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Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023 – Innspill fra 
ASD 

Det vises til kopi av brev fra Finansdepartementet av 3. juni 2020 med vedlegg. Arbeids- og 

sosialdepartementet vil ikke avgi noen offisiell høringsuttlelse, men ønsker å formidle 

følgende redaksjonelle innspill av mer teknisk oppdaterende karakter til Forslag til nasjonalt 

program for offisiell statistikk 2021-2023: 

 

I forslagets kapittel 5 under beskrivelsene av statistikkområdene vises det til at enkelte 

utviklingsoppgaver i programperioden omtales, fortrinnsvis der det allerede foreligger 

konkrete planer om nye eller endrede statistikker. ASD ønsker å gjøre oppmerksom på 

følgende allerede igangsatte utviklingsoppgaver under omtalte statistikkområder, som vi ber 

om at tilføyes i programmet: 

1. Et pågående utviklingsprosjekt "Overordnet forum for statistikk på arbeidsulykker og 

yrkessykdom" er igangsatt av SSB under 5.7 Helse, og bør omtales. Forumet og 

prosjektet følger opp EU/EØS-forpliktelsene vedr rapportering av arbeidsulykker, jf 

fordning EU/349/2011 og EF/1338/2008. Forumet ble etablert av SSB som et 

samarbeidsforum mellom SSB, NAV samt sentrale myndigheter på det forebyggende 

helse, miljø og sikkerhetsområdet. SSB har i samarbeid med forumet igangsatt et 

pågående nødvendig forbedringsarbeid for å utvikle arbeidsulykkesstatistikken både 

mht omfang og kvalitet, slik at den reelt sett skal tilfredsstille både standarder og 

kvalitet iht de nevnte EU- forordningene, samt kunne være et egnet og godt 

dokumentasjonsgrunnlag i det ulykkesforebyggende arbeidet i norsk arbeidsliv og for 

aktuelle myndigheter. 

 

2. En tilsvarende pågående utviklingsoppgave under 5.7 Helse – Dødsårsaker: Det har 

over flere år vært jobbet systematisk og i samarbeid mellom folkehelseområdet og 
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Side 2 
 

arbeidsmiljøområdet med å understreke betydningen av å utvikle og forbedre aktuelle 

helseregistre for å forbedre data- og kunnskapsgrunnlaget for 

arbeidsmiljømyndighetenes forebyggende virksomhet. Herunder spesielt forbedringer 

av dødsårsaksregisteret og -statistikken, mht død forårsaket av og i tilknytning til 

arbeid. Status ved overgangen til e-DÅR er at arbeidsmiljømyndighetene har henstilt 

helsemyndighetene om at det fortsatt skal være mulig å angi «arbeidsrelatert 

sykdom» som dødsårsak, samt at rubrikken for" yrke" må bli med videre. Dette 

gjelder også muligheten for å angi «yrkesulykke»/«arbeidsulykke» ved 

ulykkesdødsfall. Det må videre sikres tilstrekkelig kvalitet på disse opplysningene og 

dataene.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Grethe Karila (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Pål Rolland 

rådgiver 
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