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▪ Ca.40 ansatte fordelt i fylket med geografiske områder.

▪ Jeg jobber hovedsakelig med bedrifter Melhus og Midtre 

Gauldal kommuner og er IA-rådgiver for Melhus og Midtre 

Gauldal kommuner.

▪ Har kontorsted på Lade, men også kontorsteder på NAV 

Melhus og NAV Midtre Gauldal ukentlig. Jobber tett med 

NAV-kontorene opp mot virksomhetene.

▪ Nåes på tlf.411 29 311 epost:einar.lovseth@nav.no

Kort om NAV Arbeidslivssenter Trøndelag



Ny IA-avtale for 2019-2022

Mål på nasjonalt nivå:

Den nye avtalen skal 

gjelde for hele 

arbeidslivet. 

IA-avtalen skal skape et 

arbeidsliv med plass til 

alle gjennom å forebygge 

sykefravær og frafall og 

på denne måten bidra til å 

øke sysselsettingen. 



Innsatsområder

1. Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent 

sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 (fra 5,4% 

til 4,86 i Trøndelag) frem til 2022.

2. Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

Partssamarbeid

Forebyggende 

arbeidsmiljøarbeid



▪ Det er opprettet egne bransjeprogram for å spisse 
innsatsen mot utvalgte næringer som har hatt vedvarende 
høyt sykefravær. 

▪ Følgende bransjer er valgt ut: 

▪ Sykehus  

▪ Sykehjem 

▪ Barnehager  

▪ Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen 

▪ Næringsmiddelindustri 

▪ Rutebuss og persontrafikk 

▪ Bygg- og anleggsvirksomhet

▪ Merk: Bedrifter som ikke er en del av bransjesatsningen og som 
trenger bistand pga.høyt fravær, krevende enkeltsaker etc. vil kunne 
bli prioritert for innsats.

IA-avtalen 2019-2022



Om partssamarbeid og forebyggende 

arbeidsmiljø-viktige premisser..

Verneombud og tillitsvalgt løfter 

opp følgende som viktige faktorer 

for å lykkes i forebyggingsarbeidet:

• Ansattes plikt til egen deltakelse

• Lederrollen - å være tett på 

daglig drift og ta ansvar for 

kontinuerlig fokus på 

arbeidsmiljøet og oppfølging av 

tiltak

• At alle tre rollene anerkjenner 

hverandres kompetanse og 

ansvarsområde og bruker dette 

som en «utvidet» 

ledelseskapasitet i arbeidet

Ref: SINTEF. Rapport ISSN 1504-9795. 2018.



Innsatsområder

Lange og/eller 

gjentagende 

sykefravær

Forebyggende 

arbeidsmiljøarbeid





▪ Arbeidsmiljøsatsing, for å bedre det forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid som skal bidra til kunnskap, kompetanse og 
verktøy for virksomhetene. 

▪ NAV Arbeidslivssenter har hovedansvar for å bistå virksomhetene i 
det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

▪ NAV kontorene har hovedansvar for den individuelle 
sykefraværsoppfølgingen.I tillegg har NAV-kontorene bl.a. ansvar for 
inkluderende rekruttering og oppfølging av arbeidssøkere under tiltak 
via NAV.

▪ Innsatsteam/virksomhetsteam
▪ tidsbegrenset innsats basert på analyse og partsamarbeidet i 

bedriften hvor NAV kontor og IA-rådgiver samarbeider tett opp mot 
virksomhetene for å kunne bistå med samordnet innsats.

Målrettede og treffsikre virkemidler og tiltak for å 

redusere sykefraværet



▪ Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, 

planlegger og gjennomfører arbeidet

▪ Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til 

arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger

▪ Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, 

jobbengasjement og virksomhetenes resultater og 

produktivitet

Arbeidsmiljøet handler om arbeidet



Rådgiver innen arbeid og psykisk helse

Hva kan arbeidsgiverlosen bidra med?

• Tilføre kompetanse om temaet arbeid 

og psykisk helse

• Veiledning og råd i og om den 

nødvendige og viktige samtalen

• Undervisning

• Kompetanse om helsefremmende og 

inkluderende tiltak

• Kunnskap om virkemidler fra NAV

Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte og 

verneombud

Ta kontakt:

odd.ivar.abusland@nav.no

Tlf: 930 19 333



▪ Arbeidslivscoachens rolle er:

▪ Å støtte arbeidsgivere som møter utfordringer ved ansettelser 
eller ved etablering av arbeidstreningsplasser for unge 
arbeidssøkere 

▪ Lederstøtte i krevende enkeltsaker

▪ Bistand  til å beholde og å stå i jobben

▪ Lure grep i rekrutteringsprosessen

▪ Kunnskap og informasjon om tilrettelegging

▪ Informere om hvem som gjør hva i NAV og 
samarbeidspartnere eks. Fylkeskommunen, opplæringskontor,

▪ Koble på riktig kompetanse NAV vedr. arbeid og psykisk helse, 
asperger og sosiale problemer som påvirker arbeidsevnen

▪ Kunnskap om hvordan få til en inkluderende arbeidsplass

Arbeidslivscoach

- En veileder i inkludering



Arbeidslivscoach…

Lars Landsem

▪ Mobil 997 18 143

▪ lars.landsem@nav.no



Helseiarbeid





▪ Formål: å forebygge og redusere sykefravær i enkeltsaker 

med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær på 

den enkelte arbeidsplass.

▪ Brukes i situasjoner hvor en ikke finner løsninger i 

bedriften over tid  og har behov for ekspertbistand

▪ Tilskuddet er på kr.20.000 pr.sept.2019.

▪ Søkes via NAV Arbeidslivssenter-kontakt IA-rådgiver på 

forhånd.

Tilskudd til ekspertbistand



▪ www.Idebanken.org-er en informasjonstjeneste om 

inkluderende arbeidsliv. Vi deler ideer og kunnskap om 

sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering. 

▪ www.Stami.no-er det nasjonale kunnskapsorganet for 

arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under 

Arbeids- og sosialdepartementet. 

▪ IA-web –Sykefraværsstatistikk for arbeidsgivere (Altinn)

▪ IA-nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter Tr.lag-sendes ut 

x 1 pr.mnd. 

https://nav.senterbonus.no/centerconfig/centers/navSortro

n/newsletters/navSortron-nl-944-archived-

1568717340670.html

Øvrige verktøy i IA-arbeidet 

http://www.idebanken.org/
http://www.stami.no/
https://nav.senterbonus.no/centerconfig/centers/navSortron/newsletters/navSortron-nl-944-archived-1568717340670.html


▪ IA-web

▪ Sykefraværsstatistikk med oversikt over kvartalvis
sykefraværsutvikling for siste 4 år og detaljerte tall for:

▪ Alderssammensetning,Varighet,Kjønn,Sammenlignbare
virksomheter,Antall tapte årsverk

▪ Diagnoser (kun for nav)IA-weben er tilgjengelig via Altinn for 
alle bedrifter.

▪ https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeids--og-velferdsetaten-
nav/sykefravarsstatistikk-for-ia-virksomheter/

▪ Webinarer på nett
▪ https://arbeidsgiver.nav.no/kursoversikt/?type=Webinar

▪ NAV arranger egne kurs innen 
sykefraværsoppfølging,arbeidsmiljøutvikling,arbeid og psykisk 
helse, inkludering osv. via NAV.no og påmelding skjer digitalt.

IA-web og webinarer

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeids--og-velferdsetaten-nav/sykefravarsstatistikk-for-ia-virksomheter/
https://arbeidsgiver.nav.no/kursoversikt/?type=Webinar


▪ En fersk rapport fra etaten viser at dårlig helse eller 
arbeidsløshet var årsak til at totalt 674.000 årsverk gikk tapt i 
Norge i 2018.

▪ Det tilsvarer 18,9 prosent av befolkningen mellom 16 og 67 år, 
eller nesten én av fem.

▪ Årsverk-bortfallet står i kontrast til Norges offisielle ledighetstall.

▪ Lav ledighet, men mange utenfor

▪ Navs nye rapport forteller en mørkere historie om manglende 
yrkesdeltagelse i Norge.

▪ – Det er en veldig lav arbeidsledighet i Norge, og likevel har vi 
et høyt antall som står utenfor arbeidslivet. Både vi og 
myndighetene er bekymret over andelen som står utenfor 
grunnet langvarig sykdom eller som havner på uføretrygd, sier 
Åsholt. 

674.000 årsverk tapte årsverk i 2018





▪ En ungdom som ikke kommer i jobb koster ca.20 mill i stønader og 

tapte skatteinntekter

▪ Ca.12 prosent av de ansatte står for 80% av totalfraværet i Trøndelag 

for 2018:

▪ Et dags tapt dagsverk beregnes å koste i snitt ca.kr.2500
▪ (Tallet varierer og her kommer totale kostnader for bedriften og staten-NAV).

▪ Totalt tapte dagsverk (legemeldt) i 2018:
▪ (Tall fra IA-web i Nav 241019)

▪ Midtre Gauldal (alle bedrifter og kommune som organisasjon):

▪ 26.460 dagsverk x kr.2500= kr. 66.150.000.-

▪ Melhus (alle bedrifter og kommune som organisasjon):

▪ 80.641 tapte dagsverk x kr.2500= kr.201.602.500.-

Sykefravær koste pæng…



▪ Ca: 40 prosent av sykefraværene er muskel - og 

skjelettlidelser 

▪ Ca: 21 prosent er innen psykiske lidelser

▪ Til sammen utgjør disse diagnosene 61 prosent

▪ Hva betyr det for oss i NAV og dere i enkelte 

virksomheter? 

▪ Tall fra IA-web for 2.kvartal 2019

Diagnoser sykefravær Midtre Gauldal og 

Melhus – privat og offentlig virksomhet



▪ Kvalitet

▪ Læring, mestring, forbedring og utvikling 

▪ Anerkjennelse 

▪ Omsorg 

▪ Klare forventninger 

▪ Lydhør 

▪ Vennskap og gode relasjoner 

Ref: http://afpa.com/iww/greatworkplace.htm 

Kjennetegn på en organisasjonskultur som 

skaper gode arbeidsplasser 



Film – Frisk nok til å jobbe med rådgivende 

overlege i NAV-Gudleik Leir 

https://www.youtube.com/watch?v=LFYfKY

ZAUYs


