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Dag Brekke:   MD. DPH. PhD.  Spes. Arbeidsmedisin. Spes. Samfunnsmedisin. 

Ntmf 20.mars 2019 

 

«Faktorer som fremmer og hemmer tilbakeføring av langtidssykemeldte til 

arbeid». 

En forkortet og lett omredigert versjon av foredrag på Ntmfs årsmøte 2019. 

 

Temaet er stort og gjennomgangen vil bli noe fragmentarisk.  

Noen definisjoner 

Jeg bruker RTW – return to work – av enkelhets grunner, som i min avhandling. 

Og bruker også begrepet «pasient» om arbeidstakere som er under omsorg, 

utredning eller behandling i helsevesenet.   

 «Langtidssykemeldt» handler om hvor lenge en arbeidstaker har vært 

borte fra arbeid på grunn av sykdom slik det forstås av legene og NAV i henhold 

til gjeldende regler for sykemelding.   

Men begrepet «langtidssykemeldt» har ikke en entydig beskrivelse og 

begrepet brukes svært forskjellig både i Norge og utenlands. I litteraturen finner 

vi variasjoner fra få dager opp til to år.  I min avhandling ble det seks måneder, 

selv om det opprinnelige oppdrag la til grunn 8 uker. 

«Fremme og hemme» vil handle om retningen på tiltakene, som er å få 

sykemeldte i arbeid igjen. 

I den folkelige dagligtale handler arbeid om 

- Å utføre en oppgave – praktisk eller teoretisk – og eventuelt bli betalt for 

det. 

- Å delta i fysisk krevende aktivitet   

- Gjøre noe av private grunner for seg selv, naboer eller frivillige 

organisasjoner 

- Å gjøre det en er utdannet for, f.eks. 

 

NAV omtaler det å tilhøre «arbeidsstyrken», som de definerer slik:  
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«Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige personer 

som tilbyr sin arbeidskraft i arbeidsmarkedet» (1). I vår sammenheng vil vi 

snakke om å være i eller være disponibel for lønnet arbeid. 

Innledning 

I 2004 fant Vingard til at fra den sykemeldtes perspektiv handler 

sykemelding både om sykdom, helse, arbeidsliv, sosialt liv, livsstil og 

følelsesmessige aspekter. Noen av disse faktorene har blitt undersøkt. Men 

mangelen på relevante studier var den mest slående observasjonen fra Vingards 

undersøkelse av studier om konsekvensene av å være sykemeldt (2).  

Jeg minner om hvordan sykefraværet forløper i Norge, Brekke 2017(3):  

 

Alle norske sykemeldinger i 2012,  N=1.421.384 = 100 % 

Etter en måned er   75 % tilbake i arbeid 

Etter 3 måneder er  90 % tilbake i arbeid 

Etter 6 måneder er  93 % tilbake i arbeid 

Og altså ved 6 mnd. er 7 % fortsatt sykemeldt.   
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Det ligger i saken at langtidssykemeldte er syke.  En del av dagens 

debatt gir inntrykk av at det er svært mange som later som de er syke for å 

oppnå sosiale eller pekuniære fordeler. Vi bør ikke slutte opp om slike 

synspunkter. 

Langtidssykemeldte ER syke – ingen tvil om det.  Men sykdommer har 

mange ansikter som ikke alle forstår. Og vi bør bestrebe oss på å arbeide på lag 

med naturens legende kraft. 

Jeg har også mange ganger sagt at et sår trenger en naturgitt tid for å gro, 

alle sykdommer har sin varighet. Vi kan ikke med politiske beslutninger vedta at 

en arbeidstaker skal bli fortere frisk.  Jeg tenker på IA-avtalens overenskomst 

om at sykefraværet skal reduseres med 20 % (4) og dermed gjøres dette fort til 

et individproblem.  Dette lykkes ikke særlig godt i følge Mykletun og Nossen (5, 

6) i 2013. Poenget i IA-avtalen er tilrettelegging. 

 

Samfunnsfaktorer som fremmer retur til arbeid for langtidssykemeldte 

Mange vil mene at NAVs rolle i sykefraværsoppfølging må styrkes. Ikke med 

mer kontroll og pisk, men ved en mer aktiv holdning til medvirkning på 

arbeidsplassene.     

Samfunnsfaktorer som fremmer og hemmer tilbakeføring av 

langtidssykemeldte til arbeid 

 Faktor - samfunn Fremmer Hemmer 

1 NAV og kontakt med trygdevesen         Gjersøe 2016 ? x 

2 IA-avtalen - ICF ? ? 

3 Lover, regler, tilrettelegging, arbeidsmiljøloven x x 

4 Konjunkturer                                           Nossen 2009 x x 

 Arbeidstradisjon  /kultur Landstad 2009 x x 

5 Bedriftsnedleggelse Westin 1989 x x 
 

 Sverige og Danmark har en mer offensiv og involverende rolle med flere 

incentiver på arbeidsplassen og for arbeidsgiver, og mindre individrettede krav.  

Det synes å gi bedre resultater. 
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NAVs innsats kan være svært viktig for tilbakeføring til arbeidet. Men 

funksjonærenes arbeidssituasjon er bundet og regelstyrt (7).  I «Trygdeløpet» 

begrenses utvalget av handlingsmuligheter og skjønnet til dem som arbeider i 

første linje.  Det kan binde opp klienter med komplekse problemer i kortvarige 

løsninger med begrenset nytteverdi.  Det blir fokus på ytelsen ikke på mulighet 

for arbeid, jfr. Landstad (8). 

Pasientene er opptatt av å bli sett, å bli hørt og å bli trodd. 

De gjør det de må for å få det daglige brød. 

NAV-funksjonærene skal holde søkeres inntekter trygge og sikre en jevn 

arbeidsflyt på kontoret, samt å gi tjenlige kompensasjoner. Konteksten med en 

sjenerøs velferdsstat med en sterkt rettighetsbasert ytelsesordning bidrar til å 

forsterke disse bekymringene 

Lynnoe & al. (2013) skriver at langtids sykemeldte pasienter opplever at 

deres selvrapporterte muligheter for å komme seg tilbake til arbeid kan 

påvirkes både positivt og negativt i  møter med tjenestepersonell i trygde- og 

sosialforsikring. Denne effekten forsterkes ytterligere når de blir respektert, og 

svekkes når de ikke blir respektert(9). Behandleravhengighet i trygdeforløpet er 

en oppfølging av dette, noe vi bør studere mer. 

En svensk undersøkelse ved Olsson & al. (2015) melder om den nyttige 

viktigheten av støtte fra forvaltningen (10), at helse- og sosialpersonell er 

støttende, oppmuntrende og tror på de sykemeldtes arbeidskapasitet. Det kan 

være svært viktig for å øke sannsynligheten for langtidssykemeldtes evne til å gå 

tilbake til arbeid.  

Pasientene er opptatt av å bli sett, å bli hørt og å bli trodd. 

 

Lover og regler står sterkt i Norge.  Det vanskelige spørsmålet om det er slike 

faktorer som hemmer tilbakeføring til arbeid er lite belyst. Politisk og 

økonomisk er det ømtålig.  
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Om arbeidsmiljølov og fysisk tilrettelegging på arbeidsplassen 

IA-Avtalen skulle ta tak i dette, men helt siden starten i 2001 har partene vært 

forbeholdne til hverandre.  Det politiske mål (20 % redusert sykemelding) er 

ikke nådd tross milliardsatsing. Da IA-avtalen opprinnelig ble skrevet var 

retningslinjene for International Classification of  Functions under publisering 

(11), norsk utgave 2003.  

Også en rekke andre forhold kan fremme, men også hemme retur til arbeid, 

så som det fysiske arbeidsmiljø, det psykososiale arbeidsmiljø, det sosiale 

jobbmiljø – personrelasjoner, arbeidstidsforhold og organisatoriske forhold som 

kontroll over egen arbeidssituasjon, tillit og måten tilsyn og kontroll utøves på. 

Måten en bedrift ledes på kan både fremme og hemme retur til arbeid. En bedrift 

er et møtested mellom samfunn og individ som vil være preget av bedriftens 

ledelse, bedriftens kultur, respekt – stolthet – omsorg, mestring og læring eller 

likegyldighet og «la det skure» holdning. 

Fysisk tilrettelegging - jfr. arbeidsmiljøloven – gir bedre RTW, men 

behøver ikke alltid lykkes.  Opplegg for jobbtrening som er mer og mindre 

offentlig initiert rundt i landet handler delvis om dette, men virkningen av en 

understøttende holdning fra omgivelsene, familie, fastlege eller arbeidsgiver er 

lagt inn i varierende grad.    

Sykefravær må sees i et samfunnsperspektiv som vi gjerne beskriver 

med statistikk. Sykefraværet har en tendens til å være positivt korrelert med  

konjunktursvingningene, og dermed negativt korrelert med arbeidsledigheten. 

I Norge er dette også tilfelle for sykefravær over 16 dager. Dette er nærmere 

omtalt i 2009 av Nossen (12) som anfører at denne sammenhengen har vært 

sterk i perioder, f.eks. Norge 1989-1999, men etter det har det bare vært tydelig i 

korte perioder.   

Sammenfattende er det slik at tidligere arbeidserfaring, andre arbeidere i 

familien, kontroll med egen rehabiliteringssituasjon bidrar til RTW, men kjønn 

og diagnose ikke influerer (Landstad 2009). Kontakt med trygde- og sosialvesen 
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kan virke negativt og faren for utvikling av en «trygdekarriere» må vurderes 

nøye, sier Landstad (8).  

RTW har mye med kommunikasjon å gjøre: 

- Mellom helsetjenestens utøvere og pasienten 

- Mellom helsetjenesteytere og arbeidsmiljøet, jfr. foran 

- Internt i helsetjenesten om tiltak for pasienten 

- I bedriften  

Individuelle faktorer som fremmer og hemmer tilbakeføring av 

langtidssykemeldte til arbeid 

I denne sammenheng konstaterer vi at erkjent sykdom er en forutsetning 

for sykemelding.  Vi skal ikke gå inn på enkeltsykdommers sykefraværsmønster, 

men må slå fast at sykdommer har ulik varighet, og at varigheten av en 

sykmelding er avhengig av i hvor stor grad sykdommen påvirker funksjonen i 

den enkeltes hverdag og i arbeid og for hvor lang tid. 

Faktorer som fremmer og hemmer tilbakeføring av langtidssykemeldte til 

arbeid 

 Faktor - individ Fremmer Hemmer 

1 Behandling i helsevesenet  x x 

5 Risikofaktorer                                        Gjesdal 2005   

 - kjønn - - 

 - kvinner – muskel-skjelett  x 

 - lav inntekt (alle)  x 

 - tidl erfaring, andre i arbeid, ktr over egen 

situasjon 

x  

 - psykiatrisk diagnose (menn)  x 

 - tidligere langtidssykemeldt  x 

 - unge menn  x 

 - økende alder (kvinner)  x 

 - motivasjon, samhold på arbeidsplass x  

4 GAP-modell oppfølging ? ? 

6 Skader                                                      France 2002  x 
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Klinisk arbeid 

I vår sammenheng er det individuell sykdom som følges med tanke på en 

mulig utvikling av langtidssykemelding. Betydningen av ordinært klinisk 

arbeid med tanke på diagnostisering og akseptert behandling ansees som vel 

akseptert og gir ikke nødvendigvis mer RTW, men noen ganger virker det også 

slik.  

 

Målet med det kliniske arbeid er normalisering. 

Normal funksjon er å håndtere dagliglivets krav 

 

NAV lanserte sin GAP-modell for mange år siden. Denne figuren finnes i 

mange utgaver, så jeg utelater kilde:                

     

Vi ser for oss et mønster slik følgende figur viser.  Vi kommer inn i livet 

med ulike forutsetninger, eller forutsetningene endres gjennom livet så vår 

yteevne ikke lenger kan møte samfunnets krav og forventninger.  Noen får varig 

reduksjon, andre redusert arbeidsevne for kortere eller lengre tid. 

Den siste mannsalderen har det vokset frem en forståelse av at medisinsk 

praksis alene ikke løser de langvarige rehabiliteringssakene. Etter min 

oppfatning er en medisinsk og diagnosepreget tilnærming mindre fruktbar.  

Sykefravær handler om en mismatch mellom individets mulige ytelser 

og individets forventninger og samfunnets krav.  I denne sammenhengen 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQkMTK1PXXAhVNb5oKHZAyD4UQjRwIBw&url=http://docplayer.me/122723-Forord-trondheim-15-april-2014-marita-lokken.html&psig=AOvVaw2n7YM39U2-5QbSIh9M5Gp-&ust=1512659118047980
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omtaler jeg ikke medfødte funksjonstap.  Habilitering har mange aspekter ved 

seg som ligger utenfor det jeg vil omtale for rehabilitering og tilbakeføring til 

arbeidet.  

 

Individuelle risikofaktorer 

Uførestønad er forutgått av en langtidssykemelding, så vi ser litt på det, 

jfr. tabellen over.  Gjesdal &al. (2005) fant en moderat risiko for uførepensjon 

blant unge mennesker med langtidssykemelding (13). Kvinner hadde mer 

funksjonssvikt blant alle undergrupper av muskelskjelett lidelser. 

Regresjonsanalyse viste ingen kjønnseffekt. Følgende variabler økte risikoen for 

uførepensjon: psykiatrisk diagnose (kun for menn), lav inntekt (begge kjønn), 

økende alder (kun kvinner) og tidligere langtidsfravær (kun for menn).  

Som eksempel på liten nytte av hjelp fra behandling i 

spesialisthelsetjenesten nevnes Elvsåshagens artikkel om en randomisert 

oppfølging av arbeidstakere med kroniske langvarige smerter muskel-

skjelettsmerter der funksjonsnivået etter to år ikke var forskjellig hos dem som 

hadde fått oppfølging fra en spesialisetklinikk og dem som hadde fått «treatment 

as usual»(14).  

På den annen side fant Indahl Aa i en randomisert studie i 1995 at 

ryggsmerter behandlet som en godartet, selvbegrensende tilstand og som ble 

anbefalt for lett mobilisering gir bedre resultater i forhold til redusert smerte og 

redusert sykemelding enn behandling innenfor et konvensjonelt medisinsk 

system (15).  

Skader har sitt eget forløp: 

France et al. Vurderte RTW i 2002 med bakgrunn i et skademateriale (16) og sa 

blant annet: 

Retur til arbeid etter skade eller sykdom påvirkes av fysiske, psykiske og sosiale 

faktorer.  Vurderinger av funksjonssvikt  mangler et konseptuelt rammeverk for 

å kombinere studie av ulike faktorer i en retur-til-arbeid-prosess.  
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Multimodale programmer 

 Multimodale programmer  Fremmer

  

Hemmer 

2 Brief intervention Brekke 2017 x x 

2 Multimodale rehab.program      Chamberline 2009            

Ekholm&Ekholm 2010 

x x 

3 Kognitiv terapi                Arends & Bruinveld 2012  x  

 

 Chamberline har i 2009 i en bredt anlagt «educational review» vist både 

hemmende og fremmende tiltak angående retur til arbeid (17). Hun fremhever at 

multimodale programmer (tverrfaglige) er gunstige for arbeidstakere med 

kroniske langvarige smerter.  Sykemeldingene blir kortere og smerten mindre. 

RTW etter arbeidsrettet rehabilitering for personer med muskelskjelett og 

psykiatriske plager gir også gode resultater. 

Programmene bør derfor øke fokuset på disse problemene og være langvarige. 

I en større svensk gjennomgang  (2010) av vurderingsmåter for 

arbeidsevnevurdering (18) har Ekholm J & Ekholm KS gjennomgått et større 

antall undersøkelser fra de siste femten år  av multimodale/ multiprofesjonelle 

rehabiliteringsmedisinske program. De angir positiv effekt på RTW for et 

flertall.  Meland JG målbærer ikke samme optimismen for disse programmene 

med tanke på tilbakevending til arbeidslivet (19). 

Kognitiv terapi og mestringsøvelser er anbefalt som nyttig for å få 

langtidssykemeldte tilbake til arbeid. Resultatene er varierende og en Cochrane 

Review fra 2012 ved Arends I & Bruinvels DJ (20)  viser ikke gjennomgående 

signifikant bedre RTW etter kognitiv terapi. Nyere undersøkelser er heller ikke 

mer støttende , Salomonsen 2017 fant ikke effekt på RTW for pasienter med 

lettere mentale plager etter ett år (21),  mens Dalgard & al (2017) fant positiv 

effekt på sykemelding etter arbeidsbetinget stress 44 uker senere (22).  

Lene Aasdahl i Trondheim fullførte i 2017 sin PhD avhandling om 

arbeidsrettet rehabilitering av personer med muskelskjelettplager og psykiske 
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plager.  Det er en studie randomisert etter alle kunstens regler (23-26).  Hun 

finner ingen forskjell i retur til arbeid eller sykemelding for studiegruppen og 

kontrollgruppen. Hennes innfallsvinkel var CBT (Kognitiv adferdsterapi).  Men  

ACT (Acceptance an Commitment Therapy) viste at en forventning om retur til 

arbeid underveis i et sykeforløp var bra for endelig RTW (27). 

Mange studier fremhever ulike forhold som har (positiv) betydning for 

tilbakeføring til arbeid, og for å oppsummere siterer jeg Selander et al. som i 

2002 skrev en artikkel «Return to work following vocational rehabilitation for 

neck, back and shoulder problems: risk factors reviewed» (28).  De fremholder 

forhold  som fremmer RTW: 

 

«Et stort antall demografiske, psykologiske, sosiale, medisinske, 

rehabiliteringsrelaterte, arbeidsplassrelaterte og (sosial)tilskuddsrelaterte 

faktorer er knyttet til retur til arbeid. De ulike typer risikofaktor er forbundet på 

mange måter. Personer med større sjanse for jobbretur etter yrkesrettet 

rehabilitering er yngre, ikke immigranter, høyt utdannede, har en fast jobb og 

høy inntekt, er gift og har stabile sosiale nettverk, er selvsikker, lykkelig med 

livet, ikke deprimert, har lavt nivå på sykdoms alvorlighetsgrad og ingen smerte, 

høy arbeids ansiennitet, lang arbeidshistorie og en arbeidsgiver som bryr seg og 

ønsker dem tilbake til arbeidsplassen.»  

 

Men de må også konkludere «Dessverre er personer med den ovennevnte 

profilen sjelden å finne blant de langtidssykemeldte». 
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Derfor prøver vi en annen innfallsvinkel med arbeidsrettet rehabilitering 

 

  Fremmer Hemmer 

7 Arbeidsrettet rehabilitering x x 

7 Tverrfaglig ARR-program                Øyeflaten 2014 x  

 - avdekke kompliserende faktorer - læring x x 

8 Opplæring ved helsepersonell               Haugli 2011 x  

9 Pasienter møter fagpersoner             Andersen 2017 ? ? 

10 Deltidsarbeid                      Kann 2012, Nossen 2013 x x 

11 Guidelines                                               Brekke 2014 ? ? 

12 Stress i arbeidssituasjonen              Ladegaard 2017 x  

13 Krav og kontr fra NAV/arb.giver  Haveraaen 2017 x x 

14 Arv og miljø              Dale-Olsen 2015, Gjerde 2013 x x 

15 Fear avoidance                                   Øyeflaten 2016  x 

 

Et omfattende tverrfaglig arbeidsrettet rehabiliteringsprogram på grunn av 

langvarig sykefravær ble vurdert av Øyeflaten et al (2014). De gjennomførte en 

tre års oppfølging  av 338 personer (75% kvinner) som tre år tidligere hadde 

deltatt i rehabiliteringsprogrammet (29). Målet med denne studien var å 

undersøke hvordan funksjonell evne, håndtering og helse var relatert til arbeids- 

og ytelsesstatus tre år etter å ha deltatt i et fire-ukers interdisiplinært tverrfaglig 

rehabiliteringsprogram.  Øyeflaten erfarte at opplegget både fremmet og hemmet 

RTW. 

På undersøkelsens tidspunkt arbeidet 59% av deltakerne minst 50% av en 

hel arbeidsdag. Tjuefem prosent fikk minst 50% uførepensjon og 16% mottok 

andre ytelser. Dårlig funksjonell evne, dårlig generell helse, høyt nivå av 

subjektive helseklager, lav mestring, dårlig fysisk kondisjon  og dårlig 

søvnkvalitet  var assosiert med redusert arbeidsevne og en nøyere analyse  viste 

at  nedsatt funksjonsevne og mestring var de variablene som var sterkest 

forbundet med ikke å ha kommet tilbake til arbeid. Det bør derfor legges 

større vekt på å styrke disse faktorene i arbeidsrehabiliterings-programmer.  
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Kunnskap -Opplæring 

Haugli L et al vurderte i 2011 i en intervjuundersøkelse av tyve personer 

faktorer som var viktig for tilbakeføring til arbeid (30). Denne studien viste at 

medisinsk kunnskap alene ikke var tilstrekkelig til å hjelpe folk til å komme 

tilbake til arbeid.  Helseprofesjoner som arbeider med disse pasientene trenger 

sannsynligvis spesifikk utdanning og opplæring i pedagogiske metoder for å 

veilede pasienter til økt selvforståelse, hevdet de.  

 

Dette er viktig for RTW 

1) Økt selvforståelse og  

2)Støtte fra omgivelsene med eksplisitt fokus på temaer som 

- a) identitet, 

- b) verdier og 

- c) egne ressurser kan forbedre utfallet av rehabiliteringsprosessen. 

- d) bruk av gruppeaktiviteter syntes viktig.   

 

Andersen & al (2017) skrev om positive pasienterfaringer med et prosjekt 

om arbeidsrettet  rehabilitering med møter med fagfolk som brukte 

motiverende intervjuer som kommunikasjonsmetode (31).  Hovedresultatet 

viste at klientene hadde en generell positiv opplevelse av et slikt prosjekt. Den 

samlede positive erfaringen indikerte at deres samspill med de ulike 

fagpersonene kan ha påvirket deres egenvurdering generelt og i forhold til 

overgang til arbeid. Kunnskap er avgjørende for fagfolk som jobber innen 

yrkesrettet rehabilitering. Imidlertid trenger intervensjoner om yrkesrettet 

rehabilitering  også en samfunnsmessig tilnærming for å kunne tilby kundene 

muligheter for yrkestrening og realistiske jobber. 

Virkningen av deltidsarbeid er studert av Kann & al (2012) og viste at en 

økning i deltidssykmelding med 1 prosent, reduserte totalt sykefravær med to 

prosent, og effekten varte ett år (32). Det diskutertes om effekten kom fra 
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implementering av retningslinjer eller kom fra mer lokal oppfølging fra 

myndighetene.  Andre norske erfaringer sår tvil om nytten av deltids sykmelding 

slik Nossen fremholder i en studie fra 2013 (6).  Brendbakken har litt mer 

positive funn i 2017  (33).   

I min studie fant vi flere som gikk over i deltidsjobber, men de kom ikke 

fortere eller i større grad i alminnelig arbeid.  

 

Figure 4.2 Part of the NAV Group 1 moving over to  

NAV group 2, part time in the labour force. Percent.   

 

 

Effekt av retningslinjer for sykmelding er også omdiskutert (34) da 

nytten er liten, hvis overhodet noen. 

Stress i arbeidssituasjonen kan øke sykemeldinger, jfr foran, og hindre 

tilbakeføring til arbeid.  Det kan også bidra til omgjøring av oppgaver og ansvar 

i en bedrift og føre til forbedringer.  

I en dansk intervju undersøkelse (Ladegård & al. 2017) anføres mange 

tiltak for å imøtekomme de ansatte og mellomlederne som er i en dobbelposisjon 

(35). Hensikten skulle være å undersøke hvordan linjeledere opplever og styrer 

ansattes retur til arbeidsprosessen etter sykefravær på grunn av arbeidsrelatert 

stress og å identifisere støttende og hemmende faktorer. Metoden var semi-
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strukturerte intervjuer med 15 ledere som hadde hatt sykefravær på grunn av 

arbeidsrelatert stress.  Selv om ledere kan godta den generelle problemstillingen 

arbeidsrelatert stress, fokuseres det fort  på personlighet og individuelle forhold 

når en ansatt er sykemeldt på grunn av arbeidsrelatert stress. Sykefraværet blir 

«pasientens feil».   

 Og Ladegård fortsetter: 

Av betydning for rehabilitering 

• Organisasjoner bør sikte på å gi støtte til ledere som tar seg av retur til 

arbeidsprosessen. 

• Kryss-press på linjeledere bør begrenses, og gode forebyggende tiltak bør gis 

med tanke på retur til arbeidsplassen. 

• Forskningsbasert kunnskap og retningslinjer for arbeidsrelatert stress og retur 

til arbeid bør legges til grunn. 

• En felles og akseptert forståelse og definisjon av stress bør vektlegges på 

arbeidsplassen.                      (Ladegård & al 2017) 

 

Krav-kontroll.  En modell 

Karasek (2006) drøftet sammenhengen mellom fysisk stress og psykisk stress og 

har fremholdt at  kombinsjonen av  høye krav og lav kontroll i 

arbeidssituasjonen fort kan utvikle sykdom og erfaringsmessig  lengre 

sykemelding (36), kan lav ekstern sosial kontroll føre til lav intern fysiologisk 

kontroll: dvs. kompromittert selvregulering - og så sykdom?   Homeostasens 

mekanismer er fortsatt ikke fullt forstått. I det limbiske system foregår mye 

spennende. 

Haveraaen & al. beskrev i 2017 en undersøkelse der målet var å 

undersøke virkningen av psykologiske arbeidskarakteristika på sykemeldte 

ansatte i Norge (37). Ønsket var å forstå bedre de faktorer som enten hindrer 

eller letter arbeidstakerens tilbakeføring til arbeid. Studien ble utformet som en 

kohortstudie av 543 ansatte som deltok i 50 forskjellige RTW-programmer. 
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Deltakerne ble fulgt i opptil 18 måneder etter at de startet behandling i RTW-

programmet.  

De fant at:  (Haveraaen LA, Skarpaas LS, Aas RW 2017) 

Å ha høye psykologiske arbeidskav  og lav beslutningskontroll var begge 

uavhengige prediktorer for forsinket RTW. Ansatte med lett arbeid (lavt krav / 

høy kontroll) og passive jobber (lave krav / lav kontroll) returnert til arbeid 

tidligere i forhold til ansatte i høyt belastede arbeidsplasser (høye krav / lav 

kontroll). Ingen forskjell ble funnet for aktive jobber (høye krav / høy kontroll). 

Denne studien viste at høye psykologiske krav, lav kontroll og å være i en jobb 

med høy belastning, reduserte sannsynligheten for tidlig retur til arbeid   

 

Arv og miljø?  

Man har snakket om  sosial smitteeffekt av sykefravær  på arbeidsplassen.  Dale-

Olsen & al. (2015) analyserte sosiale interaksjonseffekter i sykefravær.  De 

mente å finne støtte for eksistensen av gjensidig arbeideradferd som ikke var 

knyttet til felles fritidsaktivitet. Det etablerte seg en arbeidsplasskultur. 

Andre undersøkelser (Rege &al. 2012) trekker i samme retning (38) altså en 

arbeidsmiljøeffect. 

Fear avoidance belief   

(«redusert arbeid og aktivitet av frykt for å kunne få smerter»), 

Øyeflaten  (2016) har i sin doktoravhandling “Long-term sick leave and work 

rehabilitation - prognostic factors for return to work “ (39) pekt  på  at et 

hovedfunn var at enkeltpersoners kognisjoner, når det gjelder «fear avoidance 

belief» - tilsa at de sykemeldte ikke tok imot tilbud om arbeid og ønsket å være 

sykemeldt fortsatt under oppfølging.   

Høye nivåer av «fear avoidance belief» var knyttet til alvorlighetsgraden 

av muskelskjelett-  og pseudoneurologiske helseklager, lav utdanning, 

og mistilpassede sykdomsoppfatninger. - - -  
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Som konklusjon viste resultatene fra denne avhandlingen at prosessen 

med å gå tilbake til arbeid etter arbeidsrehabilitering kan være lang og 

kompleks, og avhenger av samspillet mellom mange ulike prognostiske faktorer. 

Kunnskap om faktorer som hindrer eller letter en prosess for å komme tilbake til 

arbeid kan ha betydning for utvalgskriterier til arbeidsrehabilitering, for 

tilpasning av tiltak i løpet av et rehabiliteringsprogram, og kanskje for 

veiledning og oppfølging med sikte på RTW i samarbeid med interessenter 

utenfor arbeidsrehabiliterings klinikken. 

Kan NAV gjøre noe? 

Hedmarksmodellen viser at administrative inngrep kan ha en (begrenset) 

effekt  Kann & al. 2014, (40), men også hvor vanskelig det er å institusjonalisere 

en slik arbeidsmåte. Melsoms undersøkelse fra Skedsmo trygdekontor på 80-

tallet ga mer optimistiske resultater. 

Det er vel der vi blir stående med noen svar og mange spørsmål.  De 

langtidssykemeldte er svært ulike individer i hereditær, medisinsk, sosial, 

kulturell, evnemessig og motivasjonsmessig sammenheng og med ulik 

livshistorie.   

Arbeidsgivere som er uengasjerte eller har negative holdninger til ansatte 

og ikke vil legge arbeidsforholdene til rette, og kolleger og arbeidsmiljøer som 

ikke er imøtekommende og inkluderende virker negativt.  Måten NAV møter 

klientene på kan både fremme og hemme langtidssykemeldtes retur til arbeid. 

Pasientens underliggende bekymring for det daglige brød må tas hensyn til. 

Det som synes mest tjenlig for de langvarig langtidssykemeldt er 

multimodale/ multiprofesjonelle rehabiliteringsmedisinske program og kognitivt 

preget terapi. Involvering fra arbeidsgiver,  fysisk og organisatorisk 

tilrettelegging, og personlig understøttelse og motiverende arbeid over 

tilstrekkelig lang tid virker positivt. For å komme videre må NAV, arbeidsgiver 

og pasient/ ansatt samarbeide. 

Takk for oppmerksomheten! 
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Faktorer som fremmer eller hemmer tilbakeføring av langtidssykemeldte til 

arbeid 

Faktor Fremmer Hemmer 

Bedriftsnedleggelse                                       Westin 1989 x x 

IA-avtalen - ICF ? ? 

Kjønn, diagnose, kontakt med trygdevesen  x 

Konjunkturer                                                 Nossen 2009 x x 

Landstad 2009 x x 

Lover, regler, tilrettelegging x x 

Tidl erfaring, andre i arbeid, ktr over egen situasjon x  

Behandling i helsevesenet  x x 

Risikofaktorer                                               Gjesdal 2005   

- kjønn - - 

- kvinner – muskel-skjelett  x 

- lav inntekt (alle)  x 

   

- psykiatrisk diagnose (menn)  x 

- tidligere langtidssykemeldt  x 

- unge menn  x 

- økende alder (kvinner)  x 

- motivasjon x x 

Arbeidsrettet rehabilitering x x 

Arv og miljø                     Dale-Olsen 2015, Gjerde 2013 x x 

Brief intervention                                          Brekke 2017 x x 

Deltidsarbeid                             Kann 2012, Nossen 2013 x x 

Fear avoidance                                          Øyeflaten 2016  x 

GAP-modell oppfølging ? ? 

Guidelines                                                     Brekke 2014 ? ? 

Kognitiv terapi                         Arends & Bruinveld 2012  x  

Krav og kontroll fra NAV/arb.giver        Haveraaen 2017 x x 

Multimodale rehabiliteringsprogram Chamberline 2009,                                                   

Ekholm&Ekholm 2010 

x x 

Opplæring ved helsepersonell                      Haugli 2011 x  

Pasienter møter fagpersoner                     Andersen 2017 ? ? 

Skader                                                            France 2002  x 

- motivasjon x  

- samhold på arbeidsplass x  

Tverrfaglig ARR-program                        Øyeflaten 2014 x  

- avdekke kompliserende faktorer - læring x x 

 


