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Bodø kommune: 8,8% hittil mot 8,3% i fjor 



Sykefravær hittil i år – alle avdelingene



Administrasjonen har 7,29% sykefravær hittil



Helse og omsorg: 10,2% hittil (juli) mot 9,5% i fjor



Helse- og omsorgsavdelingen fordelt



Mange ansatte som skal følges opp – et 

eksempel fra Helse og omsorg



Styrhuset – rapportering oppfølging eksempel



Oppvekst og kultur: 8,9% hittil mot 7,7% i fjor



Oppvekst og kultur - fordelt



Sykefraværet i HO og OK gjenspeiler i stor 

grad nasjonale tall for sektorene

• Sykefraværet (legemeldt) i 1. kvartal 2019 (landet) var klart høyest 

innen helse og sosiale tjenester (8,0 %), som sysselsetter hver 

femte arbeidstaker. 

• Deretter følger transport og lagring (6,1 %) og undervisning (5,8 %). 

• Fraværet var lavest innen informasjon og kommunikasjon, olje og 

gassutvinning (3,0 %) eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting (3,4 %). 



Tall fra NAV og SSB rapportert 12.6.19



Det legemeldte sykefraværet har økt innenfor 

utdanning – liten reduksjon innenfor helse



Sykemeldinger etter diagnose fordelt på kjønn



Regionale forskjeller 

• Oslo er fylket med det laveste sykefraværet på 4,5 prosent, fulgt av 

Rogaland med 4,8 prosent og Sogn og Fjordane og Akershus med 

5,3 prosent. 

• Nordland har landets høyeste sykefravær med 6,4 prosent, deretter 

følger Finnmark med 6,3 prosent og Østfold med 6,2 prosent. 

• Det er flere årsaker til de regionale forskjellene i sykefraværet. 

Fylker med lavt sykefravær har gjerne en ung befolkning, og mange 

har høy utdanning. Tilsvarende vil fylker med høyt sykefravær være 

preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel 

som er sysselsatt i offentlig sektor. 



Regionale forskjeller forts.

• Det er i tillegg forhold utover næringsstruktur, kjønn og 

alderssammensetning som er vesentlige for å forklare forskjeller i 

sykefraværet og sykefraværsmønsteret på fylkesnivå. 

• Undersøkelser har blant annet pekt på at ulikt arbeidsmarked og 

ulikheter i holdninger blant arbeidstakere, arbeidsgivere og leger 

kan forklare noen av forskjellene på fylkesnivå (Helde m. fl Arbeid 

og velferd 3/2011). 




