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Lokal 
helseleverandør

MålseBnger med et utvikling av et nasjonalt konsept

üTilby kunnskapsbaserte enhetlige tjenester nasjonalt

üTilby utvalgte koordinerte individtiltak som gir rask og tverrfaglig avklaring som 
muliggjør tidlig oppstart av mestringstiltak med fokus på arbeid

üBidra til økt samhandling mellom NAV og helsetjenesten

üBidra til økt kunnskap om hvordan helsefremmende informasjon og oppfølging 
på arbeidsplassen kan øke nærværet, hindre utstøting og mestre jobb tross 
plager for mennesker med muskel/skjelett – og lettere psykiske helseplager. 



Lokal 
helseleverandør

Prosjektet skal bygge på erfaringer fra iBedri6

ü Konseptet skal ta utgangspunkt i erfaringene fra 6 fylker
• VesSold, Akershus 
• Nordland, Troms
• Telemark, Buskerud 

ü Prosjektet skal utvikle innhold, beskrive hvordan en kan organisere, implementere 
og finansiere gjennomføring av et nasjonalt konsept 

ü Bidra El likeverdige tjenester som leveres i et samarbeid mellom NAV og 
helsetjenesten.



Lokal 
helseleverandør

Kartlegging i seks fylker av innholdet i iBedrift  

Hovedområdene vi spør om beskrivelse på er:
• Kort om historikk - forankring og innsalg 
• Organisering og styring
• Innhold i iBedrift – Bedriftstiltak og Individtiltak
• Finansiering og ressursbruk
• Evaluering – Erfaring og resultater



Lokal 
helseleverandør

Kartlegging i seks fylker av innholdet i iBedrift  
Funn:

iBedri6 var ikke en modell som var ensartet

– nord modellen  - felles bedriYsmodul og Elbud om individEltak ( ved UNN)
– sør-øst modellen – fire delprosjekter under «trygg i jobb tross plager»

• bedriYsEltak iBedriY – individEltak rygg- nakke poliklinikker + en DPS klinikk 
• varierende grad av samarbeid mellom NAV og helse om bedriYsmodulene
• Ingen klare resultater

Konklusjon:
Et nyL felles nasjonalt konsept må utvikles med nyL navn

utlyst navnekonkurranse  - HelseIArbeid!



Lokal 
helseleverandør

Prosjektets innhold og rammebetingelser

§ Bakgrunn/Erfaring

§ Metode/Modell/Faglig innhold

§ Kompetansebehov

§ DriYsform

§ Implementering

§ Opplæring

§ Oppfølging og driY

§ Forskning og evaluering



Lokal 
helseleverandør

Organisasjonskartet  for prosjektet

Prosjekteiere:
AVDIR og HDIR

Styringsgruppe

Prosjektledelse

1
BedriYsinterne 

Eltak

2
Individtiltak

3
Org. Opplæring 
implementering

4
Finansiering

5
Forskning og 
evaluering

ReferansegruppeRedaksjonsgruppe



Lokal 
helseleverandør

Prosjektorganisering
§ Styringsgruppe 

o Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet

§ Prosjektgruppe
o Ansatte i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet

§ Fem arbeidsgrupper
o Deltakere fra fylker som har iBedrift, RHF, NAV, fag og forskningsmiljø og Raskere 

tilbake erfaring



Lokal 
helseleverandør

Prosjektorganisering

§ Referansegruppe
– Representanter fra partene i arbeidslivet  
– fagorganisasjoner, brukerorganisasjoner.

§ Redaksjonsgruppe
– Fagpersoner fra gruppene ble oppnevnt for å bistå prosjektledelsen med sludrapport



Lokal 
helseleverandør

Mandat gruppe 1 –
Bedriftsinterne tiltak

§ Beskrive innholdet i bedriftstilbudet – Hva tilbys bedriftene?
§ Utarbeide det faglige innholdet i bedriftstiltaket
§ Beskriv hvordan sikre et godt faglig og organisatorisk samarbeid mellom NAV og 

helsetjenesten
§ Beskriv kompetansekrav til aktørene i NAV/HELSE og identifisering av 

opplæringsbehov
§ Beskrive samarbeid og ansvarsfordelingen mellom aktørene

Prosjekteiere:
Direktørene i AVDIR 

og HDIR
Styringsgruppe

Prosjektledelse

1
Bedri6sinterne 

Rltak

2
IndividRltak

3
Org. Opplæring 
implementering

4
Finansiering

5
Forskning og 
evaluering

Referansegruppe Fagråd



Lokal 
helseleverandør

Mandat gruppe 2 –
IndividRltak

§ Foreslå Elbud som er mest aktuelle og Elgjengelige som individEltak og som bidrar 
El rask avklaring av helseuSordringer og mulighet El å være i arbeid. Samarbeidet 
skal bidra El å styrke oppfølgingen og gi rask avklaring
§ i helsetjenestens 1. og 2. linjetjenesten og Eltak i Oppfølgingsplanen
§ Tilbudene skal ikke føre El gjennomgripende endringer i eksisterende Elbud

§ Beskrive samarbeid og ansvarsfordelingen mellom aktørene knydet El 
individEltakene

§ RealisEske og gjennomførbare når det gjelder Elgjengelighet og finansiering

Prosjekteiere:
Direktørene i AVDIR 

og HDIR
Styringsgruppe

Prosjektledelse

1
Bedri6sinterne Rltak

21
Bedriftsinterne tiltak

Individtiltak
3

Org. Opplæring 
implementering

4
Finansiering

5
Forskning og 
evaluering

Referansegruppe Fagråd



Lokal 
helseleverandør

Mandat gruppe 3 –
Organisering, opplæring og implementering

§ Utrede og komme med anbefalinger om hva skal El for å få for å sikre en vellykket 
implementering i resten av landet

§ Beskrivelse av avtaler og virkemidler
§ Utvikle implementeringsplan 
§ Gjennomføre en interessekartlegging
§ Vurdere og gi anbefalinger om administraEve  verktøy
§ Foreslå en felles og enhetlig opplæringsplan deltakere fra NAV/Helse

Prosjekteiere:
Direktørene i AVDIR 

og HDIR

Styringsgruppe

Prosjektledelse

1
Bedriftsinterne tiltak

2
Individtiltak

3
Org. Opplæring 
implementering

4
Finansiering

5
Forskning og 
evaluering

Referansegruppe Fagråd



Lokal 
helseleverandør

Mandat gruppe 4 –
Finansiering

§ Redegjøre for dagens finansieringsmodell for tiltakene bedrift og kartlegg fordeler 
og ulemper med dagens ordninger 

§ Vurder hvordan i finansieringen i de to sektorene bedre kan legge til rette for 
samhandling, aktivitet og kvalitet

§ Forslå framtidig finansieringsløsning for både NAV/Helse og de tiltak som må til for 
implementering og som i større grad er egnet for å finansiere primærforebygging

Prosjekteiere:
Direktørene i AVDIR 

og HDIR
Styringsgruppe

Prosjektledelse

1
Bedriftsinterne tiltak

2
Individtiltak

3
Org. Opplæring 
implementering

4
Finansiering

5
Forskning og 
evaluering

Referansegruppe Fagråd



Lokal 
helseleverandør

Mandat gruppe 5 –
Forskning

§ Utarbeide en samlet overordnet plan for forskning og evaluering
§ Legge til rette for forskning på intervensjoner
§ Planlegge hvordan utvikle ny kunnskap
§ Gi anbefalinger om datainnsamling ved implementering
§ Utarbeide kravspesifikasjon for utlysning av forskningsprosjekt
§ Gi innspill for hvordan vektlegge helsefremming/forebygging
§ Gi bestillingsgrunnlag/kravspesifikasjon for utlysning av forskningsoppdrag ved etablering av 

nasjonalt konsept

§ Utarbeide en oversikt over relevante publiserte forskningsresultater
§ Bistå de øvrige arbeidsgruppene

Prosjekteiere:
Direktørene i AVDIR 

og HDIRStyringsgruppe

Prosjektledelse

1
Bedriftsinterne tiltak

2
Individtiltak

3
Org. Opplæring 
implementering

4
Finansiering

5
Forskning og 
evaluering

Referansegruppe Fagråd



Lokal 
helseleverandør

Prosjektets anbefalinger..

§ Navn på nasjonalt konsept HelseIArbeid
§ Trinnvis innføring i landet, med avtaler mellom RHF og NAV fylker og deretter lokale 

avtaler
§ I bedriftstilbudet skal både helsetjenesten og NAV samhandle og samarbeide ute i 

virksomhetene 
§ Individtiltak som samordner helse og arbeid i avklaring til arbeid ved at det 

etableres regionale og lokale tverrfaglige team
§ Inkluderer lettere psykiske helseplager 



Lokal 
helseleverandør

Prosjektets anbefalinger..

§ Finansieres med eksisterende midler – omdisponeringer av bla. Raskere tilbake 
midler, på sikt ordinær drift

§ Organisert samarbeid og samhandling mellom NAV og Helsedirektoratet
§ Eksisterende tjenestetilbud benyttes
§ Forskning og evaluering må sikres både ved oppstart og videre i gjennomføringen



2015 2016
2017 2018 2019

Konseptrapporten blir levert, 
HelseIArbeid defineres

Forsøk med iBedrift i flere fylker

2009 2020



2018 20192009 20202015 2016

2017

Ventetid. NAV mangler tydelig oppdrag fra 
Arbeids- og sosialdepartementet om etablering



20172009 20202015 2016

2018 2019

Arbeids- og velferdsdirektoratet gir 
fylkene i NAV oppdrag om å etablere samarbeid om 

HelseIArbeid!



Frisk Alvorlig 
syk

HELSE

?



NAV

Utenfor arbeidslivet

I arbeidslivet
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(Kilde: NAV, 2019)

Helseforløpet i NAV...

Gått ut sykepengeåret

Ufør, 8 % 

Alderspensjon, 6 % 

AAP Uføre
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Forebyggende og 
helsefremmende 

kunnskapsformidling på 
arbeidsplassen

Rask tverrfaglig 
utredning og 

avklaring

Lettere til 
moderate

(SFJ)

Individuell 
jobbstøtte

(IPS)

Utenfor arbeidslivet

I arbeidslivet

Frisk Alvorlig 
syk



Lokal 
helseleverandør

Bedriftstiltaket

Forankring

Evaluering

Deltakere: Ledere, tillitsvalgte, verneombud 
 • Innsalg og forankring
 •  Avklare gjennomføring og eventuelt  

andre leveranser
 • Sette konkrete resultatmål

Deltakere: Ledere, tillitsvalgte, verneombud 
 • Evaluere bedriftstiltaket og bedriftens  
  måloppnåelse
 • Planlegge videre arbeid

3 moduler x 1,5 time 
 
Deltakere: Alle ansatte
 • Kunnskapsformidling
 •  IA-prosess på slutten av hver modul for  

å knyttet fagstoff til egen arbeidshverdag
 •  Ansatte gjennomfører gitte oppgaver  

mellom modulene

Muskel  
og skjelett

Psykisk helse

Smertemestring  
og arbeidsmiljø

Denne modellen av HelseIArbeid er basert på Nordland, Troms og Finnmark sitt bedriftstiltak. 
Her leverer NAV og helsetjenesten sammen i alle deler av bedriftstiltaket. 



Lokal 
helseleverandør

Individtiltaket



Lokal 
helseleverandør

Individtiltaket

Forankring

Evaluering

Deltakere: Ledere, tillitsvalgte, verneombud 
 • Innsalg og forankring
 •  Avklare gjennomføring og eventuelt  

andre leveranser
 • Sette konkrete resultatmål

Deltakere: Ledere, tillitsvalgte, verneombud 
 • Evaluere bedriftstiltaket og bedriftens  
  måloppnåelse
 • Planlegge videre arbeid

3 moduler x 1,5 time 
 
Deltakere: Alle ansatte
 • Kunnskapsformidling
 •  IA-prosess på slutten av hver modul for  

å knyttet fagstoff til egen arbeidshverdag
 •  Ansatte gjennomfører gitte oppgaver  

mellom modulene

Muskel  
og skjelett

Psykisk helse

Smertemestring  
og arbeidsmiljø

Denne modellen av HelseIArbeid er basert på Nordland, Troms og Finnmark sitt bedriftstiltak. 
Her leverer NAV og helsetjenesten sammen i alle deler av bedriftstiltaket. 

Fastlegen 
henviser ?Fastlegen 

henviser



Forskningsbasert!



Lokal 
helseleverandør

Forskningsgrunnlaget –
Anbefaling fra OECD, 2013

Bedriftstiltak

NAV

Helsetjenesten

IndividtiltakMental Health and Work – Norway 

1. Bruke arbeidsplassen som arena for å forebygge 
sykefravær for personer med psykiske helseplager

2. Bruke NAV Arbeidslivssenter til å minske gapet 
mellom forebygging og rehabilitering ved å utvikle 
tiltak for tidlig intervensjon

3. Utvikle integrerte modeller for tjenestesamhandling
mellom NAV og Helse

4. Minske skolefrafall og lette overgang til arbeid

HelseIArbeid!



Lokal 
helseleverandør

Forskningsgrunnlaget –
tidlig iBedrift

Bedriftstiltak

NAV

Helsetjenesten

Individtiltak«Good prognosis for low back pain when left
untampered», Indahl et al., 95 
- Høy signifikant reduksjon i sykefravær

«A five-year follow-up to a controlled clinical trial using
light mobilization and an informative approach to low
back pain», Indahl et al., 98
- Høyere andel i jobb fra intervensjonsgruppen
- Færre tilfeller av gjentakende sykefravær i 

intervensjonsgruppen

Muskel- og 
skjelettplager



Lokal 
helseleverandør

Forskningsgrunnlaget –
nyere iBedrift (to modeller)

Bedriftstiltak

NAV

Helsetjenesten

Individtiltak«Effect of PeerBased Low Back Pain Information and 
Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster 
Randomized Trial», Odeen et al., 2013
- Redusert sykefravær
- Avkreftet myter om ryggplager
- Frykt for smerte ved bevegelse ble redusert

I Helse Nord var individtiltaket en del av iBedrift

Muskel- og 
skjelettplager



Lokal 
helseleverandør

Forskningsgrunnlaget –
iBedrift med psykisk helse

Bedriftstiltak

NAV

Helsetjenesten

Individtiltak«Work and Subjective Health Complaints: Exploring the
role of knowledge, expectancies and social support».
Johnsen, T. L, 2018 (Ph.d)

- Redusert sykefravær for nye iBedrift, økt for gammel 
iBedrift. Obs, Ikke signifikant forskjell!

- Forskjeller i oppfatning om helseplager
- Informasjon om subjektive helseplager på 

arbeidsplassen, endret ansattes oppfatning

Muskel- og 
skjelett og 

psykiske plager

Muskel- skjelett 
og psykiske 

plager



Lokal 
helseleverandør

Bedriftstiltak

NAV

Helsetjenesten

Individtiltak«HelseIArbeid –
et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse?»

En analyse av virkningsmåte, kostnader og effekt av 
forebyggende kunnskapsformidling på 
arbeidsplassen.

- Effekten av bedriftsintervensjon
- Kvantitativ + Kvalitativ

Muskel- skjelett 
og psykiske 

plager

Forskningsgrunnlaget –
pågående forskning på HelseIArbeid i Troms



Nasjonal 
implementering!



NAV Arbeidslivssenter Lokale 
helseforetak

1) De fem regionale HelseIArbeid enheter finansieres gjennom omdisponering av IA- virkemidler, herunder Raskere 
tilbake midler. 

2) Det etableres et nasjonalt forskningsprosjekt som følger implementeringen av konseptet,  og er koordinert med 
iverksettingen. 

3) Bruken av IA virkemidlene styres mer i retning av helsefremmende, forebyggende og systemrettede tiltak både i 
NAV og i spesialisthelsetjenesten, etter modell av det som er  gjort for helsedelen av Raskere tilbake -ordningen. 

4) På lengre sikt skal  HelseIArbeid finansieres gjennom ordinære driftsbudsjetter både i  NAV og i helsetjeneste



Arbeids- og 
sosialdepartementet

NAV Fylke (12 stk)

NAV Arbeidslivssenter

Regionale 
helseforetak (4 Stk)

Lokale 
helseforetak

Helsedirektoratet

Helse- og 
omsorgsdepartementet

Arbeids- og 
velfersdirektoratet



Regionale 
helseforetak (4 Stk)

Helse- og 
omsorgsdepartementet

De regionale helseforetakenes anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke tiltak bør videreføres 
eller opprettes når «Raskere tilbake» legges om

• videreføres og opprettes tverrfaglige behandlingstilbud for personer med muskel-og skjelettlidelser 
forankret i de fysikalsk medisinske fagmiljøene i helseforetakene og/eller gjennom avtaler med private 
aktører.

• videreføres og opprettes poliklinisk arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon 
lokalisert ved helseforetakenes distriktspsykiatriske sentra og/eller gjennom avtaler med private aktører.

• opprettes og utvikles enkle forebyggende tiltak i tråd med anbefalinger i rapporten HelseIArbeid.

28.04.17



Regionale 
helseforetak (4 Stk)

Helse- og 
omsorgsdepartementet

Tiltak med god effekt og som har bidratt til samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand integreres 
i det ordinære pasienttilbudet.

De regionale helseforetakene skal sørge for en forskningsbasert følgeevaluering av omleggingen av 
Raskere tilbake.

Evalueringen skal særlig belyse konsekvenser for personer med muskel- og skjelettlidelser og psykiske 
lidelser samt effekten på sykefraværet.

2018



Regionale 
helseforetak (4 Stk)

Helse- og 
omsorgsdepartementet

Regjeringens Inkluderingsdugnad er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Helse 
Nord RHF må ha oppmerksomhet på hvordan helsetjenesten kan bidra til redusert 
sykefravær og til at flere kan inkluderes i arbeidslivet. Det skal legges vekt på samtidighet i 
behandling og arbeidsrettet bistand. 

2019



Helsedirektoratet

Helse- og 
omsorgsdepartementet

2019

«Som ledd i Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets felles strategi om arbeid og helse, har direktoratene etablert 
et nasjonalt fagråd for arbeid og helse. Direktoratene har i 2018 fått et likelydende oppdrag om å samarbeide om å utvikle arbeid 
og helse-området som et fagfelt. Målsettingen er at deltakelse i arbeid skal være en del av behandlingsopplegget der 
kunnskapsgrunnlaget tilsier at dette vil gi positiv helsegevinst. 

Direktoratene er også bedt om å vurdere hvorvidt det bør utarbeides faglige anbefalinger for tjenesteutøvere innen både helse-
og arbeidssektor. 

Det vises til omtale av arbeid og helse, i kap. 7.3, del II i Prop.1 S for 2019 fra Arbeids- og sosialdepartementet.» 



Arbeids- og 
sosialdepartementet

Arbeids- og 
velfersdirektoratet

Prop 1 S, 2019 Direktoratene har også utarbeidet modeller for samarbeid mellom helsetjenestene 
og Arbeids- og velferdsetaten:
§ om helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot arbeidslivet
§ for personer med moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusproblemer og
§ for personer med lettere til moderate psykiske helseproblemer.

For å støtte opp under samarbeidet mellom helse- og arbeidsrettede tjenester har 
Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet gitt oppdrag til 
Arbeids- og velferdsdirektoratet og de regionale helseforetakene om å etablere 
tiltak som kan bidra til et mer systematisk samarbeid mellom helsetjenesten og 
Arbeids- og velferdsetaten.

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har også gitt 
Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å samarbeide om å 
utvikle arbeid-helseområdet som et fagfelt, herunder bidra til å videreutvikle 
tjenester med god effekt til personer som trenger samtidige helse- og 
arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme i arbeid.



NAV Fylke (12 stk)

Arbeids- og 
velfersdirektoratet

Det må utarbeides en plan for hvordan HelseIArbeid kan etableres innen 
utgangen av 2021. I planen bør det legges til rette for evaluering og forskning 
for å kvalitetssikre felles tjenesteutvikling. Felles tjenestemodell skal forankres 
i samarbeidsavtaler mellom NAV og helsetjenesten. HelseIArbeid består av 
både bedriftstiltak og individtiltak hvor NAV og helsetjenesten samhandler i 
begge tiltakene.

Mål og disp, 2019



Helsedirektoratet

2018

«Hvis vi kan finne frem til gode og enkle tiltak som effektivt hjelper folk til å delta aktivt i arbeidslivet, til tross for enkelte helserelaterte 
plager, vil det i neste omgang bidra til god folkehelse.

Det er i hovedsak relevant med to typer tiltak:
1. Forebyggende og helsefremmende aktiviteter til alle på arbeidsplassen
2. Tidlig innsats der pasienten blir utredet og situasjonen avklart, med mål om å fremme mestring og arbeidsdeltakelse, og unngå 
unødig utredning i spesialisthelsetjenesten.

I Norge har fagfolk i tjenestene sammen med NAV og Helsedirektoratet utviklet et konsept som inkluderer helsefremmende og 
forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen (tiltak type 1) og rask tilgang på tverrfaglig utredning og avklaring (tiltak type 2). 
Begge tiltakene har fokus på å gi grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse.»



Helsedirektoratet

2018

Dersom folkehelsepolitikken gjennom effektiv tjenestesamhandling mellom involverte sektorer kan bidra til at samfunnet mer effektivt 
kan forebygge og støtte personer med vanlige plager og tilstander, slik at de kan komme i arbeid og ivareta sitt forhold til arbeidslivet, 
vil det ha positiv effekt på folkehelsen. Folkehelsepolitikken bør formidle at deltakelse i arbeidsliv, gitt visse forutsetninger, er en 
helsefremmende faktor i folks liv. Det å delta i arbeidslivet bør fremgå som en vesentlig faktor i mestring, deltakelse, aktivitet, 
inkludering, integrering, tilhørighet, økonomisk trygghet m.v.

Forslag til innsatser
• Tverrfaglig og helsefremmende kunnskapsformidling på arbeidsplassen for å øke kunnskapen om helseproblemer man kan møte i 

arbeidsfør alder
• Rask individuell avklaring som grunnlag for god oppfølging og reduksjon av unødig overdiagnostikk og sykeliggjøring
• Økt kunnskap om og bruk av beslutningsstøtte for sykmeldere



Helsedirektoratet
Arbeids- og 
velfersdirektoratet

Utvikle kunnskapsbaserte, felles faglige anbefalinger på arbeid og helseområdet, herunder 
tydeliggjøring av gjeldende prinsipper i foreliggende prioriteringsveiledere.

Videreutvikle samarbeidet mellom NAV og helsetjeneste med flere helsefremmende og 
forebyggende tilbud, eksempelvis; HelseIArbeid. 

Sterkere sentral tilrettelegging av samarbeidsavtalene mellom NAV og helsetjenesten for å stimulere 
til tjenestesamhandling og læring på tvers

Legge bedre til rette for bruk av arbeidsinkludering som et utfallsmål innen helsetjenesteforskningen 

2019



NAV Arbeidslivssenter Lokale 
helseforetak

Finne aktuelle samarbeidspartnere i helsetjenesten innenfor psykiatri og 
fysikalskmedisin

Tilsettes en HelseIArbeid koordinator som skal jobbe for å etablere 
samarbeid med helsetjenesten.

Begrunne i samarbeidsavtaler dere dette foreligger



IA-kontorets planer med HelseIArbeid 2019

Studieturer
Bistand til regionale nettverk, etter hvert som disse etableres
Arbeid og helse konferanse juni 2019 
Utarbeide felles minstekrav til modellen HelseIArbeid
Utarbeide nasjonale rammer for opplæring av IA-rådgivere til bedriftstiltaket 

Informere og diskutere HelseIArbeid med Partene i arbeidslivet (eierne av IA)
Innlegg på bedriftssykepleierens landskonferanse (BHT)

Følger opp FoU HelseIArbeid og forskning på området

NAV og 
Helsetjenesten

Andre interessenter

Kunnskapsarbeid



Lokal 
helseleverandør

Er det mulig å få til et samarbeid mellom BHT og 
NAV Arbeidslivssenter knyttet til HelseIArbeid?

I tilfelle ja - hvilken rolle kan dere ha i HelseIArbeid?

To og to:



Lokal 
helseleverandør

NY IA AVTALE 2019-2022!

... Avtalepartene er enige om å gjennomføre 
HelseIArbeid i større omfang enn i dag. 

Tiltaket skal gjennomføres innenfor rammen 
av dagens regelverk og prioriteringsforskriften. 
Ressurser i arbeidslivssentrene skal brukes for 

å få til et større omfang av HelseIArbeid. 

Foto: Øyvinn Myge/ASD



Lokal 
helseleverandør

Oppdragsbrev fra ASD, 27.02.19

Det følger likevel av IA-avtalen at 
arbeidet med å etablere og Elby 
konseptet HelseIArbeid El flere 

virksomheter i landet skal prioriteres. 

Foto: Øyvinn Myge/ASD



Lokal 
helseleverandør

IA- avtalen oppdrag og målsettinger
§ Felles oppdrag til Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og 

Petroliumtilsynet har fått sentrale roller i å følge opp myndighetenes forpliktelser
§ bidra til høy sysselsetting gjennom å forebygge og reduser sykefravær (10%) og frafall fra arbeidslivet
§ Etablering av ny arbeidsmiljøsatsing
§ bransjeprogrammer i utvalgte bransjer og sektorer
§ Ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivising i forebyggende 

arbeidsmiljø 2019 nettbasert løsning/portal i regi av arbeidsmiljømyndighetene
§ I Prop 48S  - Endringer i Statsbudsjettet  under Arbeids- og sosialdepartementet 2019 gir en oversikt 

over bevilgninger til innsatsområdene

ALT DETTE KREVER:
§ samarbeid og samordning internt i etater og på tvers 
§ Koordinering for å gi gode og sammenhengende offentlige tjenester
§ Gjennomføre oppdraget som er gitt oss om å samarbeide og i felleskap bidra til oppfølging av IA-

avtalen, herunder om gjennomføring av arbeidsmiljøsatsingen og bransjeprogram 



Lokal 
helseleverandør

Felles oppdragsbrev til Arbeids- og velferdsetaten, Arbeidstilsynet, 
Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet

§ Koordineringsgruppen
§ Bransjeprogram
§ Arbeidsmiljøsatsingen
§ Tilskudd til ekspertbistand
§ Kompetansetiltak
§ Servicerutiner for inkluderende arbeidsliv
§ Koordinert arbeidslivstjeneste
§ HelseIArbeid

IA – avtalen 2019 – 2022, et felles oppdrag!



Lokal 
helseleverandør

NAV Arbeidslivssenter ...

§ Videreutvikle koordinerte og helhetlige tjenester El arbeidsgivere og virksomheter 

§ Bistå virksomheter med måloppnåelse knydet El IA- avtalen og inkluderingsarbeid

§ Bistå virksomheter med aktuelle tjenester eder dokumentert samhandling mellom 
partene på arbeidsplassen 
– Elektroniske løsninger utarbeides

§ Etablere og Elby HelseIArbeid konseptet El flere virksomheter i landet



Lokal 
helseleverandør

Arbeidstilsynet ...

§ Tilredelegge for kunnskapsformidling og veivising
§ Forebyggende arbeidsmiljøarbeid med et "IA-fokus"
§ Kan prøve ut nye grep i påvirkningsarbeidet mot virksomhetene 

– dialog med og støde El bransjer/sektorer og virksomheter som trenger og ønsker veivisning i 
målredet forebyggende arbeidsmiljøarbeid fremfor tradisjonell Elsynsoppfølging. 

– Dede vil være et særlig vikEg virkemiddel overfor små og mellomstore virksomheter som har 
behov for konkret veiledning i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. 



Lokal 
helseleverandør

STAMI ...

§ Bidra til den felles arbeidsmiljøsatsingen med et forskningsbasert, målrettet og 
tilrettelagt kunnskapsgrunnlag 

§ Igangsette langsiktige aktiviteter med tilrettelegging for bransje- og yrkesspesifikke 
data og dokumentasjon

§ Relevante forebyggende tiltak med dokumentert effekt, knyttet til spesifikke yrker 
og bransjer, skal utvikles og formidles

§ Sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for virksomhetene



IA – avtalen 2019 – 2022, et felles oppdrag!


