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   Utgitt av Rikstrygdeverket

Alle tilsette i fylkeskommunen har plikt til å teie om særskilte tilhøve og til å hindre at 

uvedkomande får høve til innsyn i slike saker. Teieplikta gjeld personopplysningar og 

næringsopplysningar. Nærare reglar om teieplikta går fram av Forvaltningslova § 13. 
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Føremålet med skjemaet for intern skademelding er registrering av skader og tilløp til 

skader. Meininga er å kunne iverksette førebyggande tiltak for å ivareta helsa, miljøet 

og tryggleiken for dei tilsette.

Med yrkesskade forstår ein lekamsskade eller sjukdom som er forårsaka av ei arbeids-

ulukke. Ei ulukke er ei brå og uventa ytre påkjenning eller belastning som ligg utanfor 

rammen av ein ordinær arbeidsprestasjon. Nokre spesielle sjukdommar som ein kan 

ha fått i arbeidet kan bli sidestilte med ein yrkesskade. Dette gjeld til dømes arbeids-

relatert eksem, allergi, lungesjukdom p.g.a. asbest, løsemiddelskader etc. 

Internt skademeldingsskjema skal fyllast ut ved kvar einaste personskade, eller tilløp 

til personskade, på arbeid eller reise til og frå arbeid.

I tillegg skal arbeidsgjevar sende melding til det lokale trygdekontoret, (Rikstrygde-

verket sin blankett), og melding på eige skjema til forsikringsselskapet som dekker 

yrkesskadeforsikringa. Meir uttømmande informasjon om dette er å finne på det 

interne skademeldingsskjemaet. P
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Tema: «Sykefravær»
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Sykefraværets kvaler
Med et land som satser sterkt på å senke sykefraværet, er det ikke bare 
lett å være lege. Dette kan man lese mer om i en av artiklene i dette 
nummer av Ramazzini. Forbløffende lesing! Vi leger har så mange fine 
idealer, men iblant så følger vi dem ikke i det hele tatt! Dette illustre-
rer viktige ting, synes jeg. Det viser til fulle at sykefraværsarbeidet ikke 
bare har å gjøre med faglige vurderinger. I dette arbeidet er legene del-
vis prisgitt andre krefter enn dette. Problemene er der antagelig enten 
man er bedriftslege eller annen type lege. Vi presses av samfunnets 
krav. Selv om man vet at det er riktig å sette foten ned for sykmeldinger 
til enkelte, våger man kanskje ikke gjøre dette. For hva skjer? Jo, pasi-
enten går til en annen lege. I alle fall er noen redde for dette. Vi er redde 
for å få galt omdømme, uansett idealene. 
I bedriftshelsetjenesten kan man finne paralleller. Man kan også her 
være redd for å si fra. Å arbeide for redusert sykefravær kan være en god 
ting, men iblant gjøres det på en gal måte. Og bedriftshelsetjenesten 
sitter stille og sier lite. Myndighetene og NAV lager de mest besynder-
lige forklaringer og ordninger til tider, men det sies ikke fra. Vi burde 
for eksempel si: Bruk bedriftshelsetjenesten!! Gi den rom for utvikling 
og vekst! Det er ikke nødvendig med spesialhjelp fra NAV eller ”arbeids-
livstjenester”. Det er mye smartere å støtte og bygge opp bedriftshel-
setjenestene, slik at de kan utføre et solid og langsiktig arbeid i bedrif-
tene. Det er her vi kan finne kompetanse på området!

Bente E. Moen
Redaktør

Neste nummer: 
Neste nummer (4-2008) av Ramazzini 
vil omhandle Bedriftshelsetjenesten!  Hvor går den?  
Har du meninger om dette: Send dem straks til redaksjonskomitéen!
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Hva gjør sykmeldingsarbeidet 
med leger?

Pål Gulbrandsen, HØKH, Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo

I et samfunnsperspektiv er det neppe 
noe leger gjør som medfører større kost-
nader enn sykmelding. Derfor faller poli-
tikernes blikk med jevne mellomrom på 
legene når sykmeldingsratene øker, dette 
til tross for at dokumentasjon for at legene 
forårsaker det høye fraværet mangler.
En stor internasjonal litteraturgjen-
nomgang som ble publisert i 2004, viste 
at vi har liten kjennskap til hvordan 
legeegenskaper påvirker sykmelding 
(2). I Gunnar Tellnes’ store studie fra 
1980-tallet fant man ingen sammen-
heng mellom holdninger allmennleger 
hadde til sykmelding og deres faktiske 
forskrivningsmønster (3). Derimot synes  
sykmeldingsarbeidet et stykke på vei 
å påvirke legene. To store kvalitative 
arbeider fra Storbritannia konkluderte 
at mange av legene helst ville slippe dette 
arbeidet (4) og følte at det strider mot den 
tradisjonelle rollen som pasientens advo-
kat (5). 
Sykmelding er en kontrolloppgave legen 
har på vegne av samfunnet, mens legens 
iboende rolle i forhold til sine pasienter er 
å være en hjelper. I dette ligger en mulig 
konflikt, og vi var interessert i å finne ut 
hvordan leger håndterer dette. Her gjør 
jeg rede for resultatene, som tidligere 
er publisert i Scandinavian Journal of 
Primary Health Care når det gjelder all-
mennleger (1).

Metode
Vi tok utgangspunkt i referansepane-
let til Legeforeningens forskningsinsti-
tutt. Panelet er representativt for norske 
leger (6). 1605 leger fikk tilsendt et spør-
reskjema i juni 2002, med én purring. Vi 
samlet informasjon om jobbtilfredshet 
(Warrs Job Satisfaction Scale)(7), person-
lighet (en kortversjon av Eysencks skalaer 
for ekstrovert/introvert og nevrotisisme)
(8) og grad av paternalistisk konsulta-
sjonsstil (9). Videre stilte vi 29 spørsmål 
knyttet til legens erfaringer med kon-
trolloppgaver og sykmelding, hvorav åtte 
var tatt fra Tellnes’ studie (3). Disse 29 
spørsmålene ble gruppert for å uttrykke 
dimensjonene opplevd byrde, egenvur-
dering, opplevelse av tvil, ettergivenhet, 
syn på om sykmelding er en medisinsk 
oppgave, sosialmedisinsk syn og en kon-
trolldimensjon som kartla hyppighet av 
konkrete erfaringer i praksis (tabell 1). 
Den fullstendige listen over spørsmål 
går frem av originalartikkelen. I tillegg 
spurte vi om gjennomsnittlig antall timer 
pasientkontakt per uke og gjennomsnitt-
lig antall sykmeldinger utskrevet per uke. 
Analysen ble først gjort for allmennleger, 
og senere for øvrige leger.

Vi brukte hierarkisk klaseanalyse for å 
identifisere grupper av leger som hadde 
liknende svarmønstre [10,11].

Resultater
Alt i alt 1168 (73%) besvarte spørreskje-
maene. Av disse var 308 allmennleger. I 
denne gruppen identifiserte vi fire grup-
per (”klaser”) med hhv 38 (12% - gruppe 
A), 37 (12% - gruppe B), 98 (32% - gruppe 
C) og 135 (44% - gruppe D) leger. De to 
førstnevnte gruppene skilte seg klarest 
ut fra de øvrige, mens gruppe D plasserte 
seg ”i midten” – uten ekstremverdier i 
noen av dimensjonene. Denne gruppen 
må i denne sammenhengen ansees å 
være ”normallegene” og vil ikke bli omtalt 
nærmere. De fire gruppene skilte seg 
ikke fra hverandre hverken mht kjønn, 
alder, konsultasjonsstil (grad av paterna-
lisme), jobbtilfredshet, antall timer pasi-
entkontakt per time eller oppgitt antall 
sykmeldinger per uke. De var også like 
på personlighetsskalaen, unntatt gruppe 
B, som skåret lavere på ekstrovert-intro-
vertskalaen (mer introverte) og høyere på 
nevrotisismeskalaen.
Gruppene A, B og C skilte seg signifikant 
fra hverandre på alle dimensjoner unn-
tatt sosialmedisinsk syn og kontrolldi-
mensjonen (figur 1). Legene i gruppe 
C var klart negative til sykmelding på 
sosial indikasjon, mens legene i gruppe 
A og B var klart positive til dette. I alle 
de øvrige dimensjonene var det legene i 
gruppe A og B som var mest forskjellige. 
Legene i gruppe A hadde liten opplevelse 
av byrde, de var godt fornøyd med egen 
kompetanse, var sjelden i tvil og syntes 
ikke de var ettergivende, mens det for 
legene i gruppe B var helt motsatt.
Etter å ha oppnådd disse resultatene, 
gjennomførte vi tilsvarende analyse for 
resten av legene samlet, så uten sam-
funnsmedisinere, og til slutt kun med 
kliniske spesialister, men i disse grup-
pene var det vanskelig å finne noe tydelig 
mønster. Disse legene mente i noe ster-
kere grad enn allmennlegene at sykmel-
ding er en medisinsk oppgave, og liknet 
i dette forholdet mest gruppe C blant all-
mennlegene. Det sosialmedisinske synet 
var imidlertid som for allmennlegene 
samlet.

Diskusjon
Vi har identifisert to omtrent like store 
grupper som til sammen utgjør ca. en 
firedel av alle allmennleger, som har 
samme (liberale) sosialmedisinske syn 
og etter eget utsagn samme sykmeldings-
forskrivningsmønster, men som opple-
ver sykmeldingsarbeidet svært forskjel-

lig. Den ene gruppen er karakterisert ved 
stor faglig selvtillit og liten grad av tvil. 
Den andre derimot synes både å ha lav 
faglig selvtillit, føler seg ettergivne og fin-
ner arbeidet byrdefullt. Denne gruppen 
skilte seg dessuten fra alle øvrige leger i 
materialet på personlighetsdimensjo-
nen, i det de skåret som mer introverte 
og nevrotiske. En tredje, større gruppe, 
syntes å legge seg midt mellom disse. 
Den skilte seg først og fremst fra den 
store normalgruppen ved å ha et klarere 
konservativt sosialmedisinsk syn og en 
klarere oppfatning av at sykmelding er 
en medisinsk oppgave. Våre funn likner 
ganske mye på de gruppekarakteristik-
ker som er gjort i Hiscock & Ritchies kva-
litative studie fra Storbritannia (5), men 
vårt store antall observasjoner har gjort 
det mulig å karakterisere gruppene bedre 
og kvantifisere omfanget av dem.
I Tellnes’ arbeid ble det tydelig doku-
mentert at allmennlegens holdninger til 
sykmelding ikke samsvarte med faktisk 
praksis (3). Vi kan bekrefte dette, selv om 
vi har data av dårligere kvalitet om fak-
tisk praksis. Når vi heller ikke kan påvise 
forskjeller, til tross for at arbeidet opp-
leves så ulikt som i gruppe A og gruppe 
B, og selv om gruppe B opplever av å 
være mye mer ettergivne, taler det mot 
at legen i seg selv har særlig innflytelse 
på sykmeldingsfrekvensen. En svensk 
studie har påvist sammenheng mellom 
legens erfaring og andelen pasienter som 
får sykmelding (12), men dette klarte vi 
ikke å reprodusere. Den svenske studien 
hadde bedre data om faktisk forskriv-
ning, og minner oss om svakheten ved 
bare å bruke spørreskjema som vi har 
gjort. Det finnes svak støtte i litteraturen 
for at egenskaper ved pasienten påvirker 
sykmelding (2). Vi tør likevel antyde at 
legene ofte i sine møter med det enkelte 
individ og dets behov, veldefinerte eller 
ikke, ofte lar seg overbevise av disse uav-
hengig av legens grunnholdning eller 
hvordan sykmeldingsarbeidet oppleves.
Det at vi ikke fant noe tydelig, liknende 
mønster blant ikke-allmennleger, har vi 
tolket som at ”man blir det man gjør”. 
Disse andre legene eksponeres mye min-
dre for den lange rekke av uklare pro-
blemstillinger og psykososiale problemer 
som preger allmennpraksis. Dessuten er 
sykmelding i større grad preget av regel-
bundethet (avdelingen har en politikk 
f.eks. etter en operasjon), og ofte lar man 
fastlegen avgjøre spørsmål om viderefø-
ring av sykmelding. Dette fører antakelig 
til at disse legene stort sett finner sykmel-
dingsoppgaven mindre problematisk. 
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Denne artikkelen bygger på (1), samt til-
leggsanalyser av ikke-allmennleger gjen-
nomført i samarbeid med Jurate Saltyte 
Benth i Helse Sør-Øst kompetansesenter 
for helsetjenesteforskning (HØKH).
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Figur 1. Boksplott av skårene for gruppene A, B og C. Median, interkvartil avstand, avvikende observasjoner og spredningen uten 
disse. Høayere skåre betyr hhv. mer opplevelse av byrde, bedre vurdering av egen kompetanse, mer tvil, mer ettergivende stil, ster-
kere oppfatning om at sykmelding er en medisinsk oppgave, sterkere oppfatning om at sosiale grunner bør berettige sykmelding og 
høyere forekomst av spesifikke hendelser i praksis (kontrolldimensjonen).
Figuren er gjengitt med tillatelse fra Taylor & Francis Ltd, http://tandf.co.uk/journals, da den originale utgaven sees i referanse nr.1.

Dimensjon Antall Eksempel spørsmål/utsagn
 spørsmål 

Opplevd byrde 6 Å ha kontrolloppgaver i egenskap av lege 
  føles ofte som en personlig belastning

Egenevaluering 3 Jeg er ikke flink nok til å håndtere 
  mennesker med psykiske eller sosiale 
  problemer

Opplevelse av tvil 3 Jeg har ofte vært i tvil om mine 
  beslutninger er i tråd med hensikten bak 
  gjeldende regelverk

Ettergivenhet 4 Dersom jeg er i tvil om hvilken diagnose 
  jeg skal skrive på en sykmelding, lar jeg 
  pasienten avgjøre dette

Syn på medisinens rolle 7 Sykmelding er et viktig behandlings-
ved sykmelding  alternativ

Sosialmedisinsk syn 1 Det bør bli tillatt å sykmelde pasienter 
  på rent sosiale indikasjoner, for eksempel 
  ved ektefelles sykdom

Kontroll-dimensjon 2 Hvor ofte møter du pasienter som ikke vil 
  sykmeldes, selv om du anbefaler det?

Tabell 1. Utvalgte spørsmål/utsagn i kartleggingen av legenes forhold til 
kontrolloppgave og sykmelding. Tre spørsmål inngikk ikke i noen dimensjoner.
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Forståelse av sykefravær – 
erfaringer fra dem det angår mest

Inger Haukenes, Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin, UNIFOB/Universitetet i Bergen

Bakgrunn
Setter du ”sykefravær” på dagsorden 
frembringer det raskt en debatt der både 
”årsaksforklaringer og løsningsforslag” 
kastes frem. Det naive spørsmålet om 
”hva som er sant eller hvem som har rett”, 
er blitt vanskelig å stille primært fordi 
aktørene i debatten ser sykefravær fra 
ulike perspektiver og dermed stiller ulike 
spørsmål. 
Tertiærforebyggende perspektiver ret-
ter blikket mot langtidsfravær og uførhet 
og etterspør hva som skal til for å bringe 
denne gruppen tilbake til arbeidslivet. 
Primær- og sekundærforebyggende per-
spektiver etterspør effekten av interven-
sjoner rettet mot ”friske” arbeidstakere – 
hva skal til for å redusere/eliminere risiko 
som potensielt kan føre til fravær?
Det helsefremmende perspektivet etter-
spør også effekten av intervensjoner ret-
tet mot ”friske” arbeidstakere, men er 
opptatt av hva som skal til for å gjøre nær-
været mer robust slik at eventuelle belast-
ninger ikke fører til fravær.  
Et annet interessant perspektiv innen 
fraværsforskningen fokuserer direkte på 
arbeidstakers valg av nærvær versus fra-
vær når sykdom inntrer. I de tilfeller der 
arbeidstakere velger å jobbe seg igjen-
nom sykdom/skader uten å ta ut syke-
melding, kalles dette ”presenteeism” (1), 
i norsk oversettelse sykenærvær.  Denne 
forskningen antyder at gjentatt sykenær-
vær forårsaket av press i arbeidsmiljøet 
eller arbeidets art kan være assosiert med 
risiko for fremtidig dårlig helse (2). Denne 
type kunnskap er mangelvare i norsk 
forskning (3). Internasjonalt er det heller 
ikke mange studier tilgjengelig.
Forskningsprosjektet som beskrives i 
denne artikkelen bygger på to grunnleg-
gende antakelser:
1.  Sykefravær er et allment fenomen, dvs. 

at majoriteten av arbeidsstyrken har 
erfaringer med eget fravær, og egne 
fravær/nærværsvalg

2.  Langtidssykemeldte har en gang vært 
arbeidsføre, men noe skjedde under-
veis som gjorde at de gradvis falt ut av 
arbeidslivet. 

For å avdekke kunnskap som kan anven-
des til å forstå hva som skjer underveis, 
er det relevant å innta de arbeidsføres 
perspektiv og kartlegge deres erfaringer 
med eget fravær, og egne fravær/nærvær-
svalg. 

Utvalget i studien var ansatte i bilverk-
steder i Bergensområdet. Verkstedene var 
knyttet til Bilbransjens bedriftshelsetje-
neste, en ordning som Forskningsgruppe 
for arbeids- og miljømedisin har drevet 
de siste 10 år.

Målsetting
En overordnet målsetting var å oppar-
beide kunnskap som kan brukes til å 
redusere sykefraværet og inkludere flere 
arbeidstakere med redusert funksjons-
evne i arbeidslivet. I tillegg søkte prosjek-
tet svar på følgende konkrete spørsmål:
1. Hvordan brukes egenmeldt og lege-

meldt fravær og hva er de utløsende 
årsaker?

2. Hvordan erfares kontakten med nær-
meste leder i sykefraværsperioden?

3. Hvem er de ”nærværende” dvs. de som 
ikke har hatt fravær, og hvordan har 
det seg at de ikke er borte fra jobb?

Metoder
Vi utførte systematiske intervjuer av 719 
arbeidstakerne fra 19 bilbransjebedrifter. 
Svarprosenten var 95. Hvert intervju varte 
ca 15 min og var todelt. Den strukturerte 
delen konsentrerte seg om bakgrunns-
dataene; kjønn, alder, utdanning etter 
grunnskole, antall år i arbeid i nåværende 
bedrift, antall yrkesaktive år, avstand 
mellom hjemmet og arbeidsstedet og 
vurdering av egen helse. Deretter kom en 
semistrukturert del som konsentrerte seg 
om sykefraværsdata dvs. intervjuet inne-
holdt klart formulerte spørsmål om antall 
ganger og dager med egenmeldt og/eller 
legemeldt fravær, samt åpne spørsmål om 
arbeidstakernes egne tanker om hvorfor 
de hadde vært borte fra jobben evt. ikke 
vært borte fra jobben siste 12 mnd. Kate-
gorier for årsak til legemeldt fravær til-
svarte International Classification of Pri-
mary Care, ICPC. Årsaker til egenmeldt 
fravær ble gruppert på bakgrunn av de 
ansattes erfaringer. Tallmaterialet ble 
analysert statistisk ved bruk av deskriptiv 
statistikk og sammenligning av grupper 
(t-test, khi-kvadrattest, regresjonsana-
lyser). De frie spørsmålene ble analysert 
kvalitativt. 

Resultater
Bakgrunnsdata: 90 % av de ansatte var 
menn og 10 % var kvinner. Innefor de 
klassiske bilbransjedisipliner, dvs. meka-

nisk, karosseri, lakk og klargjøring var det 
kun 8 kvinner i arbeid. Rundt halvpar-
ten av de ansatte utførte arbeid som var 
knyttet direkte opp mot diagnostisering, 
reparasjon og klargjøring av kundens bil, 
mens den resterende halvparten jobbet 
med kundeservice (salg, kundemottak, 
delesalg) og administrasjon. Gjennom-
snittsalderen var 37 år, men mekanikere, 
bilopprettere og lakkerere var i snitt 10 år 
yngre enn service og administrativt per-
sonell. Gjennomsnittlig antall år utdan-
nelse var 3,6 år og her var forskjellen på 
gruppene liten. I snitt hadde de jobbet 10 
år i nåværende virksomhet.

Egenmeldt fravær – omfang og utløsende 
årsak
78 % av de intervjuede oppga å ha benyt-
tet en eller ingen egenmeldinger siste 12 
mnd., og kun 4,5 % hadde brukt mer enn 
3 egenmeldinger. Gjennomsnittlig bruk 
av egenmeldinger lå på 1.1. Influensa, 
forkjølelse og omgangsyke representerte 
62,7 % av årsakene til egenmeldt fravær, 
mens muskel- og skjelettplager kun 7,9 % 
(tabell 1). 

Tabell 1. Kategorier for utløsende årsak til 
egenmeldinger (EM)

 Antall %

Influensa/forkjølelse/
omgangsyke 419 62.7
Muskel/skjelett 53 7.9
Hodesmerter 30 4.5
Andre medisinske grunner 28 4.2
Lei av jobb/sliten 19 2.8
Annet 19 2.8
Magesmerter 15 2.3
Skadet på fritid 12 1.8
Skadet på jobb 6 0.9
Psykiske plager, utbrent 6 0.9

(9.1 % husket ikke årsaken)  

Legemeldt fravær – omfang og utløsende 
årsak
40 % av de ansatte hadde vært sykemeldt 
siste 12 mnd. Til sammen hadde denne 
gruppen benyttet 359 sykemeldingspe-
rioder noe som tilsvarte 7328 dager. Det 
var imidlertid en liten gruppe ansatte (14 
%) som sto for 80 % av fraværet.  
Tabell 2 viser at muskel- og skjelettplager 
(46,8 %) og luftveisinfeksjoner (23 %) var 
de tilstandene som oftest utløste legemeldt 
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fravær blant deltakerne i vår undersø-
kelse. Innen mekanikergruppen var 55 % 
av sykemeldingene knyttet til muskel- og 
skjelettplager, mens de andre yrkesgrup-
pene lå mellom 10 – 15 % lavere. I selger-
gruppen var kun 16 % av sykemeldingene 
knyttet til muskel- og skjelett plager.
 
Tabell 2. Legemeldte sykefraværstilfeller 
etter diagnose. (hovedgrupper)

Diagnoser ICPC %

A Allment og uspesifisert 3.4
D Fordøyelse 5.6
K Hjerte-kar 2.8
L Muskel-skjelett 46.8
N Nervesystemet 3.6
R Luftveier 23.0
S Hud 2.8
Z Sosialt 3.6
 
Alder og type arbeid relatert til egenmeldt 
og legemeldt fravær
Aldersgruppen under 30 år benyttet flere 
egenmeldingsperioder og -dager enn 
gruppen over 30 år. Den gruppen som var 
minst fraværende pga egenmeldinger var 
de over 45 år. Forskjellen på aldergrup-
pene (over og under 30 år) var statistisk 
signifikant (p-verdi < 0.05). 
Det var imidlertid ingen forskjell på 
aldersgruppene (over og under 30 år) når 
det gjaldt forekomst av legemeldt fravær. 
Type arbeid så ut til å virke inn på bruk av 
egenmeldt og legemeldt fravær (tabell 3). 
Arbeidstakere som jobbet på verkstedet 
(mekanisk, karosseri, lakk og klargjøring) 
hadde et signifikant høyere forbruk av 
egenmeldt fravær og perioder med lege-
meldt fravær enn ansatte i service/admi-
nistrative funksjoner. (p-verdi <0.001). 
Det var imidlertid ingen forskjell på grup-
pene når det gjaldt sykemeldingsdager.

Type kontakt mellom arbeidsgiver og den 
sykemeldte i sykemeldingsperioden?
152 sykefraværstilfeller var av en slik varig-
het (>7dg.) at arbeidsgiver var forpliktet 
til å ta kontakt med den sykemeldte. Svar 
på spørsmål om hvilken type kontakt den 
sykemeldte hadde med arbeidsgiver og 
hvordan kontakten ble erfart ble katego-
risert i følgende 4 hovedgrupper:

1.  Arbeidsgiver tok kontakt og kontakten 
ble erfart positiv (25 %)

2.  Arbeidsgiver tok kontakt, men kontak-
ten ble erfart negativ (9.9 %)

3.  Arbeidsgiver tok ikke kontakt og dette 
ble erfart negativt (30.9 %)

4.  Den sykemeldte oppsøkte arbeids-
stedet hyppig, dette ble erfart positivt 
(31.6%)

Hvem var de ”nærværende” og hvordan 
hadde det seg at de ikke var borte fra jobb?
33 % av de ansatte hadde ikke vært borte 
fra jobb pga sykdom siste 12 mnd. (gjaldt 
både egenmeldt og/eller legemeldt fra-
vær). Ansatte som arbeidet med kunde-
service og administrasjon var signifikant 
mer ”nærværende” enn ansatte som job-
bet på verkstedet 
(tabell 4). Analysen viste at type arbeid 
var den variabelen som slo sterkest ut i 
forhold til nærvær.

Tabell 4.  Nærværsgruppen fordelt på type 
arbeid

 Verksted Service/adm   
 n=373 n=346 

 % % p-verdi OR*
 25.5 41.0 0.002 1.752 

*Justert for alder, kjønn, utdannelse. LR

Nærværsgruppens erfaringer av hva som 
var årsaken til nærværet dannet grunn-
laget for følgende 5 kategorier (kvalitativ 
tekstanalyse). 
1. ”Jeg er lite syk”
2. ”Det skal mye til for at jeg blir hjemme”
3. ”Jeg går heller på jobb enn å være 

hjemme” 
4. ”Jeg går på jobb fordi mitt fravær får 

konsekvenser for andre”
5. ”Fleksibilitet i jobben gjør at jeg kan 

jobbe selv om jeg er syk”

Konklusjon og diskusjon
Tallmaterialet i vår studie baserer seg på 
selvrapportert fravær siste 12 mnd. En 
svensk studie fra 2008 (4) fant godt sam-
svar mellom selvrapporterte og register-
baserte data på sykefravær, særlig gjaldt 
dette arbeidstakere uten fravær, de med 
1-7 dagers fravær og de med fravær utover 
28 dager. Resultatene indikerte ellers at 
selvrapportert fravær ofte er underesti-
mert med hensyn til antall dager. Til-
svarende studier (5) viser imidlertid at 
samsvaret i data ikke er godt nok, og at 
bedriftsinterne sykefraværsregistre bør 
benyttes dersom en har tilgang til dette. 
I vår studie var ansatte uten fravær og 

de med lengre fraværsperioder sjelden 
usikre, mens ansatte med flere egenmel-
dinger og/eller korttidsfravær kunne ha 
problemer med å huske antall dager og 
utløsende årsak. Dette samsvarer med 
funnene i den svenske undersøkelsen. 
Det er med andre ord grunn til å tro at vi 
har en viss underrapportering av egen-
meldt fravær og korttidsfravær.
Når det gjelder egenmeldinger og utlø-
sende årsak, så vi at ansatte i bilbransjen 
sjelden benyttet egenmelding for smerte-
tilstander i muskel- og skjelettapparatet, 
selv om muskel- og skjelettplager var den 
hyppigste årsaken til legemeldt fravær (47 
%). Vi kan tenke oss at legemeldt fravær 
utløses når smertenivået er uforenelig 
med arbeidet som skal gjøres på bilverk-
stedet. Det kan med andre ord være et for-
løp i tid fra smerten oppstår til den utløser 
et legemeldt fravær, noe som betyr at en 
del ansatte jobber med smerte. Det avgjø-
rende spørsmålet er hvorvidt smerte-
nivå og nedsatt funksjon kommuniseres 
innad i virksomhetene og hvorvidt arbei-
det tilrettelegges slik at smertenivået ikke 
blir uforenelig med å være i arbeid. 
Når 55 % av sykemeldingene innen meka-
nikergruppen var knyttet til muskel- og 
skjelettplager i motsetning til 16 % blant 
selgere kan det diskuteres hva forskjellen i 
forekomst uttrykker. Er mekanisk/manu-
elt arbeid med bil en risikofaktor i seg selv, 
eller er det kontroll over egen arbeids-
situasjon, mulighet til varierte arbeids-
oppgaver, fleksibilitet osv som påvirker 
den registrerte forekomsten. I vår studie 
var sjansen for å være blant de nærvæ-
rende større hvis en jobbet med service og 
administrasjon enn med bilreparasjon og 
bilpleie.  En hypotese kan være at ”arbeid 
med smerte” er mindre risikofylt i forhold 
til legemeldt fravær dersom arbeidets art 
innehar en fleksibilitet enn hvis den ikke 
har det. 
Hvorvidt ”å arbeide med smerte” er en 
risikofaktor for fremtidig sykefravær er en 
interessant tematikk som krever ytterli-
gere forskning og dokumentasjon.
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Tabell 3. Type arbeid og fravær

 Verksted Service/adm
 n=373 n=346 
 Mean Mean p-verdi*

Egenmeldinger 1.19 0.65 <0.001
Egenmeldingsdager  2.24 1.22 <0.001
Sykemeldinger 0.62 0.37 <0.001
Sykemeldingsdager 11.70 8.57 ns

*T-test
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Oppfølging av sykemeldte i 
Hordaland fylkeskommune

Utviklingen de siste 10 årene

Rikke Richardsen, HMT-rådgiver/fysioterapeut, HMT-tenesta, Hordaland fylkeskommune

I samarbeid med Arbeidslivstjenesten 
i Hordaland, som den gang var del av 
Fylkesarbeidskontoret, satte personal-
seksjonen i Hordaland fylkeskommune 
i gang et større ”sykefraværsprosjekt” 
i 1998. Prosjektet fikk navnet ”Dersom 
sjefen ringer når du er sjuk, er det ikkje 
for å sjekke om du er sjuk nok”. Målet 
var å få til en ensartet og god oppføl-
ging av sykemeldte og samtidig samle 
kunnskap nok til å forebygge sykefra-
vær i organisasjonen. Det ble opprettet 
en prosjektstilling, støttemateriell og 
opplæringspakker ble utviklet og tatt i 
bruk, og det ble satt spesielt fokus på å 
få en klar ansvarsfordeling når det gjaldt 
sykefraværsoppfølging. 
Erfaringen etter de første prosjektårene 
var at det ble mye fokus på det – og de som 
IKKE fungerte i organisasjonen. I 2001 
ble prosjektet derfor omdøpt til ”Livsfa-
seorientert personalpolitikk”. Målet var 
nå å tilrettelegge arbeidslivet i de for-
skjellige avdelingene i fylkeskommunen 

slik at de ansatte ikke måtte sykemeldes 
på grunn av arbeidsbelastning i løpet av 
yrkeskarrieren. Kartlegginger av ansat-
tes opplevelse av yrkesbelastninger var 
godt i gang da den nasjonale IA-avtalen 
ble inngått i 2001. 
Hordaland fylkeskommune underteg-
net IA-avtale 1.mai 2003. Dette førte til 
at det igjen ble satt i gang et større pro-
sjekt. Nå skulle våre eksisterende ruti-
ner tilpasses de ”nye” nasjonale kravene 
til sykefraværs-oppfølging. Og da den 
nasjonale avtalen ble revidert i 2006 ble 
også vår lokale avtale endret. I den nye 
avtaleteksten er det lagt større vekt på 
forebyggende arbeid enn på rutiner og 
individoppfølging.
Våren 2008 ble IA offisielt nedlagt som 
prosjekt i HFK. Prosjektstillingen er nå 
ubesatt, og ansvar for gjennomføring av 
helhetlig livsfaseorientert personalpo-
litikk, inkludert sykefraværsoppfølging 
og fraværs-forebygging, ligger nå hos 
lederen på det enkelte tjenestestedet. 

Personalseksjonen og HMT-seksjonen 
skal, med støtte fra HFKs kontaktper-
soner i NAV Arbeidslivssenter, fortsatt 
arbeide med videre utvikling av IA-sys-
temet i HFK og samtidig også bidra til å 
finne de gode løsningene i enkeltsaker.

Strategi og system i dag
Det er utarbeidet en IA-strategi for HFK 
for perioden 2006 -2009 som i seks punkt 
skisserer hvordan fylkeskommunen skal 
arbeide med å videreutvikle sitt inklu-
derende personalarbeid.
Strategien beskriver tiltak innen områ-
dene – Førebygging og helsefremmande 
arbeidsplassar – Seniorpolitikk – Tid-
legare intervenering og hindre fråfall – 
Alternative arbeidsoppgåver, stillingar og 
arbeidsformer – Inkluderande haldning 
i heile organisasjonen – Inkluderande 
omstillingsprosessar.
 

SYSTEMUTVIKLING 
OG VEDLIKEHOLD

Ansvarsfordelingen i organisasjonen når det gjelder 
IA-utvikling kan kort skisseres slik:
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Når det gjelder Tidlegare intervenering 
og hindre fråfall er det utarbeidet en 
detaljert rutine tilpasset NAV sine krav 
til kontakt og dokumentasjon for å følge 
opp enkeltindivider med helseproble-
mer. Tilbakemeldinger fra organisasjo-
nen tyder på at rutinen er kjent og fun-
gerer godt – når den brukes. Det klages 
noe over at det blir mye skriftlig byrå-
krati, spesielt når eksterne støttespillere 
som NAV og helsetjenesten skal kobles 
inn i saker.
Av de andre punktene i strategien har 
det spesielt vært fokus på Førebygging 
og helsefremmande arbeidsplassar. Pro-
sjektet ”AktivKvarDag” har vært i gang 
siden høsten 2006. Prosjektet dispone-
rer midler som brukes for å oppmun-
tre til og delfinansiere lavterskel fysisk 
aktivitet på arbeidsplassene rundt om i 
fylket. Det er delt ut totalt ca. 500 000,- 
til 45 forskjellige prosjekter siden 2006. 
Tilbakemeldingene fra tjenestestedene 
er positive.
Seniorpolitikk som eget fokusområde 
ble fjernet fra strategien i april 2008 
(HAMU/Administrasjonsutvalget).
I stedet blir begrepet livsfaseorientert 
personalpolitikk innført og personal-
seksjonen fikk hovedansvar for oppføl-
ging og gjennomføring av tiltak innen 
dette området. Av aktuelle tiltak kan 
nevnes at ”Seniorsamtaler” er innført 
som obligatorisk verktøy for å planlegge 
senkarriere. Det er også opprettet et 
pensjonsutvalg som skal se på hvordan 

økonomiske virkemidler kan brukes for 
å til tilrettelegge også for senior-arbeids-
takere. 
Når det gjelder Alternative arbeidsopp-
gåver, stillingar og arbeidsformer samt 
Inkluderande omstillingsprosessar er det 
foreløpig ikke satt i gang spesielle tiltak. 
Her er det i første omgang nødvendig å 
revitalisere HFKs omstillingsregler og å 
innskjerpe meldeplikt og system rundt 
utlysning av stillingar.  

Systematisk arbeid med å skape en 
Inkluderande haldning i heile organi-
sasjonen er i sin spede begynnelse. Det 
samarbeides med prosjektet ”Horda-
landsmodellen” som har arbeidet med 
inkluderingsproblematikk i forhold til 
innvandrere i mange år.
 
Endring og erfaringer de siste 10 årene
I Hordaland fylkeskommune førte IA-
avtalen fra 2003 bare til små endringer 
av detaljer i rutiner og personalpolitikk. 
Det den imidlertid førte med seg var 
betydelige svingninger i fokusintensitet 
når det gjaldt oppfølging av sykefravæ-
ret hos individer og på arbeidsplasser. 
Disse svingningene har etter min opp-
fatning gitt flere effekter:

+  Bedre og mer detaljerte rutiner og 
støtteverktøy for oppfølging av syke-
meldte

+  Større kjennskap til IA-strategi og 
oppfølgingsrutiner

+  Større etterlevelse av rutinene for opp-
følging av sykemeldte

+  Bedre og tettere samarbeid med NAV, 
spesielt Arbeidslivssenteret 

÷  Oppgitthet over pålegg om stadig 
”nye” rutiner som skal følges

÷  IA oppfattes som en egen byråkratisk 
arbeidsoppgave – ikke som del av van-
lig personaloppfølging.

÷  Til tross for mye verbalt fokus på fore-
bygging er IA-virkemidlene  (fra NAV) 
fortsatt hovedsakelig rettet mot diag-
noser med tilhørende personnumre 
(eller omvendt). Finansiering av fore-
byggende tiltak er overlatt til arbeids-
giveren.

I løpet av avtaleperioden er det ikke 
registrert betydelig endring i sykefra-
været generelt i Hordaland fylkeskom-
mune. I 2004 var fraværet 5,8 %; i 2007 
5,7 % (kilde NAV). Korttidsfraværet lig-
ger konstant på 0,7 – 0,8 %. Totalfraværet 
er altså på et nivå som gjør det mer aktu-
elt å arbeide for at det ikke skal øke, enn 
redusere det ytterligere. IA-avtalen har 
til nå vært nyttig når det gjelder å øke 
kunnskap og systematikk i oppfølging 
av sykemeldte i Hordaland fylkeskom-
mune. Men som forebyggingsverktøy, 
som er det organisasjonen vår har størst 
behov for, gjør IA-avtalen foreløpig lite 
nytte. Til det er den knyttet for tett opp 
mot et konservativt sykdoms- og indi-
vidfokusert trygdesystem.

Styret i NAMF/NFAM har mottatt en 
henvendelse fra ”Prosjekt kjemisk hel-
sefare i olje og gassindustrien” 
I henvendelsen etterlyses en bedre 
meldefrekvens av yrkesrelatert eksem, 
lunge og kreftsykdommer. I dette pro-
sjektet ønsker man å rette søkelys på 
arbeidstakere og deres risiko i oljein-
dustrien.
Det er viktig at yrkesrelaterte sykdom-
mer fra denne bransjen meldes både 
til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsy-
net. Som lege er man, i henhold til Lov 
om Arbeidsmiljø § 5-3,  pliktig å melde 
ved sikker eller på mistanke om yrkes-
relatert sykdom.
Styret i NAMF/NFAM vil samtidig 
benytte anledningen til å minne om at 

personer med yrkessykdom ikke bare 
kan ha krav på ytelser fra trygden men 
også gjennom yrkeskadeforsikrings-
ordningen.

Et lite case: En mann på ca 60 år fikk 
diagnosen malingt mesotheliom etter 
massiv yrkesasbesteksponering som 
svært ung. Etter spesialist uttalelse 
fra lungelege, der melding ble sendt 
Arbeidstilsynet, fikk mannen tilstått 
noen hundre tusener i menerstatning 
fra trygden. Av arbeidsmedisiner ble 
han orientert om yrkesskadeforsi-
kringsordningen. Han fikk kontakt med 
advokat og to måneder etterpå fikk han 
en ytterligere erstatning.

Å ha fokus på yrkessykdom og passe 
på at disse sykdommene blir meldt på 
riktig måte er viktig for å dokumen-
tere sykdomsforekomst og for dermed 
å iverksette forebyggende tiltak i virk-
somheten. Samtidig vil vi understreke 
at det er viktig å gjøre disse pasien-
tene oppmerksomme på de rettighe-
tene de har i henhold til trygde- og  
forsikringsordningene.

Melding om yrkesrelatert sykdom
Marit Skogstad, leder av NFAM
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Med stort trykk på sykefraværsarbeidet 
og mange tiltak nådde prosjektet målet 
med å redusere fraværet.  Svaret på RUSS 
handler om å skape en bedre hverdag og 
aldri slippe taket.
Åtte sykehusavdelinger ved Buskerud 
HF og Vestfold HF med til sammen 250 
ansatte var fra 2002 til 2005 involvert 
i et utviklingsarbeid gjennom RUSS-
prosjektet (Redusert Utstøting og Syke-
fravær i Sykehus.) RUSS var et pilotpro-
sjekt for å utvikle en arbeidsmetode for å 
skape et robust arbeidsmiljø med fokus 
på nærvær og dermed redusere sykefra-
vær og utstøting.

Systematisk arbeidsform
Vi tok utgangspunkt i de utfordringene 
som var viktigst for de ansatte å gjøre 
noe med og møtte de individuelle proble-
mene med kollektive tiltak på avdelings-
nivå. Det viktigste resultatet har vært at 
avdelingene har tilegnet seg en syste-
matikk og en arbeidsform som bidrar 
til bedre organisatorisk arbeidsmiljø og 
økt nærvær. Seksjonssjef Hege Thorset, 
ved Forsyning ved Sykehuset Buskerud 
HF satt i prosjektgruppen og har stor 
innsikt og kompetanse på prosessene og 
aktivitetene som er gjennomført i regi 
av RUSS. Hun har i intervju fortalt at 
”Med stort trykk på sykefraværsarbeidet 
og mange tiltak nådde vi målet med å 
redusere fraværet ved alle de åtte avde-
lingene.  Svaret på RUSS handler om å 
skape en bedre hverdag”.

Tok tak i problemene
Thorset har særlig fokusert på erfarin-
gene fra renholdsavdelingen som ligger 
i hennes seksjon. Her var sykefraværet 
høyt. Gjennom spørreundersøkelser 
og samlinger kom det fram at mange 
renholdere opplevde det vanskelig å bli 
inkludert i fellesskapet på avdelingen, 
mange jobbet alene på sine definerte 
områder og de var slitne. Hun har sagt 
at ”Ut fra tilbakemeldingene fra renhol-
derne og kartleggingen av deres arbeids-
dag, begynte vi å se på sammenhengen 
mellom renholdsmetoder, utstyr og opp-
læring i forhold til slitasje og sykefra-
vær”. Ett av tiltakene var å standardisere 
renholdsmetoden ved sykehuset og det 
ble kjøpt inn moderne renholdsutstyr. 
Under mottoet ”moro med mikro” gikk 

sykehuset over til fullt mikrobasert ren-
hold. Det krevde samarbeid med blant 
annet hygienesykepleier og arbeidsmil-
jøseksjonen. Vi samarbeidet også med 
Lilleborg om levering av utstyr og alle 
renholderne fikk omfattende opplæring 
og oppfølging av Lilleborg.  I løpet av 
halvannet år var sykefraværet redusert 
med 50 prosent, renholdet ble gjort ras-
kere og kvaliteten var økt betraktelig.

Ny organisering
Et annet tiltak i renholdsavdelingen var 
teamorganisering.  Hensikten var blant 
annet å bedre organiseringen av arbei-
det, få til en bedre arbeidssituasjon og 
mer samarbeid rundt oppgavene. 
Å jobbe i team satt langt inne. Det hadde 
vi prøvd en gang før uten å lykkes. I 
RUSS-prosjektet startet vi prosessen 
med å snakke med personalet i min-
dre grupper for å finne ut hva som gikk 

feil sist vi prøvde. Vi spurte hvordan 
de kunne se for seg organiseringen av 
teamene og hva de mente var viktig for 
å lykkes. Alle synspunktene ble hørt og i 
stor utstrekning tatt hensyn til. Nye ren-
holdsområder ble etablert og de ansatte 
fikk velge hvor de ønsket å arbeide. Ren-
holderne kunne også ønske hvem de 
ville jobbe i team med, og så langt det lot 
seg gjøre fikk alle innfridd ønskene sine. 
I dag jobber alle i team som har totalan-
svar for hvert sitt område. Renholderne 
samarbeider mer og alle teamene har 
laget en kontrakt om hvordan samarbei-
det skal fungere. Teamene har måned-
lige møter hvor de diskuterer hvordan 
de fungerer som team. Sykefraværet 
gikk ned etter teamorganiseringen også. 
Årsaken til det er bedre arbeidsmiljø og 
mer ergonomisk riktig utstyr, men like 
mye at renholderne følte seg verdsatt.  
Sykehuset brukte masse tid og penger på 

RUSS-prosjektet
Sykefraværsarbeidet – i fokus til evig tid

Teksten er laget av Gerd Vidje, i samarbeid med Gaute Knutstad, 

forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn og prosessveileder i RUSS, 

med kommentarer innimellom fra Seksjonssjef Hege Thorset ved Sykehuset Buskerud HF

Medarbeiderne må lære på nytt at det nytter å si fra. Ledere er avhengig av at ansatte identifiserer 
problemene og at de selv er med på å foreslå løsninger. Alle skal ha innflytelse på sin egen arbeids-
situasjon, sier Hege Thorset, Seksjonssjef Forsyning ved Sykehuset Buskerud HF. Foto: Gerd Vidje.
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deres situasjon, de fikk et faglig løft med 
opplæring og fikk mye oppmerksomhet. 
Renholdet ble mer synlig, også for andre 
yrkesgrupper. 

Involvering, diskusjon og informasjon
Thorset har poengtert hvor avgjørende 
det er at lederne viser i handling at de tar 
de ansattes synspunkter og ønsker på 
alvor. ”Når en ansatt melder fra om noe 
som ikke fungerer, må vi som ledere vise 
vilje til å gjøre noe med det”, sier hun.
Thorset legger ikke skjul på at mange 
har vært utsatt for mye rå ledelse og blitt 
tause.
Medarbeiderne må lære på nytt at det 
nytter å si fra. Ledere er avhengig av at 
ansatte identifiserer problemene og at 
de selv er med på å foreslå løsninger. Alle 
skal ha innflytelse på sin egen arbeids-
situasjon, sier hun.
Etter at RUSS-prosjektet opphørte har 
sykefraværet blant renholderne gått 
opp. Det kan skyldes at renholdet de to 
siste årene er blitt vesentlig effektivi-
sert og antall stillinger redusert, også 
på ledersiden.  Dette kan dreie seg om 
ustabilitet i ledelsen og færre ledere som 
har gjort det vanskelig å holde trykket på 
sykefraværet oppe.

Lederstøtte
I en travel hverdag må ledere ha tid og 
rom for å være leder for sine ansatte. 
Ledere må i større grad kunne lede 
nedover og i mindre grad oppover. For 
å styrke lederne etablerte RUSS-pro-
sjektet et lederforum for avdelingsle-
derne som var involvert i prosjektet. 
Målet var å utvikle og tilføre lederne 
mer utviklingskompetanse.Det handlet 
blant annet om å bevisstgjøre lederne 
på seg selv, både som personer og ledere. 
Selvinnsikt er helt vesentlig for å forstå 
hva en selv må gjøre som leder for å få 
til endring og utvikling. Man kan ikke 
fortsette med samme gamle lederstil og 
samtidig tro at organisasjonen rundt en 
skal endre seg.
Det var også viktig å etablere et forum 
hvor lederne kunne reflektere over krav 
og forventninger til seg selv som ledere 
og hva som oppfattes som ”god ledelse”.
Grunnkonseptet for lederforumet var 
basert på fem sentrale elementer:
• Ledelse er et fag
• Praksisnært og fokus på hverdagen
• Deltakerdrevet utviklingsprosess
• Læring skjer i prosessen
• Ledelsesutvikling er organisasjonsut-

vikling

Spør man Thorset, forteller hun at 
”Lederforumet var god støtte for lederne 
våre. Økt selvinnsikt bidrar til større 
bevissthet om hvordan man selv fanger 
opp og leser ulike situasjoner – og gjen-
nom det setter fokus. Og ikke minst gjør 
selvinnsikten det lettere å forstå hvor-

dan man som leder virker på andre. Det 
var nok flere som fikk en aha-opplevelse 
her”. Alle avdelingene hadde nær og 
tett oppfølging av prosessveilederen 
fra SINTEF. Lederne fikk også støtte 
fra eksterne rådgivere i personalsaker. 
Under hele prosjektperioden var det et 
tett samarbeid med kontaktpersonen 
fra NAV Arbeidslivssenter i Buskerud.
I dag får alle enhetslederne i Avdeling for 
intern service på Sykehuset Buskerud 
samtaletrening i regi av NAV Arbeids-
livssenter. Lederne lærer å bygge opp en 
god samtale og de trener på reelle sam-
taler. 
– Dette er relasjonsbygging mellom 
arbeidsgiver og NAV, og også lederne i 
mellom. Som leder er det viktig å ha et 
nettverk rundt seg og ikke minst få støtte 
fra andre ledere, sier hun.

Spre erfaringer
For å spre erfaringer fra pilotavdelingene 
til andre avdelinger ved sykehusene, 
etablerte prosjektet søsteravdelinger. 
Ideen var at hver av de åtte avdelingene 
i prosjektet skulle knytte til seg en søs-
teravdeling, for eksempel en avdeling 
innenfor egen seksjon, og fungere som 
endringsagenter.  Med bakgrunn i stor 
aktivitet, høy belastning og sterkt fokus 
på innsparinger, ble det bare noen få 
søsteravdelinger. Renholdsavdelingen 
har hatt Buffetavdelingen som søster-
avdeling. Der har vi brukt den samme 
arbeidsformen og vært gjennom store 
endringer. 

Skippertak duger ikke
Å få til et godt arbeidsmiljø og et stabilt 
lavt sykefravær er et langsiktig arbeid. 
Fokuset på å skape en bedre arbeidsdag 
må være til stede hele tiden, både blant 
ledere og ansatte. Ved å ta fatt i de utfor-
dringene som er viktige for de ansatte, 
settes prosessen i gang. Poenget er at de 
ansatte får gehør for frustrasjonene sine, 
at de blir hørt, at de er med på å finne 
løsninger og at løsningene blir prøvd 
ut. Og kanskje fungerer de ikke. Man 

lærer av å prøve og feile – ikke minst får 
ledere og ansatte erfaring i å jobbe med 
utvikling. Lederne må legge til rette for 
denne utviklingsprosessen. Ofte er det 
to skritt fram og ett tilbake, for eksem-
pel må kanskje prosessen dempes ned 
for at alle ansatte skal henge med. Uten 
en leder som er opptatt av dette, blir det 
heller ikke rom for de ansatte til å jobbe 
kontinuerlig med arbeidsmiljø. Med-
virkning er nøkkelordet.

RUSS-prosjektet: Verktøykasse
SINTEF rapport A 1341, 2007, 
www. sintef.no

Gaute Knustad, SINTEF.

Ett av tiltakene var å standardisere renholds-
metoden ved sykehuset og det ble kjøpt inn 
moderne renholdsutstyr. Under mottoet ”moro 
med mikro” gikk sykehuset over til fullt mikroba-
sert renhold. Her er en av renholderne i aksjon. 
Foto: Buskerud HF.
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”Når nok er blitt nok…”
…og handkledet må hivast inn… 

– eller må det verkeleg det? 
Aktuelle verkemiddel for å forebyggja 

og/eller forkorta sjukefråvær. 

Bedriftslege Anne-Marie B. Eggerud, HMS-tenesta HR Helse Fonna HF 

Både legar og anna helsepersonell er 
opplærte til å forebyggja og forkorta 
(behandla) sjukdom. Sjukdom og trong 
for sjukefråvær er i mange høve to sider 
av same sak – men ikkje alltid…
Der finst sjølvsagt sjukdomar og grader 
av helsesvikt som uansett og i alle høve 
medfører manglande evne til å utføra 
arbeid av noko slag. 
Imidlertid kan sjukdom rett så ofte, både 
i høve til type og grad, plasserast på ein 
«skala», der skjeringspunktet mellom 
«arbeidsfør» og «ikkje arbeidsfør» vert 
avgjort av arbeidets art – ikkje sjukdo-
mens! 
Er det då rett at helsepersonell påtek seg 
(eller blir «pålagt») å  forebyggja og for-
korta / «behandla» sjukefråvær? Arbeid, 
arbeidsplass og arbeidstilhøve er jo 
arbeidsgjevaren sitt ansvar – og er eit 
resultat av samspel mellom arbeidsgje-
var og arbeidstakar. 
Helsepersonell (særskilt i bedriftshels-
tetenesta) og andre fagpersonar kan 
likevel vera gode støttespelarar, samt gje 
råd om og til dels forvalta viktige verke-
middel som arbeidsgjevar kan nytta seg 
av. 
Då trengst det kjennskap til både ver-
kemiddel og kjelder for gode råd. Her 
er difor nemnt ulike nettsider, prosjekt, 
tenester og tilskotsordningar som kan 
vera aktuelle for forebygging og/eller 
forkorting av sjukefråvær: 

• NAV er sentral med sin nettstad  
www.nav.no, som inneheld særs mykje 
informasjon og peikarar til andre kjel-
der. Her er også snarvegar for både 
helsepersonell og arbeidsgjevarar. 
Gjer deg kjent med desse! 

Konkrete verkemiddel som er nyttig å 
kjenna til, er m.a.: 

• Ulike variantar av temaet sjukmel-
ding (relatert til lege-blanketten 
”VURDERING AV ARBEIDSMULIG-
HET / SYKMELDING”, NAV 08-07.04) :

 
 • Avventande sjukmelding
 • Aktiv sjukmelding 
 • Gradert sjukmelding 
 • …og eventuelle alternativ i staden 

 for sjukmelding, t.d. dekka reise- 
 kostnader til og frå arbeidsplassen

• Tilskot / økonomisk dekning for å 
gjera det råd for den tilsette å halda 
fram på arbeidsplassen (eventuelt på 
ein annan arbeidsplass i eller utanom 
eiga verksemd): 

 • Tilretteleggingstilskot til utstyr, 
 opplæring eller anna som betrar 
 arbeidsevna 

 • Arbeidsplassvurdering ved fysio- 
 terapeut med godkjenning til å 
 utføra desse

 • Refusjon til BHT for tidsbruk ved  
 t.d. deltaking i møte og andre  
 aktivitetar

• Helse-, attførings- og evnt. rehabili-
terings-institusjonar kan bidra med 
helsetenester som betrar den tilsette 
si arbeidsevne: 

 • NAV har oppretta eit tilbod for å 
 prioritera sjukmelde arbeidstakarar 
 for naudsynt spesialistutredning og 
 – behandling: Raskere tilbake.

  Kriterier og søknadsprosedyre er  
 skildra på NAV si nettside 

  (www.nav.no), likeeins kva for  
 diagnoser, behandlingstiltak og 
 institusjonar som er inkluderte i

  ordninga. 
 • Attføringsinstitusjonar, ”verkstader” 

 o. l. finst mange stader i landet, i 
 private verksemder og i kommunar. 
 Andre ressurssentra kan det søkast 
 inn til frå heile landet, som t.d.  
 Attføringssenteret i Rauland 

  (www.air.no). 

• Kjelder til gode råd, positive røynsler 
og praktiske døme på kva som kan 
forebygga og/eller føra til betring  
finst m.a. på desse nettsidene: 

 • NAV sine Arbeidslivssenter 
  (www.arbeidslivssenter.no), som er 

 etablert i alle fylke
 • Inkluderende Arbeidsliv (IA) har 

 inngongsport via www.nav.no. 
 • Idebanken for eit inkluderande 

 arbeidsliv (www.idebanken.org)
 • Senter for Seniorpolitikk
  (www.seniorpolitikk.no)
 • Aktiv Bedrift (Norges Bedriftsidretts- 

 forbund (www.aktivbedrift.no)
 • Arbeidstilsynet 
  (www.arbeidstilsynet.no)
 • Arbeids- og Inkluderings-
  departementet
  (www.regjeringen.no/nb/dep/aid)

Alle desse har også flust av peikarar 
vidare til andre informasjonskjelder, så 
leit og les – og lukke til! 



Ramazzini nr. 3.2008. Årgang 15 - 13

Useriøst Ramazzini!
I nr 1 2008 finner jeg en artikkel på side 10: 
”Rekruttering til faget arbeidsmedisin. 
Fagkonferanse på Lillestrøm” Temaet er 
høyaktuelt. Det er godt at NAMF jobber 
målbevisst med denne saken. I artikke-
len skriver man følgende:
”Man skal være oppmerksom på praksis 
i de nye store bedriftshelsetjenestene. Det 
er en tendens til at man i større grad skal 
tjene penger og utføre mange helsekon-
troller enn før. Faglighet og annen type 
arbeid prioriteres ned. Dette er en svært 
farlig utvikling!
Våre arbeidsgivere burde i langt større 
grad enn nå være opptatt av gode faglige 
forhold for arbeidsmedisinerne.”
Siden jeg jobber i ”en av de nye store”, 
Hjelp24 HMS, må jeg få lov til å korrigere 
inntrykket i alle fall for mitt eget firma. 
Faglighet og kvalitet prioriteres sterkere 
enn noen gang i Hjelp24 HMS. Vi er i 
ferd med å innføre vårt kvalitetssystem 
våren 2008. Høsten 2008 vil vi starte 
prosessen mot ISO- sertifisering (9001). 
Dette er en stor utfordring for oss, men 
nødvendig i et firma som er basert på 16 
mindre bedriftshelsetjenester. Hjelp24 
HMS måler kundetilfredshet og med-
arbeidertilfredshet hvert år og bruker 
dette i vårt forbedringsarbeid. 
Hvorfor legger vi så stor vekt på kvali-
tet og faglighet? Selvfølgelig for å kunne 
rekruttere de beste fagfolkene bla. 
arbeidsmedisinere. Vi er opptatt av å 
ha god kompetanse ikke minst hos våre 
arbeidsmedisinere. Det er ingen fokus på 
å utføre mange helsekontroller i  Hjelp24 
HMS. Vi må oppfylle de kontrakter som 
firmaer hadde når de gikk inn i Hjelp24. 
Isolerte helsekontroller er ikke satsings-
område i Hjelp24 HMS.
Det er fokus på inntjening i Hjelp24 HMS. 
Vi har en profesjonell eier og ledere som 
har fokus på kontroll med økonomien. 
Hjelp24 HMS har gått med overskudd 
både i 2006 og 2007. Dette er nødven-
dig. Ingen kompetent arbeidsmedisiner 
ønsker å arbeide i en bedriftshelsetje-
neste som er i fare for å gå konkurs. 

Jeg er skuffet over kvaliteten på dette 
innlegget i Ramazzini. Å hevde at ”fag-
lighet og annen type arbeid nedpriori-
teres” i de store BHT ordninger er en løs 
og udokumentert påstand. Framtida til 
Ramazzini er også avhengig av kvalite-
ten på det som leveres. 

Med hilsen Jon Storstein, 
Bedriftsoverlege. 
Spesialist i arbeidsmedisin, 
Hjelp24 HMS

Redaktøren svarer
Takk for innlegget. Ingenting er som en 
god debatt, og vi har ikke for mange av 
disse i Ramazzini. Storstein har muli-
gens misforstått noe i det nevnte innleg-
get i Ramazzini. Det var ikke en ”fagar-
tikkel” på noen måte, men et referat 
fra Fagkonferansen på Lillestrøm. Jeg 
beklager at jeg glemte å skrive at jeg per-
sonlig var referent her. Sitatet som gjen-
gis over var en del av oppsummeringen 
fra diskusjonen. Det er ikke en faktapå-
stand, men et tema som ble diskutert. 
Det er ikke til å komme forbi at dette ble 
diskutert, og at utsagnene var akkurat 
slik. Hvis dette ikke gjelder Hjelp24, så er 
det riktig fint, det vil vi gjerne høre mer 
om. Redaksjonen finner saken så inter-
essant at vi vil ha et eget temanummer 
om bedriftshelsetjenesten senere i år 
(nr.4 2008), der både Storstein og andre 
skal bli invitert til å skrive om sin faglig-
het og kvalitet.

Med hilsen Bente E. Moen, redaktør

Tromsø underviser!
Jeg finner det nødvendig å komme med 
et innspill til leder i Ramazzini nr. 1 
2008.  
Det er ikke riktig at medisinerstudentene 
i Tromsø ikke har noen form for under-
visning i arbeidsmedisin. Over mange, 
mange år har undervisningen bestått av 
6 timer gitt til siste års studenter.  De 3-4 

siste årene har vi fått økt dette til 9 timer 
samlet, hvor 3 timer gis til 4. års studen-
tene og 6 timer til 6. års studentene.
Du kan gjerne si at medisinerstudentene 
i Tromsø får lite undervisning i arbeids-
medisin, men å si at de ikke får noe i det 
hele tatt, er direkte feil.
I disse dager pågår det et arbeid med 
utarbeidelse av ny fagplan for medisi-
nerstudiet i Tromsø, der vi har sendt inn 
forslag til økt undervisning i arbeidsme-
disin. Hvis opplysningene i din leder-
artikkel skyldes manglende kunnskap 
om hvilken undervisning som gis til 
studentene i Tromsø, kunne du bare 
rettet en forespørsel hit, så skulle vi har 
gitt deg den informasjon du trengte. Jeg 
syns mildt sagt at det er uheldig at det er 
gitt feilaktige opplysninger om dette på 
lederplass i Ramazzini, og ønsker at du 
kommer med en korreksjon i neste nr.

Vennlig hilsen Gerd Sissel Andorsen, 
Overlege, Arbeids- og miljømed.
avd., UNN 

Redaktøren svarer
Selvfølgelig har du rett. Medisinerstu-
dentene i Tromsø får flere timer under-
visning i arbeidsmedisin, og selvsagt 
gjør du og de andre som leies inn til 
dette en utmerket jobb ved å stille opp. 
Det som er mitt poeng, er at denne 
undervisningen ikke har forankring i 
noen stilling i arbeidsmedisin ved Uni-
versitetet i Tromsø. Når man kun leier 
inn timehjelp, og ikke har en stilling i 
faget, kan resultatet bli litt tilfeldig. Har 
man en stilling i arbeidsmedisin ved et 
universitet, vil vedkommende under-
vise og forske. Dette gir faget et løft, ved 
at forskning blir ivaretatt, og det gjør at 
undervisningen lettere kan være fors-
kningsbasert. Det burde være et mål å få 
etablert en slik stilling også i Tromsø.
Og i Oslo. Dem har vi ikke hørt noe fra?

Med hilsen Bente E. Moen, redaktør

  Debatt
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Regjeringen oppnevnte i statsråd 16. 
november 2007 et faglig ekspertutvalg 
som fikk i oppdrag å foreta en bred gjen-
nomgang av hvilke sykdommer som bør 
kunne godkjennes som yrkessykdom. 
Bakgrunnen var at den norske yrkessyk-
domslista ikke har vært vesentlig revi-
dert på 50 år, og det er gjennom flere år 
reist spørsmål om dagens yrkesskader-
egelverk i tilstrekkelig grad fanger opp 
sykdommer som klart skyldes forhold på 
arbeidsplassen. Yrkessykdomsutvalget 
la rett før sommerferien fram sin utred-
ning med forslag til en ny liste over syk-
dommer som bør kunne godkjennes som 
yrkessykdom. Utredningen som nå fore-
ligger som en NOU (NOU 2008:11 Yrkes-
sykdommer) skal ut på høring, sammen 
med forslaget om en samordning av 
yrkesskadeforsikringen og yrkesskade-
trygden. Det gis her et sammendrag av 
rapporten. 
For fullstendig rapport med vedlegg, se: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/
aid/dok/NOUer/2008/nou-2008-11.
html?id=520857 

Ekspertutvalget har bestått av seks 
arbeidsmedisinere (Helge Kjuus (leder), 
Håkon Lasse Leira, Bente Moen, Jan 
Vilis Haanes, Bente Ulvestad og Halfrid 
Waage) samt en spesialist i psykiatri 
(professor Erik Falkum) og en spesialist 
i muskel- og skjelettsykdommer (Profes-
sor Eira Viikari-Juntura, Finland). Ingrid 
Sivesind Mehlum har vært sekretær for 
utvalget. 

Utvalget ble gitt følgende mandat:
”Utvalget skal foreta en nærmere utred-
ning og vurdering av om dagens yrkes-
skaderegelverk i tilstrekkelig grad fanger 
opp sykdommer som klart skyldes for-
hold på arbeidsplassen, og foreslå even-
tuelle endringer med hensyn til hvilke 
sykdommer som kan likestilles med 
yrkesskade. 

Utvalget skal: 
– Foreta en utredning av hvilke sykdom-

mer som kan likestilles som yrkesskade 
i dag. 

– Vurdere om evt. sykdommer som skyl-
des forhold på arbeidsplassen, men 

som i dag faller utenfor yrkessykdoms-
forskriften, bør kunne godkjennes som 
yrkessykdom. 

– Vurdere om visse yrkesbetingede 
lidelser som over tid har utviklet seg i 
muskel- og skjelettsystemet, bør kunne 
godkjennes som yrkessykdom. 

– Vurdere om visse yrkesbetingede lidel-
ser som har utviklet seg som følge av 
psykiske påkjenninger eller belastnin-
ger over tid bør kunne godkjennes som 
yrkessykdom. 

– Vurdere de økonomiske og administra-
tive konsekvensene av forslagene. 

Eventuelle forslag fra utvalget om å 
godkjenne nye sykdommer må konkre-
tiseres med definerte diagnoser, her-
under beskrive hvordan den medisinske 
årsakssammenhengen mellom yrket og 
sykdommen skal kunne påvises.”

1.1 Oppbygging av en ny 
yrkessykdomsliste 
Dagens ordning knyttet til yrkesskade-
trygd og yrkesskadeforsikring er basert på 
en relativt spesifikk yrkessykdomsliste, 
med enkelte ”åpne” kategorier, spesielt 
knyttet til lungesykdommer og sykdom-
mer forårsaket av kjemikalier. I tillegg er 
det i yrkesskadeforsikringen lagt inn en 
såkalt ”sikkerhetsventil” for vurdering av 
sykdommer utenfor lista, men denne er i 
liten grad blitt benyttet. 
Den foreslåtte revisjon av lista er relativt 
omfattende, både i form og innhold. To 
hovedmodeller fremsto som aktuelle: 
Et ”åpent system”, uten noen spesifikk 
yrkessykdomsliste (som i Sverige), og 
et ”listesystem”, bestående av en spesi-
fikk liste med tilhørende eksponerings-
krav (som i Danmark). Etter vurdering 
av tilsvarende ordninger i andre land, 
har utvaget foreslått en modell som har 
mange likhetstrekk med den danske 
modellen. Dette innebærer et ”blandet 
system”, med en egen yrkessykdomsliste 
(listesystem), kombinert med en mulig-
het for godkjenning av andre sykdommer 
(åpent system) gjennom det vi har valgt å 
kalle et ”sikkerhetsnett”. Vi har med det 
ønsket å signalisere at ”sikkerhetsnettet” 
skal fange opp flere tilstander enn den 
eksisterende ”sikkerhetsventilen”. Vi har 

videre antatt at et system med en spesi-
fisert liste er mer brukervennlig enn et 
åpent system, i den forstand at den tro-
lig i større grad kan frita den enkelte fra 
selv å måtte etablere dokumentasjon for 
årsakssammenheng, i og med at syk-
dommen allerede står på en liste.
Vi har videre vurdert om lista skulle kon-
strueres med utgangspunkt i sykdom-
mene eller i eksponeringsforholdene. 
De fleste lands lister benytter en kom-
binasjon, fordi det for enkelte helseef-
fekter er mer oversiktlig å knytte dem til 
eksponeringsforhold. Utvalget har ment 
at en ”yrkessykdomsliste” primært bør 
ta utgangspunkt i sykdommer, og ikke i 
eksponeringsforhold. På dette grunnlag 
har vi så langt som mulig etablert en ny 
liste basert på sykdomskategorier. 
Utvalget har av tidsmessige grunner ikke 
hatt mulighet for å gå gjennom den viten-
skapelige dokumentasjonen for hvert 
enkelt sykdoms–eksponeringsforhold på 
den foreslåtte lista. Vårt forslag har der-
for tatt utgangspunkt i gjeldende norske 
liste og den danske yrkessykdomslista. 
Vi har også vurdert andre nasjonale og 
internasjonale lister. Videre har vi for 
kreft og fosterskader benyttet internasjo-
nalt anerkjente klassifikasjoner av stof-
fer. For muskel- og skjelettsykdommer 
har vi dels basert oss på en rapport fra 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), 
dels på primær vitenskapelig litteratur. 
For øvrige vurderte sykdommer har vi 
basert oss på vitenskapelige oversiktsar-
tikler (reviews) og primære vitenskape-
lige publikasjoner, i den grad tiden har 
tillatt det. 

1.2 Utvalgets anbefalinger
I tillegg til en revisjon av sykdommer og 
eksponeringsforhold innenfor de mer 
tradisjonelle områder knyttet til fysisk 
og kjemisk arbeidsmiljø samt infeksjons-
sykdommer, har utvalget foreslått tre nye 
sykdomsgrupper på den reviderte lista: 
muskel- og skjelettsykdommer, psykiske 
sykdommer og fosterskader.

1.2.1 Muskel- og skjelettsykdommer
Utvalget mener det er faglig grunnlag 
for å inkludere utvalgte muskel- og skje-
lettsykdommer på den norske yrkessyk-

Hvilke sykdommer 
skal kunne godkjennes som 

yrkessykdom?
Helge Kjuus, leder av Yrkessykdomsutvalget
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domslista. Dette gjelder primært enkelte 
sykdommer i skulder, albue og håndledd, 
samt kne. Dette vil kunne ha betydning 
for en rekke yrker med skulder-, arm- og 
håndbelastende arbeid. 
Utvalget har også vurdert å inkludere 
nakke- og ryggsykdommer på den nye 
yrkessykdomslista. Dels på grunn av pro-
blemer med enhetlige kriterier for defini-
sjon av slike sykdommer, dels på grunn 
av fortsatt manglende vitenskapelig 
dokumentasjon på årsakssammenheng, 
har utvalget ikke funnet å kunne anbe-
fale at nakke- og ryggsykdommer inklu-
deres. Det samme gjelder for hofteledd-
sartrose. Vi anbefaler imidlertid at disse 
forholdene vurderes senere med basis i 
den økende vitenskapelige dokumenta-
sjon som kommer på disse områder. 

1.2.2 Psykiske sykdommer
Vi har foreslått at psykisk sykdom settes 
på yrkessykdomslista, men begrenset 
til diagnosen posttraumatisk stressli-
delse (PTSD). Denne tilstanden har til 
nå på visse vilkår kunnet godkjennes 
som yrkesskade. Utvalget mener det er 
viktig å synliggjøre denne sykdommen 
også som yrkessykdom. Den vitenskape-
lige sammenheng er godt dokumentert 
for dramatiske hendelser av relativt kort 
varighet. Dette vil kunne gjelde personer 
i krigsliknende situasjoner i utenriks-
tjeneste, men også spesielle tilsvarende 
situasjoner knyttet til ekstreme belast-
ninger i norsk arbeidsmiljø. 

1.2.3 Fosterskader
Fosterskader foreslås som en ny syk-
domsgruppe på den reviderte yrkes-
sykdomslista. Med fosterskader menes 
her skader på barn som skyldes skadelig 
påvirkning av mor under arbeid i svan-
gerskapet. Forslaget er så langt begren-
set til å omfatte skader hos levende fødte 
barn, på linje med det som gjelder i Dan-
mark. Forslaget forutsetter at det politisk 
og juridisk åpnes for å gi ytelser ved fos-
terskader, herunder at lovverket endres 
til også å omfatte levende fødte barn, 
ikke bare arbeidstakere. 

1.2.4 Andre sykdommer som er vurdert
Utvalget har også vurdert en rekke andre, 
til dels ”nyere” sykdommer, uten at de er 
foreslått tatt inn på lista. Dette gjelder 
blant annet miljørelatert overfølsom-
het av ukjent årsak/multippel kjemisk 
overfølsomhet (MCS), inneklimaplager 
og hjerte- og karsykdom relatert til par-
tikkeleksponering, lange arbeidsdager, 
skiftarbeid og stress. Hjerte- og karsyk-
dommers multikausale og prevalente 
karakter, sammenholdt med usikker 
eksponeringskarakterisering og uklare 
dose–responsforhold, har medført at vi 
ikke har inkludert disse sykdommer i 
vårt forslag. 
Vi har videre vurdert nattarbeid som 
risikofaktor for brystkreft. Nattarbeid er 
nylig blitt klassifisert som ”sannsynlig 

kreftfremkallende” av IARC (Internatio-
nal Agency for Research on Cancer). På 
tross av flere studier som indikerer økt 
risiko for brystkreft etter langvarig natt-
arbeid, finner flertallet (alle, unntatt ett 
medlem) at dokumentasjonen fortsatt 
ikke er tilstrekkelig. I likhet med Arbe-
jdsskadestyrelsen i Danmark, anbefaler 
flertallet at dette forhold i stedet tas opp 
til ny vurdering når ytterligere dokumen-
tasjon foreligger. 
Flere av de sykdommene som utvalget 
har valgt å foreslå å ta inn på lista, og 
flere av dem som er vurdert, men ikke tatt 
med, er alminnelige i befolkningen. I til-
legg har de til dels komplekse årsaksfor-
hold. Dette vil kunne komplisere den for-
valtningsmessige håndteringen av slike 
saker. Utvalget har hatt som målsetting 
å basere sine forslag utelukkende på en 
faglig vurdering, uavhengig av eventuelle 
konsekvenser knyttet til forventinger, 
økonomi og multifaktorielle årsaksfor-
hold. Utvalget er imidlertid opptatt av at 
konkrete yrkessykdomssaker i en fremti-
dig ordning skal kunne avgjøres raskest 
mulig, for å begrense en kronifiserende 
sykerolleutvikling, med negative helse- 
og rehabiliteringseffekter knyttet til en 
langvarig saksgang. 

1.3 ”Sikkerhetsnett”
En spesifikk yrkessykdomsliste slik utval-
get her foreslår, forutsetter et ”sikkerhet-
snett” for yrkessykdommer som ikke er 
dekket av lista, jf. ”sikkerhetsventilen” 
i lov om yrkesskadeforsikring. Utvalget 
foreslår at et slikt ”sikkerhetsnett” skal 
fange opp:
1.  Sykdommer som er så sjeldne at de 

ikke er tatt med eller er uteglemt.
2.  Sykdommer der ny kunnskap er i ferd 

med å gjøre det aktuelt å ta inn syk-
dommen og/eller ny eksponering på 
lista.

3.  Spesielle enkelttilfeller der det fram-
står som klart urimelig å ikke god-
kjenne yrkessykdom, selv om sykdom 
og/eller eksponering ikke står på lista.

Utvalget mener at det er viktig å finne en 
balanse mellom det at ”sikkerhetsnettet” 
ikke skal fungere som en åpen yrkessyk-
domsliste, men heller ikke være til hinder 
for å godkjenne i enkeltsaker der det er 
urimelig ikke å godkjenne. 

1.4 Økonomiske konsekvenser
Det er blitt foretatt en beregning av 
mulige økonomiske konsekvenser av 
forslaget til revidert yrkessykdomsliste. 
Dagens kostnader knyttet til nåværende 
yrkessykdomsliste er beregnet til 956 
mill. kr per år. Dersom vi opererer med de 
samme akseptratene som i Danmark, vil 
de beregnete merkostnader beløpe seg til 
314 mill. kr. Ved en firedobling av aksep-
traten, dvs. at det godkjennes fire ganger 
så mange av de meldte sykdommene i 
Norge som i Danmark, vil merkostna-
dene bli 963 mill. kr. Det ser ut til å være 

de nye yrkessykdommene innen mus-
kel- og skjelettområdet, samt psykiske 
lidelser som vil stå for den største ande-
len av de økte utgiftene. Videre vil prakti-
seringen av et nytt ”sikkerhetsnett” bidra 
med en andel av kostnadene. Anvendelse 
av årsakskriteriene i det enkelte tilfelle 
synes å være den faktor som vil bidra i 
størst grad til de endelige merkostnader 
knyttet til utvalgets forslag. Estimatene 
er selvsagt beheftet med stor usikkerhet. 

1.5 Administrative konsekvenser
Utvalgets forslag innebærer etablering av 
egnete administrative organer som har 
ansvar for revisjon av yrkessykdomslista, 
utarbeidelse av faglige veiledninger og 
vurdering av enkelttilfelle under ”sikker-
hetsnettet”. For å bistå framtidige orga-
ner i behandlingen av yrkessykdoms-
saker, vil det være viktig å sikre tilgang 
på medisinsk og spesielt arbeidsmedi-
sinsk kompetanse. I Danmark medgår 
ca. 12-13 legeårsverk til dette arbeidet. I 
tillegg vil det være behov for styrking av 
utredningskapasiteten ved de arbeids-
medisinske avdelinger og andre rele-
vante utredningsinstanser. 

1.6 Avsluttende kommentarer
Den foreslåtte yrkessykdomslista bærer 
fortsatt preg av tradisjonelle yrkessyk-
dommer forårsaket av fysisk og kjemisk 
arbeidsmiljø. Den økte kunnskapen 
om arbeidsrelatert helse som de senere 
år har kommet på en rekke nye områ-
der, er tilsynelatende i begrenset grad 
reflektert i den foreslåtte liste. En årsak 
til dette er at det faglig sett dreier seg om 
kompliserte problemstillinger knyttet 
til vanlig forekommende sykdommer og 
plager med sammensatte årsaksforhold. 
Videre bedømmes den vitenskapelige 
dokumentasjon på årsakssammenheng 
med spesifikke eksponeringsfaktorer i 
arbeid for mange av disse tilstander fore-
løpig å være utilstrekkelig. I tillegg har 
tidsrammen for utvalgets arbeid vært 
begrenset. En venter at det etter hvert 
vil komme ytterligere dokumentasjon 
som vil kunne føre til at flere nye syk-
doms–eksponeringsforhold inkluderes 
på yrkessykdomslista. Etablering av en 
administrativ struktur som løpende kan 
ivareta en revisjon av lista, anses derfor 
som en forutsetning for våre forslag. 
Som medisinsk ekspertutvalg har vi vært 
opptatt av å utarbeide en yrkessykdoms-
liste som kan bidra til en forutsigbar, 
konsistent og rask saksbehandling som 
ivaretar personer med mulig yrkessyk-
dom. Dette håper vi at vi har gitt et kon-
struktivt bidrag til. 
Den foreslåtte nye yrkessykdomslista skal 
nå ut på en bred høringsrunde, sammen 
med forslaget om å samordne regelverket 
for yrkesskadetrygden og yrkesskadefor-
sikringen. Alle arbeidsmedisinere bør 
følge spent med på den videre prosessen!
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Protokoll fra 102. ordinære styremøte 
i Norsk arbeidsmedisinsk forening 
Mandag 16. juni 2008

Diskusjon rundt Forskningsutvalg og mandat for utvalget.
Det forelå et notat og oppgaver for et forskningsutvalg under 
Nfam. Nfam bearbeider notatet videre på grunnlag av innspil-
lene i møtet.

Namf og Nfam orienterer hverandre kort om arbeidsoppgaver 
det siste halvåret
Nfam og Namf orienterte hverandre om aktuelle prosjekter/
arbeidsoppgaver det siste halvåret. En viktig sak er oppfølging 
av de arbeidsmedisinske veiledningene. Knut Jørgen Arntzen 
følger opp dette sammen med Thomas Thomassen. 
Ellers arbeider Nfam med utviklingen av ulike kurstilbud. 
Namf orienterte om prosessene med økte midler til de arbeids-
medisinske avdelingene som kom i revidert statsbudsjett.

Handlingsplan – informasjon om arbeidsmedisin til medisiner-
studenter og turnusleger 
Det forelå en revidert utgave av handlingsplanen som ble gjen-
nomgått og oppdatert. Nyansatt overlege på Ullevål sykehus, 
Jan Aaseth, vil bli invitert på styremøte 24.11. 2008

Ansettelse av ny generalsekretær – møte med representanter for 
utvalgte organisasjonsledd
Det forelå brev fra Legeforeningen datert 13. juni 2008 med 
invitasjon til et informasjonsmøte tirsdag 19. august kl. 16.00 
i Legenes Hus. Hensikten med møtet er å informere om og 
motta innspill til ansettelsesprosessen.

Fordeling av kontingentmidler for 2009
Det forelå brev datert 12. juni 2008 fra Legeforeningen med 
oversikt over fordeling av kontingentmidler til yrkesforenin-
gene for 2009. Sekretæren avklarer noen spørsmål angående 
avsetningene til kostnadskrevende drift med Legeforenin-
gens sekretariat

ORIENTERINGSSAK
Nytt rettshjelpsutvalg fra 1. januar 2009 – brev fra Dnlf

Protokoll fra 103. ordinære styremøte 
i Norsk arbeidsmedisinsk forening 
Torsdag 28. august 2008

Høring: Prosjekt stillingsstruktur for leger.
Styret anmoder spesialitetskomiteen til å kommentere saken.

Høring: Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeom-
råde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor 
den offentlige helsetjenesten. Styret gir sin tilslutning til for-
skrift om pasientskadelovens virkeområde.

Høring: Forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmar-
kedstiltak med videre.
Styret gir sin tilslutning til forskrift til forslag om forenkling av 
regelverk om arbeidsmarkedstiltak. Oppnevning av represen-
tant til Akademikernes forhandlingsutvalg.
Styret foreslår Knut Skyberg som medlem av Akademikerne 
Stat og Kristian Vetlesen som medlem av Akademikerne Pri-
vat.

Invitasjoner
Invitasjon fra Villa Sana til jubileumsseminar 13. – 14.11.2008. 
Styret vil oppfordre Morten Wærsted til å delta.Invitasjon til å 
delta på National Forum, Nashville, Tennessee, 8. – 11.12.2008. 
Styret oversender invitasjonen til Thomas R. Thomassen.

Medisinstudenter og utdanning i arbeidsmedisin i Norge. Bente 
E. Moen innleder
Bente E. Moen redegjorde for de initiativene Bjørn Hilt og 
hun hadde gjort blant annet ved å invitere instituttene ved 
fakultetene til et samarbeid om undervisning i arbeidsmedi-
sin i grunnutdanningen. Gruppen arbeider videre med blant 
annet å utarbeide et notat om hvordan en kan styrke under-
visningen i arbeidsmedisin. Med utgangspunkt i dette nota-
tet vil Namf/Nfam kontakte LO og NHO om et mulig framstøt 
overfor departementet for å styrke undervisningen.
Lederen orienterte om at noen lokalforeninger hadde tatt kon-
takt med fylkeslegen i sitt fylke for å tilby plass for turnuskan-
didater i bedriftshelsetjenesten.

Ny overlege arbeidsmedisin ved Ullevål sykehus har trukket seg
Søkeren som var tilbudt overlegestilling ved den arbeidsme-
disinske avdelingen ved Ullevål universitetssykehus hadde 
trukket seg. Namf og Nfam var invitert til møte med divisjons-
direktør og klinikksjef om hvordan en skulle kunne rekruttere 
gode søkere. 

Invitasjon til å delta i seminar om EU, OECD og norsk helseve-
sen i Brüssel og Paris 
11.–14. november 2008.
Kristian Vetlesen deltar fra Namf.

Regnskap 1. halvår 2008
Styret tok regnskapet til orientering.

Kristian Vetlesen, Leder       
  
Bjørn Oscar Hoftvedt

  Foreningsnytt

Redaksjonen samler informasjon fra foreningen under overskriften ”Foreningsnytt”. Her vil du finne referater fra styremøtene og 
annen informasjon fra Norsk arbeidsmedisinsk forening. Referatene vil være noe forkortet, av plasshensyn i bladet. For fullstendige 
referater, henvises til foreningens nettsider (http://www.legeforeningen.no/).
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Wergeland E.
”Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og 
sekstimersdagen”
218s. Oslo: Transit forlag, 2006. 

Boka er en artikkelsamling med Ebba Wergelands viktigste 
artikler fra perioden 1993 – 2006.  Videre inneholder den for-
arbeidene til og den endelige ”Lov om Tilsyn med Arbeide i 
Fabrikker m.v av 27. juni 1892.”Bakerst i boka finnes et stikk-
ordregister og en referanseliste.
Dette er en bok som kan leses som en gjennomgang av vel-
ferdsordningene i landet vårt slik de har fremstått de siste 300 
år. Det er interessant å se hvilke paralleller som trekkes til tid-
ligere tider. Dette går igjen: ”Den moderne velferdsstaten har en 
del trekk til felles med 1700-tallets paternalistiske regulerings-
stat. Den som får problemer får nok hjelp, men må til gjengjeld 
adlyde, og går over fra å være samfunnsmedlem til å umyndig-
gjøres som klient.” (s. 152)
Her er det blant annet referanser til Eilert Sundt i 1860-tallets 
Christiania, forordningen for Christiansands Tugthus fra 1789 
og Christian Michelsens uttalelse om funksjonen av Stortin-
gets sosialkomité som ble opprettet i 1894. Her kan en følge 
samfunnsutviklingen fra perioden der overklassen definerte 
fattighjelpen, via nye rettigheter for arbeiderklassen med fag-
organisering og alminnelig stemmerett til dagens samfunn 
som blir sammenliknet med tidligere tider:
”I 1993 snakker Arbeiderpartiregjeringen og deres ”eksperter” 
igjen om trygdeutgiftene som en byrde, akkurat som 1800-tal-
lets overklassepolitikere.”
Men dette er mer enn et rent oppslagsverk over velferdsordnin-
gene i Norge gjennom tidene. Boka tar et kraftig oppgjør med 
de rådende forestillingene omkring sykefravær. Wergeland 
diskuterer den allmenne oppfatning av hva som forårsaker 
folks sykefravær og kommer med velbegrunnede argumenter 
for hvorfor hun mener dette er ”sannheter” som i høyeste grad 
kan diskuteres. Ett kapittel er spesielt viet denne problemstil-
lingen: ”Den store hjernevasken.” Hun innleder med at dette 
handler om ”hvordan det norske folk, fagbevegelse, journalister, 
bedriftshelsetjenester og halvstuderte forskere ble overbevist om 
at sykefraværet var et samfunnsproblem.” 
Så går hun nærmere inn på det som ble gjort, og presenterer 
statistikk over sykefravær og arbeidsløshet på 80-og 90-tallet; 
der en kan se at ”Fraværet innenfor NHO-området har bølget 
opp og ned uberørt av kampanjene, men speilvendt i forhold 
til arbeidsløsheten.” Hun siterer Sandmanutvalgets rapport fra 
2000: ”Det er satset betydelige ressurser på forsøksvirksomhet for 
å forebygge sykefravær, men en mangler dokumentasjon på at 
forsøkene har ført til redusert fravær.” 
Alle som arbeider med IA spesielt og sykefravær generelt opp-
fordres til å lese denne boka! Først og fremst fordi den er vik-
tig som motvekt til all den ensrettede informasjonen som har 
vært gitt ut om dette tema de siste årene, og ikke minst fordi  
legene er tildelt en viktig rolle i sykefraværsarbeidet. Desto 
viktigere da at vi er oss bevisst denne rollen, og at vi kan se bak 
de store vyene politikere og andre aktører presenterer i sine 
festtaler. Det kan denne boka så absolutt bidra til!
Et eneste lite aber, som går på form; ikke innhold: Artiklene 
kunne med fordel vært  presentert i kronologisk rekkefølge; 
ikke slik de nå er ordnet med den nyeste først. Det tror jeg ville 
lettet oversikten underveis for leseren.  

Kristin Buhaug.

Olsen B, Øian H. 
“Hvorfor skyter de? Konflikt- og kulturforståelse i 
internasjonale militære operasjoner” 
Cappelen Akademisk forlag, Oslo, 2007. 
Pris ca. 288,-.

Denne boka ble laget etter at Institutt for sosialantropo-
logi ved Universitetet i Tromsø ble bedt om å holde et kurs i  
sosialantropologi for forsvarspersonell. Boka består av ni 
kapitler skrevet av soldater som har blitt undervist der. I  
kapitlene forteller soldater fra selvopplevde konflikter i  
områder som Afghanistan, Libanon, Bosnia og Kosovo.  
Sosialantropologene Hogne Øian og Bror Olsen er redaktører 
for boka, og de har skrevet en grundig innledning. Boka er  
heftet og på 160 sider. Den inneholder ingen illustrasjoner, 
bare tekst.
Personlig tror jeg at boka med fordel kunne hatt en annen  
tittel, for vi får ikke vite mye om skyting. Tittelen gir inntrykk 
av at man her går rett inn i store, aktuelle krigskonfliktsitua-
sjoner, noe som ikke stemmer. Soldatenes opplevelser er kort-
fattede historier i de fleste kapitlene, og det meste av teksten 
er viet en sosialantropologisk diskusjon som er svært teoretisk 
og til dels vanskelig å følge. Opplevelsene soldatene forteller 
om er i seg selv ikke alltid dramatiske, og konfliktene som 
beskrives kunne ha skjedd nesten hvor som helst. Det er i seg 
selv tankevekkende, og jeg er forbauset over at jeg sitter igjen 
med et inntrykk av at soldater har lite kunnskap om konflikter  
og medmenneskelig kommunikasjon etter å ha lest disse  
tekstene. Dette er dette jeg lærer av å lese boka.
I omtalen fra forlaget står det at boka er relevant for alle som 
skal arbeide i konfliktområder verden over, og for dem som 
studerer eller ønsker å vite mer om håndtering av kultur- 
konflikter. Jeg er ikke sikker på det. Dette er ei bok for personer 
som er spesielt interessert i sosialantropologi, og for dem som 
skal forberede soldater til krig. Forøvrig tror jeg helsepersonell 
i forsvaret vil ha stor nytte av boka. De vil kunne lære litt om 
hva soldater ikke er forberedt på, og er gjerne i posisjon til å 
gjøre noe med dette.

Bente E. Moen

Bokanmeldelser

Temadag ved Yrkesmedisinsk 
avdeling i Bergen
Fredag 24. oktober 0845-1600 avholdes temadag for 
bedriftshelsepersonell i Legenes hus i Bergen. Tema 
som presenteres er blant annet: ”Krav til målerap-
porter/kartlegging fra BHT”, ”Yrkeseksponering og 
forekomst av eksem”, ”Hånd-arm-vibrasjonssyndrom” 
og ”MCS”. Deltageravgiften er kr. 800,-. For påmelding, 
send e-post til Kristin Buhaug: 
kristin.buhaug@helse-bergen.no. 
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Målgruppe: Primært arbeidsmedisinere. Åpent for andre 
med interesse for sammenhengen mellom ar-
beidsmiljø og helse

Målsetting: Gi et bedre etterutdanningstilbud innen ak-
tuelle tema om arbeidsmiljø og helse

Godkjenninger: Kurset blir søkt godkjent tellende i spesia-
litetene allmennmedisin, arbeidsmedisin og 
samfunnsmedisin for leger, og i spesialiteten 
helse- og miljøarbeid for fysioterapeuter og 

sykepleiere. Kurset søkes godkjent i spesiali-
tetene arbeidshelse og folkehelse for ergote-
rapeuter.

Kursavgift: Kr 3500 for undervisning, kursmateriell og 
servering

Påmeldingsfrist:  15. desember 2008

Påmelding: Via elektronisk påmeldingsskjema på www.
stami.no

Program:
Onsdag 28.01.09 
Fremtidens arbeidstakere
09.45 – 10.30. Annerledeslandet – norske utviklingstrekk i 

forhold til arbeid, utdanning og livsløp 
 Professor Ivar Frønes, Inst. for sosiologi og 

samfunnsgeo., UiO 
10.45 – 11.30 Professor Ivar Frønes, UiO,  fortsetter
11.45 – 12.30 Ungdom og rus   
 Professor Helge Waal, Institutt for psykiatri, 

UiO
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.15 Psykisk helse og livsstil blant ungdom
 Forsker Lars Lien, Institutt for allmenn- og 

samf.med,  UiO
14.30 – 15.15 Kostvaner blant ungdom
 Professor Christian Drevon,  Avdeling for 

ernæringsvitenskap, UiO

Idrett og arbeidsmiljø 
15.30 – 16.15 Lukten av gull – Arbeidsmiljøet i smørebua
 Lege for skiskytterlandslaget Baard Freberg 

Torsdag 29.01.09
Krise- og konflikthåndtering i bedriftene
08.30 – 09.15  Forebyggelse av psykiske skader ved kriser
 Foreleser ikke endelig bekreftet
09.30 – 10.15 Oppfølging av psykiske traumer
 Foreleser ikke endelig bekreftet

10.45 – 11.30 Arbeidsmedisinerens plass i krisehåndtering
 Spes. i arbeidsmed.  Lisbeth Iuell Dahl, 

KAM, Hjelp24HMS  
11.45 – 12.30 Kollegastøtte
 Professor Roald Bjørklund, Institutt for psy-

kologi, UiO
12.15 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.15 Konflikthåndtering
 Bedriftslege Hill Øyen, Arbeidsmedisinsk 

senter, Sortland

Nytt om bedriftshelsetjenesten
14.45 – 15.30 Siste nytt om sertifisering av BHT og utvidet 

bransjeforskrift
 Overlege Arve Lie, Avd. for arbeidsmedisin 

og epidemiologi, STAMI

Fredag 30.01.09
Andre aktuelle temaer for BHT
08.30 – 09.30 Nytt fra Arbeidstilsynet 
09.45 – 10.30 10 fjellvettsregler for bedriftsleger
 Forsker/overlege Knut Skyberg, Avd. for 

arbeidsmedisin og  epidemiologi, STAMI
10.45 – 11.30 Rydding i eget hus. Varslingsrutiner på 

STAMI
 Bedriftslege Viktor Klock, Oslo HMS-senter 
11.45 – 12.30 Aktuelt forskningsprosjekt STAMI
12.30 – 12.45 Avslutning og evaluering

Kurs i Aktuell arbeidsmedisin
28. – 30. januar 2009, 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)


