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HR-kontoret





Legemeldt sykefravær i Nordland 2. kvartal 2019

Nordland: 5,9 %Sykefravær per 
kommune:

Under 4,9 prosent

4,9-5,9 prosent

Over 5,9 prosent

Høyest:
Ballangen 9,4 %

Lavest:
Herøy 4,0 %
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Muskel-/skjelettlidelser    40,9 % Psykiske lidelser               22,9 %

Andre lidelser                       8,2 % Allment og uspesifisert       6,8 %

Sykdommer i nervesystemet 4,8 % Sykdom i fordøyelsesorganene 4,8 %

Hjerte- og kar sykdommer   3,8 % Svangerskapssykdommer   3,8 %

Sykdommer i luftveiene        3,7 % Ukjent                                       0,3 %

Diagnoser:



Hvem er det som sykmelder? 

Legen eller den sykmeldte?







Friskere tilbake oppfølgingsmodell

Oppfølging

Forebygging

Maksdato

Arbeidsavklaringspenger – permisjon u/lønn

Dialogmøte 1
Lovpålagt

Dialogmøte 2, NAV
Lovpålagt

Oppfølging

2-6 mnd

Oppfølgings
møter

6 mnd

NAV møte 

7 uker
Aktivitetskrav

3.møte 

4 uker

2.møte 

16 dgr

1.møte 

8 dgr
Avtale
1.møte 

7 mnd 8 mnd 9 mnd 10 mnd 11 mnd 12 mnd

13 mnd 14 mnd 15 mnd 16 mnd 17 mnd 18 mnd

Høyt korttidsfravær: 3 egenmeldinger eller 6 dager i løpet av 6 måneder

• Oppfølgingsplikt
• Omsorgsplikt
• Medvirkningsplikt
• Aktivitetsplikt



Roller i nærværsarbeidet

BHT

LEGE

NAV arb.

Medarbeider

Leder

HR

NAV

Partssamarbeid
KOR



Den viktige samtalen – kommunikasjon
• Kvier seg for å ta den nødvendige samtalen

• Det kan være ubehagelig

• Vi mangler trening

• De inneholder ofte overraskelser

• Vi er engstelige for følelsesmessige reaksjoner

• Vi er redde for å bli revet med av reaksjonene

• Tid



Bistand ut i virksomhetene
• Sykefraværsoppfølging i enkeltsaker

• Statistikk og oversikt over status i virksomheten

• Tilrettelegging for å opprettholde jobbnærvær/tilbakekomst 

• Avklaring ift opprinnelig stilling

• Arbeidsutprøving

• Omplassering



Styrke lederne

• Knytte til aktuelle aktører
NAV Bodø, NAV arbeidslivssenter, BHT, lege, frisklivssentralen

• Dokumentere oppfølgingen gjennom oppfølgingsløpet
Skape handlingsrom i fredstid

• Kjenne til Bodø kommune sine rutiner

• Kjenne til aktuelle tiltak i og utenfor kommunen



Hva ønsker HR-kontoret å oppnå

• Bistå og trygge lederne i sykefraværsarbeid og ha fokus på nærvær

• God og riktig tilrettelegging

• Tidlig avklaring og aktivitet 





Risikosone

Fokusområder





Våre erfaringer om hva som fungerer
• Tilstedeværelse skaper dialog 

– Lettere å fange opp de som «skranter» og igangsette tiltak

• Kultur for nærværssamtaler
– Tilrettelegging før sykmelding
– Jobbe forebyggende

• Tett dialog/oppfølging og evaluering av tiltak
– Tidlig aktivitet og avklaring

• Kunnskap om tilgjengelige verktøy og samarbeidspartnere
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10 faktor
1. Indre motivasjon
2. Mestringstro (tro på egen mestring og kompetanse)
3. Autonomi (mulighet til å jobbe selvstendig, tillit)
4. Bruk av kompetanse (mulighet til å benytte egen kompetanse)
5. Mestringsorientert ledelse (vekt på den enkelte medarbeider)
6. Rolleklarhet (tydelig og kommunisert forventning til medarbeiderne)
7. Relevant kompetanseutvikling (også intern kompetanseutvikling)
8. Fleksibilitetsvilje (mulighet til å tilpasse sin måte å jobbe på ift krav 

og behov)
9. Mestringsklima (vil hverandre vel, heie på hverandre)
10.Prososial motivasjon (bidra til andres måloppnåelse)



Faktorer vi har tro på for å opprettholde jobbnærvær

• Sykefravær A-Å – kurs for ledere (og tillitsvalgte):
– Halvdagskurs for ledere, gjennomføres 4x/år

• Vip24 og kjernekvadranten:
– Gode verktøy for Arbeidslivsveilening - enkeltpersoner og team

• Samarbeid med BHT
– Kartleggingssamtaler, Tett på, andre aktuelle tiltak

(Saltvern skole, Rensåsen barnehage …….)

• 10 faktor
– Benytte 10 faktor som et verktøy for å starte gode og nødvendige prosesser ute i 

virksomhetene



Status

• Det gjøres mye godt arbeid blant lederne ute i virksomhetene, men 
det er fremdeles mye å gå på.

• Usikkerhet, redd for å gjøre feil
Resulterer i dårlig oppfølging, for mye snillisme, utsetter den 
nødvendige samtalen

• Ønsker/tror at HR-kontoret eller NAV skal ta over vanskelige saker



Langsiktig Mål

Å jobbe mer oppsøkende og forebyggende



Arbeidsverksted

• Hva forventer du å få ut av denne workshopen?

• IGP: 
– Individuelt: Selvrefleksjon i 2 minutter, noter ned tanker
– Gruppe: Bruk 10 minutter på å diskutere problemstillingen
– Plenum: Hver gruppe presenterer hovedpunktene av det som ble 

diskutert

Arbeidsverksted



Problemstillinger

1) Hva tror dere skal til for å få ned sykefraværet i Bodø kommune?

2) Hvordan ønsker dere at kommunen skal praktisere personalpolitikken med tanke på 
sykemeldte arbeidstakere? (Streng, moderat, snill)

• Jf. Friskere tilbake oppfølgingsmodell, permisjonsreglement ved sykdom, 
egenmeldingsrett etter maksdato etc.

• Hvilke tanker har dere rundt heltidskultur og ivaretagelse av arbeidstakere
med redusert arbeidsevne?



3) Arbeidslinja og inkluderingstankegangen står sterkt i Norge – Hvordan kan 
dette påvirke sykefraværsstatistikken vår?

4) Hvilke sammenhenger er det mellom godt lederskap og fravær/nærvær?
- Kontrollspenn, mestringsorientert ledelse
- Lederstøtte fra HR-kontoret

5) Hvilke forhold tror dere ligger til grunn for at 
fraværet er høyere i kommunal enn privat sektor?
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