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Forord 

 

I lys av min bakgrunn som hjertespesialist har jeg lenge vært engasjert i pasienter som etter 

gjennomgått hjerteinfarkt opplever frustrasjoner over mangel på oppfølging etter utskrivelsen 

fra sykehuset. Mange opplever en livskrise i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt, og rammes 

av usikkerhet med hensyn på hva man kan gjøre, redsel for nye tilfeller og nye 

sykehusinnleggelser. Svært mye er gjort medisinsk teknisk for diagnostikk og behandling av 

hjerteinfarkt, mindre er gjort med hensyn på videre pasientoppfølging. Med bakgrunn fra 

arbeid med hjerterehabilitering, ser jeg viktigheten og behovet for nærmere kartlegging av 

denne pasientgruppen med fokus på sykefravær og pasienters møte med arbeidsliv og 

arbeidsgiver. Blir det er hjertelig gjensyn med arbeidsgiver eller hjertebank hos NAV?  Jeg vil 

takke Professor Olaf  Aasland og Professor Jørgen J Jørgensen for verdifulle bidrag i mitt 

arbeid med denne oppgaven, og takke Professor Stefan Agewall for god medvirkning til 

masteroppgavens tema. Takk til statistiker Lien My Diep ved OUS for statistisk støtte, og til 

NAVseksjon for statistikk ved Lars Seland Glomsrud, Ingunn Helde, og Hanne Nygaard for 

god bistand i form av tilsendte rapporter, data, tabeller og figurer til fritt bruk i min master 

oppgave. Til slutt og ikke minst, takk til min familie som har støttet meg i disse månedene 

under skriveprosessen med ferdigstilling av min masteroppgave. 

 

Sykdom er en privatsak, men fraværet er en sak for arbeidsgiver (A. Teigen). 

 

Key words: Sick-leave, sickness absence, absenteeism, return to work, work rehabilitation. 
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Sammendrag 

 

Bakgrunn 

Hjerte- og karsykdommer er vår største folkesykdom med økende insidens globalt.  

Hjerteinfarkt rammer 12 000–15 000 pasienter hvert år i Norge. Sykefravær etter gjennomgått 

hjerteinfarkt medfører store økonomiske kostnader, og mange pasienter kommer aldri tilbake 

til et yrkesaktivt liv. Per i dag eksisterer ingen klare nasjonale retningslinjer for oppfølging av 

denne pasientgruppen.  

Metode 

Masteroppgaven belyser flere teoretiske aspekter rundt sykefravær. Nasjonale tall hentet fra 

NAV statistikk om sykefravær er utgangspunkt for statistiske data som er brukt i denne 

oppgaven. Som en illustrasjon på hvordan det kan gå med pasienter etter gjennomgått 

hjerteinfarkt, er det i tillegg utført en randomisert klinisk kontrollert studie der 51 pasienter 

ble randomisert til enten strukturert eller tradisjonell oppfølging etter gjennomgått 

hjerteinfarkt med totalt 6 måneders oppfølgingstid fra utskrivelse fra sykehus.  

Resultater 

Nasjonal sykefraværsstatistikk viser store variasjoner i sykefravær mellom bosted, kjønn, 

sektor, diagnosekode og mellom og innen samme yrke/næring. Egne studieresultater viser at  

alle pasienter som inkluderes i strukturert oppfølging etter gjennomgått hjerteinfarkt i 

samarbeid med kardiolog er tilbake i arbeid uansett stillingsprosent 6 måneder etter 

gjennomgått hjerteinfarkt, men at funnet ikke er signifikant forskjellig fra dagens praksis. 

Diskusjon 

Per i dag er det store nasjonale variasjoner i grad og varighet av sykemelding etter 

hjerteinfarkt, og pasienters oppfølging varierer etter ulik fastlegepraksis og tradisjon, og 

generell tilgjengelighet i helsetjenestetilbud inkludert hjerterehabilitering. Utført 

forskningsstudie reiser spørsmål om det bør utarbeides en nasjonal modell for å sikre lik 

oppfølging for denne pasientgruppen. 
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 Forkortelser og definisjoner 

ACE-I: angiotensin converting enzyme inhibitor  

AFP: avtalefestet pensjon 

AKS: akutt koronart syndrom 

AMI: akutt myokard infarkt= akutt hjerteinfarkt 

Avtalte dagsverk: dager man etter avtalen skal være på jobb korrigert for ferie og 

stillingsandel.  

Arytmi: hjerterytmeforstyrrelse 

Aterosklerose: fettansamling og forkalkning i blodkarets vegg. 

B-blokkere: legemiddel som hemmer B-receptorer og som senker blodtrykk og puls.  

BMI: kroppsmasseindeks 

CABG: koronar arterie bypass kirurgi med graft 

CHD: koronar hjertesykdom 

CI: konfindensintervall 

CCS: Canadian Cardiovascular Society Functional classification  

Dagsverk: et dagsverk tilsvarer en full arbeidsdag, dvs 100 % stillingsandel. 

DES: legemiddelstent 

DRG: diagnose relaterte grupper 

EF: ejeksjonsfraksjon som mål på hjertets pumpekraft 

EKG: elektrokardiogram 

Ekkokardiografi: ultralyd av hjertet 

G: folketrygdens grunnbeløp( 1G( per. 01.05.2011)= 79.215 NOK) 
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HDL: High density lipoprotein 

IA: inkluderende arbeidsliv 

IA-bedrift: bedrift som har inkluderende arbeidsliv 

ICPC-2 : Internasjonalt kode- og klassifiseringssystem for primærhelsetjenesten. 

 Brukes i statistikk fra NAV/SSB 

ICD-10 : Internasjonal statistisk klassifikasjon av sykdommer og relaterterte 

helseproblemer, vedtatt av WHO i 10.utgave. Brukes i spesialisthelsetjenesten 

Ischemi: nedsatt oksygentilførsel til hjertemusklaturen grunnet blokkert blodforsyning. 

ISF: insatsstyrt finansiering 

Koronar angiografi: røntgen undersøkelse av hjertets  kransårer. 

Kortidsfravær: < 16 dagers fravær fra arbeid i løpet av siste 12 mndr. 

Kolesterol: fettpartikkel 

Langtidssykefravær : > 28 dagers fravær fra arbeid i løpet av siste 12 mndr. 

Legemeldt sykefravær: sykefraværsregister basert på NAVs registreringer av 

sykmeldingsattest 1A 

LBBB: venstre grenblokk 

LDL: low density lipoprotein 

Myokard: hjertemusklaturen 

MI: myokardinfarkt=hjerteinfarkt 

NAV: Norsk arbeids og velferdsdirektorat 

Nekrose: vevsdød forårsaket av nedsatt eller blokkert blodforsyning 

NSTEMI: Non-ST elevasjons myokard infarkt 
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NYHA: New York Heart Association Functional classification  

NHO: Norsk Handelsorganisasjon 

Okklusjon: tilstoppet blodsirkulasjon i blodkaret. 

PCI: perkutan koronar intervensjon  

RCT: randomisert klinisk kontrollert studie  

Revaskularisering: gjennoppretting av blodsirkulasjonen i blodåren.  

STEMI: ST-elevasjons myokard infarkt 

Stent: nettingstrømpe av rustfritt stål  som settes inn i kransåren  

Statiner: legemiddelgruppe som senker fettstoffer/kolesterol i blodet.  

Sykefravær: fravær fra arbeidsforhold grunnet egen sykdom 

Sykefraværsprosent: tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk. 

Sykefraværstilfelle: En sammenhengende periode en person har legemeldt sykefravær fra et 

arbeidsforhold. Innen for et tilfelle kan det være registrert flere sykemeldinger (forlengelser). 

En person som er sykemeldt i to adskilte perioder innen et kvartal og som har to 

arbeidsforhold vil generere fire sykefraværstilfeller innen gjeldene kvartal (NAV). 

SSB: Statistisk sentralbyrå 

Trombe: blodpropp (blodkoagel i arterie eller vene) 

Trombose: dannelse av en blodpropp inne i en arterie eller vene.  

Troponiner: biokjemiske markører for hjerteskade som er proteiner som slippes ut i 

blodsirkulasjonen i forbindelse med et hjerteinfarkt (Troponin T/I) 

Tapte dagsverk: tapte arbeidsdager justert for stillingsandel og sykemeldingsgrad. 

UAP: ustabil angina pectoris 

WHO: Verdens helseorganisasjon 
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1.Innledning 

 

1.1 Bakgrunn og formål med masteroppgaven 

Sykefravær etter gjennomgått hjerteinfarkt er forbundet med store kostnader for samfunnet. 

Sannsynlighet for arbeidsretur er proposjonal med varighet av sykefraværet. Flere pasienter 

blir langtidssykemeldte, og noen kommer aldri tilbake til et yrkesaktivt liv, men går over på 

andre typer av trygdeytelser som uføretrygd. Mye ressurser er lagt i diagnostikk og 

behandling av hjerteinfarkt, mindre er gjort for å optimalisere rehabiliteringsfasen for denne 

pasientgruppen. 

Det er per i dag ingen nasjonale retningslinjer med hensyn på optimal varighet og grad av 

sykemelding etter hjerteinfarkt, og det er stor variasjon i sykemeldingspraksis både nasjonalt 

og mellom ulike europeiske land. Spørsmålet er hvor lenge er det rimelig å være sykemeldt 

etter hjerteinfarkt? Nasjonal statistikk viser geografiske variasjoner i både sykemeldingstype 

og lengde for samme diagnose ettersom de fleste pasienter behandles individuelt avhengig av 

lege som sykemelder, pasientens medisinske tilstand, yrke og arbeidssituasjon.  

Masteroppgaven er bygget opp med en teoretisk ramme der generelle begreper og aspekter 

rundt sykefravær presenteres, som nasjonal sykefraværsstatistikk, trygdeytelser, gjeldende  

lovverk/jus, økonomi, faktorer som hemmer og fremmer fravær, og møtet med arbeidsgiver. 

Disse forholdene illustreres til slutt i oppgaven eksemplifisert ved bruk av egne 

forskningsdata på 51 hjertepasienter, hentet fra et større pågående forskningsprosjekt om 

oppfølging etter hjerteinfarkt. 

Hovedkapitler som beskriver ulike teoretiske aspekter ved sykefravær har en kort 

oppsummering som skisserer” highlights”. Meningen er ikke å gi en fullstendig konklusjon, 

men å gi leseren en personlig refleksjon rundt hvert tema.  

Masteroppgaven vil eksplorere hvordan det går med pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt 

med fokus på sykefravær. All statistikk som presenteres i oppgaven er deskriptiv, og nasjonal 

sykefraværsstatistikk og sykefravær etter hjerteinfarkt presenteres i kapittel 2, deretter egne 

forskningsdata i metode og resultat delen. I diskusjonsdelen sammenlignes de nasjonale data 

med egne forskningsdata, og resultatene diskuteres i lys av tidligere utførte studier. Formålet 

med oppgaven er å belyse ulike faktorer som kan korreleres til raskest mulig rehabilitering 
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tilbake til arbeidslivet etter gjennomgått hjerteinfarkt. Hovedhypotesen for egen 

forskningsstudie er at et strukturert oppfølgingsprogram er mer kostnadseffektivt enn dagens 

tradisjonelle oppfølging begrunnet i  mindre bruk av sykemelding, og derved lavere totalt 

antall tapte dagsverk per person. Differansen mellom to oppfølgingsgrupper kartlegges og 

kostnadsestimeres. Delformål er å kunne bidra til etablering av guidelines  med hensyn på 

optimal varighet og form av sykemelding for denne pasientgruppen.  

 1.2.  Hjerteinfarkt introduksjon 

Det er mellom 12 000–15 000 tilfeller av akutt hjerteinfarkt hvert år i Norge (1) hvorav 37 % 

er kvinner (2). Akutt hjerteinfarkt inngår i begrepet akutt koronarsyndrom (AKS) sammen 

med ustabil angina pectoris (UAP). Hjerteinfarkt inndeles i to hovedtyper: ST-

elevasjonsmyokardinfarkt (STEMI) og non-STEMI (NSTEMI) (3). Hjerteinfarkt er definert 

som stigning og/eller fall i troponin T eller I med minst en verdi over 99 % persentilen av 

øvre referansegrense og i tillegg minst en tilleggskriterie for myokardischemi som: a) 

ischemiske symptomer, b) EKG forandringer som indikerer ny ischemi ( nye ST-T endringer 

eller tilkomst av ny venstre grenblokk (LBBB) eller funn av patologiske Q-bølger), eller c) 

bildedokumentasjon på nytt  tap av viabelt myokard eller nytilkommet regional 

veggbeveglighetsabnormitet (4). Hjerteinfarkt  klassifiseres videre i fem undergrupper (2, 3). 

NSTEMI forekommer hyppigere enn STEMI (62 % NSTEMI og 30 % STEMI) (2), og 

pasientene er gjennomsnittlig noe eldre (3)  

Utover forekomst, alder og kjønnsfordeling, og type av hjerteinfarkt, vil sykefravær etter 

hjerteinfarkt kunne variere med koronarsykdommens utbredelse og grad av komplikasjoner, 

risiko for koronar dødlighet totalt og i sykehus, behandlingsvalg, tilgunnliggende 

komorbiditet, og risiko for fremtidige hendelser. 

Mortaliteten er den samme for STEMI og NSTEMI i løpet av de første 6-12 måneder etter et 

hjerteinfarkt (3), men det er påvist variasjon i dødelighet av hjerteinfarkt mellom norske 

fylker og helseregioner (1, 5). Tall for 2010 viser at dødeligheten for ischemisk hjertesykdom 

var størst i Helseregion sør-øst for begge kjønn (menn 1 497 av totalt 2 782 dødsfall, kvinner 

1 300 av totalt 2 424 dødsfall).  Nevnte variasjoner i dødelighet kan derfor forklare fylkesvise 

forskjeller i sykefravær etter hjerteinfarkt.  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det har vært nesten 80 % reduksjon i dødsfall grunnet 

akutt hjerteinfarkt for begge kjønn samlet i aldersgruppen 35-74 år fra 1970 til 2008 i Norge 
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(3). Reduksjon i koronar dødlighet, som kan relateres til både forebyggingseffekter (reduksjon 

i kolesterol, røyk, og blodtrykk) og fremgang i medisinsk-teknisk diagnostikk og behandling 

med invasiv tilnærming og raskest mulig revaskularisering (3), vil kunne medføre variasjon i 

sykefravær i arbeidsføre aldersklasser. Sykehusmortaliteten etter hjerteinfarkt er redusert fra 

15 % til ca. 5 % i perioden 1991 til 2008 (2). Dette vil kunne medføre at flere pasienter blir 

utskrevet, og dertil flere sykemeldte personer i yrkesaktiv alder.  

I dag blir de fleste pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt utskrevet etter få dager (6). For 

døgnopphold ved somatiske sykehus viser nøkkeltall fra SSB 2012 at 1 av 8 har ligget på 

sykehus det siste året, og at gjennomsnittlig liggetid totalt (alle diagnoser samlet) var 4,5 

dager (7). Døgnopphold i alt i forbindelse med hjerteinfarkt i 2010 var totalt 20 737( av totalt  

853000 døgnopphold), og fordelt etter aldersgrupper: 20-39 år; 325, 40-59 år; 4 666, 60-69 år; 

5 005, 70-79 år; 4 815, >80 år; 5 926 (7).  

Behandlingsvalget kan innvirke på sykefraværet. Det er viktig å skille infarkttypene fra 

hverandre da det er forskjellige retningslinjer for akutt behandling av NSTEMI og STEMI (8-

11). Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av hjerteinfarkt er basert på 

europeiske guidelines (European Society of Cardiology). Ulik behandlingstrategi som PCI, 

eller kirurgisk behandling (CABG) vurderes individuelt etter grad av koronar trombose og 

eventuelle postinfarkt komplikasjoner.  

Grad av preeksisterende risikofaktorer og komorbiditet som eksisterende koronarsykdom eller 

andre kroniske sykdommer kan ha betydning for variasjon i sykefravær etter hjerteinfarkt. 

Preeksisterende riskofaktorer er knyttet til alder, kjønn, etnisitet, forekomst av diabetes 

mellitus, hypertensjon, prematur menopause hos kvinner, heriditet for koronarsykdom og 

hyperlipidemi (høy LDL) (12). Andre risikofaktorer er knyttet til adferdsmessige forhold som 

røyk, høyt inntak av mettet fett, liten grad av fysisk aktivitet/ fysisk inaktivitet, høy 

BMI/fedme, og bruk av narkotika. Psykososiale risikofaktorer er depresjon, liten sosial støtte, 

høyt stressnivå, type D-personlighet (negative følelser som ikke formidles til andre) og liten 

grad av psykososial mestring i forhold til familie, venner og i arbeidslivet (13). Det er rimelig 

å anta at spesielt høy forekomst av psykososiale og adferdsmessige riskofaktorer vil kunne 

medføre et høyere sykefravær etter et hjerteinfarkt. 

Etter et akutt hjerteinfarkt er det viktig å sikre best mulig oppfølging. Utover utført PCI 

og/eller CABG har statiner ført til økt overlevelse og redusert risiko for nye hendelser (2), 

likeledes økt bruk av antitrombotiske medikamenter. Prognosen etter hjerteinfarkt er derfor 
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bedret (3, 6, 14). Flere pasienter tilbys deltagelse i hjerterehabilitering som kan ha betydning 

for sykefraværet da pasientene som oftest blir helt eller delvis sykemeldt i forbindelse med 

denne rehabiliteringsperioden. 

 

  

Figur 1.2 Et hjerteinfarkt, anatomi. Kilde: Netter`s Cardiology. 

1.3 Litteraturgjennomgang  

Det er generelt utført få studier om sykefraværslengde og hjerteinfarkt, og det er få studier av 

nyere dato.  En studie fra Finland viser at det er stor variasjon i sykemeldingspraksis og at ca 

50 % av pasientene var tilbake i arbeid to år etter gjennomgått hjerteinfarkt (15). En norsk 

studie viser at 73 % av pasienter med hjerteinfarkt i yrkesaktiv alder var tilbake på arbeid 

innen seks måneder og pasientene var gjennomsnittlig sykemeldt i 15 uker (16). To studier 

viser at mange utvikler depresjon i forløpet etter hjerteinfarkt, og forekomst og grad av 

depresjon er en viktig prediktor for pasienters retur til arbeidslivet etter gjennomgått 

hjerteinfarkt (17, 18). Grad av arbeidsretur etter hjerteinfarkt er knyttet til arbeidssituasjonen 

før hjerteinfarktet, utbredelse av karsykdom, røykestaus og fravær av post infarkt angina. En 

studie viser at forekomst av en-karsykdom hos ikke røykende pasienter gir bedre prognose for 

tidlig retur til arbeid (19). Ikke medisinske faktorer som alder, utdanningsnivå, grad av trivsel 

med arbeidet og arbeidsplassen før infarktet, spiller en stor rolle for jobbretur. Personer som i 

liten grad opplever belønningssystemer på arbeidsplassen eller som opplever stor grad av 

bekymringer og kronisk stress knyttet til arbeidet, kommer i mindre grad tilbake til 

arbeidslivet (20, 21). Psykososiale faktorer er knyttet til jobbretur, og forhold knyttet direkte 

til jobbsituasjonen som midlertidig eller fast ansettelse, og grad av positive forventninger har 

betydning. Personer som returnerer tidlig tilbake til arbeidslivet harofte en bedre psykologisk 

profil med en mindre andel somatiske plager og kognitive besvær, og personene er generelt 

mere positivt innstilt, og mindre preget av negativisme (22). I en studie av hjerteinfarkt av 
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typen STEMI der alle fikk behandling med primær PCI og påfølgende hjerterehabilitering, 

var 76 % av alle yrkesaktive pasienter tilbake i arbeid, og studien viste at alder, psykososiale, 

arbeidsmessige, og yrkesmessige faktorer var de sterkeste prediktorene for tilbakegang til 

arbeidslivet (23). En studie finner at sykefravær er knyttet til utdanningsnivå, alder og yrke. 

Risiko for langtidssykefravær synker med antall års utdanning. Høyere utdanning gir lavere 

sykefravær og lavere aldersjustert dødelighet (10). Nesten all variasjon i dødelighet av 

ischemisk hjertesykdom kan forklares av utdanningsnivå etter korreksjon for livsstil, og en 

rekke andre kjente risikofaktorer (24). Pasienter som i mindre grad returnerer til arbeid etter 

hjerteinfarkt er eldre, har lavere utdanningsnivå, og har arbeid innen jordbruk eller industri 

(25). En studie påviser sterk relasjon mellom langtidssykefravær og psykososialt arbeidsmiljø. 

Hvordan personene selv opplever psykososiale forhold på arbeidsplassen er viktig for grad av 

sykefravær (26). Variasjon i sykefravær på individplan kan relateres til andre demografiske 

faktorer som kjønn (kvinner har større sykefravær enn menn), grad av sosialt nettverk og 

familie relasjoner (gift, ugift, enslig, barn eller ikke barn). Foreldre med barn, særlig enslige 

kvinner med barn har generelt høyest sykefravær (12). Sykefravær er knyttet til 

sosioøkonomisk status, type arbeid og sektor. En studie viser redusert sykefravær hos ansatte i 

privat versus offentlig sektor, en annen studie viser det motsatte (26). Grad av arbeidsretur er 

knyttet til livsstil (fysisk aktivitetsnivå, BMI og røyk). Daglig røyk øker sykefraværet, 

likeledes lavt kunnskapsnivå om egen sykdom (26). Nivå av kunnskap om eget hjerteinfarkt 

er igjen knyttet til sosioøkonomisk status og mottatt formidlet informasjon fra helsepersonell 

under sykehusoppholdet. Jo større grad av egne negative forventninger, jo større grad av egen 

opplevd håpløshet. En studie finner at egen helse er klart redusert etter gjennomgått 

hjerteinfarkt (16). Enkelte studier viser at yngre pasienter med høyere utdanningsnivå og 

bedre selvopplevd helse og livskvalitet kommer raskere tilbake til arbeid i motsetning til 

pasienter som rammes av depresjon, angst og psykisk nedsatt arbeidsevne etter hjerteinfarkt. 

Det anses derfor at hjerteinfarktpasientene bør følges tett både med hensyn på nedsatt fysisk 

og psykisk arbeidsevne (5, 27, 28).  

Det er påvist sosioøkonomiske forskjeller i hjerte-kar dødelighet. Enkelte undersøkelser viser 

at dødelighet er relatert til utdanningsnivå, lengde og sosial ulikhet. Jo høyere utdanningsnivå, 

jo lavere dødelighet av hjerte-kar sykdommer. Dette gjelder både for kvinner og menn (1, 5). 

Pasientenes retur tilbake til arbeid kan knyttes til økonomi. En studie fra USA viser at kvinner 

som får lønn i sykemeldingsperioden i større grad kommer tilbake til arbeid sammenlignet 
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med gruppen kvinner uten dette tiltaket (29). En annen studie viser at sykemeldingstid etter 

hjerteinfarkt kan reduseres vesentlig gjennom forbedret og kontinuerlig oppfølging av kyndig 

helsepersonell i etterforløpet, og at det er store økonomiske gevinster med dette (28). 

Hjerteinfarkt kan ha økonomiske konsekvenser på individnivå. En dansk studie viser at menn 

med gjennomgått hjerteinfarkt rapporterer et signifikant tap i årlig inntekt året etter 

hjerteinfarktet, men for kvinner er det ikke påvist signifikante forskjeller (30). En svensk 

studie viser at pasienter med høy inntekt har bedre langtidsoverlevelse etter gjennomgått  

hjerteinfarkt sammenlignet med pasienter med lav inntekt (31). En studie viser at lavt 

utdanningsnivå og lavt inntektsnivå i nabolaget er prediktorer for høyere mortalitet etter 

hjerteinfarkt, og at forskningsresultater bekrefter sammenheng mellom sosioøkonomiske 

faktorer og forskjeller i helsetilstand etter hjerteinfarkt (32). En epidemiologisk studie som 

Whitehall II studien påviser sammenheng mellom selvrapporte finansielle/økonomiske 

problemer og forekomst av koronare hendelser hos middelaldrede menn (33). En meta-

analyse viser at både lavt inntekstnivå og lavt utdanningsnivå isolert sett er knyttet til høyere 

insidens av hjerteinfarkt (34). 

En studie har sett på raskere tilbakegang til arbeid etter hjerteinfarkt med og uten 

hjertrehabilitering. Det anses at hjertesykdom rammer hele personen, ikke bare hjertet, og  

oppfølging etter hjerteinfarkt bør derfor ha et helhetlig perspektiv (35). To studier viser at en 

større andel av pasienter som deltar i hjerterehabiliteringsprogram etter hjerteinfarkt kommer 

raskere tilbake til arbeid (35, 36), en annen studie viser ingen signifikante forskjeller (37). En 

utført RCT studie viser ingen signifikante forskjeller målt i retur til arbeid, livskvalitet eller 

forbruk av helsetjenester mellom raskt gjennopptak av tidligere aktiviteter og tidlig 

arbeidsretur (etter to uker) etter hjerteinfarkt sammenlignet med pasienter som deltok i 

hjerterehabilitering og som gjennopptok tidligere aktiviteter først etter 6 uker. Pasientene var 

alle i lav risikogrupper og ble fulgt i totalt 12 mndr. Det konkluderes derfor med å være mer 

kostnadseffektivt med tidlig retur uten hjerterehabilitering (37). En tilsvarende studie der 

pasienter ble randomisert til enten full jobbretur etter to uker mot 6-8 ukers sykefravær 

konkluderer med det samme (38). Retur til full normal aktivitet inkludert fullt arbeid for 

pasienter i lavrisiko gruppe to uker etter gjennomgått hjerteinfarkt er funnet sikkert. Det er 

ingen påviste signifikante forskjeller i reinfarkt, revaskularisering, venstre ventrikkelfunksjon, 

lipider, BMI, røyk eller arbeidsbelastningstest etter 6 måneder, og funnet angis å ha 

signifikante medisinske og sosioøkonomiske implikasjoner (38). 
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 Hvilke prediktorer som er de viktigste for rask retur tilbake til arbeid etter gjennomgått 

hjerteinfarkt er ikke fullstendig kartlagt. En studie har sett på sykemelders råd til pasienter 

med gjennomgått hjerteinfarkt med hensyn på anbefalt sykefraværslengde og form.  Justert 

for alder, kjønn og type intervensjon i multivariate analyser fremtrer legens anbefaling som 

den sterkeste prediktor, ”nøkkel prediktor” som er funnet høysignifikant for når og i hvilken 

grad pasienten kommer tilbake til arbeid (39).  

Hva har jeg lært om hjerteinfarkt og sykefraværsforskning?  

Det er to hovedtyper av hjerteinfarkt, og hjerteinfarkttype og behandlingsvalg kan influere på 

sykefraværets lengde og form. Selv om hjerteinfarkttypen er den samme, vil høyere grad av 

tilgrunnliggende sykelighet, usunn livsstil, og lavt utdanningsnivå kunne gi et høyere 

sykefravær. Sykefravær og grad av arbeidsretur varierer helt individuelt både med medisinske 

og ikke medisinske forhold. Det er kjent at psykiske forhold som depresjon kan forlenge 

sykefraværet etter et hjerteinfarkt. Grad av jobbtrivsel har stor betydning for når og om man 

kommer tilbake. Det er allikevel legen som sykemelder, og legens råd som betyr mest for om 

pasienten kommer tilbake på arbeid. Det anses å være medisinsk forsvarlig med rask 

jobbretur for pasienter i lavrisikogrupper, hvilket i praksis betyr to ukers sykemelding. Dette 

er også er funnet mest kostnadseffektivt. 

2. Sykefravær 

2.1 Sentrale begreper  

Begrepet totalt sykefravær inkluderer alt arbeidsfravær som enten er legemeldt eller 

egenmeldt (NAV). Nasjonal sykefraværsstatistikk utarbeides av Arbeids- og 

velferdsdirektoratet ( NAV) og Statistisk sentrallbyrå (SSB). Sykefraværsstatistikken er 

begrenset til lønnstakere, og gjelder ikke selvstendige næringsdrivende (40). Statistikken 

omfatter kun det legemeldte sykefraværet  i aldersgruppen fra 16-69 år hos personer bosatt i 

Norge, og omfatter ikke arbeidsledige, oppdragstakere (frilansere), eller fravær på grunn av 

sykt barn eller omsorg eller fødselspermisjoner, eller personer med svært små og kortvarige 

arbeidsforhold, (< 4 timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke, og arbeidsforhold <6 dager) 

eller vernepliktige (41). 

Deskriptiv statistikk for sykemeldinger og sykepenger dannes månedlig og publiseres 

kvartalsvis og  er basert på data som er registret i NAVs arbeidstakerregister. Statistikken 
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viser antall sykefraværstilfeller med gjennomsnittlig og median varighet, 

sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent og tapte dagsverk i antall personer og tilfeller i 

prosent av avtalte dagsverk (41). Statistikken angis etter kjønn, alder, sektor, næring (kodet 

etter standard for næringsgruppering SN 2002), registrert bostedsfylke, uføregrad, diagnoser 

(kodet etter ICPC), og bedriftens IA-status (27). Hensikten med statistikken er å belyse 

utviklingen i sykefraværet totalt og fordelt på næring, sektor, fylke og diagnoser, og brukes 

som informasjon for utvikling og evaluering av tiltak rettet mot sykefravær. Brukere er 

myndigheter, parter i arbeidslivet, de enkelte bedrifter eller forskere (41). I NAVs statistikk er 

sektor inndelt i statlig (inkludert rene statlige foretak) og fylkeskommunal forvaltning, 

kommunal forvaltning, og privat sektor/offentlig næringsvirksomhet. I sistnevnte kategori 

inngår de del-statlige og del-privatiserte foretak i Norge.  

Nasjonal sykefraværsstatistikk baseres kun på ICPC-diagnosekoder, og ikke på ICD-10 koder. 

ICPC koder brukes i primærhelsetjenesten i Norge, mens ICD-10 koder brukes innen 

spesialisthelsetjenesten. NAV opppgir at ettersom de fleste sykmeldinger utskrives av 

primærhelsetjenesten, registreres ICPC-diagnosene i NAV s sykefraværsstatistikk, men  

mottar NAV sykmeldinger med ICD-diagnosekoder  konverteres disse til ICPC-diagnoser. 

Dersom sykemelder/legen kan stille en sykdomsdiagnose skal legen kode diagnosen på 

sykemeldingen som sendes NAV. Kan en diagnose ikke stilles, skal legen angi koden for 

pasientens symptomer eller plager (27).  

Avtalte dagsverk er dager man skal være på jobb korrigert for ferie og stillingsandeler. I 

praksis regnes mandag til og med fredag med unntak av offentlige fridager (41). Tapte 

dagsverk er tapte arbeidsdager justert for stillingsandel og sykemeldingsgrad. Antall tapte 

dagsverk pga sykefravær kan estimeres ut i fra avtalte dagsverk i statistikken (27). 

Sykefraværstilfelle er en sammenhengende periode en person har et legemeldt sykefravær fra 

et arbeidsforhold, og måles i kalenderdager (27). Innenfor et fraværstilfelle kan det være 

registrert flere sykemeldinger (for eksempel forlengelser) (41).  Sykefraværsdagsverk er 

avtalte dagsverk tapt på grunn av egen sykdom korrigert for uføregrad (41). 

Sykefraværsprosenten måler tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte 
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dagsverk (27). 

 

Figur 2.1: Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær i prosent av 

avtalte dagsverk.(3.kvartal 2000-2011) Kilde: NAV statistikk 

 

Det er ulike former for sykemelding (42): 1) Avventende sykemelding: sykemelding kan 

unngås dersom arbeidet tilrettelegges (kun aktuelt i arbeidsgiverperioden i de første 16 dager), 

2) Gradert sykemelding: kan brukes dersom den sykemeldte kan utføre deler av sine vanlige 

arbeidsopgaver enten ved å arbeide redusere tid eller ved å bruke lengere tid på å utføre egne 

eller nye arbeidsoppgaver (sykemeldingen kan graderes ned til 20 %), 3) Full sykemelding 

(100 %). Sykefravær kan inndeles i korttidsfravær (< 16 dager) og langtidsfravær (> 28 dager) 

i løpet av siste 12 måneder. 

2.2   Nasjonal sykefraværstatistikk 

Data som presenteres om sykefravær i denne oppgaven er hentet fra NAV statistikk, fra 4. 

kvartal 2011, og presenteres totalt for kvinner og menn, og kjønnsfordelt (43). Det totale 

sykefraværet er på 6,5 %, hvorav egenmeldt fravær på ca 1 % og legemeldt fravær på 5,4 % 

(menn 4,1 % og kvinner 7,1 %). Det egenmeldte sykefravær har holdt seg uendret rundt 1%, 

og bruk av egenmelding er lavere i privat sektor (41).  

Sykefraværet varierer med sesong, årstid, bosted/fylke, yrke/næring, sektor, diagnose og 

kjønn. Kvinner har gjennomsnittlig høyere sykefravær enn menn, delvis relatert til 

svangerskap, men 47,4 % av alle kvinner arbeider i de to sektorer der det er større 

gjennomsnittlig sykefravær som helse og sosialtjenester og undervisning (27). Menn arbeider 
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vesentlig (> 50 % av mannlige arbeidstakere) i andre næringer som varehandel, industri, bygg 

og anleggsvirksomhet med mindre sykefravær (27). Tall fra NAV viser at for befolkningen 

generelt øker sysselsettingsprosenten med stigende utdanningsnivå. Etter ungdomsskole er 

52,4 % sysselsatt, etter videregående skole er 76,9 % sysselsatt, etter universitet og høyskole 

< 4 år er 86,7 % sysselsatt, og etter universitet og høyskole > 4 år er 90.9 % sysselsatt (44). 

Statistikk fra 2010 viser at det er flere menn enn kvinner som er i arbeidslivet, menn utgjør 

50,8 % og kvinner 49,2 % av arbeidsstyrken (7). I Norge er totalt 79 % av alle i 

arbeidsstyrken, hvorav 81,4 % menn og 76,5 % kvinner. 73 % av alle er heltidsansatt, de 

øvrige er deltidsansatte. Flere menn er heltidsansatte enn kvinner henholdsvis 86 % mot 58,9 

% (7). 

 

Figur 2.2.0: Utvikling i totalt sykefravær og sykefravær hos kvinner og menn fra 4.kvartal 

2001- 4.kvartal 2011. Kilde: NAV statistikk 

 

Sykefravær og årstid 

Sykefravær, både egenmeldt og legemeldt varierer i løpet av året (41), og viser klare 

kvartalsmessige variasjoner. Det er høyest sykefravær i første og tredje kvartal, lavere i andre 

og lavest i fjerde kvartal.  

 Sykemeldingsform og varighet 

 22,8 % av alle sykemeldinger er graderte (17,8 % menn, 25,9 % kvinner). Bruk av graderte 

sykemeldinger har økt for begge kjønn. Statistikk fra 2008-2010 viser at det er 

kjønnsmessige, aldersmessige, diagnosemessige, yrkesmessige og fylkesmessige variasjoner i 

bruk av gradert sykemelding. De store fylkesvise forskjeller i bruk av graderte og ikke 
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graderte sykemeldinger både i lengde og hyppighet kan forklares ved at noen kan være 

sykemeldt flere ganger i løpet av et år med korte fravær, andre kan ha færre fraværstilfeller 

men lengere gjennomsnittlig varighet (45). Akerhus fylke har høyest bruk av graderte 

sykemeldinger, Nordland fylke lavest (46). Kvinner har oftere graderte sykemeldinger enn 

menn uansett sykefraværslengde (27). Bruk av gradert sykemelding øker med alder hos begge 

kjønn og bruken er høyere jo lengere sykefraværet varer (27). 57 % av totalt sykefravær over 

90 dager var gradert mot kun 2,2 % av korttidsfraværet (< 16 dager). Det er høyere forbruk av 

graderte tilfeller innen visse diagnoser som psykiske lidelser, og det er større bruk av gradert 

sykemelding innen tilstander som krever rehabilitering som hjertelidelser og muskel-

skjelettlidelser. Det er flest graderte sykemeldinger innen akademiske yrker og næringer med 

høyt utdanningsnivå som offentlig administrasjon og ledelse, og undervisning (46).  I følge en 

Sintef-rapport brukes gradert sykmelding minst i de yrkesgruppene der jobbfrafallet er størst 

som ufaglærte, sjåfører, og omsorgsarbeidere. Det antas at størst bruk av graderte 

sykemeldinger for akademiske yrker kan tilskrives enklere arbeidstilrettelegging for 

sykemeldte i disse yrkene, eller at virksomhetene verdsetter disse yrkesgruppene høyere fordi 

de blir sett på som spesielt verdifulle (45). 

Det er stor variasjon i varighet på sykefraværet mellom ulike fylker, også for samme 

diagnose. Den gjennomsnittlige varigheten har gått opp (+7,9 %) men korte sykefravær avtar 

og lange sykefraværstilfeller øker i andel (47). Statistikken viser at 80% av alle 

sykemeldinger avsluttes innen to måneder (SSB) (40). Oslo har den korteste varigheten med 

gjennomsnitt på 36 dager, og Aust Agder har lengst varighet på 59,2 dager. 

Landsgjennomsnittet er 46 dager (40). For legemeldt sykefravær for 4. kvartal 2010 var det 

totalt for kvinner og menn registret 334 269 tilfeller av påbegynte legemeldte tilfeller der 62,2 

% har varighet16 dager og under, 19,7 % (varighet 16 dager-8 uker), 4,8 % (8-12 uker), 6,6 % 

(12-26 uker) og 6,6 % (> 26 uker). Sykefravær inndeles i før og etter arbeidsgiverperioden 

(første 16 dager av sykefraværet). Sykefraværstatistikk fra Kommunesektorens organisasjon 

(KS) viser at sykefravær i arbeidsgiverperioden var på 3,5 %, og utgjør totalt 36 % av det 

totale sykefraværet (48).  

Sykefravær og alder  

Sykefravær er knyttet til alder og varighet, og øker med økende alder for begge kjønn (7) med 

unntak for menn i aldersgruppen 65-69 år der sysselsettingsgraden er lav, og for kvinner i 

aldersgruppen 25-40 år som antas å skyldes svangerskapsrelaterte forhold (31). Legemeldt 

sykefravær for kvinner er generelt høyere enn for menn (7,5 % hos kvinner versus 4,5 % hos 
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menn) som kan skyldes både svangerskapsrelaterte forhold, og at kvinner arbeider i større 

grad enn menn innenfor helse og sosialtjenester som er en næring med høyt sykefravær (41). 

Totalt er det flest sykemeldte i aldersgruppen 60-64 år (utgjør 7,2 %) og færrest antall 

sykemeldte i aldersgruppen 16-19 år (2,2 %).  For kvinner og menn isolert er det samme 

mønster, også for IA bedrifter og bedrifter uten IA-avtale (27). 

 

Figur 2.2.1:Legemeldt sykefravær etter kjønn og alder i prosent.4.kvartal 2011. 

                   ( kvinner =rødt, menn= blått) Kilde: NAV statistikk 

 

 

Sykefravær og bosted/fylke 

Sykefraværet varierer med bosted og er ulikt for de ulike fylker. Det er høyest sykefravær i 

prosent i Troms og lavest i Rogaland. Oslo og Rogaland har laveste gjennomsnittlige varighet 

på 31 og 35 dager, og Nord-Trøndelag og Hedmark har lengste varighet på 53 og 52 dager 

(27). Fordelt på kjønn ser man samme mønster med Rogaland på bunn og Troms og Nordland 

på topp. Det er tilnærmet samme mønster for IA-bedrifter og bedrifter uten IA-avtale (40). 

Statistikk fra NAV viser at personer som bor i Oppland og Hedmark har lavere sannsynlighet 

for friskmelding enn personer som bor i Rogaland, Hordaland og Oslo. Alle data er justert for 

kjønn og alder. Årsakene til dette antas å skyldes variasjon i befolkningssammensetning 

(alder og kjønnsforskjeller), ulikheter i total helse, sykdommers alvorlighetsgrad og ko-

morbiditet, yrke, næringsliv og arbeidsmarket, og ulikheter i sykemelders praksis. Selv om det 
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korrigeres for alder og kjønn i fylkene er det fortsatt fylkesmessige forskjeller på opptil 47 % 

(47).  

 

 Figur 2.2.2: Legemeldt sykefravær og bosteds fylke, 4.kvartal 2011 i prosent. Kilde:NAV 

statistikk 

Sykefravær og diagnose 

 Sykefravær varierer mellom ulike diagnoser, men også innen samme diagnose (26). Det er 

størst antall sykefraværstilfeller og sykefraværsdagsverk for muskel- skjelettlidelser og 

psykiske lidelser. Hjerte og karsykdommer utgjør totalt 4,4 % av legemeldte 

sykefraværsdagsverk og  totalt 3,1% av alle sykefraværstilfeller etter diagnose (4,6 % av alle 

diagnoser hos menn, og 2,3 % av sykefraværsdiagnoser hos kvinner) (40). 

Sykefraværstilfeller er ulikt fordelt mellom kvinner og menn for ulike diagnoser. I 2011 var 

det totalt i alt 6 472 232 dagsverk, hvor hjerte-kar sykdommer utgjorde 281 841 av det 

legemeldte sykefraværet. For menn var det totalt 2 710 978 dagsverk, hvorav 180 977 under 

hjerte-kar sykdommer (6,7 %). For kvinner var det totalt 3 761 254 dagsverk, hvorav 100 865 

legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes hjerte-kar sykdommer (4,4 %) (26).   
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Ved fordeling av sykefravær på kjønn viser statistikken at menn har høyere sykefravær enn 

kvinner for diagnosene hjerte-karsykdommer og muskel skjelett lidelser, mens kvinner i større 

grad sykemeldes for psykiske lidelser (40). 

Det er viktig å differensiere mellom legemeldte sykefraværstilfeller (figur 2.2.3) og 

legemeldte sykefraværsdagsverk (figur 2.2.4) etter diagnose, da et dagsverk tilsvarer en full 

arbeidsdag (100 % stillingsandel), mens et sykefraværstilfelle beskriver en sammenhengende 

periode en person har legemeldt sykefravær fra et arbeidsopphold. Innenfor et tilfelle kan det 

være registrert flere sykemeldinger (forlengelser). 

 

 Figur 2.2.3:  Legemeldte sykefraværstilfeller etter diagnose i prosent. Kilde: NAVstatistikk 
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Figur 2.2.4: Legemeldte sykefraværsdagsverk etter diagnose i prosent. Kilde: NAVstatistikk  

  

 

 

Sykefravær og yrke/næring 

Sykefraværet varierer både mellom ulike yrker/næringer, men også innen samme næring. Det 

angis at sykefraværets fordeling etter næring må ses i sammenheng med næringens andel av 

de sysselsatte (40). Industri og varehandel sysselsetter ca. en fjerdedel av befolkningen. Totalt 

er 2 182 400 personer sysselsatte i Norge ved 3.kvartal 2011 (1 050 722 kvinner og 1 131 678 

menn) hvorav de fleste kvinner arbeider innen helse og sosialtjenester (35,9 %). Kvinner og 

menn er relativt likt representert innen varehandel, offentlig administrasjon, eiendomsdrift, 

teknisk tjenesteyting, finansiering og forsikring, ellers er menn overrepresenterte i de øvrige 

næringer (40). Av det totale sykefraværet på 5,4 % er sykefraværet  høyest innen helse og 

sosialtjenester, en næring som sysselsetter hver 5. arbeidstaker (40), og lavest innen 

informasjon og kommunikasjon (40).  
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Figur 2.2.5: Legemeldt sykefravær etter næring i prosent.(4.kvartal 2011). Kilde: NAV 

statistikk 

Det er store forskjeller i gjennomsnittlig og median varighet av sykefravær mellom fylker for 

samme diagnose, men også innen samme næring (47, 49). For alle enkeltdiagnoser er de 

fylkesvise forskjeller i varighet større innen de enkelte næringene enn mellom fylkene på 

landsbasis (alle næringene under ett) (49). Det er stor forskjell i sykefraværslengde mellom 

ulike næringer, noe som er lettere å forstå enn innen samme næring/yrke. Gjennomsnittlig 

varighet per sykemeldingstilfelle i 2009 var 63 dager etter hjerteinfarkt for sykemeldte innen 

bergverksdrift og utvinning mot 153 dager gjennomsnitt innen transport og lagring. Sistnevnte 

antas knyttet til tap av førerkort ved hjertesykdom (34-36). Ulik næringsstruktur kan 

imidlertid ikke alene forklare de ulike fylkesvise forskjeller i sykefraværet for personer med 

samme diagnose. Funn fra undersøkelser tyder på at det er forhold utover næringsstruktur, 

kjønn og alderssammensetning som er vesentlige for å forklare forskjeller i sykefravær 

mellom ulike fylker (50,51).  

Sykefravær og IA-avtale 

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

året da IA-avtalen ble inngått (NAV). For bedrifter med IA-avtale før 5. mars 2003 var 

fraværet i alt 5,7 % (menn 4,0 %, kvinner i alt 7,1 %). For bedrifter med IA-avtale etter 5. 

mars 2003 var fraværet totalt 5,9 % (menn i alt 4,1 %, kvinner7,6 %). For bedrifter uten IA-
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avtale var totalt fravær 4,9 % (4,2 % hos menn, og 6,4 % hos kvinner). Det sees forskjeller i 

sykefravær etter næring/yrker for begge kjønn ved begge bedriftsformer. Fraværet er 

gjennomgående høyest for helse og sosialtjenester (totalt) og for forretningsmessig tjeneste (i 

IA-bedrifter) (NAVstatistikk ). Figur 2.2.6 viser hvordan legemeldt sykefravær varierer over 

tid med ulik bedriftsform. Som figuren viser er legemeldt sykefravær lavere for bedrifter uten 

IA-avtale, hvilket er interessant. 

 

Figur 2.2.6: Legemeldt sykefravær i prosent etter bedriftsform fra 4.kvartal 2001-2011 

(----Bedrifter uten IA -avtale,----I alt) Kilde: NAVstatistikk 

 

 

Sykefravær og sektor 

Statistikk fra NAVviser store forskjeller i legemeldt sykefravær mellom ulike sektorer. Totalt 

er sykefraværet lavest i privat sektor/offentlig næringsvirksomhet. For bedrifter med IA-

avtale før 5. mars 2003 var det legemeldte sykefraværet i alt 5,7 %, fordelt på statlig 

forvaltning (5,4 %), kommunal forvaltning (7,0 %), fylkeskommunal forvaltning (5,3 %) og 

privat/offentlig sektor (5,0 %). For bedrifter med IA-avtale etablert etter 5. mars 2003 var 

fordelingen (av i alt 5,9 %) slik: statlig forvaltning 5,1 %, kommunal forvaltning 7,5 %, 

fylkeskommunal forvaltning 5,4 % og privat/offentlig næringsvirksomhet 5,2 %. For bedrifter 

uten IA-avtale (totalt sykefravær i alt 4,9 %): statlig forvaltning 3,5 %, kommunal forvaltning 
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6,6 %, fylkeskommunal forvaltning 4,2 %, privat sektor/offentlig næringsvirksomhet 4,9 %. 

Fordelt på kjønn har kvinner gjennomsnittlig høyere legemeldt sykefravær totalt for både IA-

bedrifter og bedrifter uten IA-avtale (40, 41).  Tall fra NHO presentert i Aftenposten den 1. 

april 2012 viser at NHO bedrifters sykefravær er redusert totalt  med 21 % fra 2001 (13,6 % 

reduksjon i norsk arbeidsliv generelt), og har nå lavere fravær enn kommunal sektor og statlig 

forvaltning med totalt sykefravær (egenmeldt+legemeldt) på 6,0 % mot 6,5 % for hele landet.  

 

 

Figur 2.2.7: Legemeldt sykefravær fordelt etter sektorer (4.kvartal 2011). Kilde: NAV 

 

Sykefravær blant selvstendig næringsdrivende 

Sykefravær blant selvstendig næringsdrivende inngår ikke i NAVs sykefraværsstatistikk. For 

å sammenlige selvstendig næringsdrivende med lønnstakere har man sammenlignet statistikk 

mellom disse gruppene fra 1989 til 2009 for sykefravær med varighet utover 

arbeidsgiverperioden. Statistikken viser at gjennomsnittlig varighet på sykefravær var lengre 

hos selvstendig næringsdrivende for begge kjønn enn for lønnsmottakere (50). Fordelt på 

kjønn var det blant mannlige selvstendig næringsdrivende høyere sykefravær enn for 

lønnstakere i hele denne perioden, men for kvinner var det lavere sykefravær blandt 
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selvstendig næringsdrivende (37). Sykefraværet fordeler seg relativt likt på diagnoser mellom 

selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere, men muskel-skjelett lidelser og hjerte-kar 

sykdommer utgjør en større del av sykefraværet blant selvstendige næringsdrivende enn for 

lønnsmottakere mens selvstendig næringsdrivende har en lavere andel av psykiske lidelser 

(50).  

2.3  Sykefravær etter hjerteinfarkt 

 

Figur 2.3.0: Sykemelding og Hjerteinfarkt i A-tekst treff fra 1945-2012. Kilde: A-tekst 

Utgangspunktet for statistiske analyser på hjerteinfarkt er ICPC diagnosekoden K75 som 

dekker alle typer av hjerteinfarkt (både NSTEMI og STEMI). Koden differensierer ikke 

mellom hjerteinfarkttype, grad av komplikasjoner, eller om det var første gangs hjerteinfarkt 

eller senere, eller et eldre hjerteinfarkt. Ischemisk hjertesykdom er kodet K76 ( ICPC). Rådata 

for sykefravær og hjerteinfarkt og ischemisk hjertesykdom er tilsendt meg fra NAV statistikk 

til bruk i denne oppgaven for årene 2010 og 2011. Jeg har bearbeidet mottatte data og jeg 

oppgir sykefraværsstatistikk for kvinner og menn totalt, og kjønnsfordelt i totalt tapte 

dagsverk både per tilfelle og per person da en og samme person kan ha flere 

sykefraværstilfeller for samme diagnosekode. 

Sykefravær for hjerteinfarkt samlet i perioden fra 2008-2010 fordelt på alle fylker i Norge 

viser at gjennomsnittlig tapte dagsverk for de tre årene er på 60,2 dager per person (95 % 

konfidensintervall (54,1-66,3) (41).   
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Sykefravær, varighet og sykemeldingsform. 

For 2010 var det for K75 hjerteinfarkt registrert totalt 1 689 personer, 2 341 tilfeller og 96 740 

tapte dagsverk. Gjennomsnittlig totalt tapte dagsverk per tilfelle og per person var 41,3 og  

57,3 etter hjerteinfarkt (44). I 2011 var det i alt 2 403 tilfeller av sykefravær for hjerteinfarkt 

for kvinner og menn hvorav totalt 105 740 tapte dagsverk. Gjennomsnittlig sykefravær målt i 

tapte dagsverk totalt per tilfelle var 44,0 etter hjerteinfarkt. Av de 2 403 tilfeller av sykefravær 

var 1 561 tilfeller ikke gradert (65 %), og 842 tilfeller gradert sykemelding (35 %). Ikke 

gradert sykefravær for hjerteinfarkt utgjorde 35,5 tapte dagsverk per tilfelle, mens gradert 

sykefravær utgjorde 60 tapte dagsverk per tilfelle (NAV statistikk). 

For ischemisk hjertesykdom (K76) var det til sammenligning 2 587 tilfeller av sykefravær 

fordelt på 107 579 tapte dagsverk, hvilket utgjør gjennomsnittlig totalt 42 tapte dagsverk per 

person. 1 694 tilfeller var ikke gradert sykefravær (66 %), og 893 var gradert (35 %) (NAV 

statistikk). De fleste sykefravær etter hjerteinfarkt og ischemisk hjertesykdom er ikke-graderte 

fravær og utgjør ca 65 % av alle sykefravær. For totalt sykefravær av alle årsaker uansett 

diagnose til sammenligning var det gjennomsnittlig 18 tapte dagsverk per tilfelle i 2011 

(NAV statistikk). 

Sykefravær og alder 

Nasjonal sykefraværsstatistikk for 2010 viser at det er flest sykefravær for hjerteinfarkt 

(kvinner og menn) i gruppen 50-59 år, og færrest antall tilfeller i gruppen 16-39 år. Det er 

totalt 102 980 tapte dagsverk og 2 346 tilfeller av sykefravær, hvilket utgjør totalt 44 tapte 

dagsverk/per tilfelle. Fordelt på i aldersgruppene: 16-39 år: 88 tilfeller (4 %), 40-49 år; 502 

tilfeller (21 %), 50-59 år; 1028 tilfeller (44 %), og 60-69 år; 728 tilfeller (31 %). For 

ischemisk hjertesykdom samme år var gjennomsnittlig tapte dagsverk/ antall tilfeller 44, og 

her samme funn med flest tilfeller i gruppen 50-59 år (46 %), og lavest antall i gruppen 16-39 

år (3,4 %). For 2011 er det samme funn for begge diagnosegrupper fordelt på aldersintervaller 

som i 2010 med flest sykefraværstilfeller i gruppen 50-59 år som utgjør 42 %. Statistikk for 

2010 viser det samme med flest sykefraværstilfeller etter hjerteinfarkt i aldersgruppen over 50 

år (50-59 år). Tall fra NAV viser videre at det var totalt 96 740 tapte dagsverk for kvinner og 

menn samlet grunnet hjerteinfarkt i 2010 (Aldersfordeling: 16-49 år: 23 083 tapte dagsverk, 

for aldersgruppen 50-69 år: 73 658 tapte dagsverk). Det var totalt 2 341 sykefraværstilfeller 

(588 i aldersgruppen 16-49 år, 1753 i aldersgruppen 50-69 år.) Totalt var det 1 689 personer 

registrert (388 i aldersgruppen 16-49 år, og 1 301 i aldersgruppen 50-69 år). Gjennomsnittlig 
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totalt antall tapte dagsverk (for kvinner og menn) per person i aldersgruppen 16-49 år var på 

59,5, og 56,6 for aldersgruppen 50-69 år.  Kjønnsfordelt viser statistikken at det for menn 

isolert var totalt 83 113 tapte dagsverk etter hjerteinfarkt, hvorav 1 921 tilfeller og 1 429 

personer registrert. For kvinner var det 13 628 tapte dagsverk, 420 tilfeller, og 260 personer 

registret. De fleste sykefraværstilfeller og antall personer er for begge kjønn i aldersgruppen 

50-69 år (NAV statistikk). I denne aldersgruppen er også tapte dagsverk størst.  

Kvinner: Antall personer Antall tilfeller Tapte dagsverk Tapte 

dagsverk/person 

Alder 16-49 år                        66                      125                   3 339                     50,6 

Alder 50-69 år                      194                      295                 10 289                     53,0 

Menn:     

Alder 16-49 år                      322                      463                 19 744                     61,3 

Alder 50-69 år                   1 107                   1 458                 63 369                     57,2 

Tabell 2.3.1: Sykefraværstilfeller og tapte dagsverk fordelt på kjønn og alder for 2010 (K-75 

Hjerteinfarkt) Kilde: LM basert på tall fra NAV statistikk. 

Tabell 2.3.1 viser at menn har høyere antall tapte dagsverk, antall tilfeller og antall personer i 

begge aldersintervaller enn kvinner, og at tapte dagsverk per person faller med økende alder 

hos menn, hvilket er svært interessant.  

Sykefravær og sektor 

Nasjonal statistikk fra 2011 viser fordeling mellom de tre sektorene:1) statlig forvaltning, 2) 

kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og 3) privat sektor/offentlig næringsvirksomhet. 

Tapte dagsverkt totalt etter hjerteinfarkt for kvinner og menn var 105 740 fordelt på 2 403 

tilfeller av sykefravær. Det var færrest antall tilfeller av sykefravær i gruppen statlig 

forvaltning (240), og gjennomsnittlig tapte dagsverk per person var 39 dagsverk. Det høyeste 

antall tilfeller av sykefravær etter hjerteinfarkt var i gruppen privat sektor/offentlig 

næringsvirksomhet (1 751 tilfeller) med gjennomsnittlig tapte dagsverk per person på 46 

dagsverk. For ansatte i kommunal/fylkeskommunal forvaltning var antall sykefraværstilfeller 

412, hvilket utgjør gjennomsnittlig 38 tapte dagsverk per person. Flest sykefraværstilfeller er i 

gruppen privat sektor/offentlig næringsvirksomhet og utgjør 73 % av totalt antall 
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sykefraværstilfeller etter hjerteinfarkt. For ischemisk hjertesykdom er det samme funn, der 

denne sektor utgjør 68 % av alle sykefraværstilfeller. Statistikk for 2010 viser samme profil 

som for 2011.   

Sykefravær og næring/yrke 

NAVs statistikk er totalt inndelt i 18 forskjellige næringer og inneholder flere yrkesgrupper 

innen hver næring. Statistikk for året 2011 viser totalt tapte dagsverk for kvinner og menn 

knyttet til næring på 105 740, hvorav 2 403 tilfeller med gjennomsnittlig 44 tapte dagsverk 

per person. Det er flest tapte dagsverk og sykefraværstilfeller etter hjerteinfarkt i 

næringsgruppen industri (370 tilfeller, utgjør 15 %) deretter i varehandel, reparasjon av 

motorvogner (306 tilfeller, utgjør 13 %) og deretter i helse og sosialtjenester (304 tilfeller, 

utgjør 12,7 %). Det er færrest antall tilfeller av sykefravær i næringsgruppene jordbruk, 

skogbruk og fiske (20 tilfeller, utgjør 0,8 %), og i olje og gass utvinning (20 tilfeller, utgjør 

0,8 %). For ischemisk hjertesykdom er det som for hjerteinfarkt færrest antall tilfeller i 

sistnevnte to næringer, og utgjør flest tilfeller innen helse og sosialtjenester hvorav 393 

tilfeller av 2 587 sykefraværstilfeller totalt. Varehandel og transport og lagring er henholdsvis 

de to nest største gruppene med 323 og 280 tilfeller. Statistikk for 2010 viser omtrent samme 

profil som for 2011 med næringsgruppen industri med flest tilfeller av sykefravær både for 

hjerteinfarkt og for ischemisk hjertesykdom.  

Sykefravær og bosted/fylke  

Sykefravær etter hjerteinfarkt er relatert til bosted. Totalt var det i 2010 1 689 personer og 2 

341 tilfeller etter hjerteinfarkt ( NAV statistikk). Fylkesmessig fordeling samme år viser at det 

var flest antall sykefraværstilfeller og antall personer i Hordaland (178 personer og 265 

tilfeller) og færrest antall personer og tilfeller i Finmark (34 personer og 47 tilfeller). I 2011 

var totalt antall tapte dagsverk etter hjerteinfarkt i alt for begge kjønn på 105 740 (kvinner 14 

641, og menn 91 099). Antall tilfeller var totalt 2 403, av disse var 381 hos kvinner, og 2 022 

tilfeller hos menn. Det var flest sykefraværstilfeller på grunn av hjerteinfarkt i Hordaland  

med 286 tilfeller som utgjør gjennomsnittlig 37 tapte dagsverk per tilfelle, og 12 % av alle 

sykefraværstilfellene totalt. Akershus fylke hadde flest tapte dagsverk totalt, og nest flest 

sykefraværstilfeller (270), deretter Rogaland med 242 tilfeller. De fylkene som har færrest 

tapte dagsverk og lavest antall sykefraværstilfeller var Finnmark (32 tilfeller), og Aust-Agder 

(44 tilfeller) med Sogn og Fjordane som nummer tre (49 tilfeller). Tabell 2.3.4 viser at det er 

stor fylkesvis variasjon i tapte dagsverk per person (38,0-69,4) for samme diagnose 
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hjerteinfarkt, og at Oppland fylke hadde det høyeste gjennomsnittlige totalt tapte dagsverk per 

person og per tilfelle i 2010. Det er svært interessant å se at det er så stor spredning i tapte 

dagsverk per person og per tilfelle mellom fylkene for samme diagnosekode.   

Figur 2.3.2: Gjennomsnittlig varighet for utvalgte diagnoser i antall dager. Legemeldt 

sykefravær med oppstart i 2001 og 2008. Kilde: NAV statistikk 

 

Gjennomsnittlig total sykemeldingsvarighet for hjerteinfarkt er endret fra 2001 slik tabell 

2.3.2 viser. I perioden 2001 til 2008 var det reduksjon i legemeldt sykemeldingslengde med 

40 dager antatt knyttet til nye retningslinjer for hjerteinfarktbehandling (47). Tabell 2.3.3 

viser både gjennomsnitt og median varighet for legemeldt sykefravær etter K75 hjerteinfarkt 

med oppstart i 2008. I følge NAV statistikk er sykefraværsdata skjevfordelte data, men en stor 

datamengde vil kunne gi tilnærming mot en normalfordeling. Et gjennomsnitt alene vil 

imidlertid kunne gi et galt bilde dersom det foreligger flere enkeltpersoner som har verdier 

som kan dra sykefraværet sterkt opp eller ned. Hvis dette foreligger, angis median verdien i 

tillegg til gjennomsnittet for å få en mer korrekt fremstilling av midtpunktet i dataene. 

Tabell 2.3.3: Gjennomsnitt og median varighet av legemeldt fravær for hjerteinfarkt i antall 

dager med oppstart i 2008. Kilde: NAV statistikk 

 
  

         

 Hele landet Fylkene med kortest varighet Fylkene med lengst varighet 

  Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median 

Akutt hjerteinfarkt (K75) 121 75 Hordaland 91 36 Oppland 190 166 
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Tabell 2.3.4: Gjennomsnittlig tapte dagsverk totalt for kvinner og menn per person og per 

tilfelle etter hjerteinfarkt (K75). Fylkesfordeling for 2010. Kilde: Tabell LM basert på tall fra 

NAVstatistikk.  

Fylkesfordeling 

2010 

 

Gjennomsnittlig totalt 

tapte dagsverk 

per.person (57,3) 

 

Gjennomsnittlig totalt  

tapte dagsverk  

per.tilfelle (41,3) 

 

Oppland 69,4 56,1 

Vestfold 65,0 46,5 

Nordland 64,0 52,8 

Møre og Romsdal 64,2 43,1 

Buskerud 63,0 46,0 

Hordaland 61,1 41,1 

Telemark 61,0 45,1 

Oslo 61,0 42,0 

Troms 60,0 41,0 

Sør Trøndelag 57,0 44,1 

Hedmark 56,0 42,1 

Vest-Agder 58,5 42,6 

Østfold 58,1 42,4 

Akershus 55,1 35,4 

Rogaland 47,0 33,1 

Finnmark 44,0 32,0 

Aust-Agder 42,0 37,2 

Nord-Trøndelag 41,0 34,6 

Sogn og Fjordane 38,0 27,7 

Uoppgitt  *  

*1,2 tapte dagsverk per person er uoppgitt i statistikken vedrørende fylke. 

 

Hva har jeg lært om hjerteinfarkt og sykefraværstatistikk? 

Det gjennomsnittlige sykefraværet etter hjerteinfarkt har avtatt fra 2001, og til tross for 

sykdommens alvorlighetsgrad utgjør det legemeldte sykefraværet relativt sett en lav 

prosentandel i forhold til sykefravær av mindre alvorlige diagnoser som muskel- 

skjelettplager. De fleste som sykemeldes for hjerteinfarkt er yrkesaktive i 50-års alder. Det er 
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gjennomsnittlig flest tapte dagsverk innen næringen industri, og flest sykefraværstilfeller i 

privat sektor/offentlig næringsvirksomhet. Selv om hjerteinfarkt diagnosen er den samme,  

varierer sykefraværet med kjønn, alder, yrke/næring, sektor, og en rekke andre variabler. 

Bosted kan spille en stor rolle for hvor mange tapte dagsverk det blir per person og per 

tilfelle. Selv personer innen samme yrke, og med samme hjerteinfarktdiagnose, kan ha helt 

forskjellig sykefravær.  

 

3. Kostnader 

3.1 Kostnader ved sykefravær  

Nordisk statistisk årbok viser at utgifter til helse og omsorg utgjør 8,5 % av BNP i Norge og 

43 173 NOK per capita i 2010 (gjennomsnittlig eurokurs i 2010; 8,0068 (Norges Bank)), 

offentlig finansiert gjennom skatter og avgifter og syke-forsikringssystemer. Gjennomsnittlig 

kostnad til arbeidsfravær, der sykefravær utgjør den største andelen av årsakene, er estimert til 

2,15 % av BNP for de enkelte europeiske land (51), og antas å utgjøre mellom 80 og 100 

milliarder NOK per år (51). Figur 3.1 viser total prosent andel av tapte dagsverk som skyldes 

hjerte og karsykdommer.  

 

Figur 3.1:Tapte dagsverk i Norge i prosent fordelt etter diagnosegrupper. Legemeldt fravær 

med oppstart i 2008. Kilde: NAVstatistikk 

Norge har det høyeste arbeidsfraværet sammenlignet med andre europeiske land (51), som 

antas å være relatert til et generøst velferdssystem med liten grad av finansielle kostnader for 
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enkeltindividet ved å gå sykemeldt (38). Sykefravær som varer over en uke er mye vanligere i 

Norge og Sverige sammenlignet med andre land som ligger lavere i sykefravær (52). Andelen 

innbyggere i Norge øker raskt. I Norge forventes befolkningsøkningen å bli på 27 % innen de 

nærmeste 25 år (52). Større befolkning vil sannsynligvis gi større kostnader ved sykefravær 

og andre trygdeytelser. Sykefraværets grad og varighet har derfor betydning for omfanget av 

tapte dagsverk. Jo lengere sykefravær jo flere tapte dagsverk og jo større kostnader.  Det 

hevdes at nasjonaløkonomisk er det langtidsfraværet som størst betydning (53).  

3.2 Kostnadsbegreper 

Viktige kostnadsbegreper i forbindelse med sykefravær er direkte og indirekte kostnader, og 

alternativ kostnad (41). 

For en bedrift er direkte kostnader definert som lønnsutgifter og materialkostnader. I tillegg til 

de direkte kostnadene som følge av sykefravær vil bedriften ha indirekte kostnader. Indirekte 

kostnader reflekterer produksjonstapet; verdien av varer eller tjenester som ikke har blitt 

produsert på grunn av sykefravær og nedsatt produksjonsevne. Ved sykefravær må 

arbeidsgiver utbetale lønn til den sykemeldte, og utgifter til vikarer eller overtid for ansatte, 

og det er kostnader i forbindelse med kvalitetstap og administrative kostnader knyttet til 

sykefravær (45). Hovedkonsekvenser av sykefravær er redusert produksjon og derved tapt 

inntekt for bedriften (32,41). 

Alternativ kostnad er kostnader ved å øke produksjonen av et gode målt i verdsetting av 

ressursene i beste alternative anvendelse (forelesning Tor Iversen), og vil ved sykefravær 

kunne reflektere alternativ bruk av ressurser som for eksempel omplassering av arbeidskraft. I 

hvilken grad en annen ansatt kan ta over arbeidsoppgavene til den sykemeldte og utføre 

vedkommenes oppgaver er viktig (32). 

De totale kostnader består av faste kostnader og variable kostnader (variable kostnader er 

direkte lønnsutgifter og direkte driftskostnader). Faste kostnader varierer ikke med 

produksjonens størrelse i motsetning til variable kostnader (41). 

Økonomiske ressurser inndelse i de tre produksjonsfaktorene :1) naturressuser, 2) arbeidskraft 

og 3) produserte produksjonsmidler, og alle tre er begrenset i tilgjengelighet (54). For en 

bedrift kan arbeidskraft defineres som de samlede personalkostnader for bedriftens ansatte 

(54). Kostnader er definert som forbruk av produksjonsfaktorer vurdert i penger (41). 

Lønnskostnader for ansatte utgjør en av de største undergrupper av kostnadsgruppene for 
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bedriften og inkluderer bruttolønn til den ansatte i tillegg til feriepenger, arbeidsgiveravgift, 

og arbeidsskadeforsikring (54). I tillegg til disse lovpålagte utgiftene kan det tilkomme 

tariffestede eller avtalte premier til tjenestepensjon, og andre forsikringsordninger, eller 

frivillige ytelser som telefongodtgjørsel osv. Summen av alle disse faktorer er lønnskostnader 

(54). 

Det finnes to hovedmodeller som brukes for beregning av kostnader for sykefravær (55). Den 

ene kartlegger konsekvenser som oppstår i virksomheten; produksjonsbortfall, bortfall av 

inntekter eller økte kostnader til vikarer, overtid og liknende som følge av sykefraværet. Den 

andre modellen beregner hva virksomheten betaler i form av lønn, arbeidsgiveravgift, 

feriepenger, felleskostnader osv for den sykemeldte ansatte (55). Lønnsutgifter under sykdom 

er i denne modellen en del av kostnadene knyttet til sykefraværet. Den siste modellen 

synliggjør sykefraværskostnader for virksomheter der det er vanskelig å kostnadsestimere 

produksjonen i kroner (55). Det er flere teorier og modeller for sykefraværskostnader, men 

det presiseres at det er viktig at ikke kostnadene regnes mer enn en gang, og modellene bør 

derfor ikke benyttes samtidig (45). 

Jeg velger å inndele kostnader i forbindelse med sykefravær etter hjerteinfarkt i 

privatøkonomiske, bedriftsøkonomiske, samfunnsøkonomiske, og kostnader for staten.  

3.3 Privatøkonomiske kostnader for den sykemeldte  

I Norge sammenlignet med mange andre land har fravær liten eller ingen direkte økonomiske 

konsekvenser for den sykemeldte på kort sikt, men det er avhengig av sektortilhørighet og 

lengden på fraværet. Vanlige lønnsmottakere får utbetalt full lønn i sykemeldingsperioden 

opp til 12 måneder, deretter 66 % av grunnlaget (inntil 6G) ved overgang til 

arbeidsavklaringspenger (NAV). Flere hevder derfor at dersom sykefraværet skal reduseres  

må ytelsene for syke arbeidstakere reduseres, og arbeidsgivere må betale en større del av 

regningen selv. I Sverige til sammenligning er første sykefraværsdag en karensdag uten 

økonomisk erstattning i form av sykepenger, og er man selvstendig næringsdrivende eller 

arbeidssøkende betaler heller ikke ”Försäkringskassan” ut sykepenger (Socialstyrelsen). For 

både norske og svenske lønnstakere har man sett at hvis det er økonomiske dårligere tider og 

større arbeidsløshet føler flere et press om å gå på jobben. Selvstendige næringsdrivende kan 

tape økonomisk på sykefravær etter hjerteinfarkt. De økonomiske insentivene for retur til 

arbeidslivet etter hjerteinfarkt er derfor forskjellige for selvstendig næringsdrivende og 

lønnstakere. Selvstendig næringsdrivende har imidlertid en obligatorisk sykepengeordning 
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som gir 65 % av sykepengegrunnlaget (inntil 6 G) i kompensasjon fra 17. sykedag. I tillegg 

finnes det frivillige premiebaserte tilleggsforsikringer som gir sykepenger utover dette (50).  

3.4 Bedriftsøkonomiske kostnader  

Det angis at 50-75 % av alt fravær skyldes reelt sykefravær, fysisk, psykisk eller kombinert 

(56). Sykefravær er kostbart for bedriften og undersøkelser viser at det kan være forskjeller 

mellom ulike bransjer, men at det ikke er påvist signifikante forskjeller (45). Ved 

arbeidstakers sykefravær vil en viktig innsatsfaktor i bedriften bli borte som vil påvirke 

produksjonen. En kostnadsmodell for sykefravær basert på en spørreundersøkelse som 

SINTEF har gjennomført i et utvalg av NHOs bedrifter, viser at en ukes sykefravær koster 

bedriftene i gjennomsnitt 13 000 kroner for en arbeidsuke (5 arbeidsdager). Det angis at 

lengere fravær også kan kostnadsberegnes ved å bruke dette estimatet (45). Kostnadene ved 

sykefravær er regnet eksklusive lønnskostnader til den sykemeldte, da det anses at dette er 

kostnader som løper uavhengig av sykemeldingen og kunne ført til dobbeltelling av kostnader 

(45). Kostnadsgjennomsnittet er heller ikke inkludert refusjon av sykepenger fra NAV. 

Estimatet representerer derfor den marginale kostnaden ved sykefravær som settes lik den 

bedriftsøkonomiske gevinsten ved å redusere sykefraværet med fem arbeidsdager (45). 

Gjennomsnittlig kostnad ved sykefravær er beregnet til 2 600 kroner per arbeidsdag per ansatt 

sykmeldt ( +/-10 %). I Sintef sine beregninger fremkommer produksjonstapet som den 

viktigste kostnaden for bedriften ved sykefravær, og deretter kostnader forbudet med å 

innhente produksjonstapet i form av utgifter til vikarer, overtid eller lignende (45) . 

Sykefraværets tidspunkt og lengde har derfor stor betydning for bedriften. Et plutselig fravær 

kan ha store konsekvenser på kort sikt, men kan reduseres på lengere sikt etter som bedriften 

setter inn kompenserende tiltak. Kostnadene i forbindelse med sykefravær vil derfor kunne  

variere betydelig avhengig av fleksibilitet i organisasjonen (45). Sykefravær hos en ansatt kan 

føre til merarbeid for andre ansatte og økte kostnader for bedriften ved produksjonstap eller 

bruk av overtid og vikarer. Hvorvidt det er muligheter for omfordeling av oppgaver ved at 

andre arbeidstakere kan overta arbeidsoppgavene til den sykmeldte er viktig, likeledes grad av 

internt og ekstern press i bedriften og den enkelte sykmeldtes funksjon, bedriftsform og 

lønnsnivå (32). Ved å gjennomføre kompenserende tiltak ved sykefravær vil man kunne 

komme ut med lavere kostnader enn gjennomsnittsanslaget tilsier, men tiltakene kan på den 

annen side utgjøre en merkostnad eller ulempe (45).  Eksterne forhold i arbeidsmarkedet har 

betydning. Ved enkel tilgang til vikarer kan kostnader reduseres (45). Det er høyere 
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sykefraværskostnader dersom oppgaver er direkte avhengig av produksjonen til den ansatte,  

at andre ikke kan ta over oppgaver, eller andre ansatte må arbeide overtid for å løse de, eller at 

man har dyre vikarer som er mindre produktive enn den sykemeldte (32). 

Sykefraværskostnader kan tilsvarende reduseres ved innleie av ”billige” vikarer der 

vikarkostnader blir lavere enn ordinære lønnskostnader, og utnytte ledig kapasitet i bedriften 

hvis mulig for å inndekke funksjonen for den sykemeldte (45). 

Bedriften dekker arbeidsgiverperioden (de første 16 dager av sykefraværet). Etter 16 dagers 

sykefravær vil bedriften kunne få reduserte nettokostnader pga sykelønnskompensasjon fra 

NAV (45). Kostnader ved sykefravær er da knyttet til eventuelt produksjonstap i bedriften pga 

sykefraværet.  Trygderefusjonen skal trekkes fra gjennomsnittskostnaden etter dag 16 (32). 

Noen hevder at det er økonomiske insentiver for arbeidsgiver ved å ansette en arbeidstaker 

med langvarig kronisk sykdom idet arbeidsgiver kan søke om fritak fra arbeidsgiverperioden 

som da vil bli dekket av NAV(53).  Fordelingsnøkkelen mellom sykefraværsdager på 

arbeidsgiver versus NAV anses svært viktig for arbeidsgiver i forhold til arbeidsgivers utgifter 

med sykefravær. Utførte undersøkelser viser at vel 34 % (1/3) av totale sykefraværsdager 

dekkes av arbeidsgiverperioden (sykefravær innen arbeidsgiverperioden), og knapt 66 % (2/3) 

av NAV etter 16 dagers fravær (57). 

Bruk av gradert sykemelding er viktig etter IA-avtalen og skal gi lavere totalt sykefravær for 

bedriften. En rapport fra Sintef ved Ose presentert i Dagens Medisin kan tyde på det motsatte 

(58): ”Det er ikke nødvendigvis det beste for arbeidsgiver med gradert sykemelding da 

arbeidsgiver kan risikere doble lønnsutgifter i form av vikarlønn pluss lønn for uproduktivt 

arbeid. Hvis arbeidsoppgaver fordeles på kolleger kan belastningen på disse bli så stor at 

yteevnen synker, og man kan komme i en situasjon der folketrygdens utgifter synker mens 

produktiviteten og lønnsomheten blir dårligere i arbeidslivet. De fleste arbeidsgivere vil nå en 

grense for hvor mange som kan ha gradert sykmelding eller tilrettelagt arbeid i bedriften” 

(45, 58). 

3.5 Samfunnsøkonomiske kostnader 

Et individs verdi for samfunnet anses å være vedkommenes produksjonspotensial (59). For 

sykefravær er de samfunnsøkonomiske kostnader ved sykemelding lik produksjonstapet, og 

de samfunnsøkonomiske kostnader ved et tiltak er summen av alle kostnadene for alle dem 
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som berøres av tiltaket- summen av alle privatøkonomiske kostnader ( fra forelesning av Tor 

Iversen). For sykemelding blir regnestykket slik ( forelesning Tor Iversen):  

1. Arbeidstaker: Nettolønn-sykepenger 

2. Bedrift: Produksjonstap-bruttolønn 

3. Staten: Sykepenger + skatteinntekter 

4. Samfunnet:  =         Produksjonstap 

3.6 Kostnader for Staten 

Kostnader for Staten ved hjerteinfarkt har flere aspekter, jeg skal begrense meg til 

økonomiske kostnader i forbindelse med  diagnosesetting og kostnader med sykefravær 

utover arbeidsgiverperioden. Staten gir økonomiske overføringer til de regionale helseforetak 

(RHF) som igjen fordeler og gir overføringer til de ulike helseforetakene (HF). 

Spesialisthelsetjenesten produserer tjenester basert på aktivitet, insatsstyrt finansiering (ISF), 

og får kostnadsrefusjon relatert til diagnosesetting -DRG vekt (forelesningsnotater i 

helseøkonomi). ICD-10 koder  ligger til grunn for diagnoser, og kostnader for 

sykehusoppholdet for hjerteinfarkt vil derfor kunne variere med diagnosesettingen. I ICD-10 

kode systemet inndeles hjerteinfarkter i NSTEMI/STEMI, og i 1. gangs hjerteinfarkt (I 21), 2. 

gangs hjerteinfarkt eller senere (I 22), i eldre hjerteinfarkter over 4 uker eller tilhelede 

hjerteinfarkt (I 25) (2). Hvilken av disse koder som velges, og eventuelle tilleggsdiagnoser for  

komplikasjoner, og andre koder for diagnostikk og behandling, vil derfor kunne influere på 

kostnadsnivået.  Det angis at høy refusjonssats (ISF) kan friste  til overkoding, at tilstanden  

kodes mer komplisert enn den faktisk er, og derved en overvurdering av komplikasjonsraten 

ved et hjerteinfarkt, eller at det kan føre til en overestimering av antall tilfeller av en spesiell 

type av hjerteinfarkt fremfor andre hjerteinfarkttyper (60). I tillegg vil selve 

konverteringsprosessen fra flere ulike ICD-10 koder for hjerteinfarkt med overgang til en 

diagnosekode for  hjerteinfarkt (K 75) i ICPC-kodesystemet for bruk i nasjonal statistikk 

innvirke på sykefraværsstatistikken. Per i dag er det kun ICPC koder som benyttes i nasjonal 

sykefraværsstatistikk (NAV). ICPC-koden K 75 for hjerteinfarkt skiller ikke mellom ulike 

typer av hjerteinfarkt, ikke gamle hjerteinfarkt fra nye med hensyn på tidsaspekt, og heller 

ikke kompliserte tilfeller fra ukompliserte. Mangelfull eller uriktig koding kan derfor gi  

ukorrekte kostnadsestimater relatert til sykefraværstatistikk og økonomiske beregninger ved 

hjerteinfarkt i Norge. Ved å ikke differensiere mellom ulike typer av hjerteinfarkt eller 
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komplikasjonsgrad, eller ved at samme koden kan benyttes flere ganger for samme tilfelle, 

kan estimatene bli usikre. Likeledes kan det oppstå  feilkilder ved forlengelser av 

sykemeldinger dersom samme infarktkode K 75 brukes på nytt av fastlegen selv om selve 

forlengelsen egentlig er relatert til en annen diagnosekode som for eksempel 

postinfarktdepresjon.  Disse feilkilder i sykefraværsstatistikken etter hjerteinfarkt har man løst 

i andre land ved å bruke ICD-10 koder for all nasjonal sykefraværsstatistikk, og ved å innføre 

andre regler som forhindrer dobbelkoding ved forlengelser av sykefraværstilfeller (2). 

 Hva har jeg lært om kostnader ved sykefravær etter hjerteinfarkt? 

Sykefravær er dyrt, og medfører store kostnader for staten og bedriften. Samfunnsøkonomisk 

er nettokostnad produksjonstapet ved sykefravær. Hjerte-kar sykdommer utgjør rundt 5% av 

totalt tapte dagsverk i Norge. For bedriftene koster det gjennomsnittlig 2600 kr per 

arbeidsdag en person er sykemeldt, men for lønnsmottakere i faste stillinger har sykefravær 

inntil 12 måneder ingen stor økonomisk konsekvens da de fleste får utbetalt full lønn i denne 

sykepenge perioden. Flere mener at økonomiske insentiver for rask jobbretur mangler. Det 

stiller seg derimot annerledes for personer som er selvstendig næringsdrivende, i vikariater 

eller er offer for eksterne forhold i arbeidsmarkedet. I slike situasjoner er det rimelig å tenke 

seg at det foreligger reelle økonomiske insentiver for rask jobb retur. 

4.  Hva sier lovverket? 

To sentrale lover er Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. Det er gjort endringer i 

Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven for å sikre tidligere og tettere oppfølging av den 

sykemeldte, og for å kunne sanksjonere ved brudd på regelverket. Stortinget har vedtatt  

endringer som ble foreslått av Regjeringen i Prop. 89 L(2010-2011), og Arbeidsmiljøloven er 

sist endret henholdvis i Lov-2011-12-16-58, og Folketrygdloven i Lov om endringer i 

Folketrygdloven; Lov 2011-12-16-59 (61). 

4.1 Arbeidsmiljøloven 

Etter § 1-1 er lovens formål blant annet å sikre helsefremmende arbeidsmiljø og bidra til et 

inkluderende arbeidsliv, og tilrettelegge for tilpassninger i arbeidsforholdet knyttet til den 

enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon (62). Arbeidstaker og arbeidsgiver er 

definert i § 1-8, og begges plikter er definert i kapittel 2. Arbeidsgiver har et sørge for ansvar, 

og arbeidstaker har et medvirkningsansvar. I kapittel 3 beskrives virkemidler i arbeidsmiljøet 

jf. § 3-1 krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid; sørge for systematisk arbeid 
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med forebygging og oppfølging av sykefravær. Krav til arbeidsmiljøet defineres i § 4-1 med 

generelle krav, krav til tilrettelegging av arbeidet ved medvirkning i § 4-2 og krav til det 

psykososiale arbeidsmiljøet i § 4-3. § 4-6 sikrer tilrettelegging for arbeidstakere med redusert 

arbeidsevne. Arbeidsgiver plikter så langt det er mulig å iverksette tiltak for at arbeidsgiver 

skal kunne beholde eller få passende arbeid hvis arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne 

som følge av ulykke, sykdom, eller slitasje. Arbeidgiver plikter blant annet å innkalle 

arbeidstaker til dialogmøte (r) etter at arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra sitt 

arbeid som følge av sykdom. Bedriftshelsetjenesten og sykemelder skal være representert i 

møtet, og arbeidsgiver plikter å gi informasjon til arbeids og velferdsetaten etter bestemmelser 

i folketrygdlovens § 25-2. Etter § 15-8 har arbeidstaker 12 måneders oppsigelsesvern ved 

sykdom. Kapittel 17 omhandler tvister om arbeidsforhold. Etter kapittel 18 fører 

Arbeidstilsynet tilsyn med at bestemmelsene i denne loven blir overholdt (§ 18-1), og kapittel 

19 omtaler strafferettslige konsekvenser for virksomhetsleder, arbeidsgiver ved overtredelser i 

henhold til denne loven. Ansvar for arbeidstakere inngår jf.§ 19-2 (62). 

4.2 Folketrygdloven  

Lov om Folketrygd regulerer ytelser som rett til stønad ved helsetjenester, sykepenger og 

trygdeytelser for personer som er bosatt i Norge og er medlemmer av folketrygden (63). 

Trygdetid regnes fra fyldte 16 til og med 66 år, og i tillegg fra 67-75 år (63). Formålet med 

loven er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved 

blant annet sykdom og uførhet (§ 1-1). Definisjon av arbeidstaker og selvstendig 

næringsdrivende er gitt etter §§ 1-8 og 1-10. Kapittel 5 i loven omtaler personers rettigheter  

vedrørende stønad ved helsetjenester, og kapittel 8 omtaler rett til sykepenger. Formålet med 

sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt på grunn av sykdom eller 

skade (§ 8-1), og rett til sykepenger innbærer at arbeidstaker har arbeidet i minst 4 uker 

(opptjeningstid) forut for arbeidsuførheten (§8-2). For å få rett til bruk av egenmelding må 

arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder (§8-24). Egenmeldingsdager kan 

benyttes maksimalt 12 dager fordelt på minst 4 perioder dersom det ikke er en IA-bedrift. For 

IA-bedrifter er det 1-8 dager i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders 

periode.  Retten til bruk av egenmelding kan fratas ved misbruk (Folketrygdloven § 8-27). 

Egenmelding reguleres i øvrigt i Folketrygdloven §8 (23-27). Personer mellom 67-70 har 

begrenset sykepengerett, og det ytes ikke sykepenger > 70 år (§8-3). Dersom medlemmet kan 

delvis utøve sine vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver med tilrettelegging 
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gjennom bedriftsinterne tiltak, skal det ytes graderte sykepenger jf.§ 8-13, og 

arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring jf.§8-7. Loven sikrer oppfølging i regi 

av Arbeids og velferdsetaten, og medlemmets egen medvirkning inkludert informasjon og 

dokumentasjonsplikt jf. §§8-7a og 8-8. Etter § 8-19 skal arbeidsgiver betale sykepenger i et 

tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). For selvstendig næringsdrivende 

ytes det ikke sykepenger for de første 16 kalenderdager, og selvstendig næringsdrivende ytes 

sykepenger med 65 % av sykepengegrunnlaget og ikke 100 % (§ 8-34), da må det tegnes 

forsikring for tillegg til sykepenger (§8-36). Det ytes ikke sykepenger til et medlem som 

mottar hel uførepensjon (§8-50) eller ugradert avtalefestet pensjon (§8-52). Sykepenger kan 

mottas inntil 12 mndr, deretter kan personen søke om arbeidsavklaringspenger med formål å 

sikre inntekt for medlemmer mens de får aktiv behandling, deltar på arbeidsrettet tiltak eller 

får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeidet (§11-1). Etter § 11-8 er 

det et krav om at medlemmet selv bidrar aktivt i prosessen med å komme i arbeid. §11-13 

omtaler hvem som har rett til arbeidsavklaringspenger som ytes med 66 % av grunnlaget (jf § 

11-16). Kapittel 12 omhandler uførepensjon. Formålet med denne ytelsen er å sikre inntekt 

ved varig nedsatt arbeidsevne og inntektsevne (minst 50 % nedsatt) på grunn av varig 

sykdom, skade eller lyte (63). Uføretrygd ytes med 66 % av grunnlaget etter § 12-11, og 

kravet er at hensiktsmessig behandling og oppfølging er gjennomgått (§§12-5-12-7). 

Etter § 21-13 kan eventuelle tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller arbeid og 

velferdsetaten ankes til ankenemda. Arbeidsgiver er pålagt etter § 25-1 plikt til å føre 

statistikk over sykefravær, utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøte etter 

arbeidsmiljøloven § 4-6 og folketrygdloven § 8-7. Senest når arbeidstaker har vært borte helt 

eller delvis i 9 uker skal arbeidsgiver gi melding til Arbeids og velferdsetaten om reglene for 

oppfølgingsplan og dialogmøte etter arbeidsmiljøloven er overholdt. § 25-3 beskriver gebyr 

og tvangsmulkt dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sine lovpålagte plikter. 

4.3 Øvrige avtaler og lovreguleringer  

Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått i 2001 mellom partene i 

arbeidslivet og staten. Et av målene i denne avtalen var at sykefraværet totalt skulle reduseres 

med 20 % sammenlignet med sykefraværet målt i 2. kvartal 2001 (40). Grunnet økning av 

sykefravær fra 2004 ble det nedsatt en ekspertgruppe i 2009 som førte frem til en ny IA-avtale 

fra 24. februar 2010 med vekt på krav om bruk av gradert sykemelding, større fokus og 

satsing på tidligere oppfølging av den sykemeldte, og større krav til arbeidsgiver for 
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tilrettelegging for arbeidsnærvær og aktivitet (40). 1. juli 2011 kom nye regler for 

sykefraværsoppfølging for å sikre tidligere og tettere oppfølging av den sykemeldte (41).  

Tiltaket anses å virke ved at legemeldt sykefravær gradvis reduseres, og at andel av graderte 

sykemeldinger øker (41). Hensikten med gradert sykemelding er å fremme nærvær og 

aktivisering på arbeidsplassen (40). IA -avtalen åpner for at ansatte i en IA bedrift kan 

egenmelde seg i inntil 8 dager i stedet for 3 dager (41).  

 Hva har jeg lært om gjeldende lovverk og hjerteinfarkt? 

Det er to helt sentrale lover som både arbeidsgiver og arbeidstaker bør ha meget god 

kunnskap om i tillegg til øvrige avtaler og lovreguleringer. Arbeidsmiljøloven og 

Folketrygdloven beskriver arbeidsgiver og den sykemeldtes rettigheter og plikter, og danner 

den juridiske rammen for sykefraværspraksis. 

5.  Trygdeytelser hos NAV  

 Selv om hjerte-kar sykdommer dominerer dødsårsakstatistikken, er det alikevel kun en 

mindre andel som blir sykemeldte og uføretrygdet sammenlignet med andre diagnosegrupper. 

Hjerte-kar sykdommer utgjør totalt kun 3.1 % av alle av legemeldte sykefraværstilfeller 

(NAV). Sykefravær etter hjerteinfarkt kan blant annet influere på privat økonomi, og det er 

viktig med god bistand for trygdemessige tiltak fra NAV. I følge NAV kan ytelser dels være 

økonomiske støtteordninger eller andre former for ytelser. NAV kan tilby en rekke andre 

virkemidler og tiltak for personer som er sykemeldte eller som står i fare for å bli det, som 

tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen, tiltak under raskere tilbake ordningen med blant 

annet arbeidsrettet rehabilitering, tilretteleggingstilskudd for arbeidsgiver og 

bedriftshelsetjeneste tilskudd (forbeholdt IA-bedrifter), arbeidsplassvurderinger ved 

fysioterapeut/ergoterapeut, arbeidsrettede tiltak (utdanning, kurs opplæring til nye 

arbeidsoppgaver), eller reisetilskudd for personer som grunnet sykdom ikke kan komme til 

arbeidsplassen selv (NAV). 

5.1 Sykepenger 

Den sykemeldte har rett på sykepenger dersom vedkommende har vært i inntektsgivende 

arbeid i minst 4 uker før, og for å fremme kravet må man ha en funksjonsnedsettelse >20 %. 

Sykepenger kan maksimalt utbetales i 12 måneder uansett sykemeldingsgrad (NAV). De 

fleste arbeidsgivere utbetaler sykepenger i 100 % av vanlig inntekt, men hos noen 
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arbeidsgivere gis det maksimal utbetaling inntil 6 G. Arbeidsgiver betaler for de første 16 

dager av sykefraværet, deretter Folketrygden/NAV med mindre vedkommende er selvstendig 

næringsdrivende. Man må være arbeidsfør i 6 måneder igjen før nytt krav om sykepenger kan 

fremsettes etter at sykepengeperioden er utløpt. Retten til sykepenger bortfaller dersom 

arbeidstaker ikke medvirker (§ 8-8). Rett til sykepenger har man dersom man er ansatt i mer 

enn to uker. Når det har gått mindre enn 16 dager fra siste sykefravær skal nytt fravær regnes 

med i samme arbeidsgiverperiode (§ 8-19). For arbeidstakere med kroniske tilstander eller 

alvorlige lidelser kan det søkes om unntak fra arbeidsgiverperioden slik at sykepenger da blir 

refundert fra første fraværsdag. Ved fravær over 16 dager kan det søkes om reisetilskudd i 

stedet for sykepenger. Det kan være aktuelt i de tilfeller der den sykemeldte har 

transportproblemer til arbeidsplassen. I følge folketrygdloven§ 8-13 skal graderte sykepenger 

ytes dersom den sykemeldte er delvis arbeidsufør, og evnen til å utføre inntektsgivende arbeid 

må være redusert med minst 20 %. I følge den nye IA-avtalen fra februar 2010 er økt bruk av 

gradert sykemelding ønskelig, og fremhevet som er viktig virkemiddel for å redusere 

sykefraværet (46). Hensikten er å opprettholde kontakten med arbeidsplassen og dra nytte av 

restarbeidsevnen. Gradert sykemelding skal brukes dersom den sykemeldte kan utføre deler 

av sine vanlige arbeidsoppgaver, eller delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver. Dette gjelder 

også tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak (64). Dersom lege mener at sykemelding er 

nødvendig, skal gradert sykemelding vurderes først. Ved gradert sykemelding kan sykepenger 

graderes helt ned til 20 %. Tidsrom med graderte sykepenger regnes med i den totale 

sykepengeperiodens lengde og sykepengerettighetene brukes like raskt opp som ved full 

sykemelding uansett gradering fra 20-99 %.(64)  

5.2 Hva skjer når sykepengeperioden utløper? 

5 % av alle legemeldte sykefravær går ut maksimal sykepengeperiode på 52 uker (65). Når 

sykepengeperioden er over kan man enten gå tilbake til arbeid, eller søke NAV om 

arbeidsavklaringspenger eller andre trygdeytelser som uføretygd dersom man fortsatt er for 

syk til å arbeide og fyller kriterier for dette (42).  Statistikk fra NAV for 2009 viser at totalt 

20,6 % (21,4 % av kvinner og 19,5 % av menn) av de som gikk ut maksimal 

sykepengeperiode var tilbake i arbeid etter 7 måneder. Næringstype/yrke, sektor, grad av 

etterspørsel etter arbeidskraft, og om personen hadde fast eller midlertidig stilling før 

sykdommen har betydning for arbeidsretur. Ikke alle har en fast jobb å gå tilbake til ved 

midlertidige stillinger.  Nasjonal statistikk viser at det var flest ansatte innen helse og 

sosialtjenester som gikk ut hele sykepengeperioden (23 %), og flest personer med muskel-
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skjelettplager (65).  Fordelt etter diagnosegrupper for 2009, utgjorde hjerte-kar sykdommer 21 

% av alle diagnoser totalt som var tilbake på arbeid 7 måneder etter et års sykemelding, og i 

prosentandel personer som gikk ut full sykepengeperiode utgjorde  hjerte-karsykdommer  

totalt 6 % av alle diagnosegrupper (muskel-skjelett sykdommer til sammenligning 21 %). 

Hjerte-kar sykdommer tilhører en av de diagnosegruppene som ga økt overgang til arbeid i 

perioden 2006 til 2009 (65). Arbeidsretur er knyttet til alder, og det er økende antall unge 

personer som går over på andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd (NAV). 

Dårlig tilgang på arbeid, usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger, livsstilsfaktorer og andre 

sosiale faktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som søker ulike trygdeytelser. 

Nøkkeltall fra NAV februar 2012 viser at det var registrert 169 432 personer som mottakere 

av arbeidsavklaringspenger og 306 653 personer med uførepensjon.  

5.3 Arbeidsavklaringspenger 

Det kan søkes om arbeidsavklaringspenger etter at sykemeldingsperioden på 12 måneder er 

utløpt. I følge NAV-lovens §14 a har alle som henvender seg til NAV for denne  forespørsel 

en lovfestet rett til et skriftlig oppfølgingsvedtak med en aktivitetsplan (66). Tall fra februar 

2012 viser at det er forskjeller mellom fylker, kjønn og alder for arbeidsavklaringspenger. For 

fylker var det flest mottakere i Oslo på 12,6 % (21 371/169 432), og færrest mottakere i 

Finnmark på 1,8 % (2 985/169 432). Aldersfordelt var det flest  i aldersgruppen 40-49 år 

(51 162) og færrest i aldersgruppen <19 år (1 243), og relativ lik andel i aldersgruppene 20-24 

år og > 60 år (11 832 mot 11 182). Kjønnsfordelt var det flest kvinner som mottok 

arbeidsavklaringspenger (99 483 kvinner og 69 949 menn) og for begge kjønn flest i 

aldersgrupperingen 40-49 år. Arbeidsavklaringspenger utgjør 66 % av tidligere inntekt med 

øvre tak på 6 G, og  kravet er  > 50 % redusert arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller 

lyte (63). Det avgjørende er hva restarbeidsevnen er, og denne fastsettes av NAV basert på 

legeerklæringer og egenmeldinger. Ansatte leverer meldekort hver 14 dag over hvor mye man 

har arbeidet. Hvis man arbeider mer enn 50 % mister man retten til arbeidsavklaringspenger. 

Det kan ytes arbeidsavklaringspenger i maksimalt 4 år, eventuelt lenger basert på individuelle 

vurderinger etter søknad og vedtak fra NAV (66). 

5.4 Uføretrygd 

Dersom man fortsatt er syk etter 4 år, og sykdommen er varig nedsatt og det foreligger minst 

50 % redusert inntektsevne, kan uførepensjon søkes. Kravet er at all medisinsk utredning og 

behandling er foretatt og at alle arbeidstiltak er forsøkt for å få vedkommende tilbake til 
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arbeid (NAV). Uførepensjon utgjør 66 % av tidligere inntekt og graderes etter arbeidsevne 

(feks: 30 % arbeidsevne gir 70 % uføretrygd). Nøkkeltall fra SSB fra februar 2012 viser at 1 

av 10 i yrkesaktiv alder er uføretrygdet. 26,1 % totalt mottar pensjon i Norge (tall fra 2010), 

inkludert uføretrygd, og det er flest i aldersgruppen 60-65 år (50,6 %) (52). Fra 2002 til 2011 

har antall uføretrygdede økt med 4,9 % og andel uførepensjonister (18-67 år) utgjør nå i alt 

9,5 % av befolkningen (67). Uførepensjon er knyttet til yrke /næring. Det er fylkesvise 

forskjeller og forskjeller knyttet til ulike næringer (67). Statistikk per 31. desember 2011 viser 

at Oslo som har en ung befolkning har lavest andel uføre med en uføreandel i befolkningen på 

5,6 %. Høyest er det i Telemark og Østfold der uføremottakere utgjør 13,1 % og 13,0 % (67). 

Det er flest nye uføre fra helse og sosialsektoren, varehandel og industri. Fylkesvise 

forskjeller kan tenkes  forklart ved ulikt befolkningsmønster og arbeidstilgang, 

utdanningsnivå, alderssammensetning, og ulikheter i oppfølging fra helsevesen og NAV. Det 

er relativt sett flere eldre enn yngre med uførepensjon, og flere kvinner enn menn. Kvinner 

utgjør 57 % av alle uførepensjonister (66). Nedgangen blant eldre kan forklares med AFP, 

alderspensjon fra 62 år (66). De som mottar uføretrygd har i følge NAV ofte hatt et ”typisk 

forløp” med sykepenger, og deretter arbeidsavklaringspenger. Statistikk fra NAVviser at 79,1 

% av de nye uførepensjonistene i 2011 kom fra arbeidsavklaringspenger, og av disse var 81,2 

% kvinner. Rundt 13 % kommer direkte fra sykepenger, og 8 % kommer fra annet som kan 

være dagpenger ved arbeidsledighet eller alvorlig sykdom som går rett til uføresøknad.  Jo 

eldre personen er jo flere kommer direkte fra sykepenger til uføretrygd (67). Tall fra 2000- 

2003 fra Folkehelseinstituttet viser at sykdommer i sirkulasjonssystemet utgjorde 9,7 % av 

alle uførepensjonstilfeller og utgjorde 9,5 % tapte arbeidsår per individ i gjennomsnitt (68). 

De fleste tilfeller av uføretrygd skyldes muskel- skjelett systemet (36,0 %) og psykiske 

lidelser (23,8 %), og materialet viser at lange sykemeldinger øker risiko for senere 

uførepensjon (68). 

 Hva har jeg lært om trygdeytelser fra NAV etter gjennomgått hjerteinfarkt? 

En ting er å kunne lovverket godt, noe annet er at det er smart å ta tidlig kontakt med NAV for 

å innhente bistand og informasjon om mulige tilgjengelige tiltak  for den sykemeldte. Særlig 

aktuelt er dette hvis det ser ut som sykefraværet kan dra ut i tid. Det er viktig både for 

arbeidsgiver og arbeidstaker å ha løpende god kontakt med NAV. I tillegg til økonomisk 

bistand kan NAV tilby en rekke andre viktige virkemidler. 
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6. Oppfølging av den sykemeldte  

6.1 Nasjonal oppfølgingsplan 

Det er utarbeidet en nasjonal oppfølgingsplan for arbeidsgiver, lege som sykemelder og 

arbeidstaker. Lovendringene er per 1. juli 2011. Tidligere oppfølging av sykemeldte der det 

klart fremgår tidsfrister og roller for hvem som skal gjøre hva, og de ulike oppgavene, står 

sentralt.  Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven ligger til grunn, og det følger sanksjoner 

både økonomiske og andre hvis oppfølgingsarbeidet av den sykemeldte ikke overholdes. Det 

er utarbeidet en mal for oppfølgingen ved sykefravær med oppfølgingsregler uansett 

sykemeldingsgrad der angitte tidsfrister for oppfølging av sykefravær er følgende (NAV): Det 

kan benyttes egenmelding første 1-3 dager (1-8 dager i IA-bedrifter). Innen 4 uker skal det 

utarbeides og innsendes en oppfølgingsplan mellom den sykemeldte og arbeidsgiver. 

Arbeidsgiver har ansvaret for utarbeiding og innsending av planen til legen som sykemelder 

pasienten og til NAV. Innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle til første dialogmøte. 

Bedriftshelsetjeneste og representanter fra Arbeidsmiljøavdelingen skal innkalles (ved IA-

bedrifter) og lege (sykemelder) skal være med på møtet. Ved 8 uker skal det innsendes en 

utvidet legeerklaring/egenmelding. NAVog sykemelder vurderer om arbeidstaker kan være 

delvis tilbake i arbeid, eventuelt med tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen. Innen 9 uker 

skal arbeidsgiver innsende ny oppfølgingsplan/ny rapport til NAV. NAV og sykemelder skal 

vurdere om vedkommende kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging. Innen 26 

uker skal NAV innkalle til andre dialogmøte sammen med arbeidsgiver og arbeidstaker. Alle 

parter har møteplikt. Møtet kan avholdes tidligere etter ønske fra arbeidsgiver eller 

arbeidstaker. Innen 12 måneder skal det være tatt initiativ til et tredje dialogmøte for 

arbeidsrettede tiltak/ vurdering med hensyn på arbeidsavklaringspenger innen 

sykepengeperioden utløper. Det er gitt unntak fra avtalepunktene dersom det er åpenbart 

unødvendig hvis arbeidsgiver høyst sannsynlig vil komme tilbake uten tilrettelegging innen 

kort tid, eller det er fastslått at vedkommende ikke vil være i stand til å komme tilbake til 

arbeidet i det hele tatt eller sykdomstilfellet, eller at sykdommen er så alvorlig at arbeidstaker 

ikke kan møte/møtet ikke kan gjennomføres men avholdes på et senere tidspunkt. NAV skal 

ha skriftlig rapport om disse unntakstilfellene fra arbeidsgiver og sykemelder. 

6.2 Oppgaver for den sykemeldte  

Den sykemeldte selv har lovpålagt plikt til å bidra aktivt ved sykefravær og skal selv melde 

nærmeste arbeidsgiver om fravær senest innen arbeidsdagens start, og meldingen bør skje per 
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telefon for å sikre en god dialog med arbeidsgiver som må ha beskjed for å planlegge driften i 

virksomheten (53). Den angis at sykemeldte har rett til tidlig og tett oppfølging av 

arbeidsgiver under hele sykefraværsperioden, og selv plikt til å bidra aktivt til utforming av 

oppfølgingsplan med arbeidsgiver som skal innsendes innen 4 uker til NAV, og senere 

dialogmøter (NAV). For sykemeldte uten arbeidsgiver som selvstendig næringsdrivende og 

andre har NAV hele oppfølgingsansvaret. Arbeidstaker har rett til bistand fra verneombud og  

tillitsvalgt på dialogmøter eller samtaler med arbeidsgiver. Tillitsvalgt skal støtte ansatte og 

selv kjenne regelverk for sykefravær. Andre interne gode hjelpere kan være ansatte i 

personalavdeling, verneombud, bedrifthelsetjenesten, fysioterapeut, ergoterapeut og private 

hjelpere som familie, bekjente, eller støtteforeninger. Dersom sykemeldte ikke selv bidrar 

aktivt i tilretteleggelsesarbeidet og oppfølgingen kan sykepengene bli stanset. Arbeidstaker 

har både medvirkningsplikt og aktivitetsplikt ved å prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet(NAV).  

6.3 Oppgaver for arbeidsgiver 

Arbeidsgiver har plikter, og hovedansvar for oppfølging av den sykemeldte og for 

tilrettelegging på arbeidsplassen. Den sykemeldte plikter å samarbeide for å finne løsninger 

som kan hindre unødig langt sykefravær. Arbeidsgiver plikter å innkalle til dialogmøter og 

innsende rapporteringsskjemaer og oppfølgingsplan til NAV og til sykemelder/lege. 

Arbeidsgivere kan innhente bistand fra Arbeidsmiljøavdelinger i IA-bedrifter eller andre 

biaktører som personalavdeling, bedriftshelsetjeneste, verneombud, osv. Arbeidsgiver må 

sørge for god dialog og kontakt med den sykemeldte (53), og ha godt samarbeid med 

saksbehandler ved NAV. Arbeidsgiver har ikke rett til å vite den sykemeldtes diagnose, men 

konsekvensene for arbeidsytelsen (53). Leder bør dokumentere alt sykefravær skriftlig og alle 

kontakter leder har med den sykemeldte.  Etter Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven er det 

obligatorisk for alle virksomheter å registrere sykefraværet i virksomheten, ha rutiner for 

oppfølging av den sykemeldte og ha dokumentasjon på at det etterleves (55). NHO har 

utarbeidet en veileder for dette. Dersom arbeidsgiver ikke utfører sine oppgaver med 

oppfølgingsarbeidet, vil det straffes med en økonomisk sanksjon med et overtredelsesgebyr på 

seks rettsgebyr for hvert pliktbrudd på kroner 5 160 (beløp pr.1. juli 2011) (NAV). 

Arbeidsgiver kan heller ikke si opp arbeidstaker med mindre det foreligger saklig grunn og 

fraværet har vart over 12 måneder (53). 
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6.4 Oppgaver for sykemelder- legen 

I forbindelse med den nye IA-avtalen forventes det at legen som sykemelder har plikt til å 

vurdere om gradert sykemelding kan benyttes fremfor full sykemelding dersom 

vedkommende kan arbeide noe men er for syk til å arbeide i full stilling. Legen er pålagt 

deltagelse i dialogmøter i regi av NAV, arbeidsgiver og den sykemeldte. Sykemelder er 

ansvarlig for den medisinske vurdering og oppfølging av den sykemeldte, og plikter å bidra til 

godt samarbeid med de andre aktører rundt den sykemeldte.  Sykemelder/legen kan bli ilagt et 

overtedelsesgebyr på tilsvarende 12 rettsgebyr (10 320 kr pr. 1.7.2011) ved manglede 

oppmøte på minst syv dialogmøter, og miste retten til å skrive sykemeldinger (NAV). I følge 

faglig veileder for sykemelder fra Helsedirektoratet skal sykemelder fortløpende vurdere om 

arbeidsevnen er redusert på grunn av sykdom, om det er riktig å sykemelde, om det finnes 

alternative løsninger, og vurdere hva som er mulig på pasientens arbeidsplass. Bakgrunnen for 

faglig sykemeldings veileder er den nye IA-avtalen av 1. mars 2010- 31.desember 2013, der 

sykemelder har mottatt skriftlig veileder om sykemelding og opplæring i 

sykemeldingsarbeidet. Grad av medisinsk vurdering og oppfølging /rehabilitering er svært 

viktige elementer for arbeidsretur. 

6.5 Et hjertelig gjensyn med arbeidsgiver? 

Arbeidsgiver står sentralt i sykefraværsarbeid for oppfølging av den sykemeldte. Det er vist at 

god ledelse alene kan gjøre en stor forskjell og bidra til effektiv tilbakeføring etter endt 

sykefravær (42). Hvordan den sykemeldte blir møtt av leder på arbeidsplassen, og i hvilken 

grad arbeidsgiver tar ansvar for og ivaretar den sykemeldte med tilrettelegging av 

arbeidssituasjonen hvis nødvendig er viktig. Likeledes er det viktig at leder foretar en god 

sykemeldingssamtale, og viser omsorg og lytter til den ansatte (69). Hensikten med 

sykefraværssamtalen er å vurdere restarbeidsevnen, avdekke eventuelle problemer i 

arbeidssituasjonen, komme frem til nødvendige tiltak, innfri gjeldende lovverk, opprettholde 

kontakten med arbeidsplassen og bedre planlegging (69). Det angis at en leder bør være saklig 

og konkret, ikke argumentere eller stille diagnose (53). Leder bør ha forventninger til at den 

ansatte skal bidra, og registrere skriftlig tid for samtalen og konklusjonen på denne. Det bør 

avtales tidpunkt for neste samtale for å sikre kontinuitet i oppfølgingen. Den sykemeldte må 

ikke bli oversett, i det målet er å holde tett kontakt med arbeidsplassen. Leder bør derfor 

invitere den sykemeldte til møter, deltagelse i bursdagsfeiringer og andre markeringer, noe 

som er viktig for kontakten med arbeidsplassen under sykefraværet. God personalomsorg og 
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ivaretakelse av den sykemeldte medarbeider er en klar lederoppgave (69). For å sikre 

vellykket oppfølging bør rammene for dette være fastlagt i bedriftens personalpolitikk slik at 

det er forutsigbart for den ansatte. Hva kan leder og bedriften bidra med? Det er skissert fem 

stikkord som leder kan bidra med i møtet med den sykemeldte for å lykkes i en 

sykefraværssamtale: 1) positiv innstilling, 2) vilje til å lytte, 3) sortering, 4) tydelige 

forventninger, 5) trygghet i rollen og ryddighet (69). 

De fleste pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt er ofte usikre, utrygge og har flere spørsmål 

om hva de kan gjøre, hvor mye de tåler, og generell engstelse for å få nye hjerteinfarkt. 

Mange opplever en livskrise og trenger tid til bearbeidelse etter å ha vært raskt inn og ut igjen 

av sykehus, og noen går igjennom en sorgreaksjon over det som har skjedd og bekymring for 

fremtiden, og noen kan bli irriterte over de begrensninger som sykdommen kan medføre (35). 

Psykososiale faktorer er viktige. Det er derfor viktig at arbeidsgiver ivaretar den sykemeldte 

best mulig under rehabiliteringen i samarbeid med andre fagpersoner slik at det skapes en 

trygg ramme rundt den sykemeldte. 

6.6 Lederstil 

Sykefravær er knyttet til lederstil og trivsel. Gode resultater for sykefraværsarbeid krever et 

sterkt lederengasjement (55). Valg av riktig lederstil er derfor essensiell for dialogen med den 

sykemeldte. En forskningsstudie har sett på hvilke lederegenskaper som er viktigst. Det er 

påvist syv stiltyper som ideelt sett alle arbeidgivere bør ha i møtet med den sykemeldte (42). 

Følgende lederegenskapene ble ansett å være de viktigste for vellykket tilbakeføring til 

arbeidet : beskytter, problemløser, kontaktskaper, tillitsskaper, anerkjenner, oppmuntrer, 

ansvarliggjører (42). De to viktigste egenskaper ble beskrevet av ledere å være: 

ansvarliggjøring og problemløser, mens de sykemeldte mente at oppmuntring og 

anerkjennelse var viktigst. Den ønskede kombinasjonen i studien var totalt beskytter og 

problemløser, og for å lykkes med denne kombinasjonen var kontaktskaperrollen en viktig 

forutsetning (42). Studien påviste aldersforskjeller i de sykemeldtes behov. Yngre personer 

under 45 år hadde størst behov for oppmuntring, anerkjennelse og beskyttelse, mens personer 

over 45 år var mere opptatt av problemløsende faktorer (42). 

I følge Daniel Golemans artikkel ” leadership that gets results” må leder se at individuelle 

medarbeidere er forskjellige og har ulike behov (70-72). I hvilken grad leder evner å utvise 

fleksibilitet og bytte lederstil etter situasjonens behov er viktig. Som illustrert i Golemans 
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artikkel, er skifte av golfkølle til riktig situasjon et eksempel på tilpassning av egnet lederstil 

til individuelle behov hos medarbeidere (70). Den smarte leder er fleksibel og velger riktig 

lederstil. 

En annen modell er Situasjonstilpasset ledelse (Hersey & Blanchard) som tar utgangspunkt i 

leders evne til å tilpasse sin lederstil til ansattes kompetanse og motivasjon/arbeidslyst (71-

73). Modellen tar utgangspunkt i at ulike situasjoner krever ulik lederstil for at resultatet skal 

være effektivt. Det er ikke bare en lederstil som er den rette, men det kan være flere 

lederstiler, og riktig lederstil må velges etter ansattes behov og situasjonen som oppstår under 

sykefraværsprosesser. Poenget er å kjenne sine medarbeidere godt (73). God kommunikasjon 

dreier seg både om å snakke, men vel så viktig er det å lytte (53). I ledelsepsykologien 

benyttes verktøyene stigen og vekten for å få til god kommunikasjon og balanse mellom det å 

komme med egne utsagn og det å lytte til andre (74). Andre modeller er Hertzbergsmodell 

som er viktig for å fremme motivasjon og hindre mistrivsel på arbeidsplassen (56, 71, 75). Å 

fremme motivasjon og forebygge mistrivsel er viktige egenskaper for leder og innvirker på 

lederstil og strategi for dialog med medarbeidere. Leder må ivareta de menneskelige behov, 

tilrettelegge arbeidet for de ansatte og sørge for trivsel og motivasjon på arbeidsplassen. Økt 

trivsel gir økt produktivitet og mindre sykefravær (71). Ansatte som har høy indre motivasjon 

og føler seg ansvarliggjort vil ha mindre sykefravær. Arbeidsgiver bør være god på 

arbeidspsykologi. Faktorer som øker trivsel (motivasjonsfaktorer) er prestering, 

anerkjennelse, jobbinnhold, ansvar, forfremmelse og vekst. Faktorer som er hyppigst nevnt 

som årsaker til mistrivsel (hygienefaktorer) er bedriftens personalpolitikk og administrasjon, 

leders egenskaper, arbeidsforhold, mellommenneskelige forhold, status, trygghet i arbeidet, 

privatliv og økonomisk godtgjørelse (56). Norsk lovverkt legger også sterke premisser for 

leder og  preg på  lederstil. Lederstil er også påvirket av kjønn, grad av feminine og maskuline 

egenskaper og av kulturell bakgrunn.  

6.7 Hva fremmer og hemmer sykefravær? 

Sykefravær er et mål på helsetilstanden til arbeidstakere. Høyt sykefravær i en bedrift kan 

indikere at det er noe galt med arbeidssituasjonen enten i det fysiske eller psykologiske 

arbeidsmiljøet eller i begge (56). Steers og Rhodes lanserte en sykefraværsmodell i 1978 som 

er basert på 114 undersøkelser om fravær (56). Viktige faktorer i forbindelse med nærvær og 

fravær beskrives (56, 76). Som figur 6.7 viser, er samspillet mellom disse faktorene essensielt 

(56). Selv om denne modellen er noe gammel, er den likevel sentral i forståelsen av 
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sykefravær, men modellen tar ikke for seg individuelt stress i forhold til balansen mellom 

arbeid og famile/privatliv, hvilket kan være en viktig faktor relatert til sykefravær.  

Figur 6.7 Steers & Rhodes fraværsmodell 1978. Kilde Steers & Rhodes (76).  

  

Nærværsmotivasjon er påvirket av arbeidstakers tilfredshet med jobbsituasjonen der lederstil 

spiller er svært viktig rolle som tidligere diskutert i oppgaven. Grad av ytre og indre 

pressfølelse for arbeidsnærvær er viktig som økonomiske insentiver/ privat økonomi, 

belønningssystemer, bedriftens kultur, personlig yrkesetikk/arbeidsmoral, og ikke minst 

arbeidstakers engasjement, og synspunkter på viktighet av egen rolle og ytelse/prestasjon i 

bedriften (56, 76). Personlighet, utdanningsnivå, og erfaring/tjenestetid i virksomheten vil 

innvirke på sykefravær (56). Sykefravær er relatert til svingninger i arbeidsmarkedet. Ved høy 

ledighet føler man større press for å gå på arbeid for ikke å miste jobben og motsatt (43). 

Hvor lenge fraværet blir, er både relatert til personlige karakteristika og psykososiale forhold 

på arbeidsplassen, men bestemmes også av ytre forhold som medisinsk tilstand og private 

forhold (51). Lang ventetid på medisinsk utredning og rehabilitering kan forlenge sykefravær 

(53), likeledes vanskeligheter i privat sfære som skilsmisser eller andre familiære hendelser 

(55). Livvstil er knyttet til sykefravær. Studier viser at liten fysisk aktivitet, fedme, røyk og 

regelmessig alkohol bruk er knyttet til høyere sykefravær og langtidsfravær kan igjen gi 

negative virkninger på fritidsaktiviteter, søvn, sosial aktivitet, selvtillit og livsstil (69).  
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Yrke, sektortilhøringhet, psykisk og fysisk arbeidsmiljø (muligheter for tilrettelegging, 

omplassering på arbeidsplassen) spiller stor rolle for nærvær eller fravær. Viktigheten av 

arbeidsgivers rolle både i form av god lederstøtte og god ivaretakelse og oppfølging av den 

sykemeldte er understreket. For høye krav til den ansatte, og samtidig for liten 

påvirkningsmulighet i egen arbeidssituasjon, kan gi mye stress og større sykefravær. Andre 

problemer kan være mistrivsel eller mobbing på arbeidsplassen som vil kunne øke 

sykefraværet. God mestringsgrad med egne arbeidsoppgaver er derfor svært viktig.  

Det angis at sykefravær kan inndeles i følgende fire faser (69): 1) tilbaketrekning (fritak fra 

arbeidsforpliktelser, godt å slippe arbeidsoppgaver), 2) isolasjon/passivisering (godt å slippe 

krav), 3) faglige og sosiale barrierer (tviler på egen evne til jobbmestring enten helsemessig 

eller sosialt/faglig), og 4) integrering (omstilling tilbake til arbeid). I hvilken fase den 

sykemeldte befinner seg er viktig med hensyn på riktige angrepspunkter for å fremme nærvær 

på arbeidsplassen. Bedriften bør ha en kultur der det er lov å være syk, at det er klare 

sykefraværsrutiner med forutsigbarhet for alle parter og god kultur i bedriften for 

sykefraværsoppfølging (42).  

Idebanken for inkluderende arbeidsliv har utformet 10 punkter for redusert sykefravær (55): 

Forankring for sykefraværsarbeid, oppfølging i organisasjonen, godt samarbeid med andre 

aktører, synlig ledelse og tydliggjøring av leders ansvar, gode oppfølgingsrutiner, bevisstgjøre 

alle ansatte for plikter og rettigheter, skape gode forum for dialogmøter, fokus og tiltak for 

utsatte grupper, god tilrettelegging, fleksibilitet og dialog med ansatte, og viktigheten av å 

holde fokuset hele tiden ved å synliggjøre statistikk på sykefravær på lik linje med økonomi 

(55). 

6.8 Finnes det retningslinjer for varighet av sykefravær? 

Per i dag er det ingen nasjonale retningslinjer for oppfølging av den sykemeldte etter 

gjennomgått hjerteinfarkt utover den generelle nasjonale veileder i sykefravær i regi av NAV.  

Det betyr at hver enkelt pasient etter gjennomgått hjerteinfarkt er prisgitt sin fastleges 

vurdering for den medisinske oppfølgingen. Store variasjoner i lengden på sykefravær mellom 

fylker for samme diagnose kan relateres til ulik befolkningssammensetning og alder, legers 

ulike sykemeldingspraksis, ulikheter i tilgrunnliggende helsetilstand, eventuell komorbiditet, 

yrke/stillingstype og arbeidsmarkedssituasjon. Nasjonal statistikk viser at sykemelding for 

hjerteinfarkt også varierer innenfor samme yrke/næring (40). 
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Er det mulig å lage evidensbaserte retningslinjer for bruk av sykemelding etter hjerteinfarkt 

med klare anvisninger for hvordan og hvor lenge leger skal sykemelde pasienter med ulike  

hjerteinfarkttyper? 

I forbindelse med IA-avtalen ble det foreslått å innføre en nasjonal anbefaling med normert 

sykemeldingstid for ulike diagnoser slik det ble innført av Socialstyrelsen i Sverige fra 1.mars 

2008. Bakgrunnen for at det i Sverige ble innført en nasjonal veileder med anbefalt 

sykemeldingstid, var høyt sykefravær og store geografiske variasjoner. I 2008 før reformen, 

var 30 % av de arbeidsføre pasientene fortsatt heltidssykemeldte ved oppfølging to måneder 

etter gjennomgått hjerteinfarkt (2). For sykefravær etter hjerteinfarkt var det i Sverige svært 

store fylkesvise forskjeller i sykefraværslengden fra ca. 200 dager i Jønkøping til ca. 300 

dager i Västernorrland (47). I Sverige så man i en undersøkelse fra 2009 at både lengden og 

spredningen på sykemeldingers varighet ble redusert etter innføringen av disse nye 

retningslinjene. Socialstyrelsens har utgitt anbefalinger for sykemeldingslengde både ved 

normalforløp, og ved sykdomsforløp som er kompliserte, og det angis at dersom 

sykemeldingsforholdet forlenges, skal den aktuelle diagnosen som er årsaken til forlengelsen 

brukes og ikke den opprinnelige diagnosekoden dersom den ikke i seg selv er årsaken til 

forlengelsen (77). Et eksempel på dette kan være postinfarkt depresjon der depresjonskode 

skal benyttes og ikke hjerteinfarktkoden på nytt (2). Dette forhindrer dobbelkoding, og at 

”feilaktig” kode brukes flere ganger. Sverige bruker ICD-10 diagnosekoder i sine 

anbefalinger, og ikke ICPC-koder slik man bruker i Norge. Videre kan ikke 

symptomdiagnosekoder brukes i Sverige slik det brukes i Norge. Et eksempel på 

symptomdiagnosekode er R07 brystsmerter i ICD-10 . 

Svensk anbefaling er innhentet fra Socialstyrelsen i Sverige fra Försäkringsmedicinskt 

beslutsstöd (77). Anbefaling om bruk av sykemelding etter hjerteinfarkt lyder slik:” Vid akut 

hjärtinfarkt utan komplikationer är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i alla former av 

arbeten i upp till 4 veckor. Vissa patienter kan därefter återgå till heltidsarbete, men för de 

flesta är deltidssjukskrivning i upp till ytterligare 4 veckor lämpligt. Vid komplikationer kan 

längre tids sjukskrivning behövas och i vissa fall, till exempel vid omfattande 

hjärtmuskelskada hos patient med fysiskt eller psykiskt krävande arbete, kan arbetsförmågan 

vara permanent nedsatt, helt eller delvis. För vissa yrken (som pilot eller brandman) kan 

legala eller trafikmedicinska skäl finnas för att avstå från arbete under längre tid, även vid 

relativt lindriga tillstånd. Vid stabil kranskärlssjukdom är arbetsförhållandena avgörande för 
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bedömningen av arbetsförmåga. Fysiskt krävande arbeten liksom hög stressnivå kan leda till 

kärlkramp och det är ofta aktuellt att anpassa arbetet” (77). 

Hva har jeg lært om oppfølging av den sykemeldte etter gjennomgått  hjerteinfarkt? 

Det foreligger ingen nasjonal veileder for normert sykemeldingstid etter hjerteinfarkt i Norge, 

men det er utarbeidet en nasjonal oppfølgingsplan for sykefravær generelt som beskriver 

oppgaver for arbeidsgiver, den sykemeldte og for legen som sykemelder. Det er viktig at den 

sykemeldte ikke passiviseres, men selv bidrar aktivt til møtet med arbeidsgiver og best mulig 

kontakt med arbeidsplassen, hvilket kan bidra til rask jobbretur. Arbeidsgiver plikter å utøve 

godt lederskap ved å integrere og holde tett kontakt med den sykemeldte. Det er en klar 

lederoppgave å tilpasse egnet lederstil i møtet med den sykemeldte. Arbeidsgiver må ha god 

kunnskap om de ulike faktorer som sikrer nærvær på arbeidsplassen, og ikke fravær, slik at 

sluttresultatet blir et hjertelig gjensyn med arbeidsgiver etter endt sykefravær.  

7.  Metode  

I metodedelen presenteres en egen utført forskningsstudie om sykefravær etter gjennomgått 

hjerteinfarkt. Hensikten med studien er å undersøke om to ulike pasientoppfølgingsmåter kan 

påvirke sykefraværets lengde og form. Studien er godkjent hos REK sør-øst, hos 

personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus, og registrert i Clinical trials.gov: 

NCT01108653. Studien er utført ved Oslo Universitetssykehus. 

7.1  Studiedesign  

Studien er kvantitativ, prospektiv, randomisert klinisk kontrollert (RCT). Pasienter med 

gjennomgått akutt hjerteinfarkt i lavrisikogruppe (definert som hjerteinfarkt uten 

komplikasjoner i henhold til inklusjon og eksklusjonskriterier) ble randomisert ved 

utskrivelsen fra sykehuset, enten til strukturert eller til tradisjonell oppfølging etter 

gjennomgått hjerteinfarkt etter muntlig og skriftlig samtykke. Alle pasienter ble fulgt fra 

studieinklusjon og totalt i 6 måneder. I studien ble to standardiserte spørreskjemaer om 

helseøkonomiske og sosioøkonomiske forhold benyttet, henholdsvis ved inklusjon og etter 6 

måneder.  

Inklusjonskriterier var skriftlig samtykke, gjennomgått hjerteinfarkt av typen NSTEMI eller 

STEMI - begge invasivt utredet ved koronar angiografi, alder </= 65 år, yrkesaktiv i >/= 50 % 

stilling, norsktalende, og kunne klare seg selv i daglige gjøremål.  
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Eksklusjonskriterier var misbruk av alkohol og narkotika, eller andre stoffer, alvorlige 

komplikasjoner etter hjerteinfarkt (maligne arytmier, hjertesvikt, og alvorlige blødninger), 

nylig utført CABG (innen siste 6 måneder), pasienter uten kompetanse for informert 

samtykke og yrkessjåfører. 

Randomiseringsprosedyren ble utført av statistiker med programvaren S-PLUS; Windows 

2002 (Insightful Corporation, Seattle, Washington, USA). Randomisering ble utført som 

blokkrandomisering med ulike blokklengder der angitt randomiseringsarm var angitt i 

lukkede, forseglede konvolutter med fortløpende nummerering. Data ble analysert ved bruk 

av PASW statistics 18 Windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA) Demografiske data er 

presentert ved studieinklusjon, og etter 6 måneder.  

Deskriptive sykefraværsdata er angitt som gjennomsnitt og/eller median verdier.  

Medianverdier er angitt på grunn av antatt skjevfordelte data for utfallsvariabel tapte 

dagsverk. Gjennomsnittsverdier for sykefraværsdata er angitt for å kunne sammenligne egne 

data med nasjonal sykefraværsstatistikk som hovedsakelig benytter gjennomsnittlig tapte 

dagsverk per person og per tilfelle. Andeler er angitt i prosent. 

7.2 Intervensjon 

Det var en kardiolog som var tilknyttet studien. Pasienter randomisert til strukturert 

oppfølgingsgruppe ble 100 % sykemeldt i to uker fra utskrivelsen fra sykehuset av kardiolog i 

studien, deretter oppfordret til å gå tilbake til arbeidet enten fulltid eller deltid etter to ukers 

sykefravær avhengig av stillingsandel i arbeid før hjerteinfarktet. Disse pasientene ble 

kontaktet av samme kardiolog på telefon innen utløpet av de to ukene, og alle pasientene fikk 

et direkte tilgjengelig mobiltelefonnummer til samme kardiolog som de kunne ringe alle 

ukedager mellom 0800 og 1600 ved eventuelle spørsmål. Videre ble pasientenes fastleger 

skriftlig informert fra samme kardiolog om prosjektdeltagelsen, og respektive fastleger ble 

oppfordret til selv å hjelpe pasientene raskest mulig tilbake til arbeidet. Alle pasientene ble 

innkalt til kontroll hos samme kardiolog etter 6 måneder. 

De pasienter som ble randomisert til tradisjonell oppfølgingsgruppe, fikk derimot ingen 

oppfølging fra kardiolog i studien utover samme studiekontroll etter 6 måneder. Disse 

pasientene ble behandlet helt individuelt med hensyn på sykefraværs lengde og form etter de 

enkelte ulike postlegers vurdering ved utskrivelsen fra sykehuset. Pasientene fikk alle 

oppfølging i henhold til vanlig praksis fra sin fastlege, men fastleger ble ikke informert om 
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studiedeltagelsen fra kardiolog slik  fastleger til pasienter i strukturert oppfølgingsgruppe ble. 

Pasienter i tradisjonell oppfølgingsgruppe fikk heller ikke noe tilbud om telefonisk kontakt 

med kardiolog.  

På tvers av de to ulike oppfølgingsgruppene ble studiepasientene enten inkludert i 

hjerterehabilitering eller ikke. De som ble inkludert i hjerterehabilitering oppstartet den to 

uker etter utskrivelsen fra sykehuset, og total varighet på deltagelsen var tre uker.  De 

pasienter som deltok i hjerterehabiliteringen ble enten 100 % eller gradert sykemeldt under 

treningsperioden, enten av lege ved hjerterehabiliteringsenheten eller av sin fastlege etter 

individuell vurdering og oppsatt hjertetreningsprogram.  

7.3 Datainnsamling 

Data innsamlet i studien var hjerteinfarkttype, alder, kjønn, yrke/næring, sektortilhørighet, 

arbeidssituasjon/stillingsandel før hjerteinfarkt og utdanningsnivå. Videre ble økonomi (privat 

og familiens samlede brutto inntekt), sivilstatus, grad av fysisk aktivitet i arbeid og privat, 

forbruk av hjerterehabilitering eller andre former for fysisk trening registrert. Ved 6 måneders 

oppfølging ble forbruk av sykefravær som sykemeldingstid og grad kartlagt, og eventuelle 

endringer og forbruk av andre typer av trygdeytelser som overgang til pensjon, eller 

uføretrygd. Forskjeller i total sykemeldingtid og form ble kartlagt knyttet til utvalgte 

variabler. Hvor mange som var tilbake på arbeid uansett stillingsgrad, eller som fortsatt var 

sykemeldte etter 6 måneder ble registrert.  

7.4 Helseøkonomisk evaluering 

Utfallsparametre var gjennomsnittlig og median forskjell i total sykemeldingstid per person 

etter gjennomgått hjerteinfarkt for de to ulike oppfølgingsgrupper. Hvert individs 

sykemeldingslengde ble omregnet til totalt tapte dagsverk per person og angitt som 

gjennomsnitt og median etter 6 måneder. Tapte dagsverk var definert som tapte arbeidsdager 

justert for stillingsandel og sykemeldingsgrad.  For kostnadsberegningen lå tallene fra Sintef 

til grunn for beregnet gjennomsnittskostnad for sykefravær per fraværsdag som ble definert 

lik et dagsverk (i 100 % stilling). Differansen i totalt tapte dagsverk per person for de ulike 

oppfølgingsgrupper ble kostnadsestimert basert på gjennomsnittlig anslått kostnad per 

fraværsdag på kr 2600 per person (Sintef), og presentert som gjennomsnittlig og median 

kostnad for hver oppfølgingsgruppe. Kostnadsdifferansen mellom de to oppfølgingsgruppene 

ble angitt i gjennomsnittlig og median tapte dagsverk per person i norske kroner (NOK). 
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8. Resultater    

51 pasienter, 46 menn og 5 kvinner, med gjennomgått hjerteinfarkt ble randomisert slik figur 

8.0 viser. Tabell 8.1 og 8.2 viser forskjeller mellom de to ulike oppfølgingsgruppene ved 

studieinklusjon og etter 6 måneder. 

 

Figur 8.0 : Flytskjema for randomisering og oppfølging av studiepasienter. Kilde: LM 

 

  

 

Alder 

Ved studieinklusjon var gjennomsnittsalder for alle studiepasientene 53 år (36-65 år). 

Kjønnsfordelt var gjennomsnittsalder for menn 52,6 år og for kvinner 56,1 år. 

Sivilstatus 

55 % av studiepasientene var gift ved studieinklusjon, 13 % var ugift, 21 % var samboere, 9 

% var separert eller skilt, og 2 % var enke/enkemann. 
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Utdanningsnivå 

Ingen pasienter hadde mindre enn 9- årig grunnskole ved baseline. Av studiepasientene hadde 

8 % av pasientene 9- årig grunnskole, 2 % hadde 10- årig grunnskole, 33 % hadde 1-2 årig 

videregående skole, 15 % av pasientene hadde artium, 23 % hadde høyskole eller universitet 

< 4 år, og 19 % hadde høyskole eller universitet > 4 år som høyeste utdanning. 

Økonomi  

For egen bruttoinntekt ved studieinklusjon oppga 33 % av studiepasientene å tjene mellom 

300 000 og 400 000 kr per år. 27 % oppga inntekt over 600 000 kr. 17 % tjente mellom 

500 000 og 600 000 kr, 8 % mellom 400 000 og 500 000 kr, og 15 % tjente mindre enn 300 

000 kr per år. For familiens samlede bruttoinntekt oppga 52 % av studiepasientene at deres 

husholdning tjente mer enn 600 000 kr til sammen.  

Arbeid-stillingsandel 

Før hjerteinfarktet arbeidet 79 % av pasientene i 100 % stilling og 21 % arbeidet i redusert 

stillingsandel. Av de som arbeidet i redusert stillingsandel anga 100 % av pasientene å arbeide 

i 50 % stilling eller mer. Årsaker til deltidsarbeid før hjerteinfarktet ble angitt å være 

følgende: 20 % etter eget ønske, 50 % anga at de ikke kunne arbeide mer grunnet sykdom, 10 

% anga å ha ansvar for barn eller foreldre, 10 % anga å ikke ha mulighet for fulltidsarbeid på 

arbeidsplassen, og 10 % mottok stønad. Ved 6 måneder arbeidet totalt 77 % i 100 % stilling 

og 23 % arbeidet i en deltidsstilling. Totalt 26 % av alle pasienter hadde endret stillingsandel. 

89 % oppga å ha samme arbeid eller samme arbeidsoppgaver som før, mens 11 % hadde 

endring i arbeidsoppgaver. Av de som hadde endring i arbeidsoppgaver oppga 33 % at 

årsaken til dette var direkte relatert til hjerteinfarktet, mens 67 % anga at det skyldes andre 

årsaker. I 75 % av alle tilfeller anga studiepasientene at arbeidsgiver hadde vært villig til å 

tilrettelegge arbeidet for de på arbeidsplassen, mens 25 % svarte at arbeidsgiver ikke hadde 

vært villig til dette.  Av de 23 % som arbeidet i deltidsstilling ved 6 måneder, anga 40 % av 

disse pasientene at de ikke kunne arbeide mer grunnet aktuell hjertesykdom, og 60 % anga at 

de ikke kunne arbeide mer grunnet annen sykdom. Pasienter i graderte stillinger hadde ulike 

kombinasjoner mellom deltidsstilling og sykemelding, eller andre former for trygdeytelser 

som uføretrygd, eller AFP. 
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Yrke/næring 

Ved studieinklusjon arbeidet 25 % av studiepasientene innen informasjon og kommunikasjon, 

13 % innen helse/ sosiale tjenester og undervisning, 13 % innen varehandel, reparasjon av 

motorvogner, og 12 % innen forsvar og offentlig administrasjon. 10 % arbeidet innen private 

tjenester, 6 % arbeidet innen transport og lager, finansiering/forsikring, eller overnatting og 

servering, 4 % innen industriarbeid, og 13 % innen eiendomsdrift/teknisk tjenesteyting og 

bygg/anlegg. 4 % arbeidet innen jordbruk, skogbruk og fiske. Ingen av studiepasientene 

hadde skiftet yrke etter 6 måneder.  

Sektor 

Ved studieinklusjon var totalt 31 % ansatt i offentlig sektor, 48 % i privat sektor, og 21 % var 

selvstendig næringsdrivende. Ved 6 måneder oppga 28 % å være ansatt i offentlig sektor, 61 

% i privat sektor, og 11 % var selvstendig næringsdrivende.  

 

Fysisk aktivitet i arbeidet og privat 

48 % av de som gjennomgikk et hjerteinfarkt hadde stillesittende arbeid før hjerteinfarktet, 15 

% anga at deres arbeid var fysisk krevende, og 37 % anga at arbeidet var begge deler. Etter 6 

måneder anga 61 % av studiepasientene at arbeidet nå var stillesittende, kun 7 % hadde fysisk 

krevende arbeid, og 32 % hadde begge deler. 

Ved 6 måneder anga 51 % av pasientene at de har deltatt på hjerterehabilitering. Av de 49 %  

som ikke var randomiserte til hjerterehabiliteringen, oppga 4 % av disse pasientene at de 

hadde deltatt i andre former for rehabilitering, 3 % hadde gått til fysioterapi, 21 % hadde 

drevet egen trening, og 21 % hadde ikke drevet noen form for fysisk trening i det hele tatt av 

ulike årsaker. 
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Tabell 8.1: Forskjeller mellom oppfølgingsgrupper ved studieinklusjon. Kilde: LM 

N=51 

Variabler 

Tradisjonell oppfølging 

N= 27 (53 %) 

Strukturert oppfølging 

N= 24 (47 %) 

Gjennomsnittsalder i år 

med 95 % konfidensintervall 

 

51,6 (48,9-54,4) 

 

54,0 (51,3-56,7) 

 

Kjønnsfordeling: 

menn/kvinner 

Andel gifte eller samboere 

 

 

N=24 (89 %) /N=3 (11 %) 

77 % 

 

 

N=22 (92 %) /N=2 (8 %) 

78 % 

 

Hjerteinfarkttype: 

NSTEMI 

STEMI 

 

85 % 

15 % 

 

 

86 % 

14 % 

 

Stillingsandel: 

Andel i 100 % stilling 

Andel i 50-100 % stilling 

Egen bruttoinntekt 

>300.000kr 

 

71 % 

29 % 

 

81 % 

 

 

79 % 

21 % 

 

86 % 

 

Sektor: 

Offentlig ansatt 

Privat ansatt 

Selvstendig næringsdrivende 

 

 

37 % 

48 % 

15 % 

 

 

26 % 

48 % 

26 % 

 

 

Utdanningsnivå: 

< 4 års utdanning 

>4 års utdanning, høyskole eller 

universitet 

 

 

78 % 

22 % 

 

87 % 

13 % 

 

Yrke: 

Informasjon og kommunikasjon 

Private tjenester 

Varehandel/rep.avmotorvogner 

Undervisning/helse og sosial 

Andre yrker 

 

 

26 % 

4 % 

11 % 

18 % 

41 % 

 

 

26 % 

22 % 

13 % 

4 % 

35 % 

 

Grad av fysisk aktivitet i 

arbeid: 

Stillesittende arbeid 

Fysisk krevende 

Begge deler 

 

 

 

45 % 

11 % 

44 % 

 

 

 

52 % 

17 % 

31 % 
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Tabell 8.2 Forskjeller mellom oppfølgingsgrupper etter 6.måneder. Kilde: LM 

N=51 

 

Variabler 

Tradisjonell oppfølging 

N=27 
Strukturert oppfølging 

N=24 

 

 

Andel i arbeid totalt  

 

 

93 % (25 av 27 pasienter) 

 

100 % (24 av 24 pasienter) 

 

Andel i 100 % stilling 

 

63 % 81 % 

 

Andel i 50-100 % stilling 

 

37 % 19 % 

 

Arbeidsgivers tilretteleggelse av arbeid 

 

73 % 77 % 

 

Gjennomsnittlig antall dager før man 

var tilbake i arbeid uansett 

stillingsprosent med 95 % 

konfidensintervaller 

 

*median verdi med 25-75 persentiler 

 

       49,3 (28,8-69,9) 

 

 

 

47,0*(21,0-56,0) 

33,1 (11,2-55,0) 

 

 

 

14,5*(11,8-54,5) 

 

Gjennomsnittlig totalt tapte dagsverk 

per person med 95 % 

konfidensintervaller 

 

*median verdi med 25-75 persentiler 

 

 

46,3 (27,1-65,5) 

 

 

40,0*(22,0-54,8) 

 

37,8 (14,3-61,2) 

 

 

18,5*(10,0-64,8) 

 

Gjennomsnittlig totalt antall 

sykemeldingsdager i løpet av siste 6 

måneder 

 

 

82,3  

 

 

66,6  

 

 

Samme stillingsprosent som før 

hjerteinfarktet 

 

 

71 % 77 % 

 

Deltagelse i alle former for fysisk 

trening inkludert hjerterehabilitering. 81 % 77 % 
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Sykefravær, oppfølgingsgruppe og kostnader  

Ved 6 måneder hadde totalt 96 % vært tilbake i arbeid uansett stillingsprosent. Differanse i 

gjennomsnittlig totalt tapte dagsverk per person mellom de to ulike oppfølgingsgrupper var 

8,5 (46,3-37,8) slik det fremkommer fra tabell 8.2, hvilket utgjør (8,5 x 2 600 kr per tapt 

arbeidsdag) 22 100 NOK per person. Differanse i median totalt tapte dagsverk per person var 

21,5 (40,0-18,5) hvilket utgjør (21,5 x 2 600 kr per tapt arbeidsdag) 55 900 NOK  per person.   

Sykefravær og kjønnsfordeling 

Fordelt på kjønn var gjennomsnittlig total sykemeldingstid for kvinner 99,8 dager, og for 

menn 71,1 dager. Median total sykemeldingstid var 100,5 dager for kvinner og 52,0 dager for 

menn. Gjennomsnittlig totalt tapte dagsverk per person var 61,8 for kvinner og 39,4 for menn, 

og median for kvinner var 56,5 og 33,0 for menn. Gjennomsnittlig antall dager til man var 

tilbake på arbeid i det hele tatt uten hensyn til stillingsprosent var 43 dager for kvinner og 41 

dager for menn. 

Sykefravær og hjerteinfarkttype  

I STEMI gruppen var gjennomsnittlig totalt tapte dagsverk per person 72,5 og i NSTEMI- 

gruppen 40,1 slik tabell 8.3 viser. Median totalt tapte dagsverk per person var 72,5 mot 29,5. 

For STEMI gruppen var det gjennomsnittlig 73 dager til man var tilbake på arbeidsplassen 

uansett stillingsprosent (median 73 dager), og 39 dager i NSTEMI gruppen (median 21 

dager).  

Sykefravær og fysisk aktivitet/hjerterehabilitering 

For pasienter som deltok i hjerterehabilitering tok det gjennomsnittlig 55 dager (median 47,5) 

før de var tilbake på arbeidet, og for de som kun drev egentrening tok det gjennomsnittlig 36 

dager (median 29 dager) før de var tilbake på arbeidet. For de som ikke drev noen form for 

fysisk trening var det gjennomsnittlig 16 dager (median 10 dager) før de var tilbake på arbeid 

uansett stillingsprosent. Gjennomsnittlig totalt antall tapte dagsverk per person var 49 (median 

38)  i gruppen som deltok ved hjerterehabilitering. For gruppen som ikke deltok i fysisk 

trening var gjennomsnittlig totalt tapte dagsverk per person 38 (median 9).  
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Sykefravær og sektortilhørighet 

I studien var selvstendig næringsdrivende sykemeldt totalt i 47,0 dager, privat ansatte i 56,0 

dager, og offentlig ansatte/arbeidstakere i 52,5 dager.  

Tabell 8.3: Gjennomsnittlig totalt tapte dagsverk per person fordelt på diagnosegrupper og 

studie oppfølgingsarm. Nasjonale tall (angitt i  ICPC) sammenlignet med egne 

studieresultater (angitt i ICD-10)  Kilde:LM/ NAV statistikk. 

Kode- 

system: 

 

ICPC 

Nasjonalt 2010 

Totalt 

Hjerteinfarkt 

K75 

ICD-10 

NSTEMI 

 

ICD-10 

STEMI 

ICD-10 

Tradisjonell 

Oppfølging 

Hjerteinfarkt 
 

 

STEMI+NSTEMI 

ICD-10 

Strukturert 

Oppfølging 

Hjerteinfarkt 

 

STEMI+NSTEMI 

Totalt tapte 

dagsverk/per.

person 

57,3* 40,1 72,5 46,3 37,8 

* tall hentet fra tabell 2.3.4 

9. Diskusjon 

9.1 Sammenligning av egne resultater med nasjonale tall, og tidligere utførte studier. 

Nasjonal sykefraværsstatistikk for 2010 viser at det er flest sykefravær for hjerteinfarkt totalt i 

aldersgruppen 50-59 år. Kjønnsfordelt viser tall fra 2011 at menn har høyere legemeldt 

sykefravær (6,7 %) enn kvinner (4,4 %) for hjerte-karsykdommer målt i prosent andel av tapte 

dagsverk totalt (40).  Egne studieresultater viser samlet gjennomsnittsalder på 53,0 år hvilket 

betyr at det gjenstår mange år av et yrkesaktivt liv før personen når pensjonsalder ved 67 år. 

Restarbeidsevnen er derfor svært viktig. Nasjonale tall viser at det er færre kvinner enn menn 

som får hjerteinfarkt i yrkesaktiv alder. I eget materiale er det en lavere kvinneandel enn 

menn som er randomisert i studien etter gjennomgått hjerteinfarkt hvilket kan tyde på det 

samme. 

Utdanningsgrad kan knyttes til forekomst av hjerteinfarkt. En meta-analyse viser at både lavt 

inntektsnivå og lavt utdanningsnivå isolert sett kan knyttes til høyere insidens av hjerteinfarkt 

(34). I egen forskningsstudie hadde kun 19 % høyskole eller universitet >4 år som høyeste 

utdanningsgrad.  Jeg har ikke funnet nasjonal statistikk til sammenligning. 
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I egen studie var rundt 25 % av alle pasienter sysselsatt i næringen informasjon og 

kommunikasjon. I  nasjonal sykefraværsstatistikk generelt har denne næringen derimot det 

laveste sykefraværet fordelt på alle diagnoser samlet. Nasjonalt er det samlet høyest 

sykefravær  i næringen helse og sosialtjenester. I egen studie utgjør denne næringen 13%. 

Nasjonal hjerteinfarktstatistikk viser at det er det er flest tapte dagsverk og 

sykefraværstilfeller etter hjerteinfarkt i næringsgruppen industri (15 %). Kun et mindre antall 

personer i egen studie arbeidet innen industri (4 %), jordbruk, skogbruk og fiske (4 %). Lav 

andel i sistnevnte næring sammenfaller delvis med nasjonale tall (0,8 %), men ikke funnet av 

den relativt høye andel av pasienter innen næringen informasjon og kommunikasjon. En 

potensiell forklaring kan være at det er relativt sett flere personer som arbeider innen denne 

næringsgruppen i Oslo der forskningsstudien har vært utført, enn på landsbasis. Det er 

imidlertid interessant at ingen i studien hadde skiftet yrke etter gjennomgått hjerteinfarkt målt 

ved 6 måneder. En forklaring kan være at det er for kort observasjonstid, men det faktum at 

de fleste var tilbake i arbeid kan tyde på det motsatte.  I 25 % av tilfellene ble det angitt at  

arbeidsgiver ikkje hadde vært villig til å tilrettelegge forholdene for den sykemeldte på 

arbeidsplassen, og dette anses som et viktig potensial for forbedring. 

Nasjonalt er det  store forskjeller i legemeldt sykefravær mellom ulike sektorer og statistikken 

viser at det er flest sykefraværstilfeller etter hjerteinfarkt i gruppen privat sektor/offentlig 

næringsvirksomhet, hvilket utgjør 73 % av totalt antall sykefraværstilfeller etter hjerteinfarkt.  

Hjerte-kar sykdommer utgjør en relativt større del av sykefraværet blant selvstendige 

næringsdrivende menn enn for lønnsmottakere (50). En nasjonal rapport viser at 

gjennomsnittlig sykefravær er lengere hos selvstendig næringsdrivende enn for 

lønnsmottakere, og at mannlige selvstendig næringsdrivende har høyere sykefravær enn 

lønnstakere i motsetning til kvinner (50).  I egen forskningsstudie arbeidet de fleste i privat 

sektor eller var selvstendig næringsdrivende ved studie inklusjon, mens andel av selvstendige 

næringsdrivende var nesten halvert etter 6 måneder.  Det er interessant at en relativt høy andel 

studiepasienter arbeidet innen privat sektor, eller var selvstendig næringsdrivende før de fikk 

hjerteinfarkt. Det kan være at arbeidsform, ansvar og stressnivå er høyere i disse sektorene i 

kraft av drift av egne firmaer, eller at det kan knyttes til spesielle personlighetstyper og 

levesett slik at samlet risiko for hjerteinfarkt øker. Økonomisk sett vil man kunne anta at det 

ville foreligge økonomiske insentiver for selvstendig næringsdrivende for raskest mulig 

jobbretur utifra manglende økonomisk inndekning i fravær av arbeidsgiverperiode, med 

mindre de er dekket av gunstige  private forsikringsordninger som sikrer økonomisk tap. 
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Nasjonale tall fra 2011 viser forskjeller i sykemeldingsgrad og form, også innen samme ICPC 

diagnose, og at gradert sykemelding er økende innen tilstander som krever rehabilitering, som 

hjertelidelser. Det er ønskelig med økt bruk av gradert sykemelding. Imidlertid øker lengden 

på sykefraværstilfellet ved bruk av gradert sykemelding etter hjerteinfarkt. I 2010 var 

gjennomsnittlig sykefravær nasjonalt målt i tapte dagsverk totalt per person etter hjerteinfarkt 

etter fylkesfordeling på 57,3 (tabell 2.3.4). I 2011 utgjorde ikke gradert sykefravær etter 

hjerteinfarkt 35,5 tapte dagsverk per tilfelle, mens gradert sykefravær utgjorde 60 tapte 

dagsverk per tilfelle (NAV). Samme år var det gjennomsnittlige totale sykefraværet (alle 

diagnoser samlet)18 tapte dagsverk per tilfelle (NAV). Ut i fra disse beregninger er det 

rimelig å anta at sykefraværslengde også kan korreleres til hjerteinfarkt type. Klinisk kan det 

tenkes at mindre hjerteinfarkt av typen NSTEMI vil kunne medføre lavere sykefravær enn 

større hjerteinfarkt av typen STEMI. Denne informasjonen fremkommer ikke i Nasjonal 

statistikk fra NAV som kun baseres på ICPC koden K75 alene. For å se nærmere på mulig 

sammenheng mellom hjerteinfarkttype og variasjon i sykefravær, ble hjerteinfarkt inndelt i 

STEMI og NSTEMI i egen forskningsstudie slik tabell 8.3 viser. Ingen pasienter hadde 

komplikasjoner til hjerteinfarktet som skulle ”forsvare” et større sykefravær. Ut i fra disse 

observasjoner anses det viktig å kunne differensiere sykefraværet etter hjerteinfarkt etter ulike 

hjerteinfarkttyper. Det etterlyses derfor bruk av ICD-10 koder i nasjonal hjerteinfarktstatistikk 

for å få frem disse opplysningene.  

9.2 Styrker og svakheter ved utført forskningsstudie 

Studiens styrke var at alle pasienter fikk oppfølging av en og samme kardiolog. Imidlertid var 

det flere svakheter. Antall studie pasienter var for lite slik at estimatene ble usikre, og førte til 

at eventuelle signifikante forskjeller mellom de to ulike oppfølgingsgrupper ikke kunne 

påvises. Sykefraværsdata er i seg selv skjevfordelte data og gjennomsnittlig sykefravær kan 

derfor bli høyere i materialer med skjevfordeling med ekstremverdier (outliers) slik jeg fant  i 

mitt materiale der to pasienter hadde vært sykemeldt totalt i 6 måneder sammenhengende av 

ulike årsaker som ikke var hjerteinfarktrelatert. I små datamaterialer er det derfor mer korrekt 

å se på totalt sykefravær målt i median varighet. Utover sykefraværsdata var kjønnsfordeling 

og sektortilhørighet også skjevfordelte data. Det var langt flere menn enn kvinner som 

inngikk i studien, og de fleste studiepasienter var selvstendig næringsdrivende eller ansatt i 

privat sektor. Studien var videre ikke blindet, og ikke alle pasientene deltok i 

hjerterehabilitering eller i andre treningsformer som igjen kan gi ulikheter i  sykefravær. Det 
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var heller ingen standardisert sykemeldingsform for de pasienter som var randomisert til 

ihjerterehabilitering da noen var 100% sykemeldt, andre gradert sykemeldt. 

Det ble utført en kostnadsevaluering i studien som kan belyse et fremtidig mulig potensial for  

å kartlegge samfunnsøkonomisk innsparing i form av kortere sykefravær ved å følge et 

strukturert oppfølgingsprogram. Det er imidlertid svakheter i kostnadsestimatet grunnet dels 

for lite datamateriale, og dels ufullstendig totalt kostnadsestimat. Lønnsutgifter til  kardiolog 

var  ikke inkludert i kostnadsestimatet, eller i motsatt tilfelle innspart fastlege lønn ved at 

kardiolog selv tar oppfølgingsansvaret for den strukturerte oppfølgingsgruppen de første to  

ukene. Det kan og tenkes en potensiell betydelig kostnadseffekt  i at sykefravær kan  

reduseres ved bruk av kardiolog, slik at lønn til kardiolog kan inntjenes på lang sikt ved at 

pasienter kommer raskere tilbake til arbeid. En stor svakhet i studien var at samlet 

pasientoppfølging først var etter 6 måneder, hvilket er alt for lang tid da flere pasienter i 

mellomtiden var blitt sykemeldte av andre årsaker. Gjennomsnittlig totalt tapte dagsverk per 

person vil derfor kun reflektere det totale samlede sykefravær av alle årsaker i løpet av 6 

måneder, og ikke bare det isolerte sykefraværet relatert til hjerteinfarktet. Bosted burde ha 

inngått som en viktig variabel i studieprotokollen for å kartlegge mulige forskjeller i 

sykefravær knyttet til ulik tilgjengelighet i helsetjenestetilbud, inkludert fastlegepraksis.  

10. Konklusjon 

Formålet med masteroppgaven har vært å fokusere på sykefravær etter hjerteinfarkt, og belyse 

ulike faktorer som er viktige for å kunne oppnå raskest mulig jobbretur. Egen utført 

forskningsstudie med 51 pasienter viser at 100 % som deltar i strukturert oppfølging er tilbake 

i arbeid uansett stillingsprosent målt ved 6 måneder, men at funnet ikke er signifikant 

forskjellig fra dagens tradisjonelle oppfølging. En pågående større forskningsstudie med flere 

pasienter vil kunne svare på dette.  Spørsmålet er da om det bør innføres en nasjonal 

anbefaling for denne pasientgruppen for å sikre lik oppfølging, hvilket kan være både 

medisinsk og samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
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