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Sammendrag 

Bakgrunn 

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv mellom partene i arbeidslivet har vært virksom i elleve 

år. Initiativet til samarbeidet kom som et resultat av de store utfordringer på 1990-tallet med 

sterkt stigende antall sykemeldte arbeidstagere og også en kraftig økning av arbeidstagere 

som ble uførepensjonert. Helse- og omsorgssektoren er av de næringer som har spesiell stor 

problematikk og store utfordringer med dette. Det er iverksatt mange og store 

arbeidsmarkedtiltak for å møte disse utfordringene og å endre utviklingen. Tiltakene er både 

generelle, gjeldende for hele arbeidsmarkedet i Norge, men også spesielle, forbeholdt de 

virksomheter som inngår Inkluderende arbeidsliv-avtale. Det har vært og er en kontinuerlig 

diskusjon i hvilken grad tiltakene er effektive for å redusere problemene. 

Studiens målsetting 

Utgangspunktet for denne masteroppgaven er at for å kunne vurdere om tiltakene i IA-avtalen 

virker, må en først vite i hvilken grad virkemidlene er kjent for de som kan benytte seg av 

dem, og om de blir brukt etter intensjonen. Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge 

kunnskapen om og bruken av Inkluderende arbeidsliv-avtalen ved Sykehuset i Vestfold. 

Materiale og metode 

Denne studien er en kvantitav undersøkelse, en spørreundersøkelse gjennomført med 

verktøyet Questback. Respondentene er ledere med personalansvar for medarbeidere som 

arbeider pasientrettet, ledere på laveste nivå i helseforetaket. Av i alt 78 spurte, responderte 63 

(80 prosent). Undersøkelsen er gjennomført i fire klinikker ved Sykehuset i Vestfold. Det er 

også innhentet tallmateriale og rapporter fra NAV arbeidslivssenter Vestfold og fra 

helseforetaket. 

Resultater 

Resultatene viser at ledere ved Sykehuset i Vestfold har høy kjennskap til IA-avtalen og 

virkemidlene. Det er bare seks prosent som kjenner avtalen dårlig. Det er 73 prosent som har 

vært i kontakt en eller flere ganger med bedriftshelsetjenesten i løpet av 2011, og det er 75 
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prosent som opplever dette samarbeidet som svært godt. HR-avdelingen er også en hyppig 

samarbeidspartner, 64 prosent har hatt kontakt en eller flere ganger i løpet av året. Ledere ved 

Sykehuset i Vestfold har færre kontakter med NAV arbeidslivssenter og opplever dette 

samarbeidet dårligere enn det som er vist i studier gjennomført andre steder. Mer enn 

halvparten av lederne, 52 prosent har aldri hatt kontakt med NAV Arbeidslivssenter i 2011. 

Det er bare 20 prosent som opplever dette samarbeidet som godt eller svært godt.  Ledere 

arbeider i svært varierende grad målrettet med de ulike delmålene i avtalen. Det er stor 

variasjon i bruken av virkemidlene tilretteleggingstilskudd og refusjon av 

bedriftshelsetjenesten mellom ulike seksjoner og klinikker. Disse variasjonene er både 

mellom ledere av ulike profesjoner, men også mellom ledere for ansatte med samme 

profesjon. Tilrettelegginger i arbeidstid/turnus/vaktbelastning gjøres hyppigst. Det er 78 

prosent av lederne som har arbeidstagere med denne tilretteleggingen. Det er også 21 prosent 

som har mer enn seks arbeidstagere i seksjonen med en slik tilrettelegging. Ledere med 

ansatte med høgskolebakgrunn gjør flest tilrettelegginger. I samme gruppe finner vi den 

høyeste andelen av ansatte som får varige, ikke tidsbegrensede tilrettelegginger. I de seksjoner 

respondentene representerer er det 60 arbeidstagere som har ikke tidsbegrensede 

tilrettelegginger. Studien viser at tilrettelegging gjennomføres i spesielt stor grad innen et lite 

antall seksjoner. Så mange som 78 prosent av lederne  mener at tilrettelegging medfører økt 

belastning for andre medarbeidere.  

Konklusjon 

Sykehuset i Vestfold kan med bakgrunn i resultatene av studien, forbedre sitt IA-arbeid ved å 

bedre tilgjengelig informasjon om avtalen, virkemidlene og selve søkeprosessen. Selv med 

høy kjennskap blant lederne er det mulig å fortsatt styrke denne ved spesielle tiltak for ledere 

som ikke bruker avtalen og virkemidlene ofte. Organisasjonen har også et potensiale ved å 

skape ytterligere arenaer for ledere for erfaringsutveksling. En stor oppgave, men med det 

største potensiale, kan være å utvikle et lederverktøy eller lederstøtte for en prosess hvor 

leder, medarbeidere og tillitsvalgt sammen definerer hvilket nivå av t ilrettelegging som er 

mulig, og hvordan dette skal gjøres innenfor den enkelte seksjon. Dette med målsetting om 

både å imøtekomme behov for tilrettelegging i størst mulig grad, og å opprettholde en 

helsefremmende arbeidsplass som helhet. For seksjoner med spesielt mange ansatte med 

tilretteleggingsbehov, må det etableres rutiner for hvordan slike situasjoner løses på 

avdelings-, klinikk- eller foretaksnivå. 



Forord 

Å være mellomleder i helsevesenet oppleves som en stor utfordring, å være medleder i en 

onkolgisk seksjon og å bidra til utvikling av behandlingstilbud, omsorg og samarbeid for 

kreftpasienter i Vestfold er et bevisst yrkesvalg. Å være med på å forvalte den største 

ressursen for å få dette til, personale ved seksjonen, er en glede, men også en vanskelig 

oppgave. En av de større utfordringene ved å være personalleder for 45 spesialsykepleiere var 

også utgangspunkt for valg av denne masteroppgavens tema.  

En stor takk til alle dere mine kollegar og medledere ved Sykehuset i Vestfold som med deres 

engasjement og erfaring har kommet med innspill og refleksjoner i hele prosessen. Og 

spesiellt dere respondenter som ved deres deltagelse gjorde at svarprosenten ble mye høyere 

enn det en kan forvente ved en spørreundersøkelse! 

En spesiell takk til Linda Jensen i HR avdelingen for bistand med Questback, Ann Kristin 

Landmark på regnskap for rapporter og Ulf Henriksen på NAV Arbeidslivssenter i Vestfold.  

Mine ledere Marit Karlsnes og Per Olav Dale som har gitt meg praktisk mulighet til å 

gjennomføre masteroppgaven i mitt arbeid som seksjonsleder ved Onkologisk-palliativ 

seksjon i Kirurgisk klinikk.. 

Å være student ved det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon ved Institutt for 

helse og samfunn, var en inspirasjon, et påfyll, og en mulighet til refleksjon og læring. Takk 

til dere i gruppe fire for diskusjoner, deling av erfaringer og for alt det andre vi også 

opplevde. 

En spesiell takk til professor Jan Frich som veileder, dine refleksjoner, tilbakemeldinger og 

ikke minst måte å veilede på har gjort denne prosessen enklere.  

Kjære Linveig og Haakon som fortsatt synes det er fint at mamma går på skolen, og til deg 

Gunnar som alltid tror på at jeg klarer det (og også er god med kommaregler). 
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1 Innledning 

1.1 Introduksjon 

Regjeringen Bondevik oppnevnte i april 1999 et utvalg, Sandmanutvalget, for å se på 

sammenhenger og årsakene til økningen av sykefravær og større tilgang til uførepensjon. Det 

hadde på slutten av 1990-tallet vært en kraftig økning, og prognosene tilsa at både 

sykefraværet og antall uføre kom til fortsatt å øke dersom det ikke ble satt i verk tiltak for å 

snu utviklingen. Utvalget hadde også i sitt mandat å foreslå løsninger for å redusere 

sykefravær og uføretilgang. I 2000 kom NOU 2000:27 Sykefravær og uførepensjonering. Det 

var i Sandmansutvalgets utredning at begrepet inkluderende arbeidsliv (IA) første gang ble 

brukt. IA ble lansert som et samlende begrep for de ulike tiltakene som utvalget anbefalte for 

å møte disse utfordringene. 

Sandmanutvalgets rapport dannet grunnlaget for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. 

Partene var Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Handels og Servicenæringens 

Hovedorganisasjon (HSH), Kommunenes Sentralforbund (KS), Akademikerne og Staten ved 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Prinsippet om et mer inkluderende 

arbeidsliv har således en bred og solid basis når det norske arbeidsliv skal utformes. I 2001 

resulterte disse forhandlingene i Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv , også kalt 

IA-avtalen. Intensjonsavtalen er et stort samarbeidsprosjekt der partene går sammen for å 

møte utfordringene norsk arbeidsliv står overfor. Samarbeidet om et mer inkluderende 

arbeidsliv har fungert gjennom to påfølgende perioder i tidsrommet 2001-2009. Avtalen er 

igjen forlenget, og den nåværende gjelder for perioden 2010-2013. 

Partene i intensjonsavtalen har iverksatt ulike tiltak for å nå målet om et mer inkluderende 

arbeidsliv. Denne tiltakspakken skal lede til bedre oppfølging av sykemeldte, økonomiske 

fordeler for arbeidsgiverne, og til at det etableres samarbeidsavtaler om inkluderende 

arbeidsliv mellom de enkelte virksomheter og trygdeetaten. Det er opprettet arbeidslivssentere 

i hvert fylke under Ny arbeids- og velferdsetaten (NAV). 

Virksomheter som inngår IA-avtaler, forplikter seg til et systematisk samarbeid mellom 

arbeidsgiver og ansatte for å oppnå mer inkluderende arbeidsliv. IA-virksomheten 
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forbeholdes rettigheter til flere virkemidler; egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter, 

tilretteleggingstilskudd fra NAV, honorar til bedriftshelsetjenesten og utvidet mulighet til 

egenmeldinger for de ansatte. Det er ca 22000 bedrifter som er IA-bedrifter i Norge i dag. Det 

tilsvarer ca 13 prosent av alle landets virksomheter. I disse virksomhetene er ca 60 prosent av 

alle arbeidstagere i Norge ansatt. Nær 100 prosent av helse og omsorgssektoren har tegnet IA 

samarbeidsavtale. (Aftenposten 03.11.11 , kilde NAV) I november 2011 var det 10-års 

jubileum for IA-avtalen. I flere medier ble betraktninger om IA-avtalens høyst usikre effekter 

debattert. Mye administrasjon og arbeidstidsressurs som innsats og veldig lite resultater. Store 

oppslag om Bravida, et av Skandinavias største installasjons- og service selskaper med rundt 

2000 ansatte i Norge, hadde valgt å si opp avtalen på dette grunnlag. 

 

Våren 2011 hadde 19 av 42 spesialsykepleiere meldt behov for ulike former for tilrettelegging 

ved Onkologisk-palliativ seksjon i Kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold (SiV). I samarbeid 

med de ansatte, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, verneombud, NAV og personalavdeling 

ble det gjennomført en prosess for å komme frem til et strukturert og mer systematisk arbeid 

med tilrettelegging, og å redusere totalt antall tilrettelegginger. I dette arbeidet kom det opp 

mange problemstillinger; hvilket nivå av tilrettelegging klarer avdelingen, arbeidstageres 

midlertidige behov for tilrettelegging, versus arbeidstageres langvarig eller evigvarende 

tilretteleggingsbehov, hvem skal prioriteres, rettferdighet, forutsigbarhet og ikke minst 

konsekvenser av tilrettelegginger for de arbeidstagere som ikke har tilretteleggingsbehov. 

Prosessen ble opplevd som veldig vanskelig av alle parter, selv om det var enighet om 

målsettingen. 

Tilrettelegging for arbeidstagere i helseforetaket løses i dag i stor grad av den enkelte 

seksjonsleder, det er ingen oversikt eller kartlegging på klinikk- eller foretaksnivå. Det er ikke 

kjent i hvilket omfang bruk av IA-avtalens arbeidsgiverrettigheter er tatt i bruk.  

 

 

 

 

 

 



1.2  Forskningsspørsmål, avgrensning og relevans 

Formålet med prosjektet er å: 

Kartlegge kunnskapen om og bruken av Inkluderende arbeidsliv-avtalen ved Sykehuset i 

Vestfold. 

Formålet er belyst gjennom følgende problemstillinger: 

- Hvordan er samarbeidet mellom IA- avtalens parter gjennomført? 

- I hvilken grad har ledere med personalansvar kjennskap til IA-virksomhetens 

virkemidler; tilretteleggingstilskudd, tilskudd til bedriftshelsetjenesten og 

Arbeidslivssenterets tilbud?  

- I hvilken grad bruker helseforetaket disse tre virkemidlene for å oppnå målene i IA- 

avtalen? 

- I hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstagere ved Sykehuset i Vestfold som en 

konsekvens av IA-avtalen? Hvilke yrkesfaglig bakgrunn har de ansatte det 

tilrettelegges for og hvilken form har tilretteleggingen? 

Sykehuset i Vestfold har en organisasjonsstruktur med fire ledernivå; direktør, klinikksjef, 

avdelingsjef og seksjonsledere. De tre første ledernivåene har personalansvar stort sett for 

andre ledere, mens det i nivå fire er ledere med personalansvar for alle de ansatte som har sin 

hovedfunksjon og sitt arbeid med direkte pasientkontakt. De ulike profesjonene av en viss 

størrelse er organisert i egne fagsøyler. For eksempel fins i Kirurgisk klinikk Avdeling for 

sykepleie, Avdeling for kontortjenester og Avdeling for medisinske fag.  

Prosjektet avgrenses til at det er lederne på nivå fire i foretaket som er respondentene i 

spørreundersøkelsen. Bakgrunnen for dette er at det er disse lederne som har høyest antall 

ansatte, ansatte i pasientrettede funksjoner, og det er disse lederne som er lengst ”ut” i 

organisasjonen. Det er disse ledernes kjennskap til IA-avtalens innhold, samarbeid og 

virkemidler som i størst grad vil influere på det praktiske IA-arbeidet i helseforetaket. Ledere 

på første, annet og tredje nivå samt stabsfunksjoner til disse, for eksempel HR-avdelingen og 

Bedriftshelsetjenesten vil legge strukturene og systemene for IA-arbeidet, men 



11 

 

fjerdenivålederne har katalysatorfunksjonen til å iverksette dette i organisasjonen, fra teori til 

praksis. 

IA-avtalen er et samarbeid mellom ulike parter; myndighetene representert ved NAV 

Arbeidslivssenter, arbeidstagerne ved tillitsvalgte og arbeidsgiver som er helseforetaket. 

Optimalt sett bør en vurdering av et samarbeid gjøres med respondenter fra alle parter. 

Oppgavens omfang tillater ikke dette. Derfor avgrenses problemstillingen til arbeidsgivers, 

representert ved fjerdelinjenivålederne, synspunkter på samarbeidet. Dette er en svakhet ved 

totalvurderingen, men kan allikevel forsvares, siden det er fjerdelinjenivå lederne og deres 

oppfatning av dette samarbeidet som er viktigste premiss for praktisk utøvelse av avtalen.  

Oppgaven har ikke til hensikt å gi svar på i hvilken grad de overordnede målsetningene i IA- 

avtalen oppfylles ved Sykehuset i Vestfold. Det er prosessen eller virkemidlene i avtalen som 

belyses. 

IA-avtalen stiller til rådighet ca 50 ulike typer virkemidler for å oppnå hovedmålene rettet mot 

hele arbeidslivet. Det er fra myndighetenes side iverksatt store lovendringer og tiltak for hele 

arbeidsmarkedet. Som lovendringen fra 1. juli 2011 om endret oppfølging av sykemeldte. 

Denne undersøkelsen ser kun på de tiltakene som er forbeholdt IA- virksomheter spesielt. De 

tre virkemidlene som er vurdert er bruk av tilretteleggingstilskudd, tilskudd til 

bedriftshelsetjeneste, og tjenester fra og samarbeid med NAV arbeidslivssenter. 

Virkemiddelet økt antall egenmeldinger som også er et virkemiddel forbeholdt IA- 

virksomhetene, vil ikke bli vurdert da det i SINTEFs rapport Evaluering av IA-avtalen (2001-

2009) ble konkludert med at det vanskelig lar seg gjøre å oppnå data på effekt av dette 

virkemiddelet. Det er også et virkemidel hvor grad av bruk ikke har sammenheng med grad av 

lederkunnskap, eller krever noen form for aktivitet fra helseforetaket for å brukes.  

Oppgaven vil kunne gi større kunnskap om arbeidsgivers, representert ved fjerdelinjenivå 

ledere syn på IA-samarbeidet, og deres kjennskap til virkemidlene for å oppnå målene ved 

Sykehuset i Vestfold. Dette vil kunne være med på å forme videre lederopplæring og også 

bygge støttesystemer og verktøy på grunnlag av dette i det praktiske IA-arbeidet for den 

enkelte seksjonsleder. Det kan i videre arbeid være mulig å strukturere, styrke eller endre 

foretakets IA-arbeid både på medarbeider, seksjon/klinikk og foretaksnivå.  



Håpet er også at en bred kartlegging av hvor mye tilrettelegging som gjøres, vil kunne gi en 

felles kunnskapsplattform for partene; i samarbeidet og diskusjonene for hvordan dette kan 

løses enda bedre for alle, også for de av arbeidstagerne som ikke har tilretteleggingsbehov i 

fremtiden. 

 

1.3 Fremgangsmåte 

For å finne svar på forskningsspørsmålet er det først og fremst fjerdenivålederne ved 

Sykehuset i Vestfolds tilbakemelding via spørreskjema som gir grunnlag for dette. I tilegg har 

regnskapsavdelingen ved SiV laget rapporter fra regnskapet 2011 hvor tildelt 

tilretteleggingstilskudd (inntekt) for de enkelte seksjoner er differensiert. HR-avdelingen ved 

sykehuset har oppgitt data for sykefravær.  NAV Arbeidslivssenter i Vestfold har også 

bidradd med deres dokumentasjon og rapporter ifht grunnlagsdata for IA-virksomheter i 

Vestfold, budsjetterte midler og utvikling i bruk av virkemidler for SiV i de årene foretaket 

har vært IA-virksomhet. 

Oppgaven er en kombinasjon av deskriptive kvantitative data gjennom spørreundersøkelse 

med bruk av verktøyet questback, og noe kvalitative data gjennom e-post intervju. Dette vil 

bli sett i sammenheng med ulike rapporter, tallmateriale fra SiV og NAV. 

 

1.4 Oppgavens inndeling 

Oppgaven har først en teoretisk del som viser utviklingen av nivå av sykefravær og 

uførepensjonering i Norge, og med en kort gjennomgang av teorier for årsakssammenheng til 

denne utviklingen. Kapittelet vil videre inneholde en gjennomgang av disse momentene for 

helse- og omsorgssektoren spesiellt.  

Kapittel tre belyser innholdet i Inkluderende arbeidsliv begrepet, bakgrunn for IA-avtalen, 

målene som er satt og de ulike partenes forpliktelser i dette samarbeidet. I arbeidet med å 

redusere sykefravær og uførepensjonering har en ulike virkemiddel, både generelle for hele 

arbeidsmarkedet og spesielle for IA-virksomhetene som også beskrives. IA-avtalen er også 
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evaluert underveis i avtaleperioden og evalueringene fra SINTEF og Riksrevisjonen referes til 

i slutten av kapittelet. 

Det neste kapittelet tar for seg forhold ved Sykehuset i Vestfold. Det gir en kort beskrivelse 

av foretakets utvikling og hvilket strukturert arbeid som er gjort innenfor områdene 

Inkluderende arbeidsliv. Hva er spesifikt gjort og hvordan det arbeides med de tre delmålene 

av IA-avtalen.  

I kapittel fem beskrives bakgrunn for metodevalg og bruk av verktøy for datainnsamling.  

Kapittel seks presenterer dataene fra spørreundersøkelsen og også data fra de andre kildene 

om bruk av virkemidler. Dataene presenteres i forhold til oppgavens fire underspørsmål. 

Hovedresultatene drøftes videre i det neste kapittelet, med hovedfokus på mulige 

årsakssammenhenger, om gyldigheten til disse resultatene og videre hva som kan gjøres i 

helseforetaket. 

Til slutt er det en kort oppsummering av oppgavens konklusjoner.  

  



2 SYKEFRAVÆR OG 

UFØREPENSJONERING 

2.1  Utvikling i Norge 

Sandmanutvalgets utredning fra 2000 ble initiert på grunnlag av den sterke økningen av 

sykefravær og antall uførepensjonister på slutten av 1990-tallet. Antall dager med sykepenger 

fra folketrygden per sysselsatt økte fra 8,2 dager i 1994 til 11,7 dager i 1999. Det totale 

fraværet i 2000 ble antatt å utgjøre ca 9 % av totale antall dagsverk, noe som tilsvarte at hver 

arbeidstager hadde 24 sykefraværsdager i snitt.( NOU 2000:27 sammendrag) Økningen i 

antall stønadsmottagere skjedde i en periode med reduksjon i arbeidsledigheten og økning i 

sysselsettingen.  

Den offisielle sykefraværsstatistikken, som utarbeides i samarbeid mellom NAV og Statistisk 

sentralbyrå, er basert på NAVs register over legers sykemeldinger og en bedr iftsbasert 

utvalgsundersøkelse som dekker det egenmeldte sykefraværet. Denne statistikken går ikke 

lenger tilbake enn til 2000. 

I følge sykefraværsstatistikken for andre kvartal 2010 var det samlede sykefraværet i Norge 

på 6,3 %. Det legemeldte fraværet var for kvinner 7,1 % for kvinner, og 4,3 % for menn, for 

begge kjønn 5,5 %. Det samlede sykefraværet i 2010 var 10,7 % lavere enn året før. (NOU 

2010:13 s 30) Utviklingen i 2011 er også en fortsatt reduksjon.  Det legemeldte sykefraværet 

gikk ned med 8,5 prosent fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. Sykefraværet er nå 5,4 

prosent. Det har vært en nedgang i det legemeldte fraværet på 18,5 prosent fra 4. kvartal 2001, 

året da IA-avtalen ble inngått. Det legemeldte fraværet har tidligere ikke vært registrert på et 

så lavt nivå. Nedgangen gjelder begge kjønn og alle aldersgrupper, fylker og næringer. 

Bakgrunn for denne reduksjon i 2011 kan ha sammenheng med de nye reglene om tettere 

oppfølging av sykemeldte som begynte å gjelde 1. juli i fjor. (NAV.no, Tall og analyse, 

sykefraværsstatistikk) 

I perioden 1972 til 2010 er hovedbilde at sykefraværet for både for kvinner og menn har  

variert en god del, men allikevel med en stigende tendens for kvinner mens det for menn har 

svingt rundt det samme nivå som på 1970 – tallet. Fraværet for kvinner og menn var det 
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samme på slutten av 1970-tallet, men i dag er kvinners sykefravær drøyt 60 % høyere enn 

menns.  (NOU 2000:27,s 53) 

Arbeids‐og inkluderingsdepartementet oppnevnte i november 2009 en faglig ekspertgruppe. 

Den har utredet administrative tiltak for å redusere sykefraværet, og sammenlignet 

utviklingen i Norge med andre europeiske land. De konkluderer med at vi har et høyere 

sykefravær enn sammenlignbare land. Mens nivået har holdt seg høyt i Norge, har land som 

Sverige og Nederland hatt en markert reduksjon i sykefraværet siden begynnelsen av 2000-

tallet. De konkluderer med dette, selv med usikkerheten ifht de ulike lands variasjoner i 

klassifisering av arbeidsledig, sykefravær etc.(NOU 2010:13 s 31;Ekspertgrupperapport s10) 

Andel uføremottakere i prosent av befolkningen var for kvinner og menn den samme frem til 

ca. 1980. Raten har så økt for begge kjønn siden begynnelsen av 1980 tallet. Økningen har 

vært sterkere for kvinner enn for menn. I 2009 var 13 % av kvinnene og 9 % av mennene 

uføretrygdet. (NOU 2010:13, kap 3.2; Osborg 2009, s33) 

Det finnes ingen enkeltstående faktor som kan forklare økningen i sykefravær og tilgangen til 

uførepensjon. Kunnskapen om hva som er årsaken er også mangelfull. Det meste av 

forskningen er vurdert til å ha metodiske svakheter som gir grunn til å tolke resultatene med 

varsomhet (NOU 2010:13, kap 6.6). Tilgjengelig forskning tyder imidlertid på at en rekke 

forhold knyttet til enkeltindividet, arbeidsplassen og mer generelle samfunnsforhold kan ha 

betydning for sykefravær og uførepensjonering. De områdene som blir trukket frem som kan 

påvirke utviklingen er: 

Helsemessige forhold 

Den norske befolkning har generelt god helse og økende levealder. Det er lite som tyder på at 

helsetilstanden i befolkningen er blitt dårligere. Undersøkelser tyder tvert i mot på at det 

heller har vært en forbedring i helsetilstanden. Så selv om den norske befolkningen blir 

tyngre, drikker mer alkohol og er mindre fysisk aktive, øker levealderen. Vurderingen av hvor 

mye endringer i befolkningens helse betyr for utviklingen i sykefravær, vil blant annet være 

avhengig av hvordan en definerer helse. Verdens helseorganisasjon har en vid definisjon av 

helse; som en tilstand av fullstendig fysisk, sosial, og mental velvære. Med en så vid 

definisjon vil endringer utover fravær av sykdom og lyte ha betydning. Det har vært en 

økning i personer som vurderer at de har helseproblemer. Helsetjenesten har heller aldri hatt 



så god kvalitet og så stort volum på behandling som i dag (Nou 2000:27, kap 6.3; Nou 

2010:13). 

Arbeidsmiljø 

Både fysiske, psykiske og organisatoriske forhold på arbeidsplassen har betydning for 

sykefravær ognivå av uførepensjonering. Det er lite som tyder på at det fysiske arbeidsmiljøet 

har forverret seg. Sosial støtte, i hvilken grad ledelsen oppfattes som rettferdig og kulturen i 

virksomheten påvirker sykefraværet. Høye krav og mangel på egen kontroll i 

arbeidssituasjonen kan føre til høyt sykefravær, mens trivsel på arbeidsplassen kan virke som 

en buffer. (NOU 2000:27, kap 6.4;Ose 2010,kap 6) 

Holdninger og ”fraværskultur”  

Både individuelle holdninger og det som betegnes som en fraværskultur, kan ha betydning for 

sykefraværet. Det er ikke kjent i hvilken grad endrede holdninger til fravær kan forklare 

endringer i fraværsnivå over tid (NOU2000:27, kap 6.6). 

Forhold på arbeidsmarkedet  

Utviklingen i sykefravær og uførepensjonering varierer også med utviklingen i sysselsetting 

og arbeidsledighet. Forskningen viser at sykefraværet øker når arbeidsledigheten reduseres. 

Det er ulike teorier på sammenhengen. En teori kan være at i nedgangstider vil arbeidstakerne 

være redde for å miste jobben og sykefraværet går ned. En annen teori vektlegger at det 

foregår en seleksjon ved at arbeidstakere med helseproblemer lettere blir skjøvet ut i 

nedgangstider, og de ”friskeste” blir igjen. Det hevdes også at dersom en har en målsetting i 

arbeidsmarkedspolitikken om at det skal være plass til personer som ikke fungerer 100 % til 

enhver tid, må en regne med høyt sykefravær.  

Det er godt dokumentert at kvinner de siste tiårene har hatt betydelig høyere risiko for 

sykefravær og uføretrygding enn menn. (nou 2010:13,kap 6.3.3; Ose 2010, kap 3) 

Kjønnsforskjellene i sykefraværet kan bare delvis forklares med sykefravær relatert til 

graviditet og andre helseproblemer som er spesielle for kvinner. Teorien om at kvinner har 

høyere fravær på grunn av at de er dobbeltarbeidende, med en kombinasjon av arbeid og 

omsorg for barn i større grad enn mannen, har vist seg ikke å være riktig. Det er ingen 

sammenheng mellom sykefravær og antall barn. Det samme gjelder forskjeller i belastning 
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som skyldes forhold på arbeidsplassen. Mye av årsakene til kjønnsforskjellene i fraværet er 

ukjent. Kvinner har høyere sykefravær i alle aldersgrupper og fraværet er høyere selv om det 

kontrolleres for graviditet, antall barn, lønn, utdanning og yrke (Nou 2010:13, s104;Ose 2010, 

kap 4). 

 

2.2  Sykefravær og uførepensjonering i helse og 

omsorgssektoren 

På bakgrunn av SINTEFs Evaluering av IA-avtalens konklusjon, er rapportens konkrete 

anbefalinger at det i det videre arbeidet med IA-avtalen må arbeides mer målrettet 

differensiert med sektor- og næringsspesifikke strategier på alle delmålene. Med denne 

anbefaling blir det derfor av betydning å se på spesielle forhold ved helse og omsorgssektoren 

som vil kunne ha innvirkning på problemforståelse og tiltak, eller strategier for måloppnåelse. 

Disse spesifikke forholdene bør igjen vurderes spesielt i forhold til sykehuset som 

virksomhet. Sykehuset i Vestfold er også komplekst, så for å få optimale effekter må de ulike 

faktorene vurderes, satt i hver enkelt seksjon eller avdelings rammevilkår.  

Både IA-protokollen og IA-samarbeidsavtalen vektlegger spesielt at hovedarbeidet for å 

oppnå mål og delmål må skje nærmest arbeidstagerne, fra alle partene i arbeidslivet, et 

samarbeid lengst ut i organisasjonen.  

I NOU 2010:13 Arbeid for helse er det helse- og omsorgsektorens eget sykefravær og 

overgangen fra arbeidsliv til trygdeytelser som blir utredet. Hovedårsaken for dette 

utredningsarbeidet er at det i denne sektoren har vært og er et høyere sykefravær og en høyere 

andel på overgang til trygdeytelser enn landssnittet. 

Utfordringsbildet i helse- og omsorgsektoren i årene fremover er også et stort og økende 

behov for arbeidskraft. I følge fremskrivninger er det anslått at det samlet for hele sektoren vil 

være behov for mellom 95000 og 135000 nye årsverk fram mot 2030 (NOU 2010, s21). 

Problemet lar seg ikke løse med bare  flere ressurser, for de finnes ikke i det antall som er 

nødvendig. En del av løsningen blir derfor å benytte de ressursene en har på en bedre måte. 

En mer effektiv bruk av ressursene blir å forbygge sykefravær og overgang til 

trygdeordninger. 



 Om lag 9 prosent av hele arbeidsstokken i Norge er ansatt i helse- og omsorgssektoren. I 

spesialisthelsetjenesten er det nærmere 96000 årsverk. Det er sykepleiere, hjelpepleiere, 

omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere og personell uten helsefaglig utdanning som utgjør de 

største gruppene i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Kvinner utgjør mer enn tre 

fjerdedeler av de ansatte i sektoren som helhet. I den kommunale sektoren utgjør kvinne ne 

enn enda større andel. Helse- og omsorgsnæringen er også den næringen i landet som har den 

høyeste andelen sysselsatte med arbeid utenfor vanlig dagtid pga skift og turnusarbeid. Det er 

også en stor andel som arbeider deltid (NOU 2010, s 21). 

Sykefraværet gikk ned fra 2001 til 2009, fra 9,1 prosent til 8,8 prosent. Det var en markant 

nedgang i fraværet fra 2003 til 2004. En mulig forklaring til det er endringer i regelverket ifht 

graderte sykemeldinger og aktivitetskrav. Etter 2004 har det vært en svak økning mot nivået 

fra før fallet i 2004. 

Figur 1 Utviklingen i legemeldt sykefravær i helse- og omsorgssektoren. Tredje kvartal 2001- 2009. Ref NOU 

2010:13 

 

 

Innen helse- og omsorgssektoren er det særlig i omsorgstjenestene at sykefraværet er høyt, 

over 10 prosent i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten på rett under 8 prosent. 

Det er også forskjeller i sykefravær mellom ulike helseforetak og mellom kommuner, dette 

kan tyde på at det er muligheter for å redusere fraværet.  



19 

 

For sektoren er ca 40 prosent av de legemeldte sykefraværsdagene diagnostisert som muskel- 

og skjelettlidelser. Andelen av fraværet hvor dette var årsak var spesielt stort blant renholdere, 

kjøkkenpersonale og pleie og omsorgsarbeiderne. Diagnoser som gjelder psykiske lidelser er 

nesten 20 prosent av legemeldte fraværsdager. Svangerskapsrelaterte lidelser var også e n ikke 

ubetydelig gruppe (NOU 2010, s 19). Det er de lange fraværene som utgjør størsteparten av 

sykefraværsdagene. Sykefravær med varighet over to måneder utgjør nesten 72 prosent av 

alle sykefraværsdagene. Varighet på over ni måneder utgjør ca 33 prosent. 

I tilegg til den høye kvinneandelen og arbeidstidsordningene kjennetegnes denne næringen av 

flere faktorer som kan påvirke årsakene til sykefravær og utstøting. Arbeidets art, det å 

arbeide med å ivareta andre menneskers helse- og omsorgsbehov, sterke føleleser og 

bekymringer knyttet til pasienter og pårørende. Utredningen viser også til at enkelte typer 

fysiske belastninger, trusler, vold og trakassering kan ha betydning. (NOU 2010) Det har i 

flere år vært gjennomført omstillinger og omstruktureringer med betydning for mange av de 

ansatte, samtidig er det i helse og omsorgssektoren sammenliknet med andre næringer, er 

relativt færre ledere per ansatt, spesielt på det nivå som utøver direkte pasientrettet arbeid.  

 I avhandlingen Mellom profesjon og reform. Om fremveksten og implementering av enhetlig 

ledelse i norsk sykehusvesen finner forfatteren at leger og sykepleiere utfører lederoppgaver 

på ulik måte. Sykepleierne som går inn i lederrollen har oftere formell lederutdanning enn 

legene. Over 80 prosent av sykepleierne har lederutdanning mens tilsvarende tall for legene er 

50 prosent. Til gjengjeld har legeledere ofte lengre erfaring fra helsevesenet. Sykepleierne 

velger ledelse i stedet for klinisk arbeid, mens leger først blir ledere når de er enere innenfor 

sitt kliniske fagfelt. Sykepleieledere bruker i gjennomsnitt 38 timer i uken på administrativt 

arbeid, mens legeledere bruker 27 timer. Forfatteren mener at overgangen til enhetlig ledelse 

mange steder i praksis ikke er gjennomført.  

 

 

  



3 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 

3.1 Bakgrunn 

IA-samarbeidet er et virkemiddel for å oppnå overordnede mål i sysselsettings-, arbeidsmiljø- 

og inkluderingspolitikken. Et sentralt mål i arbeidsmarkedspolitikken er å skape et 

inkluderende arbeidsliv slik at færre personer faller permanent utenfor arbeidsmarkedet som 

har problematiske konsekvenser både for individer, virksomheter og for samfunnet. 

Samarbeidet skal utfylle og forsterke andre generelle virkemidler av juridiske og/eller 

økonomisk karakter. Et eksempel på et annet virkemiddel er etableringen av Arbe ids- og 

velferdsetaten i 2006. Gjennom samarbeidet skal de ulike partene på den enkelte arbeidsplass 

aktivt bidra til å delta i et forpliktende arbeid for å nå de felles målene. I intensjonsavtalen om 

et mer inkluderende arbeidsliv mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er målet for 

samarbeidet konkretisert til å redusere sykefraværet, få flere med redusert arbeidsevne over i 

arbeid og øke den reelle pensjoneringsalderen.  

Samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv ble startet i 2001. Den 3. oktober 2001 

inngikk sosialministeren og arbeids- og administrasjonsministeren, på vegne av regjeringen, 

en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet (LO, NHO, 

YS, HSH, KS, Staten ved AAD og Akademikerne).  Bakgrunnen for avtalen var et ønske om 

å snu en utvikling som hadde ført til at stadig flere gikk ut av arbeidslivet og over på 

langvarige trygdeordninger.  Avtalen ble inngått for en prøveperiode på vel fire år, fra 

03.10.01 til 31.12.05. I etterkant har 20 andre organisasjoner også sluttet seg til avtalen. 

Høsten 2003 ble avtalen evaluert og i desember samme år signerte partene en erklæring om 

videreføring ut avtaleperioden til 31. desember 2005. Avtalen ble på nytt evaluert høsten 

2005. Partene var igjen enige om en ny IA-avtale og ny protokoll om felles innsats for å 

forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.  

Hele IA-avtalen fra 2001- 2009 ble på oppdrag fra partene evaluert av SINTEF i 2009. De så 

på oppslutning og effekt av avtalen. Riksrevisjonen undersøkte i 2008-2009 også i hvilken 

grad arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskudd som virkemiddel bidro til et mer 

inkluderende arbeidsliv. Arbeidsministeren oppnevnte i tilegg i november 2009 en faglig 

ekspertgruppe for sykefravær som vurderte andre mulige administrative tiltak som kunne 

bidra til en nødvendig reduksjon i sykefraværet.  

http://www.regjeringen.no/upload/smk/vedlegg/2010/ia%20protokoll%2024022010.pdf
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En ny avtale ble inngått for perioden fra 1. mars 2010 til 31. desember 2013. Det systematiske 

helse-, miljø- og sikkerhets (HMS) arbeidet i virksomhetene for å forebygge arbeidsrelaterte 

skader og sykdom ble i større grad vektlagt i denne nye avtalen. Avtalen legger også i større 

grad enn tidligere opp til at IA-innsatsen skal målrettes og tilpasses den enkelte sektors eller 

nærings utfordringer og forutsetninger.Avtalen beskriver hva organisasjonene i arbeidslivet 

har til hensikt og ønsker å oppnå ved samarbeid og bruk av ulike aktive virkemidler. Den 

enkelte virksomhet velger selv om den vil være en inkluderende arbeidslivsbedrift og inngår 

en samarbeidsavtale med NAV. Den enkelte virksomhet forplikter seg når det gjelder målene 

i avtalen og får samtidig rettigheter til særskilte virkemidler som da gjøres tilgjengelig. 

Myndighetene og partene har blitt enige om en generell tiltakspakke rettet mot hele 

arbeidslivet. Arbeidsmiljø- og folketrygdloven er endret. Sykemeldte oppfølges bedre med 

tidligere og tettere intervenering. Helsetjenester kjøpes for å bringe sykemeldte raskere tilbake 

i arbeid. 

Hovedprinsippet i IA-avtalen er at virksomhetene er arena for å forebygge sykefravær og 

utstøting. De skal følge opp utsatte arbeidstagere med støtte fra myndighetene. For å kunne 

oppnå gode resultater, kreves et sterkt ledelsesengasjement og et systematisk samarbeid med 

tillitsvalgte og vernetjenesten. 

 

3.2 Mål for samarbeidet 

I IA-avtalen av 24. februar 2010 heter det at IA-avtalens overordnede mål er:  

”Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, 

samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet”.  

I samme avtale står det også at de tre delmålene på nasjonalt nivå videreføres. De tre 

delmålene er:  

”Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. 

Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.  

Delmål 2: Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra 

tidligere tilleggsavtaler videreføres”.  



I tillegget av 15. mai 2007 til Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2006–2009 

er følgende måleindikatorer lagt til i vurderingen av om delmål 2 er nådd:  

a) Redusere andel personer som går fra arbeid til passive ytelser. Måleindikatoren er andelen 

personer som har brukt 13 uker eller mer av sykepengeperioden og som er tilbake i arbeid fire 

uker etter dette. Det er et mål at andelen som er tilbake i arbeid er over 70 prosent.  

b) Øke andelen langtidssykmeldte som starter opp yrkesrettet (ekstern) attføring i 

sykmeldingsperioden. Måleindikatoren er andel avsluttede sykepengetilfeller som har 

påbegynt yrkesrettet attføring i sykepengeperioden. Det er et mål at andelen er minst 2,0 

prosent.  

c) Øke andelen med redusert funksjonsevne som går fra en trygdeytelse og over til arbeid. 

Måleindikatoren er andel personer på helserelaterte ytelser (rehabilitering, yrkesrettet 

attføring og uføreytelser, fra mars 2010 arbeidsavklaringspenger og uførepensjon) som går til 

arbeid. Det er et mål at andelen økes til 45 pst.  

”Delmål 3: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en 

økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer 

over 50 år)”.  

 

3.3 De ulike parters forpliktelser 

Alle IA-virksomheter inngår en samarbeidsavtale for en gitt periode. Avtalens parter er 

virksomhetens ledelse, tillitsvalgte/vernetjeneste og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV 

arbeidslivssenter. Inngåelse av denne samarbeidsavtalen medfører forpliktelser for 

arbeidsgiver, for tillitsvalgte og verneombud, for øvrige ansatte i virksomheten og for 

Arbeids- og velferdsetaten.  

For å lykkes i sitt IA-arbeid må virksomheten ha et godt systematisk HMS-arbeid og et 

velfungerende partssamarbeid. Arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens bestemmelser gjelder 

for IA-virksomheter som for alle andre virksomheter.  
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Forpliktelsene til partene er klargjort i IA-samarbeidsavtale 2010 og Veileder til 

Samarbeidsavtale. De neste underkapittlene er utdrag fra disse to dokumentene.  

3.3.1 Arbeids- og velferdsetatens forpliktelser 

Det fremgår av IA-avtalen at Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at virksomheten får en 

egen kontaktperson ved NAV arbeidslivssenter. Kontaktpersonen er virksomhetens faste 

kontaktledd i Arbeids- og velferdsetaten og har ansvar for å informere om og koordinere 

etatens tilbud til virksomheten. Det betyr ikke at kontaktpersonen selv skal utøve all bistand, 

men sørge for at de tjenester og den informasjon man er enige om, blir gitt av den mest 

kompetente på aktuelle fagområder og av de rette instanser. Dette skal sikre virksomheten den 

beste faglige tjeneste. 

Oppgaver for kontaktpersonen: 

I dialog med ledere, tillitsvalgte og verneombud aktivt bistå virksomhetene i å arbeide 

målrettet og resultatorientert med utvikling av mer inkluderende arbeidsplasser, herunder 

virksomhetens arbeid for å forebygge sykefravær og overgang til trygdeyte lser. 

Kontaktpersonen skal sørge for at virksomheten får informasjon og veiledning om;  

- Rutiner for sykefraværsoppfølging og fraværsregistrering 

- IA-virkemidler og tiltak innenfor rammen av IA-avtalen  

- NAVs øvrige tiltak og virkemidler i forbindelse med oppfølging av medarbeidere i 

virksomheten og ved rekruttering av personer som ikke har et arbeidsforhold  

- Gi råd og veiledning i vanskelige enkeltsaker 

- Bidra til at økonomiske virkemidler i enkeltsaker utløses raskt og effektivt  

- Samarbeide med virksomhetens bedriftshelsetjeneste 

- Ta initiativ overfor andre samarbeidsaktører som kan bistå virksomheten i IA-arbeidet, 

for eksempel Arbeidstilsynet og leverandører av helse- og rehabiliteringstjenester.  



Arbeids- og velferdsetaten skal levere statistikk til IA-virksomheter over 

virksomhetens/bransjens sykefravær fra sentral sykefraværsstatistikk.  

I tillegg har Arbeids- og velferdsetaten en rekke lovpålagte forpliktelser i forhold til 

oppfølging av etatens brukere generelt, uavhengig av om de er ansatt i en IA-virksomhet eller 

ikke. I hovedsak ivaretas disse oppgavene av NAV-kontoret.  

3.3.2  Arbeidsgivers forpliktelser 

I henhold til avtalen skal arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i 

samarbeid og i tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. Det skal avholdes 

to møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema og hvor både ledelse, tillitsvalgte og 

verneombud er representert.  

Oppfølging av egne ansatte 

HMS og IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og arbeidsgiver må sørge for a t linjeledere, 

arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre 

arbeidet. Arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov skal tilrettelegges. 

Arbeidsgiver skal føre sykefraværsstatistikk og bruke denne i det systematiske 

sykefraværsarbeidet. 

I tillegg er alle arbeidsgivere, som følge av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, generelt 

forpliktet til å utarbeide rutiner for å forebygge sykefravær og følge opp egne sykmeldte. 

Viktige oppgaver i denne forbindelse er: tidligst mulig å starte arbeidet med å utarbeide 

oppfølgingsplaner, avholde dialogmøter, tilrettelegge for arbeidstakere med behov, samt 

dokumentere at tilretteleggingstiltak er vurdert, forsøkt eller gjennomført.  

Personer som ikke er tilknyttet virksomheten 

Virksomheten skal åpne for at personer som Arbeids- og velferdsetaten har avklart og som har 

behov for utprøving, får utprøvd sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. 

Dette forutsetter at Arbeids- og velferdsetaten sikrer bistand gjennom økonomiske og 

kompetansemessige tiltak, samt annen tilrettelegging.  
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3.3.3  Tillitsvalgtes forpliktelser 

I den nye og siste samarbeidsavtalen har tillitsvalgt for første gang fått forme ll status som 

avtalepart. Nå er tillitsvalgt definert som en likeverdig avtalepart, noe som forplikter dem til 

en pådriverrolle i samarbeidet.  

Tillitsvalge skal tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid sammen med 

arbeidsgiver og verneombud. De skal gjennom medvirkning og samarbeid med ledelsen bidra 

aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet. 

Tillitsvalge skal delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det.  

3.3.4 Arbeidstakers forpliktelser 

IA-avtalen tydeliggjør også ansvaret for at arbeidstakere skal delta aktivt i HMS- og IA-

arbeidet på arbeidsplassen slik at det settes forpliktende resultatmål i virksomheten som skal 

bidra til å nå IA-avtalens nasjonale mål. Arbeidstaker skal opplyse om hvorvidt eget 

sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen. I tillegg er alle arbeidstakere, som følge 

av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, generelt forpliktet til å bidra til et godt og 

inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten. Arbeidstaker skal bidra aktivt til dialog med 

nærmeste leder om egen arbeidsevne, medvirke aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av 

egen oppfølgingsplan og nødvendige tiltak for å være i - eller komme tilbake til – arbeid, helt 

eller delvis. 

 

3.4  Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv 

3.4.1  Generell tiltakspakke 

I den nye IA-avtalen gjeldende fra 1. mars 2010 er partene enige om en tiltakspakke for å 

forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

Tiltakene ble lagt fram i en egen protokoll som ble underskrevet samtidig med ny IA-avtale. 

 

  



Partene vil:  

 Gjennomføre tiltak overfor fastlegene  

 Sikre tidligere innsats overfor sykmeldte  

 Bedre tilrettelegging fra arbeidsgiveres side og medvirkning fra arbeidstakere.  

De generelle tiltakene beskrevet under er en kortversjon klippet fra protokollen.  

Gjennomføre tiltak overfor legene/sykmelder:  

Sykmelderne bør i samråd med den enkelte sykmeldte vektlegge arbeidsevne og aktivitet for i 

størst mulig grad ta i bruk gradert sykmelding. Aktivitet hos den enkelte arbeidstaker skal 

vektlegges.  

a.  Det innledes et samarbeid mellom berørte myndigheter (Helsedirektoratet og 

Arbeids- og velferdsetaten), Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund og andre 

relevante fagmiljøer for å utarbeide forslag til faglig støtte/veiledning for 

sykmeldingsarbeidet knyttet til ulike diagnoser og plager/tilstander. 

b. For å understøtte oppfølgingen av nytt faglig beslutningsgrunnlag i 

sykmeldingsarbeidet, innføres et system for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder 

om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre. 

c. Det stilles krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal 

sykmelde.  

d.  Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 (som avholdes senest innen 8 uker etter 

sykmeldingstidspunktet) etter innkalling fra arbeidstaker eller arbeidsgiver. Sykmelder 

skal likevel ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det, og arbeidsgiver skal 

forespørre arbeidstaker før sykmelder innkalles til møtet. Sykmelders deltagelse vil gi et 

bedre grunnlag for vurderingen av behovet for og nytten av hel eller delvis sykmelding. 

Sykmelder vil også kunne bidra til en bedre dialog, hvor vurdering av arbeidsevne inngår 

som et vesentlig element. Den sykmeldtes diagnose skal ikke diskuteres i dialogmøtet.  
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Sikre tidligere innsats overfor sykmeldte:  

Oppfølgingsplaner skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker senest etter 

fire uker. Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder når den er utarbeidet, 

senest etter fire uker.  

Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver skal gjennomføres for alle sykmeldte (også graderte) 

senest innen 8 uker. Dialogmøte 2 i regi av Arbeids- og velferdsetaten skal gjennomføres 

senest innen 26 uker. Arbeids- og velferdsetaten, arbeidstaker, arbeidsgiver eller sykmelder 

kan ta initiativ til dialogmøte 2 på et tidligere tidspunkt.  

For å unngå passive sykefraværsløp skal bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak 

iverksettes tidligere i sykefraværsløpet og være obligatorisk tema på dialogmøte 2. 

Arbeidsrettede tiltak kan i denne sammenheng også omfatte kompetansetiltak. Det kan 

avholdes et dialogmøte 3 ved utløpet av sykepengeperioden.  

Bedre tilrettelegging fra arbeidsgiveres side og medvirkning fra arbeidstakere:  

Et viktig formål med disse kravene er å få sykmeldte arbeidstakere tilbake i jobb og å hindre 

frafall og varig utstøting fra arbeidslivet.  

Arbeidsgiver har iht. arbeidsmiljøloven en vidtgående tilretteleggingsplikt overfor sykmeldte 

arbeidstakere.  

Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l. 

skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal 

kunne få beholde eller få et passende arbeid. Plikten til tilrettelegging gjelder uavhengig av 

om tilretteleggingsbehovet har sammenheng med arbeidet eller ikke, og uansett om den 

reduserte arbeidsevnen er midlertidig eller av mer varig karakter.  

Tilrettelegging og oppfølging forutsetter at arbeidstaker følger opp sin medvirkningsplikt iht. 

arbeidsmiljøloven og aktivitetsplikt iht. folketrygdloven. Dersom arbeidsevnen er varig 

nedsatt gjelder en ytterligere tilretteleggingsplikt i arbeidsmiljøloven § 4-6 og 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12.  

Arbeidsgiver bør legge til rette for tilknytningsaktiviteter for å opprettholde god kontakt ved 

arbeidstakers langtidsfravær. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner grunnla g for 

tilrettelegging i egen virksomhet, kan også arbeidsmuligheter i annen virksomhet anvendes 

(IA-plasser). Arbeidstaker må bidra gjennom medvirkning og oppfølging av aktivitetsplikten.  



3.4.2 Tiltakspakke for IA-virksomheter 

På NAVs hjemmesider fins en oversikt på mer enn femti ulike tiltak eller virkemidler for å 

oppnå avtalens målsetting. Noen få er forbeholdt IA-virksomheter. Disse vil under kort 

beskrives. 

NAV arbeidslivssenter 

Arbeidslivssentrene skal bistå virksomhetene i å sette seg klare mål og å utvikle gode 

handlingsplaner for sitt arbeid i tråd med inngåtte avtaler. I tillegg skal de hjelpe 

virksomhetene i deres langsiktige, systematiske og forebyggende HMS- og IA-arbeid. Alle 

IA-virksomheter får oppnevnt en egen kontaktperson fra NAV arbeidslivssenter. 

Denne kontaktpersonen skal i dialog med ledere og tillitsvalgte i virksomheten aktivt støtte 

opp under virksomhetens arbeid med IA-avtalen og samarbeidsavtalen, herunder mål og 

handlingsplaner i IA-virksomheter, generell rådgivning, helsefremmende tiltak på 

arbeidsplassen, tidsbegrenset innsats mot enkeltbedrifter, sykefraværsoppfølging, 

analyseverktøy og metoder. Kontaktpersonen kan også bistå i vanskelige enkeltsaker og bidra 

til å utløse økonomiske virkemidler.  

Tilretteleggingstilskudd 

Tilretteleggingstilskudd er en ytelse som skal stimulere arbeidsgiver til å tilrettelegge arbeidet 

slik at den ansatte kan være i arbeid på tross av helseproblemer. Det kan ytes 

tilretteleggingstilskudd for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller arbeidstakere 

som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, og også der det er en målsetting om å 

hindre frafall eller utstøting fra arbeidslivet. Det er mulig å søke om tilretteleggingstilskudd 

for grupper av arbeidstakere. Tilretteleggingen skal føre til en merutgift for virksomheten, og 

være gjennomført som en konkret og tidsbegrenset tiltak.  

Tilskudd kan ytes til:  

a. Utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening 

b. Tilskudd til transport til og fra arbeidsplassen der tilrettelagt arbeid bare er mulig på 

en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der den sykmeldte til daglig arbeider  
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c. Merutgifter til vikar/ekstrahjelp forebyggende eller ved siden av gradert sykmelding 

d. Støtte til kjøp av gjenstander eller arbeidshjelpemidler som ikke dekkes etter 

folketrygdloven § 10-5. Dermed har også arbeidstakere som ikke fyller vilkår om varig 

sykdom, skade eller lyte tilgang på hensiktsmessige arbeidshjelpemidler  

e. Spesielle utviklingstiltak i virksomheter/enheten for å forebygge sykefravær og som 

underbygger delmålene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Konkrete eksempler 

på slike tiltak vil være kurs, som opplæring av aktuelle ansatte i hvordan utstyr på 

arbeidsplassen skal benyttes for å unngå belastninger ved tunge løft. I dette konkrete 

tilfelle vil det være aktuelt å støtte kursdeltakelsen 

f. Utgifter i forbindelse med funksjonsvurdering i attføringsbedrift etter nærmere regler. 

Tilskuddet ytes i utgangspunktet med en dagsats på 290 kroner. Dersom arbeidsgiver kan 

dokumentere høyere utgifter kan det ytes tilskudd opp til 580 kroner per dag. Tilskudd kan 

som hovedregel ytes for inntil 12 uker. Hvis tilrettelegging anses nødvendig og 

hensiktsmessig for at arbeidstakeren skal kunne beholde arbeidet, kan det ytes tilskudd for en 

ny periode på inntil 12 uker. Det kan likevel ikke ytes tilskudd for mer enn 36 uker for samme 

arbeidstaker. Maksimalt beløp til gjenstander/arbeidshjelpemidler er fastsatt til kroner 34 800, 

som tilsvarer en stønadsperiode på 12 uker ganger forhøyet dagsats til 

tilretteleggingstilskuddet, dvs. 580 kroner x 60. Støtten er begrenset til utstyr som den enkelte 

arbeidstaker kan ta med seg i forbindelse med flytting til andre arbeidsoppgaver i 

virksomheten (løsørepreget utstyr), og kan også innvilges til ombygging av maskiner eller 

tilpasning av arbeidsstasjonen.   

Når det søkes om tilretteleggingstilskudd til et tiltak som omfatter flere arbeidstakere, vil 

tilskuddet beregnes slik: Dersom 20 arbeidstakere deltar på kurs i 1 dag, vil dette kunne gi 

støtte med 20 x ordinær dagsatts (290 kroner) = 5 800 kroner. Det vil også kunne gis tilskudd 

til anskaffelse av hjelpemidler som kan benyttes av flere arbeidstakere 

(www.nav.no/inkluderendearbeidsliv). 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på grunnlag av refusjonskrav fra arbeidsgiver oversendt til 

NAV arbeidslivssenter. Kravet må sendes innen to måneder etter tilretteleggingsperiodens 

utløp. Dersom dette ikke skjer, blir vedtaket slettet og tilsagnet trukket. 



Tilskudd til bedriftshelsetjeneste  

IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av godkjent 

bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV. 

BHT -tilskudd kan gis for: 

a. Arbeid med å utrede og foreslå tiltrettelegging for at sykmeldte arbeidstakere skal 

komme tilbake i arbeid 

b. Arbeid for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeid 

c. Utredning av behov for å tilrettelegge arbeidsplassen for å få personer med redusert 

arbeidsevne inn i arbeid 

d. Utarbeiding av forslag til tiltak 

e. Bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte 1 (maks 2 timer). 

Det kan utbetales honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller 

psykososial art. Bedriftshelsetjenesten skal i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker gi 

vurderinger av behov for og muligheter til relevante tiltak.  

Det er en forutsetning at bedriftshelsetjenesten er godkjent i henhold til forskrift om godkjent 

bedrifthelsetjeneste.  

Ordningen gjelder uavhengig av om bedriftshelsetjenesten er organisert som egen ordning, 

om den er felles for flere virksomheter eller er en frittstående enhet.  

Tilskudd kan ytes for opptil seks timer per oppdrag, inklusive eventuell deltakelse på 

dialogmøte. Honoraret er pr.1. juli 2011 kr 643 pr. time.  

Egenmelding 

Med egenmelding menes at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på 

grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til å bruke 

egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder.  
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Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager fire ganger i 

løpet av en 12 måneders periode.  

Dersom bedriften er en IA-virksomhet, kan egenmelding brukes i til sammen 24 

kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode.  Det innebærer at egenmelding for eksempel 

kan benyttes for 24 enkeltdager. Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per 

fraværstilfelle.  

Ved nytt sykefravær innen 16 dager medregnes tidligere fraværsdager som det ikke foreligger 

sykmeldingsattest for. Når egenmeldingsdagene i løpet av en 16 dagers periode er oppbrukt, 

må en arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes på nytt.  

Er en syk utover egenmeldingsdagene, må lege kontaktes. Egenmeldte fraværsdager forut for 

sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager. 

 

3.5 Evaluering av IA-avtalen 

3.5.1 SINTEF-evalueringen 

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i nært samarbeid med alle partene i 

IA-avtalen, har SINTEF hatt i oppdrag å utarbeide en helhetlig evaluering av avtalen. 

SINTEF-evalueringen skulle besvare i hvilken grad IA-avtalen (2001-2009) bidro til 

måloppnåelse, hvordan IA-samarbeidet ble gjennomført og hvilke effekter nye regler om 

sykefraværsoppfølging hadde gitt.  

Datagrunnlaget for å besvare spørsmålene var intervjuer av alle parter på alle nivå. 

Virksomhetene var representative for næringsammensetningen i IA-registeret. Datagrunnlaget 

ble koblet sammen med virksomhetsinformasjon om sykefravær og arbeidsforhold.  

Hovedkonklusjonene av rapporten var: 

”IA-avtalen har hatt viktige betydning i norsk arbeidsliv, men det er kun seniormålet og delvis 

delmål 2 som kan sies å være oppfyllt på nasjonalt nivå. IA-virksomhetene har lite fokus på å 

inkludere de utenfor arbeidslivet, men fokuserer på at egne ansatte ikke skal falle ut. 

Marginale nedganger i sykefraværet og økt forventet avgangsalder på nasjonalt nivå vil ha 

stor samfunnsøkonomisk gevinst”. (Osborg Ose 2009,s 5) 



 
Evalueringen konkluderer også med at dersom IA-avtalen skal forlenges, er det tydelige 

behov for mer målrettet differensiert arbeid med sektor- og næringsspesifikke strategier på 

alle delmålene. IA-avtalen bør også i større grad differensieres på virksomhetsstørrelse, fordi 

størrelsen gir ulike forutsetninger for å drive IA-arbeid. Potensialet i IA-avtalen er fortsatt 

stort. 

Sintef arbeider med en ny IA-evaluering nå i 2012, en nettbasert spørreundersøkelse.  

 

3.5.2 Riksrevisjonens dokument 3:15 (2008-2009) 

Mål for Riksrevisjonens undersøkelse var å vurdere NAVs innsats for et inkluderende 

arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet. Datagrunnlaget var både 

intervjuer og spørreskjema til IA-virksomheter og arbeidslivssentrene, men også data fra 

elektroniske registre og en undersøkelse av saksbehandling av tilretteleggingstilskuddet.  

Hovedresultatene fra undersøkelsen var: 

a. Mange IA-virksomheter er fornøyd med arbeidslivssentrenes bistand i 

sykefraværsarbeidet. Sentrene har i mindre grad lykkes med å få arbeidsgivere til å 

jobbe bedre for å rekruttere personer med nedsatt arbeidsevne. Nesten 80 prosent av 

de spurte IA-virksomhetene mener at bistanden fra arbeidslivssentret ikke har ført til 

at de jobber bedre for å nå målet om å rekruttere flere med redusert arbeidsevne eller 

redusere den reelle pensjoneringsalderen (delmål 2 og 3 i IA-avtalen) 

b. Bevilgningene til tilretteleggingstilskudd har økt de siste årene, men det har i alle 

årene fra 2005 til 2008 vært et betydelig underforbruk  

c. Mange virksomheter med et høyt sykefravær søker ikke om tilretteleggingstilskudd, 

samtidig som det er et underforbruk av bevilgningen  

d. Tilretteleggingstilskuddet stimulerer til at det blir satt i gang tiltak for sykmeldte på 

arbeidsplassen, men mange av tiltakene det gis tilskudd til, ville med stor 

sannsynlighet blitt gjennomført også uten tilskudd 
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e. IA-virksomheter som mottar tilretteleggingstilskudd, opplever en viss nedgang i 

sykefraværet, men effekten er beskjeden  

f. Arbeidslivssentrene målretter i begrenset grad innsatsen mot virksomheter som har 

høyest sykefravær, og samhandlingen med de lokale NAV-kontorene er ikke god nok 

på dette området.  

(Riksrevisjonen 3:15) 

 

 

  



4 SYKEHUSET I VESTFOLD 

Det har skjedd store forandringer ved Sykehuset i Vestfold (SiV) de siste fem årene. I 2007 

var status for SiV en organisasjon med dårlig omdømme, frustrerte ansatte, rådville ledere og 

140 millioner i underskudd. Foretaket har ved å vektlegge ledelse, økonomisk kontroll og 

effektiv drift, blitt i stand til å fokusere på pasientsikkerhet og kvalitet i en endret 

organisasjon; en arbeidsplass som ansatte og ledere er stolte av å være en del av. Det har i 

løpet av disse årene vært gjennomført store omorganiseringsprosesser som har innvolvert og 

påvirket mange medarbeidere. 

SiV nå opererer i samsvar med de tildelte budsjettrammer, og for andre år på rad er dèt 

sykehus i landet som i følge SAMDATA får mest pasientbehandling ut av sine tildelte midler. 

Dette skjer samtidig med at ventetiden er kortere enn tidligere, fristbrudd er så godt som 

fraværende, antall pasientdøgn på lavere enn noensinne, samtidig som forskningsaktivteten 

har økt. 

I de fire klinikkene som er inkludert i spørreundersøkelsen arbeider det ca 2700 medarbeidere. 

Antall ansatte er i Klinikk for kirurgi 1192, Klinikk for medisin 927, Klinikk for diagnostikk 

396 og i Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 229 ansatte.  

Sykehuset har fire ledernivå; direktør, klinikksjef, avdelingsjef og seksjonsledere. Delegering 

av myndighet og forståelsen for delegeringens muligheter og ansvar har vært sentralt i 

endringsarbeidet etter 2007. Lederavtaler har tydeliggjort og formalisert dette. 

De ulike fagprofesjoner er organisert i egne søyler innen hver klinikk.  

 

4.1 Inkluderende arbeidsliv 

Ved søk på SiVs intranett på inkluderende arbeidsliv eller IA-avtalen kommer det 15 treff på 

artikler, nyeste dato 2007. Artiklene har liten eller ingen informasjonsrelevans ifht 

inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen eller SiVs samarbeidsavtale.  

Ved søk på SiVs intranett i dokumenter er det 55 treff, fem av disse er linker til 

kvalitetssystemet med IA/HMS mål og handlingsplan for årene 2008 og 2009. De femti andre 
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har liten eller ingen informasjonsrelevans ifht SiVs målsetting med IA-avtalen, tiltak eller 

samarbeidsavtale. 

I SiVs kvalitetshåndbok er det ingen søketreff verken på inkluderende arbeidsliv eller IA-

avtalen. I Personalhåndboka er det en generell informasjonsside om inkluderende arbeidsliv, 

seneste oppdatert 2008, med en link til Mål og handlingsplan IA/HMS 2008. 

Samarbeidsavtalen mellom SiV og NAV arbeidslivssenter er ikke tilgjengelig.  

HR-avdelingen har et pågående arbeid med en ny Håndbok for ledere, denne skal være ferdig 

i mars 2012. 

Den 8. februar 2012 ble dokumentet HMS mål og handlingsplan 2012 godkjent i 

kvalitetssystemet. Dette dokumentet beskriver både noe generell informasjon om IA, IA-

avtalen og mål for SiV. Under vises en del av denne handlingsplanen.  

Denne masteroppgavens spørreundersøkelse til lederne ved SiV om inkluderende arbeidsliv 

foregikk i tidsrommet 31. januar – 14. februar 2012. 

 

Tabell 2 HMS mål og handlingsplan for SiV 2012, kvalitetssystemet. 

IA- arbeid 

Mål: Sikre IA-avtalens overordnede mål som er å forebygge og redusere sykefravær, 

styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljø, samt hindre utstøting og frafall fra 

arbeidslivet.   

Status: Å redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet er en stor felles 

utfordring i samfunnet. Det utføres imidlertid mye godt IA-arbeid ved 

helseforetaket. 

Ny lovendring i oppfølging av sykmeldte trådte i kraft 1. juli 2011- skal sikre 

tidligere, tettere og mer forpliktende samarbeid om oppfølging av sykmeldte.  

IA- arbeidet handler imidlertid om mer enn oppfølging av sykmeldte. Foretaket må 

hele tiden utfordre seg selv til å ha tilstrekkelig fokus på det forebyggende arbeidet. 

Et godt arbeidsmiljø bidrar til arbeidsglede og trivsel med fokus på egen 

funksjonsevne. Alle ansatte skal vite at de er en viktig ressurs for 

arbeidsfellesskapet. 

Hovedprosjektet Gravid og trygg på jobb har nå vært i drift fra 03.01.11.  



IA- arbeid 

Erfaringene er mange og prosjektet oppleves positivt både for leder og den gravide 

arbeidstaker. Trekantsamtalen skaper trygghet for den gravide, og leder får god 

veiledning i bruk av riktige skjemaer og mulige tilretteleggingstiltak.  

Nr. Tiltak/ aktivitetsmål Frist 

1 IA- opplæringstilbud for ledere, VO og TV med bistand fra NAV 

Arbeidslivssenter, med tema som blant annet struktur, saksgang, 

juridiske forhold, dokumentasjon – muligheter og løsninger. 

 

30.oktober 

2 Utarbeide retningslinjer for håndtering av individ saker der 

tilrettelegging på egen arbeidsplass ikke er mulig. Utprøving, 

avklaring av muligheter for omplassering, dokumentasjon og 

endelig avslutning av sak. 

31.desember 

3 Vurdere å supplere verktøykassen i utøvelsen av IA- arbeidet. 

 

Mulige tiltak for å redusere antall medarbeidere som benytter AFP 

ordningen er også en del av verktøykassen.  

 

 

30.november 

4 Vurdere å videreføre prosjektet Gravid og trygg på jobb med ett 

halvt år, fram til og med juni 2012.  Dette for å kunne få et bedre 

beslutningsgrunnlag for videre anbefaling. I tillegg ser prosjektet 

behov for ytterligere opplæring i rutiner og dokumentasjon. 

 

1.januar 

 

4.2 Sykefraværsarbeid 

I alle lederavtaler som årlig inngås med hver enkelt leder, er målsetting for sykefravær 

tallfestet. På sykehusets intranett er det veiledninger til sykefraværsarbeid, både i 

kvalitetssystemet og i personalhåndbok. For ledere er rapporter om sykefravær i den enkelte 

seksjon tilgjengelig. 
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I Arbeidsmiljøutvalgets sak 29/09 – IA/HMS mål og handlingsplan 2009 ble følgende 

beskrevet:  

”SiV har over år jobbet aktivt med å redusere sykefraværet. Fra 2003 ble også SiV en IA-

bedrift (inkluderende arbeidsliv), som har brakt med seg en rekke føringer og aktiviteter, som 

skulle bidra til å redusere sykefraværet. Allikevel steg sykefraværet fra 7.2% i 2005 til 8.2% i 

2006 – og videre med 0,2% til 8.4 i 2007. I 2008 ble det et samlet fravær på 8,3% og det vil si 

et redusert fravær med 0,1%. I 2009 ble sykefraværet redusert med 0,5% og ytterligere 

nedgang til 6,5% i 2010. Dette er svært gledelig utvikling”. 

Nedenfor følger en oversikt som viser gjennomsnittlig sykefravær totalt og fordelingen av 

dette mellom langtidsfravær og korttidsfravær for 2001 – 2010 ved Sykehuset i Vestfold.  

 
Tabell 3 Sykefravær i prosent SiV 2001-2010 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SiV totalt: 6,4 6,7 7,0 7,2 7,0 8,0 8,0 8,2  7,7 6,5 

Langtidsfra

vær: 

5,2 5,2 5,6 5,5 5,2 6,0 6,4 6,3 5,7 5,3 

Kortidsfrav

ær: 

1,2 1,4 1,4 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9  2,0 0,9 

       Ref: Årsrapport SiV, HMS 2010  

 
   

I HMS mål og handlingsplan for 2012 er sykehusets målsetning: 

Det samlede sykefraværet skal reduseres fra 2011 til 2012 med 0,3%. Leder skal analysere i 

hvilken grad sykefraværet er arbeidsrelatert og iverksette de nødvendige tiltak i forhold til 

dette.  

 

 



4.3  Beholde og rekruttere personell med redusert 

funksjonsevne 

Ansatte med redusert funksjonsevne skal så langt det er mulig oppleve nødvendig 

tilrettelegging og oppfølging og bli inkludert i arbeidsmiljøet. 

SiV skal være velvillig til å ta imot søknader om praksisplasser innefor relevante 

arbeidsområder til personer som er avklart av NAV og som har behov for utprøving av sin 

arbeids- og funksjonsevne. 

 

4.4 Øke reell pensjoneringsalder 

Med mål om å redusere antall medarbeidere som benytter Avtalefestet pensjon (AFP) og 

beholde flere medarbeidere lenger i arbeid, besluttet sykehusets ledelse å gjennomføre et 

toårig prosjekt kalt Livsfaseorientert personalpolitikk i seniorperspektiv 2008 – 2010.  

Hensikten med prosjektet var både å få erfaring og å øke kunnskapen om effekten av ulike 

tiltak rettet mot de mål for å redusere uttak av AFP. SiV ønsker å innrette tiltakene mer 

målrettet og mer individuelt slik at de i større grad baserer seg på å imøtekomme 

arbeidstakernes behov ut fra driftsmessige forutsetninger de enkelte enheter/klinikker har.   

Mål for Livsfaseorientert personalpolitikk:  

Skape motivasjon hos den enkelte til å arbeide utover 62 år   

Beholde kompetanse og arbeidskraft det er vanskelig å erstatte  

Redusere kostnader ved uttak av AFP  

De to siste målene er videreført i SiVs HMS mål og handlingsplan 2012.  

Utviklingen i bruk av AFP-ordingen internt i sykehuset vil følges og vurderes i sammenheng 

med andre foretak i Helse Sør-Øst.  

Lederkompetanse og utøvelse av god ledelse er sentralt i å utvikle motiverte medarbeidere. 

Det gjelder også for seniorer. For å sikre at ledere har kompetanse på dette feltet inngår det 

som tema i årshjulet for lederopplæring. Hensikten er å dyktiggjøre  og bygge kompetanse 
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hos ledere om hva som er viktige faktorer for at seniorer skal velge å bli i arbeidslivet. I 

tillegg er det innarbeidet et seniorperspektiv i utviklingssamtalen for de over 55 år. 

Grunnleggende i dette er å skape gode holdninger til seniorer som en viktig 

arbeidskraftressurs. 

Det er anledning til å inngå individuell avtaler med enkelte medarbeidere som innehar 

nøkkelkompetanse og som er vanskelig å erstatte fra 62 år.  

Det er etablert en verktøykasse av alternative tiltak, muligheter og begrensninger, slik at 

tiltaket har noen alternativer og rammer.  

Beslutningsmyndighet for iverksetting av individuelle avtaler er lagt til klinikksjef og 

direktørnivå. 

Alle seniorer over 62 år får tilbud om et todagers kurs med overnatting. Kurset gjennomføres 

en gang pr år. Hensikten med kurset er å øke kunnskapen om seniorer og arbeidslivet samt 

skape motivasjon hos den enkelte til å arbeide utover 62 år. Aktuelle ansatte blir invitert.  

KLP har fast dag på sykehuset en gang pr måned hvor ansatte over 55kan få individuelle 

samtaler om muligheter og rettigheter. Fokus er rammer knyttet til fortsatt jobb.  

 

Årlig oppfølging og oversikt over utvikling i uttak av AFP 

Personer som har gått av med AFP og uføretrygd ved Sykehuset i Vestfold 2002 – 2010. 

Antall uttak av AFP og uføre inkluderer også graderte uttak. 

Tabell 4 AFP ved SiV 2002-2010 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

102 99 75 10  

36 uføre 

17  

38 uføre pr. 

30.09.06 

43  

41 uføre  

26  

37 uføre 

30 

21 uføre 

62  

43 uføre 

Ref: Årsrapport, SiV, HMS 2010  



5 MATERIALE OG METODE 

5.1  Om valg av kvantitativ metode 

Kvantitativ metode er kjennetegnet ved høy grad av struktur og systematisering Ved bruk av 

kvantitativ metode kan informasjon formes til målbare enheter. Dette muliggjør statistiske 

beregninger . De mest vanlige kvantitative metodene for innhenting av verbale utsagn er 

forskjellige former for utspørringsteknikker. Ulike metoder kan være strukturerte intervjuer, 

spørreskjema eller strukturert observasjon. 

Til forskjell fra de kvalitative metodene stilles spørsmålene innen et kvantitative design på en 

måte som er bestemt på forhånd og hvor målet er at de ikke skal være tvetydig. Alle som er 

med i undersøkelsen får de samme spørsmålene og de samme svaralternativene. En inkluderer 

et antall respondenter som er tilstrekkelig for å kunne danne seg et pålitelig bilde av det man 

ønsker kunnskap om. Undersøkelsene sier noe om utbredelsen av et fenomen i et utvalg. 

Hovedhensikten er at en ut fra en liten gruppe skal kunne trekke slutninger for en hel 

populasjon.  

Formålet i denne masteroppgaven var både å få kjennskap til lederes generelle kunnskap om 

IA-avtalen, men også skaffe en oversikt over i hvor stor grad det blir gjort tilrettelegginger for 

ansatte i de fire klinikkene. Jeg som forsker hadde en forforståelse av at det var store 

variasjoner ifht de enkelte lederes kunnskap om emnet, både profesjonsavhengig og 

individuelt. Antagelsen var at det var store variasjoner når det gjelder grad av tilrettelegging 

og bruk av virkemidler. På dette grunnlag virket det rasjonelt å velge en kvantitativ, 

elektronisk spørreundersøkelse. Datainnsamlingen ville kreve relativt lite ressurser og et stort 

antall respondenter kunne nås.  

En foreløpig protokoll ble drøftet med HR direktør og personalsjef ved SiV, som begge 

oppfattet tema som aktuelt og nyttig for helseforetaket. HR direktør ga også lov til å hente ut 

interne og eksterne virksomhetsdata for SiV. 

Valg av hvilke klinikker som skulle delta ble gjort med bakgrunn i at de skulle alle ha 

hovedsakelig personell med helse og omsorgs utdanning. Dette ville på grunnlag av master 

oppgavens begrensede omfang redusere den teoretiske delen . Servicedivisjonen ble derfor 

ikke inkludert. Foretakets prehospitale klinikk har en lederstruktur  som er felles med 
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Telemark, denne ble derfor ikke inkludert av pga. fysisk lokalisasjon, praktiske 

gjennomføring i forhold til informasjonsmøter. I januar 2012 ble også psykiatrien som 

tidligere var eget helseforetak, inkluder som en klinikk i SiV. Med antagelsen om at ulike 

kvalitetsystem, prosedyrer, personalforvatning og mulig også tradisjoner ville i noen grad 

være ulike ble også denne utelatt. De fire klinikkene som deltok i undersøkelsen er medisin, 

kirurgi, medisinsk diagnostikk, og fysikalsk medisin og rehabilitering. I disse fire klinikkene 

ble alle ledere med ansvar for personal som har arbeid i direkte pasientkontakt invitert til å 

besvare undersøkelsen. Dette er for det meste ledere med stillingsbenevnelsen seksjonsledere. 

Det var et aktivt valg å inkludere ledere for for ulike profesjoner. Både for å tydeliggjøre 

forskjeller men også med mål om å kunne forbedre dagens IA-arbeid i forhold til eventuelle 

ulike utfordringer. 

Selve spørreundersøkelsen ble gjennomført de to første ukene i februar 2012. 

Spørreundersøkelsen ble sendt til totalt 79 respondenter, en person tok kontakt fordi han ikke 

var i målgruppen, så totalt antall respondenter ble 78 stykker. Det var ved 

spørreundersøkelsens utløp kommet svar fra 63 respondenter, noe som gir en svarprosent på 

80,7 prosent. I tilegg til spørreundersøkelsen til lederne innhentet jeg tallmateriale fra NAV 

arbeidslivsenter og interne data fra SiV, som antall tilretteleggingssøknader, utbetalte 

tilretteleggingstilskudd i 2011 fra den enkelte seksjon og refusjon av utgifter til 

bedriftshelsetjenesten. 

 

5.2 Spørreskjemametodikk 

Et spørreskjema er et måleinstrument for å måle nivåforskjeller ved variabler. Eller sagt på en 

annen måte; de ulike verdiene ved variablene vi ønsker å måle i en intervju-undersøkelse. 

Spørreskjemaer brukes med andre ord kun når vi ønsker å samle inn data ved hjelp av 

intervjuer, og da hovedsakelig når vi ønsker å innhente empirisk data (Haraldsen 1999). 

Spørreskjemametodikk kan ha en ulempe ved at den kan gi lav deltagelse. Temaet 

Inkluderende arbeidsliv er kanskje heller ikke det en fag- og personalleder på fjerdelinjenivå 

brenner aller mest for, og det er en risiko for at bare de som interesserer seg for emnet eller 

har opplevd å stå i lederutfordringer innenfor temaet, ville besvare undersøkelsen. 

javascript:void(0)


Metoden kan også ha fordeler. Om respondentene har lite kunnskap om emnet, vil metoden 

kunne føre til at respondentene kan være mer oppriktige ved besvarelsen. En risikerer ikke at 

respondentene blir påvirket av forsker og/eller et kvalitativt fokusgruppeintervju. 

Med mål om å øke svarprosenten på spørreundersøkelsen valgte jeg å fokusere ekstra på 

informasjon før utsending. Alle avdelingsjefer fikk kort informasjon og forespørsel på e-post 

om mulig deltagelse på seksjonsledermøter. Jeg deltok på totalt 15 møter i januar 2012 , en til 

fire uker før selve undersøkelsen ble sendt ut på e-post. Informasjon om masteroppgaven, 

tema og spørreundersøkelsen ble gitt på seksjonsledermøter i alle seksjoner med unntak av en, 

i de fire klinikkene.  

For å sikre at undersøkelsen faktisk ble sendt til de riktige respondentene brukte jeg 

sykehusets oversikt over alle seksjoner og hvem som har anvisningsmyndighet til den enkelte 

seksjon. På de enkelte informasjonsmøter i forkant av undersøkelsen kontrollerte jeg dette ved 

å spørre deltagerne om denne informasjonen var riktig og gjorde justeringer i forhold til 

hvilken leder som hadde det reelle personalansvar for medarbeiderne nærmest pasientene. Fra 

de to største klinikkene fikk jeg også som en ekstra kontroll helt oppdaterte oversikter over 

ledere for den enkelte seksjon. 

Etter at spørreundersøkelsen var utsendt, ble det etter en uke sendt en automatisk påminnelse 

til de som ikke hadde svart. En antagelse for den høye svarprosenten for undersøkelsen er at 

medledere i høy grad er villig til å medvirke til en kollegas masteroppgaveprosjekt.  

Hvis en forutsetter at IA-avtalen med dens innhold og virkemidler er effektiv i forhold til å 

oppnå de mål som er satt for samarbeidet og også forutsetter at antagelsene om at det viktigste 

IA-arbeid skjer på ledernivå lengst ute i organisasjonen, blir det av avgjørende betydning å se 

på hvilken kjennskap fjerdelinjenivålederne har til selve avtalen og dens virkemid ler. 

Det er linjelederen som i praksis er koordinator for det praktiske samarbeidet rundt den 

enkelte ansatt. Lederens kontakt med andre samarbeidspartnere og lederens oppfatning av 

kvaliteten på dette samarbeidet vil redegjøre for samarbeidet sett fra lederens ståsted. 

Samarbeidet blir således bare redegjort for fra en parts side. Det er en svakhet, men denne 

parten har allikevel en svært sentral rolle og vil av den grunn være særs viktig.  

Struktur- og systemsamarbeid kan initieres av den enkelte leder for lederens ansvarsområde. 

Dette kan være arbeid som ”hvordan gjør vi det i vår seksjon” og avklaringer om i hvilke 
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situasjoner og hvilke muligheter en har for tilrettelegging. En større del av samarbeidet om 

system og struktur vil være initiert på overordnet nivå i organisasjonen, dette kan være HMS 

arbeid av ulik art eller samarbeid om prosjekter som Oppfølging av gravide arbeidstagere ved 

SiV.  

I SINTEFs evaluering av IA-avtalen var både internt samarbeid i virksomheten, samarbeid 

mellom virksomheter og myndigheter, mellom ulike etater og mellom avtalepartene på alle 

nivå, redegjort for. Denne masteroppgavens omfang er mer begrenset, men 

samarbeidsaspektet belyses i flere av spørsmålene i spørreskjemaet og i tilbakemelding fra 

NAV arbeidslivssenter i Vestfold.  

SINTEF har vært forespurt om bruk av enkelte av deres spørsmål fra spørreundersøkelsen i 

2009. Dette for å eventuelt kunne sammenligne resultater fra SiV med en større populasjon. 

De har også velvillig oversendt den nye spørreundersøkelsen som de nå gjennomfører. 

Spørsmålene om antall kontakter med ulike samarbeidspartnere og kvaliteten på denne 

kontakten er stilt på samme måte som i SINTEFs spørreskjema. Dette for å kunne 

sammenligne SiV som virksomhet mot de virksomheter som deltok i evalueringen av IA-

avtalen. 

 

5.3 Fremstilling og behandling av data 

QuestBack er et norsk IT-selskap. Selskapet utvikler og selger programvare og tjenester for 

innsamling, analyse og oppfølging av tilbakemelding gjennom elektroniske spørreskjemaer og 

e-postdialog. Questback gjør deskriptive statiske analyser hvor resultater blir beskrevet i 

henhold til svaralternativer og prosentvise andeler. SiV har abonnement på bruk av dette 

verktøyet. Verktøyet er kjent for ledere da det jevnlig er brukt i andre sammenhenger. 

Questback-verktøyet gir mulighet til enkel fremstilling og behandling av data. Alle data fra 

spørreskjema samles og en kan velge ulike rapporter. I denne oppgaven er resultatene sett på 

samlet for alle respondenter. Det er også lagt inn filter for de ulike utdanningsbakgrunner for 

å se på den enkelte gruppes særegenheter og for sammenligning mellom gruppene. Det er 

ikke sett på svar knyttet opp mot en enkelt klinikk. 

 



5.4 Validitet 

For at et spørreskjema skal oppfylle sin funksjon, kreves at målingene som foretas er både 

valide og reliable. Vi må kunne stole på de dataene som spørreskjemaet gir opphav til. 

Spørsmålene må derfor måle det vi virkelig ønsker å måle og ikke noe annet. Spørsmålet om 

reliabilitet vil si at målingene må representere den virkelige situasjonen. Resultatene må være 

pålitelige ( Haraldsen 1999). 

Med mål om å sikre validiteten i spørreskjema ble enkelte av spørsmålene kopiert fra 

SINTEFs spørreskjema.  

Ved å triangulere svarene med andre absolutte verdier vil grad av samsvar i datagrunnlaget 

være med på å vurdere holdbarheten i spørreskjemasvarene.  
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6 RESULTATER  

Av de 63 respondentene er 21 (34 prosent) fra Medisinsk klinikk, 24 (38 prosent) fra 

Kirurgisk klinikk, 4 (6 prosent) fra Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og 14 (22 

prosent) fra ledere i Klinikk for medisinsk diagnostikk. 

Respondentene har stillingen seksjonsleder i 57 (90 prosent) av svarene, 3 (5 prosent) er 

avdelingsjefer og 3 stykker (5 prosent) er annet. 

Av lederne som besvarte, hadde 40 (63 prosent) hovedsakelig ansatte med 

høgskoleutdanning. Dette er de store gruppene med ansatte som sykepleiere, radiografer og 

bioingeniører. 16 (25 prosent) har ansatte hovedsakelig med universitetsudanning som er 

leger og 7 (11 prosent) har videregående utdannelse, som er de merkantilt ansatte. 

 

6.1 Hvordan er samarbeidet mellom IA-avtalens 

parter gjennomført? 

To nivå av samarbeid ved IA-avtalen ved Sykehuset i Vestfold vil bli belyst: Samarbeid om 

den enkelte ansatt og samarbeid for å etablere systemer og strukturer av IA-arbeidet ved 

Sykehuset i Vestfold. 

IA-avtalen innebærer at virksomheten skal ha en del støttesystemer rundt IA-arbeidet. Hvem 

samarbeider lederne med både for den enkelte ansatt og for seksjonsvis systemarbeid?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 5. Hvor o fte har du som leder hatt kontakt med følgende aktører i forbindelse med IA-arbeidet?  

 Aldri 1-4 g/år 5-10 g/ 

år 

1 g/mnd  Oftere 

enn 1g 

/mnd 

Ca en g/ 

uka 

Daglig 

kontakt 

 

 
 

 

Fastlegene 

 (n=59) 

23 31 5 0 0 0    0  

Bedriftshelsetje. 

(n=60) 

16 20 17 5 2 0    0  

HR avd 

(n= 61) 

22 25 10 2 2 0    0  

Arbeidstilsynet 

(n=59) 

59 0 0 0 0 0    0  

Arb.giv.forening 

(n= 58) 

56 1 1 0 0 0    0  

Arb. taker for. 

(n=61) 

37 12 6 6 0 0    0  

 

Som vist i tabell 5 rapporterer ledere at de i minst grad har kontakt med Arbeidstilsynet og 

Arbeidsgiverforeningen, henholdsvis 100 prosent og 97 prosent rapporterer ingen kontakt. 

Det er også 49 respondenter (80 prosent) av lederne som aldri eller mindre enn fire ganger 

årlig har hatt kontakt med arbeidstagerforeningen i 2011.  

Mer enn halvparten av lederne, 30 respondenter (52 prosent) har aldri hatt kontakt med NAVs 

arbeidslivssenter i 2011. Tjueto (38 prosent) har hatt kontakt 1-4 ganger, og 6 (10 prosent) har 

hatt kontakt hyppigere enn fem ganger i løpet av 2011.  

NAVs arbeidslivssenter, Vestfold har ikke statistikk på hvilken type rådgiverbistand som ytes 

til SiV. SiV sin kontaktpersonens intuitive opplevelse i et epost intervju er ”at de har flest 

henvendelser i forhold til bistand i enkeltsaker, deltakelse på møter og diskusjon om 
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administrative rutiner og prosjekter. Den store arbeidsmengden og tidsforbruket ligger helt 

klart på behandling av søknader om tilretteleggingstilskudd”. 

For over halvparten av lederne 36 (61 prosent), har det vært kontakt med fastlegene om den 

enkelte ansatt mer enn en gang dette året. Det er 23 (39 prosent) av lederne som ikke har hatt 

noen kontakt med fastlegene i samme tidsrom. 

De sentrale aktørene Bedriftshelsetjenesten og HR-avdelingen er hyppige samarbeidspartnere 

for lederne. HR-avdelingen har for 39 (64 prosent) av lederne vært kontaktet i løpet av 2011. 

For 14 respondenter (23 prosent) har denne kontakten vært hyppigere enn 5-10 ganger pr år.  

Den klart hyppigste samarbeidspartner for lederne er sykehusets bedriftshelsetjeneste. Det er 

44 respondenter (73 prosent) som i 2011 hadde kontakt med BHT, og så mye som 17 (28 

prosent) som hadde kontakt fra 5-10 ganger i løpet av dette året. Det er også 7 respondenter 

(ca 12 prosent) som har hatt kontakt med BHT mer enn 11 ganger iløpet av 2011. 

I figur 6 er ledere ved SiVs samarbeid med ulike parter fremstillt grafisk. Noen av 

svarkategoriene er samlet. 

 

Figur 6 Kontakt med ulike aktører i fo rbindelse med IA arbeidet, fjerdelin jeledere ved SiV 2011 
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I tilegg til å undersøke hvor hyppig kontakt lederne har med de ulike sentrale 

samarbeidsparter ,var det også et mål å undersøke hvordan lederne karakteriserer kvaliteten på 

denne kontakten. Lederne fikk derfor spørsmål om å kategorisere samarbeidet fra svært godt 

til svært dårlig. Svarene er presentert i tabell 7.  

 

Tabell 7. Hvordan vil du karakterisere samarbeidet du har hatt med aktører i IA-arbeidet? 

 Svært 

godt 

Godt Verken 

god eller 

dårlig  

Dårlig Svært 

dårlig  

 

 
Arbeidslivssenter 

(n=51) 

 

5 

 

15 

 

31 

 

0 

 

0 

 

Fastlegene      

(n= 54) 

4 17 30 1 2  

BHT     (n=54) 23 17 14 0 0  

HR avd (n=53) 17 14 21 0 1  

Arbeidstilsynet 

(n=43) 

0 0 43 0 0  

Arb.giver for. 

(n=43) 

0 1 42 0 0  

Arb.tager for. 

(n=50) 

2 17 31 0 0  

 

Mest fornøyd er lederne med samarbeidet med BHT, det er hele 40 respondenter (75 prosent) 

som beskriver dette som svært godt eller godt. Ingen ledere beskriver det som dårlig eller 

svært dårlig. Også for samarbeidet med HR-avdelingen er det mange ledere som er av samme 

oppfatning, 31 respondenter (58 prosent) opplever dette svært godt/godt.  

Tjue (39 prosent) ledere beskriver samarbeidet med Arbeidslivssenteret på samme måte. 

Samarbeidet med fastlegene beskrives som verken godt eller dårlig av 30 respondenter (55 

prosent), 21 stykker (38 prosent) av lederne har hatt et svært godt eller godt samarbeid med 

fastlegene og 2 respondenter (6 prosent) opplever det som dårlig eller svært dårlig. 
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For arbeidstagerforeningene er samarbeidet vurdert til svært godt/godt av 19 respondenter (38 

prosent).  

I figur 8 er svarene på opplevd kvalitet i samarbeid mellom lederene og ulike parter fremstilt 

grafisk ved å samle noen av svarkategoriene. 

 

Figur 8 Kvalitet på samarbeid med ulike aktører i IA-arbeidet. Ledere ved SiV 2011 

.  

 

 

Det er også andre deler av spørreskjema som kan beskrive deler av samarbeidet mellom IA-

avtalens parter. Lederne skal ta stillinger til flere ulike påstander.  

Det er 45 (72 prosent) av lederne som er enig i at IA-arbeidet i Sykehuset i Vestfold er 

forankret i HMS arbeidet. Det er også 53 (85 prosent) som mener at vi har et godt 

innarbeidede HMS-rutiner. Det er 50 (80 prosent) ledere som er delvis enig eller helt enig i at 

våre tillitsvalgte deltar i utviklingen av HMS arbeid.  

Når lederne skal vurdere om det er en felles forståelse blant ansatte og ledere i hvilke 

situasjoner og i hvilken grad tilrettelegging kan gjøres, er 39 (60 prosent) helt eller delvis enig 

i dette. Det er 10 ledere (16 prosent) som er helt eller delvis uenig i påstanden.  
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Samarbeid kan også være i betydningen intern samarbeid i organisasjonen mellom 

seksjonslederne for å utvikle den enkelte leders kjennskap til ulike verktøy, ulike metoder 

eller tiltak. Det er kun 25 (40 prosent) av lederne som er delvis eller helt enig i påstanden om 

at vi er gode på å utveksle erfaringer med IA-arbeidet internt i virksomheten. Fjorten (23 

prosent) er helt eller delvis uenig i den samme påstanden.  

 

6.2 Lederes kjennskap til IA-virksomhetens 

virkemidler  

Når ledere skal beskrive hvor godt de kjenner til innholdet i selve IA-avtalen er det 31 

respondenter (49 prosent) som mener at de svært godt eller godt gjør dette. Det er 28 

respondenter (44 prosent) som ikke kjenner til detaljer, men hovedtrekkene i avtalen og det er 

4 ledere (6 prosent) som beskriver at de dårlig kjenner til innholdet i avtalen. Alle 63 

respondentene har svart på dette spørsmålet.  

Hvis en ser på forskjeller i svar på dette spørsmål i forhold til hvilken utdanningsbakgrunn 

lederne har, kan dette fremstilles grafisk på denne måten.  

 

Figur 9. Kjennskap til innholdet i Inkluderende Arbeidsliv-avtalen for ledere av u like utdanningsgrupper, SiV 

2011 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Videregående 

Høgskole 

Universitetsutdanning 

Totalt alle 

Svært godt/godt 

Kjenner ikke detaljer,men 
hovedtrekk 

Dårlig/svært dårlig 



51 

 

Det er ikke kjent hvilke ledere av hvilke utdanningsgrupper som ikke har besvart 

spørreskjema.  

Lederne er spurt om kjennskap til og bruken av tre av virkemidlene som IA-avtalen 

inneholder og som er forbeholdt IA-virksomheter; tilretteleggingstilskudd, honorar til 

bedriftshelsetjenesten og NAVs arbeidslivssenters kontaktperson. 

Når en slår sammen kategoriene har brukt og har god erfaring med er det 43 (67 prosent) av 

lederne som har det for virkemiddelet tilretteleggingstilskudd.  Det er 44 respondenter (55 

prosent) som har det for tilskudd til BHT og 50 ledere (42 prosent) for kjennskap til NAV 

arbeidslivssenterets kontaktperson. Antall respondenter som har besvart for honorar til BHT 

er 56, det kan være at de resterende 7 respondenter (11 prosent) ikke i det hele tatt er klar over 

dette virkemiddel. Av de som har besvart er det også 22 respondenter (39 prosent) som 

kategoriserer sin kjennskap til har hørt om virkemiddelet honorar til BHT. Nivå av kjennskap 

kommer ikke frem i disse spørsmålene.  

For virkemiddelet tilretteleggingstilskudd blir lederne spurt om de kjenner til hva de kan få 

tilskudd til, og om de vet hvordan de skal gå frem for å søke. For dette spørsmål er også 

svarene filtrert for ulik utdanningsbakgrunn. De ulike svaralternativene er satt sammen i 

kategorier og fremstilt grafisk. 

 

 I hvilken grad har du kjennskap til tilretteleggingstilskuddet slik at du: 

Figur 10a. Kjenner til hva du kan få t ilretteleggingstilskudd til. SiV 2011 

 

 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Videregående 

Høgskole 

Universitets udanning 

Totalt alle 

I stor/noen grad 

I liten grad/Ikke i det hele tatt 



Figur 10b Vet hvordan du skal gå frem for å søke på tilretteleggingstilskudd. SiV 2011 

 

 

Når lederne skal ta stilling til i hvor stor grad de er uenig – enig i ulike påstander, svarer de på 

påstanden ” Jeg har fått tilfredsstillende opplæring til å utføre oppgavene mine i IA-arbeidet” 

for kategoriene helt eller delvis enig 34 (56 prosent), det er 13 (21 prosent) verken eller og det 

er 15 (25 prosent) av alle ledere som er helt eller delvis uenig i at de har fått tilfredsstillende 

opplæring. Bare 3 ledere (20 prosent som har ansatte med universitetsutdannelse, mener de 

har fått tilfredstillende opplæring. I samme gruppe er det 8 ledere (ca 50 prosent) som er helt 

eller delvis uenig i denne påstanden.  

Hvis en forutsetter at lederens mulighet til å gjøre et strukturert tilretteleggingsarbeid i sin 

seksjon er avhengig av kjennskap til IA-arbeidet, kan også hvordan lederne besvarer 

påstanden om dette si noe om respondentenes kjennskap. Femtien respondenter (84 prosent) 

er delvis eller helt enig i påstanden ” I den seksjon jeg er leder for gjøres det et strukturert 

tilretteleggingsarbeid”.  Det er 10 respondenter (16 prosent) som er helt/delvis uenig eller 

verken eller. 

Kjennskap til virkemiddel er en forutsetning for å nå et mål, men bruk av virkemiddel er også 

avhengig av i hvor stor grad en har kjente definerte mål som er godt implementert i 

organisasjonen. 

Lederne har besvart i hvor stor grad de har arbeidet med målene i IA-avtalen. Det er 62 

respondenter som har besvart disse spørsmålene.  
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Målene er: 

Delmål 1. Redusere sykefravær generelt 

Delmål 2.  a. Legge til rette for egne ansatte som har redusert funksjonsevne  

   b. Rekruttere personer som har varig redusert funksjonsevne 

Delmål 3. Øke reell pensjonsalder 

 Ved å samle noen av svarkategoriene kan resultatet fremstilles grafisk slik.  

Figur 11 Lederes oppfatning av eget arbeid med målene i IA-avtalen. SiV 2011.  

 

 

Lederne besvarer også i hvilken grad de kjenner til om Sykehuset i Vestfold har sat t seg 

aktivitetsmål for de samme målene. Det er henholdsvis 63 respondenter som har svart på 

delmål en, 60 for delmål to, og 61 som har besvart for delmål tre.  

Figur 12 Leders kjennskap til om SiV har satt seg aktivitetsmål for delmålene i IA -avtalen.2011
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6.3 Bruker helseforetaket virkemidlene?  

I Vestfold er det ca 450 IA-virksomheter i 2011. I disse virksomhetene er det totalt ca 54500 

arbeidstagere. For de fire klinikkene ved SiV som denne undersøkelsen omfatter, er det totalt 

ca 2700 medarbeidere. 

For hele Vestfold er det budsjettert til NAVs arbeidslivssenter ca 12,5 mill i 2011 for 

tilretteleggingstilskudd, og ca 850.000 til refusjon til bedriftshelsetjenesten.  

NAVs arbeidslivssenter oppgir følgende tall for antall søknader sendt fra SIV for både 

tilretteleggingstilskudd og refusjon til bedriftshelsetjenesten i perioden 2007- 2011. De lave 

tallene i 2007 kjenner en ikke årsaken til, mulig er det manglende statistikk. Tallene fra 2011 

er også ca tall, da det ikke foreligger eksakte tall fra sommeren. 

Tabell 13 Antall søknader om tilretteleggingstilskudd og BHT -refusjoner fra SiV:  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilretteleggingstilskudd 13 57 50 67 Ca 75 

BHT 5 35 43 30 Ca 35 

 

Det er fra NAV ikke data for hvor mye tilskudd og refusjon SiV har mottatt i 2011 eller 

tidligere. Det er heller ikke oversikt over antall vedtak kontra antall refusjonskrav fra SiV, 

dvs. eventuelt hvor mange av søknadene fra SiV som er gjort positivt vedtak på, men som 

eventuelt ikke blir søkt refusjonskrav etter at gjennomføringsperioden er over. 

Det er både i SINTEFs rapport 2009 og i Riksrevisjonens undersøkelse fra 2009 påpekt 

spesielt at de økonomiske virkemidlene Regjeringen har stilt til rådighet, ikke fullt ut blir 

brukt. 

NAV arbeidslivssenter Vestfold oppgir at alle budsjetterte midler til Vestfold for 2011 ble 

brukt. 

I Vestfold vil en IA-virksomhet i 2011 i snitt for hver ansatt ha mottatt 245 kr pr stk i 

tilretteleggingstilskudd og refusjon til BHT. Da har en sett bort i fra faktorer som at den 

enkelte virksomhet er kjennetegnet ved spesielle utfordringer, ulikt sykefravær eller ulik grad 
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av problematikk i virksomheten, og at virkemidlene er fordelt på bakgrunn av denne type 

faktorer. De økonomiske virkemidlene er smurt jevnt utover.  

De fire klinikkene ved Sykehuset i Vestfold som er med i undersøkelsen, mottok i 727.215 kr 

i tilretteleggingstilskudd og refusjon til BHT, tilsvarende 265 kr pr ansatt. Det er stor 

variasjon i de fire klinikkene i utbetalte midler pr medarbeider.  

Rapporten for de fire klinikkene er utarbeidet ved regnskapsavdelingen på SiV. De viser både 

tilretteleggingstilskudd og refusjon BHT som står registrert på samme art 5790 for det enkelte 

ansvarsnummer.  

Tabell 14 Tilretteleggingstilskudd og refusjon til BHT fordelt klinikkvis ved SiV 2011 

 Utbetalt tot  Antall 

medarbeidere 

Utbetalt pr 

medarbeider 

Sykefravær i 

20011 

Tot alle fire 

klinikker, SiV 

727.215  2.744 265 6,2% 

Medisin 290.109 927 313 6,7% 

Kirurgisk 386.192 1.192 324 6,2 % 

Med. 

diagnostikk 

26.554 396 67 6,4 % 

Fys.med og 

rehab  

24.360 229 106 6,2 % 

 

Også innenfor samme klinikk er det variasjoner. I Kirurgisk klinikk som totalt sett har høyest 

utbetalt sum pr medarbeider, har merkantile seksjoner utbetalt 23.500 kr, legetjenesten 8120 

kr og sykepleieseksjonene 359.000 kr. 

De ulike sengepostene i Kirurgisk klinikk, som er relativt like, varierer fra 6960 kr utbetalt 

totalt for en sengepost i løpet av 2011 til 133.832,- for en annen av sengepostene. En ser 

tilsvarende store forskjeller også i Medisinsk klinikk. Om disse sengepostene varierer like 

mye for faktorer som sykefravær, spesiell problematikk eller utfordringer er ikke kjent.  

Totalt sett for alle fire klinikkene er det fire vedtak eller refusjoner som er til medisinskfaglig 

tjeneste i 2011. Det er under 4 prosent av alle søknader. 



Det siste virkemiddelet for Sykehuset i Vestfold som IA-virksomhet, er kontakt med NAVs 

arbeidslivssenters kontaktperson. Som tidligere nevnt har NAV ikke tall på antall 

henvendelser. I undersøkelsen har 30 av 58 ledere svart at de aldri i 2011 har hatt kontakt. 

Tjueto ledere har hatt kontakt 1-4 ganger, fire ledere har hatt kontakt 5-10 ganger og to ledere 

har hyppigere enn dette. I praksis vil dette bety at det har minimum vært 52 kontakter fra 

lederne til arbeidslivssenteret.  

 

6.4 Tilrettelegging for arbeidstakere ved Sykehuset i 

Vestfold  

Tilrettelegging i en seksjon er både av generell art som systematisk arbeid med forebygging 

og tilrettelegging for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, eller å organisere og 

tilrettelegge arbeidet for den enkelte ut fra alder, kyndighet og øvrige forutsetninger. Den 

spesielle individuelle tilrettelegging er for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Denne 

undersøkelsen omfatter den spesielle individuelle tilretteleggingen. Hva rapporterer lederne 

ved SiV at ansatte i de fire klinikkene har av tilrettelegging i omfang og type? 

Tabell 15- Totalt antall arbeidstagere, for alle yrkesbakgrunner og fordelt på ulik type tilrettelegging ved SiV 

2011 

Type tilrettelegging/ant 

arbeidstagere 

1-2stk 3-5stk 6-8stk 8 el. flere  

Arbeidstid/turnus/vaktbelastning 

(n=49) 

23 13 10 3  

Færre oppgaver (n=35) 27 3 1 4  

Andre oppgaver(n=35) 27 4 2 2  

Fysiske forhold (n=27) 18 6 0 3  

Sosiale forhold (n=22) 17 3 0 2  

Hjelpemidler (n=23) 20 2 0 1  

Opplæring (n=17) 11 2 3 1  

Annet (n=15) 12 2 1 0  
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Hvis en setter som en forutsetning at de som ikke har svart på nivå av hvert enkelt 

tilretteleggingstiltak ikke har noen medarbeidere de har gjort denne tilretteleggingen for, en 

kategori ingen vil lederes svar på i hvilken grad de tilrettelegger for medarbeidere kunne vises 

grafisk på denne måten. 

 

Figur 16 Lederes prosentvis fordeling mellom kategorier for u like t ilretteleggingstiltak, SiV 2011  

 

 

For tilrettelegginger i fht arbeidstid/turnus/vaktbelastning betyr dette at det er 49 respondenter 

(78 prosent) av alle lederne som gjør slike tilrettelegginger for arbeidstagerne. Av disse igjen 

er det så mange som 13 ledere (21 prosent) som har flere enn seks ansatte i seksjonen som får 

endrede arbeidstidsordninger.  Det er også 13 respondenter (21 prosent) som har 3-5 

arbeidstagere og 23 ledere (36 prosent) som har 1-2 arbeidstagere med denne form for 

tilrettelegging. 

Ved å filtrere dataene igjen for ulik utdanningsbakgrunn vil det for tilretteleggingen av 

arbeidstid/turnus/ vaktbelastning, og ved samme forutsetning som over, at de som ikke har 

besvart spørsmålet har ingen medarbeidere med denne tilretteleggingen kan det vises grafisk 

slik. 
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Figur 17 Prosentvis ant ledere med ulik utdanningsbakgrunn, med medarbeidere som har ti lrettelegging ifht 

arbeidstid/turnus/vaktbelastning. SiV 2011 

 

 

Figur 18 Prosentvis antall ledere med ulik utdanningsbakgrunn, med medarbeidere som har tilrettelegging med 

færre oppgaver. SiV 2011 

 

 

Lederne har også besvart om målsettingen med tilretteleggingen for den enkelte ansatt er å 

komme tilbake til full funksjon/tidsbegrenset eller om målsettingen ved tilretteleggingen er av 

varig art/ikke er tidsbegrenset. I spørreskjema blir det spurt etter antall, det er flere 
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til full funksjon har svart enten alle eller angitt svar i prosent. Det lar seg derfor ikke gjøre å 

tallfeste antall tilrettelegginger med denne målsetting.  

For tilrettelegginger hvor målsettingen er av varig art og ikke er tidsbegrenset er det 60 

ansatte som har dette, de seksti er igjen fordelt hos 28 av lederne/seksjonene. Ved igjen å 

bruke filter i bearbeidingen av dataene på ulik utdanningsbakgrunn, viser tallmaterialet at det 
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med utdanningsbakgrunn universitetsutdanning er 3 ansatte, høgskoleutdanning er 46 ansatte 

og videregående er 11 ansatte som har varige tilrettelegginger.  

Når lederne skal besvare påstanden om tilrettelagt arbeid for enkeltpersoner medfører økt 

belastning for andre medarbeidere, er det 45 respondenter (78 prosent) av de 62 som svarte 

spørsmålet at de er helt eller delvis enig i denne påstanden.  

 

6.5 Andre tilbakemeldinger 

I spørreskjema kan respondenten gi åpne kommentarer eller innspill til om det var noe de 

mente hadde spesiell betydning for arbeidet med IA-avtalen ved Sykehuset i Vestfold.  

Av de 63 respondentene hadde 16 benyttet denne muligheten. Deres innspill kan deles i ulike 

emner: 

SiV interne prosjekter eller tiltak. Det var to tilbakemeldinger som omtalte dette. 

- ”Veldig fornøyd med jordmor til de gravide. Stressmestringskurs for å forhindre 

sykemelding” 

- ”Har mange seniorer og føler ikke at SiV ønsker at de skal jobbe utover 

pensjonsalder. Er heller ikke imponert over seniortiltakene” 

Utfordring å finne løsninger for den enkelte og på systemnivå. Det var seks av 

respondentene som hadde spesielle tilbakemeldinger til dette.  

- ”Mangler verktøy for å vurdere tilretteleggingsnivå innenfor en seksjon” 

- ”Vi møter krav om å finne alternativt arbeid/oppgaver fra NAV og fastleger. Det er 

vanskelig å finne alternative oppgaver/stillinger til ansatte som ikke kan fortsett i egen 

funksjon av helsemessige grunner både innenfor egen enhet og på SiV nivå” 

- ”Har tilrettelegging for mange i form av å slippe nattevakter pga alder. HR gir god 

støtte men har for liten kapasitet” 

- ”Hva når total tilrettelegging er veldig høy” 



- ”Har liten erfaring fordi behovet har vært ordnet uten medvirkning  fra IA” 

- ”Lite innarbeidet IA-rutiner.” 

Selve søkeprosessen eller forhold ved dette . Det var åtte tilbakemeldinger innenfor dette 

emnet. 

- ”Det er alt for omfattende å søke om div tilskudd, dette bør forenkles”. 

- ”Kompliserte skjemaer og regler, ikke lett å finne og bli kjent med” 

- ”Papirmølje ifht saksgang for tilretteleggingstilskudd”  

- ”Arbeidet med tilrettelegging kan være tidkrevende. Fokus på støttefunksjoner i 

arbeidet med planlegging og gjennomføring kan bedre effektutbyttet” 

- ”Å søke om tilretteleggingstilskudd er en for omstendelig prosess, det "koster mere 

enn det smaker".  Det tar lang tid å få respons fra NAV.  Fastlegene er i liten grad 

ansvarliggjort i de nye reglene for oppfølging av sykemeldte” 

- ”Ringte HR-avd og spurte hvem som var vår NAV-kontakt, men fikk til svar at jeg 

måtte ta kontakt med NAV selv”  

- ”Det er fint at Personalportalen har fått fornyet skjemaet for oppfølging av sykmeldte, 

det er greit å bruke”. 

- En nytilsatt leder ønsker å formidle at ”har fått relativt god opplæring i IA-avtalen via 

NAV kurs høsten2011”. 

Innhold i spørreskjema eller relevans for egen seksjon. Det var tre tilbakemeldinger som 

omfattet dette. 

- ”Flere spørsmål lite relevante for vår gruppe”. 

- ”Spørreundersøkelsen tar ikke hensyn til små avdelinger uten sykefravær der disse 

temaene ikke har vært aktuelle!” 

- Savner noen avkrysningsmuligheter i undersøkelsen. Ex ”ikke aktuellt” eller ”kjenner 

ikke til”( ex bedriftshelsetjenestehonorar)” 
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7 DISKUSJON 

For å trekke tråden til denne masteroppgaves formål vil jeg minne om hovedmålet som er å : 

Kartlegge kunnskapen om og bruken av Inkluderende Arbeidsliv- avtalen ved Sykehuset i 

Vestfold. 

Formålet er belyst gjennom følgende problemstillinger: 

- Hvordan er samarbeidet mellom IA- avtalens parter gjennomført? 

- I hvilken grad har ledere med personalansvar kjennskap til IA-virksomhetens 

virkemidler (tilretteleggingstilskudd, tilskudd til bedriftshelsetjenesten og 

arbeidslivssenterets tilbud)? 

- I hvilken grad bruker helseforetaket disse tre virkemidlene for å oppnå målene i IA- 

avtalen? 

- I hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstagere ved Sykehuset i Vestfold som en 

konsekvens av IA-avtalen? Hvilke yrkesfaglig bakgrunn har de ansatte det 

tilrettelegges for og hvilken form for tilrettelegging gjøres? 

Diskusjonen av resultatene for å besvare hovedmålet ved oppgaven gjøres i forhold til de fire 

ulike delproblemstillingene. 

 

7.1 Samarbeid mellom IA-avtalens parter  

For å se på samarbeidet mellom de forskjellige partene i IA-avtalen ved Sykehuset i Vestfold 

(SiV) i en større ramme er resultatene for to av spørsmålene sammenlignet med resultatene fra 

SINTEFs evaluering. Som tidligere nevnt ble noen av spørsmålene fra denne store 

evalueringen brukt i denne masteroppgavens spørreskjema.  

Som vist i tabell 5 og i figur 6, rapporterer lederne at hovedmedspillerne deres i IA-arbeidet er 

bedriftshelsetjenesten og HR-avdelingen ved sykehuset. Dette samsvarer også godt med 

resultatene fra alle virksomhetene som inngikk i SINTEFs evaluering. Lederne ved SiV 



bruker bedriftshelsetjenesten i stor grad, ca 70 prosent gjorde det i løpet av 2011 og 75 

prosent  opplever samarbeidet som veldig godt.  

SINTEFs rapport trekker også frem at IA-avtalen har medført en større bruk av 

bedriftshelsetjenesten enn før avtalen var inngått og at IA-arbeidet i BHT har blitt tydligere.  

Bedrifthelsetjenestens oppgaver og funksjoner vil for ledere og for den enkelte ansatt 

oppleves veldig nært, de har en rolle som medspiller ytterst i organisasjonen. Det er kanskje 

heller ikke overraskende at de på grunn av dette blir veldig høyt verdsatt av lederne som 

koordinerer og gjennomfører dette arbeidet. 

En ytterlighet til dette er Arbeidstilsynet. Ingen ledere ved SiV hadde kontakt med dem i løpet 

av dette året. Arbeidstilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger 

kravene i arbeidsmiljøloven og andre lover. Men de vektlegger sterkt også at deres 

satsningsfelt er relatert til forebyggende arbeid. Ved å fokusere på de forhold som er de 

viktigste årsakene til sykdom og skade, arbeider de for å forhindre utstøting fra arbeidslivet. 

Det kan være at Arbeidstilsynet er en ubrukt ressurs for SiV for eksempel ved muskel-

skjelettplager og psykisk uhelse. På nettsidene til idebanken for et inkluderende arbeidsliv er 

det referert til prosjekter innen for helsesektoren hvor Arbeidstilsynet har vært inkludert som 

samarbeidspartner. 

Den minimale bruk av Arbeidstilsynet var tilsvarende i SINTEFs undersøkelse. Der blir det 

påpekt at endringene i arbeidsmiljøloven i mars 2007 førte til at Arbeidstilsynet kom aktivt 

med i IA-arbeidet. Arbeidet er spesiellt rettet mot oppfølging og tilrettelegging. 

Ledernes samarbeid med NAV arbeidslivssenter er i betydelig lavere i antall kontakter pr år 

enn det som ble funnet i SINTEF-evalueringen. Mer enn halvparten av lederne har aldri hatt 

kontakt med Arbeidslivssenteret, det tilsvarende tallet for alle virksomhetene som var 

inkludert i SINTEFs evaluering, var 25 prosent. Det er også en forskjell i lederenes opplevde 

kvalitet på kontaktene. Ved SiV opplever 38 prosent kontakten som svært god/god og 62 

prosent definerer kontaktene som verken god eller dårlig. Sammenligner enn disse resultatene 

med resultatene fra SINTEF-evalueringen var det der henholdsvis 78 prosent som opplevde 

kontakten som svært god/ god og 22 prosent som verken god eller dårlig.  

Hvorfor forskjellen i antall kontakter er så stor, kan være ulike kjennetegn ved respondentene, 

avhengig av hvilket ledernivå i virksomhetene som er undersøkt og med det deres ulike behov 
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for eller ønske om veiledning. Det kan være at SiV har et større tilbud fra 

bedrifthelsetjenesten og HR-avdelingen og at lederne bruker interne ressurser i stedet for 

NAV arbeidslivssenter. Dette kan være med på å forklare forskjellen i antall kontakter, men 

forklarer ikke forskjellen i opplevd kvalitet på samarbeidet. En mulig annen 

årsakssammenheng er at NAV arbeidslivssenter i Vestfold arbeider mer mot HR-avdelingen 

eller ledere høyere i organisasjonen.  

Også Riksrevisjonenes undersøkelse vurderte aspektet med hvilke erfaringer IA- 

virksomhetene hadde med bistand fra arbeidslivssenterne. De konkluderte med at en betydelig 

andel av IA-virksomhetene opplevde at bistand fra Arbeidslivssenterne hadde ført til at de 

arbeidet bedre med å redusere sykefravær.  

Antall kontakter med fastlegene er likt i SINTEF-evalueringen og denne masteroppgavens 

spørreundersøkelse. For begge grupper er det rett under 40 prosent som sier de aldri har 

kontakt med fastlegegruppen. Det er likevel en betydelig andel ved SiV, 62 prosent av 

lederne, som har kontakt med fastlegen 1-10 ganger per år. Sommeren 2011 ble det innført 

nye oppfølgingsregler for sykemeldte. Arbeidsgiver og fastlege skal på et tidligere tidspunkt 

gjennomføre dialogmøte. En kan anta at dette førte til økt kontakt mellom disse 

samarbeidspartene, og at antall kontakter skulle vært høyere.  SINTEF-evalueringen ble 

gjennomført før denne endringen. 

Arbeidstagerorganisasjonen er en formell part i IA-samarbeidet og har formelle oppgaver eller 

funksjoner. Praksis ved sykehuset er nok at det mange steder er det verneombudet som har en 

størst rolle i arbeidet med arbeidsmiljøspørsmål. SINTEF-rapporten trekker frem at 

arbeidstagerorganisasjonene oppleves som for lite involvert lokalt gjennom de tillitsvalgte. 

Dette kan være et uttrykk for hvilken rolle partene i arbeidslivet har i forhold til 

seksjonsledere for arbeidet som gjøres på fjerdelinjenivå i organisasjonen.  

Ved SiV oppleves det av lederne ved de fire klinikkene at tillitsvalgte i stor grad (80 prosent) 

deltar i utviklingen av HMS-arbeid. En mulig forklaring på forskjellen i disse opplevelsene av 

deltagelse kan være at det ved SiV er definerte felles møte- og diskusjonsarenaer på 

seksjonsnivå hvor tillitsvalgte deltar. Sykehuset har innført et systematisk HMS-arbeid i form 

av en årlig syklus der planlegging, utførelse, kontroll og korrigering inngår. Årlige 

handlingsplaner på ulike nivå utvikles, oppdateres fortløpende og gjøres tilgjengelig for alle i 

elektronisk form. 



I evalueringen av IA-avtalen(SINTEF 2009)vektlegges også endret praksis for samarbeid 

mellom arbeidstager og arbeidsgiver. Tidligere var det nesten uhørt at arbeidsgiver tok 

kontakt med en sykemeldt arbeidstager for å spørre om når de kunne komme tilbake, nå er det 

nesten uhørt å ikke ta kontakt. Dette er en endring på bakgrunn av arbeidsgivers nye 

tilretteleggings- og oppfølgingsansvar. 

 

7.2  Ledernes kjennskap til IA-virksomhetens 

virkemidler 

Lederne ved SiV har god kjennskap til inneholdet i IA-avtalen. Det er bare 6 prosent som 

kjenner avtalen dårlig eller svært dårlig. En ukjent faktor er de ledere som ikke besvarerte 

spørreskjema. I hvilken retning ville de eventuelt ha påvirket svarene? En antagelse kan være 

at de som ikke svarte, har lite fokus på problemstillingen. Det reelle kunnskapsnivå hos leder 

ved SiV er i så fall lavere enn resultatene viser. 

At det er en variasjon i kjennskap er naturlig da en kan anta at respondentene har svært ulike 

lederutfordringer både hva gjelder antall ansatte og grad av sykemeldingsproblematikk. Noen 

av lederne kommenterte i det åpne spørsmålet at de i praksis ikke har sykemeldinger, disse 

tilbakemeldingene kom fra ledere med ansatte med universitetsbakgrunn. NOU Arbeid for 

helse (kap 3.4) referer også denne forskjellen i grad av sykemeldinger i ulike profesjoner i 

helsevesenet. Legekollegiet er hovedsakelig seksjoner med færre ansatte enn de seksjoner 

med ansatte som har annen utdanningsbakgrunn.   

Ulike tradisjoner for lederkutur kan også være av betydning. Lederrollene i ulike seksjoner er 

forskjellig. Mange legeledere har en betydelig klinisk praksis, mens sykepleieledere er ledere 

med 100 prosent lederstillinger. Det var disse faktorene og den daglige forskjell i lederpraksis 

som Skjøld Johansen fant i sin avhandling Mellom profesjon og reform. Om fremveksten og 

implementering av enhetlig ledelse i norsk  sykehusvesen. Forfatteren fant en klar forskjell i 

formell lederkompetanse, erfaringsbakgrunn og tidsbruk på administrative lederoppgaver. Det 

er heller ikke bare lederkulturen som kan være ulik, legetjenesten har en kollegial tradisjon 

for å ordne opp internt. En av respondentene kommenterte dette i det åpne spørsmålet: ” Har 

liten erfaring fordi behovet har vært ordnet uten medvirkning  fra IA” 
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I forkant av spørreundersøkelsen ble det på seksjonsledermøter gitt informasjon både om 

bakgrunn for valg av tema til masteroppgaven og noe informasjon om selve IA- avtalen og 

virkemidlene. Det kom spontant opp i flere av møtene med legeledere at tilsvarende 

tilrettelegginger gjøres blant legene, men de kaller det ikke tilrettelegging og bruker heller 

ikke IA-avtalens virkemidler. Det ble påpekt en sterk kollegial støtte hvor slike ting ble ordnet 

uformelt. 

Hvis man ønsker å forbedre kjennskap til og bruk av IA-avtalen ved Sykehuset i Vestfold, bør 

tiltakene rettes mot legelederne. De skiller seg klart ut både med lavere kjennskap til 

innholdet i avtalen, kjennskap til hva en kan få tilskudd til og om hvordan en skal gå frem for 

å søke. Legelederne skiller seg også ut når de besvarer påstanden Jeg har fått tilfredsstillende 

opplæring til å utføre oppgavene mine i IA-arbeidet. Det er 50 prosent av denne gruppen som 

er helt eller delvis uenige i påstanden. I rapporten fra regnskapsavdelingen ved SiV var det 

bare fire av vedtakene om tilretteleggingstilskudd som kom fra ledere for medisinske 

seksjoner. 

Andre mulig tiltak kan være ny og økt støtte til alle lederne fra bedriftsheletjenesten eller HR-

avdelingen. Ett eksempel er prosjektet Oppfølging av gravide arbeidstagere ved SiV hvor en 

fellesressurs, en jordmor i en deltidsstilling, bistår både ansatt og leder. Dette gjelder 

muligheter, føringer, praktisk utfylling av skjemaer etc. En kunne tenke seg en tilsvarende 

løsning for IA-arbeid og bruk av virkemidler. Som en av respondentene sier: Fokus på 

støttefunksjoner i arbeidet med planlegging og gjennomføring kan bedre effektutbyttet. 

Andre områder som har et forbedringspotensiale, er det flere av respondentene beskriver som 

papirmølje, komplisert og omfattende i det åpne spørsmålet i undersøkelsen. Både selve søke- 

vedtak og refusjonsprosessen med ”utallige” kopier oppleves belastende. Dette kom også 

spontant opp på alle innformasjonsmøtene om masteroppgaven. Lederne opplever ikke at 

kvalitetssystemet ved SiV gir god nok oversikt og at dagens praksis er altfor arbeidskrevende.  

SiVs intranett per i dag gir ikke lederne enkel tilgang på informasjon om i hvilke situasjoner 

en kan bruke ulike virkemiddel og hvordan dette gjøres. Et arbeid pågår ved SiV for å utvilke 

en ny lederhåndbok.   

For å sammenligne respondentene i masteroppgaven mot en annen virksomhet og gruppe, kan 

en se på noen av resultatene mot Riksrevisjonens arbeid i 2009. 



Riksrevisjonens utredning undersøkte spesifikt virksomhetenes kjennskap til 

tilretteleggingstilskuddet. Om lag 75 prosent av virksomhetene kjente i stor eller noen grad til 

hva de kunne få tilskudd til, og hvordan de skal gå fram for å søke. Nesten 23 prosent oppgir 

at de i liten grad eller ikke i det hele tatt kjenner til hvordan de skal søke, mens en fjerdedel 

mener at de har lite eller ingen informasjon om hva de kan få tilskudd til.  

Lederne ved SiV har høyere kjenneskap til tilretteleggingstilskudd, 80 prosent har i stor eller 

noen grad kjent til hva de kan få tilskudd til. For det praktiske arbeidet, hvordan en søker har 

SiV en litt høyere andel av sine ledere som oppgir at at de i liten eller ikke i det hele tatt kan 

dette, 28 prosent. 

7.3 Bruk av virkemidlene  

Om Sykehuset i Vestfold har et riktig nivå i bruk av virkemidler er utenfor denne 

masteroppgavens målsetning og mulighet til å besvare. Det kan allikevel knyttes noen 

refleksjoner til noen av oppgavens resultater, ikke som svar på spørsmålet, men kanskje som 

en indikasjon på hva en videre kan jobbe med i IA-arbeidet ved SiV. 

Helse og omsorgsektoren har relativt større utfordringer knyttet til sykefravær enn andre 

sektorer. Det er naturlig å anta at virksomheter med stor problematikk skulle bruke flere 

virkemidler både for å forebygge sykemeldinger og utstøtning fra arbeidslivet og for å få 

arbeidstagerne raskere tilbake til arbeid.  

Om dette er et riktig forhold også for Vestfold er ikke kjent, men antagelsene baserer seg på 

nasjonale data fra NOU 2010:13 Arbeid for helse(kap 3.2.4). 

Når en gjenomsnittlig IA-arbeidstager i Vestfold i 2011 fikk 245 kr i BHT- og 

tilretteleggingstilskudd og en arbeidstager ved SiV fikk 265 kr, kan dette avspeile nettopp de 

større antatte utfordringene. Forskjellen er ca 8 prosent. Klinikkene som deltok, hadde et 

gjennomsnittlig sykefravær dette året på 6,2 prosent, noe som ikke er veldig høyt i pleie- og 

omsorgssektoren. Det legemeldte sykefravær i 4. kvartal 2011 for alle arbeidstagere i Norge 

var på 5,4 prosent, dette er det lavest registrerte fravær siden 2001. 

På seksjonsnivå er det som nevnt store forskjeller i bruk av de samme to virkemidlene. 

Lederne oppgir at de har arbeidet i størst grad målrettet med delmål 2, legge til rette for 

arbeidstagere som har redusert funksjonsevne. Over 80 prosent av lederne gjorde dette i stor 
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grad. Hvis et virkemiddels skal brukes for å oppnå et mål, kan en naturlig sammenheng være 

at seksjoner med store utfordringer bruker mye av virkemidlene. Om den reelle variasjonen i 

bruk av BHT- og tilretteleggingstilskudd mellom de enkelte seksjoner har en sammenheng 

med kompleksitet eller nivå av utfordringer er ikke kjent. Et annet alternativ er at de 

seksjonsvise forskjellene er et resultat av forhold ved den enkelte leder. Arbeider vi 

strukturert og målrettet hvis forskjellene ikke er basert på grad av kompleksitet av 

risikofaktorer? 

Noen respondenter tar opp om seksjonsvise utfordringer kanskje burde vært løftet oppover i 

systemet: 

Vi møter krav om å finne alternativt arbeid/oppgaver fra NAV og fastleger. Det er vanskelig å 

finne alternative oppgaver/stillinger til ansatte som ikke kan fortsett i egen funksjon av 

helsemessige grunner både innenfor egen enhet og på SiV-nivå. 

Hvor langt strekker den enkelte leders ansvar for løsninger seg, og hvordan kan vi jobbe 

videre med løsninger som strekker seg over både seksjon-, avdelings- og klinikkgrenser? 

Ett av formålene ved regelendringene som kom i 2007 var å tydeliggjøre og også utvide 

arbeidsgivers plikt til å drive forebyggende sykefraværsarbeid og tilrettelegge for 

arbeidstagere med redusert arbeidsevne. SINTEFs evaluering(2009) viser at 

tilretteleggingsplikten for arbeidsgiver fører til at de ansatte i mange tilfeller stiller for store 

krav til tilrettelegging. Det var over halvparten av lederne  og representanter for de ansatte i 

de 3000 virksomhetene som mente dette. Når lederne ved SiV blir spurt om det er en felles 

forståelse blant ansatte og ledere i hvilke situasjoner og i hvilken grad tilrettelegging gjøres er 

det over 60 prosent som mener dette. Det er også ca 16 prosent som er helt eller delvis uenig i 

dette. En antagelse kan være at det er de seksjoner og ledere som i veldig høy grad opplever et 

behov for tilrettelgging og utfordringene med dette som også er uenig i påstanden.  

Seksti prosent av lederne var ikke enig i påstanden om at vi er gode på å utveksle erfaringer 

med IA-arbeidet i virksomheten.  En virksomhet bør ha systemer og møteplasser for 

erfaringsutveksling. Sykehuset har fra 2010 innført et tilbud om lederopplæring, der HMS- og 

IA-relaterte temaer har en stor plass. Men selv om dette nå er et godt kjent tilbud, er det 

mange av lederne som alikevel ikke opplever dette som god erfaringsutveksling. Noen 

helseforetak har egne IA-råd for å løse deler av disse utfordringene.  



Utviklingen ved SiV har i de årene NAV Arbeidslivssenter har tall for det vært i økning. Det 

bør bety at vi i større grad tilrettelegger og søker tilskudd i dag enn for få år siden.  

7.4  Tilrettelegging ved Sykehuset i Vestfold 

Ved Sykehuset i Vestfold, i de fire undersøkte klinikkene, har nesten 80 prosent av lederne 

ansatte som får tilrettelagt arbeidstid/turnus eller vaktbelastning. Dette er klart den form for 

tilrettelegging som gjøres oftest. En av fem ledere har mer enn seks arbeidstagere og en av 

fem ledere som har 3-5 arbeidstagere i seksjonen som har denne tilretteleggingsformen.  

Denne utfordringen er klart størst for ledere med ansatte med høgskoleutdanning. Her er 

andelen av ledere med denne problematikk større. Ni av ti ledere gjør tilrettelegginger av 

arbeidstid/turnus/vaktbelastning. Av disse er det ca 30 prosent som gjør dette for flere enn 

seks arbeidstagere i seksjonen. Til sammenligning er det for ledere med ansatte med 

universitetsutdanning nesten 90 prosent som ikke har noen, eller bare 1-2 arbeidstagere. For 

ledere med ansatte med videreutdanningsbakgrunn har over 70 prosent ingen eller bare 1-2 

arbeidstagere med tilrettelagt arbeidstid.  

Noe av den samme tendensen finner en igjen også for tilrettelegging hvor arbeidstager har 

færre oppgaver.  

Ledere med ansatte med høgskoleutdanning har desidert flest arbeidstagere med 

tilrettelegging som er av varig art, ikke tidsbegrenset. Av de 60 ansatte i disse klinikkene har 

46 ansatte høgskoleutdanning. Hvis en seksjon har et gitt nivå av mulighet for å t ilrettelegge 

for sine arbeidstagere før det i vesentlig og for stor grad går ut over kollegaer, vil 

tilrettelegging som ikke er tidsbegrenset, bruke opp mulighetene for medarbeidere med 

tidsbegrensede behov. En gir endelig fritak for høy vaktbelastning og reduserer mulighetene 

for den samme tilretteleggingen for kortere perioder. NAV arbeidslivssenter er tydelig på at 

tilrettelegginger skal være tidsbegrensede og med mål om igjen full funksjon hos den enkelte 

medarbeider.  

Dette står i konflikt med at IA-avtalen som også har en klar målsetting om økt sysselsetting 

for grupper som i dag er i fare for uførepensjonering eller i dag ikke er i arbeidslivet. Det er 

også slik at tilgangen på arbeidstagere med helse- ommsorgskompetanse ikke står i forhold til 

behovet for arbeidskraft i årene som kommer. Det betyr at utfordringene ikke kan løses bare 
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med flere ressurser, men at de ressursene en har, må brukes på en bedre måte. Mer effektiv 

bruk av ressurser handler også om å forebygge sykefravær og overgang til trygdeordninger. 

En av de største utfordringene for helse- og omsorgsektoren fremover er da å rekruttere og 

holde på personell. Hvor går så grensene for å tilrettelegge varig for enkelte arbeidstagere og 

beholde arbeidsressursen og kompetansen i organisasjonen opp mot den økte belastningen 

dette gir kollegaer? Hvis antall tilrettelegginger i en seksjon eller avdeling blir så høyt at 

ekstrabelastningene på andre arbeidstagere gjør at noen av disse igjen velger å skifte 

arbeidssted, har vi ikke løst noen utfordringer. Satt på spissen risikerer vi å miste de 

medarbeidere som fungerer fullt i den funksjon som er definert.  

Når det innenfor enkelte seksjoner og profesjoner er et høyt nivå av ansatte med 

tilrettelegginger, er det naturlig å stille spørsmålet om hvordan dette påvirker 

arbeidshverdagen til de ansatte uten behov og ønske om tilrettelgginger. Tilrettelegging kan gi 

skjev arbeidsfordeling og belastning i hele kollegiet. Det er mellomløsninger som kan ivareta 

arbeidstagere med behov for tilrettelegginger av mer varig art og friske medarbeiderne : 

Forskjellig type vakter defineres som belastende. Både helg og natt oppleves av mange som 

en belastning. En arbeidstager som ikke har mulighet til å arbeide natt kan da arbeide flere 

helger, noe som igjen vil føre til at noen andre må ta en større nattevaktsbelastning, men også 

færre helger. For å finne slike løsninger må det ha være et samarbeid mellom medarbeidere og 

ledelse for å definere disse forutsetningene.  

I SINTEFs rapport fra 2010 som omhandler en oppdatering av kunnskap om sykefravær 

vektlegges spesiellt denne problematikken. Det er lite forskning på effekt av tilrettelegging 

for sykefravær og konsekvenser for andre arbeidstagere. Allikevel konkluderer de med at 

tilrettelegging i helse og omsorgsyrker i større grad enn i andre virksomheter går utover andre 

arbeidstagere. Rapporten trekker også frem at det er en fare for at de som blir syke krever så 

mye av lederens ressurser at de som ikke trenger tilrettelegging ikke blir sett.(SINTEF 2010, 

kap. 10) En konsekvens av denne økningen i lederens oppgaver kan være at en lederen bør ha 

færre ansatte en har personalansvar for enn tidligere som følge av økte krav om tilrettelegging 

og oppfølging. Dersom brøken ansatte ikke justeres når leder får nye oppgaver uten at andre 

oppgaver fordeles til andre, kan resultate av slike endringer bli økt sykefravær.  

Arbeidsmiljøloven beskriver ved siden av den generelle tilrettelegging av arbeidsmiljø, også 

den spesielle, den individuelle tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med redusert 

arbeidsevne. 



 I Arbeidsmiljøloven § 4-6 om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne står: 

”Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., 

skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal 

kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å 

fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller 

arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l.” 

Hva betyr det for arbeidsgiver at en har en plikt om at en skal ”så langt det er mulig” gjøre 

disse tilpassningene. I praksis betyr dette at lederen må gjøre en skjønnsmessig og konkret 

helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Momenter som virksomhetens art, størrelse, økonomi, 

og forhold på arbeidstakers side vil ha betydning. Samtidig må lederen dokumentere og vise 

hvilke konsekvenser en tilrettelegging eventuelt får for det helhetlige helsefremmende 

arbeidsmiljø som arbeidsgiver også har en plikt til å legge til rette for.  

Hvis den ulike bruk av virkemidler ved Sykehuset i Vestfold er et resultat av at de ulike 

seksjoner har store forskjeller i kompleksitet av utfordringer i forhold til sykefravær, 

tilretteleggingsbehov og alderssammensetning, kan det ikke forventes at dette skal løses innen 

den enkelte seksjon. En forbedring av dagens praksis vil være at alle partene i IA-samarbeidet 

sammen definerer hva som skal være med på å avgjøre mulighetene til og nivå av 

tilrettelegging i en enkelt seksjon eller avdeling. Sykehuset må etablere et verktøy slik at 

antall og type tilrettelegging i den enkelte seksjon er kjent. Rutiner må etableres for hvordan 

en skal håndtere en situasjon der mulighetene for tilrettelegging i seksjonen den ansatte 

arbeider i, er ”oppbrukt”. 

Helseforetaket er i kontinuerlig endring, både i oppgaver og i struktur. Dette vil medføre 

endrede krav til medarbeidere og ledere. Både kompetanse, arbeidstid og oppgaver kan 

endres. Det er ikke sikkert at alle har forutsetninger for å møte disse endringene. Hva gjør vi 

da? Hvilke prosesser skal sikre ny drift og nye oppgaver? Prosessene må være ryddige og 

forutsigbare for de ansatte. 

Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge går ikke så langt som til å opprette en ny stilling i 

virksomheten, men dersom det er eller blir ledig en passende stilling i virksomheten, skal 

arbeidstakeren tilbys denne hvis vedkommende ellers er skikket for stillingen.  jf Ot.prp nr. 6 

(2006-2007). 
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Det er selvfølgelig andre virksomheter som opplever samme utfordringer som seksjonene 

med størst utfordringer. På nettsiden til Idebanken for Inkluderende arbeidsliv beskrives 

hvordan et sykehjem med 80 ansatte og veldig lik problematikk har arbeidet med dette. 

Lederen for sykehjemmet uttaler: ”Birkens sykehjem laget egne kjøreregler slik at 

tilrettelegging ikke skal gå utover friske medarbeidere. Den nye rutinen inneholdt blant annet 

mål, verdigrunnlag og prinsipper ved tilrettelagt turnus. I tilegg definerte arbeidsgruppen 

hvor mye tilrettelegging som er mulig ved sykehjemmet. Det ble klare rammer som alle kan 

forholde seg til. Den bidrar dermed til et felles og realistisk bilde av hva som er mulig å 

gjøre. Tilrettelegging skjer ikke bare utifra hva den sykemeldtes ønsker og behov, men også ut 

fra hva som er helsefremmende for de andre og for arbeidsplassen som helhet”. 

Som leder er det en veldig gjenkjennelig utfordring at ulike ønsker og behov skal settes inn i 

en helhetlig ramme. Og at av og til vil den enkelte ansattes opplevelse eller behov i en 

situasjon ikke være forenlig med hva som totalt sett er det mest helsefremmende for et 

arbeidsmiljø. 

 



8 Konklusjon 

Studien viser at ledere samarbeider mye og godt med bedriftshelsetjenesten og HR-

avdelingen ved Sykehuset i Vestfold. NAVs arbeidslivssenter blir konsultert i lavere grad enn 

forventet. Lederne opplever ikke kvaliteten på dette samarbeidet like godt som i 

sammenlignbare nasjonale studier.  

Respondentene har høy kjennskap til IA-avtalen og virkemidlene. Spesielt legeledere har et 

klart behov og ønske om mer lett tilgjengelig informasjon og mer opplæring i bruk av 

virkemidlene. Studien viser også at lederne opplever at prosessen for å søke og å utløse 

refusjonskrav for tilrettelegging ikke er optimal.  

Resultatene viser at ledere i størst grad arbeider målrettet med IA-avtalens delmål om å legge 

til rette for egne ansatte som har redusert funksjonsevne og i noe mindre grad med å redusere 

sykefravær. Respondentene arbeider i langt mindre grad med målet å øke reell 

pensjoneringsalder. Svært få ledere arbeider med delmålet å rekruttere personer som har varig 

redusert funksjonsevne. 

Resultatene indikerer at det er stor variasjon i bruk av virkemidlene tilretteleggingstilskudd/ 

refusjon til bedriftshelsetjeneste mellom ulike klinikker og seksjoner. Disse variasjonene 

eksisterer både mellom ledere av ulike profesjoner, men også innen samme gruppe ledere.  

Det har vært en økning i antall tilretteleggingssøknader i perioden 2007-2011. Økningen er 

mindre for refusjon til bedriftshelsetjeneste.  

Tilrettelegginger gjøres i størst grad i arbeidstid/turnus og vaktbelastning . Deretter følger 

tilrettelegginger med færre oppgaver og andre oppgaver. Det er variasjon i hvor stor andel av 

de ansatte som har tilrettelegginger, avhengig av utdanningsbakgrunn. Studien indikerer at det 

er ledere for ansatte med høgskoleutdanning som klart har flest medarbeidere med 

tilrettelegging. Innen denne gruppen ledere er det subgruppe som tilrettelegger i stor grad. 

Samme ledergruppe har flest arbeidstagere med varige tilrettelegginger. Studien viser at 

lederne mener at tilrettelegginger medfører økt belastning for andre medarbeidere.  
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