
nr.15 / 2012C i v i t a - n o t a t
	

1	
	

 

 

Helse og arbeid 

1. INTRODUKSJON 

En persons helsetilstand er noe av det som påvirker livskvaliteten mest. Når levestandarden i 

et samfunn måles, inkluderes nesten alltid indikatorer på befolkningens helse. 

Norges arbeidskraft er vår desidert største kilde til velstand. Hvis vi skal opprettholde eller 

øke vår velstand i fremtiden, er vi avhengig av at en så stor andel av befolkningen som mulig 

jobber. Å øke arbeidsdeltakelsen i befolkningen er derfor et viktig politisk mål. For å øke 

arbeidsdeltakelsen er det nødvendig å få flere som i dag mottar helserelaterte ytelser i 

arbeid. 

Helse og arbeid er hver for seg to svært viktige temaer. Det er også temaer som i stor grad 

påvirker hverandre. Helseproblemer er i dag den desidert største årsaken til at folk ikke er i 

arbeid. Vi har et stort tiltaksapparat for å få flere i arbeid. Dersom disse tiltakene gir 

resultater, har dette stor økonomisk betydning. Det er beregnet at en reduksjon i antall uføre 

på ti prosent gir en langsiktig innsparing på rundt 20 milliarder kroner.1 

Spesielt innsats overfor utsatt ungdom er økonomisk lønnsomt. Et tiltak som lykkes i å få kun 

hundre ungdom som ellers ville risikert å bli uføretrygdet i arbeid, gir en årlig gevinst på 40 

millioner kroner.2 

Et viktig spørsmål er om arbeid innebærer en helserisiko. Det er en vanlig påstand at 

arbeidslivet brutaliseres. Det er det lite belegg for. Levekårsundersøkelser viser at folk i stor 

grad er fornøyd med jobben sin. Skader og ulykker på jobb har blitt drastisk redusert de siste 

tiårene, og er i hovedsak kun et problem i et fåtall bransjer. I tillegg har Norge blant Europas 

korteste arbeidstider, noe som med all sannsynlighet reduserer eventuelle helsebelastninger 

ved å jobbe. 

Mens det finnes lite belegg for at vanlig arbeid er skadelig, finnes det mye forskning som 

tyder på at arbeid kan være helsefremmende. Menn som mister jobben i nedbemanninger 

har betydelig økt dødelighet. Tidlig pensjon er forbundet med tidlig død.3 Generelt har folk 

som står utenfor arbeidslivet dårligere helse enn de som er i arbeid, og det finnes 
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indikasjoner på at denne forskjellen til dels er forårsaket av at det er helseskadelig å stå 

utenfor arbeidslivet. 

For personer med psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser er det forskning som 

tyder på at arbeid kan være helsefremmende. Dette er viktig, da disse typene diagnoser er 

de som er vanligst blant mottakere av helserelaterte ytelser som uføretrygd. 

Norge har et omfattende system for aktivisering av personer utenfor arbeidsmarkedet, og er 

blant OECD-landene som satser mest på arbeidsintegrerende tiltak.4 I Norge er en stor del 

av disse tiltakene rettet mot aktiviteter i skjermede bedrifter. Forskning på arbeids-

integrerende tiltak viser imidlertid at tiltak rettet mot ordinært arbeid har størst suksess i å få 

folk i arbeid. Tiltak som integrerer behandling av sykdom og arbeid i ordinære bedrifter har 

vist seg å være spesielt vellykkede. Denne typen tiltak bør det satses mer på i Norge. 

2. FORHOLDET MELLOM HELSE OG ARBEID I NORGE I DAG 

Norge er et land med høy arbeidsdeltagelse. 78 prosent av alle personer mellom 15 og 64 år 

var i 2010 i arbeid eller utdanning. Dette er høyere enn de fleste sammenlignbare land. 

Snittet i OECD er på 71 prosent. Nivået er omtrent likt som i våre naboland: Sysselsettingen 

er 80 prosent i Danmark og Sverige, og hele 86 prosent på Island.  

 

Figur 1: Yrkesdeltakelse for personer i alderen 15 til 64 år i OECD i 2010. Kilde OECD og NOU 2012-6. 
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At deltakelsen er høyere i våre naboland viser at det er mulig å få flere i arbeid i Norge også. 

Selv en moderat økning i arbeidsdeltakelsen ville innebære en stor gevinst for samfunnet. 

Av de som ikke er i arbeid, er størsteparten mottakere av en helserelatert velferdsytelse. Det 

er personer som er sykemeldte, uførepensjonister, eller mottar Arbeidsavklaringspenger. 

Antallet på disse ytelsene har vært svakt økende de siste ti årene, både i antall, og i andel av 

befolkningen.  

 

Figur 2: Antall mottakere av helserelaterte ytelser. Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Ikke alle som mottar helserelaterte ytelser gjør det først og fremst på grunn av 

helseproblemer. Som beskrevet i Civita-notatet ”Uføretrygd”, er det sannsynlig at en del av 

dem som mottar uføretrygd i Norge i andre land ville blitt regnet som langtidsarbeidsløse.5 

Hatland og Øverby (2011) påpeker at det er mer attraktivt og mindre risikofylt å motta en 

helserelatert ytelse enn arbeidsledighetstrygd eller sosialhjelp, og at dette kan være en viktig 

forklaring på at antallet som mottar helserelaterte ytelser er høyere enn i de fleste 

sammenlignbare land.6 Likevel er det sannsynlig at helseproblemer er hovedårsaken til at de 

fleste som mottar helserelaterte ytelser i dag står utenfor arbeidslivet. Det er heller ikke 

åpenbart om det er Norge som overvurderer andelen av de utenfor arbeidslivet som er det 

på grunn av helseproblemer, eller om det er andre land som undervurderer. Derfor er det 

viktig å se på forholdet mellom arbeid og helse. 
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Det har lenge vært et mål at personer som av helsegrunner ikke kan jobbe 100 prosent, får 

graderte ytelser og dermed beholder en viss tilknytning til arbeidslivet. Dette har bare vært 

delvis vellykket. For uførepensjon er 80 prosent helt uføre. Se tabell 1. 

 

Tabell 1: Fordeling av uføre på uføregrad. Kilde: Prop. 130 L (2011) 

 

3. ER DET USUNT Å JOBBE? 

Tanken bak velferdsytelser som uføretrygd og sykelønn er å kompensere personer for 

midlertidig eller varig tap av inntektsevne forårsaket av sykdom. Bak dette ligger det et syn 

på sykdom som noe som er separat fra arbeid og trygd. I hvilken grad sykdommen 

forårsakes, forverres eller forbedres av arbeid er ikke et hovedfokus i trygdeordningen. 

Uføretrygd og sykelønn er først og fremst en forsikringsordning som kommer på plass etter 

at sykdommen og det påfølgende tap av inntektsevne er på plass. Dette bildet nyanseres litt 

av at det har vært en økende fokus på aktiviseringstiltak i sykelønnsordningen, og at det nå 

er vanlig å gå på Arbeidsavklaringspenger, en ordning med en rekke aktiviseringstiltak, i 

opptil fire år før man eventuelt blir varig uføretrygdet. 

Arbeidets og trygdens effekt på individets helse bør være en naturlig del av vurderingen. 

Hvis en person har en delvis nedsatt inntektsevne på grunn av en sykdom, og den 

sykdommen forverres av å være på jobb, er det et godt argument for å gi full uføretrygd 

heller enn gradert uføretrygd. Hvis en lavere arbeidsmengde eller fullstendig fravær fra jobb 

øker en arbeidstagers sannsynlighet for å bli frisk, er det en relevant vurdering. 

Tilsvarende, hvis en person blir sykere av å ikke jobbe, blir det desto viktigere å sørge for at 

den personen får benyttet all arbeidsevne han har, og ikke blir satt på en unødvendig og 

helseskadelig trygd. Interessene til den som mottar trygd bør være det som veier tyngst i 

utformingen av trygdesystemet. Personen har en vel så sterk interesse i å bli så frisk som 

mulig, som i best mulig inntektsforsikring ved sykdom. Et trygdesystem som utelukkende ser 

på det siste og ikke det første kan derfor ende opp med å være skadelig for dem systemet er 
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ment å hjelpe. Det er derfor relevant å se på eksempler på helseskadelig og helse-

fremmende arbeid. 

 

Helseskadelig arbeid: brutalisering av arbeidslivet 

En hypotese som ofte fremmes for å forklare den økende andelen som mottar uføretrygd og 

andre helserelaterte ytelser, er at arbeidslivet har blitt brutalisert. Dette finnes det lite støtte 

for: 

Selv om visse utviklingstrekk kan tilsi at kravene i arbeidslivet øker, og at dette kan gjøre det 
vanskeligere å stå i arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne, er det neppe grunnlag for å 
si at arbeidsmiljøet generelt er i ferd med å ”brutaliseres”.7 

Levekårsundersøkelser viser at andelen arbeidstakere som er utsatt for negative 

arbeidsmiljøbelastninger har sunket betydelig de siste 20 årene.8 I tillegg oppgir ni av 10 at 

de er fornøyd med jobben sin.9 Misnøyen med egen arbeidssituasjon er størst blant dem 

med høyest utdanning og høyest inntekt, altså den gruppen med lavest risiko for å havne på 

uføretrygd.10 For arbeidstakere med lavere lønn er det derimot stor sannsynlighet for at 

trivselen er høy. 

Et vanlig argument er at arbeidslivet har blitt mer ekskluderende for personer med svake 

kvalifikasjoner, særlig på grunn av teknologiske endringer som favoriserer personer med høy 

kompetanse. Bratsberg, Hægeland og Raaum har sett på data fra Canada, USA og Norge, 

og finner ingen indikasjon på at dette er tilfelle: 

Vi finner ingen indikasjoner på at kompetanse har fått økt betydning, eller at arbeidslivet stiller 
tøffere krav i den forstand at personer med kort utdanning og svake kvalifikasjoner faller 
utenfor i større grad enn før,11  

En annen faktor som taler mot hypotesen om at det norske arbeidslivet er brutalisert og 

ekskluderende, er den relativt lave totale arbeidstiden. Norge har blant de aller korteste antall 

arbeidstimer i året per ansatt i den vestlige verden. Mens snittet i OECD lå på 1749 timer, 

jobbet vi bare 1414 timer i snitt i Norge. Det er nesten 20 prosent mindre arbeidstid per 

sysselsatt. Kun Nederland har kortere arbeidstid. 
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Figur 3: Gjennomsnittlig antall arbeidstimer per år i OECD 

Det finnes arbeidsforhold som klart har en negativ innvirkning på helsen. Blant yrkesaktive 

som oppgir å være plaget av nedsatt hørsel, sier for eksempel en tredjedel at dette helt eller 

delvis skyldes jobben.12 Et annet eksempel er at det er beregnet at om lag tre prosent av alle 

krefttilfeller blant menn og under 0,1 prosent blant kvinner kan tilskrives kreftfremkallende 

stoffer på arbeidsplassen. En rekke andre helseproblemer forårsakes av dårlige 

arbeidsforhold. Dødsfall på arbeidsplasser er noe som fortsatt forekommer, med i underkant 

av 50 tilfeller per år. Disse problemene må tas alvorlig, og rettes tiltak mot. Alvorlige skade 

som følge av arbeid er i hovedsak konsentrert i et fåtall bransjer, og er ikke representativt for 

arbeidslivet som helhet. Derfor bør tiltakene og oppmerksomheten i hovedsak rettes mot 

disse bransjene, heller enn mot arbeid generelt. 

 

Helseskadelig arbeidsledighet 

Det er godt dokumentert i forskningslitteraturen at personer som er arbeidsledige har 

dårligere helse, enn personer i arbeid. Denne effekten er større desto lengre arbeids-

ledigheten varer. Årsakssammenhengen mellom dårlig helse og arbeidsledighet er derimot 

usikker. En forklaring er at sannsynligheten for å bli arbeidsledig er større for personer med 

dårlig helse. Flere studier støtter dette som en del av forklaringen.13 En annen effekt er at 
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personer med dårlig helse er arbeidsledige lengre når de først mister jobben, enn personer 

med bedre helse. Det er også empirisk belegg for at denne effekten bidrar.14 

I tillegg til disse to effektene er det også mulig at det å være utenfor arbeidsmarkedet i seg 

selv er negativt for helsen. Forskning har vist at ufrivillig arbeidsledighet har en klar negativ 

effekt på livskvalitet, og det er sannsynlig at dette også påvirker helsen negativt.15 En studie 

finner en sammenheng mellom selv kortvarig arbeidsledighet og dårligere helse hos menn, 

men ingen effekt hos kvinner.16 Andre studier finner derimot at når seleksjonseffektene 

(effekter som skyldes utvalget og ikke kausalårsaker) er medregnet, er det ikke mulig å finne 

noen negativ helseeffekt av arbeid.17 

Studier som kun ser på ekstra dødelighet blant personer som mister jobben, finner til dels 

store effekter. En studie estimerer at dødeligheten er 50 til 100 prosent høyere det første året 

etter å ha blitt arbeidsledig for noen grupper mannlige arbeidstakere, en effekt som fortsatt 

synes 20 år senere, hvor den årlige ekstra dødeligheten er på 10 til 15 prosent.18 En annen 

studie, basert på nedbemanninger i Sverige, finner en økt dødelighetsrisiko på 44 prosent i 

løpet av de første fire årene.19 Forskning fra Storbritannia har funnet en sammenheng 

mellom å bli pensjonert og å senere bli diagnostisert med en kronisk sykdom, og finner også 

en høyere risiko for hjerte- og karsykdommer og kreft blant pensjonister enn blant 

sammenlignbare grupper.20 En studie fra Østerrike, som løser seleksjonsproblemet ved å se 

på en tidligpensjonsordning som kun var tilgjengelig i deler av landet, fant at menn som ble 

tidligpensjonert fikk en 13 prosent høyere sannsynlighet for å dø før fylte 67 år.21  

Selv om det er noe tvil om virkningen av seleksjonseffekter, er det stor grunn til å ta seriøst 

den helserisikoen å ikke arbeide innebærer, og den helsefremmende effekten tilknytting til 

arbeidslivet dermed har. 

4.  HVEM KAN JOBBE? 

De vanligste diagnosene blant uføretrygdede er psykiske lidelser og muskel- og 

skjelettlidelser. Det er derfor relevant å se i hvilken grad disse sykdommene forårsakes, 

forverres eller lindres av henholdsvis arbeid og trygd.  

Personer som lider av tunge psykiske lidelser, vil sannsynligvis i de fleste tilfeller ha betydelig 

problemer med å ha en fast jobb. Det er derfor relativt uproblematisk å anta at personer med 

denne typen diagnoser har en inntektsevne som er redusert, og kan ha behov for 

velferdsytelser.  

Forskning på om jobb har en positiv eller negativ effekt på personer med tunge psykiske 

lidelser viser at det vanligvis ikke har noen klar effekt på helsetilstanden, hverken i positiv 
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eller negativ retning.22 Det finnes derimot noen bevis på at arbeid har en positiv effekt på 

livskvaliteten til personer med tyngre psykiske lidelser.23 Typen arbeid påvirker effekten på 

psykiske syke. Overgang fra arbeidsledighet til fast arbeid har en større positiv effekt på 

psykisk velvære enn overgang til midlertidig arbeid.24 

Kun 10 til 20 prosent av alle med tunge psykiske lidelser er i arbeid,25 mens mellom 30 

prosent og 50 prosent har evnen til å arbeide.26 At mange med tunge psykiske lidelser har 

evnen til å arbeide, men er på uføretrygd, viser ikke nødvendigvis at de egentlig ikke burde 

vært på trygd. Det er mulig å kunne arbeide samtidig som inntektsevnen er redusert med 

minst halvparten.  

For lettere psykiske lidelser viser forskning at disse er relativt vanlige i befolkningen, og at de 

fleste som er rammet ikke har behov for sykefravær eller andre helserelaterte ytelser.27 

Lettere psykiske sykdommer er derimot en risikofaktor for å bli arbeidsløs eller på en annen 

måte falle ut av arbeidslivet, noe som igjen kan føre til en forverring i den psykiske helsen.28 

Å bli værende i arbeidslivet er derfor viktig for denne pasientgruppen. 

Sosiale nettverk har en gunstig innvirkning på psykisk helse, og i den grad arbeid er en kilde 

til dette, kan arbeid bidra positivt.29 Også yrkesstolthet og en følelse av sammenheng har 

positive effekter på psykisk helse.30,31 

Forskning på muskel- og skjelettlidelser viser at de er vanlige for store deler av befolkningen. 

Mange har smerter i rygg eller nakke. Samtidig er diagnosene ofte diffuse og vanskelige å 

fastsette objektivt. Av alle med denne typen lidelser er flertallet likevel i arbeid, og det er 

vanskelig å fastslå at de som ikke er i arbeid nødvendigvis har mer alvorlige symptomer enn 

de som er i arbeid.32 Aktivitetsbaserte behandlingsopplegg, og rask tilbakevending til arbeid 

er både helsefremmende og bedrer livskvaliteten for de aller fleste med muskel- og 

skjelettlidelser.33  

Hovedkonklusjonen er at for de lidelsene som er vanligst blant mottakere av helserelaterte 

ytelser, så er arbeid mer helsefremmende enn det er en helserisiko. Det betyr at 

passivisering og trygd for svært mange kan bidra til en svekket helse, mens tiltak som gjør 

det lettere å bli værende i arbeid bidrar til en bedre helse. Dette er noe det bør være et 

gjennomgående fokus på i velferdsstaten. For å bevisstgjøre leger, Nav og pasienter på 

sammenhengen mellom arbeid og helse, bør det utvikles diagnosespesifikke anbefalinger 

om hvilken effekt arbeid kan ha på den aktuelle sykdommen og om hvilke oppfølgingstiltak 

som er hensiktsmessige for å bli værende eller komme i arbeid. 
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5. DAGENS SYSTEM FOR Å FÅ FOLK I ARBEID 

Det norske systemet for å få folk som på grunn av helseproblemer eller sosiale problemer 

står uten arbeid inn i arbeidslivet er i hovedsak sentrert rundt forhåndsgodkjente 

tiltaksbedrifter. Disse bedriftene har etter hvert fått høyere krav til tiltakene de tilbyr, 

resultatene for mottakerne og til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Systemet er bygget rundt en sosialmedisinsk modell og vernet sysselsetting. Målet er å 

bedre helsen og funksjonsevnen til deltakerne, med ordinært arbeid som mer langsiktig mål. 

Det norske systemet baserer seg i stor grad på en skjermet sektor heller enn kvotering i 

ordinært arbeid, tilrettelegging i ordinære bedrifter eller lønnsubsidiering. 

 

Hvem deltar på tiltak 

Personer som deltar på tiltak har som oftest hatt lengre perioder utenfor arbeidslivet og på 

forskjellig trygdeytelser. Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er de klart 

vanligste diagnosene for deltakere på tiltak, som man kan se i figuren under. Dette er det 

samme man finner blant mottakere av uføretrygd. Disse to gruppene av diagnoser er derfor 

de det er viktigst å ha fokus på for å få flere over fra trygd til arbeid. 

 

Figur 4: Tiltaksdeltakere etter diagnose - Personer uten diagnose utelatt 
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Hovedvekten av mottakere som har disse diagnosene deltar på tiltak utenfor forhånds-

godkjente tiltaksbedrifter, altså opplæringstiltak, avklaringstiltak eller tiltak i ordinære 

bedrifter. Det er likevel et betydelig antall personer innen disse gruppene som deltar i 

tiltaksbedrifter. 

 

Figur 5: Tiltaksdeltakere etter diagnose og tiltak – 2004. Kilde: Nav 

 

Noen av de viktigste tiltakene 

Her beskrives noen av de viktigste tiltakene, i den hensikt å vise bredden av tiltak som 

eksisterer. En del av disse tiltakene ligner på hverandre, og forskjellen mellom dem kan ofte 

være større på papiret enn i praksis. Det konkrete innholdet i et tiltak kan variere mye fra 

bruker til bruker basert på den individuelle tilpasningen som foretas og hva som kan tilbys. 

Tiltakene har i hovedsak tre forskjellige formål: å utrede hvilken arbeidskapasitet brukerne 

har, å øke sannsynligheten for å komme i jobb, og å være et alternativ til å kun passivt motta 

en velferdsytelse. De forskjellige tiltakene er til en viss grad innrettet mot forskjellige formål, 

men det er ikke en direkte sammenheng mellom enkelttiltak og mål. Når en bruker først 

kommer i kontakt med Nav, vil målet så godt som alltid være å prøve å få personen i arbeid. 

De forskjellige tiltakene har kriterier som brukes av saksbehandlerne for å se om brukeren 

kvalifiserer, men disse kriteriene er ikke utfyllende og valget av tiltak er derfor også basert på 

saksbehandlerens skjønn og brukerens ønsker. 
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Avklaring 

Avklaring er en kartlegging av behovene og arbeidsevnen til en person som for eksempel 

mottar arbeidsavklaringspenger eller er sykemeldt. Kartleggingen skjer som oftest hos en 

skjermet virksomhet, men kan også legges ut på anbud. Dette tiltaket har kort varighet, 

vanligvis opptil 4 uker. Avklaring brukes der det er usikkert hvor stor arbeidsevne brukeren 

har og hvilke mer varige tiltak som er hensiktsmessige. Dette kan for eksempel gjelde for 

personer som har vært utenfor arbeidsmarkedet over lengre tid, hvor det er nødvendig å 

finne ut om personen kan fungere på en arbeidsplass. En bruker som er på avklaring kan i 

noen tilfeller fortsette videre på andre tiltak i samme skjermede virksomhet. 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, som har 

vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er et tiltak som tilbys i tidlig fase, med en 

varighet på ett år, med mulighet for utvidelse til to år. Tiltaket går ut på at personen skal 

prøve ut sine muligheter i arbeidslivet eller utdanning, gjennom oppfølging og tilrettelagt 

arbeidstrening i en skjermet virksomhet. Tiltaket benyttes til ulike formål. For halvparten av 

deltakerne er formålet å skaffe dokumentasjon til en søknad om uføretrygd.34 

Arbeidsrettet rehabilitering 

Dette tiltaket er for sykemeldte og andre med nedsatt arbeidsevne, og skal gi et tilbud til 

personer som har sammensatte og uklare lidelser. Tiltaket skal være arbeidsrettet, og kan 

ligne på arbeidspraksis i skjermet virksomhet, men i motsetning til det tiltaket, kan 

arbeidsrettet rehabilitering ha et delvis helsefokus. Tiltaket er et bindeledd mellom 

medisinske og yrkesrettede tiltak. 

Arbeidsrettet rehabilitering kan inneholde arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, 
kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmende trening, opplæring, 
motivasjon, trening i sosial mestring, livsstilsveiledning eller en kombinasjon av disse 
elementene.35 

 

Opplæringstiltak 

Av opplæringstiltak tilbys det ordinær utdanning, arbeidsmarkedsopplæring i regi av Nav for 

personer med nedsatt arbeidsevne eller andre vanskeligheter med å komme i arbeid, og 

kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift. Det siste tiltaket er ment å gi høyere formell og reell 

kompetanse gjennom deltagelse i produksjon av varer og tjenester i attføringsbedrifter.  

Tiltaket retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at 
vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Målet for tiltaket er 
formidling til ordinært arbeid eller overgang til egenfinansiert utdanning.36 
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Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift og varig tilrettelagt arbeid 

Disse tiltakene er ikke tidsbegrenset. Varig tilrettelagt arbeid er først og fremst for personer 

med dårlige muligheter for å få ordinært arbeid. Varig tilrettelagt arbeid tilbys til personer som 

har blitt bevilget uføretrygd, eller forventes å bli det snart. Begge tiltakene gjennomføres i 

hovedsak i skjermede bedrifter. 

Arbeid med bistand 

Tiltaket kan bestå av bistand til å finne en egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging 

på arbeidsplassen, opplæring i nødvendige ferdigheter og veiledning av arbeidsgivere. 

Tanken bak dette tiltaket er at det er mer effektivt med arbeidstrening og kvalifisering som en 

del av et ordinært arbeidsforhold. Denne innfallsvinkelen er støttet i forskningslitteraturen, og 

undersøkelser viser at mottakerne i stor grad når målet om arbeid mens tiltaket foregår, og at 

arbeidsgivere er fornøyd med jobben som gjøres.37 Et problem med gjennomføringen av 

dette tiltaket er at det i for liten grad har hatt fokus på at mottakeren skal beholde jobben 

etter at det er over, og at det for mange har blitt brukt som en avklaring på vei mot uføretrygd 

heller enn et forsøk på å unngå å bli ufør.38 Dette har blitt forsøkt rettet opp, blant annet ved 

å sørge for at tiltaket rettes først og fremst mot brukere som ikke står for langt unna 

arbeidsmarkedet. Arbeid med bistand kan gis i opptil tre år. At tiltaket kan gis over en så lang 

periode, uten at det vurderes underveis av Nav om tiltaket fungerer, kan være problematisk. 

Det betyr at det er en sterk innlåsningseffekt mens tiltaket pågår. Hvis en bruker etter tre år i 

arbeid med bistand ikke har fått fast jobb, vil mesteparten av den fireårige perioden man kan 

gå på arbeidsavklaringspenger være oppbrukt, noe som kan gi kort vei til uføretrygd. 

Lønnstilskudd, tidsbegrenset og tidsubestemt 

Lønnstilskudd gis som tilskudd for arbeidsgiver for å kompensere for lavere produktivitet. For 

tidsbegrenset tilskudd er tanken om at den lavere produktiviteten er forbigående, og vil 

forsvinne etter den første perioden med tilpasning. For personer med nedsatt arbeidsevne 

kan tilskuddet være på opptil 60 prosent i inntil tre år, mens det er begrenset til 50 prosent og 

ett år for personer som ikke har nedsatt arbeidsevne. Analyser viser at de som selv ber Nav 

om å få tilskudd og de som får lavest tilskudd, har størst sjanse for å lykkes i å bli værende i 

jobb.39 Det antas at dette er fordi disse mottakerne har større motivasjon og er nærmere 

arbeidslivet. Tidsubestemt lønnstilskudd ble innført i 2007 for personer med varig og 

vesentlig nedsatt arbeidsevne. Det er strenge kriterier for å få lønnstilskudd, for å unngå 

overforbruk av denne ordningen.  

Oppsummering 

Som gjennomgangen over viser, så finnes det et bredt spekter av tiltak for aktivisering av 

personer utenfor arbeidslivet. Dette er positivt i den grad det bidrar til at mottakerne får et 
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tiltak som er best mulig tilpasset deres situasjon, men bidrar også til å gjøre systemet 

komplisert og uoversiktlig. At alle skal få en grundig vurdering av hvilket tiltak som passer 

best bidrar til lengre ventetider. 

Tiltakene som eksisterer er både rettet mot ordinært arbeid og mot skjermet arbeid. Innholdet 

i de enkelte tiltakene varierer også fra person til person. Målet er en stor grad av individuelle 

løsninger. Variasjonene tiltakene i mellom kan være større på papiret enn de er i praksis 

virkelige verden. Det gjelder spesielt varighet: 

Deltakere på de tidsbegrensede tiltakene kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift, Arbeidspraksis 
og Arbeid med bistand befinner seg nesten like lenge innenfor trygdesystemet som deltakere 
på det tidsubestemte tiltaket Tilrettelagt arbeid.40  

Dette er til dels på grunn av lange tiltakskjeder hvor et tiltak følges av en periode på 

sykepenger eller attføringspenger, før en ny utredning og eventuelt nye tiltak settes i gang.  

Det er i noen tilfeller lange ventetider for å komme på det tiltaket som blir regnet som best 

egnet, noen ganger på opp til seks måneder. Ventetiden varierer fra sted til sted og fra tiltak 

til tiltak. Nav har begrenset med ressurser til å følge opp tiltakene. Der tiltakene foregår i 

skjermede bedrifter, er det i stor grad opp til bedriften selv å sørge for at tiltaket fungerer 

godt. I noen tilfeller kan en saksbehandler i Nav ha ansvar for å følge opp godt over hundre 

brukere. Dette begrenser kraftig muligheten til å sette seg inn i situasjonen til hver enkelt 

bruker. Det er problematisk i et komplisert system med stort fokus på individuell tilpasning. 

Det betyr at det blir opp til brukeren selv å sørge for at han får god nok oppfølging, noe som 

gjør at mindre ressurssterke eller motiverte brukere kan falle gjennom. Dette er problematisk, 

siden de kan være dem som har størst behov for oppfølging. Nav har liten evne til å 

kvalitetssjekke og undersøke tilbudet hos virksomhetene hvor tiltakene foregår. Det kan 

gjøre den individuelle tilpasningen illusorisk.  

6. HVORDAN ØKE ANDELEN SOM KAN JOBBE 

For å få flest mulig tilbake i arbeid må hovedmålsettingen være å få til de tiltakene som har 

best effekt for mottakerne. Det er også viktig med individuell tilpasning og kort ventetid. Disse 

to målsetningene står ofte i konflikt, da best mulig individuell tilpasning krever at mer tid 

brukes på utredninger og fordrer at det finnes ledige plasser på det tiltaket som vurderes 

som best.  

Hvilke tiltak fungerer best? 

Det finnes en del forskning på hva slags tiltak som er mest effektivt for å få folk tilbake i 

arbeid. Dessverre er det vanskelig å finne entydige og klare konklusjoner, fordi det er 

vanskelig å skille i studiene mellom seleksjonseffekter og forskjeller i hvor effektive tiltakene 
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faktisk er. Siden det er systematiske forskjeller mellom deltakerne i forskjellige typer tiltak, er 

det vanskelig å vite om forskjellene i utfall kommer av at noen tiltak er mer effektive enn 

andre. Generelt er det de som står nærmest arbeidsmarkedet som mottar lønnstilskudd, 

mens de som står langt unna er overrepresentert på sysselsettingstiltak.  

Hvis man kun ser på resultatet for dem som kommer ut av definisjonen yrkeshemmet i 

arbeid, uten å korrigere for forskjellige forutsetninger, så gir lønnstilskudd og opplæring best 

resultater på sikt, målt etter andelen som er i arbeid eller er jobbsøker etter ett og tre år. 

Tilrettelagt arbeid gir dårligst effekt (se figur 6 under).  

Vel så viktig som resultatet for dem som kommer ut av definisjonen yrkeshemmet, er 

andelen som går over i arbeid. Et tiltak som får veldig få over i arbeid, men har høy suksess 

for de få som får arbeid, er ikke nødvendigvis bedre enn et tiltak som får flere over i arbeid, 

men hvor en høyere andel faller ut av arbeidsmarkedet igjen. 

.

 

Figur 6: Utfall etter 1 og 3 år for personer som gikk ut av definisjonen yrkeshemmet  

En studie (Møller 2005), utført av Telemarksforskning, basert på utfallet for 52 000 personer, 

konkluderer med at lønnstilskudd er et tiltak med positiv effekt på sysselsetting på lang sikt.41 

Av andre tiltak som gir klar positiv effekt i denne studien, er dagpenger under etablering av 

egen virksomhet, skole, og bedriftsintern arbeidstrening. Flere tiltak hadde en negativ effekt 

sammenlignet med arbeidsmarkedsopplæring (som ble brukt som referanse i studien). Disse 

var avklaring i arbeidsmarkedsbedrift, arbeidsforbedrende trening og arbeid med bistand. 
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Øvrige tiltak som ble undersøkt viste hverken positiv eller negativ effekt sammenlignet med 

referansen. Denne studien utmerker seg med et høyere detaljnivå i evaluering av tiltakene, 

men tar ikke høyde for såkalte innlåsingseffekter (beskrevet nedenfor), og kan derfor antas å 

overvurdere den totale effekten av alle tiltakene bortsett fra lønnstillegg, som ikke forårsaker 

innlåsingseffekter. Studien er kun basert på personer med psykiske lidelser, men resultatet 

er også relevant for andre diagnoser, fordi studien finner at de tiltakene som fungerer best for 

denne gruppen stort sett samsvarer med dem som fungerer best for andre grupper. 

Utdanning i skole gir dårligere effekt for psykisk syke enn for andre grupper, mens 

arbeidstrening og lønnstilskudd gir bedre effekt. 

En annen studie, Westlie 2008, basert på i overkant av 100 000 forløp, men med en grovere 

inndeling av tiltak enn Møller, finner at lønnstilskudd og utdanning kommer best ut.42 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet har ikke noen sysselsettingseffekt, ifølge den studien. 

En litteraturstudie foretatt av Proba samfunnsanalyse i forbindelse med NOUen 

”Arbeidsrettede tiltak”, konkluderer med at skjermede tiltak er lite hensiktsmessig dersom 

målet er ordinært arbeid.43 Lønnstilskudd regnes derimot som et effektivt tiltak, men det 

påpekes at det er en risiko for overforbruk.  

Innlåsingseffekter ved arbeidstiltak 

Et viktig aspekt ved vurdering av arbeidstiltak er såkalte innlåsingseffekter. Innlåsingseffekter 

går ut på at personer som deltar i tiltak i liten grad søker ordinære jobber mens tiltaket pågår. 

Personer som ellers ville kommet i jobb, blir da holdt utenfor arbeidsmarkedet. Problemet 

med innlåsingseffekter blir større desto nærmere det ordinære arbeidsmarkedet mottakeren 

står, og desto vanskeligere det er å skille mellom mottakere med høy og lav sannsynlighet 

for å skaffe seg arbeid på egenhånd. Lengre varighet på tiltaket bidrar til at 

innlåsingseffekten blir større, mens tiltak som legger opp til deltakelse i ordinært arbeid i stor 

grad unngår innlåsingseffekter. Flere enkeltstudier finner at visse typer tiltak kan ha en netto 

negativ effekt på arbeidsdeltakelse. Årsaken til dette er ofte innlåsingseffekter.  

Ventetid for å motta tiltak 

Tiltak for å komme i arbeid er mest effektive hvis de iverksettes raskt etter at brukeren har 

falt ut av arbeidslivet. Over halvparten av alle som mottar yrkesrettet attføring var utenfor 

arbeidslivet tre år før tiltaket ble påbegynt, enten på grunn av sykdom eller ledighet. 70 

prosent var utenfor arbeidslivet ett år før.44 Det gjør det betydelig vanskeligere å oppnå 

ønsket utfall med tiltaket. For å øke andelen som kommer tilbake i arbeidslivet er det derfor 

viktig at tiltak settes i verk tidligere. Problemet med å sette i gang tiltak tidligere, er at 

ressurser da brukes på personer som uansett ville kommet seg tilbake i arbeid. Dette krever 

ekstra ressurser. I tillegg er det problematisk hvis tiltakene som benyttes har en stor 
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innlåsningseffekt. Det er derfor viktig at tiltak som benyttes tidlig er mest mulig rettet mot å 

raskt prøve ordinært arbeid.  

Det er vanskelig å presist identifisere hvilke mottakere av helserelaterte ytelser som med stor 

sannsynlighet vil komme tilbake i jobb uansett, og hvor innlåsing i tiltak er mest problematisk. 

Derfor bør flest mulig tilbys tiltak rettet mot ordinært arbeid, og desto tidligere tiltaket tilbys, 

desto viktigere er det at det er arbeidsrettet. 

Spesielt innenfor psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser er det stor variasjon i 

arbeidsdeltakelse for personer med samme diagnose. Dermed er det grunn til å bruke tiltak 

rettet mot ordinært arbeid som første tiltak som tilbys for disse gruppene. 

Uavhengig av hva slags tiltak som tilbys, er det viktig at ventetiden fra det søkes om tiltak til 

det tilbys gjøres kortest mulig. Det er påvist klare negative effekter på fremtidig sysselsetting 

av lang ventetid.45 Fra 2006 til 2010 har ventetiden gått fra å være på seks måneder i snitt, til 

å være på ni og en halv måned. Dette svekker effekten av tiltak, og bidrar til at færre kommer 

i arbeid. Ventetid kan blant annet være forårsaket av manglende kapasitet i Nav, eller for lav 

tilgang på egnede tiltaksplasser. Hvis systemet innrettes så tiltak for å komme i ordinært 

arbeid er førstevalget for det store flertallet, kan dette redusere ventetiden, både ved at disse 

tiltakene iverksettes uten lange søknads- og utredningsperioder hos Nav, og ved at mangel 

på tiltaksplasser ikke lenger vil være en flaskehals. Utredninger om mer målrettede tiltak er 

nødvendig kan skje parallelt med at tiltak rettet mot ordinært arbeid prøves ut, så mottakeren 

slipper venteperioder, uten at noe gjøres. 

Kostnader forbundet med tiltak 

Den desidert største kostnaden forbundet med tiltak er når de ikke lykkes, og samfunnet går 

glipp av arbeidskraften mottakeren kunne tilbudt.  

Undersøkelser viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å gå fra trygd til arbeid er 
betydelig høyere enn den privatøkonomiske, og at dette gjelder for alle arbeidstakere. Ifølge 
Moen, Dalen og Riis, som har vurdert gevinsten ved å gå fra ledighet (dagpenger) til jobb, 
utgjør den privatøkonomiske gevinsten kun 16 prosent av den tilsvarende samfunns-
økonomiske gevinsten.46  

Derfor er tiltakenes effekt en viktigere målestokk enn tiltakenes direktekostnad. For to tiltak 

med lik effekt for mottakeren vil tiltakenes varighet og innlåsningseffekt være viktige tilleggs-

kriterier. Et tiltak som får mottakeren i jobb på mindre tid, og hvor en stor andel av tiden på 

tiltak tilbringes i arbeid som skaper verdier for samfunnet, er å foretrekke.  

Det minst viktige kostnadsaspektet er det som gjelder hvor mye tiltaket koster å gjennomføre 

og organisere. Som det vises i tabellen nedenfor er disse kostnadene høyest for kvalifisering 

i arbeidsmarkedsbedrifter. 
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Tabell 2: Gjennomsnittlig tiltakskostnad i 2007 

Allikevel har alle hovedtyper av tiltak positiv forventet avkastning, selv om resultatet for 

Arbeidsmarkedsopplæring ikke var signifikant (se tabell nedenfor). Disse utgiftene og 

inntektene tar ikke med helseeffekter, bruk av offentlige tjenester, eller økt livskvalitet, så den 

totale samfunnsøkonomiske gevinsten er sannsynligvis større. For Arbeidsmarked i skjermet 

bedrift fant denne studien ikke noen indikasjon på at tiltaket fikk flere i jobb, men tiltaket 

hadde likevel en positiv avkastning fordi den gjennomsnittlige varigheten på ansettelses-

forholdet til dem som kom i jobb gikk opp. 

 

Tabell 3: Kostnader og inntekter over 9 år knyttet til tiltak i tusen 2006-kroner47  
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Tabell 2 viser at lønnstilskudd er et av tiltakene med lavest direkte kostnad, med en kostnad 

på under halvparten av kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift. Den netto inntekten er også 

høyest for lønnstilskudd, som man kan se i tabell 3. Som nevnt antyder flere 

forskningsrapporter at lønnstilskudd er et av de mest effektive tiltakene. I tillegg er 

innlåsingseffekten liten med dette tiltaket. Med andre ord er lønnstilskudd et tiltak som 

utmerker seg ved å komme godt ut på alle målestokker. 

Tiltak med spesielt god effekt: IPS og annen kombinasjon av arbeid og behandling 

Et tiltak som har fått mye oppmerksomhet er Individuel Placement and Support (IPS). IPS er 

en metode som brukes i USA og i Storbritannia for personer med psykiske diagnoser. 

Kjennetegnene ved metoden er at deltakeren plasseres i arbeidspraksis, helst i ordinære 

virksomheter, så raskt som mulig, og at behandling skjer parallelt med arbeid og i samarbeid 

med arbeidsgiver. Oppfølgingen er tverrfaglig, og helsearbeidere inngår alltid som en del av 

teamet. Tiltaket ligner på Arbeid med bistand i Norge. Forskjellene ligger i den nære 

koordineringen mellom helsearbeidere og arbeidsaktivitet, og at det i Norge er vanlig med en 

forberedende fase med samtaler, kartlegging, jobbsøking etc. før tiltak på arbeidsplasser 

iverksettes.  

En randomisert studie som sammenlignet IPS med et annen høykvalitets rehabiliterings-

program med fokus på behandling først, konkluderte med at programmet doblet andelen som 

kom i arbeid, at de som kom i arbeid ble værende i arbeid lengre, at kostnadene ved tiltaket 

var lavere og at deltakerne i IPS hadde lavere sannsynlighet for å bli sykehusinnlagt i 

perioden etterpå.48  

Dette er svært gode resultater. I tillegg er studien randomisert, det vil si at det er tilfeldig 

hvilket tiltak deltakerne i studien fikk, noe som gjør at resultatet fra studien blir mer pålitelig 

siden seleksjonsproblemet forsvinner. Et annet interessant aspekt ved IPS er at metodikken 

har vist seg å ha god effekt også for personer med tunge psykiske lidelser, som man i 

utgangspunktet ikke forventet at kunne komme i vanlig arbeid. 

En nederlandsk studie evaluerte behandling av kroniske ryggsmerter, og vurderte effekten av 

behandling integrert i arbeid i forhold til vanlig behandling.49 Den studien var også 

randomisert. Behandlingstypen ligner på IPS, med fokus på å integrere arbeid som en del av 

behandlingen, men med fokus på ryggsmerter heller enn psykiske problemer. Studien viste 

at den integrerte behandlingen ga bedre helseresultater, høyere arbeidsdeltakelse og lavere 

kostnader. 

 



nr.15 / 2012C i v i t a - n o t a t
	

19	
	

Det har altså vært gjennomført vellykkede forsøk med å kombinere behandling og arbeid for 

de to diagnosetypene som er vanligst blant uføre. Denne typen forsøk bør gjøres i Norge 

også, helst i form av randomiserte studier, så det blir mulig å konkludere entydig hvor stor 

effekten er. 

KONKLUSJON 

Generelt tyder forskningen på arbeidstiltak på at de mest effektive tiltakene er de som er 

direkte rettet mot vanlig arbeid, gjerne kombinert med behandling. For å imøtekomme 

økningen i antall uføre, bør man derfor legge om systemet så arbeidsrettede tiltak er 

førstevalget for alle, og at disse tiltakene tilbys så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Både 

lønnstilskudd og oppfølging og tilrettelegging på vanlige arbeidsplasser er tiltak som bør 

prøves ut. Siden det fortsatt er betydelig med usikkerhet om akkurat hvilken innrettning som 

fungerer best, er det behov for gode randomiserte studier. 

Mer generelt er det mye som tyder på at helserisikoene ved å ikke jobbe, er større enn 

risikoene forbundet med arbeid. Med andre ord: jobbing er stort sett sunt. Dette er et 

budskap som det er viktig at spres, både i Nav, blant fastleger, og blant befolkningen for 

øvrig. Det kan bidra til at det fokuseres mer på det bidraget arbeid kan ha i å bedre folks 

helse.  

 

Forfatter: Civita-notatet er skrevet av Haakon Riekeles, tidligere stipendiat i Civita. For 
eventuelle spørsmål kan Mathilde Fasting kontaktes: mathilde@civita.no 
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