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Lov om Folketrygd 

I: Kapittel 1–2: Formål, definisjoner, medlemskap mv. 
 
II: Kapittel 3: Pensjonspoeng og beregning av pensjoner 
 
III: Kapittel 4: Ytelser ved arbeidsløshet 
 
IV: Kapittel 5–13: Ytelser ved sykdom m.m. 
 
V: Kapittel 14–18: Ytelser på grunn av familiesituasjon 
 
VI: Kapittel 19: Ytelser ved nådd pensjonsalder 
 
VII: Kapittel 20–22: Forvaltningsmessige bestemmelser  
 
VIII: Kapittel 23–24: Finansielle bestemmelser 
 
IX: Kapittel 25–26: Avsluttende bestemmelser 
 

1967 - 2017 

Velferdssystemet består av både  
grove og finmaskede sikkerhetsnet 
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Relevans for folkehelse?  

The most powerful determinants of health  

are social gradients.  

Marmot 2004    

 

Work is the most effective means  

to improve the well-being and health  

of people, their families and their communities 
Waddell and Burton 2006   

 

Kunnskapsgrunnlaget 

 

NAV 

NAV Kontaktsenter 

NAV Hjelpemidler 

NAV Familie- og  

pensjonsytelser 

NAV Kontroll 

NAV Klageinstans 

NAV Fylke, med  

spesialenheter 
 

For eksempel 

ALS, ARK 

NAV-kontor 

i kommuner  

og bydeler 

NAV Innkreving 

NAV Økonomi  

pensjon 

NAV Økonomi  

stønad 

 NAV Økonomitjeneste  

Arbeids- og velferdsdirektoratet  

NAV Arbeid og  

ytelser 

Arbeids- og 

tjenestelinjen 
Ytelseslinjen Økonomilinjen 

 
Partnerskap  

med 
426 kommuner 

 

Et veiledende prinsipp 
Inngangsporten til helsevesenet går via fastlegens kontor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inngangsporten til NAVs tjenester går via det lokale NAV 
kontoret  

Min kloke kollega som er  

erfaren fastlege og fersk ROL sier:  

  
”Det tar like lang tid å skrive  

en dårlig erklæring  

som å skrive  

en god erklæring” 
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Inger 
 Kvinne 55 år gammel. Hjelpepleier sykehjem 80% (pleie). Gift, en voksen datter. 

Langvarige generaliserte muskel- og skjelettsmerter.  

Hofteartrose høyre side. Totalprotese. Vedvarende plaget med smerter og stivhet i 
hø hofte.  

Flere sykmeldinger – gradert og tidvis full SM. 

Rehabiliteringsopplegg gjennomført, godt samarbeid mellom pasient, fysioterapeut 
og fastlege.  

Noe lokal behandling. Lett organisert trening. Mestringsorienterte samtaler hos 
fysioterapeut med trening i kognitiv terapi. Medisiner: NSAIDs, paracet ved behov 

Det siste året: 

Vår: Datter alvorlig syk (slag). Dette medfører økt belastning/omsorgsbyrde for 
pasienten 

Høst: Inger beskriver økte plager når hun er på jobb og ønsker å søke om 
arbeidsavklaringspenger (AAP).  

 

Summe oppgave:  Er arbeidsevnen nedsatt?  
 

 

Skal vi be om tilleggsopplysninger?  

Medikamentelt behandlet og velregulert hypertensjon. 
Utredet for stoffskifteproblemer. Målt grenseverdier av 
TSH. Ikke medikamentelt behandlet, men kontrolleres 
halvårlig. Høyre overarmsbrudd etter bilulykke i 2010, 
ingen sekveler. Appendektomert i 2008. 
(29 ord) 
  
Sover dårlig pga. smerter. Konsentrasjons- og 
hukommelsesproblemer hemmer daglig fungering. 
Glemmer ord og faller ut av samtalen. Klarer å gå kortere 
avstander (maks 300 meter) før hun må hvile.  
(29 ord) 
 

Trondheim 

Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU 
 

DIAGNOSE 

FUNKSJONSEVNE 

 
 

ARBEIDSEVNE 
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Inntektsevne Smerte og funksjon?  

Sykmeldingsdiagnosen versus 
helseopplysninger fra deltakerne 

  

Chalder fatigue scale    **Short Form-8 (Smertespørsmål)    *** Hospital Anxiety and Depression scale 
 

Hara et al, Disability and Rehabilitation, 2018 
 

Funksjonsvurderings ABC  

1. PLUSS og MINUS: Beskriv både begrensninger OG ressurser 

 

2. BIOPSYKOSOSIAL: fysisk, psykisk/mental og sosial fungering  

 

3. TIDSPROFIL: beskriv funksjonsevnens tidsforløp (gjennom en dag, en uke, en måned, etc) 

 

4. TEMPO 

 

5. TRIGGERE: Situasjonsbestemt? Andre utløsende faktorer? 

 

6. NÅ-tidige opplysninger   

 

7. OBSERVASJONSGRUNNLAG (en time på poliklinikken, 3 år som fastlege, 4 ukers rehabilitering) 

 

8. SKILLE din faglige VURDERING fra individets EGENRAPPORT. Ta med begge deler.  

 

 
 Beskriv hvordan arbeidsevnen påvirkes av funksjonsnivået 

 
 
 
 
 

Funksjonsvurdering  

• AVGRENS til det du som fagperson kan si noe om. Usikkerhet er helt 
greit, men husk å angi dette.  
 

• Fastlegens/behandlingsansvarliges totalvurdering av helsens 
innvirkning på funksjon er viktig. Dette er EN viktig puslespillbrikke 
ved avklaring av arbeidsevne. Brukes helhetlig sammen med annen 
dokumentasjon når NAV konkluderer vedrørende arbeidsevnen. 
 

• Vurder om det er behov for å supplere funksjonsvurderingen (f.eks 
en nevropsykologisk utredning ved mistanke om kognitiv svikt, en 
fysioterapeuts vurdering ved muskel-skjelett plager). Kom gjerne 
med forslag til hvordan manglende funksjonsopplysninger kan 
innhentes.  
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Hysnes

Normal

Eksempel:  
Langtidssykmeldte som er 

henvist til arbeidsrettet rehabilitering ved Hysnes Helsefort. 
Svar på Norsk Funksjonsskjema  

(5 pkt skala der høy skår angir dårlig funksjon). 

Stafettpinnen som overleveres 

Observasjonsgrunnlag Observasjonsgrunnlag 

Momenter - nedsatt arbeidsevne  

Nedsatt  
arbeidsevne? 

Helse 

Arbeids- 
muligheter 

Alder 

Ønsker 

Evner 

Interesser 

Utdanning 

Yrkes- 
bakgrunn 

Nåværende  
arbeidsgiver 

Hjemstedet 

Andre steder 

 
SUMMEOPPGAVE 

 

Skriv en epost til meg 

karen.w.hara@ntnu.no 

Velg en gruppeleder som noterer!   
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Gi gode råd til NAV om hva som 
bør være med i en helhetlig  

funksjonsvurdering. 
 

Hvordan kan du/dere bidra fra 
eget ståsted?   

Kontaktsenter 

Gir generell informasjon om  

etatens tjenester, og svarer  

på spesifikke spørsmål 

 

Ett felles telefonnummer til NAV for hele landet: 55 55 33 33  

 

Eget telefonnummer for leger og arbeidsgivere: 55 55 33 36 

 

65 prosent av innringerne får svar innen 30 sek. 

 

Tema for presentasjonen 34 

Faglig veileder for sykmeldere 
Diagnosespesifikke anbefalinger for 
sykmelding 
 
 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder/seksjon?Tittel=diagnosespesifikke-anbefalinger-for-sykmelding-1398
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder/seksjon?Tittel=diagnosespesifikke-anbefalinger-for-sykmelding-1398
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder/seksjon?Tittel=diagnosespesifikke-anbefalinger-for-sykmelding-1398
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder/seksjon?Tittel=diagnosespesifikke-anbefalinger-for-sykmelding-1398
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder/seksjon?Tittel=diagnosespesifikke-anbefalinger-for-sykmelding-1398
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Infomasjonskilder:  

Elbok i arbeidsmedisin: http://arbeidsmedisin.net 

 

Veileder for sykmelder 

 

Cochrane Insurance Medicine: 3 nyhetsbrev per 
århttp://cochrane.us11.list-
manage.com/subscribe?u=7f2f51d9b45535aed49ecd
198&id=f4dc299ff4 

 

 

Felles strategi for arbeid og helse  

 

Rapport avgitt fra felles 
arbeidsgruppe AVDIR og 
HDIR 2015 

 

Felles strategi med 
utgangspunkt i rapporten 
2016 

 

 

 

Læringsutbyttebeskrivelsene skal være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Etter  

fullført helse og sosialfagutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:  

Kandidaten: 
1) kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.  

2)  har kunnskap om inkludering, likestilling og ikkediskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og 
livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten 
bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.  

3)  har relasjons, kommunikasjons og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forsta ̊ og 
samhandle med brukere, pasienter og pårørende. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter og 
pårørende og relevant personell som er i lærings, mestrings og endringsprosesser.  

4)  kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og 
initiere slik samhandling.  

5)  har kunnskap om og forholder seg til helse og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse og 
velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse. Kandidaten skal ogsa ̊ kjenne til samers 
rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.  
 

§2 Felles læringsutbyttebeskrivelser i langversjon 

1/3 av stats-

budsjettet 

Tjenester  

til 2,8 mill.  

mennesker 

60 ulike stønader 
og ytelser 

Tjenester mot 
arbeid 

Sosiale tjenester 

 
 
Dette er NAV 

 

«Fra vugge til grav» 

http://arbeidsmedisin.net/
http://cochrane.us11.list-manage.com/subscribe?u=7f2f51d9b45535aed49ecd198&id=f4dc299ff4
http://cochrane.us11.list-manage.com/subscribe?u=7f2f51d9b45535aed49ecd198&id=f4dc299ff4
http://cochrane.us11.list-manage.com/subscribe?u=7f2f51d9b45535aed49ecd198&id=f4dc299ff4
http://cochrane.us11.list-manage.com/subscribe?u=7f2f51d9b45535aed49ecd198&id=f4dc299ff4


20.01.2019 

8 

Utviklingen over tid 

44 % 
25 % 

6 % 

7 % 

18 % 

Årsaker til sykefravær 

Kvinner har nesten dobbelt så høyt 
sykefravær som menn. 

Kvinner Menn 

Legemeldt sykefravær i 4. kvartal 2017. Diagnoseoversikten viser tapte 
dagsverk i prosent, fordelt på hovedgrupper av diagnoser.  

Muskel/skjelett-
lidelser 

Muskel/skjelett-
lidelser 

Psykiske lidelser Psykiske lidelser 

Svangerskap 

Luftveier 

Annet 

Fordøyelses- 
organer 

Luftveier 

Annet 

34 % 

22 % 

29 % 

6 % 

8 % 

Utfordring:   

smerte 

Er dette sykdom? Innvirkning på arbeidsevne? 

 

 

Takk for oss!  


