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Statistikk og utredning 
Dato: 05.04.06 
 
Uføreytelser1 – kommentarer til statistikken første kvartal 2006 
 
Antall mottakere pr 31.03.06 

• Totalt 322 527 personer mottar en uføreytelse. Ved samme tidspunkt i 2005 mottok 
313 553 personer en uføreytelse. Dette utgjør en økning på 2,9 prosent for 
uføremottakere totalt fra 31.03.05 til 31.03.06. Tilsvarende økning fra utgangen av 
mars 2004 til utgangen av mars 2005 var på 3,3 prosent. 

• Av dem som mottar uføreytelser har 300 592 personer varig uførepensjon. Ved samme 
tidspunkt i 2005 mottok 302 647 personer varig uførepensjon. Dette utgjør en nedgang 
i mottakere av varig uførepensjon på 0,7 prosent.  

• Av uføremottakerne mottar 21 935 personer (6,8 prosent) tidsbegrenset uførestønad. 
Ved utgangen av mars 2005 mottok 10 906 personer (3,5 prosent) tidsbegrenset 
uførestønad. 

 
Tilgang 

• Til sammen var tilgangen til uføreytelser 8 537 personer i første kvartal 2006. I første 
kvartal 2005 var tilgangen på 7 922 personer   

• Av dem som fikk uføreytelser første kvartal 2006, fikk 4 994 (58,5 prosent) personer 
uførepensjon og 3 543 (41,5 prosent) personer tidsbegrenset uførestønad. I første 
kvartal 2005 fikk 5 406 (68,2 prosent) personer uførepensjon og 2 516 (31,8 prosent) 
tidsbegrenset uførestønad  

• Økningen i tilgang på uføreytelser totalt fra første kvartal 2005 første kvartal 2006 er 
på 7,8 prosent. Fra første kvartal 2004 til første kvartal 2005 var tilsvarende økning 
10,7 prosent.  

                                                 
1 Uføreytelse er et samlebegrep for tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon.  
Tidsbegrenset uførestønad ble innført i januar 2004 og kan ha en varighet på 1-4 år. Formålet med innføringen av 
tidsbegrenset uførestønad er å redusere antallet nye uførepensjonister og å forebygge utstøting fra arbeidslivet og varig 
uførhet. Innføring av tidsbegrenset uførestønad markerer at mange har en lidelse hvor det er mulighet for bedring etter noe 
tid. 
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Tilgang varig uførepensjon og tidsbegrenset 
uførestønad fra første kvartal 2004
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Utgifter  
Utgiftene til uføreytelser var på om lag 11,6 mrd kroner første kvartal 2006. Dette er en 
økning på 7,1  prosent sammenlignet med første kvartal 2005.  
 
Uføregrad  

• Av dem som mottar uføreytelse har 65 056 personer (20,2 prosent) gradert uføreytelse 
(dvs uføreytelse mindre enn 100 prosent).  

• Av disse har 57 873 personer gradert varig uførepensjon (19,3 prosent av alle som 
mottar varig uførepensjon) og 7 183 personer gradert tidsbegrenset uførestønad (32,7   
prosent av alle som mottar tidsbegrenset uførestønad)  

• Av dem som fikk innvilget tidsbegrenset uførestønad i løpet av første kvartal 2006, 
fikk 32 prosent innvilget gradert stønad. Av dem som fikk varig uførepensjon, fikk 
26,3 prosent gradert pensjon. I løpet av første kvartal 2005 var tilsvarende tall 33 
prosent for tidsbegrenset uførestønad, og 27,6 prosent for varig uførepensjon. 

 
Alder  

• I første kvartal 2006 var 20,6 prosent av dem som fikk varig uførepensjon under 50 år. 
Tilsvarende andel i første kvartal 2005 var 18,2 prosent. 

• 71,1 prosent av dem som fikk tidsbegrenset uførestønad var under 50 år. Denne 
andelen var på 74,6 prosent første kvartal 2005 
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Kjønn  
• Av tilgangen på uføreytelser totalt i første kvartal 2006 var 55,4 prosent kvinner og  

44,6 prosent menn. I tilgangen første kvartal 2005, var forholdet 54,9 prosent kvinner 
og 45,1 prosent menn. 

• 46,8 prosent av kvinnene som fikk uføreytelse i første kvartal 2006 fikk tidsbegrenset 
uførestønad. Tilsvarende andel i første kvartal 2005 var 37,3 prosent  

• 34,9  prosent av mennene som fikk uføreytelser i første kvartal 2006 fikk tidsbegrenset 
uførestønad. Tilsvarende andel i første kvartal 2005 var 24,9 prosent. 

 
 

 


