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Agenda
• Hva er arbeidsevne og hvordan kan det måles
• Arbeidsevnevurderinger i NAV / legens rolle
• Kartlegging og bruk arbeidsevnevurderinger i arbeidsrettede tiltak 
• Tillit
• Bruk av arbeidsevnevurderinger i samhandling
• Diskusjon og refleksjon rundt egen praksis



Bevissthet rundt egen praksis ved 
vurdering av arbeidsevne,

hvordan vurderingene kan brukes 
terapeutisk og 

i samhandling med andre aktører

Ønsket resultat 



Sykmelding og sykefravær er 
kompliserte 

sosiale prosesser
(Bruusgaard og Clausen 2010)



Hva er arbeidsevne?

• Ifølge Nordenfelt (2008) er det avgjørende å spørre personen selv for å kunne 
vurdere arbeidsevne

• Forenklet kan arbeidsevne derfor defineres som den enkeltes selvrapporterte 
evne til å arbeide

• Arbeidsevne inkluderer også komponenter som ikke er knyttet til helse 
(Nordenfelt 2008; Tengland 2011)

• De ulike komponentene som utgjør et individs arbeidsevne favner videre enn 
dets evne til å gjennomføre spesifikke arbeidsoppgaver (Fadyl 2010)



Arbeidsevne er et komplekst begrep

A person P has complete (specific) work ability if, and only if, P has the 
work specific manual and intellectual competence, strength, as well as 
tolerance and courage, relevant virtues, other qualifications and has 
the physical, mental and social health that is required to fulfil the 
tasks (or alternatives within a set of tasks) and reach the goal (with 
some requirements of quality) which belong to the job in question, 
given that the physical, psychosocial and organizational work 
environment is acceptable to P, or can with adjustments easily be made 
acceptable to P 
(Nordenfelt, 2008): 137)



Arbeidsevne er et komplekst begrep
En person P har fullstendig spesifikk arbeidsevne hvis, og bare hvis, P 
har tilstrekkelig spesifikk praktisk og intellektuell kompetanse, styrke 
og toleranse, mot, relevante dyder og kvalifikasjoner og i tillegg har 
tilstrekkelig fysisk, mental og sosial helse for å gjennomføre de 
arbeidsoppgavene og nå de mål den aktuelle jobben medfører, gitt at 
det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet er 
akseptabelt for P, eller på en enkel måte kan tilpasses for å bli 
akseptabelt for P 
(Nordenfelt, 2008): 137)



Generell og spesifikk arbeidsevne

Generell 
- rettet mot alle relevante jobber

• Generell arbeidsevne betyr at 
personen har grunnleggende 
basiskompetanse, tilstrekkelig helse 
og relevante yrkesmessige 
ferdigheter til å kunne utføre et eller 
annet arbeid

Spesifikk 
- rettet mot et konkret arbeid 

• Spesifikk arbeidsevne betyr at 
personen har nødvendig yrkesmessig 
kompetanse og tilstrekkelig helse til å 
kunne bruke sin kompetanse, og 
nødvendige yrkesmessige ferdigheter
til å kunne utføre et spesifikt arbeid

Definisjonene tar utgangspunkt i at de aktuelle arbeidsoppgavene er rimelige og at arbeidsmiljøet er akseptabelt

(Tengland 2011)



Helhetlig tilnærming til arbeidsevne

defineres som 
interaksjonen mellom 

individets

o Helse

o Kompetanse og ferdigheter

o Motivasjon, holdninger og verdier
o Miljøfaktorer

o Psykososiale forhold

(Tengland 2011; Nordenfelt 2008; Ilmarinen 1999)



Helhetlig tilnærming interaksjon mellom individets:

o Helse: fysisk kapasitet, mentale og kognitive ressurser, sosial fungering 

o Kompetanse: teoretisk og praktisk erfaring via livserfaring og yrkeserfaring

o Ferdigheter: evnen til å utføre en spesifikk oppgave

o Motivasjon: indre eller ytre drivkraft for å starte eller holde vedlike en aktivitet

o Holdninger: grunnsyn eller innstilling, ofte som et resultat av erfaringer/endring i erfaringer

o Verdier: dyder som pålitelighet, ansvarlig, ærlighet og hjelpsomhet

o Miljøfaktorer: arbeidsoppgaver, arbeidsforhold, arbeidsmarked, regelverk og lovgivning

o Psykososiale forhold: sosial støtte både på jobb og i hjemmesituasjonen

(Tengland 2011; Nordenfelt 2008; Ilmarinen 1999)



Arbeidsevnebegrepets opprinnelse

• Ilmarinen i Finland på 80-tallet
• Tidlig avgang fra arbeidslivet
• Behov for tiltak for å holde folk i arbeid
• Krevde et mål for arbeidsevne 
• Utviklet arbeidsevneindeks WAI

• 7 spørsmål til bruk for måling og forebygging på arbeidsplass / BHT
• Ett enkelt spørsmål fra WAI på en skala fra 0-10

• WAI predikerer sykefravær, uførhet, tidlig pensjon og død

(Lundin et al. 2017; Ahlström et al. 2010; Schouten et al. 2015; Ilmarinen 2009; 2019)













En økologisk 
modell 

for retur til arbeid
(Loisel 2005)



TiltakYtelseUlik bruk av arbeidsevne





Hva sier forskningen



Svensk kontekst – Ståhl et al. 2009

Kontekst
• Tverrfaglige team i primærhelsetjenesten 

inkludert Försäkringskassan
• Lege dokumenterer i en legeerklæring 
• Hvordan sykdom påvirker arbeidsevne 

skal vektlegges mer en sykdommen i seg 
selv

• Försäkringskassan skal håndheve 
regelverket

• Ikke-medisinske forhold er ikke gyldig 
som grunnlag for ytelser

Funn
• Samarbeidet er truet av ulike forståelser av 

regelverket. 
• Försäkringskassan er reduksjonistiske ved 

kun å vektlegge medisinske forhold
• Lege har et mer helhetlig syn på 

arbeidsevne
• De ser at kontekstuelle ikke-medisinske 

forhold også kan påvirke individets 
arbeidsevne - uten å finne rom i lovverket

• Manglet kunnskap om arbeidsplassen



Svensk kontekst – Ståhl et al 2021

Kontekst
• Aktivitetesförmågautredning (AFU)
• Vurdering av generell arbeidsevne ved 

6 mnd. sykmelding 
• Hvilke aktiviteter kan personen gjøre 

på tross av helseutfordringer?
• Omfattende vurdering av 

spesialtrente leger
• Selvrapportering på en skala fra 0-10

Funn
• Legens omfattende medisinske 

vurdering predikerer i liten grad 
senere arbeidsdeltakelse

• Selvrapportert arbeidsevne var den 
eneste faktoren som predikerte arbeid

• Individet selv har antagelig en mer 
helhetlig tilgang til hva som påvirker 
egen arbeidsevne – spesielt knyttet til 
ikke-medisinske faktorer



Norsk kontekst



Arbeidsevne er et relasjonelt begrep

Norsk trygdemedisinsk forening: En illustrasjon av Navs relasjonelle 
arbeidsevnebegrep, hentet fra sjeflege i Nav,  Grete Damberg).



Dette relasjonelle forholdet 
viser at det er individuelt om, og 

hvordan en person med 
helseproblemer vil kunne arbeide 
eller ha problemer med å arbeide

Tiltak for å forbedre arbeidsevnen må være basert på en individuell vurdering!



Arbeidsevnevurderinger i NAV

• NAVs vurdering er grunnlag for: 
1) tidlige beslutninger om aktivitetsplan og jobbtiltak 
2) senere beslutninger om økonomiske ytelser 

• Økt fokus på ressurser/muligheter, mindre på hindringer/sykdom
• NAV skal vurdere individuelle muligheter og begrensninger opp mot krav i 

arbeidslivet 
• Ved vurdering av AAP eller uføretrygd er personens helse (medisinske forhold) 

og funksjonsevne mer i fokus
• Ambisjon om reell brukermedvirkning

(nav.no)



Brukers egenvurdering - i NAVs vurdering

Brukeren skal få mulighet til å gjøre en egenvurdering, men det er ikke obligatorisk. 

NAV-veileder skal informere om hensikten, sjekke om bruker trenger hjelp og gi rimelig 
tid til utfylling. 

I egenvurderingen skal bruker beskrive seg selv på seks livsområder: 
1) arbeidserfaring
2) utdanning, kompetanse og ferdigheter
3) interesser og fritid 
4) personlige muligheter og utfordringer 
5) sosiale og materielle forhold 
6) helse



Arbeidsevnevurderingen gjennomføres ofte sent
i sykepengeperioden, ved overgang til AAP.

Brukere kan bli tilbakeholdne med å fortelle hva de
mestrer og hvilke typer yrker som kan være aktuelle,
hvis de frykter at et for stort fokus på muligheter og
ressurser kan gjøre det vanskelig å få innvilget ytelsen.

Det er et sprik mellom intensjonene om at brukers
muligheter og begrensninger skal vurderes fritt og 
krav til NAV-veilederne når de skal forvalte økonomiske ytelser i 
folketrygdloven, og der funksjonsnedsettelse og sykdom er et 
vilkår. 

Arbeid og Velferd, 2 – 2015: Arbeidsevnevurderingen: reell brukermedvirkning? 



Fastlege - arbeidsevne ved vurdering av sykmelding

• Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en 
funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade

• Full sykmelding betyr at det ikke finnes noen arbeidsevne

• Funksjonen kan likevel være ganske god. Den passer bare dårlig 
sammen med arbeidskravene, slik legen har oppfattet dem

(Sykmelderveileder, Helsedirektoratet)



- Legene skal redegjøre for:
diagnose, prognose, funksjonsevne og arbeidsevne

- De tre siste temaene er ofte mangelfullt belyst

- NAV-veilederne har ofte lite å støtte seg på fra 
legeerklæringen når de skal vurdere om sykdommen 
påvirker arbeidsevnen

- Legene synes det er vanskelig å beskrive 
funksjonsevne og arbeidsevne

Arbeid og Velferd, 1 – 2016: Helsefokus og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen



Arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering

• ARR skal bidra til å styrke 
deltakers arbeidsevne

• Derfor er kunnskap om deltakers 
arbeidsevne viktig

• Arbeidsevne kan brukes til å 
utarbeide konkrete mål for 
rehabiliteringen og til å lage en 
individuell rehabiliteringsplan 
sammen med deltaker
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Kartlegging i arbeidsrettet rehabilitering

• Rehabiliteringsprosessen starter allerede i kartleggingen
• Tenk kartleggingen som et terapeutisk mulighetsrom

• Felles teoretisk forståelse og likt verdigrunnlag i møte med deltakerne
• Anerkjenn deltaker som en kompetent og autonom aktør i eget liv

• Bred kartlegging av helse, funksjon og arbeidsevne
• biopsykososial tilnærming, økologisk modell, ICF



Noen sentrale temaer i kartleggingen

Arbeidsevne:
• Forventninger
• Egenvurdert helse og funksjon
• Jobbsituasjon
• Motivasjon og trivsel i arbeidet
• Familie og sosialt nettverk



Kartlegging av arbeidsevne

• Ta utgangspunkt i skåre på  VAS skala 0-10
• Lytt til og anerkjenn deltakers fortelling
• Ha tillit til deltakers egen vurdering
• Vær bevisst på om deltaker gjør en generell eller spesifikk vurdering 
• Forklar hva vurderingen skal brukes til 

• Under oppholdet og senere



Arbeidsevnen en påvirkbar

• I startgropen av et rehabiliteringsløp, er det viktig å huske at 
egenvurdert arbeidsevne ikke er en statisk størrelse

• Det er i stor grad en påvirkning av denne egenvurderingen man søker 
å oppnå gjennom et rehabiliteringsforløp

• Både gjennom fysiske, mentale og kognitive prosesser



0 5 10 15 20

0 - helt uten evne til å arbeide

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - arbeidsevne på sitt beste

Deltakeren har ikke…

Prosent

Ar
be

id
se

vn
e

Avreise Ankomst



Utforskende og terapeutisk samtale
• Hva påvirker arbeidsevnen din?

• Ofte vil det første svaret være knyttet til helseplager

• Gitt at vi kunne trylle bort helseplagene, ville du da være i stand til å gå 
tilbake i arbeid?

• Hvis svaret er nei 

• Svaret kan skape et nytt mulighetsrom til å utforske alle de andre 
tingene som ofte, i tillegg til helse, er med på å forklare folks 
arbeidsevne



Utforskende og terapeutisk samtale

• Hva tenker du skal til for å bedre arbeidsevnen din?
• Hva kan du selv gjøre?
• Hva trenger du hjelp med?

• Hvordan står det til på arbeidsplassen
• Har arbeidssituasjonen endret seg?

• Har du fortsatt nødvendig kompetanse og ferdigheter til å gjøre 
jobben din?

• Hva med sosial støtte, blir du verdsatt?
• Hvordan kan du få tilbake den indre og ytre drivkraften du en gang 

hadde?



En slik tilnærming krever gjensidig tillit

• Det er ikke bare vi som må ha tillit til den sykmeldte
• Deltaker må ha tillit til oss som fagpersoner
• Tilliten blir kanskje ikke etablert i løpet av det første møtet
• Rehabilitering skiller seg fra andre tjenester ved å være en prosess 

som varer over tid og gir dermed mulighet til nettopp etablering av 
slik tillit



Tillit som premiss i møte med deltaker 

• Tillit er et komplekst fenomen
• Uten gjensidig tillit mellom aktørene 

blir handlingsrommet for å komme 
videre i rehabiliteringsprosessen 
begrenset (Slettebø 2012)

• Tillit er det ”gudestoffet” som 
holder pasienten og behandler 
sammen. Det er derfor viktig å 
verne om tillitens kilder (Fugelli 2001)



«Syke mennesker vil alltid ha et særlig behov for 
tillit fordi sykdom innebærer et tap av tillit til 

kroppen, funksjonsevne og fremtiden. Tapet av 
selvtillit forsterker behovet for å kunne stole på 

andre, blant annet legen. Tillit skapes blant annet 
av et godt samfunn, moralsk integritet, en 

personlig helsetjeneste, å dele makt, å bry seg, 
realisme i behandlingen og kyndighet».

Per Fugelli 2001



«At man, når det i sandhed skal lykkes med at føre et bestemt 
menneske hen til et bestemt sted, først og fremst må passe på at 

finde ham der, hvor han er, og begynne der. 
Dette er hemmeligheten i al hjelpekunst. 

Enhver, der ikke kan det, han er selv i innbilning, når han mener at 
kunne hjelpe en annen. 

For i sandhed at kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mere enn han 
– men dog vel først og fremst forstå det, han forstår. 

Når jeg ikke gjør det, da hjelper min mere-forståelse ham slet ikke.»

Søren Kierkegaard (1813 – 55)

Hjelpekunst



Diskusjon og refleksjon i plenum
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