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1. Abstract 
 

In this paper we study the system of disability pension in Norway. We present an 

overview of its recipients, and how cost cutting and policy changes effect these and 

new applicants. While there is an improvement of people's health in Norway, the 

number of people granted this disability pension has inexorably increased each year. 

  

Our source of data is a registry of the entire Norwegian population, including 

information on disability pension (“FD trygd”). We focus on those granted and denied 

this pension in 1993 and 1997, presenting their differences and similarities. 

 

Compared to the general Norwegian population aged 18 to 66 in 2004, the 

recipients of disability pension are more likely to be women, have an income below 

the median, and be more than 55 years old. 30 % have a mental illness and 15 % have 

a musculoskeletal disorder. However, over the last years the mean age for new 

recipients has been decreasing, and there has been an increase in percentage granted 

disability pension on the grounds of mild mental illness, whereas the self-reported 

psychiatric health in the population has become better. 
 
For both years, 1993 and 1997, we find an odds ratio of about 1.5 of being denied 

disability pension if your income is below the median. While the diagnosis is of 

importance, this seems to be a result of recent policy changes and trends only, as one 

was more likely to be denied disability pension with a musculoskeletal disorder in 

1993, and more likely to be granted it in 1997 with the same diagnosis.  
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2. Introduksjon og bakgrunn for valg av tema 
 
Mange leger vil i sitt daglige arbeid forholde seg til pasienter som er uførepensjonert, 

og pasienter som er i søknadsprosessen for uførepensjon. Legen har en viktig rolle 

som pasientens rådgiver og ikke minst attestutsteder. En legeattest kan ha stor 

betydning for om en pasient får innvilget uførepensjon eller ikke. Mange leger føler 

dette som problematisk. På den ene siden fungerer de som portvoktere på samfunnets 

vegne og skal begrense tilgangen til velferdsgodet uførepensjon. På den andre siden 

skal de ta vare på pasientens interesser og handle i samsvar med det man anser som 

pasientens beste, beskrevet som advokatrollen (Mykletun 2006).  

 

6 år på rad har Norge blitt rangert som det beste landet å bo i av FNs 

utviklingsprogram (UNDP). Rangeringen skjer på bakgrunn av inntektsnivå, 

utdanningsnivå og levealder (UNDP). I internasjonal sammenheng er Norge et 

velstandssamfunn med unike pensjonsordninger. Nordmenn som mister sin arbeids- 

og inntektsevne er sikret økonomisk trygghet gjennom uføreytelser. Dette er et gode 

som skaper trygghet for den norske befolkningen. Men det er også relevant å stille seg 

undrende til at uførepensjonering er så utbredt her. Kan det i noen tilfeller være 

uttrykk for raske løsninger, både fra samfunnets og enkeltmenneskets side? (OECD 

2007). 

 

Mens alt tyder på at den norske befolkningens helsetilstand bare blir bedre og bedre, 

ser man en økning i antall personer som mottar en uføreytelse (varig uførepensjon og 

tidsbegrenset uførestønad). Ved utgangen av juni 2007 var 330 435 personer 

mottakere av en uføreytelse, 6417 flere enn ved utgangen av juni 2006. Antall 

personer med uføreytelse økte med 2% fra juni 2006 til juni 2007. I 1998 var 8,8 % av 

befolkningen i arbeidsfør alder mottakere av uføreytelse. I 2007 har dette tallet steget 

til 11 %. Arbeids- og velferdsetatens utgifter til uføreytelser økte fra 1. kvartal 2006 

til 1. kvartal 2007 med 6,8 %, til 24,9 milliarder kroner (NAV 2007). 

 

Særlig bekymringsfullt er en vekst i antall unge uførepensjonister. En studie av 

Gogstad og Bjerkedal (2001) viser en sterk økning i uførepensjonering av unge under 

35 år i 1990-årene. Flere unge blir uførepensjonert med psykiatriske diagnoser, men 



 6 

de psykiatriske karakteristikker og betegnelser er ofte ufullstendige og uklare. 

Saksgangen i svært mange av disse tilfellene ble funnet å være mangelfulle eller 

ufullstendige. Det forelå ufullstendig psykiatrisk diagnose/karakteristikk, 

spesialistuttalelser manglet, legeerklæringene var meget kortfattige eller manglet og 

funksjonsbedømmelse manglet. Attføringsforsøkene var i disse sakene også særlig 

kortvarige eller ustrukturerte. I flere tilfeller tok trygdekontoret avgjørelsen på tvers 

av sakkyndiges råd. Saksgangen i mange av disse sakene synes også å ha vært svært 

forenklet. 

 

Man ser også en økning i antall uførepensjonerte med funksjonelle somatiske lidelser. 

Funksjonelle somatiske lidelser brukes som klinisk betegnelse for tilstander 

kjennetegnet ved biomedisinsk uforklarlige somatiske symptomer som forårsaker 

subjektiv lidelse. Eksempler på slike tilstander er irritabel tarm-syndrom, ikke-

ulcusdyspepsi, matvareintoleranse, kronisk tretthetssyndrom, utbrenthet, fibromyalgi, 

somatoform smertelidelse, nakkesleng, vertigo, afoni, kroniske underlivssmerter, 

ikke-kardielle brystsmerter m.m. (Malt, tidsskriftet). Av de nye uførepensjonistene i 

år 2000 hadde 6,3 % en funksjonell lidelse, to tredeler av disse hadde diagnosen 

fibromyalgi (Brage 2002). I tidligere trygdelovgiving var ytelser som sykepenger, 

rehabiliteringspenger og uførepensjon begrenset til tilstander med objektive, 

observerbare tegn til sykdom. De siste årtier har det gradvis kommet en økende aksept 

for at også funksjonelle lidelser kan gi rett til ytelser. I følge Brage (2002) er 

funksjonelle lidelser, særlig fibromyalgi, et betydelig problem for trygden. En sterkere 

vektlegging av ressurser og funksjon, istedenfor sykdom, vil gi bedre oppfølging for 

disse pasientene. Det er også relevant å anta at en vektlegging av ressurser og 

funksjon vil gi bedre livskvalitet for enkelte på sikt. 

  

Den sterke økningen i antall uførepensjonister er en stor utgiftspost for samfunnet, 

både direkte men også pga tapt arbeidskraft og skatteinntekter. Det kan dessuten 

synes som en lite optimal situasjon for den enkelte. Å gi et menneske uførepensjon 

kan i enkelte tilfeller betraktes som en enkel løsning istedenfor å legge forholdene til 

rette for at også de med redusert arbeidskapasitet kan bidra i arbeidslivet. Dette 

gjelder spesielt i de tilfeller hvor saksgangen er mangelfull. En betydelig andel av de 

unge uførepensjonistene oppgir at de føler seg mer ensomme og at de kjeder seg mer 

etter at de ble uføretrygdet enn før de ble uføretrygdet. Noen opplever dårligere 
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velvære og dårligere selvtillit etter uførepensjoneringen, andre sier at velvære og 

selvtillit har blitt bedre etter at de fikk uføretrygd. Det er likevel flere som sier at de 

har fått det dårligere enn bedre (Blekesaune 2005).  

 

Avslagsprosenten for uførepensjon var jevnt avtagende i alle aldersgrupper i perioden 

1999-2002. Diagnosefordelingen på avslagene på de to kjønn fulgte samme mønster 

som diagnosene på innvilgede nye uførepensjoner. For kvinnene har det vært en liten 

forskyving fra ”muskel og skjelett” til ”psykisk lidelse”. Hoveddiagnosegruppene er 

muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Av de som får avslag er det for begge 

kjønn sykdommer i muskel- og skjelettsystemet som er den største diagnosegruppen. 

For kvinner er undergruppen reumatisme/myalgi (fibromyalgi) ca seks ganger så stor 

som hos mennene. Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen for begge 

kjønn. Mennene har imidlertid en vesentlig større andel innen denne gruppen (RTV 

2003). 

 

Vi ønsket å sette oss inn i uførepensjonsordningen, da vi ser på økningen i andel 

uførepensjonerte i befolkningen, og da særlig de unge, som bekymringsfull. Både på 

grunn av betydningen det har for samfunnet og enkeltmenneskene at en stadig større 

andel merkes arbeidsuføre, og på grunn av tapt arbeidskraft som Norge vil komme til 

å ha et stort behov for (Lund 2003). En må anta at en del av uførepensjonistene har en 

viss restarbeidsevne, og at en tilværelse som uførepensjonist da vil være lite 

tilfredsstillende. Antagelsen er basert på at antallet uførepensjonister innen en 

diagnosegruppe kan øke, mens selvrapporterte lidelser innen samme gruppe 

reduseres, slik at sykeligheten kanskje ikke er økt i seg selv, men kun i forhold til 

stadig økte krav i samfunnet og arbeidslivet (Lian 2001). Er arbeidsmarkedet i dagens 

samfunn så innrettet mot krav til produktivitet, effektivitet, omstillingsevne og 

kompetanse og at det ikke har rom for mennesker som ikke har mulighet til å prestere 

maksimalt? I så fall har samfunnet mistet en del av de humanistiske verdier som 

velferdsstaten står for.  
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2.1. Hypoteser og spørsmål 
 

Vårt hovedfokus i denne oppgaven er uførepensjon: Vi ønsker å presentere ordningen 

i Norge i dag, samt å se nærmere på den uførepensjonerte delen av befolkningen og 

årsaker til uførepensjon.  I tillegg vil vi finne data for og sammenlikne de nye 

uførepensjonistene i 1993 og 1997 og de som fikk avslag samme år, med det som 

utgangspunkt at det er en forskjell på disse gruppene utover innvilging/avslag. 

 

Vi har derfor formulert tre spørsmål vi søker å svare på: 

 

1. Hvem er uførepensjonistene? 

 · Hvem er uførepensjonistene nå? 

· Hvem var i 2004 uførepensjonistene sammenliknet med den norske 

befolkningen i samme aldersgruppe? 

 

2. Hvem er de nye uførepensjonistene? 

 · Hva er risikofaktorene for uførepensjon? 

 · Oversikt over nye uførepensjonister i 1993 og 1997 ut fra kjønn, 

aldersgrupper, sivilstatus, diagnoser og inntekt. Er det noen forskjell på 

innvilgede søknader disse to årene? 

 

3. Hvem får avslag på uførepensjon? 

 · Oversikt over avslag på uførepensjon i 1993 og 1997 ut fra kjønn, 

aldersgrupper, sivilstatus, inntekt, diagnose og begrunnelse for avslag. Er 

det noen forskjell på avslagene disse to årene, og er det en forskjell på de 

som får innvilget og de som får avslag? 
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3. Metode 
 

3.1. Kilder til teorikapittelet 
 
Da utgangspunktet for oppgaven var å få en oversikt over uføreytelser i Norge, har vi 

begrenset litteratursøket til å omfatte i hovedsak norske artikler. Vi har således i 

hovedsak benyttet Bibsys til våre søk på ”uførepensjon”, ”unge uføre”, ”uføretrygd” 

og ”uførepensjon/trygd og funksjonelle lidelser”. Artiklene vi fant dannet vårt 

kunnskapsgrunnlag om hvem i dag som mottar uføreytelser, risikofaktorer for 

uføreytelser, samt noe om utvikling over tid. Dette har vi oppfattet å være et godt 

grunnlag for å lære om uførepensjonssituasjonen i dag, samt et godt supplement til 

rene talldata fra SSB og NAV.  

 
 

3.2. Data til resultatkapittelet 
 
Hoveddelen av informasjon til vår oppgave ønsket vi å hente fra Forløpsdatabasen 

Trygd. FD trygd ferdigstilles hvert år av Statistisk Sentralbyrå. Det er en 

forløpsdatabase med opplysninger om hvert enkelt individs trygdeforhold. Disse 

registreringene kan settes sammen til individuelle hendelses- eller forløpshistorier 

(forløpsdata), og aggregeres over en gruppe av individer eller en hel populasjon. 

Dataene i FD-trygd bygger på opplysninger i administrative registre og 

statistikkregistre som er dannet på grunnlag av registerdata.  

 

Ikke alle registre er oppdatert for hele perioden FD-trygd har data for, det vil si 1992-

2004. Da vi ønsket å se på variabelen inntekt, var første mulige år for dette 1993, 

siden det ikke finnes noe tidligere registrering. Avslagene er kun registrert fram til 

1997, noe som først ble kjent etter vi fikk tilgang til FD-trygd-filene. 1997 ble dermed 

det seneste året vi kunne velge, med tanke på problemstillingen å sammenlikne de 

som får innvilget og de som får avslag på sin søknad om uførepensjon.  

 

Det ble søkt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS om tillatelse til å bruke 

personopplysningene fra FD-trygd. Dette ble godkjent den 27.07.06. 
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Alle variablene brukt i våre tabeller er programmert ut fra data i FD-trygd.  

Våre variabler: 

 

Kjønn  er fra SSB kodet ut fra fødselsnummeret. 

Alder  er regnet ut fra fødselsår, som er oppgitt i det opprinnelige datasettet fra 

SSB (kodet fra fødselsnummeret). 

Sivilstand var opprinnelig ordnet i to variabler, en for endring av sivilstand og en 

for dato endringen skjedde. Disse er slått sammen til ny variabel, 

Sivilstand1993, -1997 og -2004, som er en oversikt over nyeste endring 

av sivilstand for aktuelle år. 

Medianinntekt er regnet ut med utgangspunkt i variabelen som viser samlet 

inntekt (yrkesinntekt + kapitalinntekter + ytelser fra folketrygden + 

tjenestepensjon + dagpenger) for personer mellom 18 og 66 år og ordnet 

for årene 1993, 1997 og 2004.  

Diagnose var fra SSB ordnet i to variabler, en for endring av diagnose og en for 

dato endringen skjedde. Diagnosene var oppgitt med ICD9- eller ICD10-

kode (sistnevnte fra 1.1.1998). Disse er slått sammen i én variabel for 

hvert år en diagnose ble stilt (alle diagnoser stilt i 1993, i 1994 osv). 

Disse variablene ble så slått sammen igjen, slik at ’sum_diagnose1997’ 

er diagnoser stilt i 1997, og dersom det ble stilt noen diagnose i 1997, 

brukes verdien fra 1996, og tilsvarende for tidligere år. Disse ’sum-

variablene’ viser nyeste endring av diagnose for aktuelle år. I 

krysstabellene i SPSS er det tatt utgangspunkt, både for  søkerne i 1993 

og 1993, i ’sum_diagnose2004’, for å få færrest ’missing’ på diagnosene. 

Det har tatt tid fra den dato søknaden ble fremstilt, til det faktisk er stilt 

en diagnose, og ved å bruke de seneste diagnosene, håpet vi å få færrest 

’missing’. En feilkilde blir jo da diagnoser satt senere enn søknaden, 

men vi håper og tror dette vil gjelde de færreste; at det er satt en ny 

diagnose på uførepensjonssøknad etter den faktiske innvilgingen. I 

tillegg er diagnosene gruppert.  

Diagnosegruppene: ”Psykiatri” favner psykoser, bipolare lidelser, demens, 

schizofreni, mental retardasjon, spiseforstyrrelser og annen psykiatri. 
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 ”Psykiatri lett” er det som er klassifisert som nevrotiske lidelser og lette 

personlighetsforstyrrelser, tilpasningsforstyrrelser og nevrasteni. 

 ”Muskel” er muskel- og skjelettlidelser, herunder artritter, skader og 

andre. 

 ”Muskel lett” er uspesifiserte bindevevssykdommer, artrose, uspesifikke 

leddsmerter, smerter, tendinitter og seneffekter av skader. 

 ”Symptomdiagnoser” er de som i ICD-9 er beskrevet om ”symptomer, 

tegn og dårlig definerte tilstander”, i tillegg til funksjonelle 

fordøyelseslidelser og uspesifisert hodepine (migrene er gruppert under 

”annet”). 

 ”Annet” er en sekkebetegnelse som favner om indremedisin, nevrologi, 

øye/øre-nese-hals, hudlidelser, medfødte invalidiserende tilstander og så 

videre. 

Nye uførepensjonister i 1993 og 1997 er laget ved å koble pensjonsstatus (tilgang) 

opp mot dato for endringen i henholdsvis 1993 og 1997. 

Uførepensjonister i 2004 er laget ved å koble pensjonsstatus (tilgang/avgang) og 

dato for endring av pensjonsstatus sammen i en ny variabel, som 

inneholder siste status registrert for perioden 31.12.1991 – 31.12.2004 

(første og siste registreringstidspunkt i FD-trygd). 

Avslag er laget med utgangspunkt i kravdato for søknad om uførepensjon, 

vedtaket kan altså ha blitt fattet lenge etter det ble søkt. Avslagene er 

koblet opp mot egen variabel for diagnose (på grunn av organiseringen 

det opprinnelige datasettet fra SSB). Diagnosene er så gruppert etter 

samme mønster som diagnosene for innvilget uførepensjon. Avslagene 

er også koblet opp mot variabelen avslagskategori som er tatt uendret fra 

SSB. 
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4. Teoretisk rammeverk 
 

4.1. Fakta om uførepensjon 
 

Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon skal sikre inntekt for personer som har fått 

sin inntektsevne eller arbeidsevne langvarig eller varig nedsatt på grunn av varig 

sykdom, skade eller lyte. Inntekts-/arbeidsevnen må være nedsatt med minst 

halvparten. 

 

Tidsbegrenset uførestønad ble innført som en ny ytelse fra 1. januar 2004. Denne skal 

gis til personer som fyller vilkårene for uførepensjon, men hvor det etter en 

helhetsvurdering ikke er usannsynlig at inntektsevnen kan bedres. Ytelsen kan gis fra 

1 til 4 år og er særlig aktuell ved gradert uførhet. Formålet med tidsbegrenset 

uførestønad er å stimulere personen til å komme i yrkesaktivitet igjen. I 

stønadsperioden skal NAV følge opp vedkommende for å vurdere om arbeidsevnen 

kan bedres. Tidsbegrenset uførestønad skal i utgangspunktet gis til alle som har en 

viss arbeidsevne i behold. Ytelsen skal også vurderes for personer som er helt 

arbeidsuføre på søknadstidspunktet dersom det med tiden vil kunne skje en bedring av 

arbeidsevnen. Det stilles ikke noe krav om deltakelse i medisinsk rehabilitering eller 

yrkesrettet attføring (Mæland 2006). 

 

Uførepensjon er ment å være en varig ytelse, og vil som oftest løpe til personen får 

alderspensjon, eller ut vedkommendes levetid. I de senere år har det vært lagt økende 

vekt på å legge forholdene til rette for å motivere uførepensjonister som er i stand til 

det, til å komme tilbake til yrkeslivet, eventuelt kombinere uførepensjon og arbeid. 

 

Nedre aldersgrense for rett til tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon er 18 år.  

 

Regler om uføreytelser er nedfelt i Folketrygdloven kapittel 12. 

 

§ 12-6. Sykdom, skade eller lyte. Krav til årsakssammenheng: 

Det er et vilkår for rett til ytelser at vedkommende har varig sykdom, skade eller lyte. 

Det legges til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig 
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anerkjent i medisinsk praksis. Sykdomsbegrepet er dynamisk i den forstand at 

innholdet vil forandres over tid i samsvar med utviklingen innenfor medisinsk 

forskning og praksis. Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til ytelser. Den 

medisinske lidelsen skal ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og 

grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen.  

 

§ 12-5. Hensiktsmessig behandling og attføring: 

Det er et krav om at hensiktsmessig behandling og attføring er forsøkt for å bedre 

inntektsevnen eller arbeidsevnen, det vil si, foreligger det et unyttet 

attføringspotensial. Med behandling menes medisinske tiltak som har til formål å 

bedre personens helsetilstand, mens attføring henspeiler på yrkesrettede tiltak som har 

til hensikt å bedre arbeidsevnen. Vurderingen skal ta utgangspunkt i personens alder, 

evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter.  

 

Attføring skal være forsøkt, med mindre åpenbare grunner tilsier at det ikke er 

hensiktsmessig, når: 

- den som søker er under 35 år. 

- den som søker er under 45 år med diagnose muskel- og skjelettlidelser eller 

lettere psykiske lidelser. 

 

Hvis inntektsevnen bedres, kan tidsbegrenset uførestønad reduseres inntil 20 %. 

Tilsvarende gjelder for uførepensjon etter arbeidsforsøk med hvilende pensjonsrett. 

 

Beregning av tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon: 

Ved uførhet mellom 50 og 100 % skal ytelsene graderes i intervaller på 5 %. 

Tidsbegrenset uførestønad utgjør 66 % av beregningsgrunnlaget, som er 

pensjonsgivende inntekt inntil 6 G siste kalenderår, eventuelt gjennomsnitt av de siste 

3 kalenderår. Minste årlige ytelse er 1,8 G. Det kan gis et behovsprøvd barnetillegg på 

0,4 G for hvert forsørget barn under 18 år. Uførepensjon beregnes i prinsippet som 

ved alderspensjon. 

 

For unge uføre født etter 1940 kan det på visse vilkår gis garantert tilleggspensjon. 

Garantiordningen sikrer at fødte og unge uføre får pensjonsytelse utover 
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minstepensjon. For at den garanterte tilleggspensjon skal kunne gis, må sykdommen, 

skaden eller lytet være av en slik art og grad at den har medført uførhet før fylte 26 år. 

 

Ved uførhet og yrkesrelaterte skader/sykdommer gjelder Folketrygdens 

yrkesskadedekning, ofte i kombinasjon med arbeidsgivers yrkesskadeforsikring, og 

ytelsene er ofte bedre enn for ikke-yrkesrelaterte lidelser (Lund, 2003). 

 

 

4.2. Saksgangen 
 
Det er i prinsippet personen det gjelder som setter frem et krav om en ytelse fra 

folketrygden.  Personen selv skal sette frem sitt krav på fastlagt kravskjema. NAV-

kontorene skal ved behov hjelpe til med utfyllingen. 

 

Legen kan fungere som rådgiver for pasienten, men har ingen rett til å handle på 

vegne av pasienten, for eksempel ved søknad eller anke. Legen har heller ikke 

avgjørelsesmyndighet ved søknad om ytelser fra trygden. Det er NAVs organer som 

fatter vedtaket om en stønad gis eller ikke. 

 

Den som setter frem kravet, plikter å gi de opplysninger som er nødvendige og 

eventuelt la seg undersøke av lege. NAV har videre rett til – uten hinder av 

taushetsplikt – å innhente nødvendige opplysninger fra behandlingspersonell, 

arbeidsgiver, offentlig myndighet, forsikringsselskap og privat pensjonsordning. 

 

Når et krav er fremsatt, gjelder forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. 

Det innebærer blant annet at NAV har en veiledningsplikt, at kravet skal behandles 

uten ugrunnet opphold, og at NAV skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før 

vedtak treffes. Videre skal vedtaket begrunnes. 

 

NAV-kontorenes vedtak kan påklages til NAVs klage/ankeenhet i hvert fylke. 

Vedtak i klagesaker kan ankes inn for Trygderetten. Anken må vanligvis settes frem 

innen 6 uker etter at melding om NAVs vedtak er mottatt. Anken settes frem ovenfor 

NAV-kontoret, som skal være behjelpelig med å formulere den skriftlig. En anke kan 
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først settes frem for Trygderetten etter at NAVs klage/ankeenhet har overprøvd saken. 

Det er disse som skal tilrettelegge saken og oversende den til Trygderetten. 

 

Domstolene kan prøve lovligheten av Trygderettens kjennelser (Mæland 2006). 

 

 

4.3. Uførepensjon i et historisk perspektiv 
 

4.3.1. Ulykkestrygd og Lov om uføretrygd  

Fram til 1936 var ulykkestrygden eneste form for uførepensjonering. Ordningen var 

begrenset til spesielle yrkesgrupper med stor ulykkesrisiko. Det var et vilkår at 

stønadsmottakeren var blitt skadet i arbeidsulykke. I 1936 kom imidlertid lov om 

hjelp til blinde og vanføre som omfattet personer med alvorlige og varige 

funksjonshemminger. Trygdeordningen for blinde og vanføre ble avløst av en generell 

Lov om uføretrygd i 1961. For å ha rett til uførepensjon etter Uføretrygdloven måtte 

det foreligge alvorlige og varige, objektivt registrerbare symptomer på sykdom, skade 

eller lyte. Dette innebar at personens subjektive angivelse av symptomer måtte kunne 

påvises gjennom medisinske undersøkelser. Vilkåret om alvorlig og objektivt 

registrerbar sykdom ble praktisert strengt den første tiden. Mange fikk avslag fordi de 

medisinske inngangsvilkårene ikke var oppfylt. Etter hvert skjedde det en viss 

liberalisering av praksis der en i større rad tok hensyn til individuelle forhold 

(Kjønnstad 1995). 

 

Uføretrygden av 1961 omfattet alle i yrkesaktiv alder og var ikke økonomisk 

behovsprøvd. Ytelsen var på samme nivå som alderstrygden og var uavhengig av 

tidligere inntekt. 

 

4.3.2. Lov om folketrygd 

I 1967 ble Lov om uføretrygd avløst av Lov om folketrygd. Hovedtrekkene i 

regelverket som da ble fastlagt, gjelder fortsatt. Med Folketrygdloven ble 

uførepensjonen gjort inntektsavhengig, mens personer uten tidligere inntekt ble sikret 

minstepensjon. Uførebegrepet ble vurdert på nytt og en sløyfet vilkårene om objektivt 
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registrerbare symptomer og at lidelsen skulle være av en viss 

størrelse/alvorlighetsgrad, mens vilkåret om at uførheten må skyldes sykdom, skade 

eller lyte ble beholdt. 

 

Sløyfing av kravet om ”objektiv registrerbarhet” og ”alvorlighet” førte til en vesentlig 

utvidelse av uførebegrepet. Blant annet ble lettere psykiske problemer omfattet av den 

nye loven. Tilstander som alkoholisme og narkomani var derimot fortsatt ikke 

godkjent som uførhetsårsak. Utover på 1970- og 1980-tallet skjedde det en gradvis 

utvidelse av det medisinske sykdomsbegrepet, og den sterke veksten i antallet nye 

uførepensjonister hadde trolig sammenheng med en mer liberal praktisering av det 

medisinske inngangsvilkåret (NOU 2007:4). 

 

Etter en trygderettskjennelse i 1976 ble alkoholisme likestilt med sykdom og kunne gi 

rett til uførepensjon.  

 

4.3.3. Innskjerpinger av vilkår for trygdeytelser i 1991 

De medisinske vilkårene for å få trygdeytelser ble innskjerpet på begynnelsen av 

1990-tallet. Bakgrunnen for innstrammingen var blant annet den sterke veksten i 

uføretilgangen på 1980-tallet, som en mente hadde sammenheng med en utvidelse av 

sykdomsbegrepet. Den medisinske og rettslige avgrensningen mellom sykdom og 

tilstander som følger av en vanskelig livssituasjon ble ansett som problematisk. En 

lovendring i 1991 førte til en innskjerping av kravet om årsakssammenheng mellom 

den medisinske lidelsen og nedsatt arbeids-/inntektsevne. Det ble lovfestet hvilke krav 

som skulle stilles til sykdom, skade eller lyte for å få uførepensjon. Ingen diagnoser 

ble utelatt, men for lidelser uten objektive diagnostiske funn, var de medisinske 

vilkårene for uførepensjon bare oppfylt dersom det forelå en bred medisinskfaglig 

enighet i det enkelte tilfellet (RTV 1999). 

 

4.3.4. Senere endringer 

En prinsippkjennelse i Trygderetten i 1994 førte til ny lovendring i 1995. Forskriften 

fra 1991 ble opphevet, og lidelser uten objektive funn ble igjen akseptert som 

grunnlag for innvilgelse av uførepensjon uten noe tilleggskrav om at det måtte 
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foreligge bred medisinskfaglig enighet. Det ble presisert i loven at sosiale og 

økonomiske problemer ikke gir rett til uførepensjon. 

 

Fra 1998 ble de medisinske vilkårene for å få garantipensjon som ung ufør strammet 

inn. Det ble stilt vilkår om at det skal foreligge en alvorlig og varig sykdom, skade 

eller lyte som er klart dokumentert for å bli omfattet av ordningen.  

 

Etter inngåelsen av IA-avtalen i 2001 har funksjonsbegrepet stått sentralt. I 

sykepengeregelverket er det tatt inn bestemmelser om at vurderingen av 

arbeidsuførheten skal ta utgangspunkt i en funksjonsvurdering. I 2005 ble det 

presisert i uføreregelverket at det ved behandling av krav om uføreytelse skal 

foreligge dokumentasjon om at funksjonsevnen har vært vurdert av lege eller annet 

fagpersonell. 

 

 

4.4. Velferdsstaten Norge 
 

Velferdsstat er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres 

sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte til 

utdannelse, trygder ved sykdom eller fattigdom og pensjon. Et politisk mål er å oppnå 

en viss grad av sosial og økonomisk utjevning (Caplex). Hvor omfattende 

velferdsstaten er, varierer fra stat til stat, men de fleste industrialiserte land må sies å 

være velferdsstat i en eller annen form. En motsats til velferdsstaten er vekterstaten 

som påtar seg kun et minimum av offentlige oppgaver. Idealtypisk sett begrenser 

oppgavene seg til politi, rettsvesen og forsvar (Wikipedia).  

 

Den Norske Velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin 

størrelse og sin utpregede grad av universalisme. Grunnsteinen i den Norske 

Velferdsstaten er Folketrygden. Alle som bor eller jobber i Norge er pliktige 

medlemmer av folketrygden, og er dermed også beskyttet av den Norske 

Velferdsstaten.  
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Det er i Norge bred tverrpolitisk enighet om opprettholdelsen av velferdsstaten. 

Uenigheten dreier seg hovedsakelig om hvilket omfang og hva slags organisering 

velferdsstaten skal ha. En typisk problemstilling er om velferdsoppgaver skal løses av 

offentlige eller private aktører. En annen typisk problemstilling er hvilke oppgaver 

som bør inngå i statens velferdsansvar (Wikipedia). 

 

Velferdsstaten Norge er basert på en universalistisk-egalitær ideologi: Tross all 

ulikhet i bakgrunn, evner og talenter menneskene imellom er alle mennesker like i 

verd, og de har samme rett til grunnleggende goder som utdanning, arbeid og helse 

(Henriksen, 2000). Denne likhetstanken i velferdsstaten er spesiell for de 

skandinaviske landene. Både stønadssystemet og skattesystemet har omfordeling av 

inntektene som mål. Systemet er bygd på individuelle rettigheter, og familien spiller 

en underordnet rolle som velferdsforsørger. Ytelsene er universelle og velferdsstaten 

er i hovedsak finansiert av generelle skatter. Dette i motsetning til den kontinentale og 

den angloamerikanske velferdsstaten. I den kontinentale velferdsstaten er rettighetene 

ofte knyttet til klasse, yrke eller status. Formålet med velferdssystemet er i stor grad å 

sikre inntektsnivået for tidligere yrkesaktive personer som ikke lenger kan arbeide. 

Familien har her hatt en tradisjonell viktig rolle som velferdsforsørger, og staten 

kommer inn når familien ikke lenger klarer å være forsørger. Ytelsene er avhengig av 

inntekt, og fokus er omfordeling over livsløpet. Den kontinentale velferdsstaten er i 

hovedsak finansiert av partene i arbeidslivet, og ikke gjennom skatter. I den 

angloamerikanske velferdsstaten er hovedformålet å gi innbyggerne en minstesikring, 

samtidig som man legger vekt på å få folk til å arbeide. Fokus i denne modellen ligger 

på fattigdom, ikke omfordeling. Markedet spiller en viktig rolle, enten ved at staten 

garanterer en minstesikring til alle og overlater resten til markedet eller ved at staten 

subsidierer private velferdsordninger. Nivået på ytelsene er relativt lavt for å motivere 

til arbeid. Ytelsene er relativt lave, enten behovsprøvd bare for de med størst behov 

eller ved at staten yter lave universelle overføringer (Esping-Andersen 1990). 

 

I følge Norsk Offentlig Utredning (NOU) 2007:4 vil en videreføring av dagens 

regelverk og aldersgrenser, og den demografiske utviklingen med lavere fødselstall og 



 19 

lengre levealder, medføre at færre i yrkesaktiv alder må finansiere ytelser til et økende 

antall eldre. Finansieringen av velferdsstaten vil få store utfordringer i fremtiden. 

 

 

4.5. Uførepensjon i lys av etisk teori 

 
I denne oppgaven har vi valgt å bruke de 4 etiske grunnprinsipper som grunnlag for 

diskusjon. Denne etiske retningen har vært en viktig retning i medisinsk etikk de siste 

25 år. Den synes dessuten relevant for å belyse den problematikken som denne 

oppgaven retter oppmerksomheten mot. 

 

Filosofen Tom L. Beauchamp og teologen James F. Childress regnes som 

grunnleggerne av den såkalte fireprinsippetikken. Dette er et medisinsk-etisk 

rammeverk som skal kunne brukes på tvers av politiske, religiøse og livssynsmessige 

barrierer og på tross av forskjeller i etiske grunnholdninger (Tranøy, 1991). 

 

De fire prinsippene er som følger: 

 

- Velgjørenhet – plikten til å tilveiebringe nytte og balansere nytte mot risikoer. 

- Ikke-skade – plikten til å avstå fra å forårsake skade. 

- Respekt for autonomi – plikten til å respektere autonome personers 

beslutningsevne. 

- Rettferdighet – plikten til likefordeling av nytte og risikoer. 

 

Det er verd å merke seg at prinsippene sees på som plikter og prima facie-normer som 

søkes individuelt spesifisert og balansert i forhold til hverandre i møtet med konkrete 

moralske problemer. Slike normer forteller oss hvordan vi bør handle, såfremt de ikke 

motvirkes av andre og like gyldige normer. De gjelder altså ”ved første øyekast” 

(primus = først, facies = ansikt, utseende). Prima facie prinsipper skiller seg fra 

absolutte etiske prinsipper, som f.eks. utilitarismens nytteprinsipp eller Kants 

kategoriske imperativ, ved at de på tross av sin moralske relevans kan settes til side 

(Wyller, 1996). At et prinsipp er prima facie, innebærer med andre ord at man alltid er 

forpliktet til å følge prinsippet med mindre det oppstår strid mellom flere prinsipper. 
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Når slike situasjoner oppstår, må man derfor avveie eller balansere prinsippene i 

forhold til hverandre for å finne ut hva som er ens plikt å gjøre, alt tatt i betraktning 

(Solbakk, 2000). 

 

Dersom man er nødt til å sette et prinsipp til side, er det visse krav til hvordan det skal 

gjøres: 

1) Det moralske målet som fordrer at et prima facie-prinsipp settes til side, må 

være realistisk og oppnåelig. 

2) Tilsidesettelsen av et prima facie-prinsipp må være nødvendig, slik at det ikke 

finnes noe alternativ, alt tatt i betraktning, som etisk sett er å foretrekke i 

situasjonen. 

3) Det må tilstrebes en minimalisert form for tilsidesettelse. 

4) Aktøren må søke å minimalisere effekten av tilsidesettelsen. 

                                                                                          (Solbakk, 2000) 

 

Vi vil nå se på uførepensjon i lys av disse 4 etiske grunnprinsipper: 

 

4.5.1. Velgjørenhet 

Prinsippet om velgjørenhet har sin bakgrunn i den hippokratiske ed som leger avgir, 

om å gjøre hva de kan for å redde liv og lindre smerte. Velgjørenhet søker å fremme 

det som er godt for den andre, fordi det er godt for den andre (Henriksen, 2000). 

Hensikten med uførepensjon er ”å gjøre vel”. Det skal være et sikkerhetsnett for de 

som har mistet sin arbeids- og inntektsevne grunnet sykdom, skade eller lyte. Det 

gjenspeiler verdier i samfunnet om å ta vare på de svakeste. Samfunnet som helhet tar 

ansvar for å forsørge de som ikke har mulighet til å gjøre det selv. Det kan imidlertid 

sette spørsmålstegn ved om det i alle tilfeller er velgjørenhet å gi et menneske 

uførepensjon. Det kan være en stor overgang fra å være en bidragsyter i samfunnet til 

kun å bli en mer passiv mottaker. Mange uførepensjonerte har en restarbeidsevne som 

kunne vært nyttet (Odelstingsinnstilling nr.86 2002-2003).  Ville det ikke gjort mer 

vel å hjelpe disse til å finne et arbeide de kan klare, slik at bidragerrollen blir større 

enn mottakerrollen? Undersøkelser har vist at blant unge uføre føler mange seg mer 

ensomme og har dårligere selvtillitt etter å ha fått uførepensjon, kontra før 

(Blekesaune 2005). I den forbindelse kan man stille seg spørrende til, om 



 21 

uførepensjonering i noen tilfeller er uttrykk for unnlatenhet og enkle løsninger 

istedenfor velgjørenhet?  

 

 

4.5.2. Ikke-skade 

Prinsippet ikke-skade har mange likhetstrekk med prinsippet velgjørenhet. Formålet 

med uførepensjonering er absolutt ikke å skade. Formålet er å gjøre vel. Men som 

nevnt i avsnittet over, kan uførepensjon i enkelte tilfeller føre til tilsidesetting av 

individer.  De oppnår en økonomisk trygghet, men kan oppleve følelse av å være en 

belastning for samfunnet. Ifølge Blekesaune føler mange ensomhet, kjedsomhet og 

lavt selvbilde etter at de har blitt uførepensjonert. Dermed kan en tenke seg at det 

finnes tilfeller hvor attføring og rehabilitering bør satses mer på, da de vil oppfylle 

velgjørenhets- og ikke-skade-prinsippene i større grad enn uførepensjonering. 

 

 

4.5.3. Respekt for autonomi 

Autonomi er retten til selvbestemmelse. Prinsippet om autonomi sier at enhver person 

er ukrenkelig, ut fra tanken om personens iboende verd. Mennesket fremstår her som 

et selvlovgivende vesen, med bestemmelsesrett over sitt eget liv og sin egen skjebne 

(Henriksen, 2000). For å få uførepensjon må visse objektive medisinske kriterier være 

oppfylt. Det holder ikke å selv ønske å bli uførepensjonert. Dette er viktig fordi 

uførepensjoneringen står for en betydelig utgiftspost, og for at denne ordningen skal 

kunne bestå må det være en begrensning i hvem som får ytelsen, og begrensningen 

må overprøve enkeltindividets autonomi. Det er derfor praktisk umulig å innfri 

prinsippet om autonomi når det gjelder uførepensjon. 

 

 

4.5.4. Rettferdighet 

Prinsippet om rettferdighet sier at alle mennesker har krav på likebehandling, ut fra en 

forestilling om alle personers likhet i verd. Bare moralsk relevante forskjeller kan 

rettferdiggjøre forskjellsbehandling; dette skal hindre at personlige sympatier og 

antipatier får bestemme (Henriksen, 2000). Uførepensjonsordningen er rettferdig i den 

forstand at alle som oppfyller vilkårene for å få uførepensjon, skal få denne ytelsen 



 22 

dersom de ønsker det. For at noen skal ha rett til å få denne ytelsen, må andre ha plikt 

til å betale for den. Man kan da spørre seg om det er rettferdig å pålegge borgerne å 

måtte betale for dette, enten de vil eller ikke.  Nozick (1974) hevder at eiendomsrett 

til egne ressurser er en moralsk verdi i seg selv. Tvungne overføringer er å betrakte 

som tyveri, selv om formålet er å gjøre vel. Den amerikanske rettsfilosofen Dworkin 

hevder at en del av fordelingen av goder skyldes ulikheter i folks innsats. Noen kan 

foretrekke fritid framfor hardt arbeid og på grunn av dette havne blant de ”dårligst 

stilte”. Andre kan vise stor innsatsvilje og oppofrelse og av den grunn tilegne seg 

store økonomiske ressurser. Er det da riktig å ta ressurser fra den innsatsvillige for å 

begunstige den personen som foretrekker fritid framfor arbeid? Rettferdighet er et 

sentralt gode ved velferdsstaten og representerer et syn på menneskelig likeverd, og et 

prinsipp om at vi alle en gang kan bli syke og avhengige (NOU 2007:4). 

 

 

4.6. Uførepensjonistene – hvem er de? 
4.6.1. Kjønn 

Det har hele tiden vært en overvekt av kvinner blant uførepensjonistene. Med unntak 

av på midten av 1980-tallet har det vært en kontinuerlig vekst i kvinneandelen, og fra 

1980 til 2006 har andelen økt fra 51,6 % til 57,6 %. Etter 2000 synes det imidlertid å 

være en tendens til at fordelingen mellom kvinner og menn stabiliseres (NOU 

2007:4). Per 30.06.2007 er 12,9 % av kvinner mellom 18 og 67 år mottakere av en 

uføreytelse. Det tilsvarende tallet for menn er 9,2 % (NAV 2007). 

 

Bildet er mer sammensatt når vi ser på fordelingen blant nye mottakere av 

uføreytelser. Andelen menn blant nye uføre var høyere i en periode på midten av 

1980-tallet og i en periode på begynnelsen av 1990-tallet. Etter 1994 har imidlertid 

kvinner utgjort en større andel enn menn. Den relative nedgangen blant nye 

kvinnelige stønadsmottakere på begynnelsen av 1990-tallet må ses i lys av 

innstrammingen i de medisinske vilkårene i 1991. Endringen medførte en 

innskjerping av praksis, blant annet i forhold til såkalte ”diffuse” lidelser – lidelser 

hvor kvinner er overrepresentert (NOU 2007:4) 
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Det finnes flere forklaringer på at det er en høyere andel kvinner enn menn på 

uføreytelser, blant annet det at andelen kvinner i lønnet arbeid har økt i befolkningen 

(Krokstad 2002) At kvinner i større grad mottar uføreytelser, er kanskje ikke unaturlig 

sett i lys av at kvinner også har et høyere sykefravær. En lengre fraværsperiode er 

utgangspunktet for de fleste uføre. Som for sykefraværet, er årsakene til uførhet 

mange og sammensatte. En forklaring på forskjellen mellom kjønnene er trolig at 

kvinner og menn jobber i ulike yrker og næringer, og at de dermed utsettes for ulike 

belastninger og krav på arbeidsplassen. Blant annet er det langt flere kvinner i yrker 

innenfor helse- og sosialsektoren, en sektor som skiller seg ut med et langt høyere 

sykefravær enn øvrige sektorer. Videre er kvinner i større grad dobbeltarbeidende, det 

vil si at de tar større ansvar for husarbeid og omsorgsoppgaver enn menn. Andre 

forklaringer er knyttet til biologiske forskjeller og ulik sykdomsatferd. Det at kvinner 

blir tidligere uføre og har lavere dødelighet i alle årsklasser, bidrar til en høyere 

kvinneandel (NOU 2007:4) 

 

   

4.6.2. Alder 

Uføreandelen er langt høyere blant eldre enn blant yngre, noe som i stor grad kan 

forklares med at helsen svekkes med alderen. Per 30.06.2007 er 27,2 % av mottakerne 

av en uføreytelse i aldersgruppen 60-64 år. Det tilsvarende tallet for aldersgruppene 

45-49 år, 50-54 år, 55-59 år og 65-67 år er henholdsvis 10,1 %, 14,0 %, 19,8 % og 

10,3 %. I aldersgruppene 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år og 40-44 år finner vi 

henholdsvis 1,0 %, 1,7 %, 2,9 %, 5,0 % og 7,6 % av mottakerne av uføreytelser 

(NAV 2007). 

 

Både for kvinner og menn har uføreandelen økt betydelig i alle aldersklasser siden 

1980. Økningen var særlig sterk blant kvinner fra 1980 til 1990. Etter 1990 økte 

uføreandelene ytterligere for både kvinner og menn i aldersgruppene under 55 år. 

Økningen sent på 1990-tallet er forsøkt forklart blant annet ved at store barnekull fra 

etterkrigstiden har kommet i en alder med høy uførerisiko (Krokstad 2002). I 

aldersgruppene over 55 år var utviklingen for kvinner og menn imidlertid forskjellig. I 

disse aldersgruppene økte uføreandelen betydelig blant kvinner fra 1990 til 2006, men 

uføreandelen blant menn var lavere i 2006 enn i 1990 (NOU 2007:4). 
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Over tid har det vært en reduksjon i den gjennomsnittlige alderen til mottakere av 

uføreytelser. Fra 1980 til 2006 er gjennomsnittsalderen redusert fra 55,8 år til 53,8 år. 

Etter 2000 har det imidlertid vært en viss økning i gjennomsnittsalderen. I lys av de 

store etterkrigskullene, er det grunn til å tro at denne tendensen vil fortsette ennå noen 

år (NOU 2007:4). 

 

Den gjennomsnittlige alderen for nye stønadsmottakere er redusert fra 51,4 år i 2000 

til 49,7 år i 2006 (NOU 2007:4). 

 

Det har vært en betydelig økning i tilgangsraten i aldersgruppene under 50 år etter 

2000. For kvinner i aldersgruppen 20-24 år har det vært en økning i tilgangsraten på 

115% i perioden 2000-2006, og i aldersgruppene 25-29 år og 30-35 år en økning på 

henholdsvis 83 og 51 prosent. For menn er økningen i tilsvarende aldersgrupper på 

henholdsvis 59, 80 og 40 prosent. 

 

 

4.6.3. Unge uføre: 

Det har vært en sterk økning i uførepensjonering av unge mennesker under 35 år i 

1990-årene. Økningen var nær tredoblet i en rekke kommuner fra 1992 til 1997, og 

den viktigste årsak til uførepensjon var nervøse lidelser (Gogstad 2001). 

 

Fra 1992 til 2006 økte antall stønadsmottakere med ”ung ufør”-garanti fra 25 600 til 

47 600 personer, en vekst på 86 %. Gruppen utgjør vel 14 % av alle 

stønadsmottakerne. Det er noe flere kvinner enn menn som har denne garantien. Som 

andel av befolkningen har veksten av unge uføre vært på 75 %. En stor andel av 

stønadsmottakerne med ”ung ufør”-garanti har psykiske lidelser. Ca 62 % har en 

diagnose innenfor gruppen ”psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser”, hvor gruppen 

”psykisk utviklingshemming” utgjør 23 % og gruppen ”nevroser og atferds- og 

personlighetsforstyrrelser” utgjør 22 %. I underkant av 2 % er registrert med 

diagnosen ”psykiske lidelser pga rusmiddel- eller tablettbruk”. Videre har ca 11 % 

”sykdommer i nervesystemet” og 8 % ”medfødte misdannelser og kromosomavvik”. 
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En studie av nye uføre under 40 år i Hordaland (Gjesdal 2005), viste at kvinner med 

lav inntekt og muskel-/skjelettdiagnose, samt menn med psykiatrisk diagnose har økt 

risiko for uførepensjon. 

 

 

4.6.4. Sivilstand og antall barn under 18 år 

Vel halvparten av alle mottakere av uføreytelser er registrert som gift eller samboer 

ved utgangen av 2006. Det er en relativt større andel ugifte blant mannlige 

stønadsmottakere, mens kvinner følgelig i større grad er gift/samboende eller 

skilt/separert. 

 

I underkant av 13 % av mottakerne av uføreytelser har barn under 18 år. Andelen med 

barn er klart høyere for gruppen med tidsbegrenset uførestønad enn for de som mottar 

uførepensjon. Mottakere av tidsbegrenset uførestønad har i gjennomsnitt også flere 

barn.  

 

Av stønadsmottakerne som har barn har om lag 86 % ett eller to barn, mens om lag 

10% har tre barn. Det betyr at om lag 4 % av gruppen med barn har fire barn eller 

flere. Det er ingen store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder antall barn.  

 

Av gruppen med uførepensjon som hadde barn i 2006, mottok 59 % barnetillegg. 

Dette utgjør 6 % av mottakerne av uførepensjon. Vel 1 % av mottakerne av 

uførepensjon, eller i underkant av 4000 personer, mottok ektefelletillegg (NOU 

2007:4). 

 

 

4.6.5. Bosted 

Det er til dels store geografiske forskjeller i bruk av trygdeytelser i Norge. I 2006 

varierte andelen i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder fra 7,6 % i Oslo til 14,4 

% i Hedmark. Forskjellen utgjør nærmere 90 %. I tillegg til Oslo, skiller Akershus og 

Rogaland seg ut med en relativt lav uføreandel. Hedmark, Aust-Agder, Østfold, 

Telemark og de to nordligste fylkene har en relativt høy uføreandel. Demografi 
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forklarer noe av variasjonene mellom fylkene. Forhold knyttet til det lokale 

arbeidsmarkedet synes å være en viktig forklaringsfaktor (Westin 1990), men også 

sosiodemografiske forhold og utdanningsnivå har en viss betydning. Videre kan en 

del av forskjellene forklares med ulik kultur, normer og administrativ praksis, men 

dette er forhold det er vanskelig å tallfeste betydningen av. 

 

 

4.6.6. Utdannelse og yrke 

Sannsynligheten for å bli ufør avtar med utdanningsnivået (Dahl 2007): Nye 

mottakere av uføreytelser har gjennomgående lavere utdanning enn befolkningen 

generelt i alle aldersgrupper. I alle aldersgrupper er andelen nye uførepensjonister 

høyest blant personer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Videre har 

gruppen et lavere inntektsnivå og gjennomgående noen færre år i arbeidslivet enn 

befolkningen i tilsvarende aldersgrupper.  

I Krokstad (2002) er det regnet ut tilskrivbar befolkningsrisiko: Hvor stor andel av de 

nye uførepensjonistene som ikke hadde vært uførepensjonister, dersom de hadde hatt 

like liten risiko som de med høy utdanning. Tallene var 46 % av nye kvinnelige 

uførepensjonister og 52 % av de nye mannlige. 

 

En stor andel av de nye stønadsmottakerne i 2006 har arbeidet innenfor ”helse og 

sosiale tjenester”. Videre har mange bakgrunn innenfor næringsgruppene 

”varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet” og ”industri og bergverksdrift”. Skilles 

det mellom kvinner og menn, ser vi at det er nettopp ”helse og sosiale tjenester” og 

”varehandel” hvor de fleste kvinnene kommer fra – disse næringene utgjør 

henholdsvis 35 % og 16 %. De fleste menn kommer fra ”industri og bergverksdrift”, 

hvor gruppen utgjør 19 %. Liten kontroll over egen arbeidssituasjon og fysisk 

anstrengende arbeid er også vist å være ikke-medisinske risikofaktorer for 

uførepensjon (Krokstad 2002). 

 

Uføreandelen øker med alderen innenfor alle næringsgrupper. Om lag 71 % av de nye 

mottakerne under 25 år gjenfinnes ikke i Aa-registeret, en oversikt over alle 

arbeidsforhold i Norge, noe som indikerer at mange i denne aldersgruppen aldri har 

vært i arbeid (NOU 2007:4). 
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4.6.7. Inntekt 

I følge NOU 2007:4 har nye mottakere av uføreytelser i 2005 færre opptjente 

pensjonspoeng sammenliknet med befolkningen i samme aldersgruppe. Forskjellene 

er størst i aldersgruppene 30-49 år. En relativt stor andel av de uføre har under to 

pensjonspoeng i gjennomsnitt, dvs. at de hittil har hatt en årsinntekt på ca 180 000 

kroner. En relativt liten andel av nye mottakere av uføreytelser har hatt en årsinntekt 

på ca 300 000 kroner. Her er forskjellene mellom nye mottakere av uføreytelser i 

2005 og befolkningen totalt størst i aldersgruppene 30-59 år, mens det ikke er 

betydelige forskjeller i den eldste aldersgruppen. At lav inntekt er risikofaktor for 

uførepensjon har vært vist flere ganger tidligere (Gjesdal 2005, Krokstad 2002). 

 

Mulige forklaringer på forskjellene mellom nye mottakere av uføreytelser i 2005 og 

befolkningen generelt, er at uføre i større grad arbeider i lavinntektsjobber og i større 

grad har deltidsstillinger. Videre vet vi at de fleste som innvilges en uføreytelse har en 

kortere eller lengre periode med helserelaterte ytelser bak seg ved tilgang. De relativt 

små forskjellene i de eldste aldersgruppene indikerer at uføre i disse aldersgruppene i 

større grad har en ”normal” arbeidstilknytning/karriere før overgang til uføreytelsen 

(NOU 2007:4). 

 

Om lag 7 % av de uføre oppnådde høyere inntekt som ufør enn det de hadde som 

sysselsatt. Hele 24 % av de uføre med mer enn to barn har en kompensasjonsgrad på 

over 100 prosent (Fevang 2006). 

 

 

4.6.8. Diagnose 

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser og muskel-/skjelettlidelser og bindevev er de 

største diagnosegruppene blant mottakere av uføreytelser. I 2005 var ca to av tre uføre 

innenfor disse diagnosegruppene. Diagnosesammensetningen har vært relativt stabil 

over tid.  
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Diagnosegruppen psykiske lidelser utgjør 31 %. Innenfor denne diagnosegruppen er 

”nevroser og atferds- og personlighetsforstyrrelser” den største undergruppen; 

gruppen utgjør 15 % av alle mottakere av uføreytelser. Muskel- /skjelettlidelser utgjør 

33 %, hvor undergruppen ”ryggsykdommer” utgjør 14 %. Det er tydelige 

kjønnsforskjeller i dagnosesammensetningen. Kvinner har en høyere andel med 

muskel-/skjelettlidelser, mens menn har en høyere andel med diagnoser innen 

sirkulasjonssystemet, som f.eks. hjerte-/karlidelser (NAV 2007). 

 

I tillegg til kjønnsforskjeller i diagnosesammensetningen, er det store forskjeller 

mellom de ulike aldersgruppene. Grovt sett er det slik at andelen med muskel-

/skjelettlidelser og diagnoser innen sirkulasjonssystemet øker med alderen, mens 

andelen med psykiske lidelser og lidelser i nervesystemet reduseres med økt alder. 

Dette gjelder både for kvinner og menn. 

 

 

 

4.7. Årsaker til uførepensjonering 
 

Som beskrevet tidligere er det en stadig vekst i antall mottakere av uføreytelser. Dette 

til tross for at objektive mål på befolkningens helse bare blir bedre. Kriteriet for at en 

person får innvilget uførepensjon skal ifølge lovgivningen være varig nedsatt 

inntekts-/arbeidsevne grunnet sykdom, skade eller lyte. Hvis ikke befolkningen er 

blitt sykere, hva er da årsaken til denne økningen i uføreraten? Mye forskning har vist 

at andre faktorer også kan ha betydning for uførepensjonering. I det følgende kommer 

en oversikt over disse faktorer/årsaker. 

 

4.7.1. Demografi 

Demografi er ingen årsak til uførepensjonering i egentlig forstand. Den kan likevel 

sees på som en årsak fordi de ”egentlige” årsaker – for eksempel sykelighet – varierer 

med alder og kjønn. Økt andel kvinner i arbeidslivet og økt andel eldre i befolkningen 

bidrar til at det blir flere uførepensjonister. 
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Den sterke økningen av antall personer over 50 år siden midten av 1990-tallet har 

påvirket utviklingen i antall uførepensjonister. Nøyaktig hvor stor andel av veksten 

som kan tilskrives demografiske forhold finnes det imidlertid ikke noe fasitsvar på 

(NOU 2007:4). 

 

4.7.2. Befolkningens helsetilstand 

Ofte kan dårlig helse og sykdom påvises med objektive kriterier, slik som kreft, 

hjerteinfarkt og benbrudd. Andre helseproblemer kan derimot ikke konstateres ved 

objektivt registrerbare funn. Psykiske plager og muskel-/skjelettlidelser kommer ofte i 

denne kategorien. For mange helseplager, både de som kan konstateres med objektive 

funn og mer ”diffuse” lidelser, vil spørsmålet om en er for syk til å arbeide, være et 

spørsmål både om den enkeltes og om de ”andres” vurderinger. Hva som er dårlig 

helse er således ofte et spørsmål om hva som er sosialt akseptert, både i befolkningen 

og blant leger (NOU 2007:4). 

 

Målt ved utviklingen i dødelighet bedres befolkningens helsetilstand år for år. 

Forventet levealder for en 50-åring økte med 4 år for menn, og med 2,5 år for kvinner 

fra første del av 1980-tallet til 2005. Selvmordsraten kan være et summarisk mål på 

omfanget av svært alvorlige psykiske problemer. Etter en sterk økning i mange år 

fram til 1988, har selvmordsraten avtatt de senere årene. Antall selvmord pr. 100 000 

innbyggere var i 2002 på det laveste nivået siden 1979. Redusert dødelighet kan være 

et uttrykk for generelt bedre helse i befolkningen, noe som trekker i retning av økt 

arbeidsevne blant personer i yrkesaktiv alder, og dermed lavere behov for 

uførepensjon. På den andre siden kan redusert dødelighet skyldes lengre 

sykdomsperioder – folk lever lenger med sykdom enn før. Dette er tilfellet for kreft 

og hjerte-/karsykdommer. Videre kan redusert spedbarnsdødelighet innebære at flere 

med svak helse vokser opp. Sammenhengen mellom lavere dødelighet og behovet for 

uførepensjon, er derfor uklar (NOU 2007:4). 

 

SSB’s helse- og levekårsundersøkelser gir informasjon om utviklingen i 

befolkningens selvopplevde helse. For befolkningen under ett har den egenvurderte 

helsen vært tilnærmet uforandret i lang tid. Blant de i gruppen 45-64 år, der 

rekrutteringen til uførepensjon er høyest, er det en sterkere tendens til bedret 
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egenrapportert helse enn blant de som er yngre. Fra 1985 til 2005 økte andelen menn 

mellom 45 og 64 år som sier de har god eller meget god helse med fire prosentpoeng, 

mens økningen for kvinner var på fem prosentpoeng. Dette tilsier at det ut fra 

helsemessige forhold har blitt mindre behov for uførepensjon i perioden (NOU 

2007:4). 

 

4.7.3. Holdninger til helse og sykdom 

Mange mener at det gradvis har skjedd endringer i befolkningens holdninger til helse 

og sykdom. Sannsynligheten for å dø før alderdommen blir stadig mindre, men vi 

føler oss kanskje mer syke og sårbare. Frønes (2005) mer enn antyder at vår 

opptatthet av f.eks stress minst like mye er et rent kulturelt fenomen – tilskyndet av 

høyere inntekter og nye helsetilbud – som en reell økning i belastende arbeidsforhold 

og livsvilkår. Han relaterer disse utviklingstrekkene til endringer i holdninger og 

forventninger til livet generelt, samt sykeliggjøring av plager som det tidligere ikke 

var vanlig å oppfatte som helseplager. Tendensen anses å være tilskyndet av en 

økende opptatthet i mediene av helseproblemer og risikofaktorer. Hvilke 

behandlingstilbud som finnes og organiseringen av helsevesenet kan også påvirke 

hvor syke vi føler oss. Bedre teknologi i helsevesenet gjør at langt flere lidelser enn 

tidligere kan behandles. Ved å tilby økte behandlingsmuligheter kan således 

helsevesenet faktisk ”produsere” mer sykdom (NOU 2007:4). 

Rikstrygdeverkets ”holdning” til sykdom er også av betydning, idet innstramming av 

innvilging av uførepensjon til søkere med muskel-/skjelettlidelser, kan forklare 

økningen i antallet søknader med psykiatriske diagnoser (Lian 2001). Diffuse 

helsetilstander omdefineres ofte av trygdesystemet til en medisinsk diagnose for at et 

individ skal få innvilget uføretrygd (Claussen og Bruusgaard, sitert i Tveråmo, 2003). 

 

4.7.4. Forholdene i arbeidsmarkedet og arbeidslivet 

Bragstad m.fl. (2000) har i en studie funnet ut at det er en tendens til at uføretilgangen 

blant menn samvarierer med arbeidsledighetsraten. Jo høyere ledighetsrate, desto 

høyere aldersjustert uføretilgang. For kvinner fant de ikke denne sammenhengen. Det 

kan komme av at kvinner gjennomgående jobber i sektorer med andre – og trolig 

mindre – konjunktursvingninger enn menn.  
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Flere norske studier peker på at nedleggelser av enkeltbedrifter har ført til at ansatte i 

årene etterpå har hatt en overhyppighet av uførepensjonering. Westin (1990) viser, i 

en kjent studie av nedleggelsen av en sardinfabrikk på Askøy, at arbeidsledighet øker 

risikoen for uførepensjonering betydelig i løpet av en tiårsperiode. Studier av Moss 

Verft (Bjørndal m.fl., 1990) og Horten Verft (ECON, 1993) viser samme tendens. I 

Moss fikk 19 prosent av de som mistet jobben innvilget uførepensjon. I Horten var 

nesten halvparten av de ansatte over 50 år som mistet jobben, syke eller uføre 2-3 år 

etter nedleggelsen. 

 

Krogstad m.fl. (2002) fant at fysisk anstrengende arbeid og lav egenkontroll i arbeidet 

økte sannsynligheten for uførepensjon. 

 

4.7.5. Holdninger til arbeid og trygd 

Det synes ikke å være en entydig sammenheng mellom helse og evnen til å jobbe. 

Ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelser var det i 2006 454 000 personer eller 15 % av 

befolkningen mellom 16 og 66 år, som svarte at de hadde fysiske eller psykiske 

problemer av varig karakter som medførte begrensninger i deres daglige liv. Av disse 

var 46 % i jobb, og 45 % arbeidet deltid, mot 28 % i hele befolkningen. I 

levekårsundersøkelsen i 2002 svarte 1/3 av de som var 100 % uføre at de hadde god 

helse. Jobbens krav, graden av tilrettelegging, men også den enkeltes egne handlinger 

og motivasjon er viktig for om personer med helseproblemer, faktisk er i jobb. 

Forskere har derfor rettet søkelyset mot endringer i holdninger som en mulig kilde til 

økt sykefravær og uføretrygding (NOU 2007:4). 

 

Yngre, i aldersgruppen 15-39 år, viser dessuten mindre motivasjon til å være 

yrkesaktive (Tveråmo 2003). 

 

Flere observasjoner tyder på at sjenerøse ordninger med svak økonomisk belønning 

for å stå i jobb, kan ha redusert arbeidsorienteringen, og også kan ha bidratt til å senke 

kravene til hvor store helseproblemer som anses nødvendig for å få uførepensjon. 

Verdimålinger tyder på at det skjer vidtrekkende verdiendringer i Norge. Om disse 

endringene skyldes måten trygdeordningene har vært utformet på eller om de skyldes 
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mer grunnleggende og samfunnsovergripende trender, er imidlertid uavklart (NOU 

2007:4) 

 

4.7.6. Endringer i levevilkår og familiemønstre 

Empiriske analyser av overgangen til uførepensjon har ikke dokumentert entydige 

effekter av å være skilt. Tysse (2001) finner en positiv effekt av skilsmisse på 

sannsynligheten for å bli uførepensjonert blant kvinner, men ikke blant menn. Det 

samme finner Blekesaune (2003). Dahl (2005) finner at den positive sammenhengen 

mellom skilsmisse og uførepensjonering forsvinner når det kontrolleres for at skilte 

gjennomgående er eldre enn de som ikke er skilt. Fevang (2006) finner imidlertid at 

både skilsmisse/separasjon og det å miste ektefellen øker sannsynligheten for 

uførepensjonering, også når en kontrollerer for alder. Økt skilsmisserate kan derfor ha 

betydning for den økningen av antall uførepensjonister. 

 

Den økte uføretilbøyeligheten blant kvinner man har sett de siste tiårene har blitt satt i 

sammenheng med den sterke økningen i yrkesdeltakelse blant kvinner. Kvinnene har 

fortsatt hovedansvaret for hjemmearbeidet, noe som kan medføre stress og 

helseproblemer. En hypotese er også at kvinner jobber i særlig belastende yrker som 

disponerer for uførhet. En annen teori er at økt yrkesaktivitet gir økt 

uførepensjonering fordi kravene til helsebetinget funksjonsnedsettelse for å få 

uførepensjon er strengere for gifte, hjemmearbeidende kvinner med ektefelle som 

forsørger, enn for yrkesaktive (NOU 2007:4). 

 

4.7.7. Endringer i regelverket 

Det har vært mange endringer i regelverket de siste 20 årene. Motivasjonen bak 

mange av endringene har vært å stramme inn regelverket for å redusere omfanget av 

uførepensjonering. For eksempel har det blitt innskjerpet at sosiale og økonomiske 

problemer ikke skal gi rett til uførepensjon, det er stilt krav om klarere 

årsakssammenheng mellom medisinsk lidelse og nedsatt inntektsevne/arbeidsevne, 

kravet til yrkesmessig og geografisk mobilitet har blitt skjerpet og kravet til at 

attføring skal være forsøkt har blitt strammet inn i flere omganger. 
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Noen regelendringer kan ha ført til at flere får en uføreytelse. Det er for eksempel 

mulig at innføringen av tidsbegrenset uførestønad har ført til at terskelen for å få en 

uføreytelse har blitt redusert. Videre har trolig tidsbegrensingen på 

rehabiliteringspenger ført til at flere har kommet over på tidsbegrenset uførestønad 

(Tveråmo 2003). 

 

Det er vanskelig å konkludere med hva som har vært nettoeffekten av endringene i 

regelverket, men det synes lite sannsynlig at endringene i de formelle vilkårene for å 

få uførepensjon kan bidra til å forklare økningen i antall uførepensjonister etter 1990. 

Samlet synes heller regelverket å ha blitt strengere enn mer liberalt. 

 

4.7.8. Sosioøkonomisk status 

Sosioøkonomisk status bestemmes av yrke, utdanning og inntekt. I følge en 

undersøkelse av Krogstad, Johnsen og Westin (2002) er det en betydelig økning av 

risiko for uførepensjonering med synkende sosioøkonomisk status for menn. Kvinner 

i overordnet stilling i offentlig eller privat virksomhet hadde imidlertid en relativt høy 

risiko sammenliknet med for eksempel menn i samme kategori og med kvinner i 

selvstendig akademisk erverv. Når det gjelder utdannelse fant de samme forfatterne 

en aldersjustert relativ risiko for uførepensjon for dem med sjuårig grunnskole 

sammenliknet med de høyskole/universitetsutdannede på 6,35 og 6,95 for henholdsvis 

menn og kvinner under 50 år. 
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5. Resultater  
 

5.1. Uførepensjonistene sammenliknet med den norske befolkning 
 

Tabell 1 viser en oversikt over Norges befolkning mellom 18 og 66 år og 

uførepensjonistene i 2004, fordelt etter kjønn, aldersgrupper, sivilstand og inntekt 

(over/under median inntekt) og, i tillegg for uførepensjonistene, inndeling etter 

diagnosegruppe. Når det senere i dette kapittelet refereres til ’befolkningen’ vil det 

være ment de i arbeidsfør alder, mellom 18 og 66 år i 2004, som er 

sammenlikningsgrunnlaget vårt. Med ’uførepensjonister’ vil det menes de pr 2004. 

 

Det var en forskjell først og fremst når det gjelder kjønn. Nesten 58 % av 

uførepensjonistene var kvinner. Dette utgjorde også en merkbar forskjell i prosent av 

befolkningen, da over 11 % av kvinnene var uførepensjonister, mens det var tilfelle 

for 8 % av mennene. 

 

Det var også markant forskjell i aldersgruppene, med færrest unge uførepensjonister, 

og stadig flere, dess høyere alder. 59 % av uførepensjonistene var 55 år eller eldre. I 

aldersgruppen 18-24 år, var under 1 % uførepensjonister, og dette er i hovedsak de 

”fødte uføre”. Kun drøye 5 % av uførepensjonistene var under 35 år, som er en ofte 

brukt aldersgrense for ”unge uføre.” 

 

Halvparten av uførepensjonistene var gift, og det var like mange, 22 %, ugifte som 

skilte. 4 % var enke/enkemann. Dette skilte seg fra befolkningen for øvrig, hvor 40 % 

er ugifte og 11 % enke/enkemann, men tallene må sees i forhold til at hovedtyngden 

av uførepensjonistene er godt voksne. 

 

Det er med små marginer uførepensjonistene samlet sett skilte seg fra resten av 

befolkningen når det gjelder medianinntekt, kun så vidt under halvparten av 

uførepensjonistene hadde lavere enn median inntekt. Derimot blir det mer tydelige 

forskjeller dersom man deler inn uførepensjonistene etter kjønn og alder (tabell 1.2). 

Andelen over median inntekt var lik for menn og kvinner i alderen 18-24 år, 20 %. 

Denne andelen steg for menn jevnt med alder, og var nesten 50 % i alderen 45-54 år. 
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Kvinner over 35 år kom dårligere ut enn menn, med større andel under median 

inntekt. Særlig er det påfallende at selv i alderen 55-66 år hadde brorparten av 

kvinnene under median inntekt, hvor til sammenlikning to tredeler av mennene hadde 

over median inntekt. 

 

Med diagnoseinndelingen vi har brukt, fant vi at ca en tredel av uførepensjonistene 

hadde en psykiatrisk diagnose, ca 14 % hadde en muskel-/skjelettlidelse, drøye 1 % 

en symptomdiagnose og resten, det vil si drøye halvparten, hadde annen diagnose 

(Kategorien ”annet” favner om det meste av indremedisinske diagnoser i ICD10 og 

ICD9, samt nevrologi, øre/nese/hals, lidelser som rammet øyet, samt neoplasier.) 

  

 

5.2. Uførepensjonssøkere i 1993 og 1997 
 

I 1993 søkte totalt 23 763 personer om uførepensjon, fordelt jevnt på kjønnene. I 1997 

søkte 32 436 personer, det vil si en økning på 36 %. Antall kvinnelige søkere økte 

med 47 %, mannlige med 26 % (tabell 2). 

 

I 1997 var det en liten overvekt av kvinnelige søkere (54 % kvinner). For begge kjønn 

var det en nedgang i søkere kun for aldersgruppen 55-66, noe som innebærer at flere 

yngre søkte i 1997, sammenliknet med de som søkte i 1993. Det var en formidabel 

økning av søkere i aldersgruppen 25-34 år, med 80 % flere kvinnelige søkere og 76 % 

flere mannlige søkere. I aldersgruppen 18-24 år var det en økning på ca 55 %, lik for 

begge kjønn. Antallet kvinnelige søkere økte med 70 % i aldersgruppen 35-44 år (54 

% for de mannlige søkerne) og 61 % for aldersgruppen 45-54 år (52 % for de 

mannlige). Lavest økning hadde gruppen mannlige søkere i alderen 55-66 år, med kun 

1 %.  

 

Når det gjelder sivilstand er det noe høyere andel skilte/separerte kvinner enn menn 

som søkte både i 1993 og i 1997, mens det er en høyere andel ugifte menn enn 

kvinner. Andelen enker/enkemenn som søkte gikk ned, noe som kanskje kan forklares 

av at søkermassen generelt var yngre i 1997, men dette vil da ikke forklare hvorfor 

andelen separerte/skilte som søkte økte med 75 % for kvinner og 55 % for menn. 
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Både i 1993 og 1997 hadde de fleste kvinnelige søkerne (drøye 60 %) under median 

inntekt. Av de mannlige søkerne i 1993 hadde drøye 70 % over median inntekt, dette 

tallet hadde i 1997 sunket til drøye 60 %. 

 

Den prosentvise endringen er beregnet ved å regne om prosenttallene i tabell 2 til 

absolutte tall. 

 

5.3. Innvilgelse og avslag på uførepensjon i 1993 og 1997 
 

Kvinnene utgjorde omtrent 50 % av søkerne i 1993, og 54 % av søkerne i 1997. De 

utgjorde omtrent 60 % av avslagene begge år. 

 

Avslagsprosenten i 1993 var 17 %. Av totalt 12 010 kvinnelige søkere dette året fikk 

21 % (2 508) avslag på søknad om uførepensjon, og av 11 753 mannlige søkere fikk 

13 % (1550) avslag (tabell 4). 

 

Når en sammenlikner de som fikk innvilget og de som fikk avslag på uførepensjon i 

1993 og 1997, er det minimal forskjell med tanke på sivilstand. Det er noe høyere 

andel enker/enkemenn som får innvilget uførepensjon sammenliknet med andelen av 

de som søker (tabell 2 og 3). 

 

Av alle kvinner som fikk avslag i 1993, hadde 53 % en lettere muskel-/skjelettlidelse, 

og dette var den største diagnosegruppen hos dem som fikk avslag, også for mennene, 

med 37 %. Regnet ut fra absolutte antall gir dette en avslagsprosent på 34 % for 

kvinner og 22 % for menn med lettere muskel/-skjelettlidelse, og dette var 

diagnosegruppen med flest søkere. Diagnosegruppen med høyest avslagsprosent i 

1993 var symptomdiagnoser, med 42 % avslag for kvinner, men kun 23 % avslag 

blant de mannlige søkerne. Diagnosegruppen psykiatri hadde lavest avslagsprosent 

for begge kjønn, med ca 7 % for kvinner og snaue 10 % for menn. For lettere 

psykiatriske lidelser gjaldt en avslagsprosent på ca 20, som var lik for begge kjønn. 

Når det gjelder diagnosegruppen ”annet”, var det 15 % avslag hos kvinnene og 9 % 

hos mennene (tabell 4.1). 
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I 1997 var avslagsprosenten lavere enn i 1993, totalt 15 %. For kvinner var den 16 % 

(2 891 av i alt 23 763 søkere) og for menn 13 % (1 984 av i alt 14 794).  

 

I 1997 var fortsatt ”annet” den diagnosegruppen som hadde flest søkere. Det som 

imidlertid skiller dette året fra 1993, er av avslagsprosenten fordelt på diagnoser er 

svært annerledes. Diagnosegruppen med høyest avslagsprosent i 1997 er ”annet” for 

kvinner (22 %) og lettere psykiatriske lidelser, med 17 %, for menn. Alvorligere 

psykiatriske lidelser har fått en økt avslagsprosent til 18,5 for kvinner og 14 for menn. 

Avslagsprosenten for lettere psykiatriske lidelser har sunket fra 20 til 17 % for menn, 

og blitt nær halvvert, til 9 %, for kvinner. Muskel-/skjelettlidelser har snaut 4 % 

avslag for begge kjønn. 

 

Av alle kvinner som fikk avslag i 1997, hadde 23 % en lettere muskel-/skjelettlidelse 

(53 % fire år tidligere), og hele 55 % hadde diagnosen ”annet” (22 % fire år tidligere). 

Også blant menn som fikk avslag i 1997 var diagnosegruppen ”annet” den største, 

med 49 % av alle som fikk avslag. 

 

En kan også ane forskjellene når det gjelder inntekt til de som fikk avslag, 

sammenliknet med søkermassen, både i 1993 og i 1997 (tabell 2 og tabell 4.1). For 

kvinner var søkerne fordelt med ca 60 % under median inntekt, mens blant avslagene 

hos kvinner var 70 % under median inntekt. Blant mannlige søkere i 1993 hadde 70 % 

over median inntekt, i 1997 drøye 60 % over median inntekt. Andelen over median 

inntekt blant mannlige søkere som fikk avslag var i 1993 54 % og 38 %.  

 

5.4. Innvilging og avslag, fordeling etter kjønn og alder for årene 
1993 og 1997 

 

5.4.1 Kvinner (tabell 4.3) 

Sivilstand forandret seg som i befolkningen for øvrig, med flest ugifte i de yngste 

aldersgruppene, og flere gifte, skilte og enker med økende alder. 
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For alle aldersgrupper og for både 1993 og 1997 gjelder at en høyere andel ligger 

under median inntekt blant de som får avslag, sammenliknet med de som får 

innvilget.  

 

Fordelt på diagnoser er det en tydelig endring for alle aldersgrupper at brorparten av 

avslagene i 1997 blir gitt til kvinner med ”annet” som diagnose, mens det i 1993 var 

desidert flest avslag med lettere muskel-/skjelettlidelse. I tillegg øker andelen med 

psykiatriske lidelse som får avslag, mens blant de lettere psykiatriske lidelsene er det 

en mindre andel av kvinnene som får avslag i 1997 sammenliknet med 1993, tydeligst 

for kvinner under 45 år. 

 

Regresjonsanalyse av kvinnelige søkere i 1993 og 1997 hvor en korrigerer for alder, 

sivilstand og diagnose, ga en odds ratio i 1993 på 0,3 (0,2-0,5) (95 % KI) for avslag 

dersom en er 55-66 år, sammenliknet med den yngste aldersgruppen. For øvrig ingen 

store forskjeller når det gjelder alder. I 1997 var det en odds ratio på 2,3 (1,6-3,3) (95 

% KI) for avslag i aldersgruppen 25-34 år og 2,1 (1,5-3,0) (95 % KI) i aldersgruppen 

35-44 år, sammenliknet med den yngste aldersgruppen. 

 

Kvinner med under median inntekt hadde i 1993 en odds ratio på 1,5±0,1 (95 % KI) 

for avslag, sammenliknet med de som hadde over median inntekt. Hadde en under 

median inntekt i 1997 var odds ratio for avslag 1,5 (1,4-1,7) (95 % KI). 

 

For diagnoser er odds ratio beregnet med ”annet” = 1. I 1993 var odds ratio for avslag 

henholdsvis 0,5±0,1 (95 % KI), 3,3±0,4 (95 % KI) og 4,7 (3,5-6,2) (95% KI) for 

psykiatrisk lidelse, lettere muskel-/skjelettlidelse og symptomdiagnose. I 1997 var 

bildet helt endret og odds ratio var < 1 for både psykiatri, lettere psykiatri, muskel-

/skjelettlidelser og lettere muskel-/skjelettlidelser (henholdsvis 0,7±0,1, 0,3, 0,1 (0,1-

0,2) og 0,6 (0,5-0,6) (95 % KI). Odds ratio for avslag ved symptomdiagnose var 1. 

 

 

5.4.2 Menn (tabell 4.4) 

Sivilstand forandret seg som i befolkningen for øvrig, med flest ugifte i de yngste 

aldersgruppene, og flere gifte, skilte og enkemenn med økende alder. 
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Også for menn gjelder det at en høyere andel av de som får avslag ligger under 

median inntekt, sammenliknet med de som fikk innvilget.  

 

Fordelt på diagnose finner man samme resultat som for kvinner: For alle 

aldersgrupper er brorparten av avslagene i 1997 gitt til menn med ”annet” som 

diagnose. Det var mindre andel avslagene som hadde muskel-/skjelettlidelse i 1997. 

For menn over 25 år var det dessuten også en mindre andel av avslagene som hadde 

en lettere muskel-/skjelettlidelse sammenliknet med 1993. 

 

Regresjonsanalyse (tabell 5) av mannlige søkere i 1993 og 1997 hvor en korrigerer for 

alder, sivilstand og diagnose, ga en odds ratio i 1993 på 0,3±0,2 (95 % KI) for avslag 

dersom en er 55-66 år, sammenliknet med den yngste aldersgruppen. For øvrig ingen 

forskjell når det gjelder alder. I 1997 var det en odds ratio på 2,1 (1,5-3,0) (95 % KI) 

for avslag i aldersgruppen 25-34 og 0,6±0,2 (95 % KI) for avslag i aldersgruppen 55-

66 år, sammenliknet med den yngste aldersgruppen. 

 

Menn med under median inntekt hadde i 1993 en odds ratio på 1,7±0,2 (95 % KI) for 

avslag, sammenliknet med de som hadde over median inntekt. Hadde en under 

median inntekt i 1997 var odds ratio for avslag 2,0 (1,8-2,3) (95 % KI) (tabell 5). 

 

For diagnoser er odds ratio beregnet med ”annet” = 1. I 1993 var odds ratio for avslag 

henholdsvis 0,5±0,1 (95 % KI), 3,0±0,4 (95 % KI) og 2,9 (2,7-3,7) (95 % KI) for 

psykiatrisk lidelse, lettere muskel-/skjelettlidelse og symptomdiagnose. I 1997 var 

bildet helt endret og odds ratio var < 1 for både psykiatri, lettere psykiatri, muskel-

/skjelettlidelser og lettere muskel-/skjelettlidelser (henholdsvis 0,6 (0,5-0,7), 0,7±0,1, 

0,2±0,1 og 0,7±0,1 (95 % KI). Odds ratio for avslag ved symptomdiagnose var 1. 

   

 

5.5. Årsaker til avslag (tabell 4.5) 
 

 De to hovedkategoriene som er begrunnelse for avslag er at ervervsevnen ikke 

er nedsatt over 50 % og at søker ikke har gjennomgått hensiktsmessig 
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attføring/behandling. Til sammen er disse to begrunnelsene gitt på ca 90 av avslagene 

i både 1993 og 1997. Fordelingen på aldersgrupper i de to årene 1993 og 1997 er 

omtrent lik for begge kjønn.  

 Det er imidlertid et skifte i begrunnelser fra 1993 til 1997: Det første året fikk 

ca 60 % av både menn og kvinner begrunnelsen at ervervsevnen ikke var nedsatt 

tilstrekkelig, mens i 1997 fikk kun ca 5 % denne begrunnelsen. I 1993 fikk 25 % av 

mennene og 17 % av kvinnene begrunnelsen av hensiktsmessig behandling/attføring 

ikke var gjennomgått. I 1997 hadde andelen steget og 91 % av mennene og 93 % av 

kvinnene som fikk avslag gitt med denne begrunnelsen.  

 
 
 
 
 
 
6. Diskusjon  
 
Vi har nå ved å gå gjennom litteraturen og ved egen statistikk sett nærmere på 

uføresituasjonen i Norge. Vi har sett at antallet uførepensjonister øker stadig, både i 

antall og i prosentandel av arbeidsfør befolkning, og særlig bekymringsfullt er 

økningen av unge uføre. Uførepensjonistene kjennetegnes ved at det er flere kvinner 

enn menn, de har lavere sosioøkonomisk status enn gjennomsnittsbefolkningen og 

trenden har vært at svært mange har diagnosene muskel-/skjelettlidelser eller lettere 

psykiske lidelser. Objektive mål på befolkningens helsetilstand, som forventet 

levealder og selvrapportert helse, tilsier at helsen til Norges befolkning aldri har vært 

bedre. Allikevel har det aldri før vært flere uførepensjonerte enn det er nå. 

Vi har også sett at det er en markant forskjell på de som får innvilget uførepensjon og 

de som får avslag når det gjelder inntekt og diagnose, samt at årsakene til avslag var 

svært forskjellige for de to årene 1993 og 1997. 

 
 

6.1. Hvorfor stadig økning i antall uførepensjonister 
 

6.1.1. Økte krav i samfunnet 

En mulig forklaring er at forholdene i arbeidslivet er blitt så krevende at mange faller 

fra. Betegnelsen ”nytt arbeidsliv” brukes om ulike fenomener i arbeidsmarkedet og på 
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arbeidsplassene, vi er i overgangen mellom industrisamfunn og kunnskapssamfunn. 

Ett aspekt ved dette er at økt internasjonal konkurranse fordrer økte effektivitetskrav 

tilpasningskrav i mange virksomheter. Nye arbeidsformer, nye organisasjonsformer 

og ny teknologi tas i bruk. Dette innebærer ofte økte krav om effektivitet for den 

enkelte medarbeider (Henriksen 2000, Tveråmo 2003). Det kan muligens gjøre at en 

del ikke klarer det økte arbeidspresset og derfor faller utenfor arbeidsmarkedet. 

 

Det vises også til at lavere arbeidsledighet og flere mennesker i jobb, gjør at andelen 

uførepensjonister går opp; nettopp fordi ”alle” er i jobb, og ikke alle har de samme 

mestringsressursene og forutsetningene for å være i jobb over lengre tid (Wergeland 

2005). 

 

6.1.2. Endring i synet på trygd og arbeid 

En annen forklaring blant annet hevdet i NOU 2007:4 er at folks holdninger til arbeid 

og trygd er endret. Vi har sett at det ikke er noen entydig sammenheng mellom helse 

og evnen til å jobbe. Mange med fysiske og psykiske problemer av varig karakter som 

medfører begrensninger i deres daglige liv, er i jobb. I levekårsundersøkelsen 2002 

svarte 1/3 av de som var 100 prosent uføre at de hadde god helse. Jobbens krav, 

graden av tilrettelegging, men også den enkeltes egne handlinger og motivasjon er 

viktig for om personer med helseproblemer, faktisk er i jobb. Det er blitt hevdet at 

sjenerøse velferdsordninger i seg selv kan redusere stigma knyttet til pensjonering og 

redusere den sosialt akseptable pensjoneringsalderen. Flere observasjoner tyder på at 

sjenerøse ordninger med svak økonomisk belønning for å stå i jobb, kan ha redusert 

arbeidsorienteringen, og også kan ha bidratt til å senke kravene til hvor store 

helseproblemer som anses ”nødvendig” for å få uførepensjon. Den svenske økonomen 

Assar Lindbeck (2004) har vært blant de som sterkest har argumentert for at det er 

blitt mer sosialt akseptert å være trygdet. Han hevder at endringene i befolkningens 

holdninger delvis er et resultat av hvordan trygdeordningene er utformet. Økt velstand 

kan også påvirke holdningene til arbeid og trygd: Når stadig flere får høyere formue, 

blir de også mindre avhengig av løpende inntekt. En større andel av befolkningen kan 

da ønske å være uførepensjonert, selv om uførepensjonen ikke er høyere enn tidligere. 

Slik kan velstandsveksten også ha bidratt til en svekket arbeidsorientering og til 

økende aksept for det å være uførepensjonert. 
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6.1.3. Fra plikter til ansvarsfraskrivelse, rettigheter og krav 

Som vi har sett er den norske velferdsstaten unik i sine ytelser i internasjonal 

sammenheng.  

Den norske velferdsstatens styrke er den politiske anerkjennelse av at livsvilkårene til 

mennesker som er fremmede for oss, likefullt er vårt anliggende. ”Vårt” anliggende 

betyr fellesskapets. Tanken er at privatindividene ikke fullt ut makter å ta hånd om 

alle de omsorgsoppgaver som de svakeste er avhengig av. Ettersom det sivile samfunn 

er en utilstrekkelig moralsk aktør, må staten garantere en minsteomsorg for alle, 

inklusive de som alltid har falt utenfor slektens og nærsamfunnets omsorgsevne. I 

dette ligger en overbevisning om at et samfunns moralske kvalitet vises gjennom den 

standard det søker å etterleve overfor de svakeste og mest trengende (Henriksen 

2000). Bedre tilbud skaper imidlertid større fordringer. Den utjevningsorienterte 

velferdsstaten har skapt klima for en voksende kravmentalitet. I vår tid er det en 

tendens til at myndighetene oppfattes som samfunnets eneste moralske aktør. I det 

sivile samfunnet, slik det klassisk forstås, har folk forpliktelser overfor hverandre. 

Forpliktelsene er av moralsk art, og de er i sin karakter uvalgte, og i sin utøvelse noen 

ganger gjengjeldt, andre ganger ikke. Den moderne velferdsstatens borgere, derimot, 

har rettigheter. Det som har skjedd er at det ene språket (de moralske forpliktelsenes) 

tendensielt erstattes av det andre (rettighetenes). Det vil si et skifte fra en 

anerkjennelse av at vi skylder hverandre noe og angår hverandre moralsk fordi vi 

deler en bestemt forståelse av at vi som sårbare mennesker er avhengig av hverandre, 

til en oppfatning av at vi kan forvente goder og tjenester fra andre fordi vi har 

stemmerett (er borgere) og tilhører et organisert samfunn (Henriksen 2000). Dette er 

en mulig medvirkende årsak til veksten i antall uførepensjonister; samfunnet har blitt 

mer orientert mot krav og rettigheter enn forpliktelser og ansvar. 

 

Å arbeide er i følge Henriksen og Vetlesen (2000) å delta i samfunnets 

”verdiskapning”, det vil si å bevise seg som verdifull for samfunnet, og for 

fellesskapet. Å være i arbeid vil si å yte noe. Holdningen er at enhver skal yte noe for 

å få noe; følgelig er det moralsk tvilsomt å motta uten å ha ytet noe; det er å ligge 

andre til byrde. Man kan her stille seg undrende til om denne betydningen av å yte 

noe for fellesskapet er avtakende? Kan det være en medvirkende årsak til veksten i 

uførepensjonister? 
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Tap av arbeid innebærer som regel tap av verd, i andres øyne så vel som i egne. Det 

går på selvrespekten løs. Altså er det en sammenheng mellom å gjøre nytte for seg og 

å oppleve seg selv som et verdifullt menneske. I vårt samfunn er det i ferd med å bli et 

skille mellom generasjoner, det å være i fast lønnet arbeid går over fra å være 

forbundet med ”å gjøre nytte for seg” til å bli et mål for selvrealisering. Samfunnet er 

mer egoistisk orientert, vi er ikke her for å jobbe, men jobbene og utfordringene er her 

for oss. Denne endringen i holdning gjør at vi ikke lenger føler oss så forpliktet til å 

jobbe, uavhengig om vi er uførepensjonssøkere eller ei. 

 

6.1.4. Politikk, snarveier og sykeliggjøring 

Det er tidligere vist til en studie hvor det ble funnet mangelfull og ufullstendig 

saksgang, og vedtak fattet av trygdekontoret på tvers av spesialistuttalelser (Gogstad 

2001).  Det er også vist til at trygdesystemet ofte omdefinerer diffuse helsetilstander 

til en diagnose for at et individ skal få innvilget uførepensjon (Tveråmo 2003). Det er 

også vist til at leger oftere har satt psykiatrisk diagnose, ettersom de visste at disse har 

stor gjennomslagskraft (Lian 2001). Alt dette peker jo i retning av at innstramminger 

og regelendringer når det gjelder uføretrygd vil ha lite for seg, da legen som 

pasientens advokat, vil hjelpe enkeltindivider til uførepensjon. – Og enkeltindividene 

vil igjen på sin side få en diagnose og en uførepensjon, som kan bidra til å sette i bås 

og være objektivt tegn på nedsatt mestringsevne, framfor en kanskje mer rettferdig 

behandling for det i større grad satses på rehabilitering og attføring til et mer passende 

yrke og en mer passende arbeidsplass, som ville vitne om økt tilpasningsdyktighet og 

mestring. 

 

6.2. Søkerne og avslagene 1993 og 1997 
 
Resultatene vi fant ved å se på søkere og avslag de to årene, må sees i lys av 

regelendringen og innstrammingen i 1991, samt fibromyalgidommen i 1994 og 

påfølgende lovendring i 1995. 1993 var et år med høy avslagsprosent i kjølvannet av 

innstrammingen. Dette gjorde at tilveksten av nye uførepensjonister flatet av og sågar 

var tidvis negativ i årene 1993-1996. En kan tenke seg at årsakene til endringene i 

sammensetning av diagnoser blant søkerne 4 år senere, er en slags ’nyorientering’ – 
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avslagene har endret seg til flere avslag i muskel-/skjelettgruppen, og søkermassen 

tilpasser seg dette. Så i 1997, hvor tilveksten av nye uførepensjonister er påfallende, 

og reglene ”snillere”, er avslagsprosenten for muskel-/skjelettlidelser og lettere 

psykiatrilidelser gått ned, men tilgjengjeld har søkerne forskjøvet seg over i 

diagnosegruppen ”annet”. 

 

6.2.1. Inntekt 

Det er iøynefallende at de kvinnelige søkere i alle aldersgrupper har prosentvis flest 

under median inntekt. Mennene har et skifte mellom 40 og 50 år hvor prosentvis flest 

har over median inntekt. Andelen menn over median inntekt synker fra 1993 til 1997, 

og noe av dette kan kanskje forklares av at søkermassen ble generelt yngre. Mer 

iøynefallende er forskjellen mellom de som får innvilget og de som får avslag, da 

sistnevnte har høyere prosentandel under median inntekt, for begge kjønn og alle 

aldersgrupper. Hvorfor tjener de som får avslag, mindre enn de som får innvilget? 

Søker de med lav inntekt oftere ”urettmessig” om uførepensjon? 

 

6.2.2. Avslagsårsakene 

Mens brorparten av avslagene i 1993 ble gitt med begrunnelsen at ervervsevnen ikke 

var tilstrekkelig nedsatt, har 4 år senere over 90 % av avslagene begrunnelsen at 

hensiktsmessig rehabilitering og attføring ikke er forsøkt. Dette kan sees på to måter; 

enten søkes det om uførepensjon før en har gjort en innsats for å holde seg i 

arbeidslivet, ellers ønsker trygdekontorene at man virkelig skal forsøke alt før en får 

innvilget uførepensjon. Kravet om at attføring skal være forsøkt før uførepensjon kan 

tilstås, har vært skjerpet flere ganger. Vi velger å tro at dette langsomt har ført til et 

skifte av fokus: En ønsker å få uførepensjonssøkere orientert mot arbeidslivet, og 

fortrinnsvis et yrke de mestrer, da vi forutsetter at saksbehandlerne har ment at 

søkerne hadde en reell sjanse for å klare seg i arbeidslivet etter 

rehabilitering/attføring, og ikke bare fordi det skulle forsøkes som en formalitet. 

 

6.3. Troverdige tall? 
 

FD-trygd må i utgangspunktet sies å være en troverdig kilde til data om den norske 

befolkning. Imidlertid er det en enorm database som kobler flere registre, og enkelte 
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data vil mangle for det enkelte individ/observasjonsenheten. Selv om antall individer 

vi fant stemmer noenlunde overens med antall individer oppgitt i Rikstrygdevekts 

egen statistikk, er det ingen garanti for påliteligheten av individobservasjonene våre. 

For tallmaterialet i denne oppgaven finnes enkelte mangler: 

· medianinntekt 1993, 1997 og 2004 er beregnet på grunnlag den andelen med 

oppgitt inntekt av befolkningen 18-66 år, < 10 % av befolkningen 

hadde ’missing’ på variabelen ’inntekt’. 

· < 4 % av de som fikk innvilget eller avslag i 1993 og 1997, eller som hadde 

status som uførepensjonist i 2004, manglet diagnose 

· < 3 % av de som fikk innvilget eller avsalg i 1993 og 1997, eller som hadde 

status som uførepensjonist i 2004, manglet verdi for inntekt 

Når en sammenlikner antall nye uførepensjonister og antall avslag vi fant i 1993 og 

1997, med tall fra Rikstrygdeverket (RTV 2002): 

· vi fant 19 705 nye uførepensjonister og 4 058 avslag i 1993, dette tilsvarer 

henholdsvis 99 % og 98 % av antallet oppgitt fra RTV 

· vi fant 27 561 nye uførepensjonister og 4 875 avslag i 1997, dette tilsvarer 97 

% av antallet oppgitt fra RTV. 

 

6.4. Oppsummering 
 
Vi har sett at andelen uførepensjonister har steget jevnt og trutt siden 1990, med 

avflatet vekst fra 1993-1997, men med såpass økt vekst rundt 1997 at tilsiget likevel 

har økt jevnt, sett i et noe større tidsperspektiv. Det er flest kvinnelige 

uførepensjonister og de tjener mindre enn sine mannlige ekvivalenter. Det har de 

senere år vært en reduksjon i gjennomsnittsalder for tilståelse av uførepensjon.  

 

Påfallende høyere prosentandel av søkere som fikk avslag i 1993 og 1997 hadde 

under median, sammenliknet med de som fikk innvilget. Det var også en utpreget 

forskjell i diagnoser disse to årene, med en forskyvning fra typisk ”lettere muskel- og 

skjelettlidelser” og ”lettere psykiatriske lidelser” til mer ”annet” (indremedisin, 

nevrologi med mer). Likeså var det en forskjell i sannsynligheten for avslag ut fra 

diagnose, men her kan det virke mer som om avslagsprosenten var bestemt av de 

generelle trender innen diagnosesetting og nylige endringer i regelverket. 
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Kravene til innvilging av uførepensjon har blitt skjerpet flere ganger, samtidig som 

antallet uførepensjonister og netto årlig tilvekst stadig bare øker. En kan spørre seg 

om orienteringen fra et industrisamfunn til et kunnskapssamfunn med høyere krav til 

effektivitet og tilpasning, medfører at flere faller ut av arbeidslivet. - Og om det ikke 

er tilfelle for noen av uførepensjonistene, at snarveier med å ’skreddersy’ diagnoser 

fører til at en omgår innskjerpinger og tar en atskillig lettere vei enn å øke satsning på 

vellykket rehabilitering og tilbakeføring til et mer passende arbeid. 

 

En viktig del av overgangen til et mer konkurransepreget og markedsorientert 

samfunn, må være å skape positive holdninger til det å være i jobb, også for de som 

ikke er best egnet for stressende og resultatorienterte jobber. Dess mer produktivt og 

effektivt arbeidsmiljøet blir, dess flere egnede arbeidsplasser burde opprettes, for å 

avlaste en stadig voksende uførepensjonsordning. 
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7. Tabeller  

 

Tabell 1.1. Uførepensjonistene og den norske befolkning 18-66 år pr 2004 

 
 
 
 

Tabell 1.1 Uførepensjonistene og den norske befolkning 18-66 år pr 2004 
        
    18-66 år Uførepensjonister  

     n=297.397  
    n=3.048.349  
        

% av 
befolkningen 

% av uføre-
pensjonistene  

 Kjønn        
  Kvinner  49,2 % 11,4 % 57,4 %  
  Menn  50,8 % 8,2 % 42,6 %  
         
             
 Alder        
  18-24  13,0 % 0,7 % 0,9 %  
  25-34  22,0 % 1,9 % 4,3 %  
  35-44  23,7 % 4,8 % 11,7 %  
  45-54  21,0 % 11,3 % 24,4 %  
  55-66  20,2 % 28,3 % 58,7 %  
         
             
 Sivilstand        
  Ugift  40,7 % 5,3 % 22,3 %  
  Gift  46,3 % 10,8 % 51,4 %  
  Separert/skilt 11,4 % 18,8 % 22,0 %  
  Enke/enkemann 1,5 % 28,0 % 4,3 %  
         
         
             
 Inntekt n=2.833.715      
  Over median 50,0 %  48,7 %  
  Under median 50,0 %  51,3 %  
         
             
 Diagnose     n=291.878  
  Psykiatri     19,6 %  
  Psykiatri lett    10,9 %  
  Muskel     4,3 %  
  Muskel lett    9,3 %  
  Symptomdiagnoser    1,2 %  
  Annet     54,7 %  
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Tabell 1.2 Uførepensjonistene i 2004, etter alder, kjønn og inntekt 
         
    Alder 
    18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-66 år 
                 
 Kvinner, inntekt n= 1 259 6 178 16 352 42 112 99186
  Over median 19,5 % 29,5 % 26,5 % 40,8 % 47,6 %
  Under median 80,5 % 70,5 % 73,5 % 59,2 % 52,4 %
           
                 
 Menn, inntekt n= 1 541 6 577 15 031 28 870 71 490
  Over median 19 % 26 % 35 % 47 % 66 %
  Under median 81 % 74 % 65 % 53 % 34 %
         
 
 

Tabell 1.2 Uførepensjonistene i 2004 etter alder, kjønn og inntekt 
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Tabell 2 Hvem søkte om uførepensjon i 1993 og 1997?   
        
    1993 1997 
    n=23763 n=32436 
    Kvinner Menn Kvinner Menn 
       50,5 % 49,5 % 54,4 % 45,6 % 
 Alder  n= 11 937 11 655 17 391 14 479 

  18-24  1,7% 2,2% 1,8% 2,7%
  25-34  6,7% 6,1% 8,3% 8,7%
  35-44  15,4% 12,4% 17,9% 15,5%
  45-54  28,0% 21,1% 30,9% 25,9%
  55-66  48,2% 58,1% 41,1% 47,2%
         
               
 Sivilstand  n= 11 996 11 735 17 623 14 783 

  Ugift  11,4% 20,4% 13,2% 24,5%
  Gift  63,0% 62,2% 60,2% 55,4%
  Separert/skilt 17,1% 14,6% 20,3% 18,0%
  Enke/enkemann 8,5% 2,8% 6,3% 2,1%
         
               
 Diagnose  n= 11 493 11 036 16 892 13 914 

  Psykiatri  8,1% 8,1% 8,6% 9,7%
  Psykiatri lett 12,9% 12,1% 14,1% 15,8%
  Muskel  10,6% 10,0% 8,1% 7,9%
  Muskel lett 33,6% 23,8% 27,0% 19,6%
  Symptomdiagnoser 2,0% 3,6% 1,6% 2,5%
  Annet  32,7% 42,4% 40,7% 44,5%
         
               
 Inntekt  n= 11 804 11 421 17 330 14 404 

  Over median 39,3% 70,5% 38,3% 61,3%
  Under median 60,7% 29,5% 61,7% 38,7%
 
 
 

Tabell 2 Hvem søkte om uførepensjon i 1993 og 1997? 
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Tabell 3 Hvem fikk innvilget uførepensjon i 1993 og 1997?   
        
    1993 1997 
    n=19705 n=27561 
    Kvinner Menn Kvinner Menn 
       48,2 % 51,8 % 53,5 % 46,5 % 
 Alder  n= 9430 10111 14515 12517

  18-24  1,8% 2,2% 1,9% 2,8%
  25-34  5,7% 5,2% 7,4% 7,7%
  35-44  13,6% 10,8% 16,5% 13,7%
  45-54  26,7% 19,7% 30,4% 24,7%
  55-66  52,2% 62,1% 43,8% 51,1%
         
               
 Sivilstand  n= 9491 10191 14734 12802

  Ugift  12,0% 20,0% 13,0% 23,3%
  Gift  61,4% 63,6% 59,9% 57,3%
  Separert/skilt 17,2% 13,4% 20,3% 17,0%
  Enke/enkemann 9,4% 3,0% 6,8% 2,3%
         
               
 Diagnose  n= 8985 9487 14172 12138

  Psykiatri  9,3% 8,6% 8,3% 9,5%
  Psykiatri lett 13,1% 11,2% 15,3% 15,1%
  Muskel  11,9% 10,5% 9,3% 8,7%
  Muskel lett 28,3% 21,7% 27,8% 20,3%
  Symptomdiagnoser 1,5% 3,2% 1,5% 2,4%
  Annet  35,8% 44,7% 37,8% 43,9%
         
               
 Inntekt  n= 9307 9890 14465 12462

  Over median 42,1% 73,1% 40,4% 64,8%
  Under median 57,9% 26,9% 59,6% 35,2%

 

Tabell 3 Hvem fikk innvilget uførepensjon i 1993 og 1997? 
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Tabell 4.1 Hvem fikk avslag på uførepensjon i 1993 og 1997? 
        
    1993 1997 
    n=4058 n=4875 
    Kvinner Menn Kvinner Menn 
       61,8% 38,2% 59,3% 40,7% 
 Alder  n= 2 507 1 544 2 846 1 962

  18-24  1,5% 2,2% 1,5% 2,6%
  25-34  10,2% 12,2% 12,8% 14,7%
  35-44  22,3% 23,3% 24,9% 26,4%
  45-54  32,7% 30,2% 33,7% 33,9%
  55-66  33,3% 32,1% 27,1% 22,4%
         
               
 Sivilstand  n= 2 505 1 544 2 889 1 981

  Ugift  9,3% 23,3% 14,2% 32,5%
  Gift/partner 69,0% 53,4% 61,6% 42,8%
  Separert/skilt 16,8% 22,1% 20,2% 23,9%
  Enke/enkemann 5,0% 1,3% 3,9% 0,8%
         
               
 Diagnose  n= 2 508 1 549 2 770 1 776

  Psykiatri 3,5% 4,5% 9,9% 10,8%
  Psykiatri lett 12,2% 17,3% 8,0% 20,7%
  Muskel 6,1% 7,6% 1,9% 2,1%
  Muskel lett 52,6% 36,9% 22,7% 14,9%
  Symptomdiagnoser 3,9% 6,0% 2,1% 2,9%
  Annet  21,7% 27,8% 55,4% 48,6%
         
               
 Inntekt  n= 2497 1531 2865 1942

  Over median 29,0 % 53,8 % 27,9 % 38,4 %
  Under median 71,0 % 46,2 % 72,1 % 61,6 %

Tabell 4.1. Hvem fikk avslag på uførepensjon i 1993 og 1997? 
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Tabell 4.2 Diagnoser på avslag i 1993 og 1997 
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Tabell 4.3 Innvilging og avslag, kvinner 1993 og 1997 
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Tabell 4.4 Innvilging og avslag, menn 1993 og 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

Tabell 4.5 Avslagskategori på avslag 1993 og 1997 
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Tabell 5 Odds ratio for avslag, sammenholdt med innvilging   
        
    1993 1997 
    Kvinner Menn Kvinner Menn 
       OR (95 % KI) OR (95 % KI) 
 Alder        
  18-24  1 1 1 1 
  25-34  1,29 (0,86-1,96) 1,64 (1,08-2,46) 2,32 (1,63-3,30) 2,15 (1,52-3,03)
  35-44  0,94 (0,62-1,42) 1,25 (0,83-1,89) 2,12 (1,50-3,02) 2,26 (1,60-3,19)
  45-54  0,62 (0,41-0,94) 0,83 (0,55-1,26) 1,43 (1,00-2,05) 1,66 (1,17-2,36)
  55-66  0,33 (0,22-0,49) 0,31 (0,20-0,47) 0,79 (0,55-1,13) 0,57 (0,40-0,82)
         
               
 Sivilstand        
  Ugift  1 1 1 1 
  Gift/partner 1,51 (1,25-1,83) 1,33 (1,11-1,58) 1,19 (1,03-1,38) 1,06 (0,91-1,23)
  Separert/skilt 1,24 (1,00-1,52) 1,70 (1,40-2,06) 1,19 (1,01-1,40) 1,33 (1,13-1,56)
  Enke/enkemann 1,14 (0,87-1,50) 0,89 (0,54-1,47) 1,03 (0,79-1,33) 0,59 (0,32-1,08)
         
               
 Diagnose        
  Psykiatri  0,53 (0,42-0,68) 0,48 (0,37-0,64) 0,69 (0,59-0,80) 0,56 (0,47-0,68)
  Psykiatri lett 1,43 (1,22-1,68) 1,45 (1,21-1,74) 0,30 (0,25-0,35) 0,67 (0,58-0,78)
  Muskel  0,89 (0,73-1,09) 1,15 (0,91-1,44) 0,14 (0,11-0,19) 0,20 (0,14-0,27)
  Muskel lett 3,31 (2,94-3,73) 2,95 (2,56-3,41) 0,57 (0,51-0,63) 0,71 (0,61-0,83)
  Sympt.diagnoser 4,71 (3,53-6,27) 2,86 (2,19-3,72) 1,03 (0,76-1,41) 1,06 (0,77-1,47)
  Annet  1 1 1 1 
         
               
 Inntekt        
  Over median 1 1 1 1 
  Under median 1,49 (1,34-1,66) 1,70 (1,48-1,94) 1,52 (1,38-1,68) 2,04 (1,81-2,30)
 
 

Tabell 5 Odds ratio for avslag, sammenholdt med innvilging 
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