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INNLEDNING OG BAKGRUNN

Ved oppfølgingen av sykmeldte er det som regel viktig å
komme tidlig i gang med aktive tiltak. Dette innebærer at
tiden fra sykepenger og/eller rehabiliteringspenger begyn-
ner til et aktivt tiltak iverksettes, er av interesse. I denne
sammenheng er vi opptatt av tiden frem til det blir fattet et
vedtak om yrkesrettet attføring. Denne perioden kan
betraktes i sin helhet, men kan også skilles i ulike faser
som 1) selve fasen med sykepenger og/eller rehabilite-
ringspenger frem til søknad om yrkesrettet attføring, 2)
saksbehandlingsfasen fra søknad om yrkesrettet attføring
til innvilgelse av yrkesrettet attføring, og 3) avklaringsfa-
sen etterpå der ulike attføringstiltak blir vurdert og prøvd
ut frem til endelig vedtak om yrkesrettet attføring. Hvilke

forhold har betydning for varigheten i fasen med syke-
penger og/eller rehabiliteringspenger? Sannsynligvis vil
tiden i stønadsfasen være avhengig av ulike individuelle
kjennetegn, og det sykdoms- og det behandlingsforløp
brukeren gjennomgår. Sannsynligvis vil også ulike ytre
forhold ha innvirkning, slik som forhold på arbeids-
markedet og tilbudet av tiltak og organisering av hjelpe-
apparatet. Likeså om og hvordan NAV griper inn. 

I denne artikkelen er vi opptatt av betydningen av ulike
individuelle kjennetegn som kjønn, alder, diagnose,
utdanning og yrke. Vi er også opptatt av om de kjenne-
tegnene som har betydning for selve stønadsfasen, også
har betydning for saksbehandlingsfasen og avklarings-
fasen. Kjennskap til risikofaktorer som har betydning for
tiden i de ulike fasene frem til vedtak om attføring, vil
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For å sikre at aktive tiltak vurderes kontinuerlig, ble det fra 1. januar 2004 innført en lovfestet plikt til å vurdere yrkes-
rettet attføring så tidlig som mulig for personer som mottar sykepenger og rehabiliteringspenger. Målet med yrkesrettet
attføring er å skaffe eller beholde høvelig arbeid. 

I denne artikkelen er vi interessert i tiden fra en person starter med sykepenger og/eller rehabiliteringspenger til det
fattes et vedtak om yrkesrettet attføring. Tiden frem til yrkesrettet attføring kan imidlertid skilles i ulike faser. Først kom-
mer selve stønadsfasen med sykepenger og/eller rehabiliteringspenger. Denne fasen kan være svært lang for noen.
Deretter kommer en kortere saksbehandlingsfase samt en avklaringsfase der ulike yrkesrettede tiltak blir prøvd ut. 
Vi har analysert hvilken betydning variablene kjønn, alder, diagnose, utdanning og yrke har for varigheten i disse
fasene. Vi fant at alle variablene hadde betydning for lengden på stønadsfasen. Alt annet likt, hadde kvinner lenger
stønadsfase enn menn. Det samme gjaldt personer med psykiske lidelser som hadde lenger tid med stønad sammenlignet
med personer med lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Samtidig viste analysen at jo høyere alder, jo lenger tid med
stønad. Utdanning virket imidlertid den andre veien: Jo høyere utdanning, jo kortere tid i stønadsfasen før man gikk over
på yrkesrettet attføring. Det var også enkelte yrkesgrupper som skilte seg ut. 

Videre fant vi at personer med psykiske lidelser også hadde lengre tid i avklaringsfasen. Det at både stønadstiden og
avklaringstiden var lengre for personer med psykiske lidelser, indikerer at det er en særskilt utfordring for NAV å utvikle
oppfølgingen og tjenestene for personer med slike lidelser. 

Resultatene må sees i sammenheng med at det foregår en seleksjon til yrkesrettet attføring som vil påvirke varigheten
fra sykepenger og/eller rehabiliteringspenger innvilges til yrkesrettet attføring settes i verk. Denne seleksjonen vil være
påvirket både av individuelle forhold, forhold ved selve avklaringen i NAV, og selve attføringsapparatet. Funnene blir
diskutert i forhold til forskningslitteratur om rekrutteringen til yrkesrettet attføring.   



kunne være viktig med tanke på å redusere tiden i de ulike
fasene.

For å forhindre lange passive trygdeforløp og overgang til
uførepensjon, har myndighetene i de siste årene vedtatt flere
endringer i regelverket for de helserelaterte ytelsene som
NAV administrerer. Formålet har vært å dreie fokus fra passive
ytelser til aktive tiltak og redusere stønadstiden. Et sentralt-
virkemiddel har vært innføring av individuelle oppfølgings-
planer for personer som mottar helserelaterte ytelser. 

For å sikre at aktive tiltak vurderes kontinuerlig, ble det
fra 1. januar 2004 innført en lovfestet plikt til å vurdere
yrkesrettet attføring så tidlig som mulig for personer som
mottar sykepenger og rehabiliteringspenger. Bakgrunnen
var en antakelse om at lange passive perioder med syke-
penger eller rehabiliteringspenger vil kunne føre til at
mestringsevnen blir redusert. Det ble forventet at disse
lovendringene ville føre til at attføring kom i gang tidli-
gere og at flere kom raskere tilbake i arbeid.  NAV skal
foreta denne vurderingen senest ved utløpet av sykepenge-
perioden og det skal foretas en ny vurdering innen 6
måneder med rehabiliteringspenger.

Fra 1. juli 2004 ble det innført et aktivitetskrav for å få
rett til sykepenger (Ot.prp.nr.48. 2003–2004). Med min-
dre medisinske grunner tilsa at arbeidstakeren bør være
borte fra arbeidet, skal arbeidstakeren så tidlig som mulig
prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet gjennom en gradert
eller aktiv sykmelding.     

For ytterligere å styrke arbeidet med å redusere sykefraværet,
ble det fra 1. mars 2007 gjennomført nye endringer i både
arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (Ot.prp.nr.6. 2006-
2007). Bakgrunnen var at utviklingen hadde gått i feil ret-
ning, på tross av innføring av flere tiltak i perioden før.
Det hadde videre skjedd en forskyvning fra kortere til
lengre sykefravær.  Både arbeidsgiver (etter 12 ukers syk-
melding) og NAV (senest etter 6 måneders sykmelding)

skal innkalle til dialogmøter med den sykmeldte. Hvis det
ikke er mulig å komme tilbake til det opprinnelige arbei-
det, vil omplassering eller overføring igjennom yrkesrettet
attføring til annet arbeid/yrke kunne være aktuelt.  

Opplysninger fra NAV viser at yrkesrettet attføring
oftere settes i gang mens vedkommende er på rehabilite-
ringspenger enn i sykepengeperioden. Av gruppen som
hadde brukt opp rettighetene til sykepenger, gikk om lag
13 prosent til yrkesrettet attføring. Av gruppen som hadde
avgang fra rehabiliteringspenger, hadde vel 30 prosent
overgang til yrkesrettet attføring.2

PROBLEMSTILLING  

Tiden fra tilgang sykepenger og /eller rehabiliteringspenger
til vedtak om yrkesrettet attføring består som nevnt av flere
faser.  Først kommer fasen med sykepenger/rehabiliterings-
penger frem til det fremsettes søknad om yrkesrettet attfø-
ring. I stønadsperioden vil brukeren som regel være under
medisinsk/psykiatrisk behandling. Deretter vil det være en
saksbehandlingsfase der NAV vurderer om vilkårene for
yrkesrettet attføring er oppfylt. Hvis vilkårene er oppfylt fat-
tes det et vedtak om at en kan få et attføringstiltak (folke-
trygdlovens §11-5). Hvis personen får innvilget attføring
kommer det en avklaringsfase der NAV i samarbeid med
brukeren prøver ut tiltak som er hensiktsmessige og nødven-
dige for at vedkommende skal kunne skaffe seg et passende
arbeid. Denne avklaringen vil skje igjennom opplæring eller
arbeidspraksis eller en kombinasjon av begge deler. Som
resultat av denne avklaringen fattes et det et vedtak om yrkes-
rettet attføring (folketrygdloven §11-6). Det vil si at man
anser yrkesrettet attføring som hensiktsmessig og nødvendig
for at vekommende skal kunne komme tilbake i arbeid. 

Problemstillingen for analysen i denne artikkelen er:
Har ulike individuelle kjennetegn betydning for hvor lenge
en person mottar sykepenger og/eller rehabiliteringspenger
(stønadsfasen) før de får vedtak om yrkesrettet attføring? 

Vi har sett på følgende hypoteser:
• Stønadsfasen er kortere for menn enn kvinner og

kortere for yngre enn eldre
• Stønadsfasen er kortere for de med høyere utdanning

enn de med lavere
• Stønadsfasen er lenger for brukere med psykiske

diagnoser enn for brukere med fysiske funksjons-
nedsettelser (diagnoser)  

• Yrkesbakgrunn har betydning for lengden på stønads-
fasen frem til vedtak om yrkesrettet attføring.  

52

Har individuelle forhold betydning for tiden fra sykepenger/rehabiliteringspenger til yrkesrettet attføring?

Ytelser til yrkesrettet attføring er regulert i folketrygdloven
kap. 11 og kan gis til personer som på grunn av sykdom
skade eller lyte har fått sin evne til å utføre inntektsgivende
arbeid varig innskrenket eller har fått sine muligheter til å
velge yrke eller arbeidsplass vesentlig nedsatt. Yrkesrettet
attføring skal tilbys når det vurderes som nødvendig og
hensiktsmessig for å kunne komme tilbake til arbeidslivet
eller beholde høvelig arbeid. Som hovedregel skal attfø-
ring være prøvd før varig uførepensjon eller tidsbegrenset
uførestønad kan tilstås.  Yrkesrettet attføring består av et
bredt spekter av tiltak som ulike former for avklaringstil-
tak, kvalifiseringstiltak, formidlingstiltak og tiltak i skjer-
met sektor. For tiden er det vel 80 000 personer i yrkesret-
tet attføring i regi av NAV.1

1 Kilde NAV. Dette tallet inkluderer også personer i varig tilrettelagt sys-
selsetting.  

2 Kilde NAV. Tallene gjelder for 1. halvår 2007.
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Deretter har vi vært opptatt av de andre fasene. Har de
individuelle kjennetegnene som eventuelt har betydning
for stønadsfasen, også betydning for den tiden som med-
går til saksbehandling og til avklaring?     

Vi har også undersøkt om det er forskjeller i tidsforbru-
ket for gruppen som fikk vedtak om attføring i 1. tertial
2006, sammenlignet med gruppen som fikk et slikt vedtak
1. tertial 2007. Er det mulig å avlese resultatforbedringer,

altså om tiden i de ulike fasene har gått ned fra 2006 til
2007, når det blir kontrollert for individuelle kjennetegn?   

Det foreligger en relativt rikholdig forskningslitteratur,
både norsk og internasjonal, om rekrutteringen til yrkes-
rettet attføring. Våre resultater blir diskutert i forhold til
tidligere funn. Et hovedpoeng i denne litteraturen er at det
foregår en seleksjon til attføringsapparatet og til ulike til-
takstyper (Børing 2002). 

Data og metode  
Tiden på stønad regnes fra første sykefraværsdag, eventuelt
første rehabiliteringspengedag for dem som ikke har rett til
sykepenger, og frem til NAV mottar søknad om yrkesrettet
attføring (Folketrygdlovens § 11-6). Personer som er med i
analysen har vært friskmeldte i minst seks måneder forut for
sykefraværsperiodens start (eventuelt rehabiliteringpengepe-
riodens start for gruppen som ikke har rett til sykepenger).
Det er også et krav at de skal ha mottatt sykepenger/rehabili-
teringspenger i løpet av halvåret før de gikk over til yrkesret-
tet attføring. Det er bare tiden på stønad som er medregnet,
ikke eventuelle perioder i arbeid eller uten stønad. 

Følgende tidsfaser er undersøkt:
• Stønadsfasen, dvs. tid fra tilgang sykepenger og/eller

rehabiliteringspenger til søknad yrkesrettet attføring
• Saksbehandlingsfasen, dvs. tid fra søknad om yrkesrettet

attføring til innvilgelse av yrkesrettet attføring, (vedtak §
11-5)

• Avklaringsfasen, dvs. tid fra innvilgelse av yrkesrettet att-
føring (§11-5) til innvilgelse av attføringstiltak, (vedtak §
11-6)

Siden vi er opptatt av ulike tidsaspekter og hvilke faktorer
som kan tenkes å påvirke dette, har vi benyttet overlevelses-
analyse som metodisk tilnærming. For å finne ut om ulike
individuelle kjennetegn har betydning for lengden på de ulike
fasene, har vi brukt Cox hasardratemodell. I denne modellen
analyseres effekten av flere variable samtidig. Hasardraten,
som er den avhengige variabelen, uttrykker sannsynligheten
for hendelsen på ethvert tidspunkt og er en funksjon av tiden
og forklaringsvariablene. 

Analysen er gjort i tre separate modeller med de ulike
fasene (stønadsfasen, saksbehandlingsfasen og avklarings-
fasen) som avhengige variable, men med de samme uavheng-
ige variable. Resultatene fra analysen er vist i tabell 3. En
koeffisient over 1 betyr at den aktuelle variabelen er assosiert
med økt sjanse for at hendelsen skal inntreffe, og dermed kor-
tere tid i de ulike fasene, mens koeffisienter under 1 innebæ-
rer at variabelen er assosiert med lavere sjanse og dermed
med lengre tid i de ulike fasene. Koeffisientene angir den
prosentvise endring i hasardraten som er assosiert med en
endring på en variabel.    

Alle variablene er analysert som kategoriske variable, dvs.
at vi hele tiden sammenligner med samme referanse.
Basisanalysen gjelder derfor for: 

Mann, alder under 30 år, med grunnskole og yrkesbak-
grunn fra jordbruk, skogbruk eller fiske. Referansediagnosen
er sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Tabell 3 (1.
kolonne) viser for eksempel en faktor på 1,0673 når en
sammenligner personer med videregående skole som høyeste
utdanning med gruppen som bare har grunnskole. Det inne-
bærer at risikoen er seks prosent høyere for gruppen som har
videregående utdanning sammenlignet med gruppen som
bare har grunnskole. Dermed kan vi si at de med videregå-
ende utdanning har kortere tid på stønad. Stjerne (*) indike-
rer at resultatene er signifikante. Videregående utdanning gir
i dette tilfellet ikke signifikant resultat og vi kan ikke legge
vekt på det. Derimot ser vi at resultatene for de øvrige utdan-
ningsnivåene alle er signifikante og at effektene er sterkere.
Dermed er det mulig å si: desto høyere utdanning jo kortere
tid på stønad.              

Alle variablene er behandlet som konstante over tid. Det
innebærer at de ikke endrer verdi i løpet av overlevelsestiden.  

Følgende variable er benyttet: 
•  Kjønn
•  Alder
•  Diagnose
•  Utdanning
•  Yrke

Diagnose er kodet med utgangspunkt i ICPC (International
Classification of Primary Care) som er et kodeverk for
legene. Legen skal primært kode sykdomsdiagnosen. Dersom
dette ikke er mulig, skal legen sekundært angi kode for pasi-
entens symptomer eller plager. For de som har flere episoder
på sykepenger og/eller rehabiliteringspenger er diagnose for
siste periode benyttet. 

Materialet er basert på alle med vedtak om yrkesrettet att-
føring (folketrygdlovens § 11-6) som i forkant av attførings-
vedtaket har hatt sykepenger og/eller rehabiliteringspenger 
1. tertial 2006 og 1. tertial 2007. Dette utgjør rundt 70 prosent
av alle som påbegynner yrkesrettet attføring i nevnte perio-
der. Det vil også være yrkeshemmede som påbegynner yrkes-
rettet attføring uten å gå veien om sykepenger eller rehabili-
teringspenger, for eksempel funksjonshemmede, studenter,
eller personer med sosiale funksjonshemninger.      

Gruppene består av henholdsvis 8 022 og 7 158 personer.
Det er ikke skilt mellom de som har fått innvilgelse og de
som har fått avslag om yrkesrettet attføring. 



DESKRIPTIV STATISTIKK – 
UAVHENGIGE OG AVHENGIGE VARIABLE 

Gruppene vi har sett på består av noen flere kvinner enn
menn. Den gjennomsnittlige alderen er i underkant av 40
år. De fleste er mellom 30 og 39 år. Denne gruppen utgjør
nesten 1/3 av materialet. Det er svært få over 60 år, men
relativt mange mellom 50 og 59 år. Jf. tabell 1.  

Nesten halvparten består av personer med muskel- og skje-
lettlidelser (48 prosent). En av tre har psykiske diagnoser.3

Det kan se ut til at utdanningsnivået er relativ lavt. Det
er svært få med høyere utdanning over 4 år. Den største
gruppa er de som har påbegynt videregående skole som
høyeste oppgitte utdanning.

Det er liten forskjell mellom de to gruppene som fikk
vedtak om yrkesrettet attføring i henholdsvis 2006 og
2007, med unntak av at andelen med psykiske lidelser er
noe høyere i den siste gruppen.   

De største yrkesgruppene finner vi innenfor reiseliv,
transport og serviceyrker, helse, pleie og omsorgsyrker,
samt barne- og ungdomsarbeid. Om lag sju prosent har
ingen oppgitt yrkesbakgrunn.        

Tabell 2 viser at den gjennomsnittlige stønadstiden er
henholdsvis 518 dager i 2006 og 495 dager i 2007, dvs. 
1 1/2 år. Samtidig indikerer standardavviket at det begge
år er stor spredning. Enkelte har hatt en samlet stønadstid
på nesten 10 år. 

Saksbehandlingstiden ligger i gjennomsnitt på en
måned, mens avklaringstiden ligger på litt over 100 dager
i gjennomsnitt. Spredningsmålene indikerer stor variasjon
både når det gjelder saksbehandlingen og avklaringen.      
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Tabell 1. 
Deskriptiv statistikk. Uavhengige variable. 

2006 2007 I alt
1. tertial 1. tertial

Kjønn
Menn 47,7 47,7 47,7
Kvinner 52,3 52,4 52,3

Alder
Under 30 år 17,1 18,5 17,7
30–39 30,7 30,8 30,8
40–49 28,9 27,6 28,3
50–59 20,7 20,3 20,5
60+ 2,6 2,8 2,7

Diagnose
Muskel og skjelettsystemet 48,1 47,0 47,6
Fordøyelsessystemet 2,3 2,1 2,2
Hjerte- og karsystemet 3,2 2,8 3,0
Nervesystemet 4,5 3,8 4,2
Psykisk 32,3 35,3 33,7
Luftveier 2,1 2,1 2,1
Almen/uspesifiserte diagnoser 2,1 1,9 2,0
Alle andre diagnoser 4,6 4,3 4,5
Uoppgitt diagnose 0,8 0,7 0,8

Utdanningsnivå
Grunnskole 19,3 18,3 18,8
Videregående 34,3 33,4 33,9
Videregående, avsluttet utd. 25,4 26,7 26,0
Høyere utdanning, inntil 4år 13,3 13,5 13,4
Høyere utdanning, over 4år 2,3 2,5 2,4
Ukjent utdanning 5,4 5,2 5,4

Yrke
Jordbruk, skogbruk, fiske 
og industri 15,3 14,3 14,8
Ledere/ingeniør/IKT-yrker 3,4 2,9 3,2
Undervisning/akademiske 
yrker  2,5 2,7 2,6
Helse/pleie/omsorg/
Barne og ungdomsarbeid 16,0 16,8 16,4
Meglere/Konsulenter/
Kontorarbeid 13,5 13,1 13,3
Butikk og salgsarbeid 9,8 10,6 10,2
Bygg og anlegg 8,9 9,0 10,0
Reiseliv og transport/
service 22,4 22,7 22,5
Ingen yrkesbakgrunn 
eller uoppgitt yrke 6,9 6,8 6,9

8022 7158 15180

KILDE: NAV

Tabell 2.
Avhengig variable. Gjennomsnitt, standardavvik og
max/min i dager. 2006 og 2007.

Gj. Std. Min Max
2006 snitt avvik
Stønadsfasen 518 371 1 3102
Saksbehandlingsfasen 33 59 1 1075
Avklaringsfasen 104 158 1 1182

2007
Stønadsfasen 495 355 1 3730
Saksbehandlingsfasen 32 62 1 1482
Avklaringsfasen 112 190 1 1504

KILDE: NAV

3 Diagnosefordelingen for de som har fått vedtak om yrkesrettet attføring skiller
seg fra alle sykepengetilfeller (2007) ved at en større andel har sykdommer i mus-
kel- og skjelett systemet og psykiske lidelser, mens sykepengetilfellene fordeler
seg jevnere på flere typer av diagnoser.    



55

HVA HAR BETYDNING FOR LENGDEN PÅ
STØNADSFASEN?

Resultatene av regresjonsanalysene fremgår av tabell 3.
Den første kolonnen viser resultatene av analysen av
stønadsfasen. De to andre kolonnene viser resultatene av
analysen for henholdsvis saksbehandlings- og avklarings-
fasen. Vi drøfter først analysen av stønadsfasen. 

Kvinner og eldre går lenger på passive stønader

Resultatene viser at både kjønn og alder hadde betydning
for lengden på stønadsfasen. Kvinner hadde lenger tid på
stønad før søknad yrkesrettet attføring, sammenlignet med
menn. Når det gjelder alder, fant vi at desto høyere alder
jo lenger tid på stønad før det ble søkt om attføring. 

Personer med psykiske eller nevrologiske
lidelser har lenger tid på passive stønader

Videre fant vi at visse diagnoser hadde betydning. Både
personer med sykdommer i nervesystemet og psykiske
lidelser hadde lengre tid på stønad før det ble søkt om att-
føring sammenlignet med personer med sykdommer i
muskel- og skjelettsystemet. På den andre siden hadde
både personer med sykdommer i luftveiene og personer
med allmenne og uspesifiserte lidelser kortere tid på stø-
nad før det ble søkt om yrkesrettet attføring, sammenlig-
net med personer med sykdommer i muskel- og skjelettsy-
stemet      

Yrkesbakgrunn syntes å ha betydning for
lengden på stønadsfasen 

Vi fant at varigheten på sykepenger og/eller rehabilite-
ringspenger frem til søknad om yrkesrettet attføring var
kortere for dem som kom fra bygg og anlegg, sammenlig-
net med dem som hadde bakgrunn fra jordbruk og indus-
tri. Stønadstiden var imidlertid lengre for personer med
bakgrunn i ledelse/ingeniør/IKT-yrker, sammenlignet
med de som hadde bakgrunn fra jordbruk, fiske og indus-
tri. Også gruppene uten noen yrkesbakgrunn hadde mar-
kert lenger tid på stønad sammenlignet med referanse-
gruppen.

Seleksjon til attføringsapparatet

Norske forskningsstudier om rekruttering til attføring har
vist at det foregår en seleksjon til attføringsapparatet.
Dette innebærer at det ikke er tilfeldig hvem som kommer
på attføringstiltak. Undersøkelser viser at personkjenne-
tegn som kjønn og alder har betydning for rekrutteringen
til attføring. Hvor store effekter slike variable har for

denne rekrutteringen varierer fra studie til studie. Blant
annet foreligger undersøkelser som viser at variable som
kjønn og alder hadde mindre betydning for sannsynlig-
heten for å komme inn i et attføringsforløp, når det kon-
trolleres for andre forhold (Hansen 1999, Børing 2002).
Det er videre norske studier som viser at rekruttering til att-
føring også kan være påvirket av lokale arbeidsmarkeds-
forhold. Desto høyere arbeidsledighetsnivå, jo høyere sann-
synlighet for attføring (Eide 2000, Hansen 1999).

Det foreligger også funn om at både høy alder, det å
være kvinne, samt å være skilt eller separert økte sannsyn-
ligheten for å være i en passiv tiltakssituasjon (Hansen
1999). Studiene underbygger funnene i denne under-
søkelsen om at kjønn og alder har betydning for hvor
lenge en person mottar sykepenger/rehabiliteringspenger
før det fremmes søknad om attføring.

Hva det er ved kvinner eller kvinners situasjon som
innebærer lengre stønadsfase kan vi ikke si noe om ut fra
denne undersøkelsen. I forskningslitteraturen om rekrutte-
ringen til attføring er det funn som peker på at kvinner og
menn blir behandlet ulikt i attføringsapparatet. Menn fikk
ofte utdanning og yrkesrelatert attføring, mens kvinner
oftere fikk trening på egen arbeidsplass. Det er mulig at
slike mekanismer også vil kunne påvirke når attførings-
tiltak søkes og at det derfor vil ha betydning for stønads-
tiden frem til attføring søkes.            

Tidligere undersøkelser har vist at i tillegg til kjønn,
alder og yrkestilhørighet, påvirker også sykdomsdiagnose
rekrutteringen til attføringssystemet. Det foreligger også
funn som viser at de nevnte faktorene påvirker tidspunktet
for når i sykdomsprosessen tilbud om yrkesrettet attføring
ble gitt (Hansen 1999). Også dette støtter våre funn om at
personer med psykiske lidelser og sykdommer i nerve-
systemet går lenger på sykepenger/rehabiliteringspenger
før det søkes om yrkesrettet attføring. At stønadstiden før
det søkes om attføring er lengre for disse diagnosegruppene
må sannsynligvis sees i sammenheng med selve sykdoms-
forløpet. I mange tilfelle vil det være behov for lengre tid
på stønad. Det er imidlertid også mulig at det fra hjelpeap-
paratets side både kan være vanskeligere å intervenere og
å finne egnede tilbud om attføring for personer med psy-
kiske lidelser, og at dette kan ha betydning for tiden på
stønad frem til søknad om attføring.            

Utdanning bidrar til kortere tid på stønad

Vi fant videre at utdanningsnivå hadde betydning. Jo høy-
ere utdanning, jo kortere tid på stønad før søknad om
yrkesrettet attføring. Dette kan bety, alt annet likt, at mer
utdanning innebærer en «kapital» som bidrar til at kortere
tid på stønad, men også at utdanning kan ha betydning for
hvordan en kan nyttiggjøre seg yrkesmessige tiltak.        

Når det gjaldt yrkesbakgrunn fant vi som nevnt tidli-
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Tabell 3.  
Resultater av Cox-regresjon. Avhengig variable: stønadstid, saksbehandlingstid og avklaringstid. 

Stønadsfasen Saksbehandlings- Avklaringsfasen
fasen

Hasardrate Hasardrate Hasardrate
Kjønn
Menn (ref) 1 1 1
Kvinner 0,8690*** 1,0073 1,0560**

Alder
Under 30 år (ref) 1 1 1
31- 40 0,7852*** 1,0639 0,9807
41- 50 0,6751*** 1,0904** 1,0142
51- 60 0,6361*** 1,1139*** 1,0565
61- 67 0,7328*** 1,041 1,0164

Diagnose
Muskel og skjelettsystemet (ref) 1 1 1
Fordøyelsessystemet 0,9392 1,0910 0,9274
Hjerte- og karsystemet 0,8953 1,0160 0,9259
Nervesystemet 0,8297*** 1,0554 0,9245
Psykisk 0,8036*** 0,9873 0,9138***
Luftveier 1,2404*** 1,0272 0,9246
Almen/uspesifiserte diagnoser 1,2407*** 0,9567 1,0635
Alle andre diagnoser 1,1011 0,9970 0,9976
Uoppgitt diagnose 0,9720 1,1653 0,7479**

Utdanningsnivå
Grunnskole (ref) 1 1 1
Videregående utdanning 1,0673 0,9170 0,9072
Videregående, avsluttet utdanning 1,1680*** 0,9803 1,0340
Høyere utdanning, inntil 4år 1,2204*** 0,9677 1,0085
Høyere utdanning, over 4år 1,3115*** 0,9785 1,0447
Ukjent utdanning 1,3118*** 0,9625 1,0346

Yrke
Jordbruk, skogbruk, fiske og industri (ref) 1 1 1
Ledere/ingeniør/IKT-yrker 0,7859*** 1,0750 0,9405
Undervisning/akademiske yrker  0,9329 0,9756 0,9860
Helse/pleie/omsorg/Barne- og Ungdomsarbeid 0,9103 0,9983 0,9714
Meglere/Konsulenter/Kontorarbeid 0,9567 1,0000 1,0122
Butikk og salgsarbeid 1,0048 0,9838 1,0603
Bygg og anlegg 1,1041* 1,0319 1,0712
Reiseliv og transport/serviceyrker 1,0033 0,9670 1,0115
Ingen yrkesbakgrunn eller uppgitt yrke 0,8711** 1,0219 1,0046

År
2006 (ref) 1 1 1
2007 1,0668*** 1,0350 0,9937

***, **, * representerer signifikans på 1-, 5- og 10 prosentnivå. Også fylkestilhøringhet inngår i analysen, men er ikke tatt med i tabellen.  

KILDE: NAV
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gere, at tiden på sykepenger og /eller rehabiliterings-
penger var kortere for dem som kom fra bygg og anlegg
sammenlignet med dem som kom fra jordbruk, fiske og
industri. Videre viste analysen at de som hadde bakgrunn
fra IKT eller ingeniøryrket, hadde lenger tid på stønad før
det ble søkt om yrkesrettet attføring (sammenlignet med
personer med bakgrunn fra jordbruk, fiske og industri).
Dette kan se ut til å stride mot funnet om at høyere utdan-
ning går sammen med kortere tid på stønad. Det kan være
grunn til å nevne at svenske studier har funnet at attfø-
ringsapparatet tar tidligere kontakt med grupper som har
mer manuelt betont yrkesbakgrunn. Det er mulig at den
kortere tiden før det fremmes søknad om yrkesrettet attfø-
ring for personer med bakgrunn fra bygg, anlegg, og den
lengre stønadstiden for de med mer akademiske betonte
yrker, kan sees i lys av dette. Det generelle ved dette er at
det kan være forhold ved tiltakstilbudet på yrkesrettet att-
føring som gjør det bedre tilpasset noen yrkesgrupper enn
andre, og at dette kan påvirke stønadstiden frem til søknad
om attføring.   

Når det gjelder funnet om at stønadsfasen var kortere
for den gruppen som fikk vedtak om yrkesrettet attføring
i 2007 sammenlignet med 2006, kan en fortolkning av
dette være at dette kan ha å gjøre med NAVs vektlegging
av tidligere avklaring. Vi kan imidlertid ikke konkludere
med dette ut fra vår analyse. Det vil også være behov for
observasjoner over lenger tid før en kan trekke slike kon-
klusjoner.  

Kun alder ser ut til å spille inn på lengden på
saksbehandlingsfasen

Da analysen ble gjennomført for modellene med saksbe-
handlingsfasen og avklaringsfasen «falt modellen sam-
men». Med unntak av alder hadde ingen av variablene
betydning for lengden på saksbehandlingsfasen.
Resultatene indikerte at saksbehandlingstiden var kortere
for aldersgruppen fra 40 til 59 år sammenlignet med de
yngste. Hva dette er forårsaket av, er vanskelig å si, men
funnet kan ha å gjøre med at det i saksbehandlingen prio-
riteres og at det legges vekt på å få de eldste gjennom sys-
temet først.  

Brukere med psykiske lidelser har lenger
avklaringstid

Når det gjaldt avklaringsfasen viste analysen at avkla-
ringstiden var lenger for de med psykiske lidelser
sammenlignet med de som hadde lidelser i muskel- og
skjelettsystemet. I tillegg var det en tendens til at kvinner
hadde kortere avklaringstid. Den lengre avklaringstiden
for de med psykiske diagnoser, har sannsynligvis
sammenheng med selve sykdommen, men den kan også

ha sammenheng med at det er vanskelig å finne hensikts-
messige og egnede tiltak for denne gruppen.       

Både når det gjaldt saksbehandlingsfasen og avkla-
ringsfasen viste analysen at det ikke var forskjeller
mellom den gruppen som fikk vedtak i 2006 og den som
fikk vedtak i 2007.     

KONKLUSJON

Analysen i denne artikkelen baserer seg på de som har
søkt og fått vedtak om yrkesrettet attføring i 1. tertial 2006
og 1. tertial 2007. Vi har undersøkt hvilken betydning
kjønn, alder, diagnose samt utdanning og yrke har hatt for
lengden på henholdsvis stønadsfasen, saksbehandlings-
fasen og avklaringsfasen. 

For avklaringsarbeidet i NAV og arbeidet med å tilby
aktive tiltak så tidlig som mulig, er det viktig å kjenne til
de risikofaktorene som bidrar til at det tar lang tid før
aktive tiltak blir tilbudt. 

Vi fant at alle kjennetegnene vi så på hadde betydning
for lengden på stønadsfasen, altså hvor lang tid ulike grup-
per mottar sykepenger/rehabiliteringspenger før det fram-
settes en søknad om yrkesrettet attføring. Med enkelte
unntak ga imidlertid disse variablene ikke utslag på saks-
behandlingstiden eller lengden på avklaringsfasen. Det
viktigste resultatet var at gruppen med psykiske lidelser
hadde lenger varighet både i stønadsfasen og i avklarings-
fasen.

Andelen med psykiske lidelser utgjør en relativt stor
andel av dem som får vedtak om yrkesrettet attføring etter
å ha gått en kortere eller lengre periode på sykepenger
og/eller rehabiliteringspenger. Skal en redusere tidsbruken
i de ulike fasene, vil det derfor være viktig å rette opp-
merksomhetene mot disse gruppene. NAV har en utfor-
dring når det gjelder oppfølging, tjenester og tiltak overfor
personer med psykiske diagnoser og satser for tiden ytter-
ligere på feltet arbeid og psykisk helse, blant annet ved å
ansette egne veiledere som skal følge opp brukere med
psykiske lidelser. 

Det at vi observerer at individuelle kjennetegn har
betydning for stønadsfasen må oppfattes som en seleksjo-
nen til attføringsapparatet der både individuelle forhold,
forhold ved selve avklaringen, samt kjennetegn ved selve
attføringsapparatet spiller inn. Svakheter ved analysen er
at vi bare har sett på enkelte individuelle kjennetegn.
Tidligere undersøkelser har vist at også at andre forhold
og kjennetegn kan ha betydning.
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