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Arbeid og Helse

• Samfunns perspektiv
- Samfunnsøkonomi
- IA avtalen / Raskere tilbake

• Helse perspektiv
- Helsefremmende
- Forebyggende
- Reparerende



Nasjonalformuen



Samfunnsøkonomi

Årlige utgifter for 
Muskel- og skjelett skader, 
sykdommer og plager

• Fravær fra arbeid 
30-34 milliarder 

• Trygdeutgifter
25 milliarder

• Helsetjenesten
14 milliarder



Arbeid og Helse

• KUNNSKAPSGRUNNLAG

• PRAKSIS



Trening

•Hadde 61 trenings-økter (mot 3 og 8) 

•Gjorde det ganske bra 

•Fornøyd med behandling 

Hvile

•Mest og lengst vondt 

•Flest sykedager 

•Minst fornøyd 

Arbeid

•Færrest sykedager 

•Minst vondt 

•Best livskvalitet 

• Malmivaara et al. 1995, N Engl J Med 



1995 til 2003

• Østfold-rygg

• Vestfold-rygg

• Sørlands-rygg

• Bergen-rygg

• RTW som effektmål

• Tverrfaglige Ryggpoliklinikker





Arbeid og Helse

• Waddel og Burton (2006)

• Carol Black (2008)

• Van der Noordt (2014)

• Kunnskaps-senteret (2015)

• Retningslinjer



Arbeid er bra for helse

Syke og personer med 
funksjonsnedsettelser bør gis 
bistand til å få eller beholde 
arbeid, fordi det:
• virker terapeutisk, helende og 

rehabiliterende
• gir bedre helse og reduserer 

sannsynligheten for varige 
funksjonsnedsettelser

• forbedrer livskvalitet og 
velvære

• arbeidsløse gjenvinner helse 
når de får seg jobb

(Waddel & Burton 2006) 



Ny kunnskap

Å være i arbeid er viktig for 
helse



Bekreftet av 
kunnskaps-
senteret i 2015

Å være i arbeid kan gi 

positive effekter 

på helse.



Arbeid og Helse

• OECD rapporter (2013 og 2015)

• «Arbeid og helse» - Strategiplan (2016)

• «HelseIArbeid»konsept



• Rapport avgitt fra et utvalg
med representanter fra

AVdir og Hdir

• Vedtatt i begge
direktoratenes ledelse

• Vedtatt av de respektive
departementer 2016

Felles strategi for arbeid 
og helse 



HelseIArbeid – anbefalinger 

• Det anbefales å etablere et nasjonalt konsept med navnet: 
HelseIArbeid

• Konseptet anbefales å inkludere to elementer

1. Et tiltak med forebyggende og helsefremmende informasjon 
til alle på arbeidsplassen med fokus på vanlige 
muskel/skjelett- og / eller lettere psykiske helseplager

2. Et tiltak med rask tverrfaglig arbeidsfokusert 
utredning/avklaring 



Arbeid og Helse

• KUNNSKAPSGRUNNLAG

• PRAKSIS



Psykisk

Arbeid

Muskel/skjelett
Psykisk

Arbeid

Muskel/skjelett



SUKSESS-KRITERIER (OECD)

• TIDLIG INTERVENSJON

• RASK OG HELHETLIG AVKLARING

• TJENESTE – SAMHANDLING

(Helse – NAV – Arbeidsplass / Skole )

• ARBEIDSPLASSEN / SKOLE

• KONTINUITET



Utfordringer

• Sekvensiell

• Regelverk

• Takster

• Mangler felles dataverktøy

• Kommunikasjon (språk/kultur)



Utfordringer 

• Utdanning

• Forskning

• Nasjonal Fagråd



Veien videre

Mål: Sektor-overgripende samhandling

▪ Samhandling mellom MS og P ressurser

▪ Samhandling mellom Helse- og NAV ressurser

▪ Samhandling med arbeidsplassen/skole

▪ Individ og Systemnivå

▪ Etablere samarbeidsarenaer for aktørene som er
involvert i sykefravær/arbeidsnærværs arbeidet



TAKE HOME MESSAGE

• ARBEID KAN BIDRA TIL RYGGHELSE

• KREVER NYE SAMARBEIDSRUTINER

• STOR NYTTEVERDI   (INDIVID/SAMFUNN)



Takk for oppmerksomheten !


