
STATISTIKKPORTAL FOR SYKMELDER
Du får nå tilgang til ny webløsning for sykmeldere med fakta om din  
sykmeldingspraksis 

Hvordan sykmelder du i forhold til andre? Hva kjennetegner din sykmeldingspraksis?  
Hvordan utvikler den seg over tid?  
Det kan du nå få svar på ved å gå inn på https://tjenester.nav.no/statistikkforsykmelder

Den nye statistikkportalen for sykmeldere gir deg kunnskap om hvordan du sykmelder. Ved  
å logge deg på løsningen med IDporten, får du se statistikk over sykmeldinger du har skrevet. 

Statistikken gir oversikt over 
•  Sykmeldinger fordelt på kjønn, alder, diagnoser, næring, varighet, gradering og utvikling over tid

•  Sykefraværstilfeller fordelt på kjønn, alder, diagnoser, næring, varighet, gradering og utvikling over tid

•  Fastleger får i tillegg informasjon om listesammensetningen – fordelt på kjønn, alder, næring og  
     antall arbeidstakere

Du kan også sammenligne med kommune- , fylke- og landsgjennomsnittet for din statistikkgruppe. 

Hvorfor denne tilbakemeldingen
I tilknytning til den siste avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble regjeringen og partene i arbeidslivet 
enige om at det skulle utarbeides et system som kan gi regelmessig tilbakemelding til alle sykmeldere om deres  
sykmeldingspraksis sammenlignet med andre. Det er også utarbeidet en faglig veileder for sykmelder som ble  
lansert 1.7.2011, se http://sykmelderveileder.helsedirektoratet.no/ 



Hvordan du kan bruke informasjonen
Hensikten med statistikken er å gi økt innsikt i hvordan man sykmelder slik at en får et bedre grunnlag for  
refleksjon og utvikling av egen praksis på dette området. I tråd med prinsippene i IA-avtalen skal det legges  
vekt på arbeidsevne og aktivitet, og det er lagt opp til at en i større grad skal ta i bruk gradert sykmelding. 
Informasjonen som ligger i tilbakemeldingen kan benyttes som utgangpunkt for gjennomgang og vurdering  
på egenhånd, men den kan også være egnet som tema i kollegagrupper.

NAV vil benytte statistikken i dialog med sykmelderne. Den skal imidlertid ikke benyttes til kontroll av eller  
som grunnlag for sanksjoner overfor sykmeldere.

Hvordan logge seg på: 

Løsningen finner du på:
https://tjenester.nav.no/statistikkforsykmelder 

For mer informasjon: 
http://www.nav.no/Helse/For+helsepersonell 

Kun helsepersonell med rett til å sykmelde  
kan benytte løsningen. 

 


