
FORSKJELLER I SYKEFRAVÆR ETTER KJØNN 
OG ALDER
Sykefravær kan generelt si noe om helsetilstanden til
arbeidsstyrken, produktiviteten i arbeidslivet og hvor godt
arbeidstakere og arbeidsgivere tilpasser seg arbeidsmarke-
det (Ose m.fl. 2006). Kvinner har høyere sykefravær enn
menn. Dette gjelder både i Norge og andre land, og det har
holdt seg stabilt over tid. Kjønnsforskjellen i sykefraværet
er delvis avhengig av lengden på fraværet. Kvinner har litt
høyere egenmeldt sykefravær enn menn, men denne for-
skjellen er liten og har variert en del. Det totale egen-
meldte sykefraværet er også relativt lavt. Det er i det 
legemeldte sykefraværet at kjønnsforskjellen er størst.
Kvinner har siden 1970-tallet hatt høyere legemeldt syke-
fravær enn menn. Det er derfor i det legemeldte syke-
fraværet at det er størst potensial for reduksjon, da det er
det som varierer mest (Ose m.fl. 2006). Kvinner har også
flere sykefraværstilfeller enn menn, det vil si at det enten
er flere kvinner som er syke eller at de oftere blir syke. 
I andre kvartal 2006 var det 197 400 sykefraværstilfeller
blant kvinner, og 132 000 sykefraværstilfeller blant menn.
Både blant kvinner og menn er det mest vanlig å ha fravær
i inntil 16 dager (henholdsvis 59,8 % og 54,2 % i andre

kvartal 2006), mens 21,9 prosent av kvinnene og 20,6 pro-
sent av mennene hadde fravær i 17–56 dager per andre
kvartal 2006. I denne artikkelen vil vi prøve å gi svar på
hvor mye av kjønnsforskjellen i sykefraværet som kan for-
klares av svangerskap. I tillegg vil vi se på om forskjellen
i sykefraværet blant gravide og ikke-gravide kvinner i
aldersgruppa 20 til 39 år har økt de siste årene. Videre vil
vi se på hvordan legenes diagnosepraksis overfor gravide
er, og om denne har endret seg de siste årene. Til sist vil
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Egenmeldt og legemeldt sykefravær
Ved egenmeldt sykefravær melder arbeidstaker selv fra til
arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom
eller skade, uten å legge fram legeerklæring. Som hoved-
regel kan egenmelding benyttes ved fravær i opptil tre
kalenderdager, fire ganger i løpet av en 12 måneders peri-
ode. For IA-virksomheter gjelder andre regler. Her kan
man ha inntil 8 kalenderdager egenmeldt fravær og inntil
24 kalenderdager i året. Ved legemeldt sykefravær vurde-
rer lege om det er tungtveiende medisinske grunner til at
arbeidstaker trenger fravær fra jobb og gir på bakgrunn av
dette sykmelding.

AV: SIGRID MYKLEBØ

SAMMENDRAG
Denne artikkelen tar for seg sykefravær under svangerskap. Vi vil se nærmere på i hvor stor grad kvinner blir sykmeldt
under svangerskap, og hvor mye av kjønnsforskjellene i sykefraværet som kan forklares av dette. I analysen har vi koblet
NAVs fødselspengeregister med NAVs sykepengeregister, og tatt utgangspunkt i barnets fødselsdato og mors sykefra-
vær de ni foregående månedene. Vi har benyttet data fra perioden 2000–2006. 

NAVs sykefraværsstatistikk viser at kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og
at sykefraværet hos kvinner er spesielt høyt i aldersgruppa 20-39 år. Sykefravær under svangerskap er en viktig forkla-
ring på hvorfor sykefraværet hos kvinner i alderen 20–39 år er høyere enn hos menn i samme aldersgruppe. Mens kvinner
i alderen 20–39 år gjennomsnittlig hadde 7,3 prosent sykefravær i andre kvartal 2006, hadde gravide i samme alders-
gruppe 22,4 prosent sykefravær i samme periode. Dersom vi utelukker gravide fra analysen, reduseres kjønnsforskjellen
i sykefraværet kraftig i aldersgruppa 20–39 år. Sykefraværet blant kvinner som ikke er gravide, øker med alderen.

Sykefraværsprosenten blant kvinner i aldersgruppa 20–39 år var den samme i andre kvartal 2006 som den var i andre
kvartal 2000 (7,3 %). I samme periode har sykefraværet blant gravide i alderen 20–39 år økt fra 21,3 til 22,4 prosent,
mens det har vært en svak nedgang fra 5,9 til 5,7 prosent blant ikke-gravide i samme aldersgruppe. Både for gravide og
ikke-gravide kvinner var sykefraværet høyest i 2003 og lavest i 2005. Videre viser sykefraværsstatistikken at yngre gra-
vide har høyere sykefravær enn eldre gravide.

Det ser ut til å ha skjedd en endring i legenes diagnosepraksis overfor gravide. I andre kvartal 2001 ble færre enn halv-
parten av sykmeldte gravide gitt svangerskapsrelaterte diagnoser, mens en av fire ble gitt en muskel-/skjelettdiagnose. 
I andre kvartal 2006 ble nær to av tre gitt svangerskapsrelaterte diagnoser, mens bare en av åtte ble sykmeldt med 
muskel-/skjelettdiagnoser.

Vi ser en tendens til at næringer som har høyt sykefravær totalt sett, også har høyt sykefravær blant gravide. I andre
kvartal 2006 var sykefraværet blant gravide arbeidstakere i alderen 20–39 år høyest innen varehandel, hotell- og restau-
rantvirksomhet (25,2 %) og innen helse og sosiale tjenester (24,8 %).

Sykefravær og svangerskap
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vi undersøke om det er spesielle næringsgrupper som ut-
peker seg med hensyn til sykefravær under svangerskap.

Som figur 1 viser, hadde kvinner i alderen 16–69 år en
sykefraværsprosent på 7,5 i andre kvartal 2006, mens
menn hadde en sykefraværsprosent på 4,5. Kvinner hadde
dermed et betydelig høyere sykefravær enn menn, og
kjønnsforskjellen har vært stabil for perioden vi har sett
på. For både kvinner og menn nådde sykefraværet en topp
i 2003. Deretter sank det fram til 2005, for så å øke noe fra
2005 til 2006. Sykefraværsnivået i 2005 er det laveste i
perioden vi har sett på.

Kvinner har, som vi ser i figur 2, høyere sykefravær enn
menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år. Sykefraværet
øker med alderen for både kvinner og menn, men kvinner

har et særdeles høyt sykefravær i alderen 20–39 år. Syke-
fraværet i disse aldersgruppene har, som vi ser i figur 3,
vært stabilt høyt og utviklet seg i tråd med sykefraværet
for øvrig. Det ser altså ut til at spesielle egenskaper ved
denne gruppa gjør at de har mye sykefravær. Den mest
innlysende forklaringen er svangerskap, da det er kvinner
i denne aldersgruppa som i størst grad føder barn. Fra andre
kvartal 2000 til andre kvartal 2006 var det aldersgruppa
20–24 år som hadde lavest sykefravær (5,2 %–7,1 %), 
og aldersgruppa 30–34 år som hadde høyest sykefravær
(7,5 %–9,6 %) blant kvinner i alderen 20–39 år.

Hypoteser knyttet til kjønnsforskjellene
96,4 prosent av kvinnelige arbeidstakere som var gravide
andre kvartal 2006, var i alderen 20 til 39 år. Det er kvin-
nene i aldersgruppa 25 til 34 år som føder flest barn. Der-
etter følger aldersgruppene 35 til 39 år og 20 til 24 år. 

En hypotese om årsakene til kjønnsforskjellene i syke-
fraværet er at kvinner har dårligere arbeidsforhold, mer
belastende jobber og dårligere arbeidsmiljø og ansettelses-
betingelser enn menn (Ose m.fl., 2006, Mastekaasa &
Dale-Olsen 1998). Typiske kvinneyrker har ofte ubekvem
arbeidstid, liten innflytelse på egen arbeidssituasjon,
fysisk tungt arbeid, lav inntekt og få karrieremuligheter
(Ose m.fl., 2006). En annen hypotese er at kombinasjonen
av yrkesaktivitet og husarbeid/omsorg for barn gir seg
utslag i dobbeltarbeidseffekter som kan føre til dårligere
helse og motstridende rolleforventninger (Ose m.fl. 2006,
Mastekaasa & Dale-Olsen 1998). 

Empiriske funn ser ikke ut til å støtte hypotesen om at
kvinner er i mer fraværsfremmende jobber enn menn
(Hensing & Alexanderson 2004, Mastekaasa 1998, Maste-
kaasa & Dale-Olsen 1998). Gifte kvinner med barn har
ikke høyere sykefravær enn gifte kvinner uten barn, men
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Figur 1: 
Sykefraværsprosent fra 2. kvartal 2000 til 
2. kvartal 2006, etter kjønn. 
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Figur 2: 
Sykefraværsprosent 2. kvartal 2006, etter alder
og kjønn.
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Figur 3: 
Sykefraværsprosent for kvinner 20-39 år i alders-
grupper, samt kvinner totalt, 2. kvartal 2000-2006.
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ugifte kvinner med barn har høyere sykefravær enn ugifte
kvinner uten barn. Det er imidlertid ikke funnet noen klare
sammenhenger mellom antall barn og sykefravær. Det
høye fraværet blant ugifte mødre kan skyldes dobbeltar-
beidseffekter (Mastekaasa 1998, Mastekaasa & Dale-
Olsen 1998). Mastekaasa (1998) og Øverås (1997) har
konkludert med at kvinner er mer syke i medisinsk for-
stand enn det menn er, og at dette i stor grad skyldes syk-
dommer i forbindelse med svangerskap, fødsel og preven-
sjon. Svært mange kvinner har minst en periode med
sykmelding i forbindelse med svangerskap, og det er flere
sykmeldinger blant gravide enn blant kvinner generelt
(Mastekaasa & Dale-Olsen 1998). 

HVOR MYE AV KJØNNSFORSKJELLEN SKYLDES
FRAVÆR UNDER SVANGERSKAP?
Gravide arbeidstakere har større sannsynlighet for syke-
fravær enn andre arbeidstakere (se bl.a. Ose m.fl., 2006).
Hauge & Opdalshei (2000) fant at sykefravær med svang-
erskapsrelaterte diagnoser utgjorde hele 67 prosent av
kjønnsforskjellen i aldersgruppa 20–34 år. Et lignende
resultat fikk Alexanderson m.fl. (1996). De fant at kjønns-
forskjellen i sykefraværsnivået ble halvert dersom gravide
kvinner ble holdt utenfor analysen, og at sykefravær under
svangerskap hadde størst relativ betydning i aldersgruppa
25 til 34 år. I følge en norsk undersøkelse har betydningen
av svangerskap for det totale sykefraværet økt over tid
(Røed & Fevang, 2005).

Vi har sett at det er en tydelig kjønnsforskjell i sykefra-
været, spesielt i alderen 20 til 39 år. Figur 4 viser at
kjønnsforskjellene reduseres betraktelig dersom vi uteluk-
ker gravide fra analysen. Kjønnsforskjellene i sykefravæ-
ret i aldersgruppa 20–39 år reduseres i andre kvartal 2006
med nesten 60 prosent dersom gravide kvinnene holdes
utenfor. Dersom vi ser på den gjennomsnittlige sykefra-
værsprosenten andre kvartal 2006 for kvinner i alderen 20
til 39 år, ser vi at denne reduseres med 21,9 prosent der-
som vi utelukker de gravide. I aldersgruppa 20–24 år redu-
seres kjønnsforskjellen med nær 74 prosent dersom gra-
vide utelukkes. I aldersgruppene 25–29 år, 30–34 år og
35–39 år, reduseres kjønnsforskjellen i sykefraværet med
henholdsvis 67,6 prosent, 46,5 prosent og 24,2 prosent.

Disse tallene tyder altså på at svangerskap er en viktig
forklaring på kjønnsforskjellene i sykefraværet i de mest
fertile aldersgruppene. Imidlertid ser vi også at mye av
kjønnsforskjellen i sykefraværet ikke kan forklares med
svangerskap.

Wergeland & Sølvberg (2004) mener det er uheldig at
en så høy andel gravide med normale svangerskap blir
sykmeldte. Dette kan både svekke kvinnenes posisjon i
arbeidslivet og forsterke de tradisjonelle kjønnsrollene i
familien. Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge
arbeidsplassen slik at den er tilpasset den enkeltes forut-
setninger. Dersom slik tilrettelegging ikke er mulig,
tvinges gjerne den gravide til å slutte å jobbe for en peri-
ode, selv om hun ikke er syk. I slike tilfeller skal det gis
svangerskapspenger og ikke sykepenger. Larsson m.fl.
(2006) viste i en svensk undersøkelse at i 46 prosent av
kontakttilfeller med gravide kvinner, kunne ikke fødsels-
legene fastslå nøyaktig den korrekte medisinske diagno-
sen for å begrunne sykmelding. Fødselslegene mente at
gravide kvinner blir sykmeldte for ofte, men kviet seg for
å gå i mot de gravides ønsker.

SVAK ØKNING I SYKEFRAVÆR UNDER SVANGER-
SKAP
Sykefraværet blant gravide har økt fra 21,3 prosent andre
kvartal 2000 til 22,4 prosent andre kvartal 2006 (se figur 5).
Sykefraværet blant de gravide nådde en topp på 24,5 pro-
sent andre kvartal 2003. Blant kvinner som ikke er gravide
har det vært en svak nedgang i sykefraværet fra 5,9 pro-
sent til 5,7 prosent. Det har altså vært en viss økning i for-
skjellen i sykefravær blant gravide i forhold til ikke-
gravide. Røed & Fevang (2005) skriver at det økte
sykefraværet blant gravide kan ha med normendringer å
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Figur 4: 
Sykefraværsprosent 2. kvartal 2006. Kvinner,
menn og ikke-gravide kvinner fordelt på alders-
grupper.

Datagrunnlag
Ved å ta utgangspunkt i kvinner som har født barn og følge
disse ni måneder tilbake i tid, får vi en omtrentlig oversikt
over hvem som har vært gravide på et hvert tidspunkt. Vi
har tatt utgangspunkt i NAVs fødselsregister for
2000–2006 der vi har opplysninger om barnets fødselsdato
og mors fødselsdato. Vi har så koblet disse dataene med
NAVs sykefraværsregister og fått en oversikt over sykefra-
været til mødrene de ni månedene forut for fødsel.
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gjøre, og at terskelen for å ta i mot sykepenger under gra-
viditet kan ha blitt lavere. De mener også at det kan ha
blitt vanskeligere å være til stede på jobb også dersom en
har mindre helseproblemer. Videre finner de at effekten av
svangerskap på sykefravær har økt signifikant over tid, og
at sykefraværet synker med alderen blant gravide kvinner.
Dette støtter hypotesen om at det har skjedd normen-
dringer blant de yngre (Røed & Fevang, 2005). 

Som vi ser av figur 6, viser også våre data at sykefravæ-
ret blant gravide synker med høyere alder, mens sykefra-
været blant ikke-gravide øker med alder. Blant de gravide
er det aldersgruppa 20–24 år som har det høyeste sykefra-
været (25,7 %), mens aldersgruppa 30–34 år har det
laveste (21,5 %). 

ENDRING I DIAGNOSEPRAKSIS
I tabell 1 ser vi at svangerskap, fødsel og familieplanleg-
ging er den vanligste diagnosegruppa blant gravide. Den
nest vanligste diagnosegruppa er muskel-/skjelettsyste-
met, og vi antar på bakgrunn av tidligere forskning, at en
stor del av muskel-/skjelettdiagnosene er direkte svanger-
skapsrelaterte. Mindre vanlig blant gravide er diagnoser
knyttet til luftveier, psykiske lidelser og annet. Disse diag-
nosene kan også være svangerskapsrelaterte, men har ikke
så stor betydning for det totale sykefraværet, da omfanget
er såpass lite.

I en undersøkelse der kvinner med påbegynte fødsels-
penger ble fulgt ni måneder tilbake i tid, fant Hauge &
Opdalshei (2000) at 58 prosent av kvinnene i denne under-
søkelsen hadde minst ett sykefravær i løpet av svangerska-
pet, men at bare litt over halvparten av de sykmeldte gra-
vide ble gitt en diagnose relatert til svangerskap, fødsel og
familieplanlegging. Blant dem som fikk andre diagnoser,
var det flest som fikk diagnoser knyttet til sykdommer og
plager i muskel- og skjelettsystemet. Dette kan henge
sammen med at gravide kan få ulike muskel-/skjelett-
plager som skyldes svangerskapet, men at det da blir
uklart om det skal settes en muskel-/skjelettdiagnose eller
en svangerskapsrelatert diagnose. I følge en svensk under-
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Figur 5: 
Sykefraværsprosent 2. kvartal 2000–2006 for 
alle kvinner, alle menn, gravide og ikke-gravide
kvinner i alderen 20–39 år.
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Figur 6: 
Sykefraværsprosent blant gravide og ikke-gravide
i aldersgrupper, 20–39 år, 2. kvartal 2006.

Diagnoser
Behandlende lege er pålagt å påføre diagnose på alle syk-
meldinger. I den anledning benyttes diagnosekoder fra
International Classification of Primary Care (ICPC).
ICPC-systemet består av 17 diagnosegrupper med hver sin
bokstavkode. Diagnosegruppene er delt inn i mer detaljerte
diagnoser, som beskriver sykdommer eller symptomer/pla-
ger. Legen skal primært gi sykdomsdiagnose heller enn
diagnose på symptomer/plager, dersom det er mulig ut fra
klinisk vurdering.

Tabell 1: 
Sykefraværstilfeller 2. kvartal 2006 blant gravide,
20–39 år, etter diagnose.

Tilfeller Prosent

Totalt 26965 100,0
Svangerskap, fødsel og 
familieplanlegging 17346 64,3
Muskel- og skjelettsystemet 3314 12,3
Luftveier 1365 5,1
Psykisk 1246 4,6
Allment og uspesifisert 1040 3,9
Fordøyelsessystemet 994 3,7
Nervesystemet 730 2,7
Annet 930 3,5

KILDE: NAV
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søkelse var nesten alle diagnoser (93 %) blant gravide
kvinner relatert enten til svangerskaps- eller ryggplager
(Sydsjö, Sydsjö & Alexanderson, 2001).

I følge Ose m.fl. (2006) økte andelen kvinner som er
sykmeldt med svangerskapsrelaterte diagnoser fra åtte
prosent i 2001 til elleve prosent i 2005. Imidlertid antar de
at dette kan skyldes endring i diagnosepraksis blant
legene. Blant gravide som har sykefravær under svanger-
skapet, er de mest vanlige årsakene kvalme, bekkenplager
og ryggsmerter. En del svangerskapsrelaterte plager, slik
som bekkenplager og ryggsmerter, registreres ofte ikke
med svangerskapsdiagnose, men med muskel-/skjelettdi-
agnose (Ose m.fl., 2006, Hauge & Opdalshei, 2000).

Når det gjelder legenes diagnosepraksis overfor gra-
vide, har det foregått en tydelig utvikling mot flere svang-
erskapsrelaterte diagnoser og færre muskel-/skjelettdiag-
noser fra andre kvartal 2001 til andre kvartal 2006, slik vi
kan se i figur 7. Spesielt ser vi en kraftig endring fra 2002
til 2003. Mye tyder på at en del svangerskapsrelaterte
sykefravær blir registrert med muskel-/skjelettdiagnoser. I
andre kvartal 2001 fikk under halvparten av de gravide
svangerskapsrelaterte diagnoser, mens en av fire fikk
muskel-/skjelettdiagnoser. I andre kvartal 2006 fikk to av
tre svangerskapsrelaterte diagnoser, mens bare en av åtte
fikk muskel-/skjelettdiagnoser. Den totale andelen av syk-
meldte gravide som enten fikk svangerskapsrelaterte diag-
noser eller muskel-/skjelettdiagnoser, har i perioden andre
kvartal 2001 til andre kvartal 2006 ligget ganske jevnt på
mellom 71,7 og 76,7 prosent. Det kan dermed se ut til at
det kun er diagnosepraksisen som har endret seg, og at
andelen svangerskapsrelaterte sykefravær ikke har økt.

Av de gravide kvinnene som andre kvartal 2006 fikk en
diagnose innenfor diagnosegruppen svangerskap, fødsel
og familieplanlegging, fikk 30,4 prosent diagnosen svang-

erskaps-/fødsels-/barselsykdom. 21,3 prosent ble syk-
meldt med kvalme/brekninger og 17,9 prosent ble syk-
meldt med symptomer/plager i forbindelse med svanger-
skap/fødsel.
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Figur 7: 
Sykefraværstilfeller med svangerskapsdiagnoser
og muskel-/skjelettdiagnoser, blant gravide, 20-
39 år, 2. kvartal 2001-2006.
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Figur 8: 
Mest brukte svangerskapsdiagnoser i sykefravær-
stilfeller blant gravide kvinner, 16-45 år, 2. kvar-
tal 2006.
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Figur 9: 
Sykefraværsprosent 2. kvartal 2006 etter næring.
Gravide/ikke-gravide kvinner, 20–39 år og 
menn 21–39 år
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STOR FORSKJELL I SYKEFRAVÆR BLANT GRA-
VIDE INNENFOR ULIKE NÆRINGER 
Det er store forskjeller på hvor høyt sykefraværet blant
gravide er i ulike næringer. Totalt var sykefraværet i andre
kvartal 2006 høyest i helse- og sosiale tjenester med 8,1
prosent, og lavest i kraft- og vannforsyning med 3,9 pro-
sent. For gravide er risikoen for å bli sykmeldt spesielt høy
dersom arbeidet innebærer tunge løft, skiftarbeid og/eller
stressende arbeidsforhold (Kærlev, 2004, Strand, Werge-
land & Bjerkedal, 1997).

I følge Kærlev m.fl. (2004) har sykefraværet blant gra-
vide i skandinaviske land nådd et nivå som indikerer at
graviditet blir sett på som en sykdom. I det danske helse-
vesenet fant de at høye arbeidskrav og lav jobbkontroll,
tunge løft og mye gående eller stående arbeid var statistisk
relatert med sykefravær under svangerskapet. Vaskeri-
arbeidere, hjelpepleiere, portører og sykepleiere hadde
høyere risiko for langvarig sykefravær enn andre ansatte
ved sykehuset. Kærlev m.fl. (2004) fastslår at det ikke er
samsvar mellom arbeidskravene og de ressursene kvinner
med normale svangerskap har. 

Som figur 9 viser, er sykefraværet blant gravide kvinner

i alderen 20–39 år høyest innen varehandel, hotell- og res-
taurantvirksomhet (25,2 %), helse- og sosiale tjenester
(24,8 %), transport og kommunikasjon (22,8 %) og indus-
tri og bergverksdrift (22,4 %). Sykefraværet blant gravide
er lavest innen olje- og gassutvinning (14,9 %)1 og kraft-
og vannforsyning (16,5 %), men dette er små næringer
med relativt få kvinner. Andre næringer med relativt lavt
sykefravær blant gravide er finansnæringen, undervisning,
og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift.
Sykefraværet blant kvinner som ikke er gravide er høyest
innen transport og kommunikasjon, helse- og sosiale tje-
nester, og industri og bergverksdrift, mens det er lavest
innen kraft- og vannforsyning. Figur 9 viser også at syke-
fraværsmønsteret mellom næringer er ganske likt for gra-
vide og ikke-gravide kvinner, men at det er noen forskjel-
ler. Innenfor varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet
finner vi det høyeste sykefraværet for gravide (25,2 %),
mens det ikke er spesielt høyt blant de som ikke er gravide
(5,5 %). Gravide arbeidstakere har høyere sykefravær
innen helse- og sosiale tjenester enn innen transport og
kommunikasjon. Blant dem som ikke er gravide er forhol-
det omvendt. 
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Figur 10: 
Sykefraværsprosent 2. kvartal 2000-2006.
Gravide/ikke-gravide kvinner 20-39 år i utvalgte
næringer.
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Figur 11: 
Sykefraværsprosent 2. kvartal 2006 etter næring
og graviditet for kvinner, 20-39 år.

1 På grunn av spesielle arbeidsforhold og arbeidstider i olje- og gassnæringa er
disse tallene noe usikre.
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Sykefraværsutviklingen innen hver enkelt næring fra
andre kvartal 2000 til andre kvartal 2006 følger stort sett
det samme mønsteret som sykefraværsutviklingen i sin
helhet. I figur 10 ser vi nærmere på sykefraværsutviklingen
i de fire store næringene helse- og sosiale tjenester, vare-
handel, hotell- og restaurantvirksomhet, transport og kom-
munikasjon og undervisning. Sykefraværet blant kvinner
som ikke er gravide i disse næringene, har et noenlunde
jevnt nivå i perioden og følger det samme mønsteret som
sykefraværet totalt sett. Blant de gravide ser en også stort
sett det samme mønsteret. Unntaket er gravide som jobber
innenfor transport og kommunikasjon. Videre ser vi at
helse- og sosiale tjenester og varehandel, hotell- og restau-
rantvirksomhet har det høyeste sykefraværet, og at syke-
fraværsnivået blant gravide i undervisning er relativt lavt.

Sannsynligheten for å bli sykmeldt øker ettersom fødse-
len nærmer seg. Av figur 11 ser vi at det er en forholdsvis
sterk økning i sykefraværet fra begynnelsen til slutten av
svangerskapet. Dette ser ut til å gjelde i alle næringer, om
enn i ulik grad.

KONKLUSJON: 
MYE AV KJØNNSFORSKJELLEN KAN FORKLARES
VED FRAVÆR UNDER SVANGERSKAP
Vi har sett at en stor andel av de gravide blir sykmeldte
under svangerskapet, og at dette er noe av forklaringen på
kvinners høye sykefravær i forhold til menn. I alders-
gruppa 20–39 år forklarer sykefravær under svangerskap
58 prosent av kjønnsforskjellen. I aldersgruppene 20–24
år og 25–29 år forklarer sykefravær under svangerskap
hele 74 prosent og 68 prosent av kjønnsforskjellen i syke-
fraværet. Disse resultatene gir støtte til funn fra tidligere
forskning som viser at store deler av kjønnsforskjellene i
sykefraværet kan forklares av fravær under svangerskap
(bl.a. Hauge & Opdalshei, 2000, Alexanderson m.fl.,
1996).

Vi vil imidlertid understreke at det er en stor andel av
kjønnsforskjellen som ikke kan forklares med sykefravær
under svangerskap. Kjønnsforskjellen i sykefraværet blant
arbeidstakere i alderen 40–69 år er stabil og fullstendig
upåvirket av svangerskapsfravær. Det er også en relativt
stor kjønnsforskjell i aldersgruppa 25–-39 år, selv om en
holder gravide utenfor.

Sykefraværet blant gravide kvinner i aldersgruppa
20–39 år har økt med 5,2 prosent fra andre kvartal 2000 til
andre kvartal 2006, mens sykefraværet blant ikke-gravide
i denne aldersgruppa har sunket med 3,4 prosent i samme
periode. Gravide i aldersgruppa 20–24 år har høyere syke-
fravær enn gravide i de eldre aldersgruppene. Dette støtter
tidligere funn som har vist at de yngre gravide har høyere
sykefravær enn de eldre gravide (Røed & Fevang, 2005).
Årsakene til det økte sykefraværet blant gravide er van-
skelig å si noe om ut fra våre data, men kan ha med norm-
endringer blant de yngre å gjøre, som antatt av Røed &

Fevang (2005) og Sydsjö, Sydsjö & Kjessler (1997).
Ikke alle gravide som sykmeldes får diagnoser som er

knyttet til svangerskap, fødsel og familieplanlegging.
Svært mange gravide får diagnoser som er knyttet til mus-
kel-/skjelettsystemet. De siste årene ser det ut til å ha
skjedd en utvikling mot økt bruk av svangerskapsrelaterte
diagnoser og mindre bruk av muskel-/skjelettdiagnoser.

Kvinner som arbeider innen varehandel, hotell- og res-
taurantvirksomhet, helse- og sosiale tjenester, transport og
kommunikasjon eller industri og bergverksdrift, er i større
grad enn kvinner i andre næringer sykmeldte under svang-
erskapet. Forklaringen på dette kan være at disse næring-
ene i stor grad har en arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver
som innebærer risikofaktorer for gravide. Det er påvist
sammenhenger mellom sykefravær blant gravide og
arbeidsforhold som innebærer høye arbeidskrav, lav jobb-
kontroll, fysisk krevende arbeid og skiftarbeid (Kærlev
m.fl., 2004, Strand, Wergeland & Bjerkedal, 1997). I alle
næringer er sykefraværet blant gravide lavest under de
første tre månedene av svangerskapet og øker etter hvert
som fødselen nærmer seg. 

En konklusjon i flere undersøkelser er at friske gravide
arbeidstakere ofte blir sykmeldte fordi arbeidet blir for
tungt eller slitsomt (Larsson m.fl., 2006, Kærlev m.fl.,
2004, Wergeland & Sølvberg, 2004). I Norge har gravide
krav på tilrettelegging på arbeidsplassen eller, dersom til-
rettelegging er umulig, fravær med svangerskapspenger.
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