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 God medisin?    

       - Arbeid er bra for helsa - noe «alle vet» 

 NAV har arbeid på hjernen: 
– Arbeid gir som oftest mening, trygghet og helse for den enkelte 

– Vet at arbeid stor sett er helsebringende 

– Arbeid må komme på reseptblokka 

 Friskgården:  
– For den enkelte finnes det ikke noe som gir bedre helse enn å være i 

arbeid 

– ….føle at en er verdifull 
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Arbeid kan være dårlig medisin 

 

 

Ramazzini år 1700 
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 Helseskadelige faktorer 
Fysiske, kjemiske, biologiske, ergonomiske, organisatoriske 

 

Lungesykdommer 

Hudsykdommer 

Nevrologiske sykdommer 

Hjerte/kar-sykdommer 

Støyskader 

Forplantningsskader 

Kreft 

Psykososiale sykdommer 

Belastningsskader 
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 Ikke lenger de store fysiske farene og belastningene 

 Tidsklemma, mellommenneskelige relasjoner, psykososiale forhold  
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 «Arbeid er medisin» i betydningen god medisin 

 Arbeid gir struktur i hverdagen, og arbeidsplassen er arena for 

utfordrende oppgaver, sosialt samspill, personlig utvikling, 

personlig identitet, vennskap 

 Innvirkning på følelser, selvtillit og identitet 

 Trygve Bratteli 

 Dokumentert stort sett gjennom kunnskap om konsekvenser av 

å miste jobben Kilde: Prof. Stein Knardahl, Statens 

arbeidsmiljøinstitutt 
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«Oversykelighet og tidlig død har lenge vært erkjente 

konsekvenser av arbeidsledighet. Tap av arbeid er en  

risikofaktor for svekket helse og forverrede levekår.»  

1992: 
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Deltakelse i arbeidslivet bidrar til mestring og 

selvtillit, sikrer inntekt og reduserer fattigdom. 

Internasjonal forskning understreker at arbeid 

styrker sosiale ferdigheter og reduserer 

innleggelsesfrekvensen.  Arbeid er 

helsefremmende – og påvirker vår psykiske 

helse positivt (Bjørn Lau et al, 2011). 
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Klinikk for psykisk helse og avhengighet 

Helen Bull 

June Ullevoldsæter Lystad 

Tidsskrift for norsk psykologforening 8-2011 

  

Betydning av arbeid for personer med schizofreni 

  

Omfattende forskning fra USA, Canada og Europa viser positiv effekt 

av arbeid for personer med schizofreni eller psykoselidelser (Bond, 

Resnick, Drake et al., 2001; Bond, Drake & Becker, 2008; Burns, 

Catty, Becker et al., 2007; Burns, Catty, White et al., 2009; Latimer, 

Lecomte, Becker et al., 2006; Nygren, Markström, Svensson, 

Hansson & Sandlund, 2011). Studiene er gjennomført med god effekt 

i land med ulike velferdsordninger (Burns et al., 2007), slik at det er 

grunn til å tro at metodene og funnene også er gyldige i Norge. 
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Folkehelserapporten 2014 

Arbeid og helse 

Arbeid i seg selv har positiv effekt på helsa (når arbeidsmiljøet er 

tilfredsstillende) 

Kilde: Waddell og Burton, 2006 – Is Work Good For Your Health And 

Well-Being 
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Sick and disabled people, particularly those with 

common health problems, should be encouraged 

and supported to remain in or to (re-)-enter work 

as soon as possible because it: 

 

• is therapeutic 

• helps to promote recovery and rehabilitation 

• leads to better health outcomes 

• etc. 
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«Godt arbeid er god helse» - nytt slagord i arbeidsmedisinen 
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Fire faktorer i arbeidslivet som bidrar til arbeidstakerne er 

«langtidsfriske»: 

 1. Bevisst organisasjon med tydelige mål 

 2. Kreativt miljø 

 3. Rådgivende lederskap 

 4. Åpent arbeidsklima 

Kilde: Johnny Johnsson 
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 Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse 2013-2016 
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1.2 Arbeidets betydning for den psykiske helsen  

Nyere forskning viser at arbeid og aktivitet i mange tilfeller 

er helsebringende for personer med de diagnosene som 

dominerer blant mottakere av helserelaterte ytelser, det vil 

si muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser. 

Arbeidslivets positive helseeffekter er også vektlagt av en 

rekke offentlige utvalg og ekspertgrupper, blant annet i 

2010 av en faglig ekspertgruppe som vurderte tiltak for å 

redusere sykefraværet, i 2011 av Brochmann-utvalget som 

foreslo et aktiviseringsalternativ i de helserelaterte 

ytelsene og i 2013 i OECDs rapport om arbeid og psykisk 

helse. 
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OECD-rapport 

 

Fare ved psykiske lidelser:  

Tilbaketrekking som i første omgang oftest skjer gjennom  

lange sykefravær, vil forverre helsetilstanden.  

 

OECD mener at dette er særlig relevant for Norge, der sykefraværet  

for disse lidelsene er svært høyt 

 

Tilråder kortest mulig sykemeldingsperioder for personer med  

vanlige (lettere) psykiske lidelser.  
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Nasjonal kliniske retningslinjer  

korsryggsmerter med og uten nerverotsaffeksjon  (2007) 

  

1. Uspesifikke korsryggsmerter (akutte og langvarige) 

 

• Generell aktivitet: Ved akutte, subakutte og langvarige ryggsmerter 

anbefales å gi råd om å være mest mulig i normal aktivitet og å 

fortsette i/gjenoppta jobb så raskt som mulig, avdramatisere og 

eventuelt bruke metaforen grønne flagg. Sykmelding anbefales å 

gjøres så kort som mulig. Det krever at pasienten følges 

tett opp, gjerne med ny kontakt etter 1-2 uker. Mulighetene for gradert 

sykmelding skal vurderes ved hver konsultasjon der sykemelding er 

et relevant tema. 

 

• Sengeleie: Anbefales ikke som terapi, men kan i mer sjeldne tilfeller 

være nødvendig de første 2-3 dager som smertelindring. 
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2. Nerverotaffeksjon 

 

• Generell aktivitet: Anbefales ut fra generell gunstig effekt. Pasienten 

bør oppfordres til å være i variert aktivitet selv 

om det gjør noe vondt i ryggen/benet. Aktivitet som fører til tydelig 

forverring av rotsmerten bør unngås. 

• Sengeleie: Sengeleie/hvile kan være nødvendig som smertelindring, 

og iblant i noe lenger tid enn for akutte uspesifikke smerter. Det 

anbefales å variere mellom hvile og aktivitet. 
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«Er sjukmelding svaret?» 
 

Dagens Medisin nr. 6/2014 
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«Sykmelding er behandling» 

Dagens Medisin nr. 17, 2104 
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Utnytte arbeidets helsefremmende effekt der det er mulig 
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 19,5 -19,5 - 20 
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30 - 30 - 30 
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Takk for oppmerksomheten! 


