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Programmet ”Forsøksvirksomhet i trygdesektoren – samarbeid mellom trygdeetaten og 
arbeidslivet for å forebygge og redusere sykefraværet” (Forsøksvirksomheten) 
presenterer, inndelt etter intensjonsavtalens delmål, status for følgende prosjekter: 
 
Delmål 1: 

• Prosjekt Egenmelding i Kristiansand - et kontrollert forsøk med utvidet rett til 
egenmelding og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 

• FriskBuss - arbeidsmiljø i bussbransjen 
• Redusert sykefravær og utstøting i sykehus (RUSS) 
• De unge uføretrygdede - hvem er de og hvor kommer de fra? 
• Prosjekt ”IA-dialogen” 
• Utprøving av ”gult kort” som tiltak for redusert sykefravær i arbeidslivet 
• Når arbeidstakere ytrer seg kritisk - en pilotstudie av et utvalg medarbeideres 

erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren 
 
Delmål 2: 

• En helt vanlig jobb - en studie av utviklingshemmedes muligheter til ordinært 
arbeid 

• Veien inn i arbeidsmarkedet - en feltstudie av hvordan unge personer med 
funksjonshemming nærmer seg arbeidslivet, og ulike aktørers rolle i denne 
prosessen 

• Unge fysisk funksjonshemmede i arbeid 
• Arbeidstakere og arbeidssøkere med lese-/skrivevansker 

 
Delmål 3: 

• En jobb å eldes med - en studie av faktorer som påvirker turnover og sykefravær 
blant ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren 

• Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen - en studie 
av sammenhengen mellom offentlig politikk, seniortiltak på virksomhetsnivå og 
tidlig avgang blant eldre arbeidstakere 

 
Dessuten:  
Norske arbeidsgivere og ikke-vestlige innvandrere: Hvem får hvilken praksisplass? 
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Delmål 1 
 
 
Prosjekt Egenmelding i Kristiansand - et kontrollert forsøk med utvidet 
rett til egenmelding og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver  
Prosjektansvarlig: Kristiansand kommune 
Evalueringsansvarlig: NTNU, UiT og SINTEF 
Prosjektperiode: 2002 – 2004 
www.kristiansand.kommune.no 
 
Om prosjektet 
Hensikten med prosjektet er å redusere sykefraværet. Ved hjelp av utvidet bruk av 
egenmelding vil en søke å bevisstgjøre og styrke det gjensidige ansvaret mellom arbeidstaker 
og arbeidsgiver for å bedre arbeidsmiljøet og redusere utfall fra arbeidslivet. Samtidig ønsker 
en å oppnå at arbeidstakere opplever større mestring av arbeidets krav og at arbeidsgiver 
oppnår større stabilitet i arbeidsstokken. Prosjektet omfattet ca 6000 personer. 
 
Hovedinnholdet i forsøket har vært å  overføre fraværs-/nærværsdiskusjonen fra møtet 
mellom lege og pasient til et formalisert og avtalt møte mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. 
Utredning og behandling av sykdomsplager er et forhold mellom lege og pasient. Men studier 
har vist at hvorvidt plagene er forenlig med arbeid er en beslutning som ligger hos 
arbeidstaker, og da i dialog med arbeidsgiver. Forsøket innebar også at arbeidstakere og 
arbeidsgivere skulle ta et større ansvar for ansattes helse.  
 
Rent praktisk bygger forsøket på en vesentlig utvidelse av retten til egenmeldt fravær. Dette  
gir den enkelte arbeidstaker ansvaret for å vurdere behovet for fravær fra jobben når en er syk. 
I forsøkperioden fikk ansatte rett på inntil 50 egenmeldingsdager fordelt på inntil 10 perioder 
per år. Samtidig ble det utarbeidet en mal for strukturert oppfølging fra arbeidsgiver. Denne  
vektlegger arbeidsgivers ansvar for å legge til rette for at arbeidstakere med uhelse kan være 
på arbeid om de ønsker og kan. Leder skulle kontakte arbeidstaker etter fem dager, 15 dager 
osv ved fravær. I  samtalen med den sykmeldte skal man drøfte ønsker, behov og muligheter 
for tilrettelegging av en arbeidssituasjon med redusert belastning.  
 
Ved hver enkelt arbeidsplass skulle det utarbeides en oversikt over de oppgaver/tiltak 
arbeidsplassene rår over, blant  annet i form av alternative gjøremål for ansatte med redusert 
funksjons- eller yteevne. Denne oversikten skulle hver arbeidsplass utarbeide i form av å 
beskrive arbeidsoppgaver, aktiviteter eller støttetiltak som kunne iverksettes ved ulike grader 
av arbeidsuførhet. Hensikten var at når en arbeidstaker ikke klarte sine oppgaver på grunn av 
helseplager, så skulle det foreligge et kjent sett med alternative oppgaver som vedkommende 
kunne gå inn i. 
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Egenmeldingsordningen modererte spillereglene for fraværshandtering. Legens rolle som 
”fraværspoliti” ble tonet ned. Den ansatte fikk større frihet og større ansvar for å styre eget 
fravær. Arbeidsgiver ble pålagt å følge opp den som var borte fra jobb, og å legge til rette for 
at vedkommende kunne opprettholde arbeidsforholdet dersom helseplagene tilllater det. 
Sammen fikk arbeidstaker og arbeidsgiver et ansvar for, gjennom et aktivt samarbeid, å 
tilpasse arbeidsoppgaver for arbeidstakere med redusert yteevne. Hypotesen var at større 
ansvar for fravær overført til den enkelte arbeidstaker, og det formaliserte samarbeidet med 
arbeidsgiver, skulle bidra til økt trygghet og trivsel på arbeidsplassen. Dette skulle også lette 
tilbakevendingen til vanlig arbeid når helsen igjen ville gjøre det mulig. De nye rollene i 
sykefraværsarbeidet innebar at: 
 
Den ansatte 

• måtte ta større ansvar for sitt fraværsbehov 
• måtte selv vurdere når man igjen var arbeidsfør 
• måtte vurdere behovet for legehjelp etter plagene og ikke etter behovet for 

sykemelding 
• måtte selv vurdere graden av belastning og type arbeidsoppgaver i forbindelse med 

selvbestemt graderte sykmelding eller aktiv sykmelding. 
 
Arbeidsgiveren 

• måtte delta i tilrettelegging av oppgaver og tiltak på generelt grunnlag og i dialog med 
den enkelte sykmeldte 

• måtte etablere ordninger for aktiv oppfølging av sykmeldte 
• måtte bidra aktivt til å sikre et tillitsfullt samarbeidsklima i forbindelse med 

sykmelding 
 
Oppsummert så førte forsøket til en endret rollefordeling. Den ansatte fikk større ansvar for å 
vurdere egen helse i forhold til arbeidsoppgavene, om hun kunne gå på arbeid med 
tilrettelegging og når hun kunne returnere etter fravær. Arbeidsgiveren fikk en aktiv rolle i en 
formalisert oppfølging. Arbeidsgiver skulle ta kontakt etter visse fraværstider og følge opp 
alle som er fraværende på grunn av sykdom, egenmeldt eller legemeldt. Arbeidsgiver skulle 
også lage utvidete rapporteringsoppgaver av alle typer fravær og tiltak. 
 
Noen erfaringer 
En utvidet rett til egenmeldt fravær gir i seg selv ingen garanti for redusert sykefravær. 
Analyser av fraværsutviklingen viser imidlertid at totalfraværet sank når det egenmeldte 
fraværet gikk opp. Totalfraværet i forsøkskommunen var stabilt i forsøksperioden, mens det 
økte i landet ellers.   
 
For kortvarige fravær viser forsøket at utvidelse av egenmeldingsordningene vil kunne 
forkorte disse, samtidig som det vil kunne frigjøre legeårsverk og redusere andre helseutgifter. 
Erfaringene taler for at det tar tid til modning og tilvenning før retten til egenmelding benyttes 
ut over en uke. 
 
Forsøket styrker hypotesen om at dialog på arbeidsplassen har effekt på fravær.  Fraværet 
gikk ned der det var vanlig å gjennomføre samtaler. Men uforutsigbarhet i gjennomføring av 
dialog synes ikke ha gunstig effekt på fravær. Innføring av oppfølgingsordninger med 
fraværsamtaler bør derfor knyttes til evne og vilje til forutsigbarhet til å  gjennomføre 
samtalene.  
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I løpet av forsøksperioden økte andelen som mente lederne gjorde en god jobb for å ivareta 
ansattes helse. Samtidig syntes færre det var vanskelig å ivareta egen helse i 
arbeidssituasjonen. Klart flere mente de fikk god oppfølging i forsøkskommunen, enn i 
kontrollkommunen.  
 
Forsøket viste at implementering av ny og tettere oppfølging av sykmeldte på arbeidsplassen 
er krevende. Forsøket viste også at to års tett oppfølging ikke er tilstrekkelig til at nye mønstre 
har satt seg. Fraværutvikling hos de yngste bør følges med spesiell interesse.  
 
 
 
FriskBuss – arbeidsmiljø i bussbransjen 
Prosjektansvarlig: Transportbedriftenes landsforening 
Evalueringsansvarlig: Transportøkonomisk institutt 
Prosjektperiode: 2002-2006 
www.friskbuss.no 
 
Om prosjektet 
Transportbransjen har høyt sykefravær og lav avgangsalder. Arbeidsgiver- og 
arbeidstakersiden har tatt initiativet til et felles prosjekt. Hovedhypotesen i prosjektet er at 
tiltak som forbedrer arbeidsmiljøet i kollektivtransporten vil føre til mindre sykefravær, lavere 
antall uføretrygdede og mindre utstøting fra sjåføryrket. Dette vil igjen legge grunnlag for 
lavere bedrifts- og samfunnsøkonomiske kostnader.  
 
Prosjektets hovedmål er: 

1. Å forebygge og redusere sykefraværet i bransjen. 
2. Å bidra til å heve den reelle pensjonsalderen i bransjen 
3. Å bidra til økt medvirkning på arbeidsplassen der de ansatte blir inkludert og involvert 

i sentrale beslutningsprosesser. 
 
For å oppnå dette vil det bli gjennomført arbeidsmiljøtiltak i store transportbedrifter. Effekten 
av tiltakene skal evalueres og kunnskapen vil bli overført til resten av bransjen. Nedenfor 
følger en kort gjennomgang av prosjektet inndelt i seks faser, samt status for hver fase:  

1. Forprosjekt: Ble avsluttet og rapportert 1.3.2002.  
2. For-undersøkelser i pilotbedriftene: Dokumentasjon av før-situasjon i bedriftene, 

samtidig som bedriftene selv velger og planlegger arbeidsmiljøtiltakene som skal 
gjennomføres. Spørreundersøkelsen ble gjennomført 2003, samlet analyse 
gjennomført i 2004 og presentert ved egen konferanse i Friskbuss-regi, konferanse i 
regi av RTV, samt konferanse i regi av TØI. Resultatene er i tillegg presentert på 
samtlige bedrifter som deltar i undersøkelsen. Et internt arbeidsnotat basert på 
undersøkelsen ble ferdigstilt høsten 2004 til bruk i prosjektets sluttrapport.  

3. Gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak: Alle bedriftene iverksatte tiltak i løpet av 2003. 
Alle tiltakene skal gå over en periode på to år. 

4. Kvalitativ prosessanalyse: De kvalitative prosessanalysene baserer seg på 
dybdeintervjuer med et utvalg av sentrale personer i hver bedrift. Slike intervjuer 
gjennomføres i to omganger: (i) Midtveis i prosjektet for å få grep om prosessen fram 
til tiltakene hadde satt seg i organisasjonen, og (ii) ved avslutningen av prosjektet, i 
forkant av den kvantitative etter-undersøkelsen blant de ansatte. Mens den første 
intervjurunden sammen med den kvantitative for-undersøkelsen danner et godt 
grunnlag for å beskrive før-situasjonen i bedriftene, samt hvordan tiltakene ble 
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implementert, gir den andre intervjurunden utfyllende tolkningsinformasjon til 
beskrivelsene av etter-situasjonen, med informasjon fra flere hold enn kun de ansatte. 

5. Evaluering av arbeidsmiljøtiltakene: I løpet av 2005 og våren 2006 vil det 
gjennomføres en ny spørreundersøkelse blant samtlige sjåfører i bedriftene etter mal 
fra før-undersøkelsen. Disse danner så hovedgrunnlaget for dokumentasjonen av etter-
situasjonen i bedriftene. De to spørreundersøkelsene blir så brukt til å sammenligne 
situasjonen før- og etter tiltakene ble iverksatt på arbeidsplassene. Denne 
sammenligningen vil sammen med de kvalitative prosessanalysene danne grunnlaget 
for den endelige evalueringen av arbeidsmiljøtiltakene.  

6. Rapportering og formidling: Den endelige evalueringen av tiltakene vil bli rapport 
som prosjektet hovedrapport høsten 2006. 

 
Utover dette har Friskbuss bidratt til to evalueringer av arbeidsmiljøtiltak i Oslo Sporveier: Et 
rettet mot redusert arbeidstid for eldre ansatte og et mot endret skiftordning for førerne i mer 
helsefremmende retninger. Dette har imidlertid ikke vært inkludert som en del av 
hovedprosjektet mot de tre bedriftene nevnt ovenfor, dels fordi Friskbuss kom sent inn i 
prosessen i Oslo Sporveier og dels fordi Oslo Sporveier allerede finansierte store deler av 
denne evalueringen selv. Friskbuss så det likevel som en gylden anledning til 
kompetanseoverføring til de tre hovedbedriftene i undersøkelsen når det gjelder tiltak rettet 
mot skiftordningen, samtidig som prosjektet fikk en første utprøving av spørreskjemaet til de 
ansatte. Dette har vist seg svært nyttig i det videre arbeidet i prosjektet. Evalueringene i Oslo 
Sporveier er publisert i Hagen (2003) når det gjelder redusert arbeidstid for eldre, og Longva 
og Ruud (2003) når det gjelder endringene i skiftordningen. Etter TØIs evaluering av 
skiftordningen i Oslo Sporveier har den blitt gjort permanent for førerne og inkludert i 
tariffavtalene, der de anbefalte justeringene som kom fram i evalueringen i hovedsak har blitt 
tatt hensyn til. 
 
Noen erfaringer 
Nyttige forundersøkelser 
De kvantitative forundersøkelsene i bedriftene har vist seg nyttig for bedriftene i deres arbeid 
med å velge ut og utforme konkrete tiltak, hvor bedriftene fortløpende har blitt foret med 
resultater etter forespørsel og behov. Den samlede analysen som ble gjennomført tidlig 2004 
og presentert på diverse konferanser har i tillegg vist seg svært nyttig for å spre 
prosjekterfaringene til bransjen selv og andre deler av arbeidsmarkedet. I tillegg vil 
undersøkelsene selvfølgelig gå inn som en sentral del av analysene i sluttevalueringen av alle 
tiltakene (status før tiltakene ble iverksatt). Lignende erfaringer har blitt trukket av den 
kvalitative intervjuundersøkelsen som ble gjennomført våren 2004 og presentert på diverse 
arrangementer høsten 2004 og våren 2005. Tilbakemeldingene fra bedriftene tyder dessuten 
på at begge undersøkelsene dels har vært nyttige og dels har gitt en god beskrivelse av 
situasjonen de sto i før tiltakene ble utviklet – og underveis i tiltaksprosessen. 
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Medvirkning og inkluderende ledelse sentralt for fraværet  
Grad av medvirkning, inkluderende ledelse, informasjon og kommunikasjon synes å være 
felles stikkord for hva som påvirker det jobbrelaterte fraværet i de ulike bedriftene. Foreløpige 
analyser tilsier i så måte at hvordan tiltakene implementeres og gjennomføres på kanskje er 
viktigere enn hvilke tiltak bedriftene konkret velger å gå i gang med. Det er heller ingen tvil 
om at bedriftenes konkurransesituasjon og anbudstrusselen både stjeler tid og ressurser fra 
personalledelse og organisasjonsutvikling.   
 
Resultatene fra spørreundersøkelsen understøttes av de kvalitative organisasjonsanalysene 
Resultatene fra spørreundersøkelsen understøttes av de kvalitative organisasjonsanalysene. 
Det er med andre ord en høy grad av samsvar mellom de ansattes oppfattelse av 
arbeidsmiljøet slik det kommer fram i spørreundersøkelsen og vårt inntrykk av ledelsens 
holdninger og bedriftsorganiseringen gjennom dybdeintervjuene. Hvordan ledelsen orienterer 
seg gjenspeiler seg dessuten i hvordan de ulike tiltakene har blitt implementert – og dermed 
også hvor godt de har blitt forplantet nedover i bedriftene. Det sistnevnte synes kanskje å 
være den viktigste suksessfaktoren for tiltakenes effekter på sjåførenes trivsel og jobbrelaterte 
fravær. 
 
Sterk fokusering på konkurransesituasjonen 
Deler av materialet vårt er sterkt preget av fokus på konkurranse- og anbudssituasjonen. 
Kollektivtransporten er preget av år med nedskjæringer og effektivisering av næringen. Dette 
preger også arbeidet med arbeidsmiljø og åpenbart både tid og ressurser fra ledelse og 
kommunikasjon. I tillegg har det en selvstendig innvirkning på de ansattes trivsel og fravær. 
Dette gjør igjen at det blir svært viktig for FriskBuss å synliggjøre de potensielle gevinstene 
ved å legge innsats i arbeidsmiljøarbeidet, samtidig som turbulente omgivelser kanskje gjør 
tematikken knyttet til informasjon, kommunikasjon og medvirkning til en kraftigere 
suksessfaktor enn noensinne. 
 
Kontinuerlig oppmerksomhet mot tiltakene nødvendig 
Prosjektet er nå inne i en fase hvor tiltakene skal gå over fra å være enkeltstående tiltak til en 
del av den daglige driften uten ekstern støtte. Erfaringen underveis viser imidlertid 
nødvendigheten av å kontinuerlig opprettholde sterkt fokus på målene med tiltakene, redusert 
sykefravær og forbedret arbeidsmiljø, for blant annet å unngå at tiltakene i seg selv blir en 
sovepute for ledelsen i bedriftene. I tillegg har det vist seg at det hele tiden fremkommer nye 
utfordringer underveis i tiltaksprosessen, der nettopp kontinuerlige tiltaksforbedringer er 
nødvendig. I avslutningsfasen av prosjektet er det derfor nødvendig å bevisstgjøre deltakerne 
på betydningen av at tiltakene ikke avsluttes i bedriftene sammen med prosjektet, men tvert i 
mot fremstår som noe mer enn enkeltstående og tidsavgrensede tiltak. 
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Redusert sykefravær og utstøting i sykehus (RUSS) 
Prosjektansvarlig: Fylkestrygdekontorene i Vestfold og Buskerud 
Evalueringsansvarlig: SINTEF 
Prosjektperiode: 2002 –2006 
www.sintef.no 
 
Om prosjektet 
RUSS-prosjektet er et samarbeidsprosjektet mellom Sykehusene i Vestfold og Buskerud, 
Trygdeetaten ved Fylkestrygdekontorene/Arbeidslivsentrene og SINTEF. Målet for prosjektet 
er å  redusere utstøting og sykefravær blant ansatte ved Akuttmedisin, Indremedisin, Kirurgi 
og Renhold. Langvarig sykefravær og utstøting forstås som sluttresultat av en langvarig 
prosess med tiltakende utslitthet. Denne prosessen er koplet til gap mellom krav som stilles til 
arbeidet og mulighet til å utføre det. Over tid vil forsøk på å møte kravene slite ut 
arbeidstakerne, med påfølgende sykefravær. Hvordan kan slik utvikling forebygges? 
 
Noen erfaringer 
RUSS er et prosessdrevet utviklingsarbeid. Dvs at prosjektet organiseres slik at deltakerne 
systematisk gis mulighet til å lære av egne erfaringer. Denne type prosjekter er 
ressurskrevende og gir sjelden raske resultater. Til gjengjeld gir prosjektmodellen varige og 
selvbærende resultater både for arbeidsmiljø og sykefravær, iflg SINTEF. 
 
Prosjektet startet i 2002 med kartlegging av arbeidsmiljø, ledelse og fraværskultur i 
avdelingene. Ny tilsvarende kartlegging ble foretatt i 2005, som er prosjektets sluttfase. 
Målingene har bestått av standardiserte skjemaer og er lagt til rette for komparative analyser. I 
2003 startet tiltaksfasen. Som følge av identifiseringsarbeidet av nødvendige tiltak ble det i 
2004 iverksatt tre delprosjekter: 

• Langtidsfravær i renholdsavdelingene 
• Stress på sengepostene 
• Styringsdata for å forebygge sykefravær 

 
De fire avdelingene har ulike nærmest idealtypiske former for arbeidsorganisering, mao har 
de ulike særtrekk. Deltakelsen fra disse avdelingene gir dermed en interessant miks av 
eksperimentgrupper, og dette avspeiles i tiltakene i de ulike gruppene. Renholdsavdelingene 
har som følge av tiltakene redusert sykefraværet fra ca 25 (2001) til ca 12 prosent (2004). 
Buskerud har lagt om til mikrobasert renhold, mens man i Vestfold har arbeidet med team og 
teamorganisering. På sengeposten er organisatoriske endringer planlagt, mens 
intensivavdelingene er brukt som prøveavdeling for fraværsregistrering og analyse.  
 
Aktivitetsnivået i prosjektet er høyt med mange arbeidsgrupper. I 2005 har sykehusene også 
iverksatt to delprosjekter for å formidle erfaringer. En avdeling i hvert sykehus har fått i 
ansvar å veilede to avdelinger som tidligere ikke har vært med i RUSS.  
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De unge uføretrygdede – hvem er de og hvor kommer de fra? 
Prosjektansvarlig: NHO/NOVA 
Prosjektperiode: 2004 – 2005 
www.nova.no 
 
Om prosjektet 
Prosjektet ønsket å fremskaffe kunnskap om årsaker til uførepensjonering blant unge uføre 
(under 40 år). Et økende antall unge har de siste årene blitt uførepensjonert, med psykiske 
lidelser og muskel-/skjelettlidelser som dominerende diagnoser. 
 
Metoden består av analyse av registerdata for årene 1998-2001. 
 
Prosjektrapporten har tatt for seg følgende elementer:  

• Hvordan er rekrutteringsveiene til uførepensjon blant personer som blir 
uførepensjonert før de fyller 35 år?  

• I hvilken grad har de vært yrkesaktive, og i hvilken grad har de levd av offentlige 
inntekter også tidligere?  

• Hvilke helseproblemer (diagnoser) dominerer blant de som blir uførepensjonert i ulike 
aldersgrupper, og hvor lenge har helseproblemene vart?  

• Hvor lange arbeidsforhold har de hatt?  
• Hvor mye utdanning har de, og i hvilke næringer har de jobbet?  

 
Noen funn 

• Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser dominerer i gruppen. Mer enn halvparten var 
uførepensjonert på slikt grunnlag. Ellers er det spredning i gruppen etter alder. 
Medfødte misdannelser og sykdommer i nervesystemet dominerer blant de yngste og 
avtar sterkt med økende alder. Sykdommer i muskel /skjelett øker med alderen og når 
toppnivået blant de unge mellom 30 og 34 år. 

• De aller yngste har lite eller ingen utdanning. Blant unge med utdanning har knapt 
noen mer enn videregående.  

• Mange har jobbet litt - få har jobbet mye før uførepensjonering. 35 prosent hadde hatt 
en inntekt på over 100 000 kroner. Relativt mange har jobbet i helse-/sosial-sektoren 
(18 prosent), og dernest mange i varehandel/hotell/restaurantvirksomhet og i industri.  

• Geografisk spredning: To fylker fremhever seg: Aust- og Vest-Agder. 
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Prosjektet ”IA-dialogen” 
Prosjektansvarlig: Øverby Helsesportsenter 
Prosjektperiode: 2004 – 2006 
www.overby.no 
 
Om prosjektet 
Gjennom opplæring og trening av linjeledere med personalansvar, tillitsvalgte og 
støttepersonale skal  virksomheten bli i stand til å utvikle, følge opp og iverksette tiltak både 
på organisasjons- og individnivå i samsvar med den enkelte arbeidstakers styrker og behov, 
slik at forebygging og inkludering kan skje på en best mulig måte for arbeidstaker, 
virksomhet og for samfunnet. 
 
Alle ansatte i virksomhetene er indirekte tiltakets målgruppe, gjennom opplæring av: 
Alle lederne i virksomhetene: linjeledere med personalansvar og støtte-/stabspersonale  
Alle tillitsvalgte og verneombud, alt verne- og helsepersonale i virksomhetene som gir råd i 
arbeidsmiljø- og helsespørsmål 
 
Øverby Helsesportsenter har i samarbeid med LO i Oppland, NHO i Oppland og Hedmark, 
Fylkestrygdekontoret/Arbeidslivssenteret i Oppland, Gjøvik Trygdekontor og Arbeidstilsynets 
3. distrikt tatt initiativ til å utvikle et IA-kompetanseutviklingsprogram. Programmet skal 
utvikles og prøves ut i pilotvirksomhetene O. Mustad & Søn AS, Hydro Aluminium 
Structures AS, Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune.  
 
Gjennom opplæring av linjeledere, tillitsvalgte og støttepersonell i dialog og kommunikasjon, 
skal programmet bidra til at den enkelte arbeidstaker følges opp med tiltak i samsvar med den 
enkelte arbeidstakers arbeidsevne, slik at forebygging og inkludering kan skje på en best 
mulig måte for arbeidstaker, virksomhet og for samfunnet.  
 
Hva går utviklingsprogrammet ut på? 
Utviklingsprogrammet bygger på 2 hovedtilnærmingsmåter:  
 

1. Gi linjeledere og verne- og helsepersonell innsikt i å ta i bruk en kvantitativ metode 
for å måle, skåre og tolke arbeids- og funksjonsevne, som støtte for:  

2. Opplæring og trening i å forberede og gjennomføre en dialog og oppfølging av de 
ansatte gjennom en inkluderende utviklingssamtale (IUS) mellom nærmeste linjeleder 
og ansatt. Målet med denne utviklingssamtalen er å bedre den daglige dialogen 
mellom leder og arbeidstaker, og kvalitetsikres ved en forebyggende årlig samtale og 
en inkluderende akuttsamtale så snart som mulig etter sykemelding.  

 
Kvantitativt benyttes en internasjonalt utviklet og validert instrument for å kartlegge og følge 
opp arbeids- og funksjonsevne, kalt Arbeidsevneindeks – AEI. Bedriftens ledere og verne- og 
helsepersonell gis innsikt i metoden for å kunne støtte seg på en funksjonsvurdering i dialogen 
med arbeidstakeren. Som et mulig resultat av prosjektet vurderes en etablering av en norsk 
erfaringsdatabase for arbeids- og funksjonsevne, som kan gi mulighet for forskning på 
sammenhenger mellom individuelle og miljørelaterte variablers betydning for trivsel, nærvær 
og utstøtning, samt være et potensiale for komparative studier bransjer og/eller nasjoner i 
mellom. Dette arbeidet er tenkt utført i et samarbeid med STAMI og Arbeidstilsynet i Norge.  
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Kvaliativt skal det utvikles et opplæringsprogram for den ”Inkluderende UtviklingsSamtale” 
(IUS) for linjelederne i virksomheten, slik at det kan etableres en arena for en åpen og tett 
dialog daglig, akutt og årlig, for å avdekke behov for styrking av personlige ressurser som 
helse og kompetanseutvikling, eller justering av arbeidskrav for å kunne gjenopprette, styrke 
eller opprettholde den enkelte arbeidstakers funksjonsevne. 
 
Noen erfaringer 
I de private virksomhetene rapporteres det om en markant nedgang i sykefraværet i 
prosjektperioden. Det er som kjent mange faktorer som påvirker sykefraværet, så om 
arbeidsevnemetodikken og prosjektet kan tilskrives all nedgang i sykefraværet er det for tidlig 
å ha noen formening om. Regelverket har blitt endret i denne perioden og sykefraværet på 
landsbasis har gått ned. Samtidig har sykefraværet ligget på et betydelig høyere nivå de senere 
årene. Utfordringen vil uansett være å holde fokus på forebygging, implementere metodikken 
som fast arbeidsform og sørge for at denne blir en del av kulturen ved virksomhetene. Uansett 
ytre forklaringer, prosjektet vurderes å være en viktig bidragsyter til det reduserte 
sykefraværet – noe som også ledelsen og de ansatte ved virksomhetene gir klart uttrykk for.     
 
 
 
Utprøving av ”gult kort” som tiltak for redusert sykefravær i arbeidslivet 
Prosjektansvarlig: Sunnfjord medisinske senter/Fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane 
Prosjektperiode: 2004 – 2006 
www.gultkort.no 
 
Om prosjektet 
Prosjektet er organisert i et samarbeid mellom lege Kjartan Olafsson (faglig prosjektleder) 
ved Legegruppa/Sunnfjord medisinske senter, trygdekontoret i Flora og Vestlandsforskning.   
Prosjektet tar utgangspunkt i situasjoner der pasienter med stor restarbeidsevne kommer til 
legevakt og til vanlig lege uten andre løsninger enn sykmelding. Pasientene påpeker at det 
ikke er ”mulig” med andre løsninger fordi det ikke går an å få til endret situasjon på 
arbeidsplassen deres. I disse tilfellene ønsker legene å bruke gult kort, som alternativ til 
sykmelding. Dette er en advarsel til arbeidsgiver om at sykmelding vil bli skrevet ut om man 
ikke klarer å utvikle alternative løsninger på arbeidsplassen. Utskrivningen skal være like 
enkel som utskriving av vanlig sykmelding, og gult kort likestilles med sykmelding og 
aksepteres av trygden. Det betyr i praksis at dersom vedkommende senere blir sykmeldt, har 
arbeidsgiverperioden begynt å løpe fra den dagen det gule kortet ble utskrevet.  Det har derfor 
stor betydning også økonomisk for den enkelte arbeidsgiver. Klarer de å tilrettelegge slik at 
personen ikke blir sykmeldt, har de spart sykepenger for arbeidsgiverperioden. 
 
Gjennomføringen av prosjektet er stipulert til å omfatte en populasjon på i alt ca 200 
arbeidstakere, alle bosatt i og med arbeid i Flora kommune. Av de som kvalifiserer til gult 
kort velges halvparten ut til vanlig sykmelding som grunnlag for systematisering av forsøkets 
virkninger på sykefraværet. Datagrunnlaget for analysene som videre inngår i prosjektet – en 
intervjubasert studie og en casestudie – blir hentet fra tre kilder: Legenes registreringer i 
programvaren WinMed, informasjon fra det ”gule kortet” og spørreundersøkinger/intervjuer. 
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Noen erfaringer 
Prosjektgruppa har etter innspill fra mange kanter, bl. a arbeidsliv og leger, tatt initiativ til å 
starte et arbeid med å forbedre kommunikasjonen fra arbeidsplass til lege. Målet er å få til et 
skjema som samtidig kan dekke arbeidsplassen sin oppfølgingsplan og legen sitt behov for 
presis informasjon når han/hun skal vurdere forlengelse av sykmelding. I dag finnes ikke slik 
informasjon utenom det pasienten selv forteller. Skjemaet skal slutte sirkelen i en 
kommunikasjonssløyfe mellom legekontor og arbeidsliv. Skjemaet skal utformes etter 
idedugnad mellom aktørene som skal bruke det, arbeidsliv og leger, med innspill fra 
trygdekontor og bedriftshelsetjeneste.  
 
Når det gjelder selve prosjektet hadde trygdekontoret mottatt 165 gule kort (88 ekte og 77 i 
kontrollgruppa) pr. 07.07.05, tilsvarende 16-17 kort i måneden. Dette er litt i overkant av det 
som var stipulert. 55 arbeidstakere er intervjuet og noen arbeidsgivere. Diagnoser i muskel-
/skjelettsystemet er hyppigst brukt, med en mindre del innen psykiske lidelser og 
luftveissykdommer. 
 
Prosjektet er nå i sin avsluttende fase med 15 casestudier, dvs dypdestudier, høsten 2005. 
 
 
 
Når arbeidstakere ytrer seg kritisk - en pilotstudie av et utvalg 
medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og 
omsorgssektoren 
Prosjektansvarlig: Fafo 
Prosjektperiode: 2005 
www.fafo.no 
 
Om prosjektet 
Undersøkelsen tar opp kommunalt ansattes erfaringer med å varsle om kritikkverdige forhold 
i arbeidsorganisasjonen. Det er intervjuet 17 informanter fra henholdsvis skole- og pleie- og 
omsorgssektoren som har valgt å ta opp kritikkverdige forhold både internt og eksternt. Blant 
informantene finnes rektorer, lærere, vernepleiere, hjelpepleiere, hovedvernombud og 
tillitsvalgte som alle har vært befattet med tematikken varsling. I tillegg er to ledere intervjuet 
på mer generelt grunnlag. Disse lederne har ikke hatt noen befatning med de varslersakene vi 
refererer. Undersøkelsen søker å gi svar på følgende spørsmål: 
 

• Hvorfor valgte arbeidstakerne å varsle, og hva varsles det om? 
• Hvordan gikk arbeidstakerne frem i varslingsprosessen, og hvilke reaksjoner ble de 

møtt med fra ledelsen og kollegaer? 
• Hvilke effekter fikk varslingen i ettertid? 
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Noen funn 
Noen av funnene fra undersøkelsen er at arbeidstakere innenfor skole- og pleie- og 
omsorgssektoren faktisk varsler, eller ytrer seg kritisk, om ulike forhold. Innenfor 
skolesektoren finnes det en hovedtyngde av saker som berører mangelfull medvirkning og gal 
saksprosedyre. Undersøkelsen viser også saker som berører det pedagogiske tilbudet til 
elevene. Flere av forholdene viser til beslutninger eller planlagte beslutninger som kan få 
negative konsekvenser på sikt: rektorer og lærere varsler i stor grad etter ”føre var”-
prinsippet.  
 
Blant informantene i pleie- og omsorg er forholdene relatert til arbeidsmiljø og tjenestene som 
tilbys. Informantene har valgt å varsle fordi de har ansett situasjonen for å være akutt – og til 
skade for brukerne. De ulike saksområdene det varsles om, er relatert til bruk av ulike roller. I 
utgangspunktet kan en arbeidstaker benytte tre ulike roller i sitt virke: rollen som ansatt, som 
profesjonsutøver og som borger. Fafo finner i undersøkelsen at rektorene særlig benytter 
profesjons- og borgerrollen, mens pleie- og omsorgsarbeiderne benytter ansatte- og 
profesjonsrollen. Rektorenes bruk av borgerrollen er relatert til et ønske om å ta del i den 
demokratiske debatt. Bruk av borgerrollen er fraværende blant våre informanter i pleie- og 
omsorg.  
 
Varsling berører forholdet mellom ytring og lojalitet. I utgangspunktet er det likevel få 
juridiske begrensinger med hensyn til å ytre seg offentlig. Forutsetningen er at forholdet det 
meldes om eksempelvis er korrekt, at de kritikkverdige forhold er forsøkt tatt opp internt, og 
grad av alvorlighet. Majoriteten av våre informanter har søkt å løse forholdet internt. Valget 
om å varsle media og/eller tilsynsmyndigheter er truffet fordi det var manglende effekt av 
intern varsling. Flere av informantene har opplevd til dels sterke reaksjoner og sanksjoner i 
etterkant av varslingen. 
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Delmål 2 
 
 
En helt vanlig jobb – en studie av utviklingshemmedes muligheter til 
ordinært arbeid 
Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning 
Prosjektperiode: 2002 – 2005 
www.nordlandsforskning.no 
 
Om prosjektet 
Studien skal utvikle kunnskap om hvilke vilkår/faktorer som fremmer eller hindrer 
rekruttering og jobbstabilitet hos utviklingshemmede arbeidstakere på ordinære 
arbeidsplasser. Studiens fokus vil være de sosiale prosesser som fører noen ut i arbeid og 
andre ut i – eller tilbake i – tilrettelagt arbeid eller arbeidsledighet. Det finnes per i dag liten 
systematisk kunnskap om hva slags jobber de har eller hvordan de har blitt rekruttert inn, eller 
hva slags lønns- og arbeidsbetingelser denne gruppen har. Hovedgruppen i prosjektet utgjøres 
av personer som er under 30 år. 
 
Hensikten med studien er å utvikle kunnskap som kan danne et bedre grunnlag for utforming 
av tiltak som fremmer utviklingshemmede arbeidstakeres vei inn i det ordinære 
arbeidsmarkedet, gjennom:  

- etablere en oversikt over hvor utviklingshemmede finner jobber i ordinært arbeidsliv 
per i dag; fokus på hvilke typer bedrifter, bransjer, etc., 

- utvikle kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til å føre personer med 
utviklingshemming inn i det ordinære arbeidsmarkedet gjennom systematiske studier 
av utviklingshemmedes egne erfaringer som ordinære arbeidssøkere og arbeidstakere 

 
Studien vil bli gjennomført i to hovedfaser:  
Kartleggingsstudie: Det finnes per i dag lite systematisk kunnskap om utviklingshemmedes 
arbeid i ordinære norske virksomheter. Innledningsvis vil Nordlandsforskning derfor 
gjennomføre en relativt enkel kartlegging av hvilke typer jobber, bransjer, etc denne gruppen 
arbeidstakere er sysselsatt i, og hva som har vært deres rekrutteringsvei inn på 
arbeidsmarkedet.  
Hva er suksesshistoriene?: Denne delen av studien tar sikte på å utvikle kunnskap om relativt 
komplekse sammenhenger mellom utviklingshemmede arbeidstakere og samfunnet, med 
fokus på hvilke type vilkår som bør være til stede for å kunne etablere seg i arbeidsmarkedet 
og forbli der over tid. Denne delen vil ha en induktiv og kvalitativ tilnærming, og utgjøre 
hoveddelen av prosjektet. Denne delen av studien vil gi kunnskap som vil være direkte 
anvendbare mht å etablere nye og mer treffsikre tiltak overfor utviklingshemmede 
arbeidssøkere.   
 
Noen erfaringer 
Aktiviteten i 2005 vil hovedsakelig handle om feltarbeid, skrive ut og analysere dette 
materialet i sammenheng med tidligere innsamlet materiale, og sluttføre rapporten som 
oppsummerer hele materialet. Vårhalvåret har hovedsakelig blitt brukt til å opprette ny 
kontakt med informantene og gjennomføre feltarbeid på de samme arbeidsplassene vi besøkte 
for to år siden.  
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En kort oppsummering fra feltarbeidene så langt:  
- informantene jobber i de samme bedriftene/virksomhetene, 
- informantene ser i stor grad ut til å ha de samme typer oppgaver og samme rolle (i 

produksjonen og sosialt), 
- i et tilfelle har det vært store omstillinger i bedriften, men informanten har beholdt sin 

stilling og ser ut til å ha styrket sin posisjon i bedriften, 
- i et tilfelle har informanten fått en noe mer marginal rolle i produksjonen, knyttet til 

arbeidstider og funksjon, 
- foreldres/nærpersoners rolle ser fortsatt ut til å ha stor betydning for informantenes 

muligheter på arbeidsmarkedet, 
- informantene har fortsatt kombinasjoner av trygdeytelser og lønn som hovedinntekt.  

 
Høsthalvåret, som er prosjektets avsluttende fase, vil brukes til å gjennomføre siste del av 
feltarbeidene og gjøre analyser av det samlede datamaterialet. Det bearbeidede materialet og 
analysene vil bli publisert i en avsluttende prosjektrapport som trekker konklusjoner basert på 
materialet og besvarer de spørsmål som ligger i prosjektets overordnende problemstillinger.  
 
 
 
Veien inn i arbeidsmarkedet – en feltstudie av hvordan unge personer med 
funksjonshemming nærmer seg arbeidslivet, og ulike aktørers rolle i denne 
prosessen 
Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning 
Prosjektperiode: 2002 – 2006 
www.nordlandsforskning.no 
 
Om prosjektet 
Personer med funksjonshemming har vesentlig lavere yrkesdeltakelse enn gjennomsnittet av 
befolkningen, og yrkesfrekvensen har gått ned i løpet av –90 tallet. Mennesker med 
funksjonsnedsettelse har to til tre ganger høyere risiko for å bli arbeidsledig og for å forbli 
arbeidsledig i lange perioder sammenliknet med resten av arbeidsstyrken. Samtidig viser 
statistikk at det er blant de yngre aldersgruppene at antall uførepensjonister relativt sett er 
størst. 
 
Unge personer med funksjonshemming og deres veier inn i arbeidsmarkedet har generelt vært 
viet liten forskningsmessig oppmerksomhet. I dette forskningsprosjektet vil 
Nordlandsforskning studere de prosesser som fører til at noen kommer i arbeid mens andre 
støtes ut. Hensikten er å frambringe kunnskap om hvilke faktorer som fremmer eller hindrer 
unge personer med funksjonshemming å finne forankring i arbeidsmarkedet. Erfaringer viser 
at overgangen fra videregående utdanning til arbeidsliv utgjør en av de store utfordringene for 
personer som opplever en eller flere former for funksjonshemmende barrierer. 
 
Undersøkelsen fokuserer på ungdommers egne erfaringer, hovedsakelig gjennom 
intervju/samtaler. Målgruppen er personer mellom 18-30 år som har en funksjonshemming. 
Undersøkelsen består av tre delstudier som alle involverer unge personer som enten er under 
utdanning (siste års elever i videregående skole), på vei inn i eller allerede etablert på 
arbeidsmarkedet. 
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Noen erfaringer 
Prosjektet arbeider med å få fram kunnskap som kan gi et grunnlag for å utarbeide tiltak som 
skal gjøre det lettere for personer med funksjonsnedsettelse å få en mer permanent tilknytning 
til arbeidsmarkedet. Overgangen fra skole til arbeidsliv, som er problematisk for de fleste 
unge, er ekstra vanskelig for funksjonshemmede ungdommer. De havner mellom 
arbeidsmarkedspolitiske tiltak, tverretatlig samarbeid, arbeidsgivers vilje til å ansette unge 
med funksjonshemming, og tiltak for å tilrettelegge forholdene for den funksjonshemmede.  
 
Det finns ikke mye forskning om hvordan unge funksjonshemmede selv oppfatter den 
prosessen som leder mot arbeidsmarkedet, hvordan de selv reagerer, hvilke barrierer de 
opplever at de møter eller hvilke muligheter som kan finnes. Og disse dataene, som er 
prosjektets fundament, er fortsatt under innsamling og de vil bli presentert i prosjektets 
sluttrapport. Denne forskningen er samfunnsvitenskaplig interessant, men mer sentralt står 
målsettingen om at prosjektet skal frembringe kunnskap som på tiltakssiden skal gjøre det 
enklere for personer med funksjonsnedsettelse å komme inn på arbeidsmarkedet. 
 
 
 
Unge fysisk funksjonshemmede i arbeid 
Prosjektansvarlig: Trygdeetatens arbeidslivssenter i Hedmark 
Prosjektperiode: 2005-2007 
www.trygdeetaten.no 
 
Om prosjektet 
Prosjektets siktemål er å rekruttere flere med redusert funksjonsevne til ordinære 
arbeidsplasser. Dette skal gjøres ved å utvikle en modell som årlig sikrer tilbud om 10 
praksisplasser over 2 år for unge fysisk funksjonshemmede. Prosjektet skal videre utvikle og 
sikre helhetlig samarbeid mellom offentlige etater, videregående opplæring, høyskole, aetat, 
sosialetat og trygdeetat om unge fysisk funksjonshemmede. Modellen skal også bidra til 
kunnskapsoverføring og nærstøtte til virksomheter  i forbindelse med tilsetting og 
tilrettelegging for funksjonshemmede. Avslutningsvis skal modellen utfordre og ta i bruk 
trygdeetatens virkemidler (økonomiske og ikke økonomiske, les kompetanse)  i det 
forebyggende arbeidet. Det vil si i forhold til søker/arbeidsplass mens vedkommende fortsatt 
er i opplæring/studerer. 
 
Arbeidsformen i prosjektet skal prøves ut i forbindelse med: 
• Rekruttering av motiverte virksomheter  
• Søkerprosessen for unge funksjonshemmede, bevisstgjøring og motivasjon av interesserte 

søkere og virksomheter og i den sammenheng også arena for mulig kobling mellom søker 
og virksomhet.  

•  Intervjuprosessen og forberedelse til en eventuell tilsetting som kan kreve praktisk   
 tilrettelegging på arbeidsplassen. Det skal være på plass ved oppstart.  

 
I tillegg vil prosjektet  utvides til å omfatte en systematisk kobling opp mot videregående 
skoler og høgskoler for å prøve ut hvordan utdanningsinstitusjonene og de offentlige etater  
(trygdeetat og aetat) kan samhandle mens de unge funksjonshemmede er i opplæring/studerer. 
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Noen erfaringer 
Status antall praksisplasser: 
Ved inntaksperioden hadde prosjektet 25 praksisplasser til disposisjon. Måltallet var 10 
praksisplasser. Det må forøvrig bemerkes at det aller viktigste er å matche bedriftens faglige 
behov i forhold til søkernes kompetanse. Jobben opp mot IA-bedriftene vil derfor være 
kontinuerlig. 
 
Status deltakere i prosjektet: 
Inntak 2004: 2 personer er igjen fra inntak i 2004. En person som har vært i praksis fra 
oktober 04, fikk 23.9.  tilbud om 50%  stilling i en privat bedrift i Kongsvinger. En annen 
person har hatt praksisplass i sentralt A-/A register på Hamar. Vedkommende startet 1.4., og 
det drøftes overgang til lønnstilskudd fra 1.1.06, for så vurdering av fast ansettelse i løpet av 
2006. 
 
Inntak 2005: Vi mottok 10 søknader på annonsen i mai 05.5 av disse fylte 
kvalifikasjonskravene og er tatt inn som deltakere. I tillegg har vi gjort ett inntak 29.9. 
sammen med lokalt Aetat. Det må bemerkes at ved søknadsfristens utløp hadde vi 6 skriftlige 
søknader. Ved henvendelse til Arbeid med bistand, fikk vi ytterligere  3 søknader. I tillegg 1 
henvendelse fra lokalt trygdekontor. 
Av disse 6 deltakerne er status pr. dato følgende: 
- Dame (f: 1978) med Juvenil RA begynte i merkantil stilling i Løten kommune 1.9. 

Jobber nå 50%. Stillingsstørrelsen skal økes gradvis med mål om 100%. 
- Dame (f: 1969) med dissosiativ motorisk forstyrrelse (bevegelseshemmet). Hun starter 

med datakortet 10.10., med mål om praksisplass februar/mars 06. Status ved inntak: 
100% uførpensjon. 

- Mann (f: 1975) med synshemming. Han har vært til intervju ved Markedsavdelingen 
Aetat, Hamar. Vi avventer svar, men vi har fått positive tilbakemeldinger etter 
intervjuet. Status ved inntak: Arbeid med bistand, og ventet på praksisplass, yrkesrettet 
attføring. 

- Dame (f: 1984) med udefinert muskelsykdom, har brukerstyrt personlig assistent. Det 
jobbes med å finne rett type praksisplass som matcher hennes ønsker. Status ved inntak: 
100% uførepensjon. Tilbudt praksisplass. 

- Dame (f: 1956) med hørselshemming. Hun har vært til intervju på en bedrift og fått 
avslag. Det jobbes kontinuerlig med å finne egnet bedrift, spesielt med hensyn til 
lokaliteter (trenger eget kontor med god støy skjerming). På grunn av lang yrkespraksis 
bør hun være klar for tilsetting etter relativ kort tid med arbeidspraksis. Status ved 
inntak: 50% uførpensjon og 50% arbeidsledig. 

- Mann (f: 1970) bevegelseshemmet. Tatt inn 29.9.05. Han avsluttet Høgskolen i Bergen 
våren 05 etter 2-årig studium i IT administrasjon. Startet i praksisplass 8.11. 

 
Kommentarer til inntak 
Inntak må gjøres fortløpende. Det må også bemerkes at deltakere som har kommet inn i 
prosjektet utenom annonsen, er henvist fra lokalt Aetat og trygdekontor, i det geografiske 
området som prosjektkoordinator jobber mest opp mot. Dette burde tilsi at målgruppa er 
større enn antall deltakere er i dag. 
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Arbeidstakere og arbeidssøkere med lese-/skrivevansker 
Prosjektansvarlig: Rikstrygdeverket, senter for IKT-hjelpemidler, NONITE 
Prosjektperiode: 2002 – 2004 
www.nonite.no 
 
Om prosjektet 
Ifølge en kartlegging av leseferdighetene blant voksne i Norge har 30 % dårlige ferdigheter. 
Samtidig øker kravene til lese-/skriveferdigheter i samfunnet. Effektiviserings- og 
omstillingstiltak på arbeidsplassene fører til at flere får endrede arbeidsoppgaver, og lese-
/skrivevansker, som tidligere ikke var framtredende, avdekkes. Strategier som er utviklet for å 
unngå oppgaver som innebærer lesing og skriving fungerer ikke lenger, og personen risikerer 
å havne i en situasjon preget av dårlig mestringsevne. Dette kan igjen føre til utvikling av 
sammensatte helseplager og varig avgang fram arbeidslivet. 
 
Opplærings- og attføringstiltak kan oppfange lese-/skriveproblematikken, men det eksisterer 
nødvendigvis ikke tiltak som er tilstrekkelige for å ivareta dette problemet hos voksne. Bruk 
av standard korrekturverktøy gir ikke tilstrekkelig hjelp. Et dialekttilpasset staveverktøy vil 
derimot kunne tjene som et personlig hjelpemiddel. Dette vil med større grad av treffsikkerhet 
kunne kompensere for personens lese-/skriveproblemer. 
 
Noen erfaringer 
Prosjektet har på denne bakgrunn ønsket å gjøre datahjelpemidler tilgjengelig i arbeidslivet 
for arbeidstakere/-søkere med lese-/skrivevansker. Et dialektbasert staveverktøy er utprøvd og 
tilpasset, og 23 arbeidstakere og 19 arbeidssøkere har deltatt. Staveprogrammet, kalt Lingdys, 
er et hjelpemiddel som setter den lese-/skrivesvake i stand til å utnytte de fordeler en 
datamaskin kan gi ham eller henne. Programmet kjøres sammen med Microsoft Word. Mens 
teksten skrives inn, kommer LingDys med stavingsforslag i et eget forslagsvindu. Enkeltord 
eller tekst kan leses opp ved hjelp av kunstig tale, og en kan ved oppslag i ordbok se hva 
enkeltord betyr. 
 
Informasjonsspredning til aktørene i arbeidslivet har vært en viktig del av prosjektet. 
Programmet er etablert i attføringstiltak og programvaren er et tilbud til bedrifter i omstilling. 
 
Resultatene er fremlagt i prosjektrapport 23.01.05. Prosjektperioden ble forlenget med 6 
måneder for å styrke informasjonsspredningen gjennom etableringen av ”Forum for lese-
/skrivestøtte”, NILS – Nordisk informasjonsprosjekt om lese-/skrivestøtte, og kurs om 
arbeidsplasstilrettelegging for ansatte og arbeidssøkere med lese-/skrivevansker. Resultatene 
er videre presentert på en rekke seminarer, arrangert av h.h.v. Forsøksvirksomheten, NONITE 
i samarbeid med Dysleksiforbundet og VOX.  
I rapporten presenteres også en rekke andre IKT-hjelpemidler og hvor hjelp og utredning kan 
fås. 
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Delmål 3 
 
 
En jobb å eldes med - en studie av faktorer som påvirker turnover og 
sykefravær blant ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren–  
Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning 
Prosjektperiode: 2003 – 2005 
www.nordlandsforskning.no 
 
Om prosjektet 
Prosjektet skal kartlegge de rutiner, tiltak og organisatoriske løsninger som kjennetegner 
virksomheter som har lavt sykefravær, lite gjennomtrekk og lav grad av uføretrygd. Hva 
kjennetegner den gode arbeidsorganisasjon? I hvilken grad forholder kommunale 
arbeidsgivere seg til de utfordringer som er knyttet til arbeidsforholdene i pleie- og 
omsorgsrelaterte yrker? 
 
Målgruppen er ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Ved prosjektstart i 2003 ble disse 
arbeidstakerne beskrevet med disse kjennetegnene: De opplevde å ha svært lav grad av 
innflytelse sett i forhold til øvrige kommunale arbeidstakere, de var i hovedsak kvinner med 
lav formell utdannelse, de ble utsatt for tungt arbeid, vold og trusler daglig. Gruppen var 
videre kjennetegnet med høyt sykefravær, tidlig retrett fra arbeidslivet og uføretrygd. 
Arbeidssituasjonen var preget av krysspress mellom brukernes behov, tilgjengelige ressurser 
og krav til økt effektivitet og kvalitet. Forskning viste at mestring av dette presset i stor grad 
ble overlatt til den enkelte arbeidstaker, og reelle problemer og dilemmaer tilslørt og 
privatisert. Dette bidro til økt slitasje og utmattelse. 
 
Datainnsamlingen har vært tredelt: kvantitativ tilnærming, dokumentsstudier og kvalitative 
intervjuer. Spørreundersøkelsen om arbeidspolitikken (vår 2003) overfor ansatte i denne 
sektoren viste at det er få som har egen arbeidsgiverpolitikk for denne gruppen, men at den 
omfattes av kommunens øvrige arbeidsgiverpolitikk. Dybdeundersøkelsen (høst 2004/vår 
2005) medførte besøk hos 6 ulike enheter/kommuner med indikatorer på godt arbeidsmiljø: 
Lamarktunet (Sortland), Klukstuen (Hamar), Lura bo- og servicesenter (Sandnes), 
Fagerborghjemmet i Oslo, Os i Østerdalen, Mandal sykehjem. Ansatte på alle nivåer og 
tillitsvalgte er intervjuet. Noen steder er også samarbeidsparter som trygdeetat og 
arbeidslivssentre og representanter for kommunal ledelse intervjuet. Gjenbesøk i minst fire 
kommuner gjennomføres høsten 2005 for å få utdypet både fellestrekk og forhold som 
kommunen har vektlagt ulikt. 
 
Noen erfaringer 
I omsorgssektoren er det i enda større grad enn på de fleste andre arbeidsplasser et vell av 
faktorer som kan påvirke arbeidssituasjonen og helsen; humor, midlertidig skifte av 
arbeidsplass, enhetens størrelse, daglige fagdiskusjoner, komplementaritet mellom 
profesjoner, klare ansvarsgrenser, kollektiv medbestemmelse, leder er til stede i det daglige 
arbeid, leder tydelig og med høy etisk standard, samsvar mellom ressurser og forventninger, 
fokus på menneskeverd, god tilgang på hjelpemidler og fokus på de fysiske 
arbeidsbetingelser. Ønsketurnus er et tiltak som har utmerket seg som suksessfaktor. Slik 
ordning betyr at den ansatte setter opp sin egen turnus og derved får anledning til å styre sitt 
liv bedre og ivareta private behov. 
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Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen – en 
studie av sammenhengen mellom offentlig politikk, seniortiltak på 
virksomhetsnivå og tidlig avgang blant eldre arbeidstakere 
Prosjektansvarlig: Fafo 
Prosjektperiode: 2005 – 2006 
www.fafo.no 
 
Prosjektet er nylig startet opp og det er av denne grunn lite å rapportere om, men ettersom det 
er et sentralt prosjekt innen delmål 3, ønsker vi å ta det med.  
 
Om prosjektet 
I følge prosjektets fremdriftsplanen skal intervjuene av virksomhetene gjennomføres innen 
utgangen av 2005. Det er for øvrig presentert et paper på den internasjonale konferansen 
”Promoting Active Ageing in Work Life”, Oslo 3. juni 2005: Tove Midtsundstad (2005), 
”Inclusive Workplaces` and Older Employees. An analysis of differences in enterprices` 
investment in initiatives for senior workers, based on data from the Norwegian Study of 
Organisations and Employees 2003 (ABU 2003)”. Paperet vil bearbeides og utvides og danne 
grunnlag for en artikkel som inngår i dette prosjektet.  
 
********************************************************************************* 
 
Norske arbeidsgivere og ikke-vestlige innvandrere: Hvem får hvilken 
praksisplass? 
Prosjektansvarlig: Fafo 
Prosjektperiode: 2005 – 2006 
www.fafo.no 
 
Prosjektet er nylig startet opp og det er av denne grunn lite å rapportere om, men vi tar det 
med i oversikten pga av prosjektets betydning. 
 
Om prosjektet 
Fafo gjennomfører høsten 2005 en registerstudie av nordmenn og innvandreres bruk av ulike 
arbeidsmarkedstiltak og overgang etter deltakelse på tiltak. Prosjektet er modul 1 i et større 
prosjekt. Prosjektet ønsker å etablere kunnskap om hvilke forhold som styrer bruken av 
virkemiddelet praksisplass og effekter av dette for overgang til arbeid, for ulike etniske 
grupper. Arbeidsløse norske og ikke-vestlige innvandrere, både kvinner og menn, inngår i 
prosjektet. Metoden består av analyse av registerdata i modul 1, intervjuundersøkelse blant 
Aetat lokalt og kvalitative intervjuer ved 15 virksomheter i de neste to modulene. 
 
Bakgrunnen for prosjektet er at innvandreres problemer i det norske arbeidsmarkedet er 
knyttet til problemer med å komme inn i arbeidslivet, til å bli værende der, og til liten oppad 
mobilitet. Ansettelsesprosessen er trolig den viktigste, men minst forståtte delen av et 
arbeidstakerforhold. Kunnskapen om hva som skjer i ansettelsesprosessen er liten. 
Arbeidspraksis peker seg ut som et spesielt viktig virkemiddel. Aetat har en sentral rolle i 
utvelging av praksisplasser og deltakere til disse, og i oppfølging av arbeidstakere og 
arbeidsgivere. Valget av hvem som skal få praksisplass, ansettes, kvalifiseres og forfremmes 
fattes av arbeidsgivere – ikke av velferdsstatlige etater. Prosjektet ønsker å etablere kunnskap 
om holdninger og perspektiver hos så vel arbeidsgivere som Aetats saksbehandlere i 
utvelgelsesprosessen. 


