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NAVS OPPFØLGING AV SYKMELDTE
Av Søren Brage, Per Kristoffersen og Nina Lysø

Sammendrag
NAVs oppfølging av sykmeldte har et betydelig omfang, og består av både brukerrettet oppføl-
ging og kontrolloppgaver. Mange personer skal følges opp hvert år. Kontroll av aktivitetskra-
vet ved 8 ukers sykmelding omfatter 214 000 sykmeldte årlig, mens 120 000 sykmeldte skal 
vurderes for dialogmøte 2.

Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging står for en mindre del – rundt 4 prosent – av tidsbruken 
ved NAV-kontorene. Det brukes i overkant av 400 årsverk med en kostnad på 226 millioner  
kroner på denne oppfølgingen. NAVs statistikk viser at sykefraværsoppfølgingen ikke når alle 
og at arbeidsrettet oppfølging kommer i gang sent. Én av fem i målgruppen for dialogmøte 2 
har ikke deltatt i et møte innen 26 uker, dialogmøte 3 gjennomføres i begrenset utstrekning  
og en relativt liten andel sykmeldte uten arbeidsgiver får oppfølging innen 12 uker. Noe av 
grunnen til manglende oppfølging kan være det betydelige omfanget av oppfølgingsarbeidet 
og de relativt knappe ressursene som står til rådighet ved NAV-kontorene.

Rundt en fjerdedel av årsverkene brukes i forbindelse med dialogmøte 2, mens en snau tiende-
del brukes til kontroll av aktivitetskravet ved åtte uker. Disse tiltakene har ikke blitt evaluert, 
og direkte effekter på sykefraværet er ikke vist.

Gradert sykmelding er det tiltaket som i størst grad har vært gjenstand for effektstudier. Utover 
dette finnes det få evalueringer, og de som foreligger gjelder bare enkelte undergrupper av 
sykmeldte og viser små effekter. Det er derfor ikke mulig i dag å si noe sikkert om effekten  
av oppfølgingen av sykmeldte i regi av NAV. Det er ønskelig med flere systematiske studier av 
oppfølgingsarbeidet, fortrinnsvis kontrollerte forsøk og registerbaserte effektanalyser. Dette  
vil kunne gi et bedre grunnlag for å si om effektene forsvarer ressursbruken.
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Innledning
Sykefraværet i Norge har ligget høyt siden midten av 
1990-tallet. Både lovgivere og NAV har vært mest 
opptatt av langtidsfraværet. Det skyldes blant annet at 
langtidsfraværet står for hovedtyngden av tapte 
dagsverk, og at personer med langvarig sykefravær har 
økt risiko for å falle helt ut av arbeidsmarkedet og bli 
langtidsmottakere av trygdeytelser. Den økte risikoen 
er ikke bare et resultat av helseproblemer, men også av 
at langtidsfravær i seg selv reduserer sjansen for å 
komme tilbake til arbeid (Gjesdal m.fl. 2005).

For å fange opp personer som er langvarig sykmeldt 
og hjelpe dem tilbake til arbeid, har NAV og arbeids-
giverne fått flere lovpålagte oppfølgingsoppgaver. 
Hovedansvaret er lagt til arbeidsgiverne i samarbeid 
med arbeidstakerne selv, mens NAVs rolle i begyn-
nelsen av sykefraværet er mer underordnet. Når 
fraværet blir lengre får NAVs innsats større betyd-
ning.

De fleste sykefraværene har kort varighet. Likevel er 
det et betydelig antall personer som har et relativt 
langvarig sykefravær. I 2012 var det 495 000 perso-
ner som hadde ett eller flere syke fravær med syke-
penger fra NAV. For arbeidstakere vil dette si fravær 
utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. I 2012 var 
det i alt 645 000 tilfeller med sykepenger fra NAV. 
De aller fleste sykmeldte har en arbeidsgiver. 

Sykmeldte uten arbeidsgiver, i hovedsak selvstendig 
næringsdrivende og arbeids ledige, utgjør i underkant 
av 10 prosent av alle tilfellene.

Tabell 1 viser hvor mange sykefravær som passerte 
ulike tidspunkter for lovpålagt oppfølging i 2012. 
Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker lage 
en oppfølgingsplan innen fire uker, avholde et 
dialogmøte på arbeidsplassen innen sju uker og 
rapportere til NAV innen ni uker. NAV skal etter åtte 
uker kontrollere at det er vurdert om den sykmeldte 
kan være i aktivitet, innen tolv uker følge opp 
sykmeldte uten arbeidsgiver og innen 26 uker 
avholde et dialogmøte 2 med arbeidstaker, arbeidsgi-
ver og eventuelt sykmelder.

Tabell 1. Antall sykefraværstilfeller i 2012 som 
passerer ulike varigheter. Sykmeldte med og uten 
arbeidsgiver

Sykefraværs-
tilfeller i alt

Sykmeldte med 
arbeidsgiver

Sykmeldte uten 
arbeidsgiver

4 uker 326 500 303 300 23 200

7 uker 232 400 214 300 18 100

8 uker 214 100 197 200 16 800

9 uker 159 600 146 600 13 000

12 uker 139 700 127 900 11 800

26 uker 83 000 75 400 7 500

39 uker 56 400 51 000 5 400

Kilde: NAV

Antall personer som er i målgruppen for oppfølging 
reduseres jo lengre ut man kommer i sykefraværsfor-
løpet (tabell 1). Om lag halvparten av sykefraværene 
(327 000), passerte fire uker, en tredjedel (214 000) 
passerte åtte uker, og én av åtte (83 000) hadde en 
varighet på over et halvt år. Andelen sykmeldte som 
passerer ulike varigheter er relativt stabilt fra år til år, 
men det er noe variasjon i antallet i tråd med varia-
sjoner i sykefraværet generelt.

Det er åpenbart at sykefraværsoppfølgingen er 
ressurskrevende. Dette vil kunne forsvares dersom 
oppfølgingen har gunstige effekter på sykefraværet. 
Formålet med denne artikkelen er å beskrive NAVs 
oppfølging av sykmeldte og å gi en oversikt over 
hvilket omfang og hvilke kostnader oppfølgingen 
har. Basert på det som foreligger av evalueringer, 
drøftes også mulige effekter av sykefraværsoppføl-
gingen. Vi begrenser oss til å se på NAVs oppføl-
ging. Det betyr at vi ikke har sett på oppfølgingen i 
regi av arbeidsgivere, helsetjenesten eller andre, selv 
om omfanget og kostnadene også her er betydelige.

Endringer i oppfølgingen av sykmeldte
På bakgrunn av den betydelige økningen i sykefravæ-
ret mot slutten av 1990-tallet, ønsket myndighetene og 
partene i arbeidslivet å prøve nye veier for å redusere 
sykefraværet. Med Sandmanrapporten (NOU 2000:27) 
ble grunnlaget lagt for en mer aktiv oppfølging av 
sykmeldte. Den ble fulgt opp med avtalen om et 



80

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2014
//   NAVs oppfølging av sykmeldte

gis tungtveiende medisinske grunner for at aktivitet 
ikke var igangsatt. Gradert sykmelding ble en 
viktigere del av oppfølgingen. Dersom sykmelding 
var nødvendig, skulle gradert sykmelding prioriteres 
foran aktiv sykmelding.1 Det ble også innført en ny 
sykmeldingsblankett som i større grad enn tidligere 
fokuserte på aktivitet til tross for sykdom.

Etter en markant nedgang i 2004, økte sykefraværet på 
ny og regjeringen satte derfor ned et utvalg som skulle 
foreslå tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet 
(Sykefraværsutvalget 2006). De nye tiltakene ble satt i 
verk 1. mars 2007. Oppfølgingsplanen skulle utarbei-
des tidligere, senest innen seks ukers sykmelding. 
Planen skulle beskrive hvilke tiltak og tilpasninger 
som var nødvendige for at den sykmeldte kunne 
komme helt eller delvis tilbake i arbeid. Planen skulle 

1 Muligheten til aktiv sykmelding ble fjernet i 2011. Dette 
tiltaket blir derfor ikke beskrevet nærmere i artikkelen.

inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i 2001 og senere 
regelendringer på sykefraværsområdet. I IA-avtalen ble 
hovedansvaret for sykefraværsoppfølgingen flyttet fra 
den daværende trygdeetaten til arbeidsgiver og arbeids-
taker i samarbeid. Hovedprinsippene i avtalen inklu-
derte blant annet «tidligere intervensjon og kvalitativt 
bedre oppfølging av sykmeldte for å forebygge 
langtidsfravær og utstøtning». Det ble etablert arbeids-
livssentre som skulle bistå IA-virksomhetene i arbeidet 
med å forebygge sykefravær. I 2003 ble det lovfestet at 
arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker skulle lage en 
oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere.

Sykefraværet fortsatte å øke etter inngåelsen av 
IA-avtalen (figur 1), og 1. juli 2004 ble det innført 
nye regler for sykmelding og for oppfølgingsarbei-
det. Formålet med endringene var å øke den arbeids-
relaterte aktiviteten blant sykmeldte. Det ble innført 
et aktivitetskrav etter åtte uker. Hvis den sykmeldte 
da fortsatt ikke var i arbeidsrelatert aktivitet, skulle 
legen fylle ut en utvidet legeerklæring der det skulle 

Figur 1. Totalt sykefravær.1 Sesong- og influensajustert. Prosent. 2. kvartal 2000–3. kvartal 2013

Kilde: NAV/SSB

1  Sykefraværsstatistikken omfatter sykefravær for alle arbeidstakere i alderen 16–69 år med et arbeidsforhold registrert i 
arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret. Sykefraværet måles som tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av 
avtalte dagsverk. Totalt sykefravær består av legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær.
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dere, obligatorisk opplæring for leger i sykmeldingsar-
beid og et statistikkverktøy som legene kan benytte for 
å vurdere egen sykmeldingspraksis.

En ny IA-avtale ventes inngått våren 2014 og vil 
kunne gi endringer i oppfølgingsrutinene.

Andre aktørers oppfølging
De sykmeldte skal følges opp av arbeidsgiverne, 
helsetjenesten og NAV. Arbeidsgiver har ansvar for 
oppfølging og tilrettelegging gjennom hele sykefra-
værsforløpet. Arbeidsgiver skal i samarbeid med 
arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan, og har 
ansvar for å avholde dialogmøte 1 på arbeidsplassen. 
Oppfølgingsplanen skal sendes til sykmelder. Videre 
skal arbeidsgiver gi skriftlig melding til NAV om det 
er utarbeidet en oppfølgingsplan og avholdt et dialog-
møte (det finnes et eget skjema til dette). Dersom det er 
laget en oppfølgingsplan, skal den sendes inn samtidig.

Helsetjenesten har ansvaret for medisinsk behandling 
og oppfølging, og for å motivere den sykmeldte til 
aktivitet gjennom sykefraværsforløpet. Dette inklu-
derer å vurdere om gradert sykmelding er aktuelt. 
Sykmeldende lege skal også sende inn utvidet 
medisinsk erklæring senest innen åtte uker. I denne 
må legen legge frem tungtveiende medisinske 
grunner for at aktivitet ikke er igangsatt, og gi sin 
medisinske vurdering av den sykmeldtes muligheter  
i arbeids livet. Hensikten med denne erklæringen er 
også å gi NAVs veiledere et bedre grunnlag for 
forslag til tiltak. Sykmeldende lege skal ved behov 
også delta i dialogmøter.

Helseforetakene har ansvar for en del tilbud gjennom 
«Raskere tilbake»-ordningen, slik som fremskyndet 
medisinsk og kirurgisk behandling, somatisk rehabi-
litering i sykehus, psykiatrisk behandling og rehabili-
tering, samt arbeidsrettet rehabilitering i opptrenings-
institusjoner. Hensikten med ordningen er å gi de 
sykmeldte raskere og mer målrettet behandling. 
Behandlende lege henviser til de ordninger som 
helseforetakene har ansvar for.

Raskere tilbake-ordningen omfatter også arbeids-
rettede tiltak i regi av NAV. Disse tiltakene omfatter 

sendes til NAV innen tolv uker. Som helt nye elemen-
ter i sykefraværsoppfølgingen ble det innført obligato-
riske dialogmøter. Senest innen tolv ukers sykmelding 
ble arbeidsgiver pålagt å innkalle til et dialogmøte 
dersom arbeidstaker var 100 prosent sykmeldt (dialog-
møte 1). Ved langvarig sykmelding, og senest innen 
seks måneder, ble NAV pålagt å innkalle til et nytt 
dialogmøte (dialogmøte 2).

Omfanget av oppfølgingen i regi av arbeidsgiverne og 
NAV etter endringene i 2007 er beskrevet i en tidligere 
artikkel av Arbeid og velferd (Gulbrandsen m. fl. 2009).

Dagens regelverk
De seneste endringene i oppfølgingsarbeidet ble 
innført 1. juli 2011 og er gjeldende i dag:
• Oppfølgingsplanen skal utarbeides senest innen fire 

ukers sykmelding. Det er også presisert hva planen 
skal inneholde og at kopi skal sendes til sykmelder.

• Dialogmøte 1 skal skje i regi av arbeidsgiver 
senest innen sju uker, og skal gjelde alle 
sykmeldte uansett gradering.

• Som tidligere skal NAV kontrollere aktivitets-
kravet ved åtte ukers sykmelding.

• Senest innen ni uker skal arbeidsgiver sende inn et 
rapporteringsskjema og oppfølgingsplanen til 
NAV. Dette er en utvidelse av 
rapporteringsplikten, i tillegg til at tidsfristen er 
flyttet frem i tid.

• Som tidligere skal NAV-kontoret senest innen 26 
uker avholde et dialogmøte 2 med arbeidstaker og 
arbeidsgiver.

• Ved behov kan NAV-kontoret innkalle til et 
dialogmøte 3.

• Det er innført rutiner for sanksjoner mot 
arbeidsgivere, arbeidstakere og sykmeldere som 
ikke overholder lovpålagte oppgaver eller frister.

Som ledd i IA-arbeidet ble det i 2011 etablert et 
sykmelderprosjekt mellom Helsedirektoratet og NAV. 
Prosjektet har utarbeidet en faglig veileder for sykmel-
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NAVs side i løpet av de første åtte ukene. De fleste 
sykmeldinger sendes elektronisk til NAV og legger 
seg automatisk inn på saken uten videre saksbehand-
ling. I forbindelse med mottak av oppfølgingsplanen 
fra arbeidsgiver vurderer imidlertid saksbehandler 
om det er behov for bistand fra NAV. I praksis betyr 
dette ofte å følge opp henvendelser om bistand. 
Ifølge rapporten Oppfølging av sykmeldte – fungerer 
dagens regime? (Ose m.fl. 2013) får NAV sjelden 
slike henvendelser i denne perioden.

Vurdering av arbeidsmuligheter og aktivitetsk-
rav ved åtte uker
NAV skal vurdere om aktivitetskravet ved 8 ukers 
sykmelding er oppfylt. Så tidlig som mulig og senest 
innen åtte uker skal den sykmeldte være i arbeids-
relatert aktivitet, hvis det er medisinsk forsvarlig. 
Dette gjelder sykmeldte med og uten arbeidsgiver, 
og er en forutsetning for videre rett til sykepenger. 
Unntak kan gis:
- ved forventet friskmelding i løpet av én til to uker
- ved så alvorlig lidelse at man ikke kan regne med 

at arbeidstakeren blir arbeidsfør igjen
- når arbeidstakeren er innlagt på helseinstitusjon
- når sykmelder tilfredsstillende bekrefter at 

aktivitet ikke er mulig
- når det ikke er mulig med tilrettelegging på 

arbeidsplassen

avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og 
behandling av lettere psykiske/sammensatte lidelser  
i regi av private tiltaksarrangører.

NAVs oppgaver i sykefraværsoppfølgingen
NAVs ansvar i sykefraværsoppfølgingen består både av 
brukerrettet oppfølging og kontrolloppgaver. Vi gjør i 
fortsettelsen ingen tydelig oppdeling mellom disse, men 
omtaler aktivitetene i kronologisk rekkefølge.

I oppfølgingen av sykmeldte skilles det mellom 
sykmeldte med og uten arbeidsgiver. Når den syk-
meldte har et ansettelsesforhold, har arbeidsgiver og 
den sykmeldte sammen hovedansvaret for opp følg-
ingen. Når den sykmeldte er uten arbeidsgiver, har 
NAV og den sykmeldte hovedansvaret. For begge 
grupper vil det kunne være behov for bistand fra NAV 
i alle deler av sykefraværsperioden. Målet er at NAV 
skal bidra til at sykmeldte kommer raskt tilbake i 
arbeid, helt eller delvis, når det er medisinsk forsvarlig. 
I tabell 2 gis det en oversikt over de viktigste elemente-
ne i NAVs oppfølging av sykmeldte.

Tidlig sykefraværsoppfølging (før åtte uker)
Siden hovedansvaret for den tidlige sykefraværsopp-
følgingen ligger hos arbeidsgiver og arbeidstaker, 
skjer det vanligvis lite arbeidsrettet oppfølging fra 

Tabell 2. Oversikt over NAVs oppfølging av sykmeldte

Oppfølging Tidspunkt Målgruppe

Kontroll av aktivitetsplikten og vurdering av bistandsbehov fra 
NAV

ved åtte uker alle sykmeldte

Kontroll av rapporteringsskjema fra arbeidsgiver ved ni uker sykmeldte med arbeidsgiver

Oppfølgingsvedtak (og aktivitetsplan) innen tolv uker sykmeldte uten arbeidsgiver

Avholde dialogmøte 2 innen 26 uker sykmeldte med arbeidsgiver

Avholde dialogmøte 3 etter behov mellom 26 og 52 uker sykmeldte med arbeidsgiver

Vurdering av bistandsbehov ved 39 uker/ved behov alle sykmeldte

Gjennomføre arbeidsevnevurdering ved behov alle sykmeldte

Arbeidsrettede tiltak, herunder Raskere tilbake-tiltak og 
tilretteleggingstilskudd 

ved behov alle sykmeldte

Veiledning av sykmeldere og bedrifter ved behov alle sykmeldte

Sende ut varsel om sanksjon/ sanksjonere sykmelder
/sykmeldt/arbeidsgiver

alle sykmeldte



83

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2014
//   NAVs oppfølging av sykmeldte

om sanksjon. I tillegg danner noen av spørsmålene i 
rapporteringsskjemaet grunnlag for varsel om sank-
sjon til arbeidsgiver eller arbeidstaker. Oppfølgings-
planen brukes av NAV-kontoret i sin oppfølging av 
den sykmeldte, blant annet i forbindelse med forbere-
delsene til dialogmøte 2.

Dersom det er sannsynlig at arbeidstaker vil være 
tilbake i jobb innen kort tid, eller dersom syk dommen 
tilsier at det er svært lite sannsynlig at arbeids taker 
vil komme tilbake i arbeid, har ikke arbeidsgiver 
plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan. I rapportene 
som NAV mottok i 2012 oppga om lag 3 av 4 
arbeidsgivere at en oppfølgingsplan var utarbeidet. 
Årsaken til at en plan ikke var blitt laget var i de 
fleste tilfeller «åpenbart unødvendig grunnet arbeids-
takers situasjon» (90 %). Arbeidsgiver oppga sjelden 
at årsaken var at «arbeidstaker ikke har medvirket til 
utarbeiding av oppfølgingsplan» (4 %). Videre oppga 
om lag to av tre arbeidsgivere at det var avholdt et 
dialogmøte 1. Hovedårsaken til at det ikke var 
avholdt dialogmøte var igjen «åpenbart unødvendig 
grunnet arbeidstakers situasjon» (80 %).

Sykmelder kan delta i dialogmøte 1 ved behov. I 
henhold til arbeidsgivernes rapportering deltok 
sykmelder i om lag en av fem dialogmøter på 
arbeidsplassen i 2012.

Dialogmøte 2

Som hovedregel skal alle sykmeldte som har en  
arbeidsgiver delta i et dialogmøte i regi av NAV 
innen 26 ukers sykmelding (dialogmøte 2). Kravet 
om dialogmøter ble innført for å styrke oppfølgingen 
av langtidssykmeldte og for å bidra til at disse 
raskere kommer tilbake i arbeid. Formålet med 
dialogmøte 2 er at arbeidstaker, arbeidsgiver og 
NAV, samt eventuelt lege/sykmelder, skal møtes til 
en felles gjennomgang av situasjonen. Intensjonen er 
at man i møtet skal finne fram til gode løsninger, 
herunder avklare hva arbeidstakeren kan gjøre på 
arbeidsplassen og hvilke tilretteleggingstiltak som 
kan være aktuelle.

NAV-kontoret starter vanligvis forberedelsene til 
dialogmøte 2 etter om lag 17 ukers sykmelding. 
Antall saker som skal vurderes er betydelig: I 2012 

Selv om en stor andel av sykefraværstilfellene avsluttes 
i løpet av relativt kort tid, er det et betydelig antall 
sykmeldte som skal følges opp med tanke på aktivi-
tetskravet (jf. tabell 1). I 2012 var det 214 000 sykefra-
værstilfeller som hadde en varighet utover åtte uker. 
Ifølge rapporten til Ose m.fl. (2013) har åtteukers-eva-
lueringen «… liten direkte effekt på sykefraværet. Det 
gjøres trolig nesten alltid unntak fra aktivitetskravet og 
i de tilfellene sykepengene stoppes (…), kommer 
utbetalingene nesten alltid i gang igjen etter at legen 
har levert ytterligere informasjon».

Kontrollen av aktivitetskravet har antagelig vært 
praktisert ulikt. Dette kan gjøre det mulig å evaluere 
effekter av tiltaket, men vi kjenner ikke til at dette 
har vært gjort. Som et eksempel økte NAV-kontorene 
i Hedmark sin innsats i oppfølgingen av syk meldte 
våren 2013. Ett av grepene var en strengere praktise-
ring av aktivitetskravet ved åtte uker. Det er ønskelig 
at det i større grad legges til rette for at effekter av 
denne type endringer kan evalueres.

I 2012 hadde 41 prosent av de sykmeldte ved ni ukers 
passering en gradert ytelse, dvs. at de var i arbeids-
relatert aktivitet. De aller fleste med unntak for 
aktivitetskravet hadde unntak av medisinske grunner 
(96 %), kun en liten andel hadde unntak fordi tilrette-
legging på arbeidsplassen ikke var mulig (3–4 %).

Videre oppfølging av sykmeldte med arbeidsgiver

Kontroll av 9-ukersrapporter fra arbeidsgiver

Senest innen ni uker skal arbeidsgiver sende inn et 
rapporteringsskjema til NAV med opplysninger om 
oppfølgingen som har skjedd på arbeidsplassen, blant 
annet om det er utarbeidet en oppfølgingsplan, 
avholdt et dialogmøte 1 og iverksatt tiltak på arbeids-
plassen. Dersom det er laget en oppfølgingsplan, skal 
den sendes inn samtidig. Denne rapporteringsplikten 
gjelder alle sykmeldte arbeidstakere.

I 2012 var det om lag 147 000 sykmeldte med arbeids-
giver som passerte ni ukers sykmelding. Ifølge NAVs 
statistikk for oppfølging av sykmeldte registrerte 
etaten i løpet av året 155 000 «9-ukersrapporter» fra 
arbeidsgivere. Dersom rapporten eller oppfølgingspla-
nen ikke er mottatt innen fristen, sendes det ut varsel 
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De siste årene har det vært en utvikling i retning av 
at NAVs oppfølging knyttet til dialogmøte 2 skjer 
tidligere enn før. Tall over sykmeldte som passerte 
26 uker i 2009–2012 viser at den gjennomsnittlige 
tiden til dialogmøte 2 avholdes har gått ned med 3 
uker til i underkant av 26 uker. Videre har den 
gjennomsnittlige tiden til det gis unntak fra dialog-
møte 2 gått ned med fem uker til om lag 23 uker.

Dialogmøte 3

Dialogmøte 3 skal avholdes når det er hensikts-
messig. Det er altså ikke obligatorisk, men kan gi en 
ekstra mulighet for dialog mellom partene og NAV. 
Dersom en av partene tar initiativ til et slikt møte, 
skal NAV innkalle til og gjennomføre møtet.

Det avholdes relativt få slike møter, i 2012 om lag 
5 500. Naturlig nok avholdes disse møtene relativt 
sent i sykmeldingsperioden, de fleste etter 35–50 
ukers sykmelding. En stor andel av de som deltar i 
dialogmøte 3 har også deltatt i et dialogmøte 2, og i 
praksis blir en del av møtene avtalt allerede ved 
dialogmøte 2. Antar vi at de fleste møtene avholdes 
etter om lag 39 ukers sykmelding, betyr det at om lag 
51 000 sykmeldte med arbeidsgiver i utgangspunktet 
var aktuelle for dialogmøte 3 i 2012.

Oppfølging av sykmeldte uten arbeidsgiver
NAV har hovedansvaret for oppfølgingen av syk-
meldte uten arbeidsgiver. Denne gruppen omfatter 
selvstendig næringsdrivende, personer som har gått 
ut en kontraktsperiode eller et vikariat mens de 
mottar sykepenger, samt registrerte arbeidssøkere 
som har blitt sykmeldt.

Som hovedregel skal sykmeldte uten arbeidsgiver få 
et oppfølgingsvedtak etter NAV-lovens § 14a innen 
tolv ukers sykmelding. Aktivitetsplan skal utarbeides 
for brukere som har behov for tiltak, behandling eller 
annen oppfølging. Tidspunkt og omfang vil avhenge 
av brukers helsetilstand og andre forhold som 
påvirker muligheten til å delta i arbeidsrettet aktivitet 
eller å komme tilbake i arbeid. I likhet med dialog-
møte 2 kan det gis unntak fra denne oppfølgingen.

I 2012 var det om lag 12 000 personer uten arbeids-
giver som passerte tolv ukers sykmelding. Det var en 

var det 121 000 sykmeldte med arbeidsgiver som 
passerte 17 ukers sykmelding. NAVs statistikk for 
oppfølging av sykmeldte viser at det i 2012 ble 
avholdt nærmere 50 000 slike møter. De aller fleste 
ble gjennomført innen 26 ukers sykmelding (90 %). 
Sykmelder deltok i om lag halvparten av møtene.

Dersom det anses åpenbart unødvendig å avholde et 
dialogmøte 2, kan NAV gi unntak. Tar vi utgangs-
punkt i målgruppen for dialogmøte 2 – sykmeldte 
med et arbeidsforhold, som ikke har fått unntak 
– viser statistikken for 2012 at fire av fem hadde 
deltatt i et dialogmøte i regi av NAV.

NAV kan gi unntak for dialogmøte 2 dersom den 
sykmeldte har en alvorlig sykdom, forventes å bli 
friskmeldt innen 28 ukers sykmelding eller det er 
dokumentert at hensiktsmessige tiltak vil føre til 
friskmelding. I 2012 registrerte NAV om lag 30 000 
unntak fra dialogmøte 2 (tabell 3).2 Det kan også gis 
unntak dersom arbeidsforholdet er opphørt eller 
brukeren er friskmeldt, men disse er ikke inkludert i 
oversikten. Det er mulig å registrere flere unntak per 
sykmeldt. En del av personene som er registrert med 
unntak vil være friskmeldt før 26 ukerstidspunktet.

Tabell 3. Årsaker til unntak fra dialogmøte 2. Antall og 
prosent. 2012

Antall Prosent

Medisinske grunner 14 000 47

Innlagt i helseinstitusjon 600 2

Forventet friskmelding 7 700 25

Dokumenterte tiltak 7 700 25

I alt 30 000 100

Kilde: NAV

Unntak som følge av alvorlig sykdom utgjorde 
nærmere halvparten av unntakene i 2012, mens 
forventet friskmelding innen 28 ukers sykmelding og 
dokumenterte hensiktsmessige tiltak utgjorde en 
fjerdedel hver.

2 NAVs statistikk for oppfølging av sykmeldte. I tillegg til at 
det er mulig å registrere flere ulike unntak per sykmeldt, 
kan dobbeltregistreringer forekomme.
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Annen oppfølging av sykmeldte
I tillegg til de gitte oppfølgingstidspunktene i syke-
fraværsforløpet skal NAV kontinuerlig vurdere 
behovet for bistand og tiltak.

Arbeidsevnevurderinger

Brukere som har behov for en mer omfattende vurde-
ring av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeids-
evnevurdering av NAV. Arbeidsevnevurderingen skal 
danne grunnlag for videre oppfølging, herunder 
aktivitetsplan og tiltaksbruk. Arbeidsevnedokumentet 
danner også grunnlag for vurdering av vilkår knyttet 
til arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

I mars-desember 2012 var det nærmere 47 000 
sykmeldte som fikk en arbeidsevnevurdering. De 
fleste fikk denne vurderingen sent i sykmeldingsperio-
den. Av gruppen som passerte 26 ukers sykmelding i 
2012 og som fikk en arbeidsevnevurdering, fikk de 
fleste denne etter 42 uker eller senere (figur 2). Det 
betyr sannsynligvis at en stor andel av disse vurderinge-
ne gjennomføres med tanke på arbeidsavklaringspenger 
eller andre ytelser. Denne antakelsen støttes av at det 
først og fremst er de som bruker opp syke penge rettig-
hetene som har fått en arbeidsevnevurdering.

Raskere tilbake og andre arbeidsrettede tiltak

For å hindre unødig langvarig sykefravær skal tiltak 
vurderes så tidlig som mulig. Det kan dreie seg om 
både tilrettelegging på arbeidsplassen, arbeidsrettede 
tiltak i regi av NAV og behandlingstiltak i regi av 
helsevesenet.

relativt liten andel som på dette tidspunktet hadde 
fått oppfølging av NAV. I 2012 hadde om lag en av 
fem i målgruppen fått et oppfølgingsvedtak, mens en 
av sju var registrert med unntak fra oppfølging.

Det kan gis unntak fra denne oppfølgingen når 
medisinsk behandling eller innleggelse i helseinstitu-
sjon tilsier at det ikke er mulig å delta i en samtale 
med NAV eller når det forventes snarlig friskmel-
ding. Medisinske grunner utgjorde om lag to tredje-
deler av unntakene i 2012, mens en tredel fikk unntak 
på grunn av at det forventes snarlig friskmelding. 
Kun en liten andel fikk unntak på grunn av innleggelse 
i helseinstitusjon.

Tall over sykmeldte som passerte 26 uker i 2012 
viser at andelen med oppfølgingsvedtak økte utover  
i sykmeldingsperioden. Etter 42 uker hadde om lag 
halvparten av de sykmeldte uten arbeidsgiver fått 
oppfølging.

Vurdering av bistandsbehov
Etter 39 ukers sykmelding får alle sykmeldte tilsendt 
et brev fra NAV med orientering om at sykepengene 
vil opphøre i løpet av tre måneder, og at friskmelding 
eller andre ytelser må vurderes. NAV-kontoret skal 
vurdere saken på ny og spesielt se på behovet for 
ytterligere tiltak, herunder vurdere om et dialogmøte 
3 bør avholdes. Hensikten er å unngå unødig over-
gang til arbeidsavklaringspenger. Statistikken for 
2012 viser at det var 58 000 sykmeldte som mottok 
«39-ukersbrevet».

Figur 2. Sykmeldte som passerte 26 ukers sykmelding i 2012. Antall kalenderdager til arbeidsevnevurdering

Kilde: NAV



86

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2014
//   NAVs oppfølging av sykmeldte

NAVs kostnader ved sykefraværs-
oppfølging
For å få et bilde av kostnadene ved NAVs oppfølging 
av sykmeldte, har vi tatt utgangspunkt i NAVs egen 
ressurskartlegging for 2013 (se faktaboks).

På grunnlag av anslått gjennomsnittlig tidsbruk 
(tidsandel), har vi beregnet at det ble brukt i overkant 
av 400 årsverk på den arbeidsrettede sykefraværsopp-
følgingen, som tilsvarer en årlig kostnad på 226 
millioner kroner (tabell 5). Tallene omfatter alle 
NAV-kontorer (ikke spesialenheter) og inkluderer både 
statlig og kommunalt ansatte, med henholdsvis 4 785 
og om lag 5 000 årsverk. I kostnadene er administrativ 
støtte, ledelse, opplæring og IKT-kostnader ikke 

I 2012 deltok en relativt liten andel av de sykmeldte i 
arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Andelen øker 
naturlig nok med lengden på sykefraværet (tabell 4). 
Tall over sykmeldte som passerte 26 ukers sykmel-
ding i 2012 viser at tiltak var vanligere blant syk-
meldte som hadde deltatt i dialogmøte 2, noe som 
kan indikere at tiltak har blitt initiert i møtet.

De vanligste arbeidsrettede tiltakene i regi av NAV 
er tiltak gjennom ordningen Raskere tilbake, som 
omfatter avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabili-
tering og behandling av lettere psykiske/sammensatte 
lidelser i regi av private tiltaksarrangører.

Det er verdt å merke seg at oversikten i tabell 4 ikke 
omfatter tiltak som tilretteleggingstilskudd, honorar 
til bedriftshelsetjenesten, reisetilskudd, arbeidsplass-
vurdering, hjelpemidler på arbeidsplassen m.m. 
Tallene omfatter heller ikke tiltak gjennom ordnin-
gen Raskere tilbake i regi av spesialisthelsetjenesten, 
som først og fremst er behandlingstiltak.

Ressurskartlegging for 2013
NAVs ressurskartlegging ble gjennomført i september 
2013 på et stratifisert utvalg av lokale NAV-kontor med til 
sammen rundt 2 000 ansatte. Alle ansatte ved de 
utvalgte kontorene ble bedt å fylle ut et registrerings-
skjema med tidsbruk for ulike arbeidsområder i løpet av en 
14 dagers-periode. Under arbeidsområde 4, «Gjennomføre 
arbeidsrettet sykefraværsoppfølging», inngikk tre delom-
råder: «Vurdering av aktivitetskrav ved 8 ukers sykmel-
ding», «Dialogmøte 2» og «Annen sykefraværsoppføl-
ging». Ut fra denne kartleggingen er det beregnet totalt 
antall arbeidstimer i løpet av 14 dagers-perioden, og hvor 
stor andel av den totale arbeidstiden som ble viet de 
ulike arbeidsområdene. I beregningen av den samlede 
tidsbruken ble tallene vektet ut fra kontorstørrelse. Den 
gjennomsnittlige årsverkskostnaden ble satt til 550 000 
kroner per år, fordelt på lønn (430 000), eiendom 
(70 000) og øvrig kostnad (50 000).

Tabell 5. Tidsbruk, årsverk og årlig kostnad for sykefraværsoppfølging ved landets NAV-kontorer. NAVs 
ressurskartlegging for 2013.

Tidsandel (prosent)
Årsverk

(av totalt ca. 9 785 årsverk)
Årlig kostnad

(millioner kroner)

Sykefraværsoppfølging samlet 4,2 411 226

– herav aktivitetskrav 0,4 39 21

– herav dialogmøte 2 1,0 98 54

–  herav annen sykefraværs-
oppfølging

2,9 274 151

Kilde: NAV

Tabell 4. Sykmeldte som har mottatt sykepenger i mer 
enn åtte, 13 eller 26 uker med arbeidsrettede tiltak i 
regi av NAV. Avsluttede tilfeller. Prosent. 2012

Åtte uker  
eller mer

13 uker  
eller mer

26 uker  
eller mer

Raskere tilbake 3,4 4,5 7,0

Andre arbeids-
rettede tiltak

1,5 1,6 1,9

I alt 4,9 6,1 8,9

Kilde: NAV
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oppfølging fungerer. Den er ikke en systematisk 
effektevaluering, men tar utgangspunkt i rundt 150 inter-
vjuer og spørreskjemaundersøkelser til bedrifter, leger 
og bedriftshelsetjenester. I rapporten diskuteres mulige 
effekter av NAVs oppfølging. Det sies blant annet at 
effekten av NAVs oppfølging før åtte uker kan antas å 
være liten, siden omfanget av oppfølgingen i denne 
fasen er relativt beskjeden. Videre sies det at oppføl-
gingsplanen blir brukt aktivt som underlag for dialog-
møte 2, men at det ikke er vurdert om planen i seg selv 
har noen effekt.3 Om dialogmøte 2 sies det at NAVs 
veileder i 30–50 prosent av tilfellene mener at dialogmø-
tet påvirker utfallet av sykmeldingen, og at møtet 
medvirker til å få flere sykmeldte på tiltak. Rapporten 
har som konklusjon blant annet at dialogmøte 2 er et 
viktig avklaringsmøte og bør avholdes tidligere i 
forløpet.

I en analyse av gradert sykefravær ble det ikke 
funnet tegn til økt bruk av gradering ved de lovbe-
stemte oppfølgingstidspunktene rundt åtte, tolv og 26 
uker (Brage m.fl. 2011). Det betyr at oppfølgings-
tidspunktene, inkludert dialogmøtene, ikke ser ut til å 
ha bidratt nevneverdig til å øke arbeidsdeltakelsen 
gjennom at de sykmeldte delvis går tilbake til arbeid. 
Det ble ikke undersøkt om varigheten av sykefra-
værene endret seg ved oppfølgingstidspunktene.

Gradert sykmelding er det tiltaket som i størst grad 
har vært gjenstand for effektstudier, men resultatene 
er motstridende. En registerstudie som omfattet 
personer med et sykefravær utover åtte uker, viste at 
de som hadde fått gradering hadde betydelig kortere 
varighet enn de som hadde full sykmelding (Markus-
sen m.fl. 2012). Andre studier har brukt andre 
metoder og funnet betydelig mindre, eller ingen 
effekter på varigheten av sykefraværet (Ose m.fl. 
2012, Kann m.fl. 2012, Lie 2014).

Raskere tilbake-tiltakene er et område der det bør 
være mulig å gjennomføre kontrollerte studier. Vi 
kjenner til kun én studie med randomisert, kontrollert 

3 Oppfølgingsplanen kan ikke brukes i vurderingen av 
aktivitetskravet, siden den blir sendt NAV først etter ni 
uker. Dette misforhold er påpekt tidligere, se for eksempel 
Ose m.fl. (2013).

inkludert. Til sammenligning var NAVs sykepengeut-
betalinger i 2013 på om lag 35 milliarder kroner.

Oversikten inkluderer ikke arbeidet som gjøres ved 
arbeidslivssentrene rettet mot generell forebygging 
av sykefravær i bedriftene, eller i NAV Forvaltning, 
som behandler krav om sykepenger. En stor del av 
oppgavene knyttet til mulige sanksjoner ivaretas av 
en egen enhet i NAV, og disse er heller ikke inklu-
dert. Tidsbruken gir et gjennomsnitt for landet. Det 
vil trolig være en del variasjon mellom NAV-konto-
rene i hvor mye tid som brukes på sykefraværsopp-
følging.

Det er noe usikkert om deler av sykefraværsoppføl-
gingen kan være registrert på andre poster i ressurs-
kartleggingen, for eksempel under arbeidsevnevurde-
ring, aktivitetsplan eller «følge opp bruker», som er 
registrert under oppfølging av personer med nedsatt 
arbeidsevne. Det betyr at tidsandelen på 4,2 prosent, 
som er oppgitt i tabell 5, er et minimumsanslag og at 
den reelle andelen kan være høyere.

Sammensetningen av kostnadene
Ressurskartleggingen i 2013 indikerer at NAV-kon-
torene brukte til sammen 39 årsverk på vurdering av 
aktivitetskravet ved åtte uker og 98 årsverk på arbeid 
knyttet til dialogmøte 2. Det gir årlige kostnader på 
henholdsvis 21 og 54 millioner kroner.

Det er imidlertid «Annen sykefraværsoppfølging» 
som er den største posten. Den er beregnet til å 
utgjøre en samlet kostnad på 151 millioner kroner. 
Her inngår blant annet oppfølgingen før åtte uker, 
arbeid med dialogmøte 3 og oppfølging av sykmeldte 
for å vurdere tilrettelegging og arbeidsrettede tiltak. 
Trolig er det vurdering av behov for tilrettelegging 
og tiltak som er mest ressurskrevende.

Evalueringer av oppfølgingen
Det er gjort få systematiske evalueringer av effektene 
av NAVs innsats på sykefraværet. Hvilken effekt 
oppfølgingen har på sykefraværet vet vi derfor lite om.

Rapporten Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens 
regime (Ose m.fl. 2013) undersøker hvordan NAVs 
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ring. Det er også mulig at endringene i sykefraværs-
oppfølgingen fra NAV, arbeidsgivere og helse-
tjenesten i 2011 har bidratt til nedgangen. Ut fra 
tilgjengelige data og undersøkelser er det imidlertid 
ikke grunnlag for å si noe sikkert om disse sammen-
hengene.
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arbeidsavklaringspenger. Det var også noe variasjon 
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var lønnsomt fordi effektforskjellen var for liten.
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Sluttkommentarer
I denne artikkelen har vi vist at det har vært store 
endringer i NAVs oppfølgingsregime i løpet av de 
siste ti årene. Dagens regime består av mange 
elementer og omfatter både brukerrettet oppfølging 
og kontrolloppgaver. Denne sammensetningen gjør 
det vanskelig å evaluere den samlede effekten av 
oppfølgingen. Effektevalueringer, inklusive kost- 
nytte-analyser, er nødvendige for å kunne vurdere i 
hvilken grad tiltakene har ønsket virkning.

Det har vært en nedgang i sykefraværet siden 2009. 
Flere faktorer kan ha bidratt til denne utviklingen, 
blant annet konjunkturforhold og arbeidsinnvand-

4 Senter for jobbmestring er et Raskere tilbake-tiltak som 
ble etablert for hurtig behandling av angst- og 
depresjonslidelser. Tiltaket har fokus på funksjon i 
arbeidslivet.
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