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Forord 
 
 
 
I dette prosjektet har  vi analysert utviklingen i sykefraværet med utgangspunkt i den 
geografiske variasjonen. Vi har etablert et paneldatasett på kommunenivå basert på 
registerdata fra Rikstrygdeverket, og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes 
kommunedatabase. Dataene er gjort tilgjengelig for RTV etter tillatelse fra SSB. Ved hjelp av 
regresjonsanalyse basert på disse registerdataene har  vi studert betydningen av 
observerbare, strukturelle faktorer for forskjeller mellom kommuner og fylker, og disse 
faktorers betydning for utviklingen i fraværet over tid. 
 
Prosjektet takker for verdifulle diskusjoner i fire møter med en referansegruppe bestående av 
Bent-Ole Grooss fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kjell Vaage fra  Universitetet i 
Bergen, Trygdesjef i Drammen Ola Heen Strømmen, samt Hanne Nygaard, Bjørg Løken 
Western, Ulla Gulbrandsen, Ole Christian Lien og Anita Mølmesdal Sivertsen, alle fra 
Rikstrygdeverket. 
Rapporten er utarbeidet av Torunn Bragstad, Ulla Regbo og Anne Sagsveen i 
Utredningsavdelingen, Rikstrygdeverket. 
 
Prosjektet er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.   
 
 
 
 
Rikstrygdeverket, 
 april 2006 
 
 
 
 
 
Nanna Stender                                                            Hilde Olsen, 
Trygdedirektør                                                            Avdelingsdirektør 
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Sammendrag 
I perioden 1994 til 2004 observerte vi en stor økning i sykefraværet. Antallet erstattede 
sykefraværsdager i 2004 er omtrent dobbelt så mange som i bunnåret 1994, og utbetalingene 
målt i 2004-kroner har steget tilsvarende. Samtidig har antall yrkesaktive med sykepengerett 
bare økt med snaue 12 prosent. Men ser vi på utviklingen i sykefraværet for de enkelte 
fylkene, er bildet mer nyansert. I 1994 varierte antall sykepengedager (eksklusive dager for 
statsansatte) per kvinnelig yrkesaktiv fra 6,9 dager i Rogaland til 11,1 dager i Troms. Ti år 
etter finner vi det høyeste nivået i Østfold med 19,5 dager mot 13,0 dager i Rogaland. For 
menn finner vi i 1994 henholdsvis 4,9 dager i Rogaland mot 8,5 dager i Hedmark, og i 2004 
14,3 dager i Finnmark mot 8,1 dager i Rogaland. Nivået på forbruket av sykepengedager per 
yrkesaktiv mann i Rogaland i 2004 er altså ganske likt det vi fant i fylkene med høyest 
forbruk i 1994.  
 
I denne rapporten presenterer vi resultatene fra et prosjekt gjennomført i  
Utredningsavdelingen. Vi ønsker å belyse den geografiske dimensjonen i sykefraværet. 
Hvilke lokale forhold knyttet til blant annet demografi, sosioøkonomiske faktorer og 
arbeidsmarked kan tenkes å påvirke sykefraværet i ulike deler av landet?  
 
Som et grunnlag for analysene har vi etablert et stort panel med årlige data for hver kommune 
i hele landet fra 1993 og fram til 2004. Vi har detaljerte data om strukturelle forhold som 
kommunetype, flyttemønster, forbruk av sosialhjelp, kommuneøkonomi mfl., som vi antar 
kan være med å forklare sykefraværet i hver enkelt kommune.   
 
Med utgangspunkt i dette materialet har vi gjennomført regresjonsanalyser der vi inkluderer 
en rekke variable. Vi har både sett på variasjonen i sykefraværet innen kommuner over tid, og 
variasjonen mellom kommuner. Tidligere undersøkelser viser at det er forskjell på utviklingen 
i menns og kvinners sykefravær, så vi har valgt å gjennomføre alle analysene separat for 
kvinner og menn. Det siste tiåret har det vært en betydelig vekst både i frekvens av antall 
sykepengetilfeller og den gjennomsnittlige varigheten av disse. Økningen i antall tilfeller står 
for den største delen av veksten i sykefraværet, men bidraget fra økt varighet er også relativt 
stort. Frekvensen og varigheten vil kunne påvirkes forskjellig av ulike faktorer. Vi har derfor 
valgt å spile ut tre ulike dimensjoner i sykefraværet, og har kjørt regresjonene for hver av tre 
avhengige variable: antall kompenserte sykefraværsdager per yrkesaktiv, antall kompenserte 
sykepengetilfeller per yrkesaktiv og antall kompenserte sykefraværsdager per tilfelle.  
 
Blant hovedfunnene våre er at det er en klar sammenheng mellom utviklingen i sykefraværet 
og utviklingen i alderen i arbeidsstyrken i kommunene. I tråd med resultater fra andre 
analyser finner vi også en negativ sammenheng mellom utvikling i den lokale 
arbeidsledigheten og sykefravær. 
 
Ser vi i stedet på variasjonen mellom kommunene (gjennomsnitt over perioden 1993-2004), er 
ikke aldersfordelingen lenger en viktig forklaringsfaktor. Derimot kan sammensetningen av 
yrkesbefolkningen synes å ha effekt; For menn er sykefraværet lavere der hvor andelen rene 
lønnstakere er lavt (mange selvstendige). For kvinner finner vi en motsatt effekt.    
 
De store geografiske variasjonene tilsier at lokalkunnskap er viktig. God kunnskap om de 
strukturelle forholdene i den enkelte kommune er en nøkkel til økt forståelse av forbruket av 
trygdeytelser. I Oppland fylke har man tatt konsekvensen av dette. I 2004 fikk 
Fylkestrygdekontoret i Oppland utarbeidet en SINTEF-rapport (Ose (2004)) der tall for 
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sektor, næring, bedriftstype, alderssammensetning, kjønnsfordeling og sysselsetting på 
kommunenivå i Oppland presenteres sammen med tall fra sykefraværsstatistikken. Dette 
arbeidet danner grunnlaget for fylkets kvartalsvise trendrapporter for sykefraværet.  
 
Vi håper at denne rapporten og det paneldatamaterialet vi har etablert, kan være starten på et 
arbeid som etter hvert vil gi større innsikt både om hvordan sykefravær oppstår og hva som 
påvirker lengden av sykefraværene. Ønsket er å lage et verktøy som kan brukes i den 
systematiske oppfølgingen av det lokale sykefraværet på fylkes- eller kommunenivå. På 
nasjonalt nivå vil dette bidra til en mer kvalifisert overvåking av utviklingen i sykefraværet. I 
denne forbindelse vil vi vise til den modellen Den Sociale Ankestyrelse i Danmark har fått 
utarbeidet til hjelp i overvåkingen av utviklingen i tildeling av førtidspensjon. Her korrigeres 
de observerte tall i kommunene for strukturelle forhold i henhold til resultatene fra en estimert 
paneldatamodell, og man kan studere avvik fra det forventede resultat på kommunenivå. 
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1.  Innledning 
Forbruket av sykepenger varierer både over tid og mellom ulike deler av landet. I tillegg er 
det store variasjoner i sykepengeforbruk mellom ulike grupper av yrkesaktive knyttet til 
kjennetegn som alder, kjønn, yrke, næring og sektor. Det er gjort en rekke analyser som 
dokumenterer slike forskjeller. Likevel er det få som eksplisitt har sett på den geografiske 
dimensjonen i sykefraværet. I denne rapporten fokuserer  vi på de geografiske forskjellene i 
en analyse av årsaker til variasjon i sykefravær i kommunene over tid. Vi studerer hvordan 
forskjellene mellom landets kommuner i forbruk av sykepengedager kan relateres til lokale 
forhold knyttet til demografi, sosiale forhold og arbeidsmarkedet.  
 
I rapporten har vi sett på totalt sykefravær målt som antall kompenserte sykepengedager per 
yrkesaktiv. I tillegg har vi sett på frekvensen av antall sykepengetilfeller per yrkesaktiv og den 
gjennomsnittlige varigheten av sykepengetilfellene. Vi finner at noen faktorer i hovedsak 
påvirker antall tilfeller, og andre faktorer den gjennomsnittlige varigheten. I tillegg finner vi 
tilfeller der en faktor samtidig bidrar til økt antall tilfeller og redusert gjennomsnittlig varighet 
eller omvendt.  
 
Med utgangspunkt i regresjonsanalyse basert på et omfattende paneldatasett finner vi klare 
sammenhenger mellom utviklingen i sykefraværet i kommunene og utviklingen i 
aldersfordelingen i arbeidsstyrken over tid. Økt alder i arbeidsstyrken gir økt antall 
sykepengetilfeller i kommunen. 
 
I tråd med resultater fra andre analyser finner vi en negativ sammenheng mellom utvikling i 
lokal arbeidsledighet over tid og forbruk av sykepengedager. Økt registrert arbeidsledighet gir 
både redusert antall sykepengetilfeller og redusert gjennomsnittlig varighet for tilfellene. Ser 
vi på forskjellen mellom kommuner finner vi at et gjennomsnittlig høyt nivå på 
arbeidsledigheten i kommunen gjerne går sammen med kortere sykepengetilfeller for kvinner, 
men flere sykepengetilfeller per yrkesaktiv for menn. Vi finner også en sammenheng mellom 
et lavt utdanningsnivå og høyt sykefravær. Kommuner med et gjennomgående lavt 
utdanningsnivå har signifikant lengre sykepengetilfeller. 
 
Ekteskapelig status og endringer i denne kan tilsynelatende være faktorer som bidrar til å 
forklare variasjon i sykefravær. Blant annet samvarierer andel skilte i befolkningen positivt 
med antall sykepengedager per yrkesaktiv. Kvinners fruktbarhet ser også ut til å være en 
relevant forklaringsfaktor bak sykefraværet for kvinner, og da særlig antall sykepengetilfeller. 
 
I det videre presenterer vi først rammeverket for sykepenger i form av regelverk. Deretter ser 
vi på utviklingen i det totale forbruket av sykepengedager over observasjonsperioden 1993-
2004, og drøfter mulige forklaringer på denne utviklingen før vi ser mer detaljert på variasjon 
mellom fylker og kommuner. I et eget avsnitt drøfter vi mer detaljert mulige årsaker til 
sykefravær, og presenterer deretter resultater fra regresjonsanalyser2 basert på det omfattende 
datamaterialet vi har etablert til denne rapporten. Vi anbefaler avslutningsvis at dette arbeidet 
følges opp da det blant annet gir et godt grunnlag for utarbeiding av et oppfølgingsverktøy på 
sykepengeområdet. Et slikt verktøy kan også brukes ned på fylkesnivå for å overvåke 
utviklingen i sykefraværet lokalt. 
 
                                                 
2 Alle analysene er utført ved hjelp av det statistiske analyseverktøyet Stata (versjon 8.2). Vi har brukt 
regresjonsalternativet xtreg. 
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2.  Om sykepengeordningen 
Manglende arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade kompenseres helt eller delvis i mange 
land. For yrkesaktive har vi i Norge en relativt generøs ordning for inntektskompensasjon i 
form av sykepenger det første året. Etter ett års sykdom finnes det ordninger der alle, uansett 
tidligere yrkesdeltakelse, har krav på ytelser dersom vilkårene ellers er oppfylt3. Som for 
sykepenger avhenger nivået på utbetalingene i disse ytelsene også av eventuell tidligere 
pensjonsgivende inntekt, men kompensasjonsgraden er betydelig lavere. 
 
2.1  Det generelle regelverket 
Bortsett fra noen justeringer har sykepengeordningen i folketrygden vært uendret siden 
1.7.1978 og fram til 1.7.2004. Før 1978 eksisterte det et sett av ulike ordninger. Mange 
arbeidstakere hadde full lønn under sykdom som en del av avtalen med arbeidsgiver, og andre 
igjen hadde forhandlet fram et kompensasjonsnivå i nærheten av dette. Likevel hadde nær en 
fjerdedel av arbeidstakerne bare rett til ytelsen fra folketrygden. Her var 
kompensasjonsgraden forholdsvis lav, og synkende med økende inntekt4. Karenstiden var på 
tre dager. 
 
I dag kompenseres inntekter opp til et tak på seks ganger grunnbeløpet (G5) fullt ut6. Det er 
ingen karensdager for arbeidstakere, men arbeidsgivere er pliktig til å yte sykepenger de 
første 16 kalenderdagene. Gitt at de har arbeidet for arbeidsgiver i minst to måneder, har 
arbeidstakere rett til å nytte egenmelding i arbeidsgiverperioden. 
 
En arbeidstaker må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før arbeidsuførheten 
inntrådte, og må ha et inntektsgrunnlag tilsvarende minst en halv G på årsbasis. 
Vedkommende må kunne dokumentere at arbeidsuførheten skyldes sykdom eller skade. 
 
Sykepengeordningen omfatter ikke bare arbeidstakere. Ved reformen i 1978 fikk selvstendig 
næringsdrivende en obligatorisk sykepengeordning med en dekningsgrad på 65 prosent etter 
en ventetid (karenstid) på to uker7. De har også adgang til å tegne såkalt tilleggstrygd etter 
ulike alternativer når det gjelder dekningsgrad og ventetid. Frilansere er omfattet av en 
lignende ordning. Arbeidsledige som mottar dagpenger har rett til sykepenger fra første dag 
ved arbeidsuførhet. Det samme gjelder personer på ventelønn eller vartpenger. Også 
yrkesaktive som midlertidig er ute av arbeidslivet har rett til sykepenger dersom perioden 
utenfor arbeidslivet har vart under én måned. Det gjelder i tillegg spesielle regler for sjømenn, 
fiskere og vernepliktige8.  
 

3.  Kompensert sykefravær 1993-2004 
3.1  Data 
Som kilde til informasjon om utviklingen i forbruk av sykepengedager benytter vi 
Rikstrygdeverkets register over sykepengetilfeller som er direkte kompensert av 

                                                 
3 Rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon 
4 Kilde: RTVs rundskriv. Kapittel 8.1.2 Historikk. Framstillingen i dette avsnittet er i stor grad hentet fra dette 
avsnittet 
5 Per 1.3.06 er G 60699 kroner 
6 Fremdeles har imidlertid en rekke arbeidstakere tilleggsordninger; blant annet har arbeidstakere i stat og 
kommune i henhold til hovedtariffavtalen fortsatt full lønn også utover inntektstaket på seks G. Se også avsnitt 
3.3 i NOU 2000:27. 
7 16 kalenderdager fom. 1.4.1998 
8 Se folketrygdloven (Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd), kapittel 8. 
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folketrygden9. Registeret inkluderer ikke fravær i arbeidsgiverperioden, og gir heller ingen 
god mulighet for å skille mellom graderte og fulle sykmeldinger. Imidlertid gir det oss 
anledning til å gå tilbake til første halvdel av 1990-tallet, og å gjennomføre analysen på den 
delen av sykefraværet som folketrygden faktisk betaler og trygdeetaten har ansvar for. 
 
Med basis i grunnlagsdataene fra RTVs sykepengeregister har vi etablert et datamateriale som 
egner seg for analyseformål. Dataene er bearbeidet ved at individuelle sykepengetilfeller som 
følger etter hverandre med svært kort mellomrom (tre-fire dager) er skjøtt sammen til ett 
tilfelle. Deretter tar vi utgangspunkt i avsluttede tilfeller i løpet av året, noe som innebærer at 
kompenserte sykepengedager som registreres i ett år til en viss grad er forbrukt året før. Disse 
endringene gjør at det kan være mindre avvik mellom våre tall og det som er publisert i RTVs 
statistikk. I løpet av en sykepengeperiode kan det maksimalt utbetales sykepenger for 248 
dager (260 dager uten arbeidsgiverperiode); fem dager per uke.  
  
Forbruket av sykepengedager bør måles i forhold til den andelen av befolkningen som har rett 
til sykepenger. Vi har imidlertid ingen fullstendig oversikt over hvem det er som har slike 
rettigheter. Siden inntektskravet for å ha rett til sykepenger er en halv G, har vi som en 
tilnærming plukket ut alle personer med pensjonsgivende inntekt større eller lik en halv G i 
løpet av inntektsåret, og kaller disse yrkesaktive. Dette overvurderer antall personer med 
sykepengerett. Noen av de som er registrert med inntekt, kan ha brukt opp sin sykepengerett. 
Det er også sannsynlig at en del personer har rett til sykepenger bare deler av året. Dette kan 
blant annet gjelde studenter med feriejobb. Men dette har vi ikke kunnet korrigere for. 
 
Vi vet at fødselspenger er pensjonsgivende inntekt, men mottaker har ikke rett til sykepenger. 
Vi har ikke korrigert for dette. Siden 1.1.2003 er både rehabiliteringspenger og 
attføringspenger blitt pensjonsgivende inntekt. Tidsbegrenset uførestønad er også 
pensjonsgivende; den ble innført fra og med 1.1.2004. Etter at en sykepengeperiode (248 
dager) er utløpt, må en person ha vært fullt arbeidsfør i minst 26 uker for igjen å få rett til 
sykepenger. Verken rehabiliteringspengemottakere eller mottakere av tidsbegrenset 
uførestønad vil derfor kunne opparbeide ny rett til sykepenger. Mottak av attføringspenger gir 
heller ikke ny sykepengerett, og de færreste attføringspengemottakere vil dermed ha rett til 
sykepenger. Vi har skjønnsmessig korrigert for dette ved at vi har trukket ut antall 
rehabiliteringspengemottakere ved inngangen av året. Det er ikke korrigert for personer med 
tidsbegrenset uførestønad eller attføringspengemottakere. Til tross for disse svakhetene velger 
vi å betrakte vårt mål på yrkesaktivitet som det beste mål vi har som er sammenlignbart både 
over kommuner og år. Bortsett fra akkurat de tre siste årene der vi ligger litt høyere, så er 
nivået på yrkesaktive på landsbasis relativt likt det Statistisk sentralbyrås 
Arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser for arbeidsstyrken.  
 
3.2  Utviklingen i sykefraværet 
Som kompensasjon for 34,3 millioner sykefraværsdager knyttet til sykepengetilfeller avsluttet 
i 2004, ble det utbetalt 27,8 milliarder kroner fra trygdeetaten. Fordelt på 2,4 millioner 
yrkesaktive utgjør dette i gjennomsnitt 11 500 kroner og 14 sykepengedager per person. 
Rundt 17 prosent av de yrkesaktive, eller 420 000 personer ble registrert med ett eller flere 
tilfeller. I alt ble det registrert utbetalinger for over en halv million tilfeller; hver sykmeldt 

                                                 
9 Fra og med 2. kvartal 2000 publiseres også en ny, mer detaljert sykefraværsstatistikk som produseres i 
fellesskap av Rikstrygdeverket og Statistisk sentralbyrå. ( www.trygdeetaten.no / www.ssb.no ) Den er basert på 
en kombinasjon av alt legemeldt fravær og en utvalgsundersøkelse som dekker fravær ved egenmelding. 
Fraværet beregnes som tapte dagsverk på grunn av sykefravær i prosent av avtalte dagsverk. Det er da korrigert 
både for graderte sykmeldinger og deltidsarbeid. 
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hadde i gjennomsnitt 1,2 tilfeller. Antall erstattede fraværsdager er nå dobbelt så mange som i 
bunnåret 1994, og utbetalingene målt i 2004-kroner10 har steget tilsvarende. Samtidig har 
antall yrkesaktive med sykepengerett bare økt med snaue 12 prosent. 
 
Kvinner har et høyere sykefravær enn menn, og veksten i perioden vi ser på har også vært 
sterkere for kvinner. Siden det er så store forskjeller i forbruk av sykepengedager mellom 
kvinner og menn, og kvinner fremdeles har en noe annerledes tilknytning til arbeidslivet enn 
menn, ser vi det hensiktsmessig å analysere kvinner og menn hver for seg. 
 
I figur 1 nedenfor illustreres utviklingen i det kompenserte sykefraværet målt i antall dager 
per yrkesaktiv. Vi har skilt mellom dager inklusive og eksklusive dager for statsansatte. 
Bakgrunnen for dette er at sykefraværet for statsansatte ikke ble direkte kompensert før i 
2000, og noe av den totale veksten i antall sykepengedager i perioden 1993-2004 skyldes 
dette11.  De statsansatte er inkludert i yrkesaktiv befolkning gjennom hele perioden. Vi vil 
imidlertid se bort fra sykefraværet for denne gruppen i den videre gjennomgangen. 
 
Figur 1. Kompenserte sykepengedager per yrkesaktiv. Avsluttede sykepengetilfeller 1993-2004. 
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Etter at forbruket av sykepengedager per yrkesaktiv hadde sunket hvert år siden 1989, 
begynte det å stige igjen i 1995. Fram til og med 2004 har det nesten uavbrutt vært vekst i det 
gjennomsnittlige kompenserte sykefraværet per yrkesaktiv. Deler av denne veksten er 
sannsynligvis knyttet til konjunktursituasjonen12; i perioden 1993-2000 var det sterk vekst i 
økonomien, og sysselsettingen steg kraftig samtidig som ledigheten sank. Siden slutten av 
1990-tallet har imidlertid det økonomiske bildet vært mer uklart; sysselsettingen har steget 

                                                 
10 Utgiftene til sykepenger er deflatert med nasjonalregnskapets tall for lønn per normalårsverk. Kilde: SSB 
11 Statsansatte var fram til 1.1.2000 omfattet av en sentral oppgjørsordning. Før dette tidspunktet var allerede 
denne ordningen noe redusert i omfang: Da Posten og NSB gikk ut av ordningen i 1997, ble antall som var 
omfattet redusert fra ca. 170 000 til ca. 134 000 personer (Kilde: Trygdestatistisk årbok, RTV ). 
12 I en lang periode fram til slutten av 1990-tallet har sykefraværet og arbeidsledigheten hatt et motsatt forløp; 
sykefraværet har vært høyt når ledigheten har vært lav. Det har vært lansert ulike teorier for å forklare en slik 
sammenheng – de mest kjente er disiplineringsteorien og sammensetningsteorien. Se f.eks. Hauge (2005) for en 
oversikt.  
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svakt, men ledigheten har økt og den tidligere sammenhengen med utviklingen i sykefraværet 
er tilsynelatende blitt borte (figur 2). 
 
To arbeider gjennomført ved Frischsenteret basert på norske data fra 1990-tallet og 
begynnelsen av 2000-tallet, belyser disse problemstillingene på en innsiktsfull måte. 
Nordberg og Røed (2003) finner klare sammenhenger mellom konjunktursituasjonen og 
sykefraværet i perioden 1992-1999. I tillegg til disiplinering og sammensetning presenterer de 
stress i form av høyere krav til arbeidstaker som forklaringsfaktorer knyttet til det økende 
sykefraværet ved fallende arbeidsledighet. Røed og Fevang (2005) har tilgang til nyere data, 
og ser på effekten av organisasjonsendringer på sykefraværet. Selv om den økende 
arbeidsledigheten etter 1999 skulle tilsi et lavere sykefravær, kan muligens omfanget av 
omstillinger både i privat og offentlig sektor i denne perioden være en forklaring på at 
sykefraværet har fortsatt å øke. Blant annet finner vi en kraftig økning i antall konkurser i 
første halvdel av 2000-tallet. At det er en sammenheng mellom omstilling og sykefravær 
bekreftes også av andre undersøkelser basert på norske data. Se bl.a. Kolstad (2005). 
 
Figur 2. Registrerte arbeidsledige og personer på tiltak i prosent av yrkesaktive 1992-2004. Antall 
sykepengedager per yrkesaktiv, avsluttede tilfeller 1993-2004. Eksklusive statsansatte  
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Men det har også skjedd andre ting i løpet av de siste 10-15 årene som kan ha påvirket 
utviklingen i det observerte sykefraværet. Blant annet har det vært satt i gang en rekke tiltak 
fra myndighetenes side og fra partene i arbeidslivet både for å dempe veksten i sykefraværet, 
men også for å bidra til at personer med dårlig helse kan beholde tilknytningen til arbeidslivet. 
 
3.3  Endringer i lover og regler 
Etter en periode med sterk vekst i sykefraværet på slutten av 1980-tallet, ble det gjennom hele 
1990-tallet gjennomført regelendringer som hadde til hensikt å bedre oppfølgingen av 
sykmeldte både fra trygdekontorenes og legenes side slik at flere kunne vende tilbake til 
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arbeid13. Det ble også satt større krav til oppfølging fra arbeidsgiveres side. Allerede i 1988 
innførte man Sykmeldingsattest II etter åtte uker. Fra 1.1.1991 mistet arbeidsledige retten til å 
få sykepengene beregnet ut fra tidligere inntektsgrunnlag; sykepengene blir nå utbetalt med 
samme beløp som dagpengene. Senere samme år innførte man en ordning med friskmelding 
til arbeidsformidling hvor man kunne beholde sykepengene i inntil 12 uker mens man var 
tilmeldt arbeidsformidlingen og lette etter nytt arbeid tilpasset helsen. Fra 1.9.1991 innførte 
man sanksjonsmuligheter overfor leger med en antatt uforsvarlig sykmeldingspraksis. 
 
To utvalg,  NOU 1990:17 og 23 om henholdsvis uførepensjon og sykelønnsordningen, tok 
opp problemet med en stadig økende tendens til utstøting og utestengning fra arbeidslivet. 
Dette arbeidet ble fulgt opp i Attføringsmeldingen i 1992. Med utgangspunkt i disse 
dokumentene ble en rekke tiltak satt i verk fra og med 1.7.199314:  Man innskjerpet de 
medisinske vilkårene for rett til sykepenger; sykepenger skal ikke utbetales dersom 
arbeidsuførheten skyldes sosiale eller økonomiske problemer. Etter 12 ukers sykmelding skal 
forsatt utbetaling bekreftes med et særskilt vedtak i trygdekontoret for å sikre at vilkårene er 
oppfylt. Det ble åpnet for utbetaling av sykepenger i forbindelse med aktivisering og 
arbeidstrening i egen bedrift i inntil 12 uker; såkalt "aktiv sykmelding". Samtidig fikk 
arbeidsgiverne plikt til å redegjøre for muligheter for tiltak på arbeidsplassen. Internt i 
trygdeetaten ble det økt fokus på aktivisering av sykmeldte og bruk av gradert sykmelding. 
 
Sykefraværet steg hvert år etter 1994. Som et ledd i en budsjettmessig innstramming i 1999 
ble kravet til minsteinntekt hevet fra 0,5 G til 1,25 G fra og med 1.1.dette året. Begrunnelsen 
var at man ville innrette sykepengeordningen mer mot "yrkesaktive med en arbeidsinntekt 
som vesentlig bidrar til selvforsørgelse" (Ot.prp. nr. 4 (1998-99)). Fordi endringen slo "sosialt 
uheldig ut for enkelte grupper" (St.prp. nr 67 (1998-99)) ble endringen reversert med virkning 
fra 1.1.2000. I figur 1 ser vi at antall kompenserte sykepengedager per yrkesaktiv kvinne 
faktisk reduseres i 1999. 
 
IA-avtalen ble inngått i 2001, og fra da av og fram til 2004 var sykelønnsordningen stort sett 
fredet. Fra 1. januar 2004 kom noen mindre justeringer. Man økte kravet til opptjeningstid for 
sykepenger fra to til fire uker, og tiden man beholdt sykepengerettigheten som inaktiv ble 
redusert fra tre til én måned. Mer omfattende endringer ble gjennomført i reglene om 
sykmelding fra 1.7.2004. Disse endringene kom som en konsekvens av at partene bak IA-
avtalen ønsket økt ansvar både fra arbeidsgivere og arbeidstakere sin side i forhold til å 
forebygge sykefravær og tilrettelegging for raskere retur til arbeid. Legene fikk tydeliggjort 
sin rolle i og med at de skulle legge økt vekt på arbeidsmulighetene ved sykdom. Innvilgelse 
av søknad om sykepenger er nå knyttet til strenge krav til aktivitet fra pasientens side. Vår  
offisielle sykefraværsstatistikk viser at sykefraværet gikk betydelig ned umiddelbart etter 
denne endringen, for så å gå noe opp igjen. Men vi klarer ikke å identifisere effekten av disse 
endringene i denne rapporten.   
 
3.4  Partene i arbeidslivet 
Fra myndighetenes side er det blitt stilt stadig større krav til arbeidsgivernes rolle i oppfølging 
av sykefraværet. For ytterligere å bevisstgjøre arbeidsgiverne i forhold til å forebygge 
sykefravær ble arbeidsgiverperioden økt fra 14 til 16 kalenderdager fra og med 1.4.1998. 
Samtidig har partene i arbeidslivet vært opptatt av sykefraværet i lang tid. Allerede i 1990 
inngikk LO og NHO et samarbeid der målet var å redusere sykefraværet med 20 prosent i 
løpet av tre år. Dette målet ble oppfylt. For å støtte opp om innsatsen partene i arbeidslivet 
                                                 
13 En liste over regelendringer på sykepengeområdet fra 1992 og framover er gitt i vedlegg 1 
14 Se Ot.prp. nr. 64 (1992-93) 
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gjorde for å redusere sykefraværet, ble det i 1994 bevilget 10 mill kr over statsbudsjettet til 
programmet  "Forsøksvirksomhet i trygdesektoren - samarbeid mellom trygdeetaten og 
arbeidslivet for å forebygge og redusere sykefraværet" (Forsøksvirksomheten)15. Programmet 
er siden videreført med tilsvarende bevilgninger over statsbudsjettet. 
 
Etter 1993 ble det ikke satt noen konkrete mål før avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble 
inngått 3.10.2001. I tilknytning til IA-avtalen ble det lagt ytterligere vekt på tiltak som aktiv 
sykmelding og bruk av graderte sykmeldinger. Resultatene fra undersøkelser av effekten av 
disse tiltakene gir grunn til å tro at bruken av aktiv sykmelding har bidratt til å øke det 
registrerte sykefraværet, i hvert fall på kort sikt. Scheel (2002) konkluderer med at bruk av 
aktiv sykmelding overfor ryggpasienter ikke har noen målbar effekt. Analyser gjennomført i 
RTV kan tyde på at aktiv sykmelding øker sykefraværet på kort sikt, men at det reduserer 
sannsynligheten for fravær og kanskje også overgang til uførepensjon på lenger sikt. Se Kann 
og Kolstad (2003) og Kolstad (2004). 
 
3.5  Sykepenger – antall tilfeller og gjennomsnittlig varighet per tilfelle 
Fra bunnåret 199416 og til 2004 økte antall sykepengedager (eksklusive sykepenger for 
statsansatte) med i overkant av 95 prosent. Sterkest vekst finner vi hos kvinner, med over 105 
prosent. Veksten for menn ligger i underkant av 85 prosent, og fra et lavere nivå. Denne 
veksten i antall sykepengedager skyldes en kombinasjon av vekst i antall sykepengetilfeller 
og den gjennomsnittlige varigheten per tilfelle. Antall sykepengetilfeller øker med i overkant 
av 45 prosent. Dersom varigheten per tilfelle hadde vært på 1994-nivå, ville veksten i antall 
sykepengedager vært redusert til under halvparten. Holder vi antall tilfeller i 1994 konstant, 
finner vi at økningen i gjennomsnittlig varighet alene forklarer noe over en tredjedel av 
veksten. Den resterende andelen av veksten skyldes kombinasjonen av økt varighet og økt 
antall tilfeller.  
 
Tabell 1. Frekvens og varighet av kompenserte sykepengetilfeller 1994-2004. Avsluttede tilfeller. 
Eksklusive statsansatte. Vekst i prosent. 
 I alt Kvinner Menn 
 

Nivå 1994 

Prosentvis 
vekst 

1994-2004 Nivå 1994

Prosentvis 
vekst 

1994-2004 Nivå 1994 

Prosentvis 
vekst 

1994-2004
Antall dager per 
yrkesaktiv 7,8 75,7 9,2 81,4 6,7 67,5 
Frekvens - antall tilfeller 
per 100 yrkesaktive 15,6 30,3 18,5 34,8 13,0 23,8 
Varighet - antall dager 
per tilfelle 50,4 34,8 49,8 34,5 51,1 35,4 
Antall sykepengedager 
(1 000 dager) 16 950 96,4 9 192 106,6 7 758 84,3 
 
Antall sykepengetilfeller 336 583 45,7 184 620 53,5 151 963 36,1 
Kilde: RTV 
 
Vi finner klare strukturelle forskjeller i sammensetningen av sykefraværet mellom kvinner og 
menn. Mens antall tilfeller i 1994 er mye høyere for kvinner enn for menn, er varigheten per 
tilfelle relativt lik, eller heller litt lenger for menn. Utviklingen i perioden 1994-2004 bekrefter 
dette mønsteret: Veksten i gjennomsnittlig varighet ligger på rundt 35 prosent for både 
                                                 
15 Fotnote: www.trygdeetaten.no > arbeidsliv > forsøksvirksomheten 
16 Observasjonsperioden i datamaterialet er 1993-2004. I en rekke sammenligninger finner vi det hensiktsmessig 
å starte i 1994 siden sykefraværet da var på det laveste.  
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kvinner og menn, men mens antall tilfeller for kvinner øker med nærmere 55 prosent, er 
tilsvarende tall for menn i overkant av 35 prosent. Det høye sykefraværet for kvinner består 
altså av flere, men litt kortere tilfeller enn for menn, og denne tendensen videreføres. 
 
I det følgende vil vi fokusere på disse tre aspektene ved fraværet; totalt antall sykepengedager, 
antall tilfeller og varighet per tilfelle. De to første vil sees i forhold til antall yrkesaktive, og vi 
vil betegne antall tilfeller per yrkesaktiv som frekvens av sykefravær.  
 
3.6  Sykefravær og alder 
Utviklingen i arbeidsstyrkens alderssammensetning har bidratt til veksten i sykefraværet. 
Sykefraværet øker med alderen; allerede hos 50-åringene finner vi et markert høyere forbruk 
av sykepengedager. I perioden 1994-2004 har vi nettopp hatt en sterk vekst i andelen 
yrkesaktive mellom 50 og 60 år, og en tilsvarende nedgang for andelen mellom 20 og 30 år. I 
1994 utgjorde de yrkesaktive under 30 år 27,1 prosent av totalt antall yrkesaktive. I 2004 var 
denne andelen sunket til 22,6 prosent. Yrkesaktive mellom 50 og 60 år økte derimot sin andel 
i arbeidsstyrken fra 15,6 prosent til 20,2 prosent. For de andre aldersgruppene er det bare 
mindre endringer. 
 
Tabell 2. Yrkesaktive etter alder og kjønn. Prosentvis fordeling 1994 og 2004. 
 I alt Kvinner Menn 
 1994 2004 1994 2004 1994 2004 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
18-24 år 13,5 11,9 13,9 12,3 13,1 11,5 
25-29 år 13,6 10,7 13,7 10,8 13,6 10,7 
30-34 år 12,9 12,8 12,8 12,9 13,0 12,8 
35-39 år 12,8 13,3 12,8 13,2 12,8 13,3 
40-44 år 12,3 12,2 12,5 12,2 12,2 12,1 
45-49 år 12,5 11,6 12,6 11,7 12,5 11,4 
50-54 år 9,1 10,5 9,1 10,5 9,1 10,5 
55-59 år 6,5 9,7 6,4 9,5 6,6 10,0 
60-61 år 2,1 3,0 2,0 2,9 2,1 3,2 
62+ år 4,6 4,2 4,3 4,0 4,9 4,4 
Kilde: RTV 
 
En tendens de siste 10 årene er imidlertid en relativt sterk vekst i sykefraværet for yngre 
yrkesaktive. Mens antall sykepengedager per yrkesaktiv mann øker i gjennomsnitt med 67,5 
prosent fra 1994 til 2004, er veksten på over 80 prosent for menn under 45 år. For kvinnelige 
yrkesaktive er veksten høyest i aldersgruppen 30-49 år.  
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Figur 3. Kompenserte sykepengedager per yrkesaktiv etter alder. Avsluttede tilfeller 1993-2004. 
Eksklusive dager for statsansatte. 
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Som det framgår av figur 3 har kvinner et høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper. 
Dette skyldes i hovedsak at kvinner har flere sykepengetilfeller enn menn. Innenfor den 
enkelte aldersgruppe er den gjennomsnittlige varigheten av sykepengetilfellene ganske lik for 
kvinner og menn. 
 
Figur 4. Kompenserte sykepengedager per tilfelle etter alder. Avsluttede tilfeller 1993-2004. 
Eksklusive dager for statsansatte. 
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Den gjennomsnittlige varigheten av sykepengetilfellene øker jevnt med alderen. Veksten i 
varighet i de yngre aldersgruppene (opp til 30-35 år) har imidlertid vært sterkere for menn enn 
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for kvinner. En hypotese kan være at det i disse aldersgruppene har vært en sterk økning i 
sykepengetilfeller innenfor diagnosegrupper med spesielt lang varighet.  
 
Figur 5. Kompenserte sykepengetilfeller per yrkesaktiv etter alder. Avsluttede tilfeller 1993-2004. 
Eksklusive dager for statsansatte. 
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Forholdet mellom kjønnene er noe annerledes når det gjelder antall tilfeller. Allerede fra 
midten av 20-årene finner vi høy frekvens av sykepengetilfeller for kvinner, og det er liten 
forskjell mellom aldersgruppene. Dette kan være et tegn på at frekvensen av 
svangerskapsrelaterte sykefravær er høy og bidrar til høyt sykefravær blant unge kvinner. 
Spredningen i frekvens av sykepengetilfeller etter alder er klart større for menn.  
 
3.7  Sykepenger og diagnose 
Både frekvens og varighet av sykepengetilfeller vil variere med diagnosemønsteret. Våre data 
inneholder ikke diagnose, men slike data rapporteres i Trygdestatistisk årbok17. Disse tallene 
viser at menn har en større andel av sykepengetilfellene enn kvinner innen diagnosene 
muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og sykdommer i 
fordøyelsesorganene. Hos kvinner finner vi en overhyppighet innen mentale lidelser og "andre 
diagnoser" – en diagnosegruppe som blant annet inneholder svangerskapsrelaterte 
sykdommer. 
 
I følge tallene fra Trygdestatistisk årbok har det vært en vekst i antall sykepengetilfeller for 
arbeidstakere (her inklusive statsansatte) på 79,2 prosent fra 1994 til 2004. Figur 6 viser antall 
tilfeller (målt i 1000 tilfeller) i de to årene18. Det har vært vekst i alle hovedgruppene av 
diagnoser. Sterkest prosentvis vekst finner vi i gruppen "mentale lidelser" der antall tilfeller 
mer enn tredobles i løpet av ti år. For både kvinner og menn utgjorde veksten i mentale 

                                                 
17 Tabell 6.16 
18 Diagnosegruppen "uoppgitt" er utelatt i figurene, men er med i den totale vekstraten. I 1994 utgjorde den 6,6 
prosent av tilfellene, men i 2004 var den nesten eliminert. Vi vet ikke nøyaktig hvordan dette påvirker veksten i 
de andre diagnosegruppene. 
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lidelser mellom 25 og 30 prosent av den totale veksten i antall sykepengetilfeller til tross for 
at denne gruppen i utgangspunktet bare var knyttet til rundt 10 prosent av tilfellene.  
 
Figur 6. Kompenserte sykepengetilfeller  etter diagnosegruppe. Avsluttede sykepengetilfeller for 
arbeidstakere inklusive statsansatte.  
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En stor del av totalveksten kan også tilskrives vekst innenfor diagnosegruppen 
muskel/skjelett-sykdommer. I 1994 utgjorde sykepengetilfeller knyttet til denne gruppen 
henholdsvis 45,6 prosent av tilfellene for kvinner og 52,6 prosent for menn. Selv om antall 
tilfeller steg kraftig, var andelene ti år senere redusert til henholdsvis 39,6 og 49,7  prosent. 
For kvinner er bidraget fra gruppen "andre diagnoser" også relativt stort. Andelen 
sykepengetilfeller med "andre diagnoser" økte fra 21 prosent i 1994 til nær 25 prosent i 2004. 
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Figur 7. Varighet  etter diagnosegruppe. Avsluttede sykepengetilfeller for arbeidstakere inklusive 
statsansatte.  
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Som det framgår av figur 7 har veksten i antall sykepengetilfeller i hovedsak kommet 
innenfor diagnosegrupper med lang gjennomsnittlig varighet. Den gjennomsnittlige 
varigheten øker innenfor stort sett alle diagnosegrupper, men minst innenfor hjerte/kar-
sykdommer og sykdommer i nervesystemet der varigheten i utgangspunktet var lengst. 
 
3.8  Sykefravær og yrkesstatus 
I denne rapporten inkluderer vi kompensert sykefravær for alle grupper med rett til 
sykepenger, men som før esklusive de statsansatte.. Vi vil her se nærmere på hvordan 
forbruket av sykepengedager er fordelt mellom tre hovedgrupper av yrkesaktive; 
arbeidstakere, arbeidsledige og "andre". Den siste gruppen inkluderer blant annet alle 
selvstendig næringsdrivende og frilansere. Vi har ingen tilsvarende oppdeling av de 
yrkesaktive, og kan derfor ikke vise fordelingen av dager per yrkesaktiv. Tabell 3 viser 
fordelingen av sykepengedager etter yrkesstatus i 1994, og den prosentvise veksten innen hver 
gruppe i perioden 1994-2004. 
 
Tabell 3. Kompenserte sykepengedager 1994-2004. Avsluttede tilfeller eksklusive statsansatte. 
 I alt Kvinner Menn 
 

Andel av 
dagene 
1994 

Prosentvis 
vekst 
1994-
2004 

Andel av 
dagene 
1994 

Prosentvis 
vekst 
1994-
2004 

Andel av 
dagene 
1994 

Prosentvis 
vekst 
1994-
2004 

I alt 100,0 96,4 100,0 106,6 100,0 84,3 
 
Arbeidstakere 78,9 115,9 84,7 121,7 72,0 107,8 
 
Arbeidsledige 7,1 -3,1 6,7 -8,3 7,5 2,5 
Andre (inkludert 
selvstendige) 14,1 36,9 8,6 47,4 20,5 31,7 
Kilde: RTV 
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Arbeidstakere utgjør den klart største gruppen av forbrukere av sykepengedager. Likevel ble i 
overkant av 20 prosent av sykepengedagene for menn i 1994 utbetalt til gruppen som blant 
annet inkluderer selvstendig næringsdrivende og frilansere. I 2004 hadde rundt 7000 
selvstendig næringsdrivende tegnet tilleggsforsikring som gav enten 65 eller 100 prosents 
dekning fra første dag19. Dette utgjør bare en mindre andel av denne gruppen.  
 
I 1994 var sysselsettingen lav og ledigheten høy. Dette avspeiles i forbruket av 
sykepengedager for arbeidsledige. Arbeidsledige har rett til sykepenger dersom de mottar 
dagpenger, og de kompenseres fra første dag. For antall ledige skulle vi observere flere 
sykepengetilfeller enn for arbeidstakere, siden vi også får med tilfellene som er kortere enn 
arbeidsgiverperioden. Samtidig blir alle tilfeller utover 16 kalenderdager regnet med fra første 
dag.  
 
Figur 8.  Kompenserte sykepengedager 1993-2004 etter yrkesgruppe. Prosentvis andel av totalt 
antall sykepengedager. Avsluttede tilfeller eksklusive statsansatte. 
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I takt med veksten i sysselsettingen økte arbeidstakeres andel av sykepengedager gjennom 
hele 1990-tallet. Ved inngangen til 2000 lå andelen på nær 92 prosent for kvinner og nær 82 
prosent for menn. Veksten i antall sykepengedager kommer i hovedsak fra vekst knyttet til 
denne gruppen. Arbeidsledige har hatt en liten nedgang i antall sykepengedager i perioden fra 
1994 til 2004 sett under ett. Figur 8 viser imidlertid at deres andel av sykepengedagene nå er i 
ferd med å stige igjen etter en lang periode med nedgang. 
 
I figur 9 viser vi utviklingen i gjennomsnittlig varighet av sykepengetilfellene etter 
yrkesstatus.  
 

                                                 
19 Kilde: Trygdestatistisk årbok 2005, tabell 6.17. 
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Figur 9. Gjennomsnittlig varighet av kompenserte sykepengetilfeller etter yrkesstatus. Avsluttede 
tilfeller 1993-2004. Eksklusive statsansatte. 
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Den gjennomsnittlige varigheten av sykepengetilfellene har økt noe mer for ledige enn for de 
andre gruppene. Samtidig er det store variasjoner fra år til år, noe som sannsynligvis skyldes 
at dette er en relativt liten gruppe. Gruppen "andre" viser kortere gjennomsnittlig varighet og 
svakere utvikling i varighet enn de andre gruppene. Siden midten av 1990-tallet  har denne 
gruppens andel av sykepengedagene og –tilfellene sunket. Uten at vi kan tallfeste dette, kan 
det se ut til at omfordelingen mellom yrkesgruppene har bidratt noe til det økte sykefraværet 
det siste tiåret. 
  

4.  Geografi og utvikling i sykefraværet 
4.1  Fylkesvise sammenligninger 
Den kraftige veksten i sykefraværet i perioden 1994 til 2004 finner vi igjen over hele landet. I 
figur 10 under har vi sammenlignet det fylkesvise nivået på antall kompenserte 
sykepengedager per yrkesaktiv i henholdsvis 1994 og 2004. For å få sammenlignbare tall har 
vi også her tatt bort statsansatte arbeidstakere i 2004. Andelen statsansatte i 2004 varierer en 
del mellom fylkene. Spesielt stor var andelen i Troms, men også i Finnmark og Oslo betyr 
denne gruppen mye, og vi ville overvurdert veksten i disse fylkene relativt til de andre dersom 
vi ikke hadde korrigert for de statsansatte. Som det framgår av figur 1 er forskjellen målt i 
antall sykepengedager med og uten statsansatte også større for kvinner enn for menn. 
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Figur 10. Kompenserte sykepengedager per yrkesaktiv. Avsluttede tilfeller eksklusive statsansatte 
1994 og 2004. Fylke 
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I figur 10 er fylkene rangert etter nivået på sykefraværet i 2004. Søylene viser nivået i 1994 
og økningen fra 1994 til 2004. Gjennom denne perioden med kraftig vekst har det skjedd 
noen endringer i rekkefølgen, og særlig for kvinner. Likevel er det relativt høy grad av 
samvariasjon20 mellom det fylkesvise sykefraværet i henholdsvis 1994 og 2004. Det laveste 
sykefraværet for begge kjønn i begge år finner vi i Rogaland. I tillegg er Sogn og Fjordane, 
Hordaland, Oslo og Akershus fylker som har beholdt sitt lave sykefravær relativt sett. I 
motsatt ende finner vi blant annet Østfold, Hedmark, Telemark, Nordland og Troms, men her 
har det vært større endringer i rekkefølgen. 
 
I 1994 varierte antall sykepengedager (eksklusive dager for statsansatte) per kvinnelig 
yrkesaktiv fra 6,9 dager i Rogaland til 11,1 dager i Troms. Ti år etter finner vi det høyeste 
nivået i Østfold med 19,5 dager mot 13,0 dager i Rogaland. For menn finner vi i 1994 
henholdsvis 4,9 dager i Rogaland mot 8,5 dager i Hedmark, og i 2004 14,3 dager i Finnmark 
mot 8,1 dager i Rogaland. Nivået på forbruket av sykepengedager per yrkesaktiv mann i 
Rogaland i 2004 er altså ganske likt det vi fant i fylkene med høyest forbruk i 1994.  
 
For kvinner har veksten i sykefraværet målt i dager vært sterkest i Nord-Trøndelag, Vestfold 
og Østfold. Økningen er på rundt ni dager; i Vestfold er dette en fordobling av sykefraværet. 
Nær en dobling av sykefraværet har vi også hatt i Akershus og Hordaland; to fylker som i 
utgangspunktet hadde et relativt lavt sykefravær. Lavest prosentvis vekst finner vi i Troms og 
Oslo som sammen med Rogaland også har den laveste veksten målt i antall dager. 
 
For menn finner vi sterkest vekst målt i dager i Finnmark, Nord-Trøndelag, Nordland og 
Østfold. Økningen er i underkant av seks dager. Den største prosentvise veksten har Nord-
                                                 
20 Korrelasjonskoeffisienten er 0,85 for kvinner og 0,93 for menn. 
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Trøndelag, Vestfold og Finnmark hatt, med vekstrater mellom 82 og 86 prosent. Lavest 
prosentvis vekst for menn finner vi i Aust-Agder, Hedmark og Oslo. Målt i dager er økningen 
minst i Oslo og Rogaland. 
 
4.2  Frekvens og gjennomsnittlig varighet av sykepengetilfeller 
I figur 11 presenteres fylkene i samme rekkefølge som i figur 10; nemlig etter nivået på antall 
sykepengedager per yrkesaktiv i 2004. For kvinner er det stort sett slik at fylker med høyt 
forbruk av sykepengedager også har gjennomsnittlig lange tilfeller. Unntak her er Finnmark 
som både i 1994 og 2004 har de desidert korteste tilfellene. De lengste tilfellene finner vi 
begge år i Agder-fylkene. Den laveste veksten i gjennomsnittlig varighet for kvinner finner vi 
i Troms, med bare 15 prosent. Sterkest økning finner vi i Vestfold, med i overkant av 50 
prosent. 
 
Også for menn er det en viss sammenheng mellom forbruk av sykepengedager og 
gjennomsnittlig varighet. Kortest varighet av sykepengetilfeller finner vi i Sogn og Fjordane, 
Hordaland og Rogaland, men tilfellene er også relativt korte i Nordland, Troms og Finnmark. 
De lengste tilfellene finnes begge år i Aust-Agder. Prosentvis øker varigheten minst i Troms 
og mest i Sogn og Fjordane. 
 
Figur 11. Kompenserte sykepengedager per tilfelle. Avsluttede tilfeller 1994 og 2004 eksklusive 
statsansatte. Fylkene er vist i samme rekkefølge som i figur 10  
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Høyt fravær målt i antall dager per yrkesaktiv, og gjennomsnittlig kort varighet per tilfelle 
skulle tilsi mange tilfeller. Både i Finnmark i 1994 og i Finnmark og Troms i 2004 finner vi 
spesielt høy frekvens av sykepengetilfeller. Aust-Agder ligger derimot på nivå med 
lavforbruksfylkene Rogaland og Oslo når det gjelder antall tilfeller for kvinner, og relativt 
lavt også for menn. Slike strukturelle særtrekk kan være indikasjoner på ulike vilkår i fylkene, 
og det er en utfordring å finne gode forklaringer på dette.  
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Figur 12. Antall sykepengetilfeller per yrkesaktiv. Avsluttede tilfeller 1994 og 2004 eksklusive 
tilfeller for statsansatte. Fylkene er vist i samme rekkefølge som i figur 10 
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4.3  Kommunevise variasjoner 
Av de 434 kommunene i Norge er mange ganske små. Naturlig nok er det derfor mye større 
spredning i det observerte sykefraværet på dette nivået. I 1994 varierte antall sykepengedager 
per yrkesaktiv kvinne fra 3,4 i Rømskog kommune i Østfold til 21,0 dager i Torsken (en 
utpreget fiskerikommune) i Troms. For menn varierte sykefraværet fra 0,0 i Utsira kommune i 
Rogaland til 21, 5 dager i Torsken. Utsira kommune hadde registrert 217 innbyggere i 1994, 
og er Norges minste kommune. Rømskog hadde 639 innbyggere, og Torsken 1245.  
 
Ser vi i 2004 bort fra statsansatte, er laveste observasjon for kvinner i Tustna kommune i 
Møre og Romsdal, med et nivå på 8,1 sykepengedager per yrkesaktiv. Den høyeste finner vi i 
Ballangen kommune i Nordland, med gjennomsnittlig 30,6 dager. For menn finner vi 
henholdsvis 1,4 dager i Utsira, og 25,7 dager i Ibestad kommune i Troms. Bortsett fra 
Ballangen kommune har alle disse ekstremkommunene under 2500 innbyggere. 
 
For å illustrere effekten av kommunestørrelse på spredningen i datamaterialet har vi i figur 13 
plottet antall sykepengedager per yrkesaktiv i 1994 mot antall sykepenger per yrkesaktiv i 
2004. Det første plottet viser alle kommunene for henholdsvis kvinner og menn. Deretter har 
vi suksessivt fjernet kommuner med henholdsvis 1500, 2000 og 2500 innbyggere, og vi ser at 
ekstremobservasjonene delvis blir borte. Det fremgår imidlertid også av figurene at selv om 
de aller fleste kommunene hadde et høyere sykefravær i 2004 enn i 1994, så finner vi noen få 
kommuner med omtrent samme nivå i begge årene. 
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Figur 13. Kompenserte sykepengedager per yrkesaktiv. Avsluttede tilfeller 1994 og 2004. 
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I figur 14 illustreres kommunevis spredning innen hvert fylke i forbruket av sykepengedager 
per yrkesaktiv i 2004. Fylkene er også her presentert i samme rekkefølge som i figur 10; dvs 
etter gjennomsnittlig antall sykepengedager per yrkesaktiv i fylket i 2004.  
 
Figur 14. Kommunevis variasjon i antall sykepengedager per yrkesaktiv. Avsluttede tilfeller 
eksklusive statsansatte 2004.  Fylkene er vist i samme rekkefølge som i figur 10. 
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Det kommunevise fraværet er rangert i stigende rekkefølge innen hvert fylke. Boksen i midten 
omfatter de 50 prosent midterste observasjonene innen fylket. Midtstreken i boksen er 
medianen, dvs den midterste observasjonen. Den venstre loddrette streken angir sykefraværet 
til den kommunen i fylket der 25 prosent av observasjonene ligger lavere, og den høyre 
loddrette streken den kommunen der 25 prosent av observasjonene ligger høyere. De 
heltrukne, vannrette strekene på hver side angir observasjoner med verdier innenfor et 
variasjonsområde på 3/2 av differansen mellom ytterkantene på boksen. Observasjoner som 
ligger utenfor dette igjen er merket med prikker. Oslo er merket med en strek, her er det bare 
én observasjon. 
 
Figuren viser at vi har høye og lave sykefraværsrater i alle fylker. Spredningen innen et fylke  
kan være stor, og det er sannsynlig at den er større jo flere små kommuner fylket har. Likevel 
er det noen systematiske trekk. Studerer vi medianen, vet vi at halvparten av kommunene i 
fylket har fraværsrater lik eller lavere enn dette nivået. For kvinner finner vi at bortsett fra i 
Rogaland er det Aust-Agder og Finnmark som har den laveste medianen i 2004. De fleste 
kommunene i Vest-Agder, og alle kommunene i Vestfold har et forbruk av sykepengedager 
per yrkesaktiv som ligger over medianverdien i Finnmark. Finnmark er også spesielt i og med 
at medianen for menn her ligger over medianen for kvinner. 
 
For ytterligere å illustrere variasjon på kommunenivå vil vi presentere utviklingen i 
sykefraværet for kvinner over tid i alle kommunene i Rogaland; fylket med det desidert 
laveste sykefraværet. I figur 15 under vises utviklingen i antall sykepengedager per yrkesaktiv 
kvinne for alle de 27 kommunene i fylket. 
 
Figur 15.  Kommunevist sykefravær. Kompenserte dager per yrkesaktiv kvinne. Avsluttede tilfeller 
1993-2004 eksklusive statsansatte. Rogaland. 
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Siden den årlige variasjonen er så stor i mange av de små kommunene, har vi i figur 16 
sammenlignet de gjennomsnittlige fraværsratene over periodene 1993-1998 og 1999-2004. 
Her fremgår det at kommuner med høyt nivå på sykefraværet i den første perioden i stor grad 
også har høyt sykefravær i neste periode.  
 
Figur 16. Gjennomsnittlig sykefravær i periodene 1993-1998 og 1999-2004. Alle kommuner. 
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4.4  Sykefravær og strukturelle trekk i  kommunene 
I det neste kapitlet vil vi gå nærmere inn på årsaker til sykefravær, og hva som muligens kan 
forklare både de forskjellene vi ser mellom kommunene, og variasjonen i sykefraværet over 
tid. Vi vil konsentrere oss om strukturelle forhold i kommunene, og holder oss til kjennetegn 
som kan måles. I dette arbeidet trekker vi på analyser av geografiske forskjeller som er 
gjennomført i det daværende Riksförsäkringsverket i Sverige. Både tilnærmingsmåten og 
metoden som anvendes i denne rapporten kan man finne igjen i de svenske arbeidene; først og 
fremst i RFV Analyserar (2004).  
 

5.  Årsaker til variasjon i sykefravær 
Beskrivelsen foran viser hvordan det gjennomsnittlige forbruket av sykepengedager per 
yrkesaktiv varierer mellom fylker og kommuner. På fylkesnivå er nivåforskjellene relativt 
permanente; vi finner stort sett igjen den samme utviklingen over tid i alle fylkene. Når det 
gjelder kommunene er mønsteret mer variert, men hovedtrekket er likevel vekst i den 
perioden vi ser på, og at nivåforskjellene opprettholdes i stor grad. 
 
Det eksisterer en del forskning på årsaker til sykefravær, og vi vil benytte oss av denne 
kunnskapen i formuleringen av en enkel forklaringsmodell. Den mest oppdaterte 
kunnskapsoversikten over årsaker til sykefravær har vi funnet i et spesialnummer av 
Scandinavian Journal of Public Health fra høsten 2004. Dette er en serie artikler som 
tilsammen utgjør en rapport bestilt av "Statens beredning för medicinsk utvärdering" i 
Sverige. I to artikler av Peter Allebeck og Arne Mastekaasa (2004a og b) presenteres en 
oversikt over det teoretiske grunnlaget, og en vurdering av publiserte vitenskapelige arbeider 
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på området. I vår presentasjon og diskusjon i dette og de neste kapitlene vil vi blant annet 
trekke på disse artiklene. 
 
Mye av kunnskapen om årsaker til sykefravær er knyttet til individer og individuelle 
kjennetegn. Når vi her skal forsøke å forklare variasjon i sykepengeforbruk på kommunenivå, 
vil vi blant annet ta utgangspunkt i det vi vet om slike sammenhenger. Likevel er det som 
regel ikke slik at sammenhenger på kommunenivå kan gis tolkning på individnivå. Det er for 
eksempel dokumentert en sammenheng mellom en persons utdanningsnivå og visse typer 
helseproblemer. Selv om vi finner en sammenheng mellom lavt utdanningsnivå og høyt 
forbruk av sykepengedager i kommunene, kan vi ikke automatisk slutte at de lavt utdannede i 
kommunen har høyt sykefravær. 
 
Arbeidsuførhet som fører til fravær kompensert av folketrygden skal være forårsaket av 
sykdom eller skade, og dette skal dokumenteres av en lege. I første omgang kan vi derfor lete 
etter årsaker til sykefravær i faktorer som enten bidrar til eller kan forebygge sykdom og 
skade. I en gitt kommune kan det være opphopning av forhold som fører til økt sykelighet, 
men også det motsatte. Som eksempler kan nevnes livsstil og levekår i befolkningen, og 
påvirkning gjennom omgivelsene i form av arbeidsmiljø og forurensning. Igjen er det slik at 
vi har en del kunnskap om sammenhenger på individnivå, men vi vet lite om mer aggregerte 
effekter. 
 
Når sykdom eller skade oppstår, vil ulike forhold avgjøre hvorvidt en person i arbeidsstyrken 
regnes som arbeidsufør. I utgangspunktet er det den enkelte som selv må vurdere dette. Av 
ulike grunner kan en person ønske å framstå som frisk selv om vedkommende er syk. Den 
såkalte disiplineringshypotesen er basert på at arbeidstakere som er redde for å miste jobben 
ikke ønsker å øke sannsynligheten for oppsigelse ved å signalisere dårlig helse. Dette skulle 
indikere at høy arbeidsledighet og et turbulent arbeidsmarked i en kommune bidrar til å 
redusere det registrerte sykefraværet. Samtidig tyder mye på at et arbeidsmarked i omstilling 
genererer sykdom, så her er det ikke noen entydig retning på den samlede effekten.  
  
Når en person er blitt kjent arbeidsufør, og vi har et sykepengetilfelle, vil varigheten avhenge 
av en rekke forhold. Den viktigste er sannsynligvis diagnosen, og gitt diagnose – hva slags 
behandlingsopplegg som er tilgjengelig og lengden på ventetiden. Men siden mange av 
sykepengetilfellene er knyttet til diagnoser der det er ulike oppfatninger av hva som kan virke 
helbredende, og hvor det uansett er viktig med individuell oppfølging, vil en rekke 
tilleggsfaktorer ha betydning. 
 
Egen motivasjon i forhold til å bli frisk er en viktig faktor, og vi kan tenke oss at det er mye 
som enten bidrar til å bygge opp under eller redusere denne motivasjonsfaktoren. Alder kan 
være viktig; jo nærmere man likevel er pensjonsalder, jo lavere kan motivasjonen være for å 
komme tilbake i arbeid. Støtte i de nærmeste omgivelsene vil sannsynligvis også være av 
betydning. Det kan være vanskeligere å bli frisk og arbeidsfør dersom man samtidig har en 
stor personlig belastning hjemme. For enkelte kan forholdet til arbeidsgiver være avgjørende; 
mange sykepengetilfeller har sitt utspring i konflikter eller vanskeligheter på arbeidsplassen. 
Spesielt kan nevnes situasjoner der sykepenger og senere uførepensjon benyttes som 
utstøtingsmekanisme i nedbemanningsprosesser21. På den andre siden kan en inkluderende og 
engasjert arbeidsgiver bidra til å øke motivasjonen. Bortsett fra alder er dette faktorer som er 
vanskelige å operasjonalisere på kommunenivå. Det er likevel sannsynlig at omfanget av 

                                                 
21 Se Dahl (1991) for en analyse av slike prosesser 
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utstøting via sykmelding og uførepensjon er større i kommuner med et generelt vanskelig 
arbeidsmarked. 
  
Mange har også vært inne på mer generelle holdninger til bruk av sykdomsrelaterte ytelser. 
Hvis slike holdninger varierer mellom ulike deler av landet, bidrar det til å skape forskjeller i 
forbruk av blant annet sykepenger. Her har man imidlertid lite kunnskap, men det er mulig at 
lokale, sosiale forhold generelt kan være en indikator på slike forhold. 
 
Legens kompetanse og holdning er en annen viktig faktor i oppfølgingen av den enkelte. I 
løpet av 1990-tallet er legens ansvar i forhold til bruk av sykmelding innskjerpet. Likevel er 
det rom for variasjoner i oppfølgingen. Legen lokalt er i mange tilfeller også prisgitt 
tilgjengeligheten og kvaliteten på andre helsetjenester som sykehus og spesialister. Dette har 
vi ingen mulighet for å si noe om innenfor rammen av dette prosjektet. 
 
I tråd med erkjennelsen av hvor viktig det er med tidlig oppfølging, har trygdekontorene i 
stadig større grad satset på individuell oppfølging av sykmeldte. Likevel er det grunn til å anta 
at vi finner kvalitetsforskjeller mellom trygdekontorene i oppfølgingen. Noe kan skyldes 
mindre spillerom på grunn av lokale begrensninger i tilgang til ulike tjenester. I tillegg er det 
forskjeller i trygdefunksjonærenes kompetanse på oppfølging. Vi har ikke noe mål for 
effekten av innsatsen i trygdeetaten på oppfølgingsområdet22 og kan derfor ikke si noe om i 
hvor stor grad oppfølgingsarbeidet påvirker sykefraværet.  
 

6.  En modell for variasjon i sykefravær i kommunene 
I kapittelet foran har vi identifisert noen faktorer som kan ha bidratt til den observerte veksten 
i forbruket av sykepengedager på landsbasis. Vi har diskutert faktorer som samvarierer både 
med antallet og varigheten av sykepengetilfellene. Sammen med det vi ellers vet om mulige 
årsaker til sykefravær, danner dette grunnlaget for vår hypotese om at sykepengeforbruket i 
den enkelte kommune samvarierer med 
 

��demografiske faktorer 
��ulike faktorer knyttet til sosiale forhold 
��forholdene på det lokale arbeidsmarkedet. 

 
Vi vil derfor undersøke sammenhengen mellom disse faktorene og sykefraværet, og 
gjennomfører regresjonsanalyser der vi ser alle faktorene i sammenheng. 
 
Vi vil også anta at hver kommune er spesiell i den forstand at både beliggenhet og tidligere 
historie kan ha gitt opphav til en kommunespesifikk "kultur" i vid forstand, men uten at dette 
kan observeres. Dette "kultur"-elementet vil sannsynligvis påvirke de fleste aspekter ved 
kommunen; også forhold som vi kan observere. 
 
Nedenfor kommenterer vi kort de ulike områdene vi inkluderer i modellen. En mer 
systematisk oversikt over valg av variable og operasjonaliseringen av disse finnes i vedlegg 2. 
 
6.1 Demografi 
Et viktig demografisk element i forklaringen av sykefravær er kjønn. Kvinner har et mye 
høyere sykefravær enn menn. I følge Allebeck og Mastekaasa (2004b) viser en studie at en 
del av forskjellene mellom kvinner og menn er knyttet til svangerskapsrelaterte diagnoser, 
                                                 
22 Det er jo også vanskelig å finne gode mål 
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men ikke alt. Ulike faktorer knyttet til arbeidssituasjonen ser heller ikke ut til å forklare det 
høyere sykefraværet for kvinner. Vi har valgt å behandle kjønnene separat. 
 
Den klare sammenhengen mellom sykefravær og alder på landsbasis gjør seg sannsynligvis 
gjeldende også på kommunenivå. Vi vil forvente et høyere forbruk av sykepengedager jo 
eldre arbeidsstyrken er, og ser på effekten av andelen yrkesaktive som er 50 år og eldre. 
 
Man antar at ekteskapelig status og endringer i denne kan påvirke sykefraværet, men de 
observerte effektene som rapporteres hos Allebeck og Mastekaasa er tildels motstridende. Det 
kan imidlertid se ut til at skilte har et høyere sykefravær. Vi inkluderer både andelen skilte og 
skilsmisseraten blant de demografiske faktorene i vår analyse. 
 
Siden svangerskap knyttes til sykefravær, ser vi på effekten av mange gravide kvinner ved å 
anta at de er sterkt korrelert med antall barn under ett år både samme år og året etter. 
 
Vi har ikke noe direkte mål på helse, men dødelighet kan betraktes som en indikasjon på 
helsetilstanden i kommunen. Vi vil derfor forvente en positiv sammenheng mellom dødelighet 
og forbruk av sykepengedager. 
 
Flyttinger til og fra kommunene er med på å endre både alders- og kjønnssammensetningen. 
Samtidig kan de også påvirke utdanningsnivå og andre faktorer som er knyttet systematisk til 
flyttinger. (Se oppsummering av arbeider av Lasse Stambøl, SSB i Bragstad, Sagsveen og 
Thorup (2000).)  I Langørgen (2005) vises det at sterk befolkningsvekst medfører press på 
produksjonen av tjenester i kommunen dersom kravet til positiv egenkapital i kommunen 
opprettholdes. Positiv nettoinnflytting i en kommune kan dermed bidra til økt press i 
kommunale stillinger. Samtidig kan et redusert tjenestetilbud også føre til at belastningen ved 
å ha barn eller gamle foreldre øker. 
 
6.2  Sosiale forhold 
Sosioøkonomisk status og sykefravær på individnivå ser ut til å henge nøye sammen, men 
uten at man har etablert noen klar årsakssammenheng. På kommunenivå inkluderer vi et mål 
på andelen i yrkesaktiv befolkning uten høyere utdanning. Vi tar også med 
gjennomsnittsinntekten, medianinntekten og et inntektsfordelingsmål dannet ved forholdet 
mellom medianen og gjennomsnittet. 
 
Innvandring er representert ved to variable i analysen; andelen av befolkningen med nordisk 
statsborgerskap og andelen med ikke-vestlig statsborgerskap. Den første variabelen er 
sannsynligvis korrelert med forhold på arbeidsmarkedet, og inkluderer muligens også en stor 
andel unge arbeidstakere. Ikke-vestlig innvandring er mindre konjunkturfølsom, og andelene i 
den enkelte kommune kan være et resultat av politiske beslutninger i den grad det gjelder 
flyktninger.  
 
Ulike sosiale forhold knyttet til kommunen kan muligens ha betydning for sykefraværet blant 
yrkesaktive, men det er vanskelig å si noe om hvordan denne sammenhengen kan være: 
 
       - Bruken av økonomisk sosialhjelp i kommunen kan være en indikator på hvor mange 

som faller utenfor de etablerte rammene.  
       - Kommuneøkonomi, målt som netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, gir 

et mål på de økonomiske rammebetingelsene i kommunesektoren. 
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Andelen uførepensjonister i befolkningen sier noe om sykefraværet i kommunen i tidligere 
perioder, og representerer et slags dynamisk element. En positiv sammenheng mellom 
andelen uføre og sykefraværet kan være et tegn på generelt dårlig helse i kommunen. Det kan 
også være en langtidseffekt av spesielt sykdomsskapende begivenheter i arbeidsmarkedet. 
Samtidig vil uttømmingshypotesen tilsi at dersom mange blant de yrkesaktive blir 
uførepensjonister, vil helsen til de som er igjen være bedre og sykefraværet lavere. 
 
Helsetilstanden i kommunen kan muligens også avleses i tallene på liggedøgn ved somatiske 
sykehus for alle kommunens innbyggere. Vi inkluderer det som en variabel i modellen. Men 
antall liggedøgn avspeiler nok også aldersfordelingen i befolkningen. Forbruk av andre 
helsetjenester har også vært diskutert som mulig helseindikator, men da vi ikke har klart å 
splitte slike data på kommune, kan vi derfor ikke definere et slikt mål.  
 
6.3  Arbeidsmarked 
Vi har liten informasjon om sammensetningen av den yrkesaktive befolkning i forhold til yrke 
og bransje. Fra andre kilder23 vet vi at sykefraværet varierer både over bransje og sektor i 
økonomien, også innenfor avgrensede geografiske enheter. Vi har data for andelen av de 
yrkesaktive som er ansatt i kommunal sektor og andelen av de yrkesaktive som ikke er rene 
lønnstakere eller har inntektskompensasjon som lønnstakere; dvs at de i hovedsak er 
selvstendige næringsdrivende, en kombinasjon av selvstendig næringsdrivende og lønnstakere 
eller frilansere. 
 
Ellers er sammenhengen mellom sykefravær og konjunkturer den som har fått mest 
oppmerksomhet. Her er det klare indikasjoner på en prosyklisk sammenheng mellom  
arbeidsledighet og sykefravær. Vi inkluderer både arbeidsledighetsraten og sysselsettingsraten 
målt som andelen yrkesaktive i befolkningen 18-66 år.  
 
I den senere tid har det også vært økt fokus på betydningen av omstillinger. Vi ser på nedgang 
både i antall bedrifter og i sysselsetting innen industri og bergverk som indikatorer på dette. 
 

7.  Metodisk tilnærming 
Over har vi presentert en rekke faktorer som kan tenkes å ha betydning for, eller samvariere 
med, forbruket av sykepengedager i kommunene. Siden disse faktorene ofte også samvarierer 
med hverandre, vil vi over- eller undervurdere effekten av den enkelte faktor om vi studerer 
dem hver for seg. Vi har derfor etablert et paneldatasett der vi har satt sammen årlige 
observasjoner for en rekke variable for hver enkelt kommune over perioden 1993-2004. Disse 
variablene er målbare operasjonaliseringer av faktorene vi har beskrevet over. I vedlegg 2 
presenteres de variablene vi bruker og hvordan de er beregnet. Med basis i slike datasett 
gjennomfører vi regresjonsanalyser der vi inkluderer alle variable i et felles rammeverk. 
 
7.1  Datamaterialet 
Som beskrevet tidligere har vi benyttet RTVs sykepengeregister og inntektsregister til å 
beregne sykefravær og yrkesaktiv befolkning på kommunenivå, og inntektsvariable som 
gjennomsnittsinntekt og medianinntekt. Vi har også hentet data fra RTVs registre over 
uførepensjonister og rehabiliteringspengemottakere. I tillegg har vi kjøpt data fra NSD 
(Kommunedatabasen) /SSB som gir oss informasjon om aldersfordelingen i befolkningen, 
dødelighet, sivilstand og endringer i denne, flyttinger, utdanningsnivå, arbeidsledighet, 
kommuneøkonomi og –sysselsetting, antall sosialhjelpsmottakere, befolkningens 
                                                 
23 Blant annet sykefraværsstatistikken 
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statsborgerskap, antall bedrifter og sysselsatte i industri og bergverk, og liggedager ved 
somatiske sykehus. Disse dataene har vi så tilrettelagt for vårt formål. Delvis på grunn av 
endringer i publiseringspraksis hos SSB de senere årene, har vi ikke hatt tilgang til data på 
like detaljert nivå for alle årene fra 1993 til 2004. Vi har da brukt ulike teknikker for å 
ekstrapolere data. 
 
Siden vi analyserer kvinner og menn hver for seg, har vi etablert et datasett for hvert kjønn. 
Der det har latt seg gjøre har vi variable som refererer til henholdsvis kvinner og menn, og vi 
har også forsøkt å holde oss til informasjon om personer i aldersgruppen 18-66 år, selv om det 
er noen unntak. 
 
I første del av denne rapporten har vi fokusert på både totalt antall sykepengedager per 
yrkesaktiv, antall sykepengetilfeller per yrkesaktiv og gjennomsnittlig varighet per tilfelle. Vi 
gjennomfører regresjonsanalyser med alle disse tre målene på sykefravær som avhengige 
variable; det som skal forklares. I diskusjonen foran skilte vi til en viss grad mellom faktorer 
som påvirker antall tilfeller og faktorer som påvirker varigheten. Vi vil i utgangspunktet anta 
at alle variable vi har definert kan samvariere med disse tre avhengige variablene, men bruke 
den kunnskapen vi ellers har når vi tolker analyseresultatene. 
 
7.2  Variasjon over tid – paneldataanalyse med faste effekter 
I en standard regresjonsmodell forutsettes det at observasjonene kommer fra identiske 
enheter. Kommunene er imidlertid forskjellige; både geografi og næringsstruktur, og mindre 
håndfaste faktorer som ulik kultur og holdninger i befolkningen kan bidra til 
kommunespesifikke forskjeller i nivået på sykefraværet. Med paneldata er det mulig å 
korrigere for faste, tidsuavhengige egenskaper ved kommunene, uten at man behøver å 
spesifisere disse mer detaljert. Det er grunn til å tro24 at slike egenskaper samvarierer med de 
spesifiserte variablene; og vi tar derfor ta hensyn til denne samvariasjonen når vi spesifiserer 
regresjonsmodellen. Korreksjonen gjøres ved at vi innfører en tidskonstant for hver 
kommune. Vi kan dermed bruke all kommuneinformasjon til å beregne gjennomsnittlig effekt 
på sykefraværet av endringer over tid i våre forklaringsvariable. 
 
Det tilsvarende resonnementet som for kommunene gjør vi for hvert år i 
observasjonsperioden. Vi antar at det eksisterer en rekke faktorer som endres fra år til år, som 
både påvirker forbruket av sykepengedager og samvarierer med våre forklaringsvariable, men 
er felles for alle kommunene. Et eksempel på dette er regelendringer på sykepengeområdet. 
Disse har i prinsippet samme virkning overalt. Andre eksempler kan være internasjonale 
konjunkturbevegelser eller trender i tiden som virker likt uansett hvor man er i landet. Som 
for de kommunespesifikke konstantene er det ikke nødvendig å spesifisere hva disse 
tidsspesifikke konstantene skal inneholde; de fanger uansett opp alt som er konstant over 
kommunene. Når vi tolker de beregnede effektene av en variabel på sykefraværet over tid, må 
vi ta hensyn til at også trender i de variablene vi har inkludert er fanget opp i tidskonstantene. 
 
7.3  Variasjon mellom kommuner 
For å studere nivåforskjellene mellom kommunene, gjennomfører vi en regresjon på 
gjennomsnittet av alle variable innen hver kommune over observasjonsperioden. Ovenfor har 
vi argumentert med eksistensen av faktorer vi ikke har informasjon om, og som kan 
samvariere med de inkluderte forklaringsvariablene. Utelatte variable av denne typen vil alltid 
kunne gi opphav til skjevheter i de målte effektene av de variablene som er inkludert i 

                                                 
24 Dette bekreftes også av tester. 
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analysen. For å bøte på dette har vi inkludert kommunetype som forklaringsfaktor: Statistisk 
sentralbyrå har klassifisert alle kommunene ut fra de tre kriteriene bosettingstetthet, sentralitet 
og næringsstruktur. Kommunetype er en inndeling i ni grupper basert på disse kriteriene.25  
 
7.4  Kommunestørrelse 
Kommunene varierer i størrelse fra under 250 til over 500 000 innbyggere. I 2004 hadde 50 
prosent av de 434 kommunene under 4 500 innbyggere, og 75 prosent under 9 500 
innbyggere. De fire største kommune hadde til sammen i overkant av en million innbyggere. 
Det kan derfor virke urimelig å behandle alle likt i analysene. Blant annet vil den årlige 
variasjonen i alle variable være mye større i små kommuner enn i de større. I mangel av et 
hensiktsmessig verktøy for vekting av observasjoner har vi valgt å gjennomføre 
regresjonsanalyser både med alle kommuner, og der vi ekskluderer de minste kommunene 
etter ulike størrelseskriterier26. På den måten kan vi sjekke stabiliteten i de resultatene vi 
finner. Rapporteringen av resultater vil i hovedsak bygge på regresjoner for de 300 
kommunene som har mer enn 2 500 innbyggere.  
 
7.5  Statsansatte 
Andelen statsansatte i kommunene varierer mye. Som tidligere i rapporten ser vi også i 
regresjonsanalysene helt bort fra forbruk av sykepengedager for denne kategorien 
arbeidstakere. 
 

8.  Resultater 
Vi bruker gjerne ordet forklaringsvariable om de faktorene vi inkluderer i regresjonene. 
Likevel vil vi være litt tilbakeholdne med å si at vi har funnet årsaker til variasjonen i 
sykefravær basert på de analysene som presenteres i dette kapitlet. Resultatene kan like gjerne 
tolkes som en deskriptiv analyse der vi får fram systematiske sammenhenger mellom ulike 
variable og sykefraværet. Siden vi inkluderer alle variable samtidig, vil tolkningen av 
resultatene knyttet til den enkelte variabel være som om alle de andre variablene holdes 
konstant. 
 
Resultatene presenteres i form av tabell 4-6 her i teksten. Vi har da latt positive (negative) 
koeffisienter som er signifikante på én prosents nivå få to plusstegn (minustegn). Er de 
signifikante på fem prosents nivå får de én pluss (minus), og om de bare er signifikante på ti 
prosents nivå får de en pluss (minus) i parentes. For den som er interessert også i 
størrelsesorden, har vi inkludert regresjonskoeffisientene i vedlegg 3. Tabellene i vedlegg 3 
viser også modellenes forklaringskraft. 
 

                                                 
25 Se dokumentasjon i Standard for kommuneklassifisering 1994 fra SSB 
26 Vi har brukt alle kommuner, og kommuner over hhv. 1500, 2000 og 2500 innbyggere. Se også figur 13 der 
spredningen i data er vist for de ulike størrelsesgruppene. 
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Tabell 4. Regresjon av antall sykepengedager per yrkesaktiv. 1993-2004. 
Innen kommunene over tid Mellom kommuner Sykepengedager per yrkesaktiv 
Kvinner Menn Kvinner Menn 

Yrkesaktive 50 år og over  ++ ++   
Omsorgsbelastning – eldre 80 år og over    - - 
Levendefødte per kvinne 16-45 år kommende år  ++    
Levendefødte per kvinne 16-45 år samme år      
Nye ekteskap per ikke gift 20-69 år  + - - - 
Skilsmisser per gift 20-69 år +  (+)  
Andel gifte i bef. 20-69 år  ++ (+)  
Andel skilte i bef. 20-69 år ++ +   
Andel i bef. 16-59 år med høyst videregående skole + ++ (+)  
Gjennomsnittsinntekt 100 000 2004-kr - +    
Medianinntekt 100 000 2004-kr  - (27)  + -(28) 
Inntektsfordeling: medianinntekt / gj. inntekt -  ++  
Andel yrkesaktive eksklusive lønnstakere    - ++ 
Andel registrerte ledige og på tiltak i arbeidsstyrken  - -  - - - -  
Yrkesaktive som andel av befolkningen 18-66 år  - - - - - -  
Bedriftsnedlegging industri og bergverk  - -    
Sysselsettingsnedgang over 5 prosent industri og bergverk   +   
Netto innflytting  (+)  ++ (+) 
Nordisk statsborgerskap  +   
Ikke-vestlig statsborgerskap     
Antall sosialhjelpstilfeller per person i bef. 18 år og over -  + ++ 
Antall lange sosialhjelpstilfeller per person i bef. 18 år og over   - - - 
Kommuneøkonomi – netto driftsresultat   ++   
Andel kommunalt ansatte    - - - - 
Andel uføre i befolkningen 18-66 år året før + (29) (-) ++ ++ 
Andel gradert uføre i uførebefolkningen 18-66 år året før  +   
Døde i prosent av befolkningen 18-66 år  (+) -   
Liggedøgn  per innbygger ved somatiske sykehus  +   + 
Kommunetype (Landbrukskommuner er referanse)     
     Fiskerikommuner    (+) 
     Industri/primærnæring     
     Industrikommuner     
     Ensidige industrikommuner     
     Ikke-sentrale tjenesteytingskommuner     
     Sentrale industri og tj. ytingskommuner     
     Mindre sentrale tjenesteytingskommuner   (-)  
     Sentrale tjenesteytingskommuner     
Kilde: RTV og NSD/SSB 
 
 
 
 

                                                 
27 Inntekten er estimert med et annengradsledd slik at vi får fram en ikke-lineær effekt. Antall sykepengedager 
for yrkesaktive menn synker med økende medianinntekt når medianinntekten er under 400 000 2004-kroner. I 
praksis innebærer dette en negativ sammenheng mellom medianinntekten og forbruket av sykepengedager per 
yrkesaktiv  
28 Se note 26. Her er effekten positiv med økende gjennomsnittlig medianinntekt opp til ca 310 000 2004-kroner, 
og deretter avtakende. 
29 Verdien er positiv for andel uføre året før og signifikant negativ året før der igjen. Dette kan tyde på at 
endringen i antall uføre året før har en positiv effekt på forbruket av antall sykepengedager. 
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Tabell 5. Regresjon av antall sykepengetilfeller per yrkesaktiv. 1993-2004. 
Innen kommunene over tid Mellom kommuner Sykepengetilfeller per 100 yrkesaktive 
Kvinner Menn Kvinner Menn 

Yrkesaktive 50 år og over  ++ ++ - (+) 
Omsorgsbelastning - eldre 80 år og over -   - - 
Levendefødte per kvinne 16-45 år kommende år  ++    
Levendefødte per kvinne 16-45 år samme år    ++ (+) 
Nye ekteskap per ikke gift 20-69 år   - -  
Skilsmisser per gift 20-69 år     
Andel gifte i bef. 20-69 år  ++   
Andel skilte i bef. 20-69 år  ++   
Andel i bef. 16-59 år med høyst videregående skole  ++  (-) 
Gjennomsnittsinntekt 100000 2004-kr - - ++    
Medianinntekt 100000 2004-kr    ++ - - 
Inntektsfordeling: medianinntekt / gj. inntekt   ++ + 
Andel yrkesaktive eksklusive lønnstakere    - - ++ 
Andel registrerte ledige og på tiltak i arbeidsstyrken  - - - -  ++ 
Yrkesaktive som andel av befolkningen 18-66 år  - - - -   
Bedriftsnedleggi ng industri og bergverk      
Sysselsettingsnedgang over 5 prosent industri og bergverk   (+)   
Netto innflytting  (+)    
Nordisk statsborgerskap  ++   
Ikke-vestlig statsborgerskap     
Antall sosialhjelpstilfeller per person i bef. 18 år og over   ++ ++ 
Antall lange sosialhjelpstilfeller per person i bef. 18 år og over   - - - - 
Kommuneøkonomi – netto driftsresultat     (-) 
Andel kommunalt ansatte      
Andel uføre i befolkningen 18-66 år året før   ++ ++ 
Andel gradert uføre i uførebefolkningen 18-66 år året før (+)   - - 
Døde i prosent av befolkningen 18-66 år    - -  
Liggedøgn  per innbygger ved somatiske sykehus     ++ 
Kommunetype (Landbrukskommuner er referanse)     
     Fiskerikommuner    + 
     Industri/primærnæring     
     Industrikommuner    ++ 
     Ensidige industrikommuner    ++ 
     Ikke-sentrale tjenesteytingskommuner     
     Sentrale industri og tj. ytingskommuner    ++ 
     Mindre sentrale tjenesteytingskommuner   (-)  
     Sentrale tjenesteytingskommuner     
 Kilde: RTV og NSD/SSB 
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Tabell 6. Resultat av regresjon av antall sykepengedager per tilfelle. 1993-2004. 
Innen kommunene over tid Mellom kommuner Sykepengedager per tilfelle 
Kvinner Menn Kvinner Menn 

Yrkesaktive 50 år og over      
Omsorgsbelastning - eldre 80 år og over     
Levendefødte per kvinne 16-45 år kommende år      
Levendefødte per kvinne 16-45 år samme år      
Nye ekteskap per ikke gift 20-69 år - -  (-)  
Skilsmisser per gift 20-69 år     
Andel gifte i bef. 20-69 år     
Andel skilte i bef. 20-69 år (+)   (+) 
Andel i bef. 16-59 år med høyst videregående skole   ++ (+) 
Gjennomsnittsinntekt 100000 2004-kr     
Medianinntekt 100000 2004-kr  - -   
Inntektsfordeling: medianinntekt / gj. inntekt   - -  
Andel yrkesaktive eksklusive lønnstakere     - - 
Andel registrerte ledige og på tiltak i arbeidsstyrken  - -  - - - - 
Yrkesaktive som andel av befolkningen 18-66 år   - - - - - - 
Bedriftsnedlegging industri og bergverk  - -    
Sysselsettingsnedgang over 5 prosent industri og bergverk    (-)  
Netto innflytting    ++  
Nordisk statsborgerskap     
Ikke-vestlig statsborgerskap   ++ + 
Antall sosialhjelpstilfeller per person i bef. 18 år og over     
Antall lange sosialhjelpstilfeller per person i bef. 18 år og over     
Kommuneøkonomi – netto driftsresultat   +   
Andel kommunalt ansatte    - - - - 
Andel uføre i befolkningen 18-66 år året før - -  ++ ++ 
Andel gradert uføre i uførebefolkningen 18-66 år året før   + ++ 
Døde i prosent av befolkningen 18-66 år  ++  ++  
Liggedøgn  per innbygger ved somatiske sykehus  ++   (-) 
Kommunetype (Landbrukskommuner er referanse)     
     Fiskerikommuner   -  
     Industri/primærnæring   - - 
     Industrikommuner    - - 
     Ensidige industrikommuner    - 
     Ikke-sentrale tjenesteytingskommuner     
     Sentrale industri og tj. ytingskommuner    (-) 
     Mindre sentrale tjenesteytingskommuner     
     Sentrale tjenesteytingskommuner     
 Kilde: RTV og NSD/SSB 
 
 
8.1  Variasjon over tid 
Ved å inkludere faste konstanter for hvert år i observasjonsperioden trekker vi ut den 
gjennomsnittlige tidsvariasjonen i sykefraværet i kommunene. De observerte effektene av de 
andre variablene angir derfor hvordan de påvirker den avhengige variabelen utover dette, og 
bidrar til å forklare hvorfor utviklingen over tid ikke har vært den samme i alle kommunene. 
Vi har i beregningene30 forutsatt at effekten av en variabel er den samme i alle kommuner. En 
alternativ tolkning av den beregnede effekten er at den er et uttrykk for den gjennomsnittlige 
effekten over de kommunene som er inkludert.  
 

                                                 
30 Resultater fra regresjonsberegningene er gitt i vedlegg 3. 
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8.1.1  Demografi 
Alder 
Som forventet finner vi at økende alder i kommunens arbeidsstyrke bidrar til et økt 
sykefravær for både kvinner og menn. Det er særlig frekvensen av sykepengetilfeller som 
påvirkes; vi finner ingen signifikant effekt på den gjennomsnittlige varigheten av tilfellene.  
 
Fødsler 
For kvinner øker også frekvensen av sykepengetilfeller med økende antall forestående fødsler 
slik vi måler dem. Dette er heller ikke uventet, og tilsier at kommuner med økende fruktbarhet 
i gjennomsnitt også får økende sykefravær for kvinner. 
 
Ekteskapelig status 
Når det gjelder ekteskapelig status er resultatene noe mer varierende. For kvinner finner vi økt 
sykefravær med økende skilsmisserate og en økende andel skilte kvinner i kommunen. Det 
kan se ut til at det er varigheten som øker dersom andelen skilte kvinner øker. Menn 
responderer med økende sykefravær i form av flere tilfeller både med økende andel gifte 
menn i kommunen og med økende andel skilte menn. Nå er det slik at andelen gifte menn 
stort sett synker i observasjonsperioden, mens andelen skilte viser en tendens til økning. 
Strukturelle endringer i ekteskaps- og skilsmissemønstre kan være indikatorer på flere 
forhold. Spesielt for andelen gifte kan dette være aldersbetinget. Vi ser aldersgruppen 20-69 
år under ett. En spesielt sterk nedgang i andelen gifte i en kommune kan bety at andelen yngre 
personer øker. Yngre har et lavere sykefravær enn eldre. Det gjennomsnittlige sykefraværet 
per yrkesaktiv vil dermed gå ned på grunn av endring i befolkningssammensetningen. 
 
Endring i holdninger i forhold til samboerskap kan også tenkes å spille inn når det gjelder 
andelen gifte. 
 
Dødelighet 
For kvinner finner vi en svak positiv sammenheng mellom endring i dødelighet i kommunen 
og endring i forbruk av sykepengedager. Spesielt gir økt dødelighet en økt gjennomsnittlig 
varighet av sykepengetilfellene. Regresjonsresultatene viser at sykefraværet for menn synker 
med økt dødelighet31. 
 
Flytting 
Vi finner en svak positiv tendens til økende sykefravær i kommunen ved økende 
nettoinnflytting, men bare for kvinner. Dette kan være et resultat av økt press på kommunale 
tjenester i vekstkommuner. 
 
8.1.2  Sosiale forhold 
Utdanning 
Videregående skole erstattet grunnskole som laveste normale utdanningsnivå på midten av 
1990-tallet. Gjennom observasjonsperioden øker andelen i aldersgruppen 16-59 år med 
videregående skole som høyeste gjennomførte utdanning. Økningen er spesielt stor i perioden 
1994-1996 ved innføringen av Reform 94, og går sammen med et økende sykefravær. Den 
målte effekten er klart sterkest for menn, og i hovedsak når det gjelder antall tilfeller per 
yrkesaktiv. Det er vanskelig å gi noen god tolkning av dette resultatet; muligens er det også 

                                                 
31 Siden dødelighet og forbruk av sykepengedager kan ha en felleskomponent, vil inkludering av denne 
variabelen kunne gi opphav til skjevheter i estimatene. Vi har forsøkt å omgå dette ved å benytte dødelighet året 
før de observerte sykepengedagene, men fordi vi benytter avsluttede tilfeller kan det likevel være noe overlapp. 
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her en alderseffekt som spiller inn. Det er nok også slik at kommuner med sterk vekst i 
andelen innbyggere med videregående skole i utgangspunktet hadde et lavt utdanningsnivå. 
 
Inntekt 
På individnivå er det på et gitt tidspunkt en ikke-lineær sammenheng mellom nivået på 
pensjonsgivende inntekt og sykefravær. Sykefraværet stiger med inntekt til et gitt nivå, for 
deretter å avta (en klokkekurve). Høyinntektsgrupper og lavinntektsgrupper har altså det 
laveste sykefraværet. Toppnivået på sykefraværet nås ved en noe høyere inntekt for menn enn 
for kvinner. Vi har derfor åpnet for en ikke-lineær32 sammenheng mellom pensjonsgivende 
inntekt og sykefravær på kommunenivå. Dette tillater at sammenhengen mellom inntekt og 
sykefravær kan dermed variere med inntektsnivået. 
 
For kvinner finner vi da at det gjennomsnittlige forbruket av sykepengedager per yrkesaktiv 
synker, men med avtakende styrke når gjennomsnittsinntekten for kvinner i kommunen øker 
opp til et nivå på i overkant av 200 000 2004-kroner. For økning i gjennomsnittsinntekt utover 
dette er sammenhengen med sykefraværet positiv, og økende. Denne effekten knyttes til antall 
sykepengetilfeller per yrkesaktiv. Det er liten spredning i gjennomsnittsinntekten i faste priser 
innen kommunene over analyseperioden. Samtidig er det store nivåforskjeller mellom 
kommunene. Resultatene kan derfor kanskje tolkes som at vekst i gjennomsnittsinntekt for 
kvinner i kommuner med lavt inntektsnivå gir lavere sykefravær, mens det gir økt sykefravær 
der gjennomsnittsinntekten i utgangspunktet er høy.  
 
Kvinners yrkelsesdeltakelse er preget av at mange jobber deltid. Inntektsfordelingen for 
kvinner er derfor preget både av forskjeller i lønn, men også i arbeidstid. Det kan være mange 
årsaker til at kvinner velger å jobbe deltid (noen får heller ikke velge), men en hypotese er at 
de tilpasser jobben i forhold til privatlivet og eventuelt helsen. Realvekst i 
gjennomsnittsinntekten for kvinner kan derfor både skyldes realvekst i lønn og økt 
gjennomsnittlig arbeidstid. I den grad det siste er tilfelle, kan resultatene også tyde på at 
økning i den gjennomsnittlige arbeidstiden inntil et visst nivå har en heldig effekt på det 
gjennomsnittlige sykefraværet, mens økning utover dette genererer økt sykefravær.  
 
Vi har også sett på effekten av et mål på inntektsfordelingen i kommunen. Forholdet mellom 
medianinntekten og gjennomsnittsinntekten forteller noe om spredningen i fordelingen. Hvis 
medianinntekten ligger under gjennomsnittsinntekten, er det mange med lave inntekter i 
kommunen, og færre med høye inntekter. For kvinner kan en økning i dette forholdet blant 
annet tyde på en nedgang i omfanget av deltid. Vi finner at alt annet likt, så synker det 
gjennomsnittlige forbruket av sykepengedager per yrkesaktiv kvinne når medianinntekten 
øker mer enn gjennomsnittsinntekten. Igjen er det slik at det er større nivåforskjeller mellom 
kommunene enn variasjon over tid innen den enkelte kommune. 
 
For menn finner vi en tilsvarende effekt for medianinntekten33; forbruket av sykepengedager 
per yrkeaktiv mann synker med avtakende styrke med stigende medianinntekt opp til rundt 
400 000 2004-kroner. Siden det er svært få observasjoner over dette nivået på medianinntekt, 
vil dette i praksis si en negativ, men avtakende sammenheng mellom sykefravær og 
inntektsutvikling for menn. Effekten kommer på gjennomsnittlig varighet av 
sykepengetilfellene. Selv om det er store nivåforskjeller mellom kommunene er det relativt 
liten spredning innen kommunene over tid i både gjennomsnittsinntekt og medianinntekt. For 

                                                 
32 Vi har inkludert et 2. gradsledd 
33 Medianinntekten er den midterste inntekten dersom man ordner inntekten til alle de yrkesaktive etter størrelse. 
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menn er utviklingen over observasjonsperioden like gjerne positiv som negativ. For kvinner er 
inntektsutviklingen i hovedsak positiv. 
 
Innvandring 
Vi har sett på utvikling i andel innbyggere i kommunen med henholdsvis nordisk og ikke-
vestlig34 statsborgerskap. For menn finner vi økende sykefravær i form av økende antall 
sykepengetilfeller i takt med økt andel nordiske innbyggere. Innvandring fra de nordiske 
landene er i stor grad konjunkturbestemt; de kommer når det er gode tider i Norge, og det kan 
være en slik effekt vi fanger opp. Igjen har vi ikke noe grunnlag for å si at nordiske 
innvandrere trekker opp sykefraværet. 
 
Sosialhjelpstilfeller 
For kvinner finner vi en svak tendens til lavere antall sykepengedager per yrkesaktiv når 
antall sosialhjelpstilfeller i prosent av den voksne befolkningen øker. Det er imidlertid 
vanskelig å gi noen god tolkning av dette.  
 
Kommuneøkonomi 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunen er et mål på kommunenes 
handlingsrom. Ideelt skal dette ligge på rundt 3-5 prosent, mens kommunene i prinsippet ikke 
skal havne under null. Dette skjer imidlertid i praksis. For menn finner vi en positiv 
sammenheng mellom den gjennomsnittlige varigheten av sykepengetilfeller og 
driftsresultatet. Økt driftsresultat gir økende varighet av sykepengetilfellene. I praksis har 
driftsresultatet i prosent av brutto driftsinntekter vist nedgang fra slutten av 1990-tallet og 
fram til 2004, og mange kommuner har hatt negative resultat. Det er mulig at dette dreier seg 
om en konjunkturbestemt sammenheng og dermed en slags disiplineringseffekt.  
 
Uføre 
For kvinner finner vi en positiv sammenheng mellom antall sykepengedager per yrkesaktiv og 
andel uføre i befolkningen året før. I tillegg finner vi en negativ sammenheng med andel uføre 
året før der igjen. Dette kan tyde på at det er en positiv sammenheng mellom sykefraværet og 
endringen i andelen uføre, og at vi ser en slags dynamisk effekt: Dersom en begivenhet fører 
til økt sykefravær og uførepensjonering, vil det være naturlig at effekten ikke er uttømt etter 
det første året. Det er imidlertid noen metodiske svakheter ved måten uføreandelen er 
inkludert på, så vi vil ikke gå ytterligere inn på mulige tolkninger her. 
  
Vi finner ingen tilsvarende sammenheng for menn. 
 
 
8.1.3  Arbeidsmarked 
Vi finner en klar sammenheng mellom fallende registrert arbeidsledighet og økning i 
sykefraværet for både kvinner og menn. For kvinner finner vi både økning i antall 
sykepengetilfeller og økt varighet per tilfelle. Vi har inkludert arbeidsledigheten både samme 
år og året før, og den negative sammenhengen med sykefraværet er like sterk for begge år. 
Som vist i figur 2, så faller arbeidsledigheten fra 1993 for begge kjønn fram til rundt år 2000. 
Deretter øker den først svakt, og så noe sterkere før den flater ut igjen mot 2004. 
 
Samtidig finner vi også en negativ sammenheng mellom sykefraværet og endring i 
yrkesprosenten; dvs den prosentvise andelen de yrkesaktive utgjør av befolkningen i 
                                                 
34 Ikke-vestlig er i denne sammenhengen alle utenlandske statsborgere fratrukket personer fra Norden, Vest-
Europa og Nord-Amerika (inkludert Canada). 
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aldersgruppen 18-66 år. Siden vi har hatt økende yrkesprosent gjennom det meste av 
observasjonsperioden, bidrar dette til lavere sykefravær. For kvinner er det i hovedsak antall 
tilfeller som reduseres, mens det for menn både gjelder antall tilfeller og den gjennomsnittlige 
varigheten per tilfelle. Både endring i yrkesprosent og endring i arbeidsledighet er knyttet til 
konjunktursituasjonen, og i den enkelte kommune er det ofte en sterk negativ sammenheng 
mellom yrkesprosent og registrert arbeidsledighet. Det samlede resultatet på sykefraværet vil 
dermed avhenge av styrken i hver av disse komponentene i tillegg til andre 
konjunkturfølsomme variable. 
 
Omstilling i arbeidsmarkedet knyttes blant annet til at bedrifter legges ned eller nedbemannes. 
Innenfor industri og bergverk har vi sett på sammenhengen mellom sykefravær og 
henholdsvis reduksjon i antall bedrifter og reduksjon i sysselsetting på mer enn fem prosent. 
Nedgang i antall bedrifter i kommunen gir lavere sykefravær, og spesielt kortere 
gjennomsnittlig varighet av sykepengetilfellene for kvinner. For menn finner vi en økning i 
sykefraværet og spesielt i antall tilfeller ved sysselsettingsnedgang. 
 
 
8.2 Variasjon mellom kommuner 
Når vi ser bort fra all variasjon over tid, og studerer gjennomsnittsverdier for kommunene, 
knyttes tolkningene til nivåforskjeller og ikke til endring. Igjen er det viktig å understreke det 
deskriptive aspektet ved analysen; vi presenterer sammenhenger, og uttaler oss ikke om 
årsaksforhold. Ved tolkningen av effekten av den enkelte variabel vil det igjen være som om 
alt annet var likt. Imidlertid vil kjennetegnene ved den enkelte kommune gjerne samvariere 
systematisk. 
 
8.2.1  Demografi 
Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom andelen yrkesaktive over 50 år i 
arbeidsstyrken og sykefraværet for kvinner i kommunene. For menn finner vi en tendens til 
høyere antall sykepengetilfeller i eldre arbeidsstyrker. Samtidig finner vi en negativ effekt av 
den variabelen som er ment å fange opp eventuell belastning knyttet til en stor andel eldre i 
kommunen. Det er mulig at denne variabelen også fanger opp noen alderseffekter i den 
mannlige delen av befolkningen, og at den ikke kan tolkes slik hensikten var.  
 
Høy gjennomsnittlig fruktbarhet i kommunen gir et høyere antall sykepengetilfeller for 
kvinner. Vi finner også en svak tendens til høyere antall tilfeller også for menn.  
 
Vi har tidligere påpekt at variable knyttet til ekteskapelig status kan gis en alderstolkning. 
Sykefraværet for både kvinner og menn er gjennomsnittlig lavere der andelen inngåtte 
ekteskap blant ikke-gifte er høy, og dette kan skyldes at mange i gifteklar alder indikerer en 
ung befolkning. Samtidig kan det at mange gifter seg (i stedet for å være samboere) være et 
uttrykk for noe kulturelt. Effekten er spesielt sterk for kvinner; både antall sykepengetilfeller 
og gjennomsnittlig varighet per tilfelle er markert lavere der mange gifter seg. Samtidig er 
sykefraværet for kvinner høyt der andelen gifte kvinner  er høy. Dette kan igjen tyde på en 
alderseffekt. Vi finner også høyere sykefravær for kvinner i kommuner med høy 
skilsmisserate blant kvinner. For menn er sykefraværet høyere i kommuner med høy andel 
skilte menn. 
 
Gjennomsnittlig dødelighet i kommunen er negativt korrelert med antall sykepengetilfeller, og 
positivt korrelert med gjennomsnittlig varighet av sykepengetilfellene for kvinner. Det er 
vanskelig å finne noen god forklaring på dette. Her finner vi ingen sammenheng for menn. 
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Gjennomsnittlig nettoinnflytting i kommunen samvarierer positivt med sykefraværet for både 
kvinner og menn. Spesielt finner vi stort utslag for kvinner; gjennomsnittlig varighet av 
sykepengetilfellene er høyere i kommuner med høy gjennomsnittlig nettoinnflytting. Det er 
vanskelig å finne noen god forklaring på dette. Flyttetallene omfatter flyttinger for kvinner og 
menn samlet og omfatter alle aldersgrupper.  
 
8.2.2  Sosiale forhold 
Det er en svak tendens til at det totale forbruket av sykepengedager for yrkesaktive kvinner er 
høyere i kommuner der en høy andel av kvinnene har videregående skole som høyeste 
utdanning. Dette ser ut til å skyldes at sykepengetilfellene gjennomsnittlig er lengre. Vi finner 
ingen sammenheng mellom utdanningsnivå og totalt sykefravær for menn. Imidlertid har 
menn færre sykepengetilfeller, men med gjennomsnittlig lenger varighet i kommuner med 
lavt utdanningsnivå. 
 
Det er liten eller ingen sammenheng mellom inntektsnivået for kvinner i kommunen og 
sykefraværet. For menn har vi igjen estimert en ikke-lineær sammenheng, og finner at 
sykefraværet for menn er høyest der den gjennomsnittlige medianinntekten for menn ligger 
mellom 310 000 og 320 000 2004-kroner. Dette er litt over gjennomsnittet for hele landet. 
 
For kvinner ser derimot inntektsfordelingen ut til å fange opp noe. Jo færre av de yrkesaktive 
kvinnene som har inntekter under gjennomsnittet, jo høyere er sykefraværet i kommunen. Det 
er antall sykepengetilfeller som er høyt; den gjennomsnittlige varigheten er lavere. Også for 
menn finner vi et litt høyere antall tilfeller jo høyere medianinntekten for menn er i forhold til 
gjennomsnittsinntekten i kommunen. Siden inntekten for kvinner til en viss grad avspeiler 
arbeidstiden, kan dette tyde på at høy yrkesdeltakelse blant de yrkesaktive kvinnene i 
kommunen alt annet gitt innebærer et høyere sykefravær. 
 
Mens endringer i innvandring fra de andre nordiske landene samvarierte med sykefraværet 
innen kommunene over tid, finner vi ingen samvariasjon mellom sykefraværet og andelen 
nordiske statsborgere mellom kommuner. For begge kjønn er sykefraværene imidlertid 
gjennomsnittlig lenger i kommuner med høy andel personer med et ikke-vestlig 
statsborgerskap. 
 
Sammenhengen mellom andel sosialhjelpstilfeller og sykefravær på kommunenivå er litt 
usikker. Et høyt antall sosialhjelpstilfeller per voksen (18 år og over) i kommunen tilsier et 
høyt antall sykepengetilfeller. Dersom antall lange35 sosialhjelpstilfeller også er høyt, får vi 
motsatt effekt. Det er høy grad av samvariasjon mellom disse variablene, og den samlede 
effekten på kommunenivå er derfor usikker. Man kan kanskje tenke seg at de som faller 
utenfor arbeidslivet over lengre tid og som blir avhengig av sosialhjelp, er personer som ellers 
ville bidratt til et høyt sykefravær. Dette skulle trekke sykefraværet ned for de som er 
yrkesaktive. Samtidig kan en høy andel korttidsmottakere innebære mange i kommunen med 
dårlig økonomi. Dette kan igjen henge sammen med dårlig helse, og i den grad disse er i 
arbeid vil de kunne trekke sykefraværet opp. Slike forklaringer er imidlertid rene 
spekulasjoner36.  
 
Den gjennomsnittlige andelen uførepensjonister i befolkningen og forbruket av 
sykepengedager henger så nøye sammen i observasjonsperioden vår at vi burde ha spesifisert 
                                                 
35 Lenger enn seks måneder 
36 Siden variablene er så sterkt korrelert er det også en mulighet for at vi har et identifikasjonsproblem. 
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regresjonsmodellen vår noe anderledes for å ta hensyn til dette: Mange uførepensjonister i 
kommunen vil også tilsi mange yrkesaktive som har gått ut en full sykepengeperiode. Ikke 
uventet finner vi dermed at både antall sykepengetilfeller og den gjennomsnittlige varigheten 
av sykepengetilfellene er markert høyere i kommuner med en høy uføreandel.  
 
8.2.3  Arbeidsmarked 
Kvinner har totalt sett et lavere forbruk av sykepengedager i kommuner med høy 
gjennomsnittlig registrert arbeidsledighet (inkludert personer på arbeidsmarkedstiltak) i 
arbeidsstyrken, og dette mindreforbruket skyldes at sykepengetilfellene i gjennomsnitt er 
kortere. For menn er også tilfellene gjennomsnittlig kortere, men antallet tilfeller er høyere 
slik at vi totalt sett ikke finner noen sammenheng mellom forbruket av sykepengedager for 
menn og nivået på arbeidsledigheten.  
 
Vi finner også lavere varighet av sykepengetilfellene der yrkesprosenten er høy. For kvinner  
er sammenhengen mellom totalt sykefravær og yrkesprosent også negativ. En høy 
yrkesprosent kan være en indikator på en ung befolkning generelt og en ung arbeidsstyrke 
spesielt. Dette skulle trekke både det gjennomsnittlige sykefraværet ned, men også varigheten. 
Samtidig kan en høy gjennomsnittlig yrkesprosent også indikere at arbeidsmarkedet i 
kommunen har vært godt over en lang periode, og at det er fravær av faktorer som ellers kan 
bidra til å øke sykefraværet. 
 
Vi så tidligere (se figur 9) at den gjennomsnittlige varigheten for sykepengetilfeller er lavere 
for yrkesaktive utenom lønnstakere og arbeidsledige. Blant de yrkesaktive har vi trukket ut 
alle som bare er lønnstakere eller har inntektskompensasjon med utgangspunkt i lønnsinntekt. 
Andelen som er igjen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende og frilansere. Når 
denne andelen er høy i kommunen er sykefraværet relativt høyt for menn, men relativt lavt for 
kvinner. For menn er antall sykepengetilfeller høyt, mens gjennomsnittlig varighet per tilfelle 
lav. De høyeste andelene selvstendige finner vi i de typiske primærnæringskommunene, og 
spesielt i fiskerikommunene. 
 
For kvinner er det lavere sykefraværet et resultat av færre tilfeller. Det kan kanskje skyldes at 
som selvstendig næringsdrivende har kvinner dårligere rettigheter i forbindelse med fødsler 
enn som lønnstakere, og at dette fører til en seleksjon bort fra egen virksomhet når man 
ønsker barn. 
 
På kommunenivå finner vi liten eller ingen sammenheng mellom forbruket av 
sykepengedager og reduksjon i antall bedrifter eller sysselsetting knyttet til industri og 
bergverk. 
 
Derimot finner vi at alt annet likt er sykefraværet lavere for både kvinner og menn i 
kommuner med høy andel av de yrkesaktive ansatt i kommunal sektor. Fra 
sykefraværsstatistikken vet vi at kommunalt ansatte kvinner har et høyere sykefravær enn 
kvinnelig ansatte i privat og statlig sektor. Resultatet må derfor bety at det er andre trekk ved 
kommunesysselsettingen som betyr noe på kommunenivå. 
 
8.2.4  Kommunetype 
Kommunetypene skal fange opp særtrekk som er knyttet til bosetting, beliggenhet og 
næringsstruktur. Regresjonsberegningene avdekker ikke så store systematiske forskjeller i det 
totale antall sykepengedager per yrkesaktiv når vi har korrigert for alle de andre variablene. 
Med landbrukskommuner som referansekategori er det bare i fiskerikommunene at det totale 



  

 44 
  
 
 

forbruket av sykepengedager per yrkesaktiv er noe høyere for menn. For kvinner skiller de 
mindre sentrale tjenesteytings- og industrikommuner seg ut med et lavere sykefravær.  
 
Spesielt for menn er det derimot større variasjon i antall tilfeller og gjennomsnittlig varighet 
per tilfelle. I industrikommuner er sykefraværet for menn gjennomgående preget av flere 
tilfeller,  men med kortere varighet enn i landbrukskommunene. Dette gjelder også de sentrale 
industri- og tjenesteytingskommunene. Det høye fraværet i fiskerikommunene skyldes flere 
fravær per yrkesaktiv mann.  
 
For kvinner finner vi gjennomsnittlig litt kortere sykepengetilfeller i fiskerikommuner og 
kommuner med en kombinasjon av industri og primærnæring. 
 
 

9.  Oppsummering 
I kapitlene foran har vi forsøkt å gi en oversikt over hva vi finner av sammenhenger mellom  
det kompenserte forbruket av sykepengedager og ulike strukturelle kjennetegn ved 
kommunene. Bak tallene avdekkes det interessante mønstre, og for virkelig å komme på 
innsiden av hva som betyr noe for sykefraværet, trenger vi ytterligere analyser innenfor de 
enkelte områdene vi har presentert. Vår hypotese om sammenheng mellom sykefravær på den 
ene siden, og demografi, sosiale forhold og arbeidsmarked på den andre blir imidlertid 
bekreftet. Vi finner også klare forskjeller mellom kvinner og menn.  
 
Resultatene peker på utviklingen i arbeidsstyrkens aldersfordeling som en viktig faktor bak 
veksten i forbruket av sykepengedager. Foruten den direkte effekten vi observerer, tror vi at 
den observerte effekten av en rekke andre faktorer også inneholder en alderskomponent. 
Lokale arbeidsmarkedsforhold, og utviklingen i arbeidsledighet og yrkesdeltakelse er 
sannsynligvis også viktige forklaringsfaktorer. 
 
I vårt arbeid har vi sett at det ofte er en viss grad av samvariasjon mellom variable innen 
kommunene. Over tid vil f.eks. en rekke forhold variere med konjunkturbevegelsene, og for å 
få et godt bilde av den samlede effekten på kommunenivå, måtte vi ha foretatt simuleringer. 
Det har vi ikke hatt anledning til å gjøre i denne omgang. Blant kommunene kan vi også finne 
samvariasjon i form av opphopning av forhold som bidrar til økt sykefravær noen steder. 
 
Vi håper at denne rapporten kan være starten på et arbeid som etter hvert vil gi større innsikt i 
både hvordan sykefravær oppstår og hva som påvirker lengden av sykefraværene. God 
kunnskap om de strukturelle forholdene i den enkelte kommune er en nøkkel til økt forståelse 
av forbruket av trygdeytelser. I Oppland fylke har man tatt konsekvensen av dette. I 2004 fikk 
Fylkestrygdekontoret i Oppland utarbeidet en SINTEF-rapport (Ose (2004)) der tall for 
sektor, næring, bedriftstype, alderssammensetning, kjønnsfordeling og sysselsetting på 
kommunenivå i Oppland presenteres sammen med tall fra sykefraværsstatistikken. Dette 
arbeidet danner grunnlaget for fylkets kvartalsvise trendrapporter for sykefraværet. 
 
I tillegg til analysen som presenteres i de foregående kapitlene i denne rapporten, er vårt 
bidrag et datamateriale der alle kommuner er representert. Med utgangspunkt i dette 
materialet er det mulig å etablere et analyseopplegg for alle fylkene. På nasjonalt nivå vil et 
slikt opplegg gi mulighet til en mer kvalifisert overvåking av utviklingen i sykefraværet. I den 
forbindelse vil vi vise til den modellen Den Sociale Ankestyrelse i Danmark har fått 
utarbeidet til hjelp i overvåkingen av utviklingen i tildeling av førtidspensjon. Her korrigeres 
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de observerte tall i kommunene for strukturelle forhold i henhold til resultatene fra en estimert 
paneldatamodell, og man kan studere avvik fra det forventede resultat på kommunenivå. Se f. 
eks. Gregersen (2000). 
 
Det virker fruktbart fortsatt å fokusere på henholdsvis frekvensen av antall sykepengetilfeller 
og varigheten av disse. Begge deler har økt betydelig det siste tiåret, men antall tilfeller står 
for den største delen av veksten. I og med IA-avtalen har trygdeetaten nå også gått inn i det 
forebyggende arbeidet i bedriftene. Sannsynligvis er virkningen av trygdekontorenes innsats 
størst når det gjelder varigheten av sykepengetilfellene. Blant annet var ordningen som 
reduserte ventetiden på medisinsk behandling for sykmeldte et konkret tiltak. Vi har ikke noe 
mål for effekten av innsatsen i trygdeetaten på oppfølgingsområdet37 og kan derfor ikke si noe 
om i hvor stor grad oppfølgingsarbeidet påvirker sykefraværet. Det inntrykket vi sitter igjen 
med etter denne gjennomgangen er likevel at utviklingen i sykefraværet skyldes en 
kombinasjon av mange faktorer. Det er derfor viktig for dem som jobber med sykefravær å 
heve blikket og se sin egen rolle i et realistisk perspektiv. Framover vil det være viktig å øke 
den systematiske kunnskapen både om forholdene der sykefraværet oppstår, og om hvordan 
strukturelle faktorer påvirker sykefraværet slik at innsatsen kan bli enda mer målrettet. 
 
 

                                                 
37 Det er jo også vanskelig å finne gode mål 
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Vedlegg 1  Oversikt over endringer i lover og regelverk 1992-2004 
 
 Ikrafttreden:  
1 1.januar 1992 Bortfall av sykepengerettigheter ved varetektsfengsling. 
2 1.januar 1992 Utvidet rett til sykepenger ved foreldrekurs pga omsorg for langvarig 

syke eller funksjonshemmede barn. 
3 1.mars 1992 Personer som er midlertidig ute av arbeid får dekningsgraden 

redusert til 65 % av inntektsgrunnlaget. 
4 1.januar 1993 Avvikling av minstesats ved yrkesskade for personer uten tidligere 

pensjonsgivende inntekt  
5 1.april 1993 Bestemmelsene om etterslepstid oppheves (rett til sykepenger på 

grunnlag av inntekt i siste arbeidsforhold t.o.m. søndag klokken 24 
etter arbeidet opphørte). 

6 1. april 1993 Heving av aldersgrense syke barn  fra 10 til 12 år. 
7 1.april 1993 Utvidelse av stønadsperiode fra 10 til 15 dager for foreldre med 

omsorg for to eller flere barn. Ved svært alvorlig sykdom ble 
stønadsperioden utvidet fra et til tre år med 65 prosent dekning i de 
to siste årene. 

8 1. juli 1993 Trygdekontoret er pålagt å gi et eget skriftlig vedtak etter 12 ukers 
sykmeldingen. 

9 1. juli1993 Utvidelse av ordningen med unntak for arbeidsgiveransvar for 
arbeidstakere med risiko for høyt sykefravær. 

10 1. juli 1993 Innskjerping av de medisinske vilkår for rett til sykepenger (på 
grunn av liberalisering av sykdomsbegrepet). 

11 1.juli 1993 Sykepenger under aktivisering og arbeidstrening i egen bedrift for et 
tidsrom inntil 12 uker. 

12 1.juli 1993 Skjerpet reaksjonsbestemmelse overfor leger med regelstridig 
praksis. 

13 1.juli 1993 Graderte sykepenger kan ytes helt ned til 20 %. Det kan ytes fulle 
sykepenger selv om personen ikke er helt arbeidsufør på grunn av 
sykdom hvis vedkommende deltar i godkjent attføringsopplegg. 

14 1.juli 1993 Mulighet for å avslå krav om sykepenger dersom vedkommende ikke 
tar i mot tilbud om behandling, rehabilitering eller yrkesrettet 
attføring. 

15 1.juli 1993 Plikt for arbeidsgiver til å redegjøre for tilretteleggingsmuligheter på 
arbeidsplassen og dagmulkt hvis de ikke innfrir  

16 17.desember 
1993 

Endringer av henvisningene i §3-16 fordi det har skjedd endringer i 
kapittel 4  

17 1.januar 1994 Attføringspenger i ventetid før uførepensjon erstattes av foreløpig 
uførestønad. 

18 1.januar 1994 Endringer av henvisninger 
17 16. juni1994 Rett til sykepenger for statsansatte som mottar ventelønn 
19 1. juli1994 Vanlige regler innføres for fastsetting av inntektsgrunnlag for 

sjømenn. 
20 1.januar 1995 Rett til sykepenger når barnepasser er syk. 
21 1. januar 1997 Endringer i henvisninger på grunn av endringer i dagpengeordningen 

(§3-16) 
22 1. april 1998 Arbeidsgiverperioden for sykepenger ble utvidet fra 14 



  

 49 
  
 
 

 Ikrafttreden:  
kalenderdager til 16 kalenderdager. Maksimaltide for sykepenger fra 
trygden ble redusert til 248 sykepengedager etter utløp av 
arbeidsgiverperiode. 

23 27. november 
1998 

Fravær fra arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille, skal 
regnes som en egenmeldingsdag. 

24 1. januar 1999 Minstegrunnlag for sykepenger ble hevet fra 50 % til 125 % av 
grunnbeløpet. 

25 1.januar 2000 Minstegrunnlag for sykepenger ble senket fra 125 % til 50  % av 
grunnbeløpet. 

26 1.januar 2000 Den summariske oppgjørsordningen for statsansatte opphører. 
Tilfeller etter dette tidspunktet gis refusjon til statlige arbeidsgivere 
etter alminnelige regler.   

27 1.januar 2000 Folketrygdens feriebegrep innsnevres til lovbestemt ferie. (Medførte 
konsekvenser for kommunenes rett til refusjon av forskutterte 
sykepenger til lærere.) 

28 1.januar 2000 Lovfesting av retten til å velge den høyeste ytelsen når medlemmet 
har rett til både sykepenger og rehabiliteringspenger. 

29 1.januar 2004 Opptjeningstiden for rett til sykepenger ble utvidet fra to til fire uker.
30 1.januar 2004 Perioden hvor sykepengeretten er i behold i inaktive perioder ble 

redusert fra tre til en måned. 
31 1.juli 2004 Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner 

til at en person skal være borte fra arbeidet. Dersom legen mener at 
sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding alltid vurderes før 
aktiv sykmelding. 

 
32 

1.juli 2004 Innføring av aktivitetskrav for rett til sykepenger 

33 1.juli 2004 Innaktivitet utover 8 uker skal begrunnes særskilt ved utvidet 
legeerklæring, attestens del II. 

34 1.juli 2004 Arbeidstakerens plikt til å medvirke til avklaring av funksjonsevne 
presiseres i loven. 

35 1.juli 2004 Bruken av aktiv sykmelding målrettes bedre. 
36 1.juli 2004 Større forankring på arbeidsplassen – innhenting av 

oppfølgingsplaner. 
37 1.juli 2004 Det skal fattes vedtak senest 12 uker for personer som ikke har 

arbeidsgiver. 
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Vedlegg 2  Oversikt over variablene brukt i regresjonene 
 

Variabelnavn Forklaring 

x hvis menn og 
kvinner separat 
(suffiks k og m) 

   

dagsyss_usk 
Antall sykepengedager per yrkesaktiv  
Sum dager som trygden betaler for / antall sysselsatte  x 

tilfsyss_usk 

Sykepengetilfeller per 100 yrkesaktive  
Antall sykepengetilfeller som trygden betaler for i prosent av  antall 
sysselsatte  x 

dagtilf_usk 
Sykepengedager per tilfelle  
Sum dager som trygden betaler for delt på antall tilfeller (varighet) x 

   

andsyss50k 
Yrkesaktive 50 år og over  
Andelen sysselsatte mellom 50 -  67 år i prosent av befolkning 18-67 x 

belastn80 
Omsorgsbelastning - eldre 80 år og over  
Totalt antall personer over 80 år i kommunen  

fodselsrate 

Levendefødte per kvinne 16-45 år kommende år  
Definert som antall 0-åringer ved utgangen av året etter analyseåret,  
dividert på  antall kvinner mellom 16 og 45 år i analyseåret  

Ffodselsrate 

Levendefødte per kvinne 16-45 år samme år  
Definert som antall 0-åringer ved utgangen av analyseåret,  dividert 
på  antall kvinner mellom 16 og 45 år  

gifteratek Nye ekteskap per ikke gift 20-69 år x 
skilsratek Skilsmisser per gift 20-69 år x 
   
gifte2069k Antall gifte 20-69 år i prosent av  befolkningen 20-69 x 
skilte2069k Antall skilte 20-69 i prosent av befolkningen 20-69 x 

utvide~1659k 
Antall 16-59 år med høyst videregående skole i prosent av  
befolkningen 16-59 x 

medinnt04 Medianinntekt 100000 2004-kr x 
medinnt04qv Medianinntekt 100000 2004-kr, kvadrert  x 
meaninnt04 Gjennomsnittsinntekt 100000 2004-kr x 
meaninnt04qv Gjennomsnittsinntekt 100000 2004-kr , kvadrert x 

inntford Inntektsfordeling definert ved: medianinntekt / gj. inntekt x 

andselvstk Andel yrkesaktive eksklusive lønnstakere  x 
Lantselv Andel yrkesaktive eksklusive lønnstakere året før x 

regled_til~k Andel registrerte ledige og på tiltak i arbeidsstyrken  x 
Lregled_ti~k Andel registrerte ledige og på tiltak i arbeidsstyrken året før x 

syssratek Yrkesaktive  som andel i prosent  av befolkningen 18-66 år  x 

nedlegging 
Bedriftsnedlegging industri og bergverk  
=1 hvis antallet bedrifter er redusert    

omstilling5 
Sysselsettingsnedgang over 5 prosent industri og bergverk  
=1 hvis netto sysselsettingsnedgang på mer enn 5 prosent  

nettotilkm 
Netto innflytting  
uansett alder i prosent av totalbefolkningen   
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Variabelnavn Forklaring 

x hvis menn og 
kvinner separat 
(suffiks k og m) 

andelnordi~K 

Nordisk statsborgerskap 
andel med nordisk statsborgerskap i prosent av befolkningen uansett 
alder x 

andelikkev~K 

Ikke-vestlig statsborgerskap  
andel med ikke-vestlig statsborgerskap i prosent av befolkningen 
uansett alder  

andsos 

Andel sosialklienter i befolkningen 18+ 
Antall mottakere av sosialstønad i prosent av befolkningen 18 år og 
over    

andlangsos 

Andel  lange sosiahjelpstilfeller i befolkningen 18+ 
Antall mottakere av sosialstønad i et halvt år eller mer i prosent av 
befolkningen 18 år og over    

ndrres_bri~t Kommuneøkonomi – netto driftsresultat  
kommsyssand Antall kommunalt ansatte i prosent av de sysselsatte  

kommans01-04 

Dummyvariable for å fange opp endringer i andelen  kommunalt 
ansatte der hvor større arbeidsgrupper flyttes administrativt mellom 
stat, fylkeskommune eller kommune.  

andufork Andel uføre i prosent av befolkningen 18-66 år,  året før  
Landufork Andel uføre i prosent av  befolkningen 18-66 år,  to år tidligere  

andgradufork Andel gradert uføre i prosent av befolkningen 18-66 år, året før  

dod_3 Antall døde uansett alder  i prosent av befolkningen 18-66 år  
Ldod Antall døde uansett alder  i prosent av befolkningen 18-66 år  

liggedpercap Liggedøgn  per innbygger ved somatiske sykehus  
Lliggedper~p Liggedøgn  per innbygger ved somatiske sykehus året før  

 Kommunetype (Landbrukskommuner er referanse)  
KTFiskeri Fiskerikommuner  
KTIndPrim      Industri/primærnæring  
KTIndustri Industrikommuner  
KTEnsidigInd   Ensidige industrikommuner  

KTIkkeSent~j   Ikke-sentrale tjenesteytingskommuner  

KTSentIndTj      Sentrale industri og tj. ytingskommuner  

KTMindSentTj      Mindre sentrale tjenesteytingskommuner  

KTSentTj   Sentrale tjenesteytingskommuner  

_Iaar_1993 - 
_Iaar_2004 

 
 
Tidsdummyer  (bruker 1994 som referanseår)  

 



  

 52 
  
 
 

Vedlegg 3  Resultatet av regresjonene 
Kvinner. Innen kommuner over tid. Kommuner med mer enn 2500 innbyggere(300 
kommuner).  
 
Fixed-effects (within) regression (* p<.1; ** p<.05; *** p<.01) 
-------------------------------------------------------------- 
    Variable |   dag/yrk.akt   tilf/yrk.akt     dag/tilf       
-------------+------------------------------------------------ 
  andsyss50k |   .1005645***    .17132709***    .00461653      
   belastn80 | -.68826147      -2.4840754**    -1.8040802      
Ffodselsrate |  .17161754***    .28827969***   -.01157446      
  skilsratek |  .16632217**    -.06152747       .33285306      
  gifteratek | -.01369414       .06602532      -.38369596***   
  gifte2069k |  .02874943       .05257952        .0623822      
 skilte2069k |  .22014458***    .02960774       .46213806*     
utvide~1659k |  .04954608**     .04682301      -.03835731      
  meaninnt04 | -17.109102**    -27.359635***   -14.386571      
meaninnt04qv |  4.0710252**     7.7679345***    1.3455889      
    inntford | -5.7854405**    -1.3095166      -12.528601      
  andselvstk | -.05915253      -.12365631**     .18858717      
    Lantselv |  .05548766       .10594246**    -.09847343      
regled_til~k | -.16012455***   -.09995812*     -.35888857**    
Lregled_ti~k | -.19896902***   -.16104339***   -.40760156***   
   syssratek | -.10238279***    -.1178684***   -.07331936      
  nedlegging | -.18058878***   -.07334375      -.60598807***   
 omstilling5 |  .06686021       .00539498       .17898193      
  nettotilkm |  .07264755*      .08549238*      .10517879      
andelnordi~K | -.24424291      -.06755722      -.88920925      
andelikkev~K |  .07791329        .1404065      -.19348979      
      andsos | -.13940473**    -.01101705      -.18507776      
  andlangsos |  .08563722        -.044677       .54591611      
ndrres_bri~t | -.00294443      -.00587168       .00281526      
 kommsyssand |  .00595582       .04280264      -.07355096      
   kommans01 | -.04332983      -.02884141      -.08695091      
   kommans02 | -.02479246       .01115894      -.15284261      
   kommans03 | -.07819022***   -.05742369*     -.19261177**    
   kommans04 | -.05984778**    -.07017032**    -.06680234      
    andufork |  .15559465**     .06607879       .35149755      
   Landufork | -.21073759***   -.12865725      -.66083614***   
andgradufork |  .00442811       .02326442*     -.05486617      
        Ldod |  .49959506*      -.2088461        2.551928***   
Lliggedper~p |  .86296675**      .2036604       3.1771373**    
  _Iaar_1993 |  .74919391***    .56497996***    2.2131819***   
  _Iaar_1995 |  .39384488***    .91663493***    .17745865      
  _Iaar_1996 |  1.1271501***    1.6912224***    2.5071523***   
  _Iaar_1997 |  2.3259691***    3.4023226***    4.2961149***   
  _Iaar_1998 |  2.6609467***    3.0610154***    6.9304435***   
  _Iaar_1999 |  2.2318368***    2.6211972***    6.6311534***   
  _Iaar_2000 |  2.9188394***    3.9058136***    6.7567503***   
  _Iaar_2001 |  4.4117175***    4.7529443***    10.855486***   
  _Iaar_2002 |   4.581361***    4.1887833***    13.877454***   
  _Iaar_2003 |  6.2279374***    5.6750086***    16.657112***   
  _Iaar_2004 |  6.7354934***    5.7934361***    18.388209***   
       _cons |   34.26129***    42.609135***    97.333383***   
 
R-sq: within  |      0.7631         0.6328            0.5616  
     between  |      0.0004         0.0190            0.0889     
     overall  |      0.4300         0.1465            0.3662 
   F(45,3255) |      233.01        124.67             92.67 
corr(u_i, Xb) |     -0.1015        -0.2493            0.0085    
-------------------------------------------------------------- 
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Menn. Innen kommuner over tid. Kommuner med mer enn 2500 innbyggere (300 
kommuner).  
 
Fixed-effects (within) regression (* p<.1; ** p<.05; *** p<.01) 
-------------------------------------------------------------- 
    Variable |   dag/yrk.akt   tilf/yrk.akt     dag/tilf        
-------------+------------------------------------------------ 
  andsyss50m |  .10416054***    .12788659***    .12694105      
   belastn80 | -.77628038      -1.3438878      -4.7599732      
 fodselsrate |   -.027701      -.01624668      -.09735029      
Lfodselsrate | -.03900402      -.05442876      -.10846031      
  skilsratem | -.07946978      -.03448658      -.43291597      
  gifteratem |   .0822888**     .07300129       .13679445      
  gifte2069m |   .0713513***    .13785878***   -.02096452      
 skilte2069m |  .13763916**     .27709269***   -.39919575      
utvide~1659m |  .07719469***    .08735628***    .03334659      
   medinnt04 | -8.8944466**     3.1069903      -43.336107***   
 medinnt04qv |  1.0643459*     -.52751936       5.1088101*     
    inntford |  1.3120661       .15672113      -.30280668      
  andselvstm | -.02743563      -.02062595       .09583257      
    Lantselv |  .05433224**     .05508814*      .16343853      
regled_til~m | -.06813736**    -.07613673*     -.22088564      
Lregled_ti~m | -.12370129***   -.12006528***   -.11328131      
   syssratem | -.11230965***    -.0968531***    -.3203768***   
  nedlegging |  .02863608      -.00166871       .27045558      
 omstilling5 |   .1082443**     .12578795*      .15181786      
  nettotilkm |  .00202879       .04471436      -.09198427      
andelnordi~M |   .3443248**     .90329225***    -.7765107      
andelikkev~M |  .00747217        .0562545      -.19713357      
      andsos | -.01039963      -.05436538       .19130191      
  andlangsos |  .10156324       .03453579       .41951298      
ndrres_bri~t |  .01731374***    .00960687       .06045178**    
 kommsyssand |  .02210845       .01073255       .06815184      
   kommans01 | -.00900984      -.05085399*       .0468543      
   kommans02 | -.03026095      -.06159623**    -.03780901      
   kommans03 | -.05876474***   -.04065691      -.25698022**    
   kommans04 | -.03811301*     -.07104031***   -.08125133      
    anduform | -.00259778      -.05630507       -.0345958      
   Landuform | -.09729321*     -.07407245      -.36146988      
andgraduform |  .01705428**     .00748243       .06273163      
        Ldod | -.35412796**    -.08032829      -.87021532      
Lliggedper~p | -.17300747       .18495359      -1.6511604      
  _Iaar_1993 |  1.0212833***     .9110182***    3.6710561***   
  _Iaar_1995 | -.20259116*      .07460319      -.99470922*     
  _Iaar_1996 | -.07233674       .11975848       .84631562      
  _Iaar_1997 |   .6544389***    .86003268***    3.3250813***   
  _Iaar_1998 |  1.1104527***    .68696888***    6.9725383***   
  _Iaar_1999 |   1.121526***    .72360734***    7.5133513***   
  _Iaar_2000 |   1.747627***      1.47393***     9.169013***   
  _Iaar_2001 |  2.0941803***    1.9748439***    10.363331***   
  _Iaar_2002 |  2.6417262***    2.1614708***    13.449271***   
  _Iaar_2003 |  3.6791271***     2.398764***    18.731963***   
  _Iaar_2004 |  3.7057165***    2.3215261***    20.112494***   
       _cons |  23.195743***    2.7469824       166.53535***   
 
R-sq:  within |     0.6850             0.4636            0.5341   
      between |     0.0205             0.0830            0.0002 
      overall |     0.3359             0.0117            0.2100    
   F(46,3254) |     153.84             61.13            81.08 
corr(u_i, Xb) |    -0.1140             -0.3473          -0.3412                         
-------------------------------------------------------------- 
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Kvinner. Mellom kommuner. Kommuner med mer enn 2500 innbyggere (300 
kommuner).  
 
Between regression (regression on group means) (* p<.1; ** p<.05; *** p<.01) 
-------------------------------------------------------------- 
    Variable  | dag/yrk.akt   tilf/yrk.akt     dag/tilf       
------------- +------------------------------------------------ 
  andsyss50k  | -.10724222      -.16617238       .00779239      
   belastn80  | -.98539502        -.524231      -3.6427035      
 fodselsrate  |  .34321872       1.0049878***   -.89447349      
  skilsratek  |  1.1962054*       1.597133       .23979979      
  gifteratek  | -1.2207614***   -1.2801266***   -1.7555446*     
  gifte2069k  |  .09308713*      .09525169       .09582746      
 skilte2069k  | -.10594751      -.18878584      -.08517696      
utvide~1659k  |  .06488186*     -.07288358       .39597651***   
    inntford  |  19.237335***    54.635607***   -59.815993***   
  andselvstk  | -.08459855**     -.2195003***    .20021019      
regled_til~k  |  -.3672687***   -.28347871       -.9941691***   
   syssratek  | -.13256162***   -.03622371      -.42510413***   
  nedlegging  |  -.4757341      -2.0381045       3.3634658      
 omstilling5  | -.34112118       .85386412      -3.7149824*     
  nettotilkm  |  .80750162***   -.28727098       4.0675417***   
andelnordi~K  | -.16259576       .06389477      -.79742871      
andelikkev~K  |   .2452775       -.3883827       1.8754217***   
      andsos  |  .49150755**     1.1206632***    .19150529      
  andlangsos  | -1.0155672**    -2.3707099***    .36596241      
ndrres_bri~t  |  .05665377        .0541315       .06960941      
 kommsyssand  | -.12662738***   -.06390038      -.38171427***   
    andufork  |  .50227287***    .57179026***    .82891356***   
andgradufork  |  .02955341      -.03285892       .15717447**    
       dod_3  | -1.0190325      -9.2704003***    19.050413***   
liggedpercap  |  .27019598       .71200373      -1.1894124      
   KTFiskeri  | -.26106589       1.3387659      -4.0061859**    
   KTIndPrim  | -.62535726       .14754237      -2.8284805**    
  KTIndustri  | -.29001925       .41696889      -1.9691728      
KTEnsidigInd  | -.72956661      -.06341048      -2.5408652      
KTIkkeSent~j  | -.68555836      -1.0197371      -.13395865      
 KTSentIndTj  | -.03655995       .48694927      -1.2780642      
KTMindSentTj  | -.89501333*     -1.7281278*      .20302421      
    KTSentTj  | -.28941502       .03424842      -.97773813      
       _cons  | -3.3842587      -28.931062**     123.35227***   
 
R-sq: within    |  0.0894           0.0122           0.0659     
     between    |  0.6963           0.6468           0.5780     
     overall    |  0.3044           0.3013           0.2446     
 F(33,266)      |  18.48            14.76            11.04 
sd(u_i + avg(e_i.))|  1.368343      2.285205         4.473044  
-------------------------------------------------------------- 
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Menn. Mellom kommuner. Kommuner med mer enn 2500 innbyggere (300 kommuner).  
 
Between regression (regression on group means) (* p<.1; ** p<.05; *** p<.01) 
-------------------------------------------------------------- 
    Variable  |   dag/yrk.akt   tilf/yrk.akt     dag/tilf      
------------- +------------------------------------------------ 
  andsyss50m  |  .01991671       .17865027*     -.26127432      
   belastn80  |   -3.07383***   -6.4134403***     3.636638      
 fodselsrate  |  .23979242       .59382295*     -.62751134      
  skilsratem  |  .15845811      -.10867375       .63051233      
  gifteratem  | -.57377109**    -.43888228      -1.0665931      
  gifte2069m  |  .04554831      -.00698847       .23810863      
 skilte2069m  |  .07896444      -.02676778       .69416254*     
utvide~1659m  | -.00331537      -.08058769*      .17033308*     
   medinnt04  |  9.6154602**     28.507926***    -23.39121      
 medinnt04qv  | -1.5247062**     -4.016994***     2.208122      
    inntford  |  3.6633022       14.944963**    -24.622025      
  andselvstm  |  .08109265***    .33144682***   -.50285879***   
regled_til~m  |   .0407274       .37386384***   -.85791101***   
   syssratem  | -.03927228       .09736378      -.54011387***   
  nedlegging  | -.32433184      -1.3156537        2.347496      
 omstilling5  | -.81401801       -1.217402      -.62209398      
  nettotilkm  |  .35648028*      .14247018        1.141183      
andelnordi~M  | -.27134554        -.269421      -.64519924      
andelikkev~M  |   .1369505      -.08271606       1.0006469**    
      andsos  |  .46277893***    .85920985***    .27207076      
  andlangsos  | -1.1075713***   -2.1421044***   -.10788314      
ndrres_bri~t  | -.05416123      -.13673951*      .13379328      
 kommsyssand  | -.12530191***   -.10594309      -.35136967***   
    anduform  |  .55314923***    .64647363***    1.0406906***   
andgraduform  | -.00144688       -.1088051***    .34710161***   
       dod_3  | -1.4867851      -3.3389497      -.06223666      
liggedpercap  |  1.6542255**     4.5672443***   -4.8592529*     
   KTFiskeri  |  .87518594*      2.3807433**     -1.053135      
   KTIndPrim  |  -.2403238       .53195278      -2.6102218**    
  KTIndustri  |  .46594493       2.4632196***   -4.7636463***   
KTEnsidigInd  |   .6865165       2.8989284***   -4.3912152**    
KTIkkeSent~j  |  .03411997       .92877527      -1.8998492      
 KTSentIndTj  |  .52679841       1.9668528***   -2.5473566*     
KTMindSentTj  | -.37270022      -.13313705      -1.2562022      
    KTSentTj  |  .36814093       1.2897782      -1.0786113      
       _cons  | -13.257866      -67.883701***    170.64869***    
 
R-sq: within   |   0.0207             0.1065             0.2282   
  between      |   0.7371             0.6817             0.6349                
  overall      |   0.2393             0.2579             0.3846   
  F(35,264)    |   21.15             16.15              13.12 
sd(u_i + avg(e_i.))|  1.084798      2.020047          4.170934       
-------------------------------------------------------------- 
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Vedlegg 4  Mer teknisk definisjon av variablene 
 

 Forklaring 
x hvis menn og 
kvinner separat 

   

sykepengedager 

Dager som trygden betaler for. Det betales for inntil 5 dager pr. uke. 
Maksimum varighet for et sammenhengende tilfelle vil være fra 
248-260 dager avhengig av om det utbetales sykepenger også for de 
første 16 (14 dager før 1.4.1998) kalenderdagene.     x 

Sykepengetilfelle 

Et avsluttet sykepengetilfelle. For de tilfellene hvor det er mindre 
enn 3 dager mellom avslutningen av et og start på et nytt, har vi slått 
sammen tilfellene til ett.   x 

   

aar  

Vi har data fra 1992 til 2004. Men siden vi i analysene benytter 
laggede variable, mister vi 1992.  
For sykefraværet benytter vi Year(SPTOM), dvs. avsluttet år  

alder 

På inntektsfilen er det alder ved utgangen av inntektsåret  
(inntektsår - faar) 
Når ikke annet er oppgitt, er alle i alder 18-67 med  

Antall uføre i 
befolkningen  

alle med 200<pstat<300 i GR1 ved utgangen av året 
for 2004 også alle  med TU ved utgangen av året, summert over 
alder x 

Antall med  
gradert 
uførepensjon alle uføre etter definisjonen over, som dessuten har uføregrad<100 x 

yrkesaktiv  eller 
sysselsatt 

Alle personer med pensjonsgivende inntekt fom 0.5G 
Alder 18-66 
Alder=inntektsår-faar; alder ved utgangen av inntektsåret 
(SUMPI = pensjonsgivende inntekt i 100 kr) x 

antsyssel, inntekt 
antall og  beløp for alle som tilfredsstiller sysselsettingsbegrepet 
ovenfor x 

antlonnst, 
inntektlonnst 

antall og beløp for alle som tilfredsstiller sysselsettingsbegrepet 
ovenfor, og som dessuten har INNTKOD=1  (dvs. kun lønnsinntekt) x 

medinnt, 
meaninnt 

medianinntekt og gjennomsnittsinntekt er beregnet innen  aar og 
kjønn  x 

befolkning antall personer ved gitt alder ved inngangen til året  x 
 
 
 
 


