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Møte i brukarutvalet 27.04.2022 
 
 Sak  
5/22 Godkjenning av innkalling og 

referat  
Referat frå møtet 3/2-22 og innkalling til dagens møte blei godkjend. 
  

6/22 Kort orientering frå NAV 
kontaktsenter og ytelseslinja 
 

Helen Eidsvåg frå NAV Kontaktsenter: 
Dei er særskilt stor pågang knytt til sjukepengeområdet i samanheng med pandemien. Her er det lang 
sakshandsamingstid. Det har også vært ei viss auke i henvendingar på dei sosialfaglege områda, knytt til 
straumprisar og flyktningar. Henvendingar knytt til arbeid, dagpengar, AAP og problemstillingar knytt til 
koronatiltaka, er gått merkbart ned. Chatboten Frida har fungert godt og har gjort det lettare å handtere 
raskt henvendingar knytt til pandemien. Denne tenesta vil også bli tilgjengeleg på engelsk. 
Det kan virke som om NAV si kanalstrategi fungerer godt, det er mykje god og forståeleg informasjon 
tilgjengeleg, og det er gjerne dei meir krevjande spørsmåla og problemstillingane som handterast av 
kontaktsenteret.  
Ho informerte også om at det nå er innført Call-back, altså at brukaren beheld plass i køen og NAV ring 
tilbake. Dette blir ein opsjon for brukaren når det er ventetid på meir enn 5 minutt. 
 

Ingeleiv Haugen/SAFO: Mange meistrar ikkje dei digitale løysingane. Korleis er talet på dei som 
ringer i høve dei som nytter digitale løysingar? Det er flest som ringer, og telefonen er den 
desidert største kanalen. Rettleiarane i kontaktsentra er veldig oppmerksame på den ikkje-digitale 
brukargruppa, og dialog med dei er eit viktig tema mellom rettleiarane.  
Nils Haugland/Kreftforeininga: Er det mange som ringer fordi dei ikkje forstår informasjonen 
dei har fått? Ja, Men vi jobber med dette og jobber heile tida for å nytte betre og meir forståeleg 
språk i brev og informasjon nettopp for å redusere denne type henvendingar.  
Anders Nordanger/LO: Når brukarar ringer inn og gjer tasteval på bestemte tema, kanaliserast 
ein då inn til rettleiar med spesialkompetanse? Ja det er det. Tastevala er ikkje for å generere 
statistikk, men for å sikre at det blir gjeve rette og kompetente svar.  

 
 
Kåre Gert Monsen frå NAV Ytelseslinja: 
Han orienterte mellom anna om at utbetalingar av livsopphaldsytingar er eit prioritert område. For tida er 
det lang sakshandsamingstid på sjukepengeområdet, men det er sett i verk ein del tiltak for å bøte på 
dette.  
Det er ei strategi å sette i verk fleire sjølvbeteningsløysingar, noko som vil redusere sakshandsamingstida 
ved at ressursar frigjerast til oppgåver som er meir kompliserte. Det arbeidast med å få dette til innan 
fleire ytingar.  

Anders Nordanger/LO: Bestriding av sjukmeldingar. Kva er fokuset på dette og korleis 
innhentar de dokumentasjon frå arbeidsgjevar? NAV yting har ikkje ei utfordring med å adressere 
dette. Dette skjer særs sjeldan. Dette vil bli eit eige tema i strategisk brukarutval seinare.  

7/22 Arbeidsmarknadssituasjonen 
 
Flyktningar frå Ukraina – 

Frode Storvik/NAV Vestland innleia med ei statusgjennomgang av arbeidsmarknaden, og det visast til 
presentasjonen i sin heilskap som ligg som vedlegg 1 til dette referat. 
Hovudtema som blei omtala var desse: 



 
 
 
 
 

Innleiing og ordskifte 
 
 

- Arbeidsstyrke i Vestland og fordeling på regionane 
- Straumar mellom arbeidsmarknaden og velferdsordningane 
- Ledigheits prosent i dei ulike fylka 
- Utvikling i tal arbeidssøkarar samla og gruppevis 
- Utviklinga i tal arbeidssøkarar i Vestland 
- Utviklinga i tal bruttoledige med innvandrarbakgrunn 
- Utviklinga i tal arbeidssøkarar i Vestland etter landbakgrunn 
- Prognose for ledigheits-utvikling i Vestland for 2022 
- Brutto arbeidsledigheit pr kommune 
- Stramheit i arbeidsmarknaden pr yrkesgruppe 
- Mogleg erstatningsbehov på grunn av pensjonering i Vestland 
- Utvikling månadleg stillingsinngang 

 
Dette gjer eit samla bilete av stor og aukande tilgang av ledige stillingar og mangel på arbeidssøkjarar som 
har kompetanse til å fylle dei. Årsaka er demografiske forhold, men også at arbeidsinnvandringa har stoppa 
opp. Trendane vil nok styrke seg ytterlegare når Ukraina skal byggjast opp etter krigen.  

Nils Haugland/Kreftforeininga: Korleis responderer utdanningsinstitusjonane på dette? Det er eit 
godt samarbeid og dialog med både fylkeskommunen og med høgskulene og universitet kring dette. 
Særskilt fagutdanning blir prioritert, og det blir satt i gang utdanningsløp tilpassa arbeidskraftbehovet, 
men også behovet til elevane, der omsynet til tilrettelagte løp blir tatt med.  
Anders Nordanger/LO: Han held fram at det særskilt innan helsevesenet er mange deltidsstillingar. 
Kanskje dette kan vera ein medverkande forklaring til den store stramheita innan den bransjen? Han 
opplyser at 34 % av stillingane som Bergen kommune har lyst ut, er deltidsstillingar. Han meiner at 
dette er noko arbeidsgjevarane må ta særskilt omsyn til, og ha ein strategi på at dei blir ein attraktiv 
arbeidsgjevar for å auke tilfanget av søkjarar til ledige stillingar.  

 
 
Marianne Bjørkly/NAV Vestland, starta med å orientere om ein forskningsworkshop som skal 
gjennomførast den 010922. Her er brukarperspektivet utgangspunktet, og målet er å få til  ei 
samskaping av nye tenester saman med brukarrepresentantar. Dette er ein dialogkonferanse, og det skal 
vera 10 bord der brukarrepresentantar skal vera representerte ved kvart bord. Det er eit ønske at 2 av 
deltakarane skal kome frå det strategiske brukarutvalet i NAV Vestland. Ho oppmoda interesserte medlem i 
utvalet om å melde interesse ved å snarast sende mail til marianne.clauda.bjorkly@nav.no 
 
Ho gjekk så gjennom ein presentasjon om innvandrarar og flyktningar frå Ukraina. Denne ligg som 
vedlegg 2 til dette referat. Det visast til denne i sin heilskap. 
Hovudtema som blei omtala var desse:  

- Utviklinga av busette innvandrarar frå Ukraina i Noreg 
- Demografisk beskriving av arbeidssøkarar frå Ukraina 
- Tal frå UDI pr 27/4-22 – Asylsøkarar frå Ukraina i 2022 
- Tal om busetting frå IMDI 
- Prosess knytt til registrering og busetting av flyktningar 
- Kva kan NAV bidra med i høve Ukrainske borgarar? 

 
 

mailto:marianne.clauda.bjorkly@nav.no


 
 
 
 
 

 
 
Inger Paulsen/Vestland Innvandraråd orienterte om deira erfaring og bidrag i høve flyktningane 
mellom anna frå Ukraina: 
Vestland Innvandraråd er ein frivillig organisasjon som er stifta i 1988. Den får økonomisk støtte frå 
Vestland fylkeskommune og skal vera politisk- og religions-nøytral. Organisasjonen er eit kontaktnett for 
flyktningar og innvandrarar generelt. Dei nytter kompetansen til styret og frå medlemmene til å støtte og 
rettleie innvandrarar i høve dei utfordringane og problema dei har. Det er ofte krevjande problemstillingar 
dei møter på, til dømes knytt til midlertidigheit som hindring til integrering, der ein gjerne kan vente 10-12 
år før returnering, gjerne dei beste åra av livet.  
Innvandrarrådet jobber også med Ukrainske flyktningar, og dei har registrert at befolkninga har eit stort 
engasjement og mykje aksept for å ta i mot denne flyktninggruppa. Dette kan opplevast som sårt for dei 
flyktningane som i lang tid har stridt med å bli akseptert og integrert. På den andre sida ser dei også at 
engasjementet som no blir tend kanskje kan gjere det lettare å integrere nye flyktninggrupper som kjem 
seinare.  
Elles er innvandrarrådet på tilbodssida som samtalepart, vera eit kontaktnettverk, og ved behov rettleie 
vidare til andre organisasjonar som kan hjelpe. Dei har også eigne kvinnegrupper. Dei er også opptekne av 
at innvandrar ikkje skal bli utnytta. Alle tenester og bistand frå innvandrarådet er gratis og opne for alle.  
 
 
Nounshine Zaerie Loolani/FFO Vestland tok ein litt anna tilnærming til Noregs handtering av dei 
Ukrainske flyktningane. Ho fortalde at ho sjølv kom som kvoteflyktning til Noreg i 1986. Også ho flykta frå 
krig. Krigen rammar befolkninga der den er, om det er Palestina, Afghanistan, Syria, Jemen eller Ukraina.  
Men det vi ser nå, er at den krigsutsette fluktbefolkninga møtest annleis når dei er høgt utdanna, har 
Netflix- og instagramkonto og er lys i huda, som om dei skulle vera meir verdsett. Alle boikotta Russland 
då dei gjekk til krig i Ukraina, men ingen boikotta dei då dei gjekk inn i Afghanistan. Denne 
forskjellshandsaminga gjer henne trist.  
 
I ordskiftet etter innleiinga, var det fleire som trakk fram at handsaminga av dei Ukrainske flyktningane 
skilte seg ut i høve andre flyktninggrupper. Dette gjeld både den formelle og strukturelle handteringa frå 
myndigheitene, men også opinionen si reaksjon og aksept av flyktningstraumen. Nokre tok til orde for at 
dette kan vitne om ein systematisk rasisme. Det er viktig at det er ein bevisstheit rundt dette, og NAV 
Vestland vil ta dette vidare internt.  

Marianne Bjørkly/NAV Vestland trekte fram at mange arbeidsgjevarar kontaktar NAV for å 
knytte til seg Ukrainske flyktningar som arbeidskraft både for å vise engasjement, men også fordi 
dei manglar folk. Det positive er at vi då får moglegheit til å presentere andre flyktningar frå andre 
land, noko som har ført til at fleire flyktningar kjem i jobb.  

8/22 Korleis jobber/ønsker NAV å 
jobbe for å auke talet på unge 
uføre som får overgang til jobb – 
Eit døme: Jobbhåp 

Psykologspesialist Marianne Misje/NAV Arbeidslivssenter Vestland presenterte emnet og det visast 
til presentasjonen hennar i sin  heilheit. Denne ligg som vedlegg 3 til dette referat.  
 
 
Hovudtema som blei omtala i presentasjonen var desse: 

- Jobbforventning (RTW) som mogleg verktøy ved oppfølgingsarbeid i NAV? 
- Kva påverkar plager og arbeidsdeltaking? 
- Kvifor er vi opptekne av «sjukdomsforståing» og «forventning om retur til arbeid»? 



 
 
 
 
 

- Sjukdomsforståing 
- Forventning om retur til arbeid 
- Omgrepsavklåring 
- Forslag til samanheng mellom sjukdomsforståing og RTW-forventningar 
- Kva seier forskingsresultata om RTW-forventningar og faktisk retur til arbeid? 
- Kva er sjukdomsforståing? 
- Kva veit vi om samanhengen mellom RTW – forventning, sjukdomsforståing og arbeidsdeltaking i 

Noreg? 
- Utviklingsprosjekt; Rettleier til dialog om jobbmestring 
- Førebels resultat 
- Korleis kan vi nytte forskingsresultata i praksis? 
- Kva brenn og gir bensin til «fråværsbålet»? 

 
I ordskiftet etter presentasjonen kom mellom anna dette fram:  
 
Det er viktig å presisere kva diagnosegrupper vi snakkar om. Undersøkinga gjeld dei store 
sjukdomsgruppene. Det er viktig å understreke at det er nokre diagnosar som ikkje kan ha som mål å vera 
i jobb.  
 

Åslaug Kalstad/FFO/Autismeforeininga presiserer at jo lengre eit utanforskap varer, desto 
vanskelegare vil det vera for ein ungdom å få trua på å kunne lykkast og å komme i jobb. Til 
dømes fungerer NAV slik at det er mykje møte, og mykje ventetid knytt til dette, noko som er 
med på å forlenge  utanforskap. Og denne ventinga kan utgjere mykje i eit ungt liv.  Ofte blir det 
slik at ungdomen dett ut av vidaregåande, og desse blir gjerne ikkje fanga opp før godt opp i 20-
åra. Foreldre eller andre manglar fullmakter når desse blir 18, og mange av desse treng hjelp. Og 
det er ingen i NAV som spør ungdommen om dei har ein nærperson som kan hjelpe og bistå. NAVs 
merksemd er å presisere at dei er vaksne og skal greie seg sjølv.  
Ho er elles særleg bekymra for at pandemien har ført til ytterlegare fleire unge som sit isolert og 
som har fått auke i psykiske lidingar under nedstenginga. Dette vil kunne føre til fleire unge uføre. 
Jo lenger dei sit aleine og blir isolerte, desto fleire står i fare for å bli uføre. 
Nils Haugland/Kreftforeininga: NAV skal auke talet på dei som skal inn i jobb. Korleis nytter 
NAV denne kunnskapen eller andre tiltak for denne målgruppa? 
Frode Storvik/NAV Vestland: Lærdommen av denne kunnskapen er tatt ut ved at einingane jobber 
med rettleiingsarbeid der jobbhåp er ein metodikk som nyttast i møte med kvar brukar. Vi 
undersøkte for mange år sidan kor stort fråfall det har vært frå vidaregåande skule, men det var 
vanskeleg å få oversikt over talet. Men vi starta i Bergen eit prosjekt med eit ungdomsmottak som 
følgde opp ungdom med det same dei fell ut av skulen. Metode var å få dei i jobb eller anna 
aktivitet så snart som råd, og dette gav gode resultat. No er det eit tettare og meir systematisk 
samarbeid med fylkeskommunen om målgruppa, og mange aktivitetar er satt i verk for å følgje 
opp gruppa, men det er framleis mykje som må gjerast for å handtere denne gruppa godt.   
Nina Sevaldsen/FFO Vestland oppmodar representantane i brukarutvalet til å nytte eigne 
organisasjonar som kanal for å påverke politikarar i høve prioriteringar og satsingar i høve dette. 
Som strategisk brukarutval må vi nytte den moglegheita vi har.  

 



 
 
 
 
 
9/22 Eventuelt og avslutning 

 
 
 
 

Frode Storvik avslutta med å informere om NAV sin moglegheitskonferanse. Alle representantar og 
vararepresentantar i dei strategiske brukarutvala kan ta del i denne konferanse som skjer digitalt.  
 
Denne skjer slik: 
4/5-22 kl. 12:00 – 15:00, og  
5/5-22 kl. 09:00 – 12:00 
Påmelding til konferanse kan skje ved å nytte denne lenka:  

Påmelding: NAV Mulighetskonferansen 2022      Program: 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/invitations-app.oiiku.com/invitations/e4744f0517034a0e17e3acf5c858cae9590eccb4a05b09fb688526e464941c09__;!!M12l6qNq_w!4agoPYZ7-dA36nOauRPbQwPuGtAo4CKB-KUkSdgVuCB8XOReuisN-_JkDNciaojg-TVd$


 
 
 
 
 

 

 
 

-  



 
 
 
 
 
Til slutt bestemte det strategiske brukarutvalet at neste møte skal gjennomførast 8/6-22 kl. 12:00 – 15:00 
Møtet skal skje fysisk i NAV sine lokale i C. Sundtsgate 29, 1. etasje, i møterom 108a. 
Det vil også vera mogleg å delta digitalt i dette møtet. Vararepresentantane kan vera tilhøyrarar digitalt.  
 
Redaksjonsrådet vil ha snarleg møte for å bestemme dagsorden. Mellom anna desse tema blei spilt inn: 
 
- Unge uføre 
- Underkjenning av sjukmeldingar 
- Tilgjengelegheit 
- Digitalt utanforskap 
 
Frode avslutta med å takke for eit godt møte. 
 



Kort status - arbeidetsmarkedet

Brukerutvalget i NAV Vestland

27. april 2022 // Frode Storvik



// NAV

Anslag arbeidsstyrke for regionane i Vestland 
SSB - 2021



// NAV

Strømmer mellom arbeidsmarkedet og velferdsordningene
Vestland februar 2022

Brutto arbeidsstyrke 
329.000

Arbeidsledige
7.372

Delvis ledige
4.498

Arbeidsledige på 
tiltak
1.680

Sjukmelde
16.500

Mottakere av 
arbeidsavklarings-

penger 
15.385

Mottakere av 
uføretrygd

35.101



// NAV

Ledigheitsprosent i fylka i Norge
Heilt ledige – mars 2022



// NAV

Utvikling i antall på arbeidssøkere samlet og gruppevis
Vestland 2012 – 2022



Utvikling i antall registrerte arbeidssøkere i Vestland



// NAV

Utvikling i tal på bruttoledige med innvandrarbakgrunn
Vestland mars 2020 – mars 2022



// NAV

Utvikling i antall arbeidssøkere i Vestland etter landbakgrunn
Prosent endring fra januar 2020



// NAV

Prognosen for 2022 i Vestland

* prognoserte tal



// NAV

Brutto arbeidsledighet per kommune
Mars 2022

Bruttoledigheit fylket: 2,4 %

(Heilt ledige fylket: 1,9 %)



// NAV

Bransjer og etterspørsel



// NAV

Stramhet* i arbeidsmarkedet etter yrkesgruppe
Vestland - februar 2022 mot samme måned året før

* Utlyste stillinger 
delt på bruttoledige



// NAV

Mulig erstatningsbehov på grunn av pensjonering. Vestland



// NAV

Utvikling månadleg stillingstilgang
Vestland februar 2020 - mars 2022



Innvandrere/flyktninger fra 
Ukraina

Marianne C. Bjørkly



// NAV

Bosatte innvandrere fra Ukraina i Norge
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// NAV

Demografisk beskrivelse av arbeidssøkere fra Ukraina
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// NAV

Tall fra UDI (pr. 27.04.22)

• 8243 har fått innvilget 
kollektiv beskyttelse 

Asylsøkere fra Ukraina i 2022

Søkergruppe
Antall 
søknader

Barn 5532

Kvinner 7582

Menn 1727

Totalt 14841



// NAV

Tall om bosetting fra IMDI



// NAV

Ukrainer  i Norge må registrere seg



// NAV

Hva skjer med flyktningene videre

De som er registrert har 
rett og plikt til 

introduksjonsprogram

•Ny midlertidig lovforslag 
som går vekk fra plikt

• Introduksjonssenteret 
bemanner opp

•Mange har allerede skaffet 
seg jobb

Kraftig mobilisering på tvers 
i samfunnet

•Viktig at 
oppmerksomheten ikke 
dabber av

Mange henvendelser til 
NAV fra arbeidsgivere som 
vil tilby praksis eller jobb

•NAV kan bistå her når 
flyktningene er registrert 
og har fått arbeidstillatelse

Men hva med flyktninger 
fra andre områder?

•Det offentlige 
hjelpeapparat skal ikke 
«favorisere» noen grupper

•Også russere flykter



// NAV

Hva kan NAV bidra med

• Hovedregel: Lovens bestemmelser gjelder for alle som oppholder seg i 
Norge (sosialtjenestelovens § 2)

• Ukrainske borgere som kommer til Norge for å søke beskyttelse, 
har lovlig opphold og rett til å få sitt hjelpebehov vurdert etter 
sosialtjenesteloven.

• Ikke registrert hos polititet:
• Kun rett til opplysning, råd og veiledning, og hjelp i en nødsituasjon

• Informasjon og hjelp til å få registrert seg så raskt som mulig

• I en nødsituasjon – rett til hjelp til det aller nødvendigste

• Hvis behovet strekker ut i tid – NAV-kontoret må konkret vurdere hva som er 
forsvarlig å dekke



// NAV

• Hurtigsporet

• Er en eksisterende samarbeidsmodell (fra 2016) 
mellom kommunene, NAV og arbeidsgivere om 
arbeidsrettede kvalifiseringsløp for deltakere i 
introduksjonsprogrammet

• Består av eksisterende tiltak i regi av kommunen og 
NAV. For eksempel arbeidspraksis, mentor, 
lønnstilskudd, norskopplæring og ev. målrettet 
opplæring mot en bestemt jobb.

• I Bergen:

• Broen til arbeid – samarbeidsprosjekt NAV, 
Bergen kommune og IKEA. 

• Utvikler i disse dager et tilsvarende prosjekt 
sammen med Choice-kjeden i Bergen

• Raskt i jobb

• Individuell jobbstøtte for flyktninger som har 
erfaring og kompetanse som arbeidsgivere kan 
ta i bruk

• Norskopplæring

Aktuelle tilbud



Jobbforventning (RTW) som mulig
verktøy ved oppfølgingsarbeid i 
NAV?

Psykologspesialist og teamleder Marianne J. 
Misje

Senter for jobbmestring
NAV Arbeidslivssenter Vestland



 UNI Research gjennomførte i perioden 2010-2013 det største 
effektstudiet i Norge på vanlige psykiske plager og 
arbeidsdeltagelse

 Studiet ble bestilt av NAV og gjennomført på alle brukerne som 
deltok i tiltaket Senter for jobbmestring på landsbasis – ca. 
1200 personer

 Brukerne ble omfattende kartlagt:
– fysisk helse, psykisk helse, bruk av tjenester i NAV, helsevesen, samt 

kartlagt på aktuelle parametere som kan måle arbeidsdeltagelse
 Data fra studien er benyttet i senere forskning på hva som 

predikerer mottak og varighet av ytelser hos personer med og 
uten arbeidsforhold

 Sentrale begreper er "sykdomsforståelse" og "forventninger om 
retur til arbeid (Return-to-work-expectancies)"

Hva påvirker plager og arbeidsdeltagelse? 

Reme et al, 2013; Effektevaluering av Senter for jobbmestring



 Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom "sykdomsforståelse" 
og faktisk retur til arbeid for personer med hjerte- og karlidelser og i muskel- og 
skjelettlidelse

• Hoving et al. (2010); Weinman et al. (1997)

- Når personer forstår sin somatiske sykdom som alvorlig, ser vi at det er assosiert 
med økt funksjonsnedsettelse, langsommere tilfriskning, og mer bruk av 
helsetjenester

• Petrie et al. (2002); Hoving et al., (2010)

- Individets egne forventninger om retur til arbeid er vist å predikere faktisk retur til 
arbeid i muskel- og skjelettlidelser, så vel som flere typer somatiske lidelser.

• Laisne et al. (2012); Reme et al. (2009); Fleten, (2004)

- I en serie studier av Løvvik og kollegaer (2014) ble det gjort et forsøk på å 
undersøke hvorvidt "sykdomsforståelse" og "forventninger om retur til arbeid" kan 
forutsi arbeidsdeltakelse også for personer med psykiske helseplager

- Det er hovedsakelig Løvvik og kollegaers (2014) forskning vi baserer oss på videre i 
presentasjonen

Hvorfor er vi opptatt av "sykdomsforståelse" 
og "forventning om retur til arbeid"?



Begrep (mental modell) i helsepsykologi som består av fem 
ledd

 undersøker hvordan folk forstår plagene sine,
 hva er årsaken til at jeg ble syk?
 hvilke konsekvenser fører sykdommen til?
 identitet til sykdom: hvordan beskriver jeg sykdommen, og hvilke 

symptomer opplever jeg skyldes sykdommen?
 Varighet – akutt eller kronisk?
 kur/kontroll

Datamaterialet til Senter for jobbmestring viser at 40% 
oppgir jobben som en av de tre viktigste årsakene til 
plagene (Løvvik, 2014; Blø Olsen, 2015)

Sykdomsforståelse (jf.: Leventhal: illness perception)

Association Between Illness Perceptions and Return-to-Work Expectations in Workers with 
Common Mental Health Symptoms

https://link.springer.com/article/10.1007/s10926-013-9439-8




 Dette spørsmålet måler det forskerne kaller ”return-to-
work expectancies” (RTW) - på norsk:
– ”Forventninger om retur til arbeid”

 Skiller mellom positive, usikre og negative forventninger;

Forventninger om retur til arbeid 
(Begrepet er hentet fra studien til Løvvik et al., 2014 og Løvik, 2015)



• Forskes på ved helseplager og jobbfravær ( helserelaterte 
ytelser, primært sykepenger)

• Forskere bruker begrepet RTW-forventninger sammen 
med begrepet sykdomsforståelse; (fordi det er en antagelse at 
sykdomsforståelse og RTW henger sammen)

Korrelasjon i store grupper med store variasjoner (som 
gjennomsnittstemperaturen i Bergen i juni) – ikke en til en forhold

Expectations and illness perceptions as predictors of benefit recipiency among workers with common 
mental disorders: secondary analysis from a randomised controlled trial 

Forventninger om retur til arbeid II

https://bmjopen.bmj.com/content/4/3/e004321.full
https://bmjopen.bmj.com/content/4/3/e004321.full


 Work hope (Juntunen & Wettersten, 2006)
 Arbeidshåp
 Return to work (RTW) expectations – forventning om retur 

til arbeid (Løvvik & Reme, 2014 med flere)
 Jobbhåp – vanlig terminologi i NAV og helse

Begrepsavklaring

Bygger på det psykologiske begrepet self-efficacy (Bandura)

Mestringstro – troen på at jeg får det til og har verktøyene for 
å nå målet mitt, troen på egne evner til å nå målet mitt



PLAGE (sliten, sover dårlig)
To ulike forløp

Sykdomsforståelse
• Jobben gjør meg sykere

• Jeg er sliten
• Dette vil bare blir verre hvis jeg ikke tar 

det med ro

RTW-forventninger
• Kan ikke gå på jobb

Sykdomsforståelse
• Kroppen sier fra, ta det litt med ro
• Blir ikke bedre av å ligge hjemme

• Dette går over

RTW-forventninger
• Kan gå på jobb

Helseatferd
• Problemløsende tenkning

• Fokus på plager, men mer balansert
• Går på jobb –snakke med sjefen?

• Erfarer mestring, både helse og jobb

Helseatferd
• Bekymring for å bli sykere

• Fokus på plagene
• Sykmelding

• Isolasjon og unngåelse

Forslag til sammenheng mellom sykdomsforståelse og RTW-forventninger



 Negative og usikre forventninger om retur til arbeid var 
det som predikerte om sykemeldte fortsatt mottok 
sykepenger etter 6 måneder og etter 12 måneder.

 For dem som stod i fare for å bli sykemeldt var negative 
forventninger en prediktor for sykemelding 6 mnd senere

 Negative og usikre RTW-forventninger har vist seg å være 
en sterkere prediktor for retur til jobb enn 
alvorlighetsgrad av symptomer og på tvers av plager 
og diagnoser, eksempelvis psykiske 
plager, hjerteinfarkt og carpal tunnel syndrom (Løvvik, 
2014 og 2015)

Hva sier forskningsresultatene om RTW-
forventninger og faktisk retur til arbeid? Løvvik et al., 2014 
og Løvik, 2015



 Ingen av komponentene i sykdomsforståelse kunne i seg 
selv predikere varighet av sykemelding

 Jobbstatus, helsestatus, alder, kjønn og utdanning pluss 
en rekke ukjente faktorer spiller inn

 Det var en sterk sammenheng mellom personers 
opplevelse av sin sykdoms konsekvenser og negative og 
usikre forventninger om retur til arbeid

Hva med sykdomsforståelse?



 Gruppen som ble fulgt opp av Senter for jobbmestring rapporterte om 
høyere RTW – forventning etter 6 og 12 måneder enn kontrollgruppen

 Denne gruppen hadde også mer positive forventninger til arbeidets 
konsekvens for helse målt ved 6 og 12 måneder

 Vi vet også at Senter for jobbmestring-gruppen i større grad enn 
kontrollgruppen faktisk kom i jobb, spesielt gruppen uten arbeidsforhold 
som hadde vært lengst uten jobb

 Det ble ikke rapportert om en sammenheng mellom 
positive forventninger om retur til arbeid og faktisk retur til arbeid for 
personer med psykiske helseplager i Løvvik et als. (2014) studie!

 Positive RTW-forventninger er altså ikke noe som i seg selv predikerer 
retur til arbeid. Dette er mer sammensatt, og det trengs mer forskning

Hva vet vi om sammenhengen mellom RTW –
forventning, sykdomsforståelse og 
arbeidsdeltagelse i Norge?

Reme et al., 2013



 Vi vet ikke så mye mer!

 Det virksomme elementet? Vi vet at oppfølgingen ved SFJ 
virker på arbeidsdeltagelse, men ikke hva som er virksomt
– Kognitiv terapi alene? IPS alene? Kombinasjon?

Hva vet vi om sammenhengen mellom RTW –
forventning, sykdomsforståelse 
og arbeidsdeltagelse i Norge III



 Samarbeidsprosjekt med Senter for jobbmestring og NAV 
Bergen Vest (SYFO teamet)

 Senter for jobbmestring utarbeidet en veileder til dialog 
om jobbmestring basert på forskningen

 SYFO teamet ville initialt teste den ut på sykemeldte uten 
arbeidsforhold

 Kvalitativ undersøke. Første delmål var å høste erfaringer 
og evaluere NAV veileders opplevelse av å bruke 
veilederen

Utviklingsprosjekt; Veileder til dialog om 
jobbmestring



Evaluering med SYFO teamet påsken 2021
• Utelukkende positive erfaringer
• God måte å tematisere hindringer for å komme 

tilbake til jobb
• Konkretiserte mål og plan for videre oppfølging
• Ansvarliggjorde bruker i mye større grad
• Tidligere avklaring
• Opplevde at de fremsto mer forberedt og 

profesjonell i samarbeid med andre aktører 
(fastleger)

• Enkelt å bruke

Foreløpige resultater



 Konstruktive tilbakemeldinger
– Det kunne oppleves som kunstig om man bare leste teksten uten 

å tilpasse den eget språk og den man snakket med
– Viktig å være godt forberedt før samtalen (sette seg inn i brukers 

situasjon på forhånd)
– Ulik måte å bruke skjemaet på, anbefalinger om å bruke 

veilederen fleksibel slik at man som nav veileder kjenner seg 
komfortabel og trygg på bruken

– Fungerte best på sammensatt sykefravær, brukes ikke på klare 
sykemeldingsgrupper, eksempelvis brudd eller kreft

Resultater - fortsettelse



 Sammenhengen mellom psykiske helseplager, RTW-forventninger, 
sykdomsforståelse og arbeidsdeltakelse er ikke godt forstått. Trolig er 
det langt flere faktorer som påvirker arbeidsdeltakelse.

 Heller enn å satse på å finne metoder for å øke RTW-forventninger i 
seg selv kan vi forsøke å avdekke, konkretisere og avhjelpe 
hindringer for arbeidsdeltakelse

 Det å spørre om forventninger om å komme i jobb kan være en god 
start på en samtale om hindringer for jobbdeltakelse

 Når vi vet noe om brukers forventning om retur til arbeid kan 
vi spørre hva de tenker er årsaken til at de ikke er i arbeid for 
øyeblikket
– Relevante hindre: Jobbrelaterte hindringer og stressorer? personlige 

relasjoner? Helsestatus? evner og ferdigheter vs. ønsker? Omsorgsrolle? 
Ønsker vedkommende å være i jobb? Jobbstatus? Økonomi? 
Arbeidsmarkedet?

Hvordan kan vi anvende forskningsfunnene i praksis?



 Basert på identifisering av hindre på ulike domener kan man henvise 
til riktig instans/tiltak

 Dersom bruker er sykemeldt og rapporterer om negative forventninger om 
retur til arbeid vil dette spørsmålet raskt plassere personen i en risikogruppe 
med dårligere prognose

 Dersom bruker primært har fysiske helseplager vil RTW-forventninger 
og sykdomsforståelse kunne predikere varighet av sykemelding

 Ved arbeidsevnevurdering og innsatsnivå;
- Et hjelpemiddel til å finmaske vurdering av innsatsnivå?

 Kvalitet av tiltak og oppfølging? Hjelpemiddel til å vurdere om oppfølgingen 
hjelper? Hvis forventningene er like lave ved oppstart, 6 mnd og 12 mnd;

– betyr det at tiltaket eller oppfølgingen ikke virker?

 Andre områder?

Hvordan kan vi anvende forskningsfunnene i praksis II?

Hvordan kan og bør eventuell implementering på andre områder enn det vi 
vet kvalitetssikres? 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

På en skala fra 0-10, hvor sannsynlig tror du det er at du er i tilbake i jobb
i løpet av noen uker? (sett kryss)

Helt sHelt sikkert ikke                                                                                                                 Helt sikkert

Ta utgangspunkt i svaret ditt. Hva er de tre viktigste årsakene du legger til grunn
for svaret?

Kartlegging av jobbforventning (rtw)



Hva brenner og gir bensin til "fraværsbålet?"
 Hva består bålet av?

Ikke fullført videregående

Lite erfaring Smerter og 
søvnplager

Unngåelse/liten tro på seg selv

Sykdom
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