
av re gre sjo nen så er det δ som vi ser ef fek ten av in ter ven-
sjo nen.

Vi kor ri ge rer for and re end rin ger som kan på vir ke bru ken 
av sy ke pen ger og ar beids av kla rings pen ger, slik som al der, 
kjønn, fø de land, an tall barn un der 18 år og om man er i ar-
beid. Vi kon trol ler også for hvil ke and re Nav-yt el ser man 
mot tar (al ders pen sjon, dag pen ger, over gangs stø nad, 
so si al hjelp, ufø re trygd). Det te fan ges opp i X’kt β. Vi reg ner 
med at det også er for skjel ler med hen syn til hel se og inn-
tekt. Det te er kjen ne tegn som ikke er til gjen ge li ge for oss, 
men som til en viss grad kan fan ges opp gjen nom hvil ke 
yt el ser man mot tar.

Vi bru ker klyngekorrigerte stan dard feil5 som til la ter rest led-
de ne å være kor re lert in nen for en gitt klyn ge av en he ter. I 
vårt ut valg vil det å være syk øke sann syn lig he ten for å 
være i ut val get. Fore komst av syk dom i den vest li ge ver den 
har en sta tis tisk sam men heng med so sio øko no misk sta tus 
(FHI, 2018). En an nen me ka nis me er knyt tet til at uli ke grup-
per i be folk nin gen har ulik sann syn lig het for å gå til le gen, 
uav hen gig av syk dom. Sann syn lig het for å gå til le gen er 
også knyt tet til so sio øko no misk sta tus (SSB 2019).

4  For de utfallene som er dikotome, har vi også kjørt logistiske 
regresjoner, som gir tilsvarende konklusjoner.

5  Det er to grunner til å klyngekorrigere standardfeil, den ene er 
at utvalget trekkes blant grupper, den andre er knyttet til at 
mekanismen for å delta i utvalget kan være knyttet til grupper 
(Abadie m.fl 2017). Det siste er tilfellet i våre data.

le ge sent re ne i en pe ri ode før in ter ven sjo nen, men vi har 
ikke mu lig het for det te for di vi kun har to ob ser va sjons
punk ter, et før og et un der in ter ven sjo nen.

Re sul ta ter

Sy ke fra væ ret øker og da ger med ar beids av kla
rings pen ger går ned
I re gre sjons ana ly se ne tar vi hen syn til at grup pe sam
men set nin gen er ulik i de to ut val ge ne for både in ter
ven sjons grup pen og kon troll grup pen, og at det er for
skjel ler i nivå på ut falls va riab le ne slik det frem går av 
ta bell 1. Full re gre sjons ta bell er til gjen ge lig i ved legg.

Re gre sjons ana ly sen vi ser at an tall sy ke da ger øker 
med 0,624 da ger per pa si ent, og 0,751 da ger per pa si
ent for dia gno ser knyt tet til psy kis ke li del ser (ta bell 
2). Det be tyr at hele øk nin gen i sy ke fra væ ret kan re la
te res til per so ner som har blitt dia gnos ti sert med en 
psy kisk li del se6. I snitt har hver pa si ent 17 da ger med 
sy ke fra vær per år i in ter ven sjons grup pa. En øk ning 
med 0,6 da ger ut gjør der for en vekst på nes ten 4 pro
sent. Det er en vrid ning i dia gno se møns te ret, der 
an de len som får en dia gno se in nen for psy kis ke li del
ser øker med 0,006 pro sent po eng. Si den om lag 6 % 
av sys sel sat te i vårt ut valg har sy ke fra vær med en psy
kisk li del se, ut gjør det te en øk ning på cir ka 10 pro
sent7 (ta bell 3). Sam ti dig er det fær re som får and re 
dia gno ser. For eks em pel re du se res an de len som får 
dia gno ser knyt tet til mus kel og skje lett li del ser med 
0,006 pro sent po eng (en re duk sjon på cir ka 4 %) og 
an de len som får dia gno sen all ment uspe si fi sert re du
se res med 0,004 pro sent po eng (en re duk sjon på cir ka 
5 %). An tall som er syk meldt minst én gang re du se res 
med 0,004 pro sent po eng (en re duk sjon på 1 %). 
Va rig he ten på sy ke fra væ ret øker med 0,46 da ger, noe 
som er en øk ning på 2 % (ta bell 3).

6  Tallene 0,624 og 0,751 er ikke signifikant forskjellige, siden de er 
estimert med et visst variasjonsområde.

7  reduksjon i andre diagnoser er signifikant men økningen i P 
diagnoser er ikke signifikant i alle modellvarianter. 

= + + + + ′ +  

https://arxiv.org/search/math?searchtype=author&query=Abadie%2C+A
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Ta bell 2 Es ti mert ef fekt av etab le rin gen av sam hand lings mo dell, målt i da ger per per son

Estimert effekt 

Sykedager, i alt 0,624 **

Sykedager, med diagnoser i kategorien «psykiske lidelser» 0,751***

AAP- dager -1,468***

AAP- dager, med diagnoser i kategorien «psykiske lidelser» -1,808***

Kontrollvariabler8 Ja

N 37 261

Sta tis tisk sig ni fi kans-nivå: *p<0,05 **P<0,01 ***P<0,001

Ta bell 3 Es ti mert ef fekt på sy ke fra værs in di ka to rer be gren set til kun pa si en te ne som er sys sel satt og for alle 
pa si en te ne, målt i pro sent po eng

De som er sysselsatt Hele populasjonen 

Utfall knyttet til varighet, antall fravær og gradering

Andel som er sykemeldt minst en gang -0,004*** -0,002*.

Varighet av sykefraværet 0,466*** 0,729***

Andel med gradert sykemelding -0,001** -0,003

Utfall knyttet til diagnose

Andel med psykiske lidelser ( %) 0,006*** 0,003

Andel med muskel/ skjelettlidelser ( %) -0,006*** -0,004***

Andel med sykdommer i fordøyelsesorganer ( %) -0,002*** -0,001

Andel med diagnosegruppene «Allment og uspesifisert» ( %) -0,004*** -0,002***

Kontrollvariabler9 Ja Ja

N 27 401 37 261

8  For full regresjonstabell, se vedlegg
9  For full regresjonstabell, se vedlegg

Det er en ned gang i an tall da ger på ar beids av kla rings
pen ger på 1,468 da ger. Når vi ser på dia gno se grup pen 
psy kis ke li del ser fin ner vi en end ring med på 1,801 
da ger med ar beids av kla rings pen ger. Det be tyr at hele 
re duk sjo nen i an tall da ger skjer i grup pen med psy
kis ke li del ser.

Dis ku sjon
Vi fant en li ten re duk sjon i an tall syk meld te, men ser 
li ke vel en øk ning i an tall sy ke da ger på nes ten 4 pro
sent. Det te skyl des økt va rig het på sy ke fra væ ret og 
re du sert bruk av gra dert sy ke mel ding. Vi fin ner sam
ti dig en re duk sjon på 8 pro sent i an tall da ger med 
ar beids av kla rings pen ger. Både øk nin gen i an tall 

sy ke da ger og re duk sjo nen i an tall da ger med ar beids
av kla rings pen ger skjer blant de med psy kis ke li del
ser, noe som sann syn lig gjør at end rin gen skyl des 
in ter ven sjo nen.

Hvor for øker sy ke fra væ ret – og hvor mye?
I snitt har hver pa si ent 17 da ger med sy ke fra vær per år 
i in ter ven sjons grup pa, det te økte med 0,6 da ger dvs. 
ca. 4 pro sent. I gjen nom snitt er hver pa si ent bor te nes
ten 4 da ger per år grun net psy kis ke li del ser, en øk ning 
på 0,7 da ger. Når vi sam men lig ner stør rel sen på de 
es ti mer te ef fek te ne på sy ke fra vær i alt, og sy ke fra vær 
med psy kis ke dia gno ser, så ser vi at hele øk nin gen i 
sy ke fra vær i in ter ven sjons grup pe ne kan re la ter tes til 
sy ke meld te med psy kis ke li del ser.
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der for et be gren set an tall pa si en ter. Men fast le ge nes 
økte mu lig het for ufor mell kon takt med psy ko log 
el ler psy kia ter ved rø ren de man ge pa si en ter, kan ha 
gjort fast le ge ne mer be visst på psy kis ke hel se pla ger 
også i for bin del se med fy sis ke pla ger. Det te kan ha 
ført til økt dia gnos ti se ring av psy kis ke li del ser, mer 
og bedre be hand ling av psy kis ke li del ser av fast le
ge ne selv, og mu li gens noe end ring i prak sis for sy ke
mel ding. Mo del len som ble prøvd ut i Norge var i 
mind re om fang og i en langt kor te re pe ri ode enn i 
Ca na da, der man har be ty de lig mer om fat ten de sam
hand ling som har vært i bruk over 20 år med grad vi se 
for bed rin ger un der veis. Vi for ven tet der for ikke å se 
like sto re end rin ger i det te pro sjek tet, men ten den se ne 
ser alt så ut til å gå i sam me ret ning som i Ca na da.

Vur de ring av ana ly se me to den
An slage ne er sta tis tisk sig ni fi kan te, men år saks for hol
de ne er usik re for di vi ikke kan ute luk ke at end rin ge ne 
skyl des and re for hold enn in ter ven sjo nen. Selv om 
end rin ge ne er sta tis tisk sig ni fi kan te, kan vi alt så ikke 
være sik re på at de er en føl ge av in ter ven sjo nen.

Vi me ner li ke vel at møns te ret i re sul ta te ne med end
rin ger for psy kis ke li del ser, som er det sam hand lings
mo del len var ment å på vir ke, ta ler for at re sul ta te ne er 
knyt tet til inn fø rin gen av mo del len. Vrid nin gen i bruk 
av dia gno ser, med sam ti dig mind re bruk av mus kel
skje lett dia gno ser, kan tyde på at psy kis ke li del ser 
av dek kes i stør re grad, og be hand les som det te. Vi vet 
fra and re un der sø kel ser at gjen nom snitt lig leng de på 
sy ke fra vær er leng re for psy kis ke li del ser. Når le gen 
av dek ker psy kis ke hel se pla ger kan det være at de 
sy ke mel der len ger. Det kan også være at pa si en ten 
blir ver re el ler vur de res som sy ke re når den psy kis ke 
li del sen av dek kes. Når vi da ser at fær re med AAP er 
dia gnos ti sert med psy kis ke li del ser, kan det tale for at 
tid lig av dek king av psy kis ke hel se pla ger kan for
hind re at sy ke fra væ ret går over til lan ge pe ri oder med 
ar beids av kla rings pen ger og se ne re ufø re trygd.

Kon klu sjon
Vi me ner det er sann syn lig at in ter ven sjo nen med 
sam ar beids mo del len har på vir ket le ge nes ar beid og 
pa si en te nes hel se, om enn ikke i så stor grad som man 
har sett i Ca na da, der sam ar beids mo del len også var 

Sy ke da ger frem kom mer som en kom bi na sjon av 
va rig he ten på sy ke fra væ re ne, gra de rings pro sent og 
an tall som er syk meldt. I ana ly se ne fant vi at va rig he
ten øker, an tall sy ke meld te går litt ned, og at fær re av 
de sy ke meld te har gra dert syk mel ding. I sum fø rer 
det te alt så til at sy ke fra væ ret sam let sett går opp. Hel
se tea me ne som job bet med im ple men te rin gen av sam
ar beids mo del len men te at de ved å in ter ve ne re tid lig i 
syk doms pro ses sen kun ne av ver ge noen sy ke fra vær. 
Våre re sul ta ter gir støt te til det te. Det ser li ke vel ut til 
at det to ta le sy ke fra væ ret har økt som føl ge av at de 
syk doms til fel le ne der sy ke mel ding ikke ble av ver get, 
had de en va rig het som var ve sent lig leng re enn før 
sam hand lings mo del len ble im ple men tert. Det er tro lig 
at øk nin gen i an del pa si en ter med psy kis ke li del ser i 
in ter ven sjons grup pen skyl des økt fo kus på dia gnos ti
se ring av psy kis ke li del ser ut fra fast le ge nes tet te re 
sam hand ling med psy ko log spe sia list og psy kia ter.

Hvor for re du se res an tall da ger med ar beids av
kla rings pen ger – og hvor mye?
Gjen nom snitt lig an tall da ger med ar beids av kla rings
pen ger i vårt ut valg er på 17 da ger per per son per år. 
Re gre sjons mo del len an slo en re duk sjon på 1,5 dag som 
føl ge av in ter ven sjo nen. Det te be tyr en re duk sjon på 
8 pro sent i an tall da ger med ar beids av kla rings pen ger. I 
snitt had de hver av le gens pa si en ter 4,2 da ger med 
ar beids av kla rings pen ger der dia gno sen var i grup pen 
«psy kis ke li del ser» før in ter ven sjo nen. Her fin ner vi en 
sta tis tisk sig ni fi kant re duk sjon på 1,7 da ger. På sam me 
måte som for sy ke pen ger kan alt så hele end rin gen 
knyt tes til AAPmot ta ke re med psy kis ke li del ser.

Ana ly se ne vis te at fær re star ter med ar beids av kla
rings pen ger og fle re slut ter. Det te gir kor te re va rig het 
på ar beids av kla rings pen ger i ob ser va sjons året. Ned
gan gen i an tall da ger med ar beids av kla rings pen ger 
kom mer an ta ge lig som en føl ge av det te. Det kan være 
fle re som job ber del tid, men det har vi ikke mu lig het 
for å eva lu e re ut fra våre data. Re duk sjo nen i an tall 
da ger med ar beids av kla rings pen ger kan der for være 
stør re enn det våre tall vi ser.

Av gren set sam hand lings mo dell og et av gren set 
tids rom for ut prø vin gen
Psy ko lo ge ne og psy kia te ren job bet del tid ved le ge
sent re ne. De res ka pa si tet til å gi be hand ling gjaldt 
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Vi ikke kan ute luk ke at end rin ge ne skyl des and re for
hold enn in ter ven sjo nen, for di vi kun har to ob ser va
sjons punk ter; et før og et et ter in ter ven sjo nen. Selv 
om end rin ge ne er sta tis tisk sig ni fi kan te, kan vi alt så 
ikke være sik re på de er en føl ge av in ter ven sjo nen. 
Det kan være tren der i de en kel te le ge sent re ne med 
sti gen de el ler syn ken de sy ke fra vær som star tet før 
in ter ven sjo nen.

Det er ikke ofte at data fra for søk i hel se tje nes ten kob
les mot data fra NAV. Det te har vært ut ford ren de og 
læ re rikt. Det kan være nyt tig å gjø re slike kob lin ger 
for å se om end rin ger i hel se tje nes ten kan på vir ke hel
se re la ter te yt el ser fra NAV. De sig net må kan skje til
pas ses bedre slik at tids se ri er kan la ges, og år saks sam
men hen ger kan fast slås med stør re sik ker het enn vi 
har vært i stand til å gjø re her.

langt mer om fat ten de og mer inn ar bei det, og der 
re sul ta te ne er målt over leng re tid. 

I et ar beids se mi nar et ter av slut ning av ut prø vin gen 
be skrev både fast le ge ne, psy ko lo ge ne, psy kia te ren og 
le de re i by de ler og ved DPS gode er fa rin ger med den
ne mo del len for tett sam hand ling. Det te vil bli mer 
om talt i en kva li ta tiv un der sø kel se om dis se er fa rin
ge ne, der pa si en te nes er fa rin ger også er med. Alle 
ville gjer ne ha fort satt med mo del len, men mang len de 
mu lig he ter for å pri ori te re slik sam hand ling og få dek
ket kost na de ne for det i nå væ ren de re gel verk gjor de 
det umu lig for både DPS og le ge sent re ne å vi de re fø re 
mo del len i det om fang den had de.

Tet te re sam hand ling mel lom pri mær hel se tje nes ten og 
psy kisk hel se vern vil alt så kun ne gi en for bed ring av 
hel se til bu det, med hel se hjelp til fle re med psy kis ke 
pla ger even tu elt kom bi nert med so ma tis ke pla ger, tid
li ge re identifisering og in ter ven sjon av psy kis ke hel
se pla ger, og tro lig bedre ut nyt tel se av de sam le de res
sur se ne ved at en stør re an del pa si en ter får hjelp i 
pri mær hel se tje nes ten. Det te vil kun ne re du se re den 
man gel ful le sam hand lin gen som pa si en ters bru ker or
ga ni sa sjo ner også har pekt på, og det vil være i tråd 
med den øk nin gen i sam hand ling som hel se myn dig
he te ne opp ford rer til. Men gjen nom fø ring av tett sam
hand ling i stør re ska la kre ver at re gel verk, fi nan sie
rings ord nin ger, og av løn nings sy ste mer til ret te leg ger 
for det. For eks em pel kun ne psy ko lo ge ne i mo del len 
som ble prøvd ut ikke skrive taks ter på veg ne av le ge
sen te ret for sam ta ler med pa si en ter. Vi vet også at 
ti me lønn, slik le ger på sy ke hus i stor grad har, på vir
ker hvor dan hel se ar bei de re job ber og hva de mo ti ve
res av, på en an nen måte enn sy ste mer der av løn ning i 
stor grad skjer ved pro se dy re taks ter10 (Mun ke rud 
2010, Kann 2012). Hvil ken fi nan sie rings ord ning, og 
av løn nings sy stem som bi drar mest til sam ar beid på 
tvers i hel se sek to ren er sjel dent et tema når av løn ning 
i uli ke de ler av hel se tje nes ten dis ku te res.

10  Å finne riktig kombinasjon av takster/priser, og vurdere hvilken 
kombinasjon som gir best kvalitet er en svært byråkratisk prosess, 
siden ingen av prisene settes i et marked, men i forhandlinger 
mellom staten og legene/psykologene. 
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Ved leggre gre sjons ta bel ler

Ta bell v1 Utfallsvariable knyt tet til sy ke fra vær. Es ti mert ef fekt av etab le rin gen av sam hand lings mo dell ba sert 
på li ne ær re gre sjon med kon troll va riab ler (for skjell-i-for skjell med klyngekorrigerte stan dard feil)

Sykedager

Sykedager til 
pasient 

diagnostisert 
med psykiske 

lidelser

Varighet 
på syke
fraværet

Har vært 
sykemeldt 
minst en 

gang

Gradert 
syke

melding

Starter 
gradert

Psykiske 
lidelser

Muskel og 
skjelett 
lidelser

Fordøyelses
systemet

Allment 
uspesifisert

Effekt 0.624** 0.751*** 0.729** -0.002 -0.003*** -0.003*** 0.003 -0.004* -0.001 -0.002*

Etter -1.988*** -0.526** -2.065*** -0.031*** -0.002*** 0.007*** -0.003** -0.010*** -0.001 -0.000

Intervensjons-
kontor

-3.707*** -1.503*** -3.980*** -0.031*** -0.007*** -0.008*** -0.011*** -0.024*** -0.004*** -0.021***

kvinne 2.845*** 1.236*** 4.981*** 0.042*** 0.057*** 0.036*** 0.020*** -0.002* 0.005*** 0.008***

Gift -1.543** -2.889*** -1.912*** -0.003 -0.003* -0.001 -0.028*** 0.001 -0.000 -0.003***

Pasientens 
alder

0.354*** 0.085*** 0.457*** 0.003*** 0.002*** 0.001*** 0.001*** 0.002*** -0.000*** 0.000***

Født i Norge -3.123*** 0.739* -2.341*** -0.069*** 0.018*** 0.013*** 0.009** -0.055*** -0.004* -0.003**

Antall barn 
under 18 år

2.234*** 0.789*** 2.721*** 0.015*** 0.012*** 0.008*** 0.007*** 0.004** 0.001*** 0.002***

Sosialhjelps-
mottaker

1.659 1.497 -0.130 0.057*** -0.039*** -0.018*** 0.015* -0.005 0.014* 0.002

Alderspensjon -5.172*** -2.589*** -8.518*** -0.166*** -0.075*** -0.047*** -0.040*** -0.098*** -0.016*** -0.020***

Uføretrygdet -6.510*** -1.278*** -8.751*** -0.137*** -0.054*** -0.024*** -0.019*** -0.051*** -0.003 -0.007***

Overgangs-
stønad til enslig 
forsørger

0.003 -0.100 -1.041 0.053* -0.032*** -0.030*** 0.006 0.011 0.001 -0.013*

Mottar 
dagpenger

0.711 1.165** -2.308 -0.012 -0.065*** -0.035*** 0.005 -0.015 -0.011** -0.015***

Er i arbeid 18.091*** 4.227*** 21.583*** 0.386*** 0.106*** 0.049*** 0.046*** 0.121*** 0.039*** 0.035***

N 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261

Sta tis tisk sig ni fi kans-nivå: *p<0,05 **P<0,01 ***P<0,001

• «Ef fekt (Et ter x In ter ven sjon)» er es ti ma tet på 
hvil ken inn virk ning in ter ven sjo nen har hatt på 
utfallvariablene

• «Et ter» er es ti ma tet på hvor mye end rin gen fra før 
til et ter in ter ven sjo nen (dvs fra 2014/2015 til 
2016/2017) har på vir ket utfallsvariabelene

• In ter ven sjons kon tor er es ti mat på hvor stor inn
virk ning det har på ut falls va ria be len om du er til
knyt tet in ter ven sjons kon tor sam men lig net med 
hvis du var i kon troll kon tor

• De øv ri ge va riab le ne vi ser be tyd nin gen på ut falls
va ria be len at kon troll va ria be len end res med en 
en het.
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Ta bell v2 Utfallsvariable knyt tet til sy ke fra vær Es ti mert ef fekt av etab le rin gen av sam hand lings mo dell ba sert 
på li ne ær re gre sjon med kon troll va riab ler (for skjell-i-for skjell med klyngekorrigerte stan dard feil) (Re gre sjon 
be gren set til de som er i jobb, og ikke er al ders el ler ufø re pen sjo nis ter)

Sykedager

Sykedager til 
pasient 

diagnostisert 
med psykiske 

lidelser

Varighet 
på syke
fraværet

Har vært 
sykemeldt 
minst en 

gang

Gradert 
syke

melding

Starter 
gradert

Psykiske 
lidelser

Muskel og 
skjelett 
lidelser

Fordøyelses 
systemet

Allment 
uspesifisert

Effekt 0.319*** 0.966*** 0.466*** -0.004*** -0.001*** -0.003*** 0.006*** -0.006** -0.002 -0.004**

etter -2.415*** -0.799*** -2.606*** -0.033*** -0.003*** 0.009*** -0.004*** -0.013*** 0.001 0.000

Intervensjons-
kontor

-4.302*** -1.998*** -4.789*** -0.036*** -0.012*** -0.013*** -0.016*** -0.030*** -0.005*** -0.026***

Kvinne 4.609*** 1.676*** 7.498*** 0.060*** 0.079*** 0.049*** 0.026*** 0.003*** 0.006*** 0.011***

Gift -2.214*** -3.651*** -2.601*** -0.001*** -0.001*** 0.001*** -0.033*** 0.001*** 0.001*** -0.002***

Pasientens 
alder

0.417*** 0.097*** 0.551*** 0.004*** 0.003*** 0.001*** 0.001*** 0.003*** -0.000*** 0.000***

Født i Norge -5.612*** 0.698* -5.034*** -0.101*** 0.013*** 0.012*** 0.009** -0.078*** -0.005** -0.005***

Antall barn 
under 18 år

2.922*** 1.023*** 3.555*** 0.013*** 0.016*** 0.011*** 0.008*** 0.003*** 0.000 0.002***

Sosialhjelps-
mottaker

1.234 3.013 -1.801 -0.023 -0.068*** -0.032*** 0.025 -0.035 0.012 -0.001

Alderspensjon (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted)

Uføretrygdet (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted)

Overgangs-
stønad til enslig 
forsørger

0.452 -0.616 -0.778 0.034 -0.045*** -0.043*** -0.002 0.022 0.005 -0.024***

Mottar 
dagpenger

-3.108* 0.429 -6.408** -0.046** -0.072*** -0.038*** 0.000 -0.030* -0.015*** -0.018***

Er i arbeid (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted) (omitted)

N 27 401 27 401 27 401 27 401 27 401 27 401 27 401 27 401 27 401 27 401

Sta tis tisk sig ni fi kans-nivå: *p<0,05 **P<0,01 ***P<0,001
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Ta bell v3 2 Utfallsvariable knyt tet til AAP(Ar beids av kla rings pen ger). Es ti mert ef fekt av etab le rin gen av  
sam hand lings mo dell ba sert på li ne ær re gre sjon med kontrollvariable (for skjell-i-for skjell med klyngekorrigerte 
stan dard feil)

AAPdager
AAPdager

med psykiske 
lidelser

AAP tilfelle
med psykiske 

lidelser

starter med 
AAP

Starter med AAP 
og har psykisk 

lidelse

Slutter 
med AAP

Slutter med  
AAP og har 

psykisk lidelse

Effekt -1.468** -1.808*** -0.004*** -0.001 -0.001 0.003* -0.001

Etter 0.943 1.266*** 0.004*** -0.001 -0.000 -0.002 -0.000

Intervensjonskontor -5.919*** -1.698*** -0.007*** -0.003** -0.001 -0.007*** -0.001

kvinne 1.836 0.519 0.002 0.003* 0.000 -0.000 0.000

Gift -8.707*** -3.246*** -0.012*** -0.004*** -0.003*** -0.006*** -0.003***

Pasientens alder 0.955*** 0.196*** 0.001*** 0.000*** 0.000*** 0.001*** 0.000***

Født i Norge -0.394 1.737 0.007 0.001 0.002 0.002 0.002

Antall barn under 18 år 1.186 0.465** 0.002** -0.001 0.000 0.001 0.000

Sosialhjelpsmottaker 18.084 10.929* 0.044** 0.051*** 0.013** 0.022 0.013**

Alderspensjon -28.423*** -7.414*** -0.025*** -0.013*** -0.008*** -0.023*** -0.008***

Uføretrygdet -54.531*** -13.302*** -0.042*** -0.021*** -0.009*** -0.039*** -0.009***

Overgangsstønad til 
enslig forsørger

-6.778 -5.442 -0.019 -0.000 -0.003 0.001 -0.003

Mottar dagpenger -17.317*** -4.091*** -0.011*** -0.004** -0.004** -0.013*** -0.004**

Er i arbeid -40.251*** -10.425*** -0.031*** -0.006*** -0.006*** -0.028*** -0.006***

N 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261 37 261

Sta tis tisk sig ni fi kans-nivå: *p<0,05 **P<0,01 ***P<0,001
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UT VIK LIN GEN I SYS SEL SET TING OG  
PEN SJO NE RING BLANT SE NI O RER 
Av Atle Frem ming Bjørnstad 

Sam men drag
Man ge fle re kom bi ne rer ar beid og pen sjon enn for noen år si den, og det er ofte ikke sam svar mel
lom når folk tar ut pen sjon og når de slut ter i ar beid. NAV pub li se rer der for in di ka to rer for både 
sys sel set ting og pen sjo ne rings ad ferd blant se ni o rer.

For ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år er et mål på an tall års verk folk kan for ven te å være i ar beid 
et ter fyl te 50 år. En 50år ing kun ne i 2018 for ven te å være yr kes ak tiv i yt ter li ge re 12,0 år på full
tid. Det te er en øk ning på 0,2 år fra 2017 og 2,4 år fra 2001. Veks ten i le ve al der ved 50 år et ter 
2001 er til sam men lig ning 3,0 år, og vi ser at folk over 50 år har tatt ut det mes te av øk nin gen i 
for ven tet le ve al der i form av økt yr kes ak ti vi tet.

For ven tet yr kes ak ti vi tet for de over 50 år er nå den høy es te et ter år 2000, og sann syn lig vis den 
høy es te noen sin ne. I IAav ta len for pe ri oden 2014–2018 var et av må le ne at for ven tet yr kes ak ti
vi tet et ter 50 år skal for len ges med 12 må ne der fra 2009 til 2018. Øk nin gen til og med 2018 ser 
ut til å ende på 1,1 års verk, til sva ren de om trent 13 må ne der. Må let er der med nådd.   

Gjen nom snitt lig av gangs al der er et mål på gjen nom snitts al de ren for av gang fra ar beids li vet for 
de som trer ut et ter 50 år. Gjen nom snitt lig av gangs al der var 65,7 år i 2018. Det er en øk ning 
på 2 år fra 2001. Tal let er høy ere enn for ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år, for di gjen nom snitt lig 
av gangs al der er be tin get på at en var i ar beid fram til 50 år, og for di må let ikke skil ler mel lom 
hel tids og del tids ar beid.

For ven tet pen sjo ne rings al der ved 50 år er et mål på når folk som fort satt var i ar beid vel fyl te 50 
år, i gjen nom snitt tar ut al ders pen sjon, ufø re trygd el ler AFP. For ven tet pen sjo ne rings al der ved 
fyl te 50 år var i 2018 62,7 år. Det er ned 0,1 år fra 2017 og ett år la ve re enn i 2010. Langt fle re 
ar bei det sam ti dig med at de tok ut pen sjo nen i 2018 enn før pen sjons re for men i 2010.
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Inn led ning
Vi pre sen te rer i den ne ar tik ke len opp da ter te tall for 
tre in di ka to rer for sys sel set ting og pen sjo ne rings ad
ferd blant se ni o rer:

• For ven tet yr kes ak ti vi tet
• Gjen nom snitt lig av gangs al der
• For ven tet pen sjo ne rings al der

For ven tet yr kes ak ti vi tet vi ser hvor man ge års verk en 
kan for ven te at en per son ved en gitt al der vil bi dra 
med i ar beids li vet fram over. Tal let gjel der for hele 
be folk nin gen i den git te al de ren, og er alt så ikke 
av gren set til de som fort satt er i ar beid. 

Gjen nom snitt lig av gangs al der er et mål på gjen nom
snitts al de ren for av gang fra ar beids li vet for per so ner 
som går ut av ar beids li vet ved 50 år el ler se ne re. Det te 
må let er der med be tin get på at en ikke gikk ut av 
ar beids li vet før 50 år og skil ler hel ler ikke mel lom 
hel tids og del tids ar beid. 

For ven tet pen sjo ne rings al der vi ser ved hvil ken al der 
en kan for ven te at per so ner som ennå ikke har tatt ut 
pen sjon i en gitt al der i et gitt år vil ta ut pen sjon, der
som pen sjo ne rings ad fer den hol der seg som i dag. I 
den ne sam men hen gen er det al ders pen sjon og ufø re
trygd fra fol ke tryg den, og av ta le fes tet pen sjon (AFP) 
som reg nes som pen sjon.  For do ku men ta sjon av 
me to de ne, se Haga (2013). 

Fær re sys sel sat te til å for sør ge hver pen sjo nist
Da fol ke tryg den ble inn ført i 1967, var det vel 3,5 
yr kes ak ti ve for hver al ders pen sjo nist og ufø re tryg det. 
I 2018 had de det te for holds tal let falt til 2,2. Når fle re 
fra de sto re et ter krigs kul le ne ikke len ger er yr kes ak
ti ve og skal for sør ges av blant an net de små fød sels
kul le ne fra slut ten av 1970tal let og star ten av 
1980tal let, vil for holds tal let falle yt ter li ge re. Selv om 
pen sjons re for men bi drar til fle re i jobb, reg ner vi med 
at tal let på yr kes ak ti ve per pen sjo nist vil falle til rundt 
2,0 år 2030 og til 1,5 i 2060 (Fred rik sen og Stø len 
2014). Den kraf ti ge veks ten i for sør ger byr den si den 
fol ke tryg den ble inn ført skyl des fle re for hold:

• Vekst i for ven tet le ve al der: For ven tet le ve al der ved 
fød se len har økt fra 74 år i 1967 til 83 år i 2018, og 

for ven tet gjen stå en de le ve tid for 67år in ger har i 
den sam me pe ri oden økt fra 14 år til 19 år.1

• Al de ren når folk kom mer inn i ar beids li vet har økt 
som føl ge av at fle re tar høy ere ut dan ning. I 1970 
had de 79 pro sent av 25årige menn inn tekt over 
halv par ten av gjen nom snitts løn nen i Norge. I 2017 
gjaldt det te bare 53 pro sent. Det te er en grov in di
ka sjon på pro sent an de len som har ar beid som 
ho ved inn tekt ved 25 år. I 1980 var det 20 pro sent 
av be folk nin gen i al de ren 30–39 år som had de 
av slut tet høy ere ut dan ning, mens til sva ren de tall i 
2017 var 49 pro sent.2

• Al de ren ved av gang fra ar beids li vet har gått ned sett 
over lang sikt, selv om det har vært en øk ning de 
siste 2–3 ti å re ne. Det te skyl des fle re med ufø re
trygd, inn fø ring av av ta le fes tet pen sjon (AFP) i 
1989 og at den all men ne pen sjons al de ren ble satt 
ned fra 70 år til 67 år i 1973. 49 pro sent av 66årige 
menn had de inn tekt over halv par ten av gjen nom
snitts løn nen i 1970, mens 40 pro sent had de det i 
2017.

• I mot satt ret ning trek ker at kvin ners yr kes del ta
kel se har økt kraf tig de siste ti å re ne, og med vir ket 
til fle re sys sel sat te. Pro sent an de len sys sel sat te 
kvin ner i al de ren 15–74 år økte fra 44 pro sent i 
1972 til 65 pro sent i 2018.3

Fle re kom bi ne rer ar beid og pen sjon
Det siste ti å ret har det blitt sta dig fle re som kom bi ne rer 
ar beid og pen sjon. Fra 2008 ble det mu lig for 67årige 
al ders pen sjo nis ter å kom bi ne re ar beid og pen sjon uten 
at pen sjo nen ble av kor tet, og i 2009 og 2010 ble ord nin
gen ut vi det til også å gjel de 68 og 69år in ger. For 
al ders pen sjo nis ter over 70 år var det te mu lig også tid li
ge re. Med pen sjons re for men i 2011 ble det mu lig å ta 
ut al ders pen sjon også i al ders grup pen 62–66 år, og den
ne grup pen kun ne der med også kom bi ne re ar beid og 
al ders pen sjon fritt. Det ble også inn ført en ny AFPord
ning i pri vat sek tor. Mens det tid li ge re var strenge 
av kor tings reg ler for kom bi na sjon av AFP med ar beids
inn tekt, kan en fra 2011 fritt kom bi ne re ny pri vat AFP 

1 Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), se www.ssb.no/tabell/05375.
2 Kilde: SSB, se www.ssb.no/tabell/08921.
3 Kilde: SSB, se www.ssb.no/tabell/05111. For 1972 refererer tallet 

til aldersgruppen 16–74 år.
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med ar beids inn tekt. Det te gjel der der imot ennå ikke 
AFPmot ta ke re i of fent lig sek tor.

Om vi ser på ufø re trygd, AFP og al ders pen sjon sam let, 
var det 19 pro sent av mot ta ker ne i al de ren 50–69 år 
som kom bi ner te pen sjon el ler ufø re trygd med ar beid 
ved ut gan gen av 2009. Frem til ut gan gen av 2018 had
de an de len økt til 24 pro sent. Det er flest som kom bi ne
rer pen sjon og ar beid blant al ders pen sjo nis te ne i al ders
grup pen 62–66 år. Nes ten seks av ti kom bi ner te 
pen sjo nen med ar beid ved ut gan gen av 2018. Det te 
med vir ker til at for ven tet pen sjo ne rings al der og for ven
tet yr kes ak ti vi tet har hatt ulik ut vik ling de siste åre ne. 

Økt for ven tet yr kes ak ti vi tet blant de 
over 50 år

IA-avtalen
IA-avtalen, eller intensjonsavtalen om et mer inkluderende 
arbeidsliv, er en avtale mellom regjeringen og partene i 
arbeidslivet for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. 
Avtalen ble første gang undertegnet i 2001. Den forrige 
avtaleperioden gjaldt årene 2014–2018. Hovedmålet var 
«å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge 
og redusere sykefravær, hindre utstøting og frafall fra 
arbeidslivet.»

De tre delmålene for 2014–2018 var:
• Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent sammenlig-

net med nivået i andre kvartal 2001
• Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med 

nedsatt funksjonsevne
• Forventet yrkesaktivitet etter fylte 50 år skal økes 

med tolv måneder sammenlignet med 2009

NAV har arbeidslivssentre i alle fylkene. Disse er ressurs- 
og kompetansesentre som støtter bedriftene i arbeidet 
med å nå målene i IA-avtalen.

I desember 2018 ble det inngått en ny IA-avtale for perioden 
2019–2022.  I den nye avtalen er målene endret sammenlig-
net med de foregående periodene. Målet om økt yrkesakti-
vitet etter fylte 50 år inngår ikke i den nye avtalen. 

Den nye avtalen inneholder to mål:
• Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent 

sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 
• Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres  

Fi gur 1. An del av be folk nin gen i re gist rert ar beid4, et ter al der. Tall for 2. kvar tal. Pro sent

Kil de: Sta tis tisk sen tral by rå 

4  Inkluderer ikke selvstendig næringsdrivende 
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Yr kes ak ti vi te ten for de over 50 år har økt ve sent lig si den 
2009 (fi gur 1). Som føl ge av pen sjons re for men har sys
sel set tin gen økt sær lig mye for al ders grup pen 62–66 år i 
pe ri oden 2010 til 2018. Den ne øk nin gen star tet for 
62år in ge ne i 2011 og 2012 og har si den for plan tet seg til 
høy ere ald re år for år et ter hvert som års kul let som var 62 
år i 2011 har blitt eld re. Som nevnt over ble også avkort
ningen av al ders pen sjo nen ved ar beid for al ders grup pen 
67–69 år av skaf fet i pe ri oden 2008–2010, noe som har 
bi dratt til økt sys sel set ting også for den ne al ders grup pen. 
And re vik ti ge år sa ker til den po si ti ve ut vik lin gen er tro
lig bedre hel se, økt ut dan nings ni vå blant eld re og mer 
po si ti ve hold nin ger til se ni o rer i ar beids li vet.
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Al ders gren sen i ar beids mil jø lo ven for når opp si gel
ses ver net tar slutt ble økt fra 70 til 72 år fra 1. juli 
2015. Vi har fore lø pig ikke sett ty de li ge tegn til at 
den ne end rin gen har gitt økt yr kes ak ti vi tet et ter 70 år. 
Her må det nev nes at end rin ge ne kun gjaldt i pri vat 
sek tor, og at det gjaldt over gangs ord nin ger det før s te 
året et ter at al ders gren sen ble økt. I til legg har be drif
ter ad gang til å fast set te en la ve re al ders gren se på 70 
år gitt at de prak ti se rer gren sen kon se kvent. Den ne 
gren sen var tid li ge re 67 år.

Del mål 3 i IAav ta len for 2014–2018 var at gjen nom
snitt lig pe ri ode med yr kes ak ti vi tet et ter fyl te 50 år 
skulle økes med tolv må ne der fra 2009 til 2018. Fi gur 2 
vi ser et mål på det te – for ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 
år5. Merk at den ne in di ka to ren er ba sert på sys sel set ting 
for hele be folk nin gen over 50 år, in klu dert de som har 
slut tet i ar beid før 50 år på grunn av ar beids le dig het 
el ler dår lig hel se. Had de vi kun reg net med de som 
frem de les er yr kes ak ti ve ved 50 år, ville tal le ne vært 
høy ere.

5  A-ordningen som ble innført 1. januar 2015 førte til nytt data-
grunnlag om arbeidsforhold som følge av endringer i hva slags 
arbeidsforhold bedrifter skal registrere og endringer i rutinene for 
hvordan innrapporteringen skal skje. Dette har ført til et brudd i 
statistikken som gjør at vi må tolke utviklingen fra 2014 til 2015 
med varsomhet (se Nordby og Næsheim 2017 for mer informasjon).

En 50år ing kun ne i 2018 for ven te å være i ar beid til
sva ren de 12,0 år med full stil ling. Det har vært en 
øk ning på 1,1 år (i over kant av 13 må ne der) fra 2009. 
For ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år er nå høy ere enn i 
alle tid li ge re år vi har data for, og tro lig på sitt høy es te 
nivå noen sin ne. For 2001 til 2018 til sva rer øk nin gen 
2,4 års verk per per son. Med unn tak av 2014–2015 har 
den for ven te de yr kes ak ti vi te ten vært uend ret el ler 
øken de i hvert enes te år i pe ri oden, også i pe ri oder 
med øken de ar beids le dig het, slik som i 2002–2003, 
2009–2010 og 2013–2016. Menn job ber i stør re grad 
enn kvin ner i kon junk tur ut sat te yr ker, og ut vik lin gen 
for menn va ri e rer der for mer. Øk nin gen over tid er 
størst for kvin ner, og det te skyl des at de års kul le ne 
med kvin ner som nå pas se rer 50, har vært mer yr kes
ak ti ve gjen nom hele sitt vok sen liv enn eld re års kull. 

Tal le ne for 2017 er noe ned jus tert sam men lig net med 
de fore lø pi ge tal le ne som ble pub li sert for ett år til
ba ke. De fore lø pi ge tal le ne for 2017 in ne holdt en pro
gno se for ut vik lin gen i sys sel set tin gen for selv sten dig 
næ rings dri ven de. Sys sel set tin gen for selv sten dig 
næ rings dri ven de vi ser seg nå å ha hatt en sva ke re 
ut vik ling i 2017 enn hva vår pro gno se til sa.

En mu lig for kla ring på øk nin gen i for ven tet yr kes ak
ti vi tet et ter fyl te 50 år er el lers at en sta dig stør re an del 
i den ne al ders grup pen har høy ere ut dan ning. Tid li

Fi gur 2. For ven tet yr kes ak ti vi tet (i års verk) et ter fyl te 50 år, et ter kjønn.
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ge re un der sø kel ser vi ser at sys sel set tin gen blant eld re 
øker med ut dan nings ni vå et (Nord by og Næs heim 
2017). 

At sto re års kull nå har nådd el ler nær mer seg pen
sjons al der kan dess uten ha ført til hold nings end rin ger 
blant ar beids gi ve re og ar beids ta ke re, slik at både 
arbeidskraftilbudet og et ter spør se len kan ha økt for 
den ne al ders grup pen. Spør re un der sø kel sen Norsk 
se ni or po li tisk ba ro me ter 2018 (Senter for se ni or po li
tikk 2018) vi ser for eks em pel at ar beids ta ker nes øns
ke de av gangs al der fra ar beids li vet har økt med nes ten 
fem år fra 2003 til 2018 og er nå på 65,7 år. Sy net på 
eld re i ar beids li vet har også jevnt over bed ret seg blant 
ar beids gi ver ne si den 2003. Selv om den lang sik ti ge 
ut vik lin gen har vært po si tiv, har det vært en ned gang 
på et halvt år si den top pen på 66,2 år i 2015. Un der sø
kel sen fra 2018 vi ser også at ar beids gi ver ne de siste 
åre ne har blitt noe mer ne ga ti ve til å til set te se ni o rer 
sett over en ti års pe ri ode. De siste fire åre ne har an de
len ar beids gi ve re som har svart at de vil like «me get 
godt» el ler «gan ske godt» å an set te se ni o rer vært 
uend ret på om lag 6 av 10. 

Øk nin gen i for ven tet yr kes ak ti vi tet fra 2010 til 2018 har 
også en klar sam men heng med pen sjons re for men og 

inn fø rin gen av nytt pen sjons re gel verk fra 2011. Nytt 
med pen sjons re for men var at per so ner i al de ren 62–66 år 
kun ne kom bi ne re ar beid og al ders pen sjon uten at pen
sjo nen ble re du sert. Dahl og Lien (2013) og Her næs m.fl. 
(2016) vi ser at re for men før te til en sig ni fi kant øk ning i 
sys sel set tin gen for per so ner over 62 år. Øk nin gen kom i 
sær lig grad for ar beids ta ke re i pri va te AFPbe drif ter der 
in sen ti ve ne til ar beid i størst grad ble for bed ret.

Se ni o rer for ven tes å ar bei de lengst i Sogn og 
Fjordane
Sogn og Fjordane skil ler seg ut som fyl ket med klart 
høy est for ven tet yr kes ak ti vi tet blant de over 50 år. 
Et ter Sogn og Fjordane føl ger Akershus og Møre og 
Roms dal (fi gur 3). Folk i Sogn og Fjordane for ven tes 
å ar bei de i gjen nom snitt 13,5 år på hel tid et ter at de 
har fylt 50 år. AustAgder og Østfold er de to fyl ke ne 
med la vest for ven tet yr kes ak ti vi tet. 50år in ger i dis se 
to fyl ke ne kan for ven te å være hen holds vis 10,7 og 
10,8 års verk i ar beid et ter fyl te 50 år.

Alle fyl ke ne har vekst i for ven tet yr kes ak ti vi tet fra 
2009 til 2018. Finnmark, Sogn og Fjordane og Nord
land er de fyl ke ne som har hatt størst øk ning. Finn
mark har hatt en øk ning på 2,0 års verk mens Sogn og 
Fjordane og Nordland har hatt en øk ning på 1,8 års

Fi gur 3. For ven tet yr kes ak ti vi tet (i års verk) et ter fyl te 50 år i 2009 og 2018, et ter fyl ke
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verk. Tolv fyl ker har hatt en øk ning på over ett år el ler 
mer, til sva ren de må let for 2018 i IAav ta len. Den fyl
kes vise va ria sjo nen kan til dels for kla res med for
skjel ler i næ rings struk tur og ut dan nings ni vå. Akers
hus er fyl ket med nest høy est ut dan nings ni vå (et ter 
Oslo) for folk i al ders grup pen 60–66 år. Østfold er 
sam men med Hedmark de fyl ke ne som har det la ves te 
ut dan nings ni vå et for folk mel lom 60 og 66 år.6

For ven tet yr kes ak ti vi tet har også sam men heng med 
hvor man ge i de uli ke fyl ke ne som er uten for ar beids
li vet på grunn av svik ten de hel se. Mens 27 og 26 pro
sent av folk i al de ren 50–66 år mot tok ufø re trygd i 
Østfold og AustAgder ved ut gan gen av 2018 (fyl
ke ne med høy est pro sent an del), gjaldt det te bare 15 
pro sent i Akershus (la vest av alle fyl ke ne).

Gjen nom snitt lig av gangs al der
In di ka to ren for for ven tet yr kes ak ti vi tet sier ikke noe 
di rek te om ved hvil ken al der folk for la ter ar beids li vet. 
In di ka to ren lar seg hel ler ikke en kelt for de le på næ ring 
el ler yrke. Til dis se for må le ne be nyt ter vi in di ka to ren 
gjen nom snitt lig av gangs al der et ter 50 år (se egen fak
ta boks for me to de).  

6  Prosentandel av befolkningen i alderen 60–66 år som i 2017 
hadde universitets- eller høgskoleutdanning. Kilde: SSB, se www.
ssb.no/tabell/08921.

Fi gur 4 vi ser at gjen nom snitt lig av gangs al der i 2018 
var 65,7 år, en øk ning på 0,6 år fra 2009 og 2,0 år fra 
2001. Fra 2017 til 2018 økte gjen nom snitt lig av gangs
al der med 0,1 år. Ut vik lin gen over tid er tem me lig lik 
ut vik lin gen for for ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år, 
selv om ni vå et for tal le ne for av gangs al der er noen år 
høy ere. Det te føl ger av at tal le ne for av gangs al der 
ikke skil ler mel lom hel tids og del tids ar beid, og at tal
le ne er ba sert på at en var i ar beid frem til 50 år. 
Av gangs al de ren blir nes ten et år la ve re om vi de fi ne
rer ar beids ta ke re med un der 50 pro sent stil ling som å 
ha hatt av gang fra ar beids li vet (bare tall for 2015–
2018 et ter den ne de fi ni sjo nen). Av gangs al de ren i 
2018 var klar høy est i Sogn og Fjordane og la vest i 
Telemark (se fi gur 5).

I til legg til gjen nom snitts tall, gir tall for hvor dan 
av gan gen fra ar beids li vet for de ler seg et ter al der (se 
fi gur 6) en vi de re inn sikt. Vi sam men lig ner her 2010 
– rett før pen sjons re for men – med 2018. Mens 62 år 
var den van lig ste av gangs al de ren i 2010, er den nå 67 
år. Vi ser også at tal le ne vi ser top per ved 65 og 70 år. 
Man ge yr ker har sær al ders gren se på 65 år, og 65 år er 
også ned re al ders gren se for å ta ut AFP i of fent lig sek
tor ut reg net et ter reg le ne for tje nes te pen sjon. 70 år er 
øvre al ders gren se for stil lings ver net i ar beids li vet for 
of fent lig an sat te og for pri vat an sat te der ar beids gi ver 
har inn ført be drifts in tern al ders gren se.

Fi gur 4. Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter 50 år, et ter kjønn
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Fi gur 6. Av gang fra ar beids li vet i 2010 og 2018, et ter av gangs al der7. Pro sent

Kil de: NAV

7  Basert på netto avgangsrater fra desember året før.
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Fi gur 5. Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter 50 år, et ter fyl ke
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Fi gur 7 og 8 vi ser av gangs al de ren et ter yrke og næ ring 
i 2016. Her er tal le ne ba sert på en an nen de fi ni sjon 
enn i fi gur 4, noe som gir et lavere nivå på gjennom
snittlig avgangsalder (se faktaboks for nærmere for
klaring). Disse tallene kan kun oppdateres til og med 
2016. Vi kan like fullt bru ke tal le ne til å sam men lig ne 
næ rin ger og yr ker.

Per so ner som job ber in nen per son lig tje nes te yt ing har 
høy est av gangs al der, fulgt av an sat te i un der vis ning 
og of fent lig for valt ning (fi gur 7). Per so ner som job ber 
in nen for per son lig tje nes te yt ing har en gjen nom snitt
lig av gangs al der på 64,9 år, mens an sat te i un der vis
ning og of fent lig for valt ning i snitt går av ved hhv. 

Fi gur 7. Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter fyl te 50 år i 2016, et ter næ ring 
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Fi gur 8. Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter fyl te 50 år i 2016, et ter yrke 
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64,8 år og 64,6 år. An sat te i over nat tings og ser ve
rings virk som he ter og berg verks drift og ut vin ning har 
klart la vest av gangs al der, på 61–62 år.

Folk som job ber i aka de mis ke yr ker og le de re har 
høy est av gangs al der, på over 64 år (fi gur 8). I mot satt 
ende fin ner vi hånd ver ke re og pro sess ma skin ope ra

tø rer, trans port ar bei de re mv. med en av gangs al der på 
ned mot 62 år.  

Vi må tolke tal le ne for av gangs al der et ter næ ring og 
yrke med for sik tig het si den mo bi li tet mel lom yr ker og 
næ rin ger og til gang i ar beids li vet et ter 50 år gjør det 
van ske lig å måle av gangs al de ren eks akt.

Me to der for å be reg ne av gangs al der
Det fin nes man ge al ter na ti ve me to der for å be reg ne 
av gangs al der, og det fin nes også fle re uli ke da ta grunn lag 
man kan ta ut gangs punkt i. Me to de ne for å reg ne ut 
av gangs al der va ri e rer in ter na sjo nalt.

Sve ri ge ope re rer med minst tre uli ke me to der (Carneck 2016 
og Birkholz 2017), som alle har nok så uli ke nivå og ulik 
ut vik ling over tid. Ett av må le ne føl ger en kelt ko hor ter over 
tid fra 59 år og fram over. Det te gir det mest re el le bil det av 
av gangs møns te ret, men har den ulem pen at en må vente til 
alle i ko hor ten har gått ut av ar beids li vet for å be reg ne gjen-
nom snitt lig av gangs al der. For å finne me di an av gangs al der 
er det li ke vel til strek ke lig at halv par ten har hatt av gang. Et 
an net mål ba se rer seg på tverr snitts data fra Ar beids kraft un-
der sø kel sen8, der dif fe ran sen mel lom sys sel set tings ra ter 
mel lom ett åri ge al ders grup per på et gitt tids punkt blir 
be nyt tet som an slag på av gangs ra ter. Det te må let kre ver 
bare data for ett år for å be reg ne av gangs al de ren. Start al de-
ren i be reg nin gen er 50 år. Det siste må let ba se rer seg på 
re gis ter data for lønns ta ke re, der av gangs al de ren blir be reg-
net ut fra et an slag for over gangs ra ter fra/til ar beid over en 
to års pe ri ode. Start al de ren er her 43 år (al de ren der an de len 
i ar beid når sitt mak si mum).

OECD be nyt ter også data fra Ar beids kraft un der sø kel sen, 
men i 5-årige al ders grup per med en start al der på 40 år og 
med en øvre al der i ar beids li vet på 74 år. In di ka to ren om talt 
som «ave ra ge ef fec tive age of retire ment» (Sche rer 2002) 
ba se rer seg på tverr snitts data der dif fe ran sen i sys sel set-
tings ra te ne mel lom 5-årige al ders grup per glat tet over en 
5-års pe ri ode blir be nyt tet som an slag for net to av gangs ra-
ter fra ar beids li vet. Det te gir et unøy ak tig mål på av gangs al-
der, men har den for de len at en kan sam men lig ne tal le ne på 
tvers av alle OECD-land.

Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter 50 år
I den ne ar tik ke len be reg ner vi av gangs al der ut fra en tverr-
snitts me to dikk til sva ren de OECDs me to de, men der vi bru ker 

8  Utvalgsundersøkelse om arbeidstilknytning som blir gjennom-
ført på tilsvarende vis i alle OECD-land.

re gis ter data for lønns ta ke re i ett åri ge al ders grup per ved 
ut gan gen av året. Ved bruk av re gis ter data er det ikke nød-
ven dig å glat te data over fle re år. Vi har valgt å set te en ned-
re al der for av gang ved 50 år, noe som in ne bæ rer at in di ka-
to ren tar ut gangs punkt i per so ner som var i ar beid ved 
ut gan gen av året de fyl te 49 år. Vi har satt en øvre al der for 
av gang til 80 år, og an tar der med at in gen blir stå en de i ar-
beid et ter 80 år.

For me len for gjen nom snitt lig av gangs al der avg for et gitt år er:

Her er a
i
 an de len i re gist rert ar beid ved al der i ved ut gan gen 

av året. Et ter som vi set ter øvre al der for av gang til 80 år, er 
a

80
 satt lik 0.

Selv sten dig næ rings dri ven de er ikke in klu dert i tal le ne. 
Et ter som det er mer van lig for se ni o rer å gå fra å være lønns-
ta ke re til selv sten dig næ rings dri ven de enn om vendt, vil det-
te bi dra til å un der vur de re av gangs al de ren noe.

Av gangs al der et ter næ ring og yrke 
In di ka to ren gjen nom snitt lig av gangs al der ba se rer seg på 
tall for an de len av be folk nin gen i ar beid. For di det kun er 
yr kes ak ti ve som kan for de les et ter næ ring og yrke, må vi 
bru ke en an nen til nær ming for å be reg ne av gangs al der for-
delt på dis se kjen ne teg ne ne. Vi be reg ner her av gangs al de-
ren som gjen nom snitts al de ren for per so ner over 50 år som 
var i ar beid et gitt år, men som ikke var re gist rert i ar beid de 
to et ter føl gen de åre ne. Det vil si at vi her de fi ne rer det som 
av gang fra ar beids li vet når en per son har stått uten for 
ar beids li vet i to år. 

Opp føl gings pe ri oden på to år in ne bæ rer at vi kun kan 
be reg ne av gangs al der til og med 2016. Det vi ser seg at det-
te må let på av gangs al der gir et la ve re nivå enn vår ho ved-
me to de for å be reg ne gjen nom snitt lig av gangs al der. Tal le ne 
som er for delt på næ ring og yrke kan der for ikke sam men lig-
nes di rek te med tal le ne som gjel der hele be folk nin gen.
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For ven tet pen sjo ne rings al der har økt 
noe fra 2011
I 2018 var for ven tet pen sjo ne rings al der9 for en per son 
på 50 år på 62,7 år, en ned gang på 0,1 år fra 2017. For 
kvin ner var den i 2018 0,1 år la ve re enn for menn (fi
gur 9). For ven tet pen sjo ne rings al der for kvin ner var i 
alle år før 2011 la ve re enn for menn. Fra 2011 og til 
2017 har kvin ners for ven te de pen sjo ne rings al der vært 
høy ere enn for menn. Den ne end rin gen fulg te av pen
sjons re for men, si den kvin ner i langt mind re grad enn 
menn har be nyt tet seg av mu lig he ten til å ta ut al ders
pen sjon før 67 år. Men det te snud de alt så i 2018, hvor 
kvin ners for ven te de pen sjo ne rings al der igjen falt 
un der menns. Ut vik lin gen det siste året kan sees i 
sam men heng med vekst i til gan gen til ufø re trygd, og 
hvor veks ten har vært ster ke re for kvin ner enn for 
menn.

Det var en sterk vekst i for ven tet pen sjo ne rings al der i 
2004 og de på føl gen de åre ne. Det te kom av inn fø rin
gen av tids be gren set ufø re stø nad. Et ho ved mål med 
den ne ord nin gen var å re du se re til gan gen til va rig 
ufø re trygd.  I 2010 og 2011 var det en ned gang i for
ven tet pen sjo ne rings al der på alle al ders ni vå. Det te 

9  Pensjoneringsalder betyr her alder ved første uttak av pensjon. 
Dette inkluderer uttak av uføretrygd, afp i offentlig sektor og alder-
spensjon. 

kom mer av økt til gang både til ufø re trygd og AFP, og 
i 2011 også til al ders pen sjon på grunn av inn fø rin gen 
av flek si bel al ders pen sjon fra 62 år. Veks ten i til gan
gen til ufø re trygd kom mer i stor grad av opp he vin gen 
av tids be gren set ufø re stø nad. Man ge mot ta ke re av 
ar beids av kla rings pen ger som tid li ge re had de tids be
gren set ufø re stø nad, har fått ufø re trygd (Lan de 2014). 
Dess uten kan det være slik at en del per so ner som før 
ville fått tids be gren set ufø re stø nad, har fått ufø re trygd 
i ste det for ar beids av kla rings pen ger.

Veks ten i for ven tet pen sjo ne rings al der et ter 2011 
kom mer av at fær re tar ut al ders pen sjon i al de ren 
62–66 år sam men lig net med 2011, da til gan gen var 
eks tra stor si den fem års kull fikk mu lig het til å ta ut 
al ders pen sjon før fyl te 67 år. Va ria sjo nen i for ven tet 
pen sjo ne rings al der et ter 2011 kom mer først og fremst 
av sving nin ger i til gan gen til ufø re trygd. 

For hol de ne på ar beids mar ke det på vir ker også pen sjo
ne rings ad fer den. Norge var inne i en høy kon junk tur 
fra 2003/2004 til 2008. Veks ten i et ter spør se len et ter 
ar beids kraft i den ne pe ri oden kan ha med vir ket til 
veks ten i for ven tet pen sjo ne rings al der i 2005–2007. 
Til sva ren de kan en re du sert et ter spør sel i 2009–2010 
ha med vir ket til økt ut tak av pen sjon. De siste åre ne 
har for ven tet pen sjo ne rings al der lig get noen lun de sta
bilt på rett i un der kant av 63 år.

Fi gur 9. For ven tet pen sjo ne rings al der ved fyl te 50 år, et ter kjønn
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Alle 63,5 63,5 63,3 63,7 64,0 64,1 64,2 64,1 63,9 63,7 62,3 62,7 63,0 62,6 62,8 62,9 62,8 62,7

Kvinner 63,4 63,3 63,1 63,6 63,8 63,9 63,9 63,7 63,6 63,4 62,5 62,9 63,2 62,7 62,9 63,0 62,9 62,7
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Økt le ve al der er i stor grad tatt ut som økt yr
kes ak ti vi tet 
Vi får et mål for an tall år som yr kes pas siv et ter 50 år 
ved å måle dif fe ran sen mel lom for ven tet le ve tid og 
for ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år (fi gur 10). An tall 
yr kes pas si ve år var 21,4 år i 2001, og har bare økt med 
0,6 år til 22,0 år i 2018. Det te in ne bæ rer at folk over 

50 år har tatt ut det mes te av veks ten i for ven tet le ve
al der i økt yr kes ak ti vi tet – 2,4 års verk av en vekst i 
for ven tet le ve al der på i alt 3,0 år.

Ved å se på dif fe ran sen mel lom for ven tet le ve tid og 
for ven tet pen sjo ne rings al der ved 50 år, får vi et an slag 
over for ven tet tid som mot ta ker av pen sjon. Den ne 

Fi gur 10. For ven tet gjen stå en de le ve tid og yr kes ak ti vi tet et ter 50 år

Kil de: Sta tis tisk sen tral by rå, NAV
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Fi gur 11. For ven tet pen sjo ne rings al der ved fyl te 62 år, et ter kjønn.  Al ders pen sjon og AFP

Kil de: NAV

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Menn 66,4 66,3 66,3 66,2 66,3 66,2 66,4 66,3 66,2 66,0 64,3 64,4 64,5 64,5 64,5 64,6 64,7 64,8

Alle 66,4 66,4 66,3 66,3 66,3 66,3 66,4 66,3 66,2 66,1 65,0 65,1 65,1 65,0 65,0 65,1 65,1 65,2

Kvinner 66,5 66,5 66,4 66,4 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,1 65,8 65,8 65,7 65,6 65,5 65,5 65,6 65,6
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har økt ve sent lig fra 17,5 år i 2001 til 21,3 år i 2018. 
Veks ten skyl des både vekst i for ven tet le ve al der og 
ned gang i for ven tet pen sjo ne rings al der. Veks ten fra 
2001 til 2018 er på 3,8 år. 3 år føl ger av vekst i le ve
al der og 0,8 år av la ve re pen sjo ne rings al der.

For ven tet pen sjo ne rings al der for al ders pen sjon 
og AFP
Vi har så langt sett på pen sjo ne rings al der der ufø re
trygd inn går i pen sjons be gre pet. Men ufø re trygd er 
ikke en fri vil lig form for pen sjo ne ring på sam me måte 
som al ders pen sjon og AFP, men pen sjo ne ring som 
føl ge av dår lig hel se. For å få et bil de av ut vik lin gen 
av den mer fri vil li ge pen sjo ne rin gen, ser vi på hvor
dan for ven tet pen sjo ne rings al der ut vik ler seg når vi 
av gren ser pen sjons be gre pet til bare å om fat te al ders
pen sjon og AFP (fi gur 11). I pri vat sek tor er AFP nå et 
til legg til al ders pen sjo nen. I of fent lig sek tor kan en 
vel ge mel lom al ders pen sjon og AFP der som en vil ta 
ut pen sjon før 67 år.

Fra 2001 til 2010 var det en mo de rat ned gang i for
ven tet pen sjo ne rings al der be reg net på den ne må ten, 
med 0,4 år. I 2011 ble det mu lig å ta ut al ders pen sjon 
fra 62 år. Man ge, det gjel der sær lig menn, be nyt tet 
seg av det te og det ble en re duk sjon i for ven tet pen sjo
ne rings al der fra 2010 til 2011 på mer enn ett år. Her 
var det sto re kjønns for skjel ler. For kvin ner var ned
gan gen bare 0,3 år og for menn hele 1,7 år.

Den sto re for skjel len mel lom kvin ner og menn skyl des 
både at en stør re del menn fyl ler vil kå re ne for å ta ut 
pen sjon før fyl te 67 år, og at kvin ner som opp fyl ler vil
kå re ne i langt mind re grad be nyt ter seg av ord nin gen. 
For ven tet pen sjo ne rings al der med den ne be reg nings
må ten var i 2018 et halvt år høy ere for menn enn hva 
som var til fel le i 2011. For kvin ner har det der imot vært 
en svak ned gang sam men lig net med 2011. Ut vik lin gen 
in ne bæ rer at kvin ner og menn nå nær mer seg hver
and re, slik at kvin ners for ven te de pen sjo ne rings al der 
nå lig ger i un der kant av ett år høy ere enn menn.  
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FÅR BARN FØDT SENT PÅ ÅRET OF TE RE  
YT EL SER FRA NAV?
Av Ivar Lima og In gunn Helde1

Sam men drag
En rek ke stu di er vi ser at de yng ste bar na i en sko le klas se har stør re ri si ko for å få en ADHD-dia-
gno se enn de eld ste bar na. Sær lig når en sam men lig ner gut ter født i fjer de kvar tal med gut ter 
født i før s te kvar tal er den ne ten den sen mar kant. Det te blir ofte an tatt å ha sam men heng med 
at de yngste barna i gjennomsnitt er mindre modne i for hold til eld re barn i sam me sko le klas se. 

I den ne ar tik ke len un der sø ker vi om mot tak av hjel pe stø nad for barn, og mot tak av ar beids av-
kla rings pen ger (AAP) el ler ufø re trygd se ne re i li vet på vir kes av når på året man er født. 

Vi fin ner at barn født sent på året har be ty de lig høy ere ri si ko for å mot ta hjel pe stø nad enn barn 
født tid lig på året. Sam men hen gen er ster kest blant gut ter. Det er in gen sam men heng mel lom 
fød sels må ned og mot tak av hjel pe stø nad for barn i al de ren 0-5 år blant gut ter, mens vi fin ner 
en svak sam men heng blant jen ter. For beg ge kjønn er det li ke vel slik at for skjel len i all ho ved sak 
opp står et ter sko le start. Det te gir støt te til an ta kel sen om at sam men hen gen hand ler om å være 
yngst i en sko le klas se. Blant de som er født sent på året er det langt fle re som har ADHD-dia gno-
ser, og det for kla rer nes ten hele for skjel len i mot tak av hjel pe stø nad sam men lig net med de født 
tid lig på året. 

Vi fin ner en ten dens til at de som er født i no vem ber og de sem ber of te re mot tar ufø re trygd i 
20-års al de ren sam men lig net med de som er født i ja nu ar. Blant jen ter er det for eks em pel 0,2 
pro sent po eng fle re mot ta ke re av ufø re trygd blant de født i de sem ber sam men lig net med de født 
i ja nu ar. Den ne sam men hen gen er sva ke re enn den vi så for mot tak av hjel pe stø nad, men sær lig 
blant jen ter har vi grunn lag for å hev de at den ne sam men hen gen er re ell. For mot tak av AAP ved 
fylte 20 år fin ner vi en klar og sig ni fi kant tendens til at både gutter og jenter født sent på året 
oftere mottar ytelsen. Vi fin ner vi de re at man ge av de som mot tok hjel pe stø nad for di de var født 
sent på året, se ne re be gyn ner å mot ta AAP. 

1  En stor takk rettes til Marianne N. Lindbøl i Statistikkseksjonen for datauttrekk og tilrettelegging av dataene om hjelpestønad, uføretrygd og 
AAP. I tillegg takker vi Ola Thune i samme seksjon for tilrettelegging av data om rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførepensjon. 
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Bak grunn
Stoltenbergutvalget le ver te ny lig sin rap port om 
kjønns for skjel ler i sko le pre sen ta sjo ner og ut dan nings
løp (NOU 2019:3). I den ne rap por ten blir ulik mod
nings takt for gut ter og jen ter truk ket frem som en vik
tig for kla ring på kjønns for skjel ler i sko le pre sta sjo ner. 
De gjen gir forsk ning som blant an net vi ser at jen ter 
både har en tid li ge re ut vik ling av kog ni ti ve fer dig he
ter enn gut ter, samt mer ut vik le de so si a le og emo sjo
nel le fer dig he ter. Det te kan for eks em pel ha be tyd
ning for hvil ke kunn ska per bar na til eg ner seg før og 
et ter sko le start, samt på vir ke de res evne til selv re gu le
ring av opp merk som het, ak ti vi tet og im pul ser. Ut val
get pe ker vi de re på at de som er eld st ved sko le start, 
alt så de som er født tid lig på året, i snitt får bedre sko
le re sul ta ter og at de i mind re grad blir an sett som 
hy per ak ti ve. Det po eng te res imid ler tid at re la tiv al der2 
har like mye å si for gut ter og jen ters sko le pre sta sjo
ner tid lig i sko le lø pet. Forsk ning om kjønns for skjel ler 
i psy kisk hel se trek kes også frem, blant an net at gut ter 
i stør re grad enn jen ter har så kal te ek ster na li se ren de 
(ut age ren de) van s ker og li del ser samt au tis me spek ter
dia gno ser. Slike ek ster na li se ren de van s ker sy nes å ha 
en ne ga tiv ef fekt på sko le pre sta sjo ne ne (NOU 
2019:3).

I de fles te land star ter hele års kull sam ti dig i 1. klas se 
på sko len. I Norge star ter alle som er født i sam me 
ka len der år sam ti dig. I and re land kan det ope re res 
med and re skil le lin jer, for eks em pel at alle født fra 
sep tem ber til og med au gust året et ter star ter sam ti dig. 
Uan sett in ne bæ rer det te at det kan være opp mot ett 
års al ders for skjell mel lom barn som går i sam me 
klas se, sam ti dig som barn som er nes ten like gam le 
går i for skjel lig klas se for di de født på hver sin side av 
skil le lin jen satt på grunn lag av fød sels må ned.3 

2 Relativ alder anslås ved å sammenlikne alderen til en person, for 
eksempel en elev i en skoleklasse, med alderen til de øvrige i 
samme gruppe. Relative alderseffekter (RAE) defineres dermed 
som de konsekvensene relativ alder har for hver enkelt person i 
gruppen. 

3 I Norge begynner for eksempel 6-åringer på skole i august det 
kalenderåret de fyller seks år. De som er født i januar er dermed 6 år 
og 7 måneder ved skolestart, mens de som er født i desember er 5 
år og 8 måneder.

En ny ere re gis ter stu die fra norsk sko le vi ser at det er 
en sterk og til nær met li ne ær sam men heng mel lom 
fød sels må ned og ka rak te rer ved av gang i 10. klas se; 
des to se ne re en elev er født på året, des to la ve re er det 
gjen nom snitt li ge ka rak ter ni vå et (Solli 2017). Sam me 
stu die fin ner også mer lang sik ti ge ef fek ter på ut dan
ning og inn tekt. De som er født sent på året har sig ni
fi kant la ve re sann syn lig het for å ha full ført vi de re gå
en de sko le in nen fyl te 19 år, og har også la ve re 
sann syn lig het for å stu de re i 25års al de ren. 

Stu di er fra for skjel li ge land vi ser at de yng ste bar na i 
en sko le klas se har stør re sann syn lig het for å få dia
gno sen ADHD enn de eld ste (Lay ton m. fl. 2018, Sch
wandt og Wuppermann 2016, Försäkringskassan 
2016). En stu die fra 2017 vi ser sam me ten dens i 
Norge (Karl stad m.fl. 2017). Blant gut ter født i ok to
ber til de sem ber var det 5,3 pro sent som fikk en 
ADHDdia gno se, mens blant de født i ja nu ar til mars 
var an de len 3,7 pro sent. Schwandt og Wuppermann 
(2016) ser på uli ke del sta ter i Tysk land, der det va ri e
rer hvem som er yngst i en klas se i de uli ke del sta te ne. 
De fin ner at det er de yng ste i en klas se som of test får 
ADHDdia gno se, en ten dis se er født i juni, juli, sep
tem ber el ler de sem ber. Det te vi ser at sam men hen gen 
hand ler om al der ved sko le start, og ikke om fød sels
må ned i seg selv.

Hy per ki ne tisk for styr rel se/ADHD er en svært ut bredt 
dia gno se grup pe (se fak ta boks) blant barn og unge 
med hjel pe stø nad (Helde 2018). Si den de yng ste i en 
klas se har stør re ri si ko for å få en ADHDdia gno se, er 
det ri me lig å anta at det gir økt sjan se for å mot ta hjel
pe stø nad. En stu die fra Sve ri ge vi ser at barn født sent 
på året har be ty de lig høy ere ri si ko for å mot ta vårdbi
drag, en yt el se som kan gis til for eld re som har barn 
og unge med sær skil te om sorgs be hov (Försäkrings
kassan 2016). Vårdbidraget er en yt el se som er sam
men lign bar med den nors ke hjel pe stø na den. 

I den ne ar tik ke len vil vi un der sø ke om det å være født 
sent på året med fø rer økt sann syn lig het for å mot ta 
hjel pe stø nad i barne og ung doms å re ne. I til legg vil vi 
un der sø ke om det å være født sent på året også har 
mer lang sik ti ge kon se kven ser i form av økt sann syn
lig het for å mot ta ar beids av kla rings pen ger (AAP) og 
ufø re trygd ved fyl te 20 år. 
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Pro blem stil ling
Vi tar utgangpunkt i alle barn født i pe ri oden 1983 til 
1997, og ser nær me re på de som blir mot ta ke re av 
hjel pe stø nad i lø pet av barne og ung doms ti den. Vi 
skal un der sø ke føl gen de:

1. Får barn født sent på året of te re hjel pe stø nad enn 
barn født tid lig på året? Her un der ser vi bl.a. på:

a. I hvil ken al der for skjel le ne opp står?

b. Er sam men hen gen lik for gut ter og jen ter? 

c. Har hjelpestønadsmottakerne som er født sent 
på året and re dia gno ser enn de som er født tid
lig på året? 

Hvis det er slik at kog ni tiv og so si al umo den het blir 
dia gnos ti sert som at ferds for styr rel ser, kan det ten kes 
at det å få en dia gno se og en hjel pe stø nad fra NAV 
al le re de i ung al der i seg selv kan på vir ke over gan
gen fra grunn sko le og til vi de re ut dan ning og ar beids
liv. I til legg vil vi der for også un der sø ke:

2. Får barn født sent på året of te re AAP el ler ufø
re trygd i 20års al de ren enn barn født tid lig på 
året?

Nær me re om hjelpestønadsordningen
Hjel pe stø nad er en yt el se som kan inn vil ges til per so
ner som har be hov for eks tra til syn el ler pleie på grunn 
av va rig syk dom, ska de el ler med fød te funk sjons ned
set tel se. Stø na den kan til de les både voks ne og barn, 
men i den ne ar tik ke len ser vi kun på bru ken av hjel pe
stø nad blant per so ner un der 18 år. 

Alle barn har be hov for til syn og pleie. I vur de rin gen 
av om hjel pe stø nad skal inn vil ges, skil les det der for 
mel lom or di nært pleie og til syns be hov og det eks tra 
pleie be ho vet som skyl des syk dom el ler ska de. Det er 
bare det te økte be ho vet som kan gi grunn lag for hjel
pe stø nad. De siste ti å re ne har vært re la tivt få re gel
end rin ger for den ne ord nin gen. De end rin ge ne som 
har fun net sted har i ho ved sak ret tet seg mot voks ne 
stø nads mot ta ke re. For nær me re de tal jer om re gel ver
ket, de for skjel li ge sat se ne og hvil ke kri te ri er som 

vekt leg ges ved av gjø rel sen om det skal gis or di nær 
el ler for høy et hjel pe stø nad, hen vi ses det til fak ta bok
sen Hjel pe stø nad – re gel verk. 

Da ta grunn lag og me to de
Ut val get be står av to talt 820 500 barn født i Norge i 
åre ne 1983 til og med 1997 (se fak ta boks Da ta grunn

Hjelpestønad – regelverk
Ifølge folketrygdloven (§ 6-4) ytes ordinær hjelpestønad 
til personer som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte 
(misdannelser) har behov for særskilt tilsyn og pleie. 
Hjelpestønad gis bare dersom det foreligger et privat 
pleieforhold. Hjelpestønad til barn gis bare for omsorgs- og 
pleiebehov som friske barn i samme alder ikke har. Blinde 
eller svaksynte som ikke kan rettlede seg ved hjelp av 
synet, anses å fylle vilkårene for hjelpestønad. Et vilkår for 
rett til hjelpestønad er at hjelpebehovet har et omfang 
som tilsvarer et vederlag på minst samme nivå som laveste 
sats. 

Forhøyet hjelpestønad (jfr. § 6-5) ytes til personer under 
18 år som har et vesentlig større behov for tilsyn, pleie og 
annen hjelp enn det ordinær hjelpestønad dekker, og ytes 
bare dersom stønaden gir mottakeren bedre mulighet til å 
bli boende i familiehjemmet. 

Ved avgjørelsen av om det skal ytes forhøyet hjelpestø-
nad, og i tilfelle hvilken sats stønaden skal ytes etter, leg-
ges det vekt på
• hvor mye barnets fysiske og psykiske funksjonsevne 

er nedsatt,
• hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er,
• hvor stort behov barnet har for stimulering, opplæring 

og trening, og
• hvor mye pleieoppgaven binder opp den som gjør 

arbeidet.

Etter tre år med forhøyet hjelpestønad skal det vurderes 
om stønaden fortsatt er nødvendig. Foreldre som har mot-
tatt forhøyet hjelpestønad i minst tre år kan få hjelpestø-
nad med samme sats i tre måneder etter at behovet for 
tilsyn og pleie har opphørt, dersom dette skyldes at barnet 
dør.

Satser for hjelpestønad i 2019 
Ordinær sats: 
Sats 1: 14 748 kroner per år

Forhøyet sats:
Sats 2: 29 496 kroner per år
Sats 3: 58 992 kroner per år
Sats 4: 88 488 kroner per år
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lag). Et ter som det fø des noe fle re gut ter, ut gjør de litt 
over halv par ten av alle barn og unge (ta bell 1). Si den 
vi er in ter es sert i bru ken av hjel pe stø nad blant dis se 
bar na, føl ger vi dem fra de er født og ut året de er 17. 
Barna født i 1983 kan der med ha fått inn vil get stø na
den fra 1983 til og med år 2000. Til sva ren de for den 
siste ko hor ten; de før s te kan ha fått inn vil get hjel pe
stø nad i 1997, de siste i 2014. 

I alt 47 569 av bar na i ut val get har mot tatt hjel pe stø
nad mi ni mum én pe ri ode i alderen 0 og 17 år, 30 149 
gut ter og 17 420 jen ter. Det vil si en an del på i alt 5,9 
pro sent. Blant gut te ne ut gjør an de len 7,2 pro sent, 
blant jen te ne 4,5 pro sent. At mer enn 6 av 10 hjelpe
stønadsmottakere er gut ter, er en for de ling som har 
vært re la tivt sta bil i man ge år (Helde 2018). Det te står 
i kon trast til mot tak av de tre hel se re la ter te yt el se ne 

sy ke pen ger, AAP og ufø re trygd blant voks ne, hvor 
kvin ner er sterkt over re pre sen tert (se Kal stø og Kann 
2018).

An de len mot ta ke re av hjel pe stø nad økte be ty de lig 
for beg ge kjønn fra 1983ko hor ten og frem til 
1995ko hor ten (fi gur 1). For de som er født i 1995 
el ler se ne re lig ger an de len mot ta ke re to talt sett sta
bilt på rett over 7 pro sent for hver ko hort. Det er 
der med en dob ling i an de len mot ta ke re når vi sam
men lik ner 1983ko hor ten med 1997ko hor ten. For
skjel len mel lom gut ter og jen ter har også økt noe, 
fra en for skjell på 1,5 pro sent po eng blant de som er 
født i 1983 til 3,6 pro sent po eng for de født i 1995, 
som er ko hor ten med størst dif fe ran se. I 1995ko hor
ten er det 68 pro sent fle re mot ta ke re av hjel pe stø
nad blant gut ter enn blant jen ter. 

Tabell 1. Utvalget og antall mottakere av hjelpestønad etter kjønn

Populasjonen – barn født i perioden Antall mottakere av hjelpestønad 0-17 år

Fødselsår I alt Gutter Jenter I alt Gutter Jenter

1983 – 1997 820 500 422 283 398 217 47 569 30 149 17 420

Kilde : NAV

Figur 1. Andelen som har mottatt hjelpestønad i alderen 0-17 år, etter fødselsår. Prosent av årskull
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Da ta grunn lag 
Vi tar ut gangs punkt i alle barn som ble født i pe ri oden 1983 
til og med 1997, og føl ger dem fra fød sel til de blir 20 år. Vi 
har brukt NAVs fol ke re gis ter, TPS, til å hen te ut in for ma sjon 
om alle barn født hvert år fra 1983-1997. Vi in klu de rer kun 
barn som er født i Norge, og som er re gist rert som bo satt i 
den ob ser ver te pe ri oden. 

Opp lys nin ge ne om hjel pe stø nad hen tes fra hjelpestønadsre-
gisteret der bar na er re gist rert som stø nads mot ta ke re. Vi 
re gist re rer mot tak av yt el sen i en må ned hvert år. For de som 
fikk inn vil get hjel pe stø nad til og med 1991 har vi målt stø-
nads mot tak i de sem ber hvert år, for di vi for den ne pe ri oden 
kun har data om hjel pe stø nad ved ut gan gen av året. For de 
som fikk inn vil get stø na den fra og med 1992 har vi målt 
mot tak av stø nad den må ne den bar net har burs dag. Det 
be tyr at en 7-år ing som er født i ja nu ar 1992 blir målt i ja nu ar 
1998, mens en 7-år ing som er født i de sem ber 1992 blir målt 
i de sem ber 1998.4 Vi føl ger alle fra fød sel og til den må ne den 
de fyl ler 17 år. Alle per so ner blir der med ob ser vert i likt an tall 
må ne der – uav hen gig av når de er født på året. 

Sko le start for seks årin ger ble inn ført fra 1997. 1991-ko hor-
ten ble der med den før s te som star tet på sko le det året de 
fyl te seks. Selv om 8 av 15 ko hor ter i vårt da ta grunn lag star-
tet sko len som 7-år in ger, har vi valgt å set te gren sen ved 
seks år når vi de ler grup pen av hjelpestønadsmottakere i to; 
de som fikk hjel pe stø nad før s te gang i før sko le al der (0-5 år) 
og de som fikk det i sko le al der (6-17 år). Vi har sum mert opp 
alle som før s te gang mot tok hjel pe stø nad in nen for dis se 
al ders in ter val le ne. Det te har vi blant an net gjort for å unn gå 
at måle tids punk tet skal ha noe å si for om per so nen er 
re gist rert med hjel pe stø nad. Fra re gist re ne har vi hen tet ut 

4 En svakhet med denne metoden er naturligvis at den først-
nevnte syvåringen dermed er nesten ett år eldre når han blir 
målt enn den sistnevnte syvåringen. 

in for ma sjon om kjønn, al der og hvil ken hjelpestønadssats 
de mot tar. Vi har hen tet in for ma sjon om sats fra det året 
hjel pe stø nad ble inn vil get. 

Opp lys nin ger om dia gno se er inn hen tet fra en se pa rat da ta-
ba se. Vi har brukt før s te dia gno se som er re gist rert et ter inn-
vil gel se av hjel pe stø nad, og har ikke tatt hen syn til even tu-
el le end rin ger av dia gno sen på et se ne re tids punkt. Dia gno-
se ne i da ta ma te ria let er klas si fi sert i hen hold til kode ver ket 
ICD9 fram til 1996 og ICD-10 fra og med 1997. De før s te åre-
ne et ter at hjelpestønadsordningen ble etab lert var det ikke 
ob li ga to risk å inn rap por te re opp lys nin ger om dia gno se. For 
11 pro sent av stø nads mot ta ker ne mang ler det opp lys nin-
ger om dia gno se. Man ge av dis se mot ta ker ne har hatt yt el-
sen i man ge år.5

De tre yt el se ne re ha bi li te rings pen ger, att fø rings pen ger og 
tids be gren set ufø re stø nad ble er stat tet av AAP fra 1. mars 
2010. Fra 2001 til feb ruar 2010 ob ser ve rer vi der for mot tak 
av de tre nevn te yt el se ne, mens vi fra og med mars 2010 til 
de sem ber 2018 ob ser ve rer mot tak av AAP. I ar tik ke len har vi 
for en kel hets skyld valgt å slå sam men de tre først nevn te 
yt el se ne og om ta le også dis se som AAP. For AAP ob ser ve rer 
vi alle så len ge vi kan, opp til og med den må ne den de fyl ler 
25 år. Data om mot tak av ufø re trygd er hen tet fra NAVs re-
gist re. For ufø re trygd ob ser ve rer vi alle til og med den må ne-
den de fyl ler 20 år. 

5 Fra desember 2013 gikk NAV over til elektronisk innrapportering 
av diagnose i saksbehandlingssystemet. Diagnosekodene er 
dermed blitt obligatoriske opplysninger som saksbehandler all-
tid må registrere i nye saker. For de siste årene har NAV følgelig 
fått et langt mer fullstendig statistikkgrunnlag enn tidligere.

Me to de
I de fles te fi gu rer be skri ves pro sent an de len av 
be folk nin gen i al ders grup pen som mot tar hjel pe stø
nad. Vi ob ser ve rer yt el ser som en li ten an del av 
be folk nin gen mot tar på måle tids punk tet, noe som 
betyr at sann syn lig he ten for mot tak er lav. Et ter
som det er en tom mel fin ger re gel at lo gis tisk re gre
sjon skal be nyt tes når sann syn lig he ten for en hen
del se er lav (von Hippel 2015), be nyt ter vi den ne 
me to den til å es ti me re an de le ne som mot tar hjel pe
stø nad. Hver fød sels må ned er lagt inn som dum my
va ria bel, med ja nu ar som re fe ran se må ned. I mo del
len får vi der med be reg net pver di for om det er 
fle re mot ta ke re av hjel pe stø nad blant de som er født 

i feb ruar til de sem ber enn blant de som er født i 
ja nu ar. 

I alle mo del ler kon trol le res det for fød sels år. Vi tar 
der med hen syn til at an de len med hjel pe stø nad øker 
be ty de lig over tid fra 1983 til 1997. Med ut gangs
punkt i mo del len be reg ner vi all tid an de len med hjel
pe stø nad for de som er født i 1990 og kon trol lert for 
fød sels år. 

En kel te ste der om ta ler vi odds rate. I vår ar tik kel er 
odds rate til nær met lik odds. En odds på 1,5 be tyr at 
ut fal let fore kom mer 1,5 gan ger of te re i en gitt grup pe 
sam men lig net med en an nen. Det til sva rer 50 prosent. 
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Den me to dis ke for ut set nin gen for ana ly sen er at det 
er til nær met til fel dig i hvil ken må ned et barn blir 
født, og at det er til fel dig hvor vidt for eld re ne får 
barn i de sem ber el ler i ja nu ar. Med til fel dig me ner vi 
at det ikke er en sy ste ma tisk sam men heng mel lom 
egen ska per ved for eld re ne og i hvil ken må ned de får 
barn. Vi har imid ler tid ikke kob let på in for ma sjon 
om for eld re ne, og vi har der for ikke kun net kon trol
le re for egen ska per ved for eld re ne i den ne ana ly sen. 
Det te er en svak het. Vi gjør imid ler tid noen tes ter av 
om sam men hen gen vi fin ner med fød sels må ned 
hand ler om det å være yngst i en klas se el ler noe 
an net. Den vik tig ste tes ten er at vi un der sø ker sam
men hen gen mel lom fød sels må ned og mot tak av hjel
pe stø nad både for barn før sko le al der og i sko le al
der. Hvis sam men hen gen med fød sels må ned hand ler 
om egen ska per med for eld re ne ville vi for ven te å 
finne lik nen de sam men hen ger for barn i al de ren 05 
år som for barn i al de ren 617 år. Som vi skal vise 
se ne re, fin ner vi imid ler tid ikke noen klar sam men
heng mel lom fød sels må ned og inn vil gel se av hjel pe
stø nad når bar na er 05 år. Sam men hen gen ser i all 
ho ved sak ut til å opp stå i sko le al der. Vi vil også vise 
til at både Solli (2017), Karl stad m.fl (2017) og 
Försäkringskassan (2016) kon trol le rer for en rek ke 
egen ska per ved for eld re ne, uten at det i nev ne ver dig 

grad på vir ker sam men hen gen mel lom fød sels må ned 
og det git te ut fal let de stu de rer. Det gjel der en ten det 
ut fal let de stu de rer er grunn sko le po eng, ADHDdia
gno se el ler mot tak av yt el se for ned satt funk sjons
ev ne. 

Når på året blir barn født?
Hvil ken må ned barn blir født har holdt seg re la tivt 
sta bilt i pe ri oden 1983 til 1997 (fi gur 2), som er de 
års kul le ne vi ana ly se rer. Det har li ke vel vært noen 
end rin ger i hvil ke må ne der det er mest van lig å få 
barn. I 1983 ble det født flest barn i mars og ap ril, 
og fær rest i ok to ber og no vem ber. I 1997 er ap ril 
fort satt den må ne den med flest føds ler, mens juli 
har tatt over and re plas sen. Fær rest barn ble født i 
no vem ber det te året, og nest fær rest i de sem ber. 
Sam men lik ner vi der imot med 2018tal le ne, ser vi 
at for de lin gen har end ret seg. An de len barn født i 
ja nu ar er re la tivt sta bil, men det er en klar for skyv
ning mot langt fle re føds ler i som mer må ne de ne, 
tro lig som føl ge av plan leg ging i for hold til bar ne
ha ge opp tak. Det er sam ti dig en ned gang i an de len 
barn født i de sem ber. Hvis det for eks em pel er de 
mest karrierieorienterte for eld re ne som plan leg ger 
å få barn i juniau gust, kan det in ne bæ re at det nå er 

Figur 2. Andelen fødte per måned i 1983, 1990, 1997 og 2018. Prosent

Kilde: NAV og SSB
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blitt en ster ke re sam men heng mel lom kjen ne tegn 
ved for eld re og når på året de får barn. Barna i vårt 
ut valg er imid ler tid født før plan leg ging i for hold 
til bar ne ha ge opp start ser ut til å spille noen sær lig 
rol le for i hvilken måned barn blir født. 

Be tyd nin gen av for skjø vet sko le start
NAV har ikke in for ma sjon om når barn fak tisk star tet 
på sko len. Ho ved re ge len i norsk sko le er at alle star
ter på sko len det året de fyl ler 6 år. For eld re har imid
ler tid mu lig het til å søke om ut satt el ler frem skutt 
sko le start. I slike til fel ler vil kom mu ne ne inn hen te en 
sak kyn dig vur de ring av om sko le star ten bør for sky
ves. Cools, Schø ne og Strøm (2017) har un der søkt 
fak tisk sko le start for alle barn som full før te grunn
sko len i pe ri oden fra 1998 til 2005, og fant at 0,9 pro
sent av bar na fikk frem skutt sko le start, mens 1,2 pro
sent fikk ut satt sko le start. Nes ten alle star ter der med 
på sko len det året de fyl ler seks år. Selv om an de len 
med for skjø vet sko le start to talt sett er lav, er li ke vel 
an de len langt høy ere i to en kelt må ne der, de sem ber 
og ja nu ar. Blant barn født i de sem ber fikk 8,9 pro sent 
av gut te ne og 4,5 pro sent av jen te ne ut satt sko le start. 
Blant de født i ja nu ar fikk 8,1 pro sent av jen te ne og 
3,9 pro sent av gut te ne frem skutt sko le start. Det te 
in di ke rer at både for eld re og sak kyn di ge vur de rer 

jen ter som mer sko le mod ne – mer ak tu el le for frem
skutt sko le start, mens gut ter of te re reg nes som min
d re sko le mod ne og i stør re grad gis ut satt sko le start. 
Cools m.fl. (2017) fin ner også at det er de «rik ti ge» 
bar na som får ut satt sko le start, i den for stand at den
ne grup pen skå rer sva ke re enn gjen nom snit tet i 
grunn sko le po eng. De er dess uten of te re ver ken i 
ut dan ning el ler ar beid som 21år in ger. 

Ut satt sko le start for de som er født i de sem ber med fø rer 
der med at en se lek tert grup pe som er lite sko le mod ne 
får star te ett år se ne re på sko len. For vår ana ly se kan 
det te bety at forskjellen mellom det å være født i januar 
og det å være født i desember blir redusert.

Fød sels må ned har stor be tyd ning i 
skolealder
I vårt ut valg er det to talt 2,5 pro sent som be gyn te å 
mot ta hjel pe stø nad før fyl te 6 år, men en noe høy ere 
an del gut ter enn jen ter. For de yng ste ser vi at fød
sels må ned har li ten be tyd ning. Både for jen ter og 
gut ter er for skjel len mel lom de som født i ja nu ar og 
de som er født de øv ri ge må ne de ne be skje den (fi gur 
3), men blant jen ter er det 0,3 pro sent po eng fle re 
mot ta ke re av hjel pe stø nad blant de født i no vem ber 

Figur 3. Barn som startet å motta hjelpestønad i alder 0-5 år etter fødselsmåned, født 1983-1997. Til venstre: 
andelen med hjelpestønad. Til høyre: differansen i prosentpoeng mellom januar og alle andre måneder. Prosent 
av befolkningen

Kilde: NAV
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og 0,2 pro sent po eng fle re mot ta ke re blant de født i 
de sem ber. For skjel len mel lom no vem ber og ja nu ar 
er sta tis tisk sig ni fi kant for jen ter.

Når vi ser på de som be gyn te å mot ta hjel pe stø nad i 
al de ren 617 år fin ner vi der imot en ty de lig sam
men heng mel lom fød sels må ned og mot tak av yt el
sen, sær lig blant gut ter (fi gur 4). Blant gut ter er 
sam men hen gen til nær met li ne ær – an de len med 
hjel pe stø nad øker litt for hver må ned. Des to se ne re 
på året bar na er født sam men lik net med bar na født i 
ja nu ar, jo høy ere er alt så an de len med hjel pe stø nad. 
Størst for skjell er det mel lom gut ter født i no vem ber 
og gut ter født i feb ruar. For skjel len er på 1,4 pro
sent po eng, el ler 34 pro sent. Det te må sies å være en 
be ty de lig ef fekt av 10 må ne ders for skjell i al der. 
Blant jen te ne er ikke for men på sam men hen gen like 
li ne ær. Her er mot ta ket av hjel pe stø nad om trent likt 
for alle som er født i før s te halv år, men for skjel len 
mel lom de født i ja nu ar og de født i no vem ber er på 
0,7 pro sent po eng. Samt li ge av dis se for skjel le ne er 
sta tis tisk sig ni fi kan te. 

Både blant jen ter og gut ter er det det blant de født i 
no vem ber vi fin ner den høy es te an de len som mot tar 

hjel pe stø nad, og ikke i de sem ber som en kun ne for
ven te. Som tid li ge re nevnt kan det skyl des at det blant 
bar na født i de sem ber er en be ty de lig an del med ut satt 
sko le start. Når et barn født i de sem ber får ut satt sko le
start vil bar net være eld st i sin klas se, og det vil sann
syn lig vis med fø re at de med ut satt sko le start sjeld ne re 
får hjel pe stø nad. Men et ter som vi ikke har data på når 
bar na star ter på sko len, kan vi ikke ta hen syn til det te 
i våre ana ly ser.  

Hvis vi sam men lig ner gut ter født i feb ruar med jen ter 
født i no vem ber er det 0,9 pro sent po eng fle re gut ter 
enn jen ter som får hjel pe stø nad. Det ut gjør en re la tiv 
for skjell på 29 pro sent. Hvis vi sam men lig ner gut ter 
født i no vem ber med jen ter født i feb ruar er for skjel
len på 2,9 pro sent po eng. Med and re ord, hvis vi sam
men lig ner gut ter og jen ter som er født med 10 må ne
ders mel lom rom, fin ner vi at gut te ne født sent på året 
mot tar hjel pe stø nad 121 pro sent of te re enn jen te ne 
født tid lig på året. 

Sam men lig ning av de som er født med en  
må neds mel lom rom
I fi gur 3 og 4 sam men lig nes barn født i ja nu ar og 
de sem ber sam me år, altså barn som til hø rer sam me 

Figur 4. Barn som startet å motta hjelpestønad i alderen 6-17 år etter fødselsmåned, født 1983-1997. Til 
venstre: andel med hjelpestønad. Til høyre: differansen mellom januar og alle andre måneder. Prosent av 
befolkningen

Kilde: NAV

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Gutter Jenter

4,1

5,4

2,4

2,7

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Gutter Jenter



67

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2019
//  Får barn født sent på året oftere ytelser fra NAV?

års kull og sko le trinn. En al ter na tiv til nær ming er å 
sam men lig ne de som er født i de sem ber med de som 
er født i ja nu ar året et ter (se Försäkringskassan 
2016). For de len med sist nevn te sam men lig ning er at 
de to grup pe ne er født med kun en må neds mel lom
rom – alt så om trent sam ti dig i his to risk tid og at det 
der med kun er en må neds for skjell i al der. De to 
grup pe ne skul le da i ut gangs punk tet være like, med 
unn tak av at de som er født i de sem ber be gyn ner på 
sko len ett år før de som er født i ja nu ar året et ter. 
Hvis vi fin ner sam me re sul tat når vi sam men lig ner 
de som er født i de sem ber et gitt år, med de som er 
født i ja nu ar året et ter, styr ker det på stan den om for
skjel len hand ler om det å være yngst i en sko le klas se 
og ikke noe an net. I fi gur 5 har vi un der søkt for skjel
le ne med beg ge dis se til nær min ge ne og vi ser at de 
gir om trent sam me re sul tat – barn født i de sem ber får 
i stør re grad hjel pe stø nad sam men lik net med de født 
i ja nu ar

Å sam men lig ne barn født i de sem ber med barn født i 
ja nu ar året et ter gir en litt sva ke re ef fekt av fød sels
må ned. Blant gut ter er det 1,37 pro sent po eng fle re 
mot ta ke re av hjel pe stø nad i de sem ber enn blant gut
ter født i ja nu ar sam me ka len der år. Når vi sam men

lig ner gut te ne født i de sem ber med de som er født i 
ja nu ar året et ter, re du se res dif fe ran sen til 1,23 pro
sent po eng. Også blant jen ter ser vi at for skjel len i 
an de len med hjel pe stø nad mel lom de født i ja nu ar og 
de sem ber blir noe mind re når vi sam men lig ner med 
ja nu ar året et ter. Sam let sett kan vi li ke vel si at barn 
i al de ren 617 år som er født sent på året har be ty de
lig stør re sann syn lig het for å mot ta hjel pe stø nad enn 
barn i sam me al der født tid lig på året, spe si elt blant 
gut ter.

Også for sat se ne har fød sels må ned sterk  
be tyd ning
Vi fin ner at den ster ke sam men hen gen mel lom fød
sels må ned og hjelpestønad, først og fremst opp trer 
blant de med en for høy et stø nad. Å være yngst i en 
klas se ser ut til å med fø re at dis se bar na også of te re 
vur de res å ha et tyng re pleie og til syns be hov, i form 
av sats 2 el ler sats 3. Blant gut ter født i de sem ber er 
det 44 pro sent fle re som mot tar hjel pe stø nad med 
sats 2 enn blant de født i ja nu ar. Det er vi de re 28 pro
sent fle re født i de sem ber som mot tar hjel pe stø nad 
med sats 3 (ikke vist). Blant jen te ne fin ner vi til sva
ren de for skjel ler. 

Figur 5. Barn som startet å motta hjelpestønad i alderen 6-17 år som andel av befolkningen født 1983-1997. 
Forskjell mellom barn født i januar og desember i samme år og ulike år. Prosentpoeng
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Hvil ke dia gno ser for kla rer over hyp pig he ten 
av hjel pe stø nad for de født sent på året?
Ut fra an nen forsk ning for ven ter vi å finne at det 
sær lig er dia gno se grup pen nev ro ser og at ferds for
styr rel ser som bi drar til at fle re mot tar hjel pe stø nad 
blant de yng ste i en klas se (Karl stad m.fl. 2017, 
Lay ton m. fl. 2018, Schwandt og Wuppermann 
2016, Försäkringskassan 2016). Den ne dia gno se
grup pen in klu de rer hy per ki ne tis ke for styr rel ser, 
som van lig vis om ta les som ADHD (se fak ta boks 
Hva er Hy per ki ne tisk for styr rel se/ADHD?). En tid
li ge re ana ly se vi ser at blant hjelpestønadsmotta
kerne er hy per ki ne tis ke for styr rel ser (F90.0F90.9) 
den hyp pigst fore kom men de dia gno sen (Helde 
2018). Dia gno se grup pen in klu de rer også psy kis ke 
li del ser som angst og de pre sjon, ut vik lings for styr
rel ser og at ferds for styr rel ser. 

Ta bell 2 vi ser de 10 vanligste dia gno se grup pe ne for 
gut ter som fikk hjel pe stø nad for før s te gang i sko le
al der. Vi har reg net ut for skjel len mel lom de født i 
de sem ber og ja nu ar, samt hvor mye av den sam le de 
for skjel len mel lom de sem ber og ja nu ar som for kla

res av den en kel te dia gno se grup pen (ko lon nen helt 
til høy re).6 Sam let sett er nev ro ser og at ferds for
styr rel ser den klart stør ste dia gno se grup pen blant 
de som får hjel pe stø nad i sko le al der. Blant gut ter 
fin ner vi som for ven tet at sto re de ler av for skjel len 
(68 prosent) i mot tak av hjel pe stø nad mel lom 
ja nu ar og de sem ber barn kan for kla res med at fle re 
av de sem ber bar na har dia gno ser in nen at ferds for
styr rel ser. Blant gut ter fin ner vi også at de som er 
født i de sem ber har en litt høy ere ri si ko for en rek
ke for skjel li ge syk dom mer og til stan der, in klu dert 
ast ma og dia be tes. 

Blant jen ter fin ner vi at 0,28 pro sent po eng fle re blant 
de født i de sem ber enn ja nu ar mot tar hjel pe stø nad på 
grunn av dia gno se grup pen at ferds for styr rel ser. Den
ne dia gno se grup pen ale ne for kla rer 97 pro sent av 
for skjel len mel lom ja nu ar og de sem ber, og ut over 
det er det bare små og til fel di ge for skjel ler mel lom 

6  Diagnosegruppens «bidrag til forskjell» er beregnet ved å dividere 
forskjellen for diagnosegruppen med den samlede forskjellen mel-
lom januar og desember, for eksempel 0,88/1,30*100.

Tabell 2. De 10 vanligste diagnosegruppene blant gutter født 1983-1997, som begynner å motta hjelpestønad 
i skolealder 6-17 år. Prosent

Diagnose Alle
De som er født i 

januar
De som er født i 

desember

Forskjell i 
prosentpoeng. 

Januar-desember

Bidrag til forskjell 
i prosent

Nevroser og atferdsforstyrrelser 2,19 1,82 2,71 0,88 67,7

Astma 0,40 0,38 0,43 0,05 3,7

Diabetes mellitus 0,27 0,28 0,31 0,03 2,0

Sykdommer i nervesystemet 0,24 0,24 0,26 0,02 1,6

Psykisk utviklingshemming 0,18 0,18 0,19 0,01 1,1

Sykdommer i hud og underhud 0,14 0,16 0,12 -0,04 -3,1

Medfødte misdannelser og kromosomavvik 0,08 0,07 0,10 0,04 3,0

Symptomer, tegn 0,08 0,08 0,10 0,03 2,1

Ondartede, in situ og usikre svulster 0,07 0,06 0,08 0,02 1,5

Alle andre diagnosegrupper 0,36 0,27 0,38 0,11 8,7

Mangler diagnose 0,83 0,78 0,93 0,15 11,7

I alt 4,84 4,32 5,62 1,30 100

Kilde: NAV
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dia gno se grup per i de to fød sels må ne de ne. Også 
blant jen ter har sig ni fi kant fle re av de sem ber bar na 
dia gno ser in nen nev ro ser og at ferds for styr rel ser 
sam men lik net med ja nu ar bar na. 

Vi har også un der søkt en kelt dia gno ser i dia gno se
grup pen nev ro ser og at ferds for styr rel ser (ikke vist). 
Vi får be kref tet at for skjel len mel lom de født i 
de sem ber og de født i ja nu ar nes ten ute luk ken de 

Tabell 3. De 10 vanligste diagnosegruppene blant jenter født 1983-1997, som begynner å motta hjelpestønad 
i skolealder 6-17 år. Prosent

Diagnose Alle
De som er født 

i januar
De som er født i 

desember

Forskjell i 
prosentpoeng. 

Januar-desember

Bidrag til forskjell 
i prosent

Nevroser og atferdsforstyrrelser 0,79 0,64 0,93 0,28 96,8

Diabetes mellitus 0,25 0,27 0,28 0,02 5,8

Astma 0,24 0,24 0,23 0,00 -1,6

Sykdommer i nervesystemet 0,22 0,21 0,19 -0,02 -7,9

Psykisk utviklingshemming 0,14 0,18 0,16 -0,03 -9,6

Sykdommer i hud og underhud 0,14 0,12 0,14 0,02 8,3

Medfødte misdannelser og kromosomavvik 0,07 0,08 0,06 -0,02 -7,3

Sykdommer i øyet og øret 0,06 0,08 0,09 0,01 4,0

Ondartede, in situ og usikre svulster 0,06 0,06 0,06 0,00 0,1

Alle andre diagnosegrupper 0,30 0,27 0,30 0,03 9,3

Mangler diagnose 0,46 0,42 0,42 0,01 2,2

I alt 2,74 2,57 2,86 0,29 100

Kilde: NAV

Figur 6. Andelen med hjelpestønad i alderen 6-17 år innen diagnosegruppen atferdsforstyrrelser og innen alle 
andre diagnosegrupper etter fødselsmåned. Prosent av befolkningen født i årene 1983-1997

Kilde: NAV
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hand ler om at det er fle re med ADHDdia gno ser7 
blant de sem ber bar na. Dis se dia gno se ne kjen ne teg
nes ved «tid lig de but …, mang len de ut hol den het i 
ak ti vi te ter som kre ver kog ni tivt en ga sje ment, og ten
dens til å skifte fra en ak ti vi tet til en an nen uten å 
gjø re noe fer dig, i kom bi na sjon med uor ga ni sert, 
dår lig re gu lert og over dre ven ak ti vi tet».8 Den en kelt
dia gno sen som bi drar mest til at fle re født i de sem ber 
mot tar hjel pe stø nad sam men lig net med ja nu ar bar na 
er «Uspe si fi sert hy per ki ne tisk at ferds for styr rel se» 
(F90.9).

I fi gur 6 vi ser vi sam men hen gen mel lom fød sels
må ned og mot tak av hjel pe stø nad på ny. Vi har her 
delt inn mot ta ker ne i to grup per, de som har dia
gno ser in nen nevroser og at ferds for styr rel ser og de 
som and re dia gno ser. 

Blant gut ter er det om trent like man ge som mot tar 
hjel pe stø nad på grunn av at ferds for styr rel ser som 
alle de 39 and re dia gno se grup pe ne til sam men (fi gur 
6). Det er blant de som har hjel pe stø nad grun net 
at ferds for styr rel ser at vi fin ner en sterk og li ne ær 
sam men heng med fød sels må ned – des to se ne re en 
gutt er født på året des to stør re er sjan sen for å hjel
pe stø nad på grunn av nevroser og at ferds for styr rel
ser. For den ne dia gno se grup pen er fød sels må ne de ne 
juni til de sem ber sig ni fi kant for skjel lig fra ja nu ar. 
Blant gut ter er det også en sam men heng mel lom fød
sels må ned og and re dia gno se grup per, men sam men
hen gen er langt sva ke re enn for at ferds for styr rel ser. 
Her er kun no vem ber og de sem ber sig ni fi kant for
skjel lig fra ja nu ar (se appendiks). Blant gut ter født i 
de sem ber er det 51 pro sent fle re med hjel pe stø nad på 
grunn av at ferds for styr rel ser sam men lik net med 
ja nu ar bar na, mens det er 17 pro sent fle re med hjel pe
stø nad på grunn av and re dia gno se grup per. 

Det er langt fær re jen ter enn gut ter som inn vil ges 
hjel pe stø nad på grunn av at ferds for styr rel ser. Når vi 
får skilt ut de med hjel pe stø nad på grunn av at ferds
for styr rel ser, fin ner vi at det også blant jen ter er det 

7 I ICD-10 omtalt som Hyperkinetiske forstyrrelser med koder fra 
F90.0-F90.9

8 Hentet fra Direktoratet for e-helses nettsider 30.04.2019: https://
finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599550, 

Hva er Hy per ki ne tisk for styr rel se/ADHD? 
De sen tra le kjen ne tegn ved Hy per ki ne tisk for styr rel se og 
ADHD (At ten tion De fi cit/Hyperactivity Dis or der) er et ved-
va ren de møns ter med kon sen tra sjons vans ker og/el ler 
hy per ak ti vi tet/im pul si vi tet som gir be ty de lig ned satt fun-
ge ring i hver da gen. De tre om rå de ne kon sen tra sjons vans-
ker, hy per ak ti vi tet og im pul si vi tet be teg nes ofte som 
«kjer ne symp to mer».

Tren den inn for både forsk ning og kli nisk ar beid er en 
øken de bruk av dia gno se be teg nel sen ADHD. Ved dia gnos-
ti se ring i spe sia list hel se tje nes ten bru kes imid ler tid diag-
noseklassifikasjonen ICD-10. Her bru kes be teg nel sen 
Hy per ki ne tis ke for styr rel ser. I den ne ar tik ke len om ta les 
Hy per ki ne tis ke for styr rel ser som ADHD.

Det fin nes in gen me di sins ke tes ter som kan av gjø re om et 
barn el ler en vok sen har dia gno sen ADHD. Ut red nin gen 
gjø res gjen nom en leng re ob ser va sjon av at ferd: «I lø pet 
av den dia gnos tis ke ut red nin gen kart leg ges en per sons 
at ferd over tid for å kun ne iden ti fi se re even tu el le ka rak te-
ris tis ke kjen ne tegn som stem mer over ens med symp to-
me ne på ADHD. Som verk tøy i det te ar bei det er det laget 
en rek ke uli ke ob ser va sjons- og in ter vju skje ma, nor mer te 
sjekk lis ter og stan dar di ser te tes ter. Både pe da go ger, hel-
se søst re, an sat te i PP-tje nes ten, fa mi lie med lem mer og 
and re blir in vol vert i de ler av kart leg gin gen.»

Kil de: Hel se di rek to ra tet9

9 Hentet fra Helsedirektoratets nettsider 01.04.2019: ADHD/
Hyperkinetisk forstyrrelse - Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging – Om diagnosen ADHD/
Hyperkinestisk forstyrrelse: https://helsedirektoratet.no/ret-
ningslinjer/adhd/seksjon?Tittel=om-diagnosen-adhd-hyperki-
netisk-1286

en klar sam men heng mel lom det å være født sent på 
året og det å være dia gnos ti sert med at ferds for styr
rel ser (fi gur 6). For sist nevn te dia gno se grup pe er 
sep tem ber til de sem ber signfikant for skjel lig fra 
ja nu ar (se tabell til figur 6 i appendiks). Blant jen ter 
er det der imot in gen sam men heng mel lom fød sels
må ned og det å få inn vil get hjel pe stø nad in nen and re 
dia gno se grup per (in gen må ne der er sig ni fi kant for
skjel lig fra ja nu ar). 
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Va ri e rer sam men hen gen mel lom  
ko hor te ne?
Vi har vist at det er en be ty de lig sam men heng mel lom 
fød sels må ned og mot tak av hjel pe stø nad for hele 
ut val get som er født i pe ri oden fra 1983 til og med 
1997, og at det te i stor grad har sam men heng med at 
de som er født sent på året oftere får ADHDdiagno
ser. Et spørs mål som der med rei ser seg, er om den ne 
sam men hen gen har holdt seg sta bil i hele ana ly se pe ri
oden? 

Vi un der sø ker om den ne sam men hen gen va ri e rer 
mel lom de uli ke ko hor te ne ved å be reg ne ko ef fi si en
ter fra li ne ær re gre sjon og fra lo gis tisk re gre sjon 
(odds ra ter) mel lom fød sels må ned og hjel pe stø nad for 
hver ko hort. Med ko hort me nes her alle som er født 
sam me ka len der år. Vi be skri ver både ab so lut te sam
men hen ger i pro sent po eng og re la ti ve sam men hen ger 
i form av odds ra ter. For å hjelpe til med tolk nin gen av 
ut vik lin gen i sam men hen ger over tid har vi også teg
net inn lin jer som best be skri ver ut vik lin gen i dis se 
sam men hen ge ne over tid. 

For alle ko hor ter er det en po si tiv sam men heng 
mel lom fød sels må ned og mot tak av hjel pe stø nad – 
noe som in ne bæ rer at des to se ne re på året et barn er 

født des to of te re mot tar bar net hjel pe stø nad (fi gur 
7). Det er be ty de li ge va ria sjo ner mel lom en kelt år, 
som tro lig skyl des til fel dig he ter. Når vi ser på alle 
kor re la sjo ne ne sam let kan vi imid ler tid ob ser ve re 
vis se ut vik lings trekk. Den re la ti ve stig nings ko ef fi
si en ten i odds ra ten mel lom fød sels må ned og mot
tak av hjel pe stø nad blir noe sva ke re for de se ne re 
års kul le ne av gut ter. Den ab so lut te stig nings ko ef fi
si en ten i pro sent po eng mel lom fød sels må ned og 
mot tak av hjel pe stø nad for gut ter va ri e rer mye fra 
år til år, men over fle re år er den sam let sett er nok
så sta bil. Ved siste ob ser ver te års kull som er født i 
1997 er den ab so lut te stigningskoeffesienten på 
0,13 pro sent po eng – noe som er det sam me som 
den gjennomsnittlige stigningskoeffesienten for 
alle år. For gut te ne er koeffesientene for alle ko hor
ter med unn tak av to sta tis tisk sig ni fi kan te. At den 
re la ti ve sam men hen gen mel lom fød sels må ned og 
hjel pe stø nad har blitt sva ke re over tid for gut ter 
be tyr der med at det har vært en be ty de lig øk ning i 
an de len mot ta ke re av hjel pe stø nad for senere års
kull, og at det te har økt like mye for alle uav hen gig 
av hvil ken må ned de er født.

Blant jen ter er den ab so lut te sam men hen gen mel
lom fød sels må ned og mot tak av hjel pe stø nad klart 

Figur 7. Absolutte sammenhenger (koeffisient fra lineær regresjon) og relative sammenhenger (oddsrater) 
mellom fødselsmåned og mottak av hjelpestønad for hver kohort. 
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sva ke re for om trent alle ko hor ter. For 12 av 15 
ko hor ter er den så svak at den ikke er sta tis tisk sig
ni fi kant. Vi ser sam ti dig at det er en ten dens til en 
noe ster ke re sam men heng for årskullene født i 
199497. Blant jen ter er imid ler tid den re la ti ve sam
men hen gen til nær met sta bil over tid – vi fin ner alt så 
ikke at den re la ti ve sam men hen gen blir sva ke re slik 
vi ob ser ver te for gut te ne. 

Lang sik ti ge kon se kven ser for mot tak av 
AAP og ufø re trygd?
Vi har fun net at de som er født sent på året be ty de
lig of te re be gyn ner å mot ta hjel pe stø nad når de er i 
sko le al der sam men lik net med de født tid lig på året. 
Det te kan også ten kes å ha kon se kven ser for mot tak 
av AAP og ufø re trygd, her også om talt som hel se
yt el ser, et ter at per so ne ne er blitt 18 år. For det før
s te kan det ten kes at mot tak av hjel pe stø nad i seg 
selv med fø rer økt sjan se for å be gyn ne å mot ta hel
se yt el ser. For det and re kan det ten kes at and re 
ne ga ti ve kon se kven ser av å være født sent på året, 
også øker ri si ko en for å be gyn ne å mot ta hel se yt el
ser i 20års al de ren. Solli (2017) fin ner at gut ter født 

i de sem ber i snitt har dår li ge re ka rak te rer fra ung
doms sko len og at de har 7,1 pro sent po eng la ve re 
sann syn lig het for å full fø re vi de re gå en de. Unge 
som ikke har full ført vi de re gå en de er sterkt over re
pre sen tert blant mot ta ke re av ufø re trygd og AAP 
(Strand og Nilsen 2015, s. 36), og det å ikke full
fø re vi de re gå en de kan der med øke ri si ko en for å 
be gyn ne å mot ta dis se lang va ri ge hel se yt el se ne. Vi 
har der for valgt å se på mot tak av hel se yt el ser når 
ut val get blir 20 år – som er kort tid et ter at de fles te 
har full ført vi de re gå en de. 

Vi fin ner ten den ser til en sam men heng mel lom fød
sels må ned og mot tak av ufø re trygd ved fyl te 20 år 
(fi gur 8). Sam men hen gen er ikke li ne ær, men det kan 
se ut som an de len som mot tar ufø re trygd er noe høy
ere blant de som er født i no vem ber og de sem ber 
sam men lig net med ja nu ar. For jen ter er no vem ber og 
de sem ber er det sig ni fi kant høy ere an del mot ta ke re 
av ufø re trygd på et 0,05 nivå, men ikke på et 0,01
nivå. Vi kon klu de rer med at vi fin ner en ten dens til 
at de som er født i no vem ber og de sem ber of te re 
mot tar ufø re trygd i ung al der, og sær lig blant jen ter 
er vi gan ske sik re på at den ne sam men hen gen er 

Figur 8. Andelen født 1983-1997 som mottar uføretrygd den måneden de fyller 20 år – etter fødselsmåned. 
Venstre: andel av befolkningen. Høyre: differansen mellom januar og alle andre måneder. Prosent av 
befolkningen
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re ell10. At sam men hen gen er be ty de lig sva ke re og 
mind re ty de lig enn det vi så for hjel pe stø nad kan tro
lig for kla res med at det er strenge inn gangs vil kår for 
mot tak av ufø re trygd i ung al der. Tid li ge re ana ly ser 
vi ser at fler tal let som be gyn ner å mot ta ufø re trygd i 
al de ren 1820 år stort sett har med fød te psy kis ke 
li del ser, mis dan nel ser og kro mo som av vik (Bra ge og 
Thu ne 2015). 

Ho ved re ge len er at man skal prø ves ut for ar beids mar
ke det før en ufø re trygd inn vil ges. For de fles te i 20års
al de ren er der for AAP den mest ak tu el le yt el sen. Og 
her fin ner vi en klar sam men heng mel lom fød sels må
ned og mot tak av AAP ved fyl te 20 år, for både menn 
og kvin ner (fi gur 9). For beg ge kjønn er sam men hen

10 Hvis vi legger inn fødselsmåned som en kontinuerlig variabel i 
modellen, er koeffisienten signifikant på et 0,01 nivå for begge 
kjønn. Vi undersøkte også sammenhengen mellom de som er født i 
oktober-desember i ett år, og i januar-mars neste år, og undersøkte 
også sammenhengen ved fylte 25 år. Blant jenter finner vi da signi-
fikant flere mottakere av uføretrygd på ett 0,01 nivå i oktober-de-
sember enten vi benytter en kontinuerlig variabel eller dummyvari-
abler for måneder, og både ved fylte 20 år og ved fylte 25 år. Blant 
gutter er bildet derimot mer uklart, og sammenhengene er stort 
sett ikke signifikante. 

gen til nær met li ne ær – det vi si at an de len som mot tar 
AAP øker med en viss an del når vi går fra de som er 
født i ja nu ar til de som er født i de sem ber. I alt 0,6 pro
sent po eng fle re av jen te ne født i de sem ber star tet å mot
ta AAP sam men lik net med de født i ja nu ar. Blant gut ter 
er for skjel len på 0,5 pro sent po eng. Blant gut ter er det 
også en noe høy ere an del med AAP for de som er født 
i ja nu ar sam men lig net med feb ruar og mars. Hvis vi 
blant gut ter hel ler sam men lig ner de som er født i feb
ruar med de som er født i de sem ber, er for skjel len på 
0,68 pro sent po eng (37 pro sent). Det gir en re la tiv for
skjell mel lom per so ner født i ja nu ar og de sem ber på 25 
pro sent for menn og 28 pro sent for kvin ner. Ef fek ten er 
gan ske lik for beg ge kjønn. Det er noe uven tet med tan
ke på at ef fek ten av fød sels må ned på mot tak av hjel pe
stø nad er stør re blant gut ter. 

Vi vil hev de at den ne ef fek ten av fød sels må ned på 
mot tak av AAP er be ty de lig. Sam ti dig skal den ikke 
over dri ves. 97 pro sent av jen ter og gut ter mot tar ikke 
AAP – en ten de er født i de sem ber el ler ja nu ar. 

Et ter som de yng ste i en sko le klas se be ty de lig of te re 
mot tar hjel pe stø nad, øns ker vi å un der sø ke om det er 

Figur 9. Andel av befolkningen født 1983-1997 som starter å motta AAP innen måneden de fyller 20 år – etter 
fødselsmåned. Venstre: som andel av befolkningen. Høyre: differansen mellom januar og alle andre måneder. 
Prosent av befolkningen
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en sam men heng mel lom mot tak av hjel pe stø nad og 
AAP. I ta bell 4 vi ser vi re sul ta te ne fra en mo dell 
med fød sels må ned som uav hen gig va ria bel og mot
tak av AAP som av hen gig va ria bel. Vi inn fø rer steg
vis kon troll for mot tak av hjel pe stø nad i al de ren 
617 år, og der et ter kon troll for hjel pe stø nad i al de
ren 05 år. 

I mo dell 1 ser vi at den li ne æ re ko ef fi si en ten er på 
0,067 for sam men hen gen mel lom fød sels må ned og 
mot tak av AAP for menn ved fyl te 20 år. Det betyr at 
an de len mot ta ke re øker med 0,067 pro sent for hver 
må ned se ne re på året en mann er født. I mo dell 2 leg
ger vi til mot tak av hjel pe stø nad i al de ren 617 år. 
Ko ef fi si en ten vi ser at blant de som be gyn te å mot ta 
hjel pe stø nad i den ne al ders grup pen er det 13,2 pro
sentpoeng fle re som mot tar AAP i 20års al de ren enn 
blant de som ikke mottok hjelpestønad. Det er der med 
ikke uven tet en svært sterk sam men heng mel lom mot
tak av hjel pe stø nad og se ne re mot tak av AAP. Sam ti
dig ser vi at sam men hen gen mel lom fød sels må ned og 
AAP blir re du sert fra 0,067 til 0,049 – en re duk sjon på 
27 pro sent. Det å i til legg kon trol le re for mot tak av 
hjel pe stø nad i 05 års al de ren har der imot in gen be tyd
ning. Blant menn kan der med en del av sam men hen
gen mel lom fød sels må ned og mot tak av AAP til skri
ves at de som er født sent på året of te re har fått en 
dia gno se i sko le al der som gir rett til hjel pe stø nad. 
Sam ti dig er det klart at mes te par ten av ef fek ten av 

fød sels må ned på AAP hand ler om and re fak to rer enn 
inn vil gel se av hjel pe stø nad i sko le al der. Det kan for 
eks em pel hand le om dår li ge ka rak te rer i sko len el ler 
det å ikke full fø re vi de re gå en de. 

Blant kvin ner blir sam men hen gen mel lom fød sels
må ned og AAP re du sert fra 0,062 til 0,055 ved kon
troll for hjel pe stø nad i 617 års al de ren – en re duk
sjon på 11 pro sent (tabell 4). Det te in di ke rer at blant 
kvin ner har fød sels må ned en like sterk ef fekt på 
mot tak av AAP som blant menn, men blant kvin ner 
hand ler ef fek ten i enda stør re grad om noe an net enn 
hjel pe stø nad i sko le al der. Vi vil sam ti dig på pe ke at 
vi ikke har kun net kon trol le re for and re re le van te 
fak to rer, slik som grunn sko le po eng, full fø ring av 
vi de re gå en de sko le el ler so si al bak grunn. Det er en 
svak het med den ne mo del len. 

Hvor man ge fle re barn og unge får yt el ser 
for di de er født sent på året?
Vi har alt så fun net at de som er født sent på året be ty
de lig of te re be gyn ner å mot ta hjel pe stø nad når de er i 
sko le al der sam men lik net med de født tid lig på året. 
Men hvor man ge barn er det egent lig snakk om? Hvis 
an de len mot ta ke re av hjel pe stø nad i al de ren 617 år 
var den sam me for samt li ge må ne der som an de len 
mot ta ke re født i ja nu ar, hvor man ge fær re hjelpestø
nadsmottakere ville vi da hatt? 

Tabell 4. Resultater fra lineær regresjon med mottak av AAP 20 år som avhengig variabel. Lineær koeffisient 
for fødselsmåned i modeller med kontroll for andre variabler. 

GUTTER JENTER

Forklaringsvariabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 1 Modell 2 Modell 3

Fødselsmåned (1-12) 0,067* 0,049* 0,047* 0,062* 0,055* 0,053*

Hjelpestønad 6-17 år 13,21* 13,42 * 14,47* 14,63*

Hjelpestønad 0-5 år 7,1 * 8,07*

Andel forklart varians % 0,03 3,6 4,2 0,06 2,0 2,5

Antall observasjoner 422 283 398 217

* p <=0,001

Kilde: NAV
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Vi an tar at hele for skjel len mel lom de som er født i 
ja nu ar og de som er født i øv ri ge må ne der skyl des 
ef fek ten av re la tiv al der i sko len. Der som vi tar 
ut gangs punkt i at det ble født 58 026 barn i 1990, for 
der et ter å fjer ne ef fek ten av re la tiv al der, fin ner vi at 
216 fær re barn i den ne ko hor ten ville fått inn vil get 
hjel pe stø nad i sko le al der. 167 fær re gut ter og 48 fær re 
jen ter. 

En til sva ren de be reg ning for mot tak av AAP den 
må ne den de blir 20 år vi ser at hvis alle må ne der var 
som ja nu ar (el ler feb ruar blant gut ter) ville det vært 
184 fær re mot ta ke re av AAP i 1990kul let. Det er alt
så ikke vel dig sto re an tall per års kull, selv om sam
men hen ge ne er ty de li ge.

Dis ku sjon
Det er en sterk og til nær met li ne ær sam men heng mel
lom mot tak av hjel pe stø nad i sko le al der og fød sels
må ned, og fremst blant gut ter. Vi fin ner en be ty de lig 
og sig ni fi kant ef fekt en ten vi sam men lig ner gut ter 
født i ja nu ar og de sem ber sam me ka len der år, eller ved 
en sam men lig ning av gut ter født i de sem ber et år med 
gut ter født i ja nu ar en må ned se ne re. Sist nevn te sam
men lig ning gir rik tig nok en noe la ve re ef fekt enn 
først nevn te sam men lig ning, men er også den mest 
over ras ken de ef fek ten. Bio lo gisk skul le man jo ikke 
tro at det er noen sær lig for skjell mel lom barn født for 
eks em pel i de sem ber 1996 og et barn født i ja nu ar 
1997. De to grup pe ne er født med en må neds mel lom
rom, og er der med født på om trent sam me tid og er 
like gam le. Li ke vel får gut te ne som er født i de sem ber 
1996 be ty de lig of te re hjel pe stø nad enn gut ter født én 
må ned se ne re, og i ho ved sak på bak grunn av 
ADHDdiagnoser. Vi fin ner lik nen de ef fek ter av fød
sels må ned på mot tak av hjel pe stø nad blant jen ter, 
men for skjel le ne er ikke like sto re. Når vi kun ser på 
jen ter som får hjel pe stø nad på grunn av nev ro ser og 
at ferds for styr rel ser, ser vi også her en klar li ne ær 
sam men heng mel lom mot tak av hjel pe stø nad og fød
sels må ned. 

Når ut val get føl ges inn i ung vok sen al der, fin ner vi en 
ten dens til at det også er noen fle re mot ta ke re av ufø
re trygd blant de som er født de tre siste må ne de ne i 
året. Sær lig blant jen ter er vi gan ske sik re på at den ne 

sam men hen gen er re ell. Vi fin ner vi de re en ty de lig og 
sterkt sta tis tisk sig ni fi kant sam men heng mel lom fød
sels må ned og mot tak av AAP ved fyl te 20 år. Det er 
de yng ste bar na i ett års kull som har størst ri si ko for å 
bli AAPmot ta ke re, og noe uven tet fin ner vi om trent 
like ster ke ef fek ter av fød sels må ned blant unge kvin
ner som blant unge menn. At vi fin ner ster ke re ef fek
ter på mot tak av AAP enn ufø re trygd kan for kla res 
med de strenge inn gangs vil kå re ne for ung ufø re trygd. 
Vi kjen ner ikke til noen an nen norsk stu die som på vi
ser en slik sam men heng mel lom fød sels må ned og 
mot tak av AAP, men vi får her be kref tet til sva ren de 
funn som fra Sve ri ge, hvor de fin ner at de sem ber barn 
of te re mot tar ak ti vi tets er stat ning for ned satt ar beids
ev ne i vok sen al der enn ja nu ar barn (Försäkringskas
san 2016). 

Selv om et barn får en dia gno se, så gir ikke det au to
ma tisk rett til hjel pe stø nad. Det er der med ikke gitt 
at det skul le være en sam men heng mel lom økt ri si ko 
for en ADHDdia gno se og økt sann syn lig het for å 
mot ta hjel pe stø nad. Mens barn som er født sent på 
året i snitt vil være mer umod ne i et klas se rom enn 
barn født tid lig på året, vil ikke et barn født sent på 
året ha stør re be hov for til syn og pleie sett fra for eld
res stå sted. Det er der for sann syn lig at ten den sen til 
økt dia gnos ti se ring av barn født sent på året skyl des 
pro ble mer knyt tet til det å være yngst i en sko le
klas se, noe som støt tes av at det er i sko le al der at det 
opp står en be ty de lig li ne ær sam men heng mel lom 
fød sels må ned og mot tak av hjel pe stø nad. Hvis et 
barn får en ADHDdia gno se på grunn av kon sen tra
sjons vans ker el ler uro lig at ferd i sko le si tua sjo nen, er 
det både mer nær lig gen de for for eld re å søke om 
hjel pe stø nad, og det er også mer sann syn lig at bar na 
inn vil ges en yt el se. For eld re ne til et barn som har en 
slik dia gno se kan for eks em pel mel de seg inn i en 
in ter es se or ga ni sa sjon – der de vil få opp lys nin ger 
om hva slags ret tig he ter de har i tryg de sy ste met, og 
at de kan søke om hjel pe stø nad. 

Hvor dan kan vi for stå den ne sam men hen gen mel lom 
det å være født sent på året og økt mot tak av hel se yt
el ser på grunn av ad ferds for styr rel ser? En van lig tolk
ning i lit te ra tu ren er at de yng ste bar na i en klas se i 
snitt vil være mind re fy sisk, kog ni tivt og so si alt mod
ne re la tivt til sine eld ste klas se ka me ra ter (Karl stad 
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m.fl. s. 348). Det er den ne re la ti ve umo den he ten som 
fø rer til at de ikke kla rer å inn fri sko lens krav til opp
før sel el ler til kon sen tra sjon om sko le ar bei det. At det 
hand ler om re la tiv mo den het i en sko le klas se støt tes 
av stu di er fra land der det er barn født i and re må ne der 
enn de sem ber som er yngst i en klas se. I Tysk land fin
ner fors ker ne sam men hen gen i alle del sta ter selv om 
det va ri e rer fra del stat til del stat hvil ken må ned de 
yng ste i en klas se er født i. 

En kun ne se for seg at sam men hen gen som opp står 
mel lom hjel pe stø nad og fød sels må ned i sko le al der 
ville vis kes ut et ter hvert, og sær lig når grup pen er 
fer dig med vi de re gå en de ut dan ning. Vi kan sam ti dig 
se for oss fle re me ka nis mer som kan bi dra til mer 
lang sik ti ge kon se kven ser av re la ti ve al ders for skjel
ler i en klas se, også et ter at bar na har av slut tet sko le
gan gen. En slik me ka nis me er at økt sjan se for å få 
en ADHDdia gno se. Det kan tol kes som me di ka li se
ring av re la tiv umo den het i et klas se rom, som igjen 
kan føre til økt til bøye lig het til å søke om hel se yt el
ser også i ung vok sen al der. Vår ana ly se gir en viss 
støt te til at det fin nes en slik me ka nis me, ved at inn
vil gel se av hjel pe stø nad i sko le al der for kla rer en 
be ty de lig an del av sam men hen gen mel lom fød sels
må ned og AAP i ung vok sen al der, og sær lig blant 
gut ter. Den ne sam men hen gen skyl des ikke nød ven
dig vis mot ta ket av hjel pe stø nad i seg selv, men kan
skje først og fremst den dia gno sen som er gitt bar na 
som inn vil ges hjel pe stø nad. En an nen mu lig me ka
nis me er et mind re læ rings ut byt te og dår li ge re sko le
re sul tat blant de yng ste bar na i en klas se, noe som 
tid li ge re stu di er har vist re du se rer sann syn lig he ten 
for å full fø re vi de re gå en de sko le. Da kan det være 
re du sert sann syn lig het for å full fø re vi de re gå en de 
sko le som for kla rer den noe økte fore koms ten av 
AAP blant de som er født sent på året. Vi har ikke 
kun net un der sø ke slike me ka nis mer her, si den vi 
ikke har til gang til data om ka rak te rer el ler om full
fø ring av vi de re gå en de sko le. Solli (2017) har imid
ler tid fun net at de yng ste i en klas se of te re ikke full
fø rer vi de re gå en de, sam ti dig som and re stu di er vi ser 

at de uten full ført vi de re gå en de er sterkt over re pre
sen tert blant per so ner med ned satt ar beids ev ne. En 
tred je mu lig me ka nis me er at det å være yngst i en 
klas se i noen til fel ler kan redusere ele vens am bi sjo
ner og selv til lit. Det kan skje hvis elevens relative 
umodenhet medfører mange negative tilbakemeldin
ger på atferd eller på skoleresultater. 

Av slut ten de merk na der
I den ne ar tik ke len har vi stu dert gjen nom snitt lig 
utvikling som føl ge av hvil ken må ned en er født i. 
Barn mod nes i ulik takt, og noen barn født i ja nu ar 
vil være mind re mod ne enn noen barn født i de sem
ber ved sko le start. Bar nets fød sels må ned er bare et 
in di rek te mål på utvikling. Hvis vi had de kun net 
måle den fak tis ke in di vi du el le ut vik lin gen til bar
ne ne, ville vi sann syn lig vis i enda stør re grad kun net 
for kla re for skjel ler i mot tak av hjel pe stø nad og AAP 
(se også Försäkringskassan 2016:s.26). En kan også 
spør re seg om noe av den langt høy ere an de len gut ter 
som får dia gno ser i gruppen nev ro ser og at ferds for
styr rel ser, ge ne relt kan knyt tes til at gut ter mod nes 
se ne re enn jen ter på noen om rå der.

Våre ana ly ser in di ke rer at det å være yngst i en klas se 
for noen få med fø rer en ri si ko for ne ga ti ve kon se
kven ser i form av me di ka li se ring av umo den het i sko
le al der og økt mot tak av AAP i star ten av vok sen li vet. 
Det te kan bety at sko len ikke i til strek ke lig grad lyk
kes med å ta hen syn til at barn ut vik les i ulik takt, 
samt at helsepersonell i noen tilfeller setter ADHD 
diagnoser på barn som har umoden oppførsel fordi de 
er født sent på året. Det te er imid ler tid ikke noe unikt 
for norsk sko le eller norsk helsevesen. Den ne stu di en 
føy er seg tvert imot inn i en rek ke av stu di er fra for
skjel li ge land som fin ner at de yng ste i en klas se of te re 
blir dia gnos ti sert med ADHD, samt fle re stu di er som 
fin ner ne ga ti ve kon se kven ser for id retts kar rie ren til de 
som er yngst i ett års kull (oversikt i Musch og Gron
din 2001).
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Ap pen diks
Tabeller som viser resultatene fra regresjonsanaly
sene. Det er disse resultatene vi har brukt til å regne ut 
andelene som er beskrevet i figurene. I alle analyser er 

Figur 3 – Avhengig variabel er mottak av hjelpestønad 0-5 år

Gutter Jenter

Fødselsmåned Koeffisient p-verdi Koeffisient p-verdi

Januar 0 ref 0 ref

Februar -0,045 0,350 0,061 0,288

Mars -0,069 0,145 -0,089 0,124

April -0,094 0,047 -0,071 0,219

Mai -0,028 0,552 -0,035 0,541

Juni -0,076 0,113 -0,002 0,966

Juli -0,066 0,163 -0,054 0,354

August -0,038 0,425 -0,036 0,542

September -0,005 0,919 0,073 0,202

Oktober 0,057 0,227 0,087 0,129

November 0,116 0,013 0,161 0,005

Desember 0,006 0,893 0,108 0,060

Konstant -3,53 0,000 -3,94 0,000

Observasjoner:  422 283 398 217

Figur 4 – Avhengig variabel er mottak av hjelpestønad 6-17 år

Gutter Jenter 

Fødselsmåned Koeffisient p-verdi Koeffisient p-verdi

Januar 0,000 ref 0 ref

Februar -0,029 0,466 -0,007 0,892

Mars 0,019 0,609 -0,014 0,788

April 0,043 0,257 0,034 0,495

Mai 0,054 0,155 -0,032 0,538

Juni 0,145 0,000 0,044 0,391

Juli 0,116 0,002 0,123 0,014

August 0,180 0,000 0,041 0,419

September 0,179 0,000 0,124 0,014

Oktober 0,249 0,000 0,140 0,005

November 0,310 0,000 0,249 0,000

Desember 0,304 0,000 0,131 0,010

Konstant -3,18 0,000 -3,73 0,000

Observasjoner:  422 283 398 217

det kontrollert for fødselsår, og årskullet født i 1990 er 
satt som referanseår.
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Figur 5 – Forskjell i mottak av hjelpestønad i alderen 6-17 år når vi sammenlikner barn født i  januar og i 
desember

GUTTER JENTER

Forskjell mellom desember 
og januar året etter

Forskjell mellom desember og 
januar samme kalenderår

Forskjell mellom desember  
og januar året etter

Forskjell mellom desember og 
januar samme kalenderår

Fødselsmåned Koeffesient p-verdi Koeffesient p-verdi Koeffesient p-verdi Koeffesient p-verdi

Januar 0 ref 0 ref 0 ref 0 ref

Desember 0,262 0,000 0,303 0,000 0,076 0,149 0,129 0,012

Konstant -3,531 0,000 -3,648 0,000 -4,120 0 -4,168 0,000

Observasjoner 63 154 67 286 59 259 63 200

Figur 6 – Avhengig variabel er mottak av hjelpestønad i alderen 6-17 år innen diagnosegruppen nevroser og 
adferdsforstyrrelser og innen alle andre diagnoser

Gutter Jenter

Nevroser og  
adferdsforstyrrelser

Andre diagnoser
Nevroser og  

adferdsforstyrrelser
Andre diagnoser

Fødselsmåned Koeffesient p-verdi Koeffesient p-verdi Koeffesient p-verdi Koeffesient p-verdi

Januar 0 ref 0 ref 0 ref 0 ref

Februar -0,025 0,675 -0,001 0,981 0,129 0,183 -0,035 0,593

Mars 0,037 0,503 0,048 0,401 -0,017 0,865 -0,026 0,688

April 0,081 0,144 0,026 0,647 0,133 0,157 0,020 0,747

Mai 0,101 0,069 0,027 0,642 0,083 0,381 -0,094 0,151

Juni 0,211 0,000 0,060 0,302 0,227 0,015 -0,015 0,818

Juli 0,194 0,000 0,032 0,580 0,199 0,033 0,043 0,499

August 0,220 0,000 0,096 0,096 0,214 0,022 -0,023 0,725

September 0,306 0,000 0,034 0,559 0,287 0,002 -0,013 0,839

Oktober 0,335 0,000 0,109 0,062 0,393 0,000 0,012 0,859

November 0,405 0,000 0,187 0,001 0,477 0,000 0,032 0,630

Desember 0,423 0,000 0,160 0,006 0,378 0,000 0,007 0,917

Konstant -3,956 0,000 -3,950 0,000 -5,050 0,000 -4,130 0,000
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Figur 7 – Logistisk regresjon med oddsrater og lineær (OLS) regresjonsanalyse for hvert årskull. Avhengig 
variabel er mottak av hjelpestønad 6-17 år.

Gutter Jenter

Fødselsår Oddsrate p-verdi Prosentpoeng p-verdi Oddsrate p-verdi Prosentpoeng p-verdi

1983 1,040 0,001 0,106 0,001 1,042 0,007 0,067 0,007

1984 1,064 0,000 0,183 0,000 1,026 0,086 0,043 0,086

1985 1,041 0,000 0,120 0,000 1,013 0,350 0,024 0,350

1986 1,036 0,001 0,112 0,001 1,023 0,112 0,040 0,112

1987 1,027 0,006 0,096 0,006 1,014 0,278 0,029 0,278

1988 1,031 0,001 0,121 0,001 1,010 0,413 0,023 0,413

1989 1,034 0,000 0,140 0,000 1,036 0,004 0,075 0,004

1990 1,035 0,000 0,150 0,000 1,019 0,087 0,047 0,087

1991 1,030 0,000 0,135 0,000 1,017 0,123 0,044 0,123

1992 1,046 0,000 0,221 0,000 1,016 0,126 0,047 0,126

1993 1,018 0,018 0,093 0,018 1,005 0,608 0,015 0,608

1994 1,044 0,000 0,216 0,000 1,022 0,045 0,058 0,045

1995 1,033 0,000 0,177 0,000 1,027 0,010 0,079 0,010

1996 1,010 0,153 0,056 0,153 1,019 0,059 0,057 0,059

1997 1,024 0,002 0,125 0,002 1,022 0,024 0,071 0,024

Figur 8 – Avhengig variabel er mottak av uføretrygd innen den måneden en fyller 20 år

Gutter Jenter

Fødselsmåned Koeffesient p-verdi Koeffesient p-verdi

Januar 0 ref 0 ref

Februar -0,023 0,773 0,127 0,160

Mars -0,015 0,842 -0,078 0,401

April -0,049 0,523 -0,014 0,881

Mai -0,012 0,876 0,007 0,935

Juni -0,027 0,725 0,109 0,228

Juli 0,023 0,758 0,151 0,088

August 0,075 0,317 -0,024 0,798

September -0,062 0,424 0,100 0,269

Oktober 0,135 0,073 0,078 0,399

November 0,165 0,030 0,219 0,015

Desember 0,081 0,289 0,228 0,011

Konstant -4,613 0,000 -4,935 0,000
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Figur 9 – Avhengig variabel er mottak av AAP innen den måneden en fyller 20 år

Gutter Jenter

Fødselsmåned Koeffesient p-verdi Koeffesient p-verdi

Januar 0 ref 0 ref

Februar -0,124 0,027 0,049 0,338

Mars -0,091 0,090 0,015 0,771

April -0,046 0,383 0,092 0,063

Mai -0,004 0,936 0,067 0,182

Juni 0,031 0,558 0,102 0,041

Juli 0,118 0,022 0,201 0,000

August 0,150 0,004 0,146 0,003

September 0,128 0,014 0,157 0,002

Oktober 0,184 0,000 0,243 0,000

November 0,210 0,000 0,245 0,000

Desember 0,232 0,000 0,249 0,000

Konstant -3,979 0,000 -3,818 0,000
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FÆR RE FÅR INN VIL GET AR BEIDS AV KLA RINGS
PEN GER MED NYTT RE GEL VERK
Sig rid Lan de

Sam men drag
Fra 1. januar 2018 ble det inn ført fle re end rin ger i re gel ver ket for ar beids av kla rings pen ger, og 
noen av end rin ge ne be rø rer inn gangs vil kå re ne til ord nin gen. I den ne ana ly sen un der sø ker vi om 
de skjer pe de kra ve ne for å kun ne mot ta ar beids av kla rings pen ger har gjort at fær re nye kom mer 
inn på ord nin gen. Et ter som an tal let nye mot ta ke re be stem mes av hvor man ge som sø ker om 
ar beids av kla rings pen ger og hvor man ge som får søk na den inn vil get, un der sø ker vi ut vik lin gen i 
beg ge dis se for hol de ne før og et ter at det nye re gel ver ket ble inn ført. For å bedre for stå ut vik lin
gen i søk nads tall, sam men hol der vi det te med ut vik lin gen i ar beids le dig he ten og i an tal let som 
går til mak si mal tid på sy ke pen ger.

Vi un der sø ker pe ri oden 2010 – 2018, og fin ner at om fan get av søk na der om ar beids av kla rings
pen ger i stor grad føl ger ut vik lin gen på ar beids mar ke det, med flere søknader i pe ri oder der le
dig he ten øker og færre søknader når ar beids mar ke det bed rer seg. Det er også del vis sam men fall 
mel lom ut vik lin gen i søk nads tall og ut vik lin gen i an tal let per so ner som går ut mak si mal ti den på 
sy ke pen ger. I både 2017 og 2018 var det ned gang i an tal let som søk te om ar beids av kla rings
pen ger. Ut vik lin gen må an tas å ha sam men heng med bed rin gen i ar beids mar ke det og en ned
gang i an tal let makstidssaker på sy ke pen ger i dis se åre ne.

An de len søk na der om ar beids av kla rings pen ger som blir inn vil get har falt over tid, men ni vå et 
sta bi li ser te seg på rundt 66 pro sent for de som søk te i åre ne 2015 – 2017. Der et ter falt an de
len inn vil gel ser sterkt igjen for de som søk te i 2018. Blant dis se fikk bare 61,5 pro sent inn vil get 
søk na den. Fær re inn vil gel ser for de som søk te i 2018 må ses i sam men heng med at inn gangs
vil kå re ne til ord nin gen ble skjer pet det te året. Hvis vi leg ger til grunn at det uten end rin ger i inn
gangs vil kå re ne ville blitt en end ring i inn vil gel ses an de len i 2018 til sva ren de end rin gen fra 2016 
til 2017, an slår vi at 2 400 fle re per so ner ville fått inn vil get ar beids av kla rings pen ger i 2018.
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Bak grunn og pro blem stil ling
Fra 1. januar 2018 ble det inn ført fle re end rin ger i re gel
ver ket for ar beids av kla rings pen ger. En kel te av dis se 
be rø rer inn gangs vil kå re ne til ord nin gen. Blant an net 
ble det gjort jus te rin ger i lov teks ten som regulerer vil
kå ret om sø ke rens hel se til stand og ned sat te ar beids
ev ne (Fol ke trygd lo vens §11–5). For å ha rett til ar beids
av kla rings pen ger har det all tid blitt stilt krav om at 
ar beids ev nen er ned satt på grunn av syk dom, ska de 
el ler lyte1. Rund skri vet til lov teks ten har også gitt fø rin
ger om at syk dom/ska de/lyte skal være en ve sent lig 
med vir ken de år sak til den ned sat te ar beids ev nen. Fra 
2018 ble mo men tet om ve sent lig het tatt inn i sel ve lov
teks ten, som en pre si se ring av gjel den de rett. I til legg 
ble «in ter es ser», «øns ker» og «mu lig he ter for å gå til
ba ke til nå væ ren de ar beids gi ver» fjer net fra opp ram
sin gen av de for hold man skal ta hen syn til når det vur
de res om ar beids ev nen er ned satt. End rin ge ne ble gjort 
for å ty de lig gjø re kra vet til sam men heng mel lom sø ke
rens hel se til stand og ned sat te ar beids ev ne, og at det er 
sø ke rens hel se til stand og ikke and re for hold som skal 
være den ve sent li ge år sa ken til at ar beids ev nen er ned
satt. End rin ge ne gjør at vil kå ret om ned satt ar beids ev ne 
i §11–5 kan opp fat tes som noe stren ge re enn tid li ge re.

Fra ja nu ar 2018 ble det også gjort endringer i §112, som 
regulerer kravet om for ut gå en de med lem skap i Fol ke
tryg den. Tid li ge re var det til strek ke lig med ett års bo tid i 
Norge så fremt man i den ne pe ri oden var «fy sisk og psy
kisk i stand til å ut fø re et or di nært inn tekts gi ven de ar
beid». Med noen unntaksmuligheter er det fra 2018 krav 
om tre års forutgående medlemskap for å få innvilget 
arbeidsavklaringspenger. Bak grun nen for kravet til med
lemskap er å sik re at per so ner som sø ker om ar beids av
kla rings pen ger har til strek ke lig til knyt ning til lan det.

I til legg ble det fra 2018 inn ført en ka rens pe ri ode på 
52 uker for å få inn vil get ar beids av kla rings pen ger på 
nytt, for per so ner som har gått til mak si mal tid på yt el
sen2. Inn fø ring av ka rens tid kan ha fått føl ger for 

1  Med «lyte» menes medfødte tilstander. 
2  For nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter 1.1.2018 er 

ordinær maksimal varighet for å kunne motta arbeidsavklarings-
penger tre år, med mulighet for forlengelse i inntil to år. Tidligere 
var ordinær maksimal varighet fire år, da også med mulighet for 
forlengelse, men uten tidsbegrensning av dette. 

be hand lin gen av søk na der om ar beids av kla rings pen
ger i 2018 der som det har vært sø ke re det te året som 
har gått til mak si mal tid tid li ge re sam me år og var inne 
i ka rens pe ri oden da de søk te på nytt.

Sam let skul le re gel verks end rin ge ne med vir ke til «en 
sma le re inn gang til ord nin gen», «et stram me re stø nads
løp» med ras ke re av kla ring av stø nads mot ta ker nes 
ar beids ev ne, samt økt over gang til ar beid (Prop. 1 S 
(2017–2018), s. 17–18). I den ne ar tik ke len er det den 
po ten si elt «sma le re inn gan gen til ord nin gen» som skal 
un der sø kes nær me re3. Vi spør om de noe skjer pe de vil
kå re ne for å kun ne mot ta ar beids av kla rings pen ger har 
ført til at fær re nye kom mer inn på ord nin gen.

Et ter som om fan get av nye mot ta ke re av ar beids av kla
rings pen ger be stem mes av hvor man ge som sø ker om 
yt el sen og hvor man ge som får søk na den inn vil get, skal 
vi un der sø ke ut vik lin gen i beg ge dis se for hol de ne før og 
et ter lov end rin gen. Ar beids av kla rings pen ger er som 
sy ke pen ger en hel se re la tert yt el se, og man ge lang tids
sy ke har over gang til ar beids av kla rings pen ger når de går 
ut mak si mal ti den på sy ke pen ger (ett år). Sam ti dig er det 
også man ge som ikke har mot tatt sy ke pen ger som kom
mer inn på ord nin gen. Tid li ge re ana ly ser har vist at økt 
ar beids le dig het kan gi økt sy ke fra vær (Nos sen 2014), og 
at an tal let nye mot ta ke re av ar beids av kla rings pen ger er 
knyt tet til både ar beids mar keds ut vik lin gen og stør rel sen 
på sy ke fra væ ret (Kann og Kris tof fer sen 2015, Kann, Yin 
og Kris tof fer sen 2016). Dis se ana ly se ne har tatt ut gangs
punkt i an tal let nye mot ta ke re av ar beids av kla rings pen
ger, og ikke gått nær me re inn på hvor dan an tal let søk na
der og inn vil gel ser har ut vik let seg. Ved å un der sø ke 
ut vik lin gen i dis se to stør rel se ne, kan vi bedre vur de re 
hvor dan ut vik lin gen i an tal let nye mot ta ke re ville vært i 
2018 der som det ikke var gjen nom ført end rin ger i inn
gangs vil kå re ne.

Ut vik ling i søk na der og an de len inn vil gel ser kan ten
kes å være for skjel lig for per so ner med og uten sy ke
pen ger, og vi un der sø ker der for også hvor dan det te 
ar ter seg for hver av dis se grup pe ne se pa rat.

3  Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i løpet av 2019 og 2020 publi-
sere flere analyser av hvilke konsekvenser regelverksendringene 
har fått, blant annet når det gjelder overganger fra arbeidsavkla-
ringspenger til arbeid, uføretrygd og økonomisk sosialhjelp.
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Vil kår for å få inn vil get ar beids av kla rings pen ger (de mest sen tra le)

Ned satt ar beids ev ne med minst halv par ten, og som føl
ge av syk dom, ska de el ler lyte

Gjel den de før 1.1.2018:

§ 11–5. Ned satt ar beids ev ne

Det er et vil kår for rett til yt el ser et ter det te ka pit let at med
lem met på grunn av syk dom, ska de el ler lyte har fått 
ar beids ev nen ned satt i en slik grad at ved kom men de hind
res i å be hol de el ler skaf fe seg inn tekts gi ven de ar beid.

Når det vur de res om ar beids ev nen er ned satt i en slik grad at 
ved kom men de hind res i å be hol de el ler skaf fe seg inn tekts gi
ven de ar beid, skal det blant an net leg ges vekt på hel se, al der, 
ev ner, ut dan ning, yr kes bak grunn, in ter es ser, øns ker, mu lig he
ter for å gå til ba ke til nå væ ren de ar beids gi ver, ar beids mu lig
he ter på hjem ste det og ar beids mu lig he ter på and re ste der 
der det er ri me lig at ved kom men de tar ar beid.

§ 11–13. Ar beids av kla rings pen ger

Ar beids av kla rings pen ger  gis til med lem som har fått sin 
ar beids ev ne ned satt (jf. § 11–5) med minst halv par ten, og 
som fyl ler minst ett av vil kå re ne i § 11–6.

Gjel den de f.o.m. 1.1.2018:

§ 11–5. Ned satt ar beids ev ne

Det er et vil kår for rett til ar beids av kla rings pen ger at med
lem met har fått ar beids ev nen ned satt med minst halv par
ten. Syk dom, ska de el ler lyte må være en ve sent lig med vir
ken de år sak til den ned sat te ar beids ev nen.

Ved  vur de rin gen av om ar beids ev nen er ned satt, skal det 
blant an net leg ges vekt på hel se, al der, ev ner, ut dan ning, 
yr kes bak grunn og ar beids mu lig he ter på ste der der det er 
ri me lig at med lem met tar ar beid.

For ut gå en de med lem skap i Fol ke tryg den

Gjel den de før 1.1.2018:

§ 11–2. For ut gå en de med lem skap

Det er et vil kår for rett til yt el ser et ter det te ka pit let at ved
kom men de

a  har vært med lem i tryg den i minst tre år umid del bart før 
han el ler hun set ter fram krav om en yt el se, el ler

b  har vært med lem i tryg den i minst ett år umid del bart før 
han el ler hun set ter fram krav om en yt el se, og i den ne 
ti den har vært fy sisk og psy kisk i stand til å ut fø re et 
or di nært inn tekts gi ven de ar beid.

Gjel den de f.o.m. 1.1.2018:

§ 11–2. For ut gå en de med lem skap

Det er et vil kår for rett til ar beids av kla rings pen ger at med
lem met i minst tre år umid del bart før krav om yt el sen set tes 
fram, har vært med lem i fol ke tryg den. Ved vur de rin gen av 
om vil kå ret er opp fylt, ses det bort fra pe ri oder med tje nes te 
i in ter na sjo na le or ga ni sa sjo ner el ler or ga ner som sta ten 
Norge er med lem av, yter øko no misk bi drag til el ler har 
an svar for å bi dra til be man nin gen av.

Vilkåret om tre års forutgående medlemskap i første ledd 
gjelder likevel ikke for den som har vært medlem i folketryg
den i minst ett år umiddelbart før krav om ytelsen settes 
fram, dersom

a) han eller hun var medlem i trygden da arbeidsevnen ble 
nedsatt med minst halvparten, se § 115, og etter fylte 16 år 
har perioder med medlemskap som minst tilsvarer perioder 
uten medlemskap, eller 

b) han eller hun etter fylte 16 år har vært medlem i trygden 
med unntak av maksimum fem år.

Ka rens pe ri ode

Gjel den de f.o.m. 1.1.2018:

§ 11–31. Ka rens pe ri ode og nytt krav om ar beids av kla rings-
pen ger

Et  med lem som har mot tatt ar beids av kla rings pen ger ut 
mak si mal stø nads pe ri ode (…), har ikke ny rett til ar beids av
kla rings pen ger (…) før et ter en ka rens pe ri ode på 52 uker. 
Der som med lem met er al vor lig sykt el ler ska det, gjel der ikke 
ka rens pe ri oden på 52 uker.

Kra vet om be hov for bi stand

(In gen end rin ger fra 2018)

§ 11–6. Bi stand til å skaf fe seg el ler be hol de ar beid

Det er et vil kår for rett til ar beids av kla rings pen ger at med
lem met for å skaf fe seg el ler be hol de ar beid som han el ler 
hun kan ut fø re

a  har be hov for ak tiv be hand ling, el ler

b  har be hov for ar beids ret tet til tak, el ler

c  et ter å ha prøv de til ta ke ne et ter bok stav a el ler b fort
satt an s es for å ha en viss mu lig het for å kom me i ar beid, 
og får an nen opp føl ging fra Ar beids og vel ferds eta ten
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Data

Da ta grunn laget i ana ly sen er re gist rer te søk na der om 
ar beids av kla rings pen ger i pe ri oden juli 2010 til og 
med de sem ber 2018, med in for ma sjon om ved tak i de 
sam me sa ke ne i pe ri oden juli 2010 – ap ril 2019. Da ta
ene er hen tet fra NAVs ad mi nist ra ti ve re gist re.

Søk na der om ar beids av kla rings pen ger be hand les i to 
ved taks in stan ser i NAV; ved NAVkon to ret som fat
ter ved tak et ter §11–5 i Fol ke trygd lo ven og ved 

NAV Ar beid og yt el ser som fat ter ved tak et ter øv ri ge 
inn gangs vil kår i sam me lov. (Se fak ta boks om saks
gang og ved taks ru ti ner, samt fak ta boks med de mest 
sen tra le vil kå re ne for å kun ne mot ta ar beids av kla
rings pen ger.) Da ta ene in ne hol der in for ma sjon om 
ved tak ved beg ge ved taks in stan ser, dvs. om søkna
den er innvilget eller avslått. I til ret te leg gin gen av 
data, ble ved ta ke ne sor tert et ter per son (av iden ti fi
sert), vedtaksløpenummer og ved taks da to er. Alle  
søknader og vedtak etter §115 ble tatt med i den 

Om saks gang og ved taks ru ti ner for ar beids av kla rings pen ger
Ved taks be hand lin gen av søk na der om ar beids av kla rings-
pen ger skjer i to steg, først ved NAV-kon to ret og der et ter 
ved NAV Ar beid og yt el ser. (NAV Ar beid og yt el ser er egne 
en he ter i NAV som har an svar for sto re de ler av ved taks be-
hand lin gen i eta ten.) NAV-kon to ret vur de rer om vil kå re ne 
et ter Fol ke trygd lo vens §11–5 er opp fylt og fat ter ved tak om 
det te (i den ne ar tik ke len også kalt «11–5-ved tak»). Der som 
sø ke ren får et po si tivt ved tak et ter §11–5, går sa ken vi de re 
til NAV Ar beid og yt el ser (NAY) som fat ter ved tak et ter øv ri ge 
inn gangs vil kår (se egen fak ta boks). Der som ved ta ket ved 
NAY har po si tivt ut fall ved at sø ker fyl ler vil kå re ne, ut lø ser 
ved ta ket også ut be ta lin gen av ar beids av kla rings pen ger. 
Der som sø ke ren får av slag et ter §11–5, går sa ken ikke vi-
de re til NAY, og det gjø res in gen ved taks vur de ring av om 
øv ri ge inn gangs vil kår er opp fylt.

I noen til fel ler kan det før be hand ling av 11–5-sa ken bli klart 
at sø ker ikke fyl ler vil kå re ne om til strek ke lig bo tid i Norge, 
ikke fyl ler vil kå ret om al der (mel lom 18 og 67 år) el ler at 
sa ken ram mes av ka rens be stem mel sen som inn ført fra 
2018. I slike sa ker blir 11–5-sa ken av brutt, og NAY fat ter 
av slags ved ta ket. Også når søk na der gjel der ar beids av kla-
rings pen ger som sy ke pen ge er stat ning el ler ar beids av kla-
rings pen ger et ter stu dent be stem mel sen, blir 11–5-sa ken 
av brutt ved NAV-kon to ret, og ved tak gjø res ved NAY (inn vil-
gel se el ler av slag). Noen søk na der blir også av brutt for di de 
ved en feil er re gist rert fle re gan ger. Der som sø ke ren trek ker 
søk na den vil også sa ken bli av brutt.

Det er NAV-kon to ret som vur de rer om inn gangs vil kå ret et ter 
§11–6 er opp fylt (krav om be hov for bi stand) selv om det 
for mel le ved ta ket om det te fat tes ved NAV Ar beid og yt el ser. 
I noen til fel ler vur de rer NAV-kon to ret at §11–5 er opp fylt, 
men ikke §11–6. I slike til fel ler blir sa ken ikke av brutt. I ste-
det får sø ke ren først et po si tivt ved tak et ter §11–5 ved NAV-
kon to ret, og der et ter et av slags ved tak et ter §11–6 ved NAV 
Ar beid og yt el ser.

En lik nen de pro se dy re gjaldt før 2018 også for vil kå ret om at 
ar beids ev nen skal være ned satt med minst halv par ten. Et ter 
at søk na den var inn vil get et ter §11–5 ved NAV-kon to ret, 
kun ne den bli av slått et ter vil kå ret om minst fem ti pro sent 

ned satt ar beids ev ne et ter §11–13 ved NAV Ar beid og yt el-
ser, og for det te vil kå ret had de NAV Ar beid og yt el ser an svar 
for både vur de ring og ved tak. Fra 2018 ble imid ler tid vil kå ret 
om at ar beids ev nen skal være ned satt med minst halv par-
ten tatt inn i lov teks ten un der §11–5, og ved taks an sva ret 
flyt tet til NAV-kon to ret. End rin gen er ikke ment å skul le ha 
noen be tyd ning for sø ker ne, an net enn at det nå er ty de li-
ge re hvil ken in stans i NAV som er an svar lig for å ved ta om 
ar beids ev nen er til strek ke lig ned satt. End rin gen har kon se-
kven ser for sta tis tik ken, ved at av slag nå vi ser seg i ved tak 
gjort et ter §11–5, mens det te tid li ge re vis te seg i ved tak 
gjort ved NAV Ar beid og yt el ser.

Ar beids av kla rings pen ger kan mak si malt inn vil ges for ett år 
av gan gen. Når ved taks pe ri oden lø per ut, fat ter Ar beid og 
yt el ser ved tak om for len gel se, så fremt bru ker del tar i ak ti vi-
te ter som er av talt med NAV-kon to ret.

Pau ser i ut be ta lin gen av ar beids av kla rings pen ger kan skje 
for eks em pel ved bar ne fød sel el ler ved so ning av feng sels-
straff. I slike sa ker fat tes det ved tak om stans av yt el sen, 
men ikke om opp hør av sa ken. I and re til fel ler stan ses yt el-
sen for di bru ker i en pe ri ode ikke føl ger opp be hand ling el ler 
ar beids ret te de ak ti vi te ter. Hvis søk nad om gjen opp tak av 
yt el sen skjer in nen 52 uker, og det kun er fat tet ved tak om 
stans av yt el sen – ikke opp hør av sa ken – så fore går ved-
taks be hand lin gen i en enk le re pro sess enn i nye sa ker. Som 
re gel er det da ikke nød ven dig med noe nytt 11–5-ved tak, 
men kun et ved tak ved NAV Ar beid og yt el ser. Per so nen trer 
da inn i sam me stø nads løp som tid li ge re og med det sam me 
for bru ket av tids kvo ten som han/hun had de da av brud det 
star tet. På grunn av for len gel ses- og gjenopptaksvedtak, vil 
det ofte være fle re ved tak ved NAV Ar beid og yt el ser enn det 
er 11–5-ved tak i én og sam me arbeidsavklaringspengesak.

Noen mot ta ke re er i ar beid på del tid og mot tar gra der te ar beids-
av kla rings pen ger. I til fel ler der per so nen job ber mer enn det 
som gir rett til yt el sen, stan ses ut be ta lin gen au to ma tisk (uten 
ved tak), og star ter også opp igjen au to ma tisk der som ar bei det 
re du se res igjen. I dis se ut be ta lings pau se ne lø per for bru ket av 
tids kvo ten med ar beids av kla rings pen ger. Det sam me skjer der-
som per so nen er i ar beid med lønns til skudd.
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vi de re ana ly sen, i til legg til alle til fel ler av før s te 
ved tak ved NAV Ar beid og yt el ser (NAY) som et ter
fulg te et po si tivt/inn vil get 11–5ved tak for sam me 
per son og med sam me vedtaksløpenummer. Dis se 
an tar vi er ved tak i nye sa ker. Øv ri ge og et ter føl
gen de ved tak fra NAY på sam me per son ble eks klu
dert da vi an tar at dis se kun er for len gel ses el ler 
gjenopptaksvedtak og ikke re pre sen te rer nye til fel ler 
av søk nad el ler opp start med ar beids av kla rings pen
ger. Til fel ler av inn vil gel ses ved tak fra NAY som 
et ter føl ger et inn vil get 11–5ved tak for sam me per
son, reg nes som en inn vil get søk nad og der med et 
nytt til fel le med ar beids av kla rings pen ger4. Vi kan 
der med vise ut vik lin gen i antallet og an de len søk na
der fra uli ke tids punkt som er blitt inn vil get i beg ge 
ved taks in stan ser.

Å bru ke ved taks in for ma sjon til å av gren se nye til fel
ler på ar beids av kla rings ord nin gen gir en an nen type 
av grens ning enn den som til van lig be nyt tes i NAVs 
sta tis tikk og ana ly ser. Van lig vis av gren ses nye til fel
ler med ar beids av kla rings pen ger ved hjelp av ut be ta
lings in for ma sjon, det vil si til per so ner som har fått 
ut be talt yt el sen en gitt må ned, men som ikke har hatt 
noen ut be ta ling i lø pet av de to for an lig gen de må ne
der. En for del med å av gren se nye mot ta ke re et ter 
ved taks in for ma sjon i ste det for ut be ta lings in for ma
sjon er at vi i mind re grad fan ger opp til fel ler der stø
nads mot ta ke ren bare har hatt en mid ler ti dig stans i 
ut be ta lin ge ne uten at sa ken er av slut tet, og der ny 
opp start av ut be ta ling ikke egent lig re pre sen te rer en 
ny opp start på ord nin gen.

I ana ly sen har vi un der søkt ut vik lin gen i an tall søk na
der, an tall og an del av brut te sa ker og av slag ved 
NAVkon tor, an tall og an del av slag ved NAV Ar beid 
og yt el ser et ter et inn vil get 11–5ved tak, samt an tall 
og an del søk na der som er inn vil get i beg ge ved taks in
stan ser. Føl ge ne av grens nin ger er be nyt tet:

4  Avgrensningen gjør at vi ikke fanger opp innvilgelser av arbeidsav-
klaringspenger som sykepengeerstatning (§11–13) og heller ikke 
innvilgelser av arbeidsavklaringspenger etter studentbestemmel-
sen (§11–14). I slike tilfeller fattes det ikke vedtak etter §11-5.

Søk na der:
 An tall re gist rer te søk na der om ar beids av kla rings

pen ger §11–5, med ved taks ty pen «ny ret tig het».

Av slag gjel den de §11–5:
 An tall ved tak et ter §11–5 med re sul ta tet «nei».
 An de len dis se ut gjør blant ved tak et ter §11–5 med 

re sul ta tet «ja» og «nei».

Av brut te søk na der ved NAVkon tor:
 An tal let søk na der der det ikke er fat tet ved tak et ter 

§11–5.
 An de len dis se ut gjør blant alle søk na der

Av slag ved NAV Ar beid og yt el ser et ter et inn vil get 
11–5ved tak:
 An tal let ved tak gjel den de §11–5 med ut fall «ja» 

der det på føl gen de ved ta ket ved NAV Ar beid og 
yt el ser har ut fall «nei».

 An de len dis se ut gjør blant sum men av ved tak med 
ut fall «ja» og «nei» ved NAV Ar beid og yt el ser 
(ved tak der det fore lig ger et 11–5ved tak med ut
fall «ja»)

Inn vil gel se i beg ge ved taks in stan ser / nytt til fel le med 
ar beids av kla rings pen ger:
 An tall søk na der med ut fall «ja» i både 11–5ved ta

ket og det på føl gen de ved ta ket ved NAV Ar beid 
og yt el ser.

  Andelen disse utgjør blant alle søknader

I pre sen ta sjo nen av re sul ta te ne er det gjen nom gå en de 
be nyt tet gjen nom snitts tall per må ned de uli ke år. Det
te skyl des del vis at da ta ene fra 2010 kun gjel der and re 
halv år, og del vis at vi ikke har in for ma sjon om mot tak 
av sy ke pen ger for alle de som søk te om ar beids av kla
rings pen ger i 2018, kun fram til og med de som søk te 
i sep tem ber det te året.

Den pre sen ter te ut vik lin gen i søk na der, inn vil gel ser, 
av slag osv. tar ge ne relt ut gangs punkt i det året søk na
den ble re gist rert hos NAV.
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Re sul ta ter

An tal let søk na der svin ger mer enn an tal let som 
bru ker opp sy ke pen ge ret ten
Det årlige antallet søknader om arbeidsavklarings
penger har variert en del siden ordningen ble inn
ført i 2010 (figur 1). Fra et toppnivå på om lag 6000 
søknader per måned i 2010, sank søknadstallet i 
årene som fulgte, til drøyt 5000 per måned i 2012 
og 2013. Deretter økte det igjen, med en ny topp i 
2015 og 2016, før antallet igjen har sunket i 2017 
og 2018. 

Det er i ut gangs punk tet na tur lig å anta at om fan get 
av søk na der om ar beids av kla rings pen ger føl ger 
ut vik lin gen i an tal let per so ner som går ut mak si mal
ti den på sy ke pen ger. Det te for di mot tak av ar beids
av kla rings pen ger er knyt tet til sø ke rens hel se si tua
sjon, og ofte «nes te steg» for per so ner som har brukt 
opp sin sy ke pen ge rett og fort satt ikke kan være i 
(fullt) ar beid på grunn av hel sa. Kann, Yin og Kris
tof fer sen (2016) har også vist at det er sam men heng 
mel lom kom mu ners sykefraværnivå og an tal let nye 
mot ta ke re av ar beids av kla rings pen ger. De fin ner at 
når sy ke fra væ ret i kom mu nen øker med ett pro sent
po eng, så øker an tal let nye arbeidsavklaringspenge
mottakere med 17 pro sent.

Li ke vel ser vi at det må ned li ge an tal let som brukte 
opp sin sy ke pen ge rett i pe ri oden 2010 – 2018 lå mer 
sta bilt enn søk nads tal le ne til ar beids av kla rings pen
ger i sam me pe ri ode (fi gur 1). Rik tig nok var det i 
åre ne 2011, 2012, 2017 og 2018 en pa ral lell re duk
sjon i beg ge dis se stør rel se ne, men den ster ke veks
ten i an tal let søk na der i 2014 og 2015 skjed de til 
tross for at an tal let som bruk te opp sy ke pen ge ret ten 
var nok så ufor and ret dis se to åre ne. Og ser vi på 
ut vik lin gen to talt fra 2013 til 2018, var an tal let søk
na der om ar beids av kla rings pen ger høy ere i 2018 enn 
fem år tid li ge re, selv om fær re bruk te opp sy ke pen
ge ret ten.

Nos sen og Lysø (2019) har ny lig vist at en del lang
tids mot ta ke re av sy ke pen ger se ne re mot tar uli ke 
yt el ser uten å ha brukt opp sy ke pen ge ret ten først. 
An tal let lang tids mot ta ke re av sy ke pen ger slik de 
har de fi nert det te5 svin ger noe mer enn an tal let som 
bru ker opp sy ke pen ge ret ten (fi gur 1). Li ke vel er 
sam va ria sjo nen med an tal let søk na der om ar beids
av kla rings pen ger over ras ken de li ten. Det viser at 
også and re for hold enn lang tids mot tak av sy ke pen

5  Personer som har gått til maksimaltid på sykepenger, pluss de som 
har mindre enn 3 måneder igjen av sykepengeperioden. 

Fi gur 1. Søk na der om ar beids av kla rings pen ger, per so ner som har brukt opp sy ke pen ge ret ten og lang tids mot
ta ke re av sy ke pen ger. Gjen nom snitt lig an tall per må ned
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ger må ha be tyd ning for søk nads ut vik lin gen til 
ar beids av kla rings pen ger.

An tal let søk na der føl ger ut vik lin gen i ar beids
mar ke det
Fle re for hold kan ha be tyd ning for ut vik lin gen i 
an tal let søk na der om ar beids av kla rings pen ger. 
Be folk nin gens kjenn skap til ord nin gen kan ha be tyd
ning, og kan skje også i hvil ken grad kom mu ne ne 
be stre ber seg på å av kla re om per so ner med øko no
misk so si al hjelp har ut tømt sine ret tig he ter et ter Fol
ke trygd lo ven. So si al hjelp skal være en sub si di ær 
yt el se, og det for ut set tes der for at alle and re inn
tekts mu lig he ter ut nyt tes, også trygde ret tig he ter. 
Et ter som ar beids av kla rings pen ger er stat lig fi nan si
ert mens so si al hjel pen er kom mu nal, har kom mu
ne ne også øko no misk for del av at so sial hjelps mot ta
ke re får inn vil get ar beids av kla rings pen ger. Hvil ken 
be tyd ning slike for hold kan ha for ut vik lin gen i 
an tal let søk na der om ar beids av kla rings pen ger, har vi 
ikke am bi sjo ner om å un der sø ke her. Vi skal i ste det 
se nær me re på hvor dan om fan get av søk na der va ri e
rer med ut vik lin gen i ar beids le dig he ten.

Tid li ge re stu di er har vist at lang tids sy ke fra vær og 
vi de re over gang til ar beids av kla rings pen ger kan 
være for år sa ket av ar beids le dig het (Nos sen 2014, 

Kann, Yin og Kris tof fer sen 2016). Også fore lig
gen de data vi ser at an tal let søk na der om ar beids av
kla rings pen ger i stor grad fal ler sam men med sving
nin ge ne i an tal let re gist rer te ar beids sø ke re, ved at 
an tal let søk na der øker med øken de ar beids le dig het 
og re du se res med fal len de le dig het (fi gur 2). Noen 
unn tak er det rik tig nok. I 2016 var for eks em pel 
an tal let søk na der om ar beids av kla rings pen ger uend
ret selv om det fort satt var vekst i ar beids le dig he ten. 
Sam let vi ser li ke vel ut vik lin gen i an tal let ar beids sø
ke re og an tal let søk na der om ar beids av kla rings pen
ger en stør re sam va ria sjon i pe ri oden vi ser på enn 
det vi fin ner når det gjel der an tal let som bru ker opp 
sy ke pen ge ret ten. Vi får alt så in di ka sjo ner om at 
ar beids mar ke det kan ha be tyd ning for om fan get av 
nye søk na der om ar beids av kla rings pen ger, selv når 
an tal let som går ut mak si mal tiden på sy ke pen ger lig
ger sta bilt. Det te kan i så fall skje en ten gjen nom 
vekst i søk na der fra per so ner uten sy ke pen ger, el ler 
ved at en stør re an del av de som mis ter sy ke pen ge
ret ten sø ker.

Når det gjel der nedgangen i antallet søknader i 2017 
og 2018, er det mest nær lig gen de å anta at dette skyl
des den po si ti ve ut vik lin gen i ar beids mar ke det og i 
sy ke fra væ ret. I 2018 kan søk nads tal le ne også være 
påvirket av det nye re gel ver ket som ble inn ført fra 

Fi gur 2. Søk na der om ar beids av kla rings pen ger, og re gist rer te ar beids sø ke re (helt le di ge, del vis le di ge og til
taks del ta ke re). Gjen nom snitt lig an tall per må ned
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det te året, ved at vei led nin gen fra NAVkon to re ne har 
blitt end ret i tråd med de nye inn gangs vil kå re ne slik at 
en kel te per so ner som tid li ge re ville ha søkt om 
ar beids av kla rings pen ger, nå ikke gjor de det.

Fær re nye med ar beids av kla rings pen ger som 
føl ge av skjer pe de inn gangs vil kår
Ved taks be hand lin gen av søk na der om ar beids av kla
rings pen ger skjer i to in stan ser i NAV (se fak ta boks). 
Først vur de rer NAVkon to ret om ar beids ev nen er 
ned satt i hen hold til Fol ke trygd lo vens §11–5 og fat ter 
ved tak om det te. Ved po si tivt ved tak et ter §11–5 over
fø res søk na den til NAV Ar beid og yt el ser som fat ter 
ved tak et ter øv ri ge inn gangs vil kår. Den sam le de 
an de len søk na der om ar beids av kla rings pen ger som 
ble inn vil get i beg ge ved taks in stan ser, har falt over 
tid, men nivået stabiliserte seg på rundt 66 prosent for 
de som søkte om ytelsen i årene 2015 – 2017. Deretter 
falt andelen innvilgelser sterkt igjen for de som søkte 
i 2018. Blant disse fikk bare 61,5 prosent innvilget 
søknaden. (fi gur 3).

Ettersom andelen innvilgelser reduseres såpass mar
kant i 2018, er det naturlig å så utviklingen i sam men
heng med de end re de inn gangs vil kå re ne dette året. 
Hvis vi an tar at det er en slik sam men heng, og leg ger 

til grunn at an de len inn vil gel ser ville vært mer som 
fore gå en de år der som det ikke var gjort end rin ger i 
re gel ver ket, kan vi es ti me re hvor man ge per so ner som 
har blitt på vir ket av end rin ge ne. An de len inn vil ge de 
søk na der gikk ned med 0,46 pro sent po eng for de som 
søk te i 2017 sam men lig net med de som søk te i 2016, 
og det er ikke uri me lig å anta at vi ville sett om trent 
den sam me ned gan gen i 2018 der som inn gangs vil kå
re ne var ufor and ret. Vi vel ger å leg ge det te til grunn.

Gjen nom snitt lig var det 5 410 per so ner per må ned 
som søk te om ar beids av kla rings pen ger i 2018. Blant 
dis se ble i gjen nom snitt 3 326 søk na der inn vil get både 
ved NAVkon to ret og ved NAV Ar beid og yt el ser. 
Den sam le de an de len inn vil gel ser var der med 61,5 
pro sent, en ned gang på 4,2 pro sent po eng i for hold til 
de som søk te i lø pet av 2017 og som fikk søk na den 
be hand let et ter de inn gangs vil kå re ne som gjaldt da. 
Der som an de len inn vil gel ser blant de som søk te i 
2018 had de blitt re du sert med kun 0,46 pro sent po eng, 
slik ned gan gen var for de som søk te året før, ville 65,3 
pro sent fått inn vil get søk na den, det vil si 3 531 per so
ner per søk nads må ned i gjen nom snitt. Det te er 205 
fle re per må ned enn det ob ser ver te an tal let som fikk 
inn vil get søk na den i 2018.

Fi gur 3. Søk na der om ar beids av kla rings pen ger, og an tall og an del av dis se som ble inn vil get. Gjen nom snitt lig 
per må ned
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Ta bell 1. Es ti mert ef fekt av skjer pe de inn gangs vil kår for an tal let nye som fikk inn vil get ar beids av kla rings pen
ger (AAP) i 2018

Søknader 
om AAP 

(månedlig)

Antall 
innvilgede 
søknader 

(månedlig)

Endring i 
innvilgelser 
fra året før 
(månedlig)

Endring i 
innvilgelser 
fra året før 
(hele året)

Andel 
innvilgede

Endring i andel 
innvilgede fra 

året før

Estimert tillegg i 
innvilgelser uten 

regelverksendring 
(månedlig)

Estimert tillegg i 
innvilgelser uten 

regelverksendring 
(hele året)

2016  5 824  3 856 66,2 % 0,06 %

2017  5 619  3 694 -162 -1 944 65,7 % -0,46 %

2018  5 410  3 326 -367 -4 408 61,5 % -4,25 %

Estimat 2018  5 410  3 531 65,3 % -0,46 %  205  2 456

Kil de: NAV

Fi gur 4. An tall nye per so ner på ar beids av kla rings ord nin gen, basert på vedtaksinformasjon. Gjen nom snitt per 
må ned i åre ne 2010 – 2018. Es ti mert til legg i 2018 uten re gel verks end rin ger
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Den ob ser ver te ned gan gen fra 2017 til 2018 i an tall 
inn vil gel ser per søk nads må ned, var 367 til fel ler. 
Det ser der med ut til at over halv par ten av den ne 
ned gan gen skyl des skjer pe de inn gangs vil kår 
(205/367*100=56 %). Sam let es ti me rer vi at end
rin ge ne i inn gangs vil kå re ne har gitt rundt 2 400 
(205*12) fær re nye til fel ler med ar beids av kla rings
pen ger blant de som søk te om det te i 2018 sam men
lig net med de som søk te året før. Tal le ne som inn
går i es ti ma tet er vist i ta bell 1. Es ti ma tet er også 
il lust rert i fi gur 4.

Fle re av slag både ved NAVkon tor og NAV Ar beid 
og yt el ser
Færre innvilgelser ser ut til å ha sammenheng med 
flere avslag etter §115, men også etter andre inn
gangsvilkår. Det var i 2018 en klar øk ning i an tall 
og an del søk na der som ble av brutt ved NAVkon to
ret, og også i an tall og an del søk na der som ble av
slått et ter §11–5 (fi gur 5 og 6). Fle re av brut te sa ker 
in di ke rer at fle re fikk av slag et ter de vil kår som 
NAV Ar beid og yt el ser fat ter ved tak om, noe som 
kan skyl des inn fø rin gen av ka rens pe ri ode og et 
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stren ge re krav til med lem skap i Fol ke tryg den, fra 
det te året. Det kan også være ut trykk for en øk ning 
i an tal let som trek ker søk na den om ar beids av kla
rings pen ger.

Fle re av slag et ter §11–5 kan skyl des at sam men hen
gen mel lom sø ke rens hel se til stand og ned sat te 
ar beids ev ne ble vur dert stren ge re for de som søk te om 
ar beids av kla rings pen ger i 2018 enn for de som søk te 
tid li ge re år. En an nen mu lig het er at vil kå ret om at 
ar beids ev nen skal være ned satt med minst halv par ten, 
ble vur dert stren ge re. Det te vil kå ret var før 2018 
hjem let i §11–13, men ble fra 2018 flyt tet til §11–5. 
Ved taks an sva ret for det te «femtiprosentvilkåret» ble 
der med flyt tet fra NAV Ar beid og yt el ser til NAV
kon to ret, og det er mu lig at NAVkon to re ne er stren
ge re i vur de rin gen av det te vil kå ret enn det NAV Ar
beid og yt el ser har vært.

Imid ler tid kan det også være mer ved taks tek nis ke 
år sa ker til den økte av slags pro sen ten i 11–5ved ta
ket. Flyt tin gen av an sva ret for vil kå ret om minst 
fem ti pro sent ned satt ar beids ev ne in ne bæ rer at 
av slag om det te fra 2018 vi ser seg i ved taks sta tis

tik ken for §11–5, mens det tid li ge re vis te seg i ved
tak ved NAV Ar beid og yt el ser.

Økt av slags pro sent i 11–5ved ta ket i 2018 kan alt så 
skyl des både en stren ge re lov for tolk ning og mer ved
taks tek nis ke for hold, og det kan i ut gangs punk tet 
være van ske lig å vur de re be tyd nin gen av dis se to for
kla rin ge ne i for hold til hver and re.

En in di ka sjon på at mer enn ved taks tek nis ke for hold 
spil ler inn, er at økningen i an del av slag etter §11–5 
star tet i ved tak gjort al le re de i no vem ber 2017 (fi gur 
7). At av slags pro sen ten økte al le re de to må ne der før 
nytt år er van ske lig å for kla re med ved taks tek nis ke 
for hold. På det te tids punk tet var vil kå ret om fem ti 
pro sent ned satt ar beids ev ne fort satt hjem let i §11–
13, og NAVkon to re ne kun ne ikke av slå søk na der 
med den ne be grun nel sen. Da måt te av slaget even tu
elt be grun nes med noe an net. An ta ke lig vis er det en 
mer sann syn lig for kla ring at en kel te saks be hand le re 
har blitt stren ge re i vur de rin gen av sam men hen gen 
mel lom sø ke rens hel se til stand og ned sat te ar beids
ev ne al le re de noe før lov end rin gen om det te tråd te i 
kraft.

Fi gur 5. Av brut te sa ker ved NAVkon tor, av slag et ter §11–5 og av slag ved NAV Ar beid og yt el ser et ter et po si
tivt ved tak §11–5. Gjen nom snitt lig an tall per må ned
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Vi ser også at an tal let av slag ved NAV Ar beid og 
yt el ser et ter et po si tivt 11–5ved tak er sun ket med om 
lag 50 sa ker per må ned i 2018 i for hold til i 2017. 
Sam ti dig er an tal let av slag et ter §11–5 ved NAVkon

to ret økt med om lag 100 sa ker per må ned (fi gur 5). 
Det kan in di ke re at ved taks tek nis ke for hold lig ger bak 
om lag halv par ten av den økte av slags pro sen ten i 
11–5ved ta ket.

Fi gur 6. An del av brut te sa ker ved NAVkon tor, an del av slag et ter §11–5 og an del av slag ved NAV Ar beid og 
yt el ser et ter et po si tivt ved tak §11–5
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Fi gur 7. An del av slag et ter §11–5 ved NAVkon tor, for delt et ter ved taks må ned
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Ut vik lin gen for sø ke re med og uten sy ke pen ger
Mer enn halv par ten av søk na de ne om ar beids av kla
rings pen ger kom mer fra per so ner som mot tar sy ke
pen ger på søk nads tids punk tet el ler som har mot tatt 
det te i lø pet av de siste seks må ne de ne. Som vist i 
fi gur 8, føl ger an tal let søk na der fra per so ner med og 
uten sy ke pen ger en del av de sam me sving nin ge ne 
fra år til år. Noen for skjel ler er det li ke vel. Søk nads
veks ten i 2014 og 2015 er be ty de lig ster ke re for per
so ner uten sy ke pen ger enn for de med sy ke pen ger. 
Vi de re er det ned gang i an tal let søk na der fra per so
ner uten sy ke pen ger i 2016, mens det fort satt er noe 
vekst for per so ner med sy ke pen ger. Og selv om søk
nads tal le ne syn ker for beg ge grup per i 2017 og 2018, 
er ned gan gen i 2018 klart ster kest for per so ner med 
sy ke pen ger.

Nær me re om sø ke re med sy ke pen ger
An tal let søk na der om ar beids av kla rings pen ger fra 
per so ner med sy ke pen ger vis te en svak, men jevn 
øk ning i åre ne 2013 – 2016 (fi gur 8), selv om an tal let 
som mis tet sy ke pen ge ret ten i sam me pe ri ode lå sta bilt 
(fi gur 1). An tal let lang tids mot ta ke re av sy ke pen ger 
økte rik tig nok i pe ri oden, men om det te kan for kla re 
veks ten i søk na der er van ske lig å si. Van lig vis mot tas 
sy ke pen ger helt til mak si mal ti den på ett år før over
gang til ar beids av kla rings pen ger. Det te for di sy ke

pen ger nor malt gir full lønns kom pen sa sjon mens 
ar beids av kla rings pen ger har en la ve re kom pen sa
sjons grad. En mu lig for kla ring til søk nads veks ten 
blant per so ner med sy ke pen ger i åre ne 2013 – 2016 
kan være at en øken de pro sent an del av de som mis tet 
sy ke pen ge ret ten, søk te om ar beids av kla rings pen ger. 
An de len inn vil ge de søk na der fra den ne sø ker grup pen 
var re la tivt sta bil i pe ri oden (fi gur 10), og fle re søk na
der ga der med også vekst i an tal let som star tet med 
ar beids av kla rings pen ger (fi gur 9).

I 2017 var det en re la tivt sterk ned gang i an tal let søk
na der fra per so ner med sy ke pen ger. An de len inn vil
ge de søk na der lå fort satt sta bil, og sam let ga det te en 
ned gang i an tal let som star tet opp med ar beids av kla
rings pen ger. I 2018 falt søk nads tal let fra per so ner 
med sy ke pen ger be ty de lig, og var det te året la ve re 
enn noen gang si den ord nin gen med ar beids av kla
rings pen ger ble inn ført i 2010. Syn ken de søk nads tall i 
2017 og 2018 må ses i sam men heng med re duk sjo nen 
i an tal let som bruk te opp sy ke pen ge ret ten dis se to åre
ne, samt at ar beids mar ke det var i bed ring.

Den spe si elt ster ke ned gan gen i søk nads tall i 2018 fra 
per so ner med sy ke pen ger, kan in di ke re på virk ning av 
også and re for hold enn sy ke fra vær og ar beids mar ked. 
En mu lig hy po te se kan være at ned gan gen i søk na der 

Fi gur 8. Søk na der om ar beids av kla rings pen ger fra per so ner med og uten sy ke pen ger. Gjen nom snitt lig an tall 
per må ned
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også skyl des end ret vei led ning ved NAVkon to re ne. 
Sy ke pen ge mot ta ke re har of test en ar beids gi ver, og 
noen er gra dert sy ke meldt og i ar beid på del tid. NAV
kon to re ne har gjen nom sy ke fra værs opp føl gin gen en 
mer hel het lig kjenn skap til den ne sø ker grup pens 
ar beids ev ne enn det NAV Ar beid og yt el ser har, og 
kan ten kes å vur de re vil kå ret om minst fem ti pro sent 
ned satt ar beids ev ne stren ge re enn det NAV Ar beid og 
yt el ser gjor de da de had de det te ved taks an sva ret. Det
te kan ha med ført endret vei led nin g fra NAVkonto
rene og færre søknader om ar beids av kla rings pen ger.

I til legg til lave søk nads tall, falt også an de len inn vil
ge de søk na der ty de lig i 2018 (figur 10), og det ble en 
sterk ned gang i an tal let per so ner med bak grunn fra 
sy ke pen ger som kom inn på ar beids av kla rings ord nin
gen det te året. Fær re inn vil gel ser blant sø ke re med 
sy ke pen ger i 2018, har sam men heng med at an de len 
av slag et ter §11–5 økte (fi gur 11).

Ge ne relt ser vi at de fles te av slage ne som blir gitt til 
sø ke re med bak grunn fra sy ke pen ger, gjel der vil kå ret 
om ned satt ar beids ev ne i §11–5, selv om noen sa ker 
også blir av slått ved NAV Ar beid og yt el ser et ter at 
sa ken først er inn vil get ved NAVkon to ret (fi gur 11 
og 13). Slike av slag ved NAV Ar beid og yt el ser et ter 
et po si tivt 11–5ved tak gjel der ty pisk §11–6, dvs. vil

kå ret om be hov for bi stand, el ler (før 2018) vil kå ret 
om at ar beids ev nen skal være ned satt med minst halv
par ten. Gjen nom åre ne er om fan get av slike av slag 
re du sert for sø ke re med sy ke pen ger.

For sø ke re som har mot tatt sy ke pen ger, blir svært få 
sa ker av brutt ved NAVkon to ret. Det er hel ler in gen 
end rin ger her i 2018 (fi gur 12). Det har mo ne rer med 
at med lem skap i Fol ke tryg den nær sagt all tid vil være 
i or den for per so ner som har mot tatt sy ke pen ger, og at 
vil kå ret om ka rens pe ri ode fra 2018 ikke er re le vant 
for den ne grup pen sø ke re.

Nær me re om sø ke re uten sy ke pen ger
Når det gjel der per so ner uten sy ke pen ger, så økte 
an tal let søk na der fra den ne grup pen sterkt i 2014 og 
2015 (fi gur 8). Det te må ses i sam men heng med et 
van ske li ge re ar beids mar ked i dis se åre ne. I 2014 før te 
det te til en klar vekst i an tal let nye mot ta ke re av 
ar beids av kla rings pen ger uten bak grunn fra sy ke pen
ger (fi gur 9). I 2015 falt imid ler tid an de len inn vil gel
ser be ty de lig for den ne grup pen (fi gur 10), og veks ten 
i an tal let nye med ar beids av kla rings pen ger ble der
med mer mo de rat. Det var in gen spe si elt sterk vekst i 
an de len av slag et ter §11–5 i 2015 (fi gur 11), men 
om fan get av av brut te sa ker økte mar kant det te året (fi
gur 12). Det sam me gjaldt an de len av slag ved NAV 

Fi gur 9. Nye per so ner på ar beids av kla rings ord nin gen (søk nad inn vil get i beg ge ved taks in stan ser), for delt et ter 
søk nads tids punkt. Per so ner med og uten sy ke pen ger. Gjen nom snitt lig an tall per må ned
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Fi gur 10. An de len inn vil ge de søk na der ved uli ke søk nads tids punkt. Per so ner med og uten sy ke pen ger
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Fi gur 11. An del av slag et ter §11–5 ved søk nad om ar beids av kla rings pen ger fra per so ner med og uten sy ke
pen ger
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Fi gur 12. An del søk na der om ar beids av kla rings pen ger som ble av brutt ved NAVkon to ret. Per so ner med og 
uten sy ke pen ger
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Fi gur 13. An del av slag i ved ta ket ved NAV Ar beid og yt el ser et ter inn vil get §11–5. Søk na der fra per so ner med 
og uten sy ke pen ger. 2010–2018
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even tu elt un der sø kes i se ne re ana ly ser. En an nen 
mu lig for kla ring er at ut vik lin gen skyl des en ge ne rell 
un der lig gen de trend med vekst i søk na der fra per so
ner uten sy ke pen ger. Det te kan even tu elt ha sam men
heng med at ord nin gen med ar beids av kla rings pen ger 
har blitt mer kjent i be folk nin gen, el ler at kom mu ner i 
øken de grad øns ker å prø ve ut hvil ke ret tig he ter per
so ner med øko no misk so si al hjelp har et ter Fol ke
trygd lo ven.

Som for sø ke re med sy ke pen ger, var det også for sø
ke re uten sy ke pen ger en klar nedgang i andelen inn
vilgede søknader i 2018 (fi gur 10). Det te, sam men 
med fær re søk na der, ga en ned gang i an tal let nye på 
ordningen uten bak grunn fra sy ke pen ger (fi gur 9). 
Fær re inn vil gel ser i 2018 ser ut til å være re la tert til 
fle re av slag et ter §11–5 (fi gur 11). Også om fan get av 
av brut te sa ker har økt mer i 2018 enn tid li ge re år (fi
gur 12), og det te in di ke rer at fle re trakk søk na den om 
ar beids av kla rings pen ger el ler fikk av slag et ter den 
nye re ge len om ka rens pe ri ode, al ter na tivt det endrede 
kra vet til med lem skap i Fol ke tryg den.

Opp sum me ring og dis ku sjon
Ho ved hen sik ten med den ne ana ly sen har vært å 
un der sø ke om end re de vil kår for å kun ne mot ta 
ar beids av kla rings pen ger har fått noen be tyd ning for 
hvor man ge som kom mer inn på den ne ord nin gen. 
End rin ge ne i vil kå re ne ble inn ført fra 1.1.2018 og 
gjaldt per so ner som søk te om ar beids av kla rings pen
ger fra den ne da to en. Et ter som an tal let nye mot ta ke re 
av ar beids av kla rings pen ger be stem mes av hvor man
ge som sø ker om den ne yt el sen og hvor man ge som 
får søk na den inn vil get, har vi un der søkt ut vik lin gen i 
beg ge dis se for hol de ne før og et ter at det nye re gel
ver ket ble inn ført. For å bedre for stå ut vik lin gen i søk
nads tall, har vi sam men holdt det te med ut vik lin gen i 
ar beids le dig he ten og i an tal let som per so ner går til 
mak si mal tid på sy ke pen ger.

Vi fin ner at an tal let søk na der om ar beids av kla rings
pen ger fra per so ner som mot tar el ler har mot tatt sy ke
pen ger falt i både 2017 og 2018. Det er en mulighet 
for at endret veiledning fra NAVkontorene har bidratt 
til færre søknader fra denne søkergruppen i 2018, men 
ellers antas utviklingen i 2017 og 2018 å ha sam men

Ar beid og yt el ser et ter at søk na den først var inn vil get 
et ter §11–5 (fi gur 13). Fle re slike av slag ved NAV Ar
beid og yt el ser in di ke rer at fle re fikk av slag et ter 
§11–6 (ikke be hov for bi stand) el ler et ter §11–13 
(ar beids ev nen ikke ned satt med minst halv par ten). 
Fle re av brut te sa ker ved NAVkon to ret in di ke rer en 
øk ning i an tal let som ble vur dert et ter be stem mel sen 
om ar beids av kla rings pen ger som sy ke pen ge er stat
ning el ler ar beids av kla rings pen ger et ter stu dent be
stem mel sen, og even tu elt fikk av slag på det te6. Økt 
om fang av av brut te sa ker i 2015 kan også i skyl des at 
fle re fikk av slag et ter al ders kri te ri et el ler på grunn av 
mang len de med lem skap i Fol ke tryg den. Vi har ikke 
hatt mu lig het til å un der sø ke av slags år sa ke ne nær
me re med de da ta ene som har vært til gjen ge li ge for 
den ne ana ly sen.

I 2016 sank an tal let søk na der fra per so ner uten sy ke
pen ger, til tross for at det fort satt var vekst i le dig he
ten. Det te in di ke rer at også and re for hold enn ar beids
mar ke det har be tyd ning for søke til bøye lig he ten til 
ar beids av kla rings pen ger blant per so ner som ikke 
mot tar sy ke pen ger. En mu lig for kla ring kan rett og 
slett være at streng ved taks prak sis fra fore gå en de år 
gjor de at fle re unn lot å søke om ar beids av kla rings pen
ger, even tu elt at kom mu ne nes mo ti va sjon for slike 
av kla rin ger fla tet ut. 

An tal let søk na der fra per so ner uten sy ke pen ger fort
sat te å falle i 2017. An de len inn vil gel ser falt også noe, 
og an tal let nye med ar beids av kla rings pen ger uten 
bak grunn fra sy ke pen ger, ble der med re du sert. Også i 
2018 falt an tal let søk na der fra per so ner uten sy ke pen
ger, men ned gan gen var ikke like sterk som året før, 
selv om ar beids mar ke det fort satt var i bed ring. En 
mu lig for kla ring til at søk nads tal le ne bare falt svakt 
det te året, kan være et økt om fang av søk na der fra per
so ner som har mis tet yt el sen på grunn av stren ge re 
vil kår for å kun ne mot ta ar beids av kla rings pen ger. 
NAVs sta tis tikk vi ser at man ge har gått ut av ar beids
av kla rings ord nin gen et ter at det nye re gel ver ket ble 
inn ført i 2018 (NAV 2019), og det er en mu lig het for 
at noen av dis se har søkt om yt el sen på nytt. Det te kan 

6  I dataene mangler vi informasjon om innvilgelser av arbeidsavkla-
ringspenger som sykepengeerstatning og arbeidsavklaringspen-
ger etter studentbestemmelsen.
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Fær re inn vil gel ser gjor de at an tal let per so ner uten 
bak grunn fra sy ke pen ger som star tet opp med ar beids
av kla rings pen ger, fak tisk var la ve re i 2018 enn i 2012. 
Økte søk nads tall fra denne gruppen ser alt så ikke ut til 
å ha fått ve sent lig be tyd ning for hvor man ge som 
be gyn ner å mot ta ar beids av kla rings pen ger. Det kan 
li ke vel rei ses spørs mål om hvor hel dig det er at Ar
beids og vel ferds eta ten i øken de grad bru ker res sur
ser på å saks be hand le og av slå søk na der om ar beids
av kla rings pen ger der vil kå re ne ikke er opp fylt, i alle 
fall der som mo ti va sjo nen bak dis se søk na de ne kun er 
at kom mu ner/NAVkon tor øns ker å av kla re om per
so ner med øko no misk so si al hjelp har ret tig he ter et ter 
Fol ke trygd lo ven.

Blant de som søkte om arbeidsavklaringspenger i 
2018, var det en markant nedgang i andelen innvilgel
ser sammenlignet med foregående år, og dette gjelder 
både søkere med og søkere uten sykepenger. Fær re 
innvilgelser ser ut til å ha sam men heng med en noe 
stren ge re prak ti se ring av inn gangs vil kå re ne i §11–5. 
Det te kan hen ge sam men med end rin ge ne i den ne lov
hjem me len som ble gjort det te året for å ty de lig gjø re 
kra vet til sam men heng mel lom sø ke rens hel se til stand 
og ned sat te ar beids ev ne. En an nen mu lig for kla ring er 
at NAVkon to re ne prak ti se rer vil kå ret om at ar beids
ev nen skal være ned satt med minst halv par ten stren
ge re enn det NAV Ar beid og yt el ser gjor de da de tid
li ge re had de ved taks an sva ret for det te vil kå ret (før 
2018)

For sø ke re med sy ke pen ger ser vi in gen tegn til at 
and re ty per av slag har økt i 2018, og det te har mo ne rer 
med at inn fø ring av ka rens pe ri ode og endrede krav til 
med lem skap i Fol ke tryg den er av li ten be tyd ning for 
den ne sø ker grup pen. Dis se end rin ge ne kan imid ler tid 
ha fått føl ger for sø ke re uten sy ke pen ger, et ter som 
øk nin gen i an de len av brut te sa ker for den ne grup pen 
er ster ke re i 2018 enn tid li ge re år. 

Den sam le de an de len inn vil ge de søk na der fra per so
ner med og uten sy ke pen ger økte med 0,1 pro sent po
eng i 2016 og ble re du sert med 0,5 pro sent po eng i 
2017. I 2018 falt an de len inn vil gel ser med hele 4,2 
pro sent po eng, og den mar kan te end rin gen gjør det 
na tur lig å se ut vik lin gen i sam men heng med at vil kå
re ne for å få inn vil get ar beids av kla rings pen ger ble 

heng med at det dis se åre ne var ned gang i an tal let som 
bruk te opp sin sy ke pen ge rett, og også at ar beids mar
ke det var i bed ring. At ar beids mar ke det kan ha en 
di rek te be tyd ning for hvor man ge som sø ker om 
ar beids av kla rings pen ger, får vi in di ka sjo ner på i åre
ne 2013 – 2016, da an tal let søk na der fra per so ner med 
bak grunn fra sy ke pen ger økte, uten at det sam ti dig var 
noen vekst i an tal let per so ner som bruk te opp sin 
sy ke pen ge rett. Det te kan bety at en øken de an del av 
de som mis tet sy ke pen ge ret ten søk te om ar beids av
kla rings pen ger som føl ge av et van ske li ge re ar beids
mar ked. Det te må even tu elt un der sø kes i se ne re ana
ly ser.

Også fra per so ner uten sy ke pen ger falt an tal let søk
na der om ar beids av kla rings pen ger i 2017 og 2018. 
Ned gan gen i 2018 var li ke vel sva ke re enn for sø ke re 
med sy ke pen ger, og ut fra det en kun ne for ven te i et 
godt ar beids mar ked. An tal let søk na der fra den ne 
grup pen var også be ty de lig høy ere i 2018 enn i 2012 
da le dig he ten var på om lag til sva ren de nivå. Mu li ge 
år sa ker til det over tid økte omfanget av søknader fra 
personer uten sykepenger, kan være at ar beids av kla
rings pen ger har blitt mer kjent i be folk nin gen, el ler 
at kom mu ner/NAVkon tor i øken de grad øns ker å 
prø ve ut hvil ke ret tig he ter per so ner med øko no misk 
so si al hjelp har et ter Fol ke trygd lo ven. Søk nads tal
le ne i 2018 kan også in di rek te være på vir ket av 
re gel verks end rin ge ne det te året, ved at per so ner som 
har mis tet ar beids av kla rings pen ge ne har søkt om 
yt el sen på nytt.

An de len søk na der om ar beids av kla rings pen ger som 
blir inn vil get, er langt høy ere blant sø ke re med sy ke
pen ger enn blant de uten. Rundt 81 pro sent av de med 
bak grunn fra sy ke pen ger som søk te om ar beids av kla
rings pen ger i 2018, fikk inn vil get søk na den. Til sam
men lig ning var an de len 40 pro sent blant sø ker ne uten 
sy ke pen ger. An de len inn vil gel ser har over tid falt i 
beg ge sø ker grup per, men ned gan gen er klart ster kest 
blant sø ke re uten sy ke pen ger. I den ne grup pen fikk 58 
pro sent inn vil get søk na den i 2011. En mu lig for kla
ring til den ne ster ke ned gan gen i an de len inn vil gel ser, 
kan nett opp være det over tid økte om fan get av søk na
der fra per so ner uten sy ke pen ger, kan skje uten at hel
se til stan den i den ne sø ker grup pen egent lig har blitt 
dår li ge re.
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end ret det te året. Hvor dan an de len inn vil ge de søk na
der had de ut vik let seg i 2018 der som det ikke var 
gjen nom ført end rin ger i inn gangs vil kå re ne, er ikke 
mu lig å fast slå sik kert. Der som vi an tar at den sam
le de an de len inn vil gel ser ville blitt re du sert til sva
ren de i 2018 som i 2017, kan vi be reg ne hvor man ge 
som i så fall ville fått søk na den inn vil get. An slaget 
vi ser at det da ville blitt nes ten 2 400 fle re nye med 
ar beids av kla rings pen ger blant de som søk te i 2018. 
Den ob ser ver te ned gan gen fra 2017 til 2018 i an tal let 
som fikk inn vil get ar beids av kla rings pen ger i beg ge 
ved taks in stan ser, var 4 400 per so ner. Litt over halv
par ten av den ne ned gan gen ser alt så ut til å skyl des 
stren ge re inn gangs vil kår.

Es ti ma tet for ut set ter at ut vik lin gen i søk nads tal le ne i 
2018 er upå vir ket av det nye re gel ver ket. Vi har imid
ler tid sett at søk nads tal le ne i 2018 falt noe mer enn 
for ven tet for per so ner med sy ke pen ger og noe mind re 
enn for ven tet for per so ner uten sy ke pen ger, og har 
dis ku tert om det te (in di rek te) kan ha sam men heng 
med end rin ge ne i re gel ver ket. Mu lig he ten for en slik 
sam men heng gjør at es ti ma tet er be hef tet med noe 
usik ker het.

http://www.nav.no
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NAVs bedriftsundersøkelse 2019

Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser:  
Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger?

Utviklingen i sysselsetting og pensjonering blant seniorer

Får barn født sent på året oftere ytelser fra NAV?

Færre får innvilget arbeidsavklaringspenger med nytt regelverk
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