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Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging 

Informasjonsskriv til interesserte virksomheter 
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1. Generell informasjon  

I forlengelse av IA-avtalen skal det gjennomføres et forsøk med utvidet egenmeldingsperiode og 

tettere oppfølging av sykmeldte. Formålet med prosjektet er å finne ut om disse virkemidlene har 

effekt på sykefraværsutviklingen og arbeidsmiljøet.  

Forsøk med utvidet egenmeldingsperiode har vært prøvd ut i Kristiansand og Mandal kommune over 

en lengre periode. Erfaringer og kunnskap tyder på at slike ordninger kan styrke dialogen mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker, styrke arbeidsplassen som rehabiliteringsarena og påvirke 

sykefraværet. Det skal nå gjennomføres et nytt forsøk med flere virksomheter for å vurdere de 

isolerte effektene av utvidet egenmeldingsperiode og tett oppfølging. Forsøket starter opp tidlig i 

2013, og varer ut 2015.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet administrerer forsøksprosjektet. Forsøket skal evalueres av Proba 

samfunnsanalyse (Proba) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Proba og AFI har ansvar for at 

forsøket gjennomføres på en måte som gir et grunnlag for å evaluere effekten av intervensjonene. 
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1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?  

Det skal velges ut 12 virksomheter til forsøket. Vi ønsker virksomheter både fra offentlig og privat 

sektor. Forsøksvirksomhetene må være IA-virksomheter. Åtte virksomheter skal prøve ut utvidet 

egenmeldingsperiode. Fire virksomheter vil få bistand til tettere oppfølging av sykmeldte slik det er 

beskrevet under pkt. 3. Blant disse fire, vil to av virksomhetene også få benytte utvidet egenmelding.   

For å sikre kvaliteten på forskningsprosjektet vil utvelgelsen følge visse kriterier knyttet til blant 

annet næring/sektor, størrelse og interesse. Deltakelse i forsøket krever at så vel ledelse som 

ansatte/tillitsvalgte er motiverte for å delta. Proba og AFI vil velge ut deltakende virksomheter blant 

aktuelle søkere. 

1.2. Hvor lenge varer prosjektet? 

Forsøksperioden varer samlet sett i tre år, og det er viktig at alle virksomhetene deltar i hele denne 

perioden. De som inkluderes i forsøket må delta dels som forsøksvirksomhet og dels som 

kontrollvirksomhet i løpet av forsøksperioden. I periodene som kontrollvirksomhet deltar 

virksomhetene ikke i noen av intervensjonene, men bidrar med data til prosjektet som beskrevet 

under pkt. 4. Datainnsamlingen i forskningsprosjektet starter opp høsten 2012. 

Oppstart av intervensjonene vil være forskjellig for de virksomhetene som inkluderes i forsøket: 

Utvidet egenmelding 

 Fire virksomheter starter vinteren 2013.  

 Fire virksomheter starter medio 2014. 

Tett oppfølging 

Oppstart avklares nærmere når virksomhetene er valgt. 

 

2. Hva innebærer forsøket med utvidet egenmeldingsperiode? 

I dette forsøket vil egenmelding likestilles med sykmelding fra lege. Det betyr at de ansatte selv kan 

bekrefte behovet for fravær uten at lege eller annen sykmelder trenger å involveres, også ved fravær 

utover de første 8 dagene. Det er viktig å presisere at lege og/eller annen behandler fortsatt skal stå 

for medisinsk oppfølging ved behov. 

Det er stilt krav i lov og forskrift til dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, utarbeidelse av 

oppfølgingsplaner etc. Lovverket skal følges på samme måte uavhengig av om man bruker 

egenmelding eller ordinær sykmelding fra lege eller annen sykmelder. Det er altså ikke lagt andre 

føringer i dette prosjektet på hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til arbeidstaker som ledd i 

sykefraværsoppfølgingen utover det som allerede er lovfestet.  

Følgende gjelder for de som får anledning til å benytte utvidet egenmeldingsperiode: 
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 Ansatte kan benytte egenmelding ved sykefravær i inntil 365 dager (helt eller delvis).  

 Ved sykefravær inntil 16 dager melder den ansatte fra til arbeidsgiver ihht. avtalte rutiner i 

den enkelte virksomhet.  

 Dersom den ansatte fortsatt er syk etter 16 dager, skal det fylles ut et egenmeldingsskjema 

som skal undertegnes av både leder og ansatt. Egenmeldingsskjemaet skal sendes i to 

eksemplarer per post til en sentral registreringsenhet i NAV.  

 Egenmeldingsskjemaet er utformet til bruk i forsøksprosjektet. Skjemaet er likestilt med 

sykmelding fra lege og gjelder som dokumentasjon overfor NAV for refusjon av sykepenger. 

Egenmeldingsskjema må sendes NAV hver tredje uke i hele sykefraværsperioden. 

 Det er frivillig for de ansatte om de ønsker å benytte ordningen, dvs. sykmelding fra lege kan 

benyttes i stedet for egenmelding. For å få en god evaluering, vil vi imidlertid oppfordre til at 

flest mulig benytter egenmelding. 

 Arbeidsgiver og/eller NAV kan kreve sykmelding fra lege ved mistanke om misbruk. 

 Arbeidsgivere og arbeidstakere skal ellers følge ordinære rutiner for sykefraværsoppfølging. 

 Ansatte tar på vanlig måte kontakt med fastlege/annen behandler for medisinsk oppfølging i 

sykefraværsperioden. 

 

3. Hva innebærer forsøket med tett oppfølging? 

Intervensjonen tett oppfølging bygger på erfaringer fra konseptet «iBedrift» som er etablert i 

Vestfold, Buskerud, Telemark og Troms. Dette konseptet tar utgangspunkt i at mange alminnelige 

plager i befolkningen som muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser ikke har noen kjent 

årsak. Ofte finnes det heller ikke noen spesifikk behandling som vi vet har effekt. Men mye tyder på 

at økt kunnskap blant aktørene på arbeidsplassen vil kunne bidra til økt trygghet, mestring og 

arbeidsnærvær. I mange tilfeller vil normal daglig aktivitet, inkludert jobb, være positivt både for den 

enkelte og arbeidsmiljøet. 

Hovedmålene med intervensjonen tett oppfølging vil være å:  

• Gi den enkelte trygghet for at man kan være i jobb til tross for helseplager.  

• Bidra til økt arbeidsnærvær  ved å styrke arbeidsplassen som rehabiliteringsarena. 

• Gjøre helse- og NAV-tjenester lettere tilgjengelig på arbeidsplassen. 

Hovedinnholdet i intervensjonen vil være følgende: 

 Opplæring for ansatte i virksomheten. Noe av opplæringen vil være rettet mot alle ansatte, 

mens andre deler vil være rettet spesielt mot ledere. Helsepersonell vil i samarbeid med NAV 

stå for denne opplæringen. Informasjonen vil vektlegge helsefremmende og forebyggende 

arbeid, samt kunnskap om alminnelige helseplager som rygg-, nakke- og lettere psykiske 

plager. 

 Tilgang til individrettede tiltak fra helse-tjenesten og/eller NAV ved behov.  

Prosjektet jobber for tiden med ytterligere detaljering av innholdet i intervensjonen tett oppfølging, 

og virksomheter som har meldt interesse for deltakelse i forsøket og ansees aktuelle vil bli kontaktet 

for mer informasjon. 
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4. Hvordan skal virksomhetene bidra med data til prosjektet? 

De deltakende virksomhetene må bidra til datainnsamlingen som Proba og AFI skal gjennomføre på 

følgende måter: 

 Levere sykefraværsdata og annen informasjon om ansatte. 

 Bidra til distribusjon av en arbeidsmiljøundersøkelse, og legge til rette for at ansatte kan 

besvare denne. 

 Legge til rette for at forskerne kan besøke virksomheten og intervjue ledere, tillitsvalgte, m.fl. 

 Rapportere inn hendelser i virksomheten som kan påvirke sykefraværet og opplevelsen av 

arbeidsmiljøet (ved å føre en ”virksomhetslogg”). 

Nedenfor beskriver vi hver av disse aktivitetene nærmere, inkludert tidsplanen. Alle aktiviteter vil 

foregå i samtlige 12 deltakende virksomheter, i hele prosjektperioden. Prosjektet er meldt til 

Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, som har som 

oppgave å påse at prosjektet følger de lover og retningslinjer som gjelder innsamling og bearbeiding 

av persondata. Ansatte skal ha mulighet til å reservere seg mot at det leveres ut persondata om dem.  

4.1 Sykefraværsdata 

Det er behov for noe informasjon om alle de ansatte, samt informasjon om sykefravær på 

individnivå. Proba/AFI utarbeider et skjema (i form av et excel-ark) hvor informasjonen skal føres. 

Sykefravær må registreres fra dag én av alt sykefravær. 

Skjemaet skal sendes inn kvartalsvis til NAVs sentrale registreringsenhet. Data vil deretter bli overført 

til forskningsteamet i avidentifisert form (det vil si uten navn og personnummer). Følgende 

informasjon skal registreres (dette er under utarbeidelse og det kan derfor bli mindre justeringer, 

eventuelt i dialog med søkerne): 

For alle ansatte: 

 Personnummer (fødselsår og kjønn) 

 Yrke 

 Stillingsprosent/avtalt arbeidstid /arbeidstidsordning 

 Ansatt hele perioden (evt når startet/sluttet)? 

Vi vurderer for tiden om informasjonen over kan hentes ut fra A/A-registeret slik at hver enkelt 

virksomhet slipper å rapportere dette til prosjektet. 

For hvert sykefravær (ved alle endringer i sykmeldingen): 

 Fra- og til dato 

 Sykmeldingsprosent 

 Dagsverk fravær 

 Avtalte dagsverk i fraværsperioden 

 Brukt egenmelding eller legemelding 

 Eventuelt noe registrering av oppfølging 
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Vi vil i tillegg be om sykefraværsstatistikk fra virksomhetens ordinære system – med en historikk 

inntil 2 år tilbake i tid. 

4.2. Arbeidsmiljøundersøkelse 

Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse til alle ansatte i virksomheten tre ganger i løpet av 

prosjektet – første gang høsten 2012, deretter etter 1,5 år og etter 3 år. Dette vil ikke være en 

omfattende arbeidsmiljøkartlegging.  

Undersøkelsen vil fokusere på arbeidsmiljøfaktorer som en kan tenke seg blir påvirket av forsøket, 

samt spørsmål om de ansattes sykefravær, oppfølgingen ved sykefravær, samt bruk av og oppfatning 

om intervensjonene i forsøket. Vi ønsker at undersøkelsen primært skal besvares elektronisk, men 

kan løse det på andre måter dersom dette ikke er mulig. Virksomheten må bistå med distribusjon av 

undersøkelsen, samt legge til rette for at de ansatte kan besvare den. 

Hver virksomhet vil få en tilbakemelding med resultatene av de spørsmålene som dreier seg om 

arbeidsmiljø i egen virksomhet. 

4.3. Casebesøk/intervjuer 

En av forskerne vil besøke virksomheten tre ganger i løpet av prosjektet – første gang høsten 2012, 

deretter etter 1,5 år og etter 3 år. 

Vi ønsker da å intervjue ledere, tillitsvalgte, HMS-ansvarlig og eventuelle eksterne 

samarbeidspartnere. Det er mulig vi også vil intervjue noen ansatte. Enkelte av intervjuene kan 

foregå i gruppe. 

I intervjuene vil vi belyse virksomhetenes rutiner for sykefraværsoppfølging, forebyggende 

aktiviteter, tilretteleggingstiltak, opplevelse av roller og ansvarsfordeling i sykefraværsoppfølgingen, 

arbeidskultur og opplevelse av arbeidsmiljø, samt bruk av og erfaringer med de to intervensjonene. 

4.4. Virksomhetslogg 

Virksomheten må rapportere viktige hendelser/forhold i bedriften fortløpende. Dette kan for 

eksempel dreie seg om innføring av nye arbeidsverktøy/teknologi, omorganiseringer, ned- eller 

oppbemanninger, konflikter, mv. Det kan også være endringer i rutiner for sykefraværsoppfølging, 

spesielle forebyggende tiltak eller liknende. Mange av de forholdene vi ønsker rapportert er slike 

som normalt blir behandlet i AMU. 

Vi vurderer å etablere et system hvor informasjonen kan loggføres løpende i et skjema på nettet, 

eller det kan avtales en annen rapporteringsmåte.  
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5. Forutsetninger for deltakelse og søknadsprosess 

Virksomheter som får dette skrivet, har allerede vært i kontakt med Proba/AFI. Vi ber alle melde fra 

om de fremdeles er aktuelle, innen 16.10.12. 

En av prosjektmedarbeiderne i Proba/AFI vil deretter ta kontakt med de virksomhetene som anses 

som mest aktuelle for en videre dialog og konkretisering av mulig deltakelse i forsøksprosjektet. Det 

vil bli benyttet et enkelt søknadsskjema. 

Virksomhetene må oppnevne en person som skal fungere som kontaktperson mot 

forskerne/forsøksprosjektet. Dette bør være en som har god oversikt over den informasjonen som 

etterspørres i evalueringen.  

Det er en forutsetning for deltakelse at beslutningen er forankret i hele virksomheten/enheten – 

både hos daglig leder/rådmann, enhets- og mellomledere, tillitsvalgte, verneombud og andre 

sentrale aktører. Det er viktig at alle sentrale aktører er høyt motiverte for å bidra i prosjektet i hele 

treårsperioden. Denne forankringen bør være gjennomført før søknaden utformes i samarbeid med 

Proba/AFI. 

 

6. Kontaktinformasjon 

For generelle spørsmål om forsøksprosjektet og NAV-relaterte spørsmål, ta kontakt med 

prosjektleder Berit Bakken i Arbeids- og velferdsdirektoratet: 

Berit Bakken: 

e-post: berit.bakken@nav.no 

Tlf.: 906 02 571 
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