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 INNLEDNING 
 

”Arbeid sliter deg ut hovedsaklig gjennom frustrasjonen ved å mislykkes. Mange av de mest    

fremstående hardt arbeidende mennesker på nesten alle felter levet et langt liv. De oppveiet sine 

uunngåelige frustrasjoner ved en stor overvekt av suksess.” (Selye 1979 s. 87). 

 

I spesialistoppgaven skal jeg først fortelle historien om Frode, en mann i ”sin beste alder,” som 

hadde en hektisk hverdag med familie, små barn og en ansvarsfull jobb. Hverdagen fungerte greit, og 

han hadde et godt sosialt nettverk. Økonomien var velordnet. Han var meget engasjert på jobben og 

jobbet mye overtid, men arbeidspresset ble etter hvert så stort at han ble utmattet, og deretter syk.  

 

Jeg vil belyse temaet stress, og vil ut fra stressteori skrive om positivt og negativt stress, og den 

helseskadelige effekten av negativt stress. Hvordan stressutløst utmattelse kan forebygges, vil bli 

beskrevet ut fra et samfunnspsykologisk synspunkt. Videre vil det komme en redegjørelse om 

statlige føringer, handlingsplaner, og sykefravær. Siste del av oppgaven vil omhandle hvordan 

samfunnspsykologer kan jobbe på mange ulike arenaer. I den forbindelse vil jeg nevne et 

psykologprosjekt som jeg ble invitert inn i sommeren 2006.  

 

1. FRODES HISTORIE 
 

Dette handler om en historie fra en arbeidsplass, som det er lett å identifisere seg med. Frode hadde 

en spennende jobb med høyt tempo. Hans selvbilde var preget av at han stilte svært store krav til seg 

selv, og var en meget pliktoppfyllende og samvittighetsfull person. Han klagde ikke når tidsfristene 

var umulig å overholde, men jobbet desto hardere for å nå målene. Det var stor ubalanse mellom 

kravene til arbeidstakeren og ressursene som var tilgjengelig for å mestre arbeidet tilfredsstillende, 

men han strakk seg langt av redsel for å miste jobben. Frode merket etter en tid at han begynte å bli 

stresset. Han ble frustrert og irritabel, og følte seg mer og mer anspent og under press. En morgen 

våknet han med sterke smerter i brystet, og var redd han hadde fått hjerteinfarkt. En konsultasjon hos 

legen endte med langvarig sykemelding. Årsaken til at han ble syk skyldtes stressrelatert utmattelse.  

 

Jeg ble fascinert av historien om Frode, og vil gå mer i dybden på disse problemstillingene: Hva 

gjorde at han ble så stresset? Hvilke mestringsstrategier tok han i bruk for å mestre situasjonen? 

Hvordan kunne denne krisen vært forebygget?  
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”En krise er en livssituasjon som innebærer så store påkjenninger at våre tidligere erfaringer og 

innlærte problemløsningsmetoder blir utilstrekkelige for å forstå og psykisk mestre de problemer vi 

står overfor”. Johann Cullberg (gjengitt etter Waal 1996 s. 16).  

 

Mestringsstrategier  
Frode oppsøkte helsevesenet og gjennomgikk forskjellige behandlinger, i tillegg til aktiv 

egentrening. Det var svært tidkrevende. Han hadde store utgifter, men ville gjøre alt for å bli frisk. 

Etter mye prøving og feiling, gikk det omsider sakte framover, men det skulle ta atskillig mer tid og 

krefter enn forventet, og tålmodigheten ble satt på harde prøver. Det viktigste var imidlertid Frodes 

tro på, og vilje til å bli frisk og arbeidsfør igjen, og at han aldri ga opp håpet om bedring! Begrepet 

”afficasi”, kan knyttes til denne styrken eller overbevisningen, som han hadde, og kan oversettes til å 

ha tro på at du vil klare å løse fremtidige problemer (Gudrun Dieserud 2000). God støtte ga Frode 

kraft til å mestre situasjonen og se framover. Overgangen fra å være et selvstendig individ til å bli 

pasient virket i begynnelsen ganske pasifiserende. Krisen utløste imidlertid en viktig nyorientering, 

som gjorde at han våget å gå nye veier.   

 

”I en krise slites tauet som binder deg til hverdagens brygge, og du driver som en båt i en storm. Det 

er en svært skremmende erfaring. Men i den situasjonen har du også en ny frihet. Makter du å ri 

stormen av, kan du nå stake ut en ny kurs” (Berit Waal 1996 s. 70).  

 

Hvordan kunne krisen vært forebygget? 
Hvorfor var Frode så samvittighetsfull at det gikk ut over helsen? Hvorfor stilte han ikke krav? Han   

følte seg ikke sett på arbeidsplassen. Situasjonen ble tatt opp med leder, men det medførte ingen 

endringer. Muligens kunne noen av problemene ligge i organisasjonen, som ikke forstod at måten 

arbeidet var organisert på, var sykdomsskapende. Medarbeidersamtaler med tettere oppfølging kunne 

ha forebygget noen av de problemene som oppstod. Regelmessige avdelingsmøter hvor ansatte har 

innflytelse og påvirkningsmulighet, kunne vært en egnet arena for å forebygge de problemene som    

oppstod. En annen velkjent prosedyre er å kartlegge arbeidsmiljøet, for eksempel ved å bruke 

spørreskjema som sikrer den enkeltes anonymitet. Statens Arbeidsmiljøinstitutt har utviklet 

spørreskjema som kan brukes til kartlegging, før det vurderes hvilke typer tiltak som er aktuelle. 

Arbeidstakeren kunne kontaktet verneombud eller bedriftshelsetjenesten, og orientert fagforeningen 

om situasjonen på arbeidsplassen.  
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2. HVORDAN FORSTÅ STRESS    
     
Det biologiske stress-syndrom ble beskrevet i 1936, GAS, eller det generelle adaptasjons- syndrom. 

Det har 3 stadier, 1. alarmreaksjon, 2. motstandsstadiet og 3. utmattelsesstadiet. Selye viser til at det 

antydet at kroppens tilpasningsenergi var begrenset (Selye 1979 s. 36). Ordet stress har ulik 

betydning for forskjellige mennesker. Vi reagerer ulikt på samme type belastning. Noen oppsøker 

stressende situasjoner (farlige situasjoner) for å ha det morsomt og koble av, for eksempel 

fallskjermhopping og hanggliding, og nyter adrenalin-kicket det gir. Vi tolker samme situasjon ulikt, 

avhengig om den beherskes eller ikke. Hvis vi vurderer situasjonen som farlig eller skadelig, før vi 

reagerer, blir vi redde.  

 

Ubalanse mellom ytre krav og evnen til å møte/mestre krav utløser en total stressreaksjon. Medisinsk 

forskning viser at når vi blir stresset (emosjonelt eller fysisk betinget), reagerer kroppen med et 

mønster av biokjemiske forandringer. Slik reagerer kroppen på enhver økt belastning. (Selye 1979). 

Hvis kravene overgår evnen til å møte kravene som stilles, kan vi reagere med redsel, frustrasjon, 

depresjon eller sinne.   

 

Dr. Ursin forteller i forordet til den norske utgaven av boken ”Stress uten Press” om Hans Selye, en 

av de mest kjente stressforskere i verden. Selye publiserte et klassisk arbeid vedrørende stress i 1934. 

”Han pekte på en generell og uspesifikk hormonreaksjon som ble fremkalt av enhver sykdom eller 

ytre belastning, nemlig binyrereaksjonen med produksjon av hormonet cortisol. Han kalte denne 

reaksjonen stress”. Ursin (gjengitt etter Selye 1979 s. 13).   

 

Dr. Selye definerer stress som kroppens uspesifikke reaksjon på enhver belastning, mens de 

stressproduserende faktorer kaller han stressorer. Selye skiller mellom 2 typer stress: positivt stress 

(eustress), som er det gode stress vi føler når vi har gode opplevelser, for eksempel ved glede, 

forelskelse, positivt engasjement osv. som gjør at vi mobiliserer det beste i oss. Med negativt stress 

(distress) mener han skadelig, ubehagelig stress. (Selye 1979). 

 

”For stressfaktorenes virkningsgrad er det likegyldig om stress-situasjonen vi står overfor er 

behagelig eller ubehagelig. Det som teller er intensiteten av behovet for tilpasning. Moren som 

plutselig blir fortalt at hennes eneste sønn er falt ved fronten, utsettes for et voldsomt mentalt sjokk. 

Hvis det flere år senere viser seg at meldingen er falsk, og sønnen uventet kommer sunn og frisk 

hjem, opplever hun ekstrem glede (eks ekstrem glede/ voldsomt sjokk – sorg). De spesifikke 
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resultater av de to opplevelsene, sorg og glede, er totalt forskjellige. De er faktisk hverandres 

motsatser. Men virkningene av stressfaktoren - det uspesifikke behov for tilpasning til en helt ny 

situasjon - kan være den samme”. (Selye 1979 s. 28).  

 

Hva skjer ved stress? 
Å finne den riktige balansen mellom arbeid og hvile er særdeles viktig for helsen. Intensiteten, 

kvaliteten og varigheten av stresspåvirkningen, er avgjørende for hvordan stress virker på oss. 

Stressbelastninger øker risikoen for både fysiske og psykiske sykdommer. For å redusere stress og 

stressreaksjonenes helseskadelige virkning er det viktig å ha en følelse av kontroll og mestring, samt 

sosial støtte, og ha evnen til å benytte seg av denne (Larsen 1996). Det skrives mye om de negative 

sidene ved stress, men vi trenger også utfordringer å strekke oss etter, det vil si positivt stress. 

Positivt stress virker skjerpende når situasjonen mestres, eller du vet at du vil klare utfordringen. 

Ifølge Selye er stress ikke alltid det uspesifikke resultat av skade, og stress er ikke noe som skal 

unngås:  

 

”Et slag sjakk eller et lidenskapelig kyss kan medføre vesentlig stress uten noen skadelig virkning. 

Definisjonen av stress viser at stress ikke kan unngås, men vi kan møte stress ved å lære mer om 

hvordan det innvirker på oss. Når vi i vanlig språkbruk sier at noen er ”under stress”, mener vi i 

grunnen under for mye stress eller negativt stress, akkurat som uttrykket ”han har feber”, betyr 

unormalt høy temperatur”. (Selye 1979 s. 30-31).  

 

Det er store individuelle forskjeller for hvordan en stressende situasjon oppleves og takles. Mangel 

på utfordringer, at arbeidet ikke oppleves som meningsfylt, og at en ikke får brukt sine kunnskaper, 

kan oppleves negativt. Noe som stresser en person negativt, kan imidlertid være helt uproblematisk 

for en annen. Ved ubalanse mellom det vi klarer å gjøre, og kravene vi utsettes for, jo mer stress vil 

vi oppleve. (Larsen 1996). Likeledes å være utsatt for høye krav, og ha liten innflytelse på jobben. I 

perioder med mange krav til omstillinger på en gang, blir vi også lettere mer sårbare for å lide av 

stress.    

 

3. KONSEKVENSER AV STRESS  
 
Kroppens reaksjon på stress 
Vi har færre fristeder fordi arbeidslivet spiser seg inn over alt med ny IT-teknologi slik at vi er 

tilgjengelige, og kan jobbe uavhengig av tid og sted. Kroppen gir mange forskjellige varselsignaler 

ved negativ stresspåvirkning, og vi får et økt energibehov. Folk reagerer ulikt i pressede situasjoner 
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med ulike organer i kroppen, for eksempel med mage/tarm, hjerte/kar, hodepine, smerter i nakke 

eller rygg, eller med muskelspenninger og muskel- og skjellettsmerter.  

 

Maggie Miller har doktorgrad i kjemi og medisin, og har endokrin fysiologi som spesialområde. Hun 

skriver blant annet om de fysiologiske årsakene til psykisk utmattelse og utbrenthet, som er et stort 

arbeidsmiljøproblem. Miller er opptatt av hvorfor vi rammes, og konsekvensene for individet, 

bedriften og samfunnet som helhet. (Maggie Miller 2001). 

 

Oksydativt stress    
”Et stressfenomen som definitivt påvirker hjernen, og som er gjenstand for grunnforskning, er 

oksydativt stress. Vi kan ikke leve uten oksygen, samtidig som ett trinn i oksygenets kjemi er 

livsfarlig for oss. Frie radikaler består av oksygenatomer som har et uparet elektron i skallet sitt. De 

er uhyre reaktive og oksyderer alt de kommer i kontakt med – cellevegger, lipider, proteiner og til og 

med DNA. Beskyttelsen mot radikalene heter antioksydanter. De utgjøres dels av substanser i vår 

egen kropp og dels av beskyttende stoffer vi får gjennom maten. Kortisol kan forårsake oksydativt 

stress i hjernen. Det er påvist at produksjonen av frie radikaler øker under vanskelig følelsesmessig 

stress. Den naturlige motgiften mot kortisol i hjernen er melatonin og oksytocin”. (Maggie Miller 

2001 s. 71) 

 

Oppsummering av stressets virkning på hjernen 
”Hele kjemien i hjernen kommer ut av balanse. Hypothalamus utsondrer CRF (corticotropin 

releasing factor). Hypofysen aktiverer binyrene. Binyrene utsondrer kortisol. Kortisol framkaller 

oksydativt stress. Melatonin og oksytocin beskytter. Ved langvarig stress utmattes kortisoleffekten. 

Kroppen stanser reparasjon og gjenoppbygging av indre organer og nydannelse av celler. Resultatet 

kan bli utbrenthet” (Maggie Miller 2001 s. 72).  

 

Psykiske reaksjoner på stress 
Vanlige stressreaksjoner er irritabilitet, økt aggressivitet, og at en har lett for å overreagere på 

bagateller. Reaksjoner på lyder eller støy kan bli forsterket. Man kan oppleve økt uro og rastløshet, 

manglende evne til å slappe av, og søvnvansker. (Larsen 1996 s. 24). Personen kan føle ubehag. 

”Angst og panikkreaksjoner kan bli resultatet av at spenningstilstanden vedvarer. En er i konstant 

alarmberedskap, men uten overblikk og handleevne” (Larsen 1996 s. 25). Hukommelsen blir 

påvirket, vi kan glemme ting og kan få problemer med konsentrasjonen. Foregår dette over lengre tid 

kan vi føle oss kontinuerlig slitne, og ha lite lyst og energi til å ta fatt på nye utfordringer og 

oppgaver som venter. Ved for store belastninger begynner vi å føle stress når grensen for vår 
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utholdenhet virkelig blir satt på prøve. Store belastninger over lang tid som virker uutholdelige, og 

som vi ikke takler, kan medføre en følelse av stress og utbrenthet, og i verste fall føre til sykdom. 

Den stressfylte hendelsen kan være glemt av bevisstheten, men kroppen lagrer denne informasjonen, 

og husker stresset hver gang vi kommer ut for en lignende situasjon. Det som skjer, er at stresset 

samles i kroppen, og kan gjøre deg kronisk stresset. Du kan føle at du står under press, utsatt for 

krav, eller føle deg anspent, bekymret, stiv i musklene eller bli helt ”tom” (Selye 1979). 

 

Langvarig negativ stressbelastning har store kostnader for samfunnet, både i form av personlig 

lidelse, helseplager og sykemeldinger. Muskel- og skjellettplager er bare ett av mange eksempler på 

hvordan negativt stress kan påvirke oss, men utgjør den største delen av sykefraværet, mens mentale 

lidelser kommer på andreplass. (Ursin 2006).  

 

Stressende sykehushverdag:  
Tidspress er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. En artikkel i Asker og Bærums Budstikke 

12.07.06 omhandler effekten av stort tidspress på arbeidstakerne. Denne undersøkelsen omhandler 

sykehusansatte: ”Tidspresset vi har fått beskrevet utgjør en stor arbeidsmiljørisiko for de ansatte ved 

sykehuset. Det er heller ikke usannsynlig at tidspresset høyner forekomsten av muskel- og 

skjellettlidelser blant arbeidstagerne,” heter det i Arbeidstilsynets rapport om Bærum Sykehus. Ifølge 

rapporten medfører tidspresset frustrasjon og dårlig samvittighet hos de ansatte. Denne situasjonen er 

kjent på mange lignende arbeidsplasser. Konsekvenser av tidspress som arbeidstilsynet avdekket i 

samtaler med sykehusansatte: ”En opplevelse av at arbeidet ikke ble utført ”godt nok”. Dårlig 

samvittighet, opplevelse av å ikke strekke til når det gjelder å yte omsorg til pasientene. Vanskelig å 

ta pauser til toalettbesøk, matpauser og lignende. Opplevelse av ikke å komme à jour. Vanskelig å 

yte faglig og sosial støtte til andre, vegrer seg for å be om det selv. Får ikke deltatt på kurs eller 

opplæring, det prioriteres bort. At man ikke tar seg tid til å benytte ergonomiske hjelpemidler. At 

man går på jobb selv om man er syk, - ”sykenærvær”. At det er vanskelig å få tid til å gjennomføre 

medarbeidersamtaler”. (Svenningsen 2006).  

 

4. FOREBYGGINGSSTRATEGIER 
          

I samspillet mellom kropp og sjel er det viktig å tenke på en helhetlig måte. Sykdom og smerter kan 

komme som et resultat av psykisk og fysisk press over tid. Vi må se på hvilke tiltak som er gjort, og 

hvilke som har effekt? Det må undersøkes om årsakene til stressbelastningen ligger på mikro- eller 

makronivå. Ligger problemene på makronivå, for eksempel samarbeidsproblemer mellom ulike 

instanser, eller er det et samfunnsproblem?  
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         Ut fra egen posisjon i organisasjonen, kan en bruke de kanalene en har for å skape positive endringer. 

Det er mulig å igangsette endringsprosesser uten å være leder, og uten å ha noen ”fasit” tilgjengelig. 

For eksempel, se nærmere på organisering, utbytte og trivsel hos de ansatte. Vi kan sette i gang 

deltagerorienterte tiltak og prosesser som forebygger stress. Gruppeundervisning og 

kollegaveiledning er gode tiltak som kan vurderes. Fysisk slitasje og overbelastning på 

arbeidsplassen kan forebygges ved å bruke ergonomiske hjelpemidler. Ergoterapeuter og 

fysioterapeuter kan være med på å kartlegge og tilrettelegge arbeidsplasser, og følge opp 

arbeidstakerne individuelt og i grupper. 

 

5. HVA KAN VI GJØRE MED STRESSPROBLEMENE?   
 

Ved hjelp av organisasjonsrettede tiltak kan arbeidsmiljøet forbedres, eller vi kan sette inn mer 

individrettede tiltak, som stressmestring, informasjon og fysisk trening. Hvis ikke problemet kan 

fjernes, må vi redusere konsekvensene som problemet medfører. Mangel på kommunikasjon er en 

viktig kilde til stress. God kommunikasjon gjør at vi arbeider mer effektivt, og vi får en god 

bedriftskultur. (www. arbeidstilsynet.no) 

 

Samfunnspsykologer kan hjelpe flere enn en om gangen ved å være proaktiv og dele kunnskaper med 

andre (folkeopplysning, kurs, selvhjelpsgrupper, skrive foredrag, artikler), og tilføre folk kunnskaper 

som kan bidra til økt mestringsevne, og bedre livskvaliteten. Psykologer kan jobbe med kognitiv 

bearbeiding med individer og grupper. Hvis målet er å øke overskudd og vitalitet, og bli mer 

produktiv, må det foretas en helhetlig vurdering av situasjonen. Hvilke krav må stilles for å få til en 

god løsning? Hvilke ressurser har vi til rådighet? Hvilke handlinger kreves for å få til et godt 

resultat?  

 

Kognitiv bearbeiding: motstandskraft 
Hva er kjennetegnet på de som tåler stress godt? Kan de som mestrer stress dårlig, lære av 

førstnevnte gruppe? Hvorfor blir noen stresset av omgivelsene og andre ikke? Noen personer er i 

utgangspunktet mer robuste, og tåler stress bedre, enn andre som er mer sårbare. Dette kan ses i 

sammenheng med tilpasningsdyktighet, ressurser og kunnskap om situasjonen det gjelder (Larsen 

1996 s. 47).    

 



 10

Tiltak på makroplan og samfunnsnivå  
         Å forebygge psykisk ”u-helse” står høyt oppe i WHO. Ved å få ned sykefraværet litt, spares det 

penger. Mindre lidelse medfører mindre utgifter. Det er viktig å analysere årsaken til problemet, og 

se på indre og ytre faktorer som har innvirkning. Vi skal melde oppover via leder til politikerne hva 

som plager folk. Det bidrar til å forebygge helseskadelige faktorer i samfunnet.           

 

Handlingsplan for forebygging av belastningslidelser 
”Innsatsen for å forebygge belastningslidelser handler både om å identifisere og redusere 

risikofaktorene, og å styrke folks mestringsevne og kunnskap om hvordan belastningslidelser 

utvikler seg.  I tillegg må rammebetingelsene, arbeidsliv og levekår utvikles i en retning som gir folk 

muligheter til å bruke denne kunnskapen. Sentralt i arbeidet er å påvirke oppvekst- barnehage- og 

skolemiljø, arbeidsmiljø, bo- og nærmiljø og lokalsamfunn”. (NOU 1998:18 s. 72) . 

 

Status i henhold til nasjonale mål  
”Følgende nasjonale mål er fastsatt: Innen år 2002 skal helsefremmende atferd, forebyggende tiltak i 

arbeidslivet og nærmiljø og tidlig intervensjon overfor de som rammes føre til nedgang i 

langtidssykemeldinger og uførepensjonering på grunn av muskel- og skjellettlidelser” (NOU 1998:18  

s. 73).  

 

”En betydelig andel av rapporterte muskel- og skjellettplager bør defineres som ”normale/ikke 

sykdom”. Selvrapporterte muskel- og skjellettplager er vanskelig å påvirke med generelle tiltak i 

arbeidsmiljøet. Tiltak bør rettes mot risikogrupper. Man kan finne ut hvem som utvikler kroniske 

plager, fysiske faktorer, psykososiale faktorer, og individuelle faktorer” (Tone Morken 2006). 

 

Folketrygdens andel til sykepengeutgifter i Norge, totalt sykefravær, for hovedsaklig arbeidstakere 

og selvstendig næringsdrivende (www. NAV.no), var i 1994 10,4 milliarder kr, mens det i 2005 økte 

til 24,5 milliarder kr.  I 2004 var det for eksempel 110.000 sykepengetilfeller for kvinner i Norge, 

mens menn hadde 88.000 sykepengetilfeller. At flere kvinner blir sykemeldt, kan muligens ha med 

sykdommer under svangerskapet å gjøre. Det kan blant annet ha å gjøre med hvilke typer diagnoser 

som blir brukt av legene ved sykemeldinger. 

 

Ifølge opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå 22.06.06 er det fortsatt oppgang i sykefraværet. Det 

gikk opp fra 7,1 til 7,4 prosent fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det legemeldte fraværet gikk 

opp fra 5,8 til 6,2 prosent og det egenmeldte gikk ned fra 1,3 til 1,2 prosent. Blant de større 

næringene, var økningen i sykefraværet sterkest i helse- og sosialtjenester med 7,8 prosent. Vi ser en 
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sterk vekst i undervisningssektoren med 6,1 prosent. Det er sterkest oppgang av sykefravær i 

kommunal forvaltning. Størst er økningen blant kvinner mellom 40 og 60 år, der sykefraværet steg 

med over 10 %.  

  

Sykdomsframkallende faktorer i samfunnet 
Ursin viser til myter om sykefravær, og hevder at det ikke er høyt arbeidstempo, slitasje, stort press, 

mange omstillinger og utbrenthet som er grunnen til det høye fraværet. Han fremhever videre at 

faktorer i fritiden, familieproblemer og at livssituasjonen betyr mye, og viser videre til undersøkelser 

hvor det er stor risiko for høyt sykefravær ved manuelt arbeid, lav utdanning, dårlig helse og mye 

helseplager, frykt for å miste jobben og lav jobbtilfredshet. (Ursin 2006 s. 1). Betydningen av 

psykososiale faktorer på arbeidsplassen blir understreket: ”Arbeidstakeren må føle seg sett, vite hva 

som forventes, ha mulighet til å gjøre sitt beste, oppleve at lederen bryr seg, gis oppmuntring og 

anledning til å lære, trives med kollegaer og komme godt ut av det med overordnede” (Ursin & 

Eriksen 2006 s. 1)  

 

Hva sliter folk med i hverdagen? Vi påvirkes blant annet av et økende reklame- og statuspress, hvor 

det å være vellykket utad med materiell suksess betyr mye. I mange miljøer er det status med en 

fullbooket avtalebok. ”Grådighetskulturen”, hvor vi skal ha alt på en gang, og lykkes på alle områder 

samtidig, kan få visse konsekvenser. Ifølge Frode Thuen, professor i helsepsykologi ved 

Universitetet i Bergen, viser nyere undersøkelser at noe av det som stresser oss mest, er motsetninger 

mellom arbeid og hjem. Bare prestasjonspress overgår dette, hevder han. (Frode Thuen gjengitt etter 

Gudrun Vinsrygg, 2006, Helsenytt for alle. Når jobb og familie kolliderer.)  

 

6. FOREBYGGING 
 

Vi kan bruke et eksempel med at en kran som fosser kan skrus igjen, istedenfor å øse karet tomt. Vi 

kan velge å vektlegge hjelp til å forebygge framfor å redde, fordi forebygging av enkeltpersoner og 

gruppers plager er god samfunnsøkonomi. 

 

”Helsefremmende arbeid innebærer å fylle på med ting som er gode og positive, og som gjør at vi får 

det bedre. Eksempler kan være mer tid og anledning til familieliv, eller et bedre og sikrere bomiljø 

og arbeidsmiljø. Her venter vi ikke for å se om noen blir syke eller får problemer, vi gjør noe for 

eller med alle, før det er kommet så langt ” (NOU 1998:18 s. 53). 
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”Forebyggende arbeid derimot, innebærer å fjerne, hindre eller stenge for faktorer som kan føre til 

sykdom, skade eller andre problemer. Her tar vi som utgangspunkt kunnskap om personer som 

allerede har fått problemer eller sykdom, og arbeider oss bakover i årsakskjeden for å finne hvordan 

det kunne vært unngått, og prøver å hindre at andre kommer i samme situasjon” (NOU 1998:18 s. 

53).  

 

Viktige prinsipper i samfunnspsykologien  
Jim Orford (1992) skriver i innledningen av boken ”Community Psychology Theory and practice” 

om at samfunnspsykologi handler om å forstå og å hjelpe mennesker i deres sosiale kontekst, og 

bruke denne forståelsen til å gjøre at folk får det bedre. Videre at samfunnspsykologer vurderer 

antagelser om årsaken til at problemer oppstår, og fokuserer på interaksjon over tid mellom person, 

sosial setting og system. Samfunnspsykologer har fokus på ressurser framfor patologi, og arbeider 

nært brukeren. Vi arbeider på brukeren sine premisser, og legger vekt på samarbeid med andre. 

Viktige metoder i samfunnspsykologien er forebygging og helsefremming. I praksis understrekes 

forebygging framfor behandling. Det legges vekt på de samfunnsmessige rammebetingelsene, og 

årsaken til problemene analyseres fra mikro til makronivå. Samfunnspsykologer oppmuntrer hjelp til 

selvhjelp og samarbeider også med ikke-profesjonelle. Orford hevder at når samfunnspsykologer 

planlegger tjenester, er de proaktive, og vurderer behov og spesielle risikofaktorer i 

samfunnet.(Orford 1992).  

 

Hva har effekt for å beholde arbeidstakere (pasienter) på arbeidsplassen?  
Maggie Miller skriver at ”man må gi de ansatte tilstrekkelig tid til å utføre sitt arbeid på en 

tilfredsstillende måte, og innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.  Hun legger vekt på tydelige 

stillingsbeskrivelser, å belønne gode prestasjoner og utvikle gode og rettferdige belønningssystemer. 

Ansatte må ha mulighet til å komme fram med klager, og også visshet om at de vil bli vurdert. Den 

enkeltes ansvar og myndighet må stemme overens. Det er viktig å uttrykke tydelige målsettinger, 

tydeliggjøre foretakets vurderinger og prioriteringer, og ved behov tilpasse dem til de ansattes 

vurderinger og prioriteringer. Slike spørsmål må kunne diskuteres på en konstruktiv måte, sier hun.  

Å ha mulighet til å påvirke sluttresultatet av sitt arbeid og føle stolthet over det, fremme toleranse og 

rettferdighet på arbeidsplassen, følge opp så vel fiaskoer som suksesser og analysere hvorfor 

resultatet ble godt eller dårlig. Ikke la noen av disse tiltakene bli engangs foreteelser, men skrittvis 

forbedre arbeidsmiljøet og helsesituasjonen på arbeidsplassen”. (Maggie Miller 2001 s. 79 - 80).   

 

Hvordan skal vi få en god arbeidsplass og et inkluderende arbeidsliv? Hvilke mestringsstrategier 

brukes (flukt eller kamp), og kan nye mestringsstrategier læres og anvendes? Emosjonell mestring 
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handler om å gjøre noe med de følelsesmessige konsekvensene av stress, mens instrumentell 

mestring handler om å gjøre noe med selve situasjonen. Noen stikkord for å mestre egen situasjon 

bedre, er å utvikle kognitiv fungering og evnen til å løse problemer og utfordringer. Mye sosial støtte 

kan ses på som en buffer mot stress.  

 

I boken ”Stress og mestring av stress”, skriver Larsen om forebyggingsperspektivet som et alternativ 

til behandling av stress. Strategiene kan være å unngå stress eller ”vaksinering” av stress. I 

vaksineperspektivet fremheves 5 faktorer som har en forebyggende effekt mot stress: holdning, 

engasjement, følelse av kontroll, selvtillit og evnen til å se en sammenheng i det som skjer. Det er 

viktig å sette seg klare mål, ta initiativ for å påvirke situasjonen og prøve ut grenser. Videre kan det 

være til hjelp å ha evnen til å se en sammenheng i det som skjer (tro, mening med livet osv). (Larsen 

1996 s. 111- 112)  

 

I den samfunnspsykologiske tenkning legges det som nevnt stor vekt på forebyggende arbeid fremfor 

behandling.  (Jim Orford 1992).  

 
Caplans modell for forebyggende arbeid med tiltak i 3 forskjellige faser (Caplan 
1964):  
Primærforebyggende tiltak (helsefremmende virksomhet) kan hindre at en definert, uønsket utvikling 

eller lidelse oppstår. Tiltaket brukes overfor en frisk befolkningsgruppe, definert risikogruppe, hele 

befolkningen, eller individer i kritiske perioder. Målet er risikoreduksjon.  

Sekundærforebyggende tiltak (forebyggende arbeid). Caplan mener tiltakene bør settes inn tidligst 

mulig i en uønsket utvikling eller nyoppstått lidelse. Målet er å forkorte lidelsens varighet eller en 

uheldig utvikling. Dette gjøres ved å gripe tidlig inn i livet, eller tidlig i et forløp.  

Tertiærforebyggende tiltak (behandling). Caplan vektlegger forebygging eller rehabilitering av 

psykologiske og fysiske ringvirkninger av lidelsen. Målet er å minske de negative effektene av 

allerede oppståtte kriser.     

 

”Systemnivåstrategiene kan være koordinering av tiltak i hjelpeapparatet rundt individet (sekundær - 

og tertiærforebygging), reformer på samfunnsplan og endring av lovverk (primærforebygging). 

Målet er å motvirke noe som enda ikke har skjedd,” noe Hoel hevder kan ha innvirkning på 

motivasjonen for å bevilge midler til forebyggende tiltak (Hoel 2002 s. 13). 

 

I møter med mennesker som sliter med å mestre hverdagenes krav, reflekterer jeg over hvordan 

situasjonen kunne vært hvis de hadde tatt kontakt på et tidligere tidspunkt, og vært mer proaktive, før 
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stresset ble overveldende, og i verste fall, sykdomsskapende? Hvilke tiltak kan hjelpe personen 

videre, og gi han styrke og myndiggjøring? Hva kan hjelpe eller støtte organisasjonen og eller 

nettverket som personen tilhører? Hva kan personen gjøre for å forebygge stressutløst utmattelse, og 

hva kan andre gjøre? Både kolleger/ nettverk/ ledere/ familie/ venner/ kan fange opp stress-signalene, 

og ta det opp med vedkommende. Samfunnspsykologer kan bidra med foredrag og kurs, og 

folkeopplysning om forebygging av stress. Vi kan lære folk å endre negative tankemønstre, gripe fatt 

i det som hemmer livskvaliteten, og gjøre noe med det. Vi kan dele kunnskap med andre, dele med 

befolkningen/ tenke forebyggende i praksis ved å være ute i media, aviser, ukeblader, fagtidsskrifter, 

nettverk osv.  

 

Forebygging handler om å motivere folk å ta vare på egen helse, vise engasjement, gjøre noe med sin 

situasjon og samarbeide mer. Det er viktig at ledere i arbeidslivet får opplæring og kunnskaper om 

hvordan de best mulig kan tilrettelegge arbeidet og ta vare på personalet. Samtidig er det også 

arbeidstakernes ansvar å ta ansvar for egen helse, og si fra tidlig før arbeidsmengden blir en 

helserisiko. Alle kan lære strategier og handlingsplaner for å unngå sykdom. Når det er god 

kommunikasjon på en arbeidsplass fanges stress-signaler opp før det blir et problem. Dermed kan 

tiltak igangsettes før stresset får negative helsemessige konsekvenser. En forutsigbar leder virker som 

en ”støtdemper” mot negativt stress i organisasjonen. I tillegg til å formidle kunnskapene om stress-

signaler og tegn på begynnende stressutløst utmattelse, må vi tilrettelegge enda bedre. Det er viktig at 

syke arbeidstakere kan komme tilbake på arbeidsplassen og føle seg sett og ivaretatt. Et inkluderende 

arbeidsliv skal ha rom for alle. 

 

“Empowerment” eller myndiggjøring 
         Samfunnspsykologer kan hjelpe flere enn en om gangen, for eksempel ved å jobbe med grupper i 

befolkningen. Vi kan være proaktive og dele kunnskap med andre. På den måten kan man få brukt 

kunnskapene om sin egen organisasjon på en best mulig måte. Samfunnspsykologer kan være med 

på å igangsette og skape situasjoner og settinger som kan få fram mestring. ”Empowerment” eller 

myndiggjøring, er en forskningsetisk og behandlingsetisk innstilling som ble lansert i 

Ottawacharteret i 1986: ”En prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen 

helsetilstand og til å forbedre egen helse. Det er viktig å lage en setting hvor det er mulig å ha tro på 

å få det bedre, styrke seg, å få en følelse av økt mestring. Empowerment retter seg mot denne mangel 

på kontroll ved å fremme deltagelse i aktiviteter i lokalsamfunnet¨, styrke følelsen av tilhørighet i 

lokalsamfunnet og i sosiale nettverk, og ved å fremme en tro hos folk på at de kan kontrollere sin 

verden”. På denne måten vil ”empowerment” også lede til sosial og miljømessig endring”. (NOU 

98:18 s. 189). 
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         Myndiggjøring er å lage situasjoner hvor folk kan vise at de duger til noe! Dette begrepet i 

folkehelsearbeidet omhandler deltagelse og mestring som bærende prinsipper. Mangel på deltagelse 

er ofte problemet. Ved hjelp av prosessen med myndiggjøring blir folk i stand til å øke sin kontroll 

over, og forbedre helsen sin. De som opplever maktesløshet, og manglende kontroll over egen 

livssituasjon er mer sykdomsutsatte. Denne mangelen retter myndiggjøring seg mot (NOU 98: 18 s. 

189).  

 

”Helse er ikke bare fravær av sykdom og problemer. Det er også fysisk, mentalt og sosialt velvære. 

Det gjelder også for arbeidsorganisasjonen. De ansatte trives, blir værende og jobber effektivt i 

foretak med god etikk og moral”. (Maggie Miller 2001 s. 76). 
 
 
7. ”KOMPLETT KOMPETANSE” – FOREBYGGENDE ARBEID I PRAKSIS 
 

”Komplett Kompetanse” er et tverrfaglig kontorfellesskap med 6 kolleger, og gode 

samarbeidspartnere, hvor alle har egne bedrifter. I dette servicetorget utfyller og overlapper 

kollegenes fagområder hverandre, og samarbeidet kommer både brukere og samarbeidspartnere til 

gode. Teamet har to psykologer, hvorav en spesialist i klinisk psykologi, en yrkes/karriereveileder, 2 

jurister og en ingeniør. Yrkesveilederen arbeider med veiledning innen yrkes- og karriereplanlegging 

og coaching. Juristene holder kurs for næringslivet i arbeidsrett og konflikthåndtering. Advokatens 

spesialområde er arbeidsrett, familie, arv og skifte, samt eiendoms- og trygderett. Den andre juristen 

er også utdannet coach, og jobber med konfliktmekling. Ingeniøren utarbeider websider og er 

datainstruktør.  

 
Fra 2001 har jeg hatt privat deltidspraksis, de siste to årene knyttet til ”Komplett Kompetanse”. I 
tillegg er jeg deltidsansatt i PPT. 
 
Kurs i forebygging og mestring av stress  
Vi samarbeider med fagpersoner innen helse/ medisin, og holder kurs/foredrag om forebygging og 

mestring av stress. Kursene tilpasses ulike aldergrupper med forskjellige behov i ulike livsfaser, og 

gir deltagerne verktøy til å ta tak i og mestre egen situasjon, og jobber i det allmenne feltet. Vi tilbyr 

også kurs for folk i faresonen for eksempel, ved vanskelige livshendelser, kurs for alle folk, for å øke 

bevisstheten innen feltet, sette på dagsordenen/ funksjon, og øke bevisstgjøring og evnen til 

egenomsorg.  
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Psykologprosjekt på sosialkontorene i Bærum kommune 
Innledningsvis hørte vi om Frode. Hans historie var en tankevekker, som gjorde at jeg fikk interesse 

for å jobbe mer aktivt med forebyggende arbeid. Sommeren 2006 ble jeg invitert inn i et 

psykologprosjekt på sosialkontorene i Bærum, med styrking av tiltakskjeden ved koordinert, 

tverrfaglig hjelpetilbud og lett tilgjengelig psykologkompetanse. Prosjektet inngår i HUSK – 

Høyskole- og universitet/-sosialkontor, og er et samarbeid med Høyskolen i Oslo: ”Sosialkontorene 

utprøver en modell hvor brukere får lett tilgjengelig psykologisk helsehjelp og rask henvisning til 

spesialisthelsetjenesten. Undertegnede viser i denne forbindelse til notat om kommunale 

psykologtjenester fra Norsk Psykologforening, oversendt Sosial- og helsedirektoratet 02.05.05, hvor 

aktuelle arbeidsoppgaver er beskrevet inngående. Gjennom dette prosjektet vil sosialtjenesten 

tydeliggjøre overfor ulike deler av helsetjenesten og utdanningssystemet deres fellesansvar overfor 

målgruppen, som er avhengig av at hjelpeapparatet samhandler hensiktsmessig og effektivt. De kan 

samtidig styrke deres kompetanse gjennom systematisk samarbeid i tverrfaglig fora. De vil også sette 

prosjektet i sammenheng med NAV-reformen og de planlagte endringer i kommunal helse- og 

sosiallovgivning” (Bærum kommune 2006-2008). 

 
SLUTTORD 
 
Stresslidelser innebærer store individuelle lidelser, som setter arbeidstakere i sin beste alder ut av 
arbeidslivet i kortere eller lengre tid. I tillegg har disse lidelsene store økonomiske omkostninger 
både for den enkelte som rammes, og for samfunnet som helhet pga sykemeldinger og rehabilitering.  
 
Derfor er det ønskelig at flere kolleger engasjerer seg i dette feltet. Her har psykologer mye å bidra 
med og gode arbeidsmetoder. Det er et viktig satsingsfelt der samfunnspsykologer kan få brukt sin 
kompetanse i fullt monn.  
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8. VEDLEGG s 17 - s 22 
 

Uttalelser fra kursdeltakere 
 "Mestring av stress" 

"Et dagskurs kan selvfølgelig ikke endre på en stresset persons atferd fullstendig,  
men jeg opplevde å bli mer bevisst min dårlige stresshåndtering og har begynt en 

endringsprosess. Når jeg blir stresset, minner jeg meg om en ting fra kurset  
og klarer å roe meg ned. 

Kurslederne var profesjonelle og allikevel nære. Kurset var morsomt og praktisk lagt opp. 
Jeg bruker mye av det jeg lærte i jobben og privat.  

Det er jo så mye lettere å råde og hjelpe andre enn seg selv". 
 

                                                           *** 
"Jeg har vært i gjennom en periode med stort press på jobben, og følte behov for påfyll.  

Kurset lærte meg mye om stress, og hvor viktig det er å sette grenser - i tide. 
Det ga meg en økt bevissthet om bl.a. hvor viktig det er å være  

tydelig i alle relasjoner som jeg tar med meg videre. 
Avspenningsteknikkene vi fikk lære er både enkle og effektive, og engasjerende 

lærere gjorde det til en lærerik og fin dag". 
                                                              

                                                             *** 
" I en til tider masete og uoversiktlig hverdag kan det være godt å stoppe opp 

å få mer oversikt over hva som gjør at jeg stresser. Ved å lære måter å betrakte 
problemene litt på avstand, og gjenkjenne mitt eget i andres historier, får jeg nye  

tanker om hvordan ting kan gjøres annerledes. Kurset inneholdt nyttige  
øvelser/teknikker til å mestre stresset bedre i det daglige liv". 

 

Psykolog Wenche Ilmork og terapeut Bjarne Eidskrem 
www.talefot.no 
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VEDLEGG 2 
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VEDLEGG 3. TABELLER OVER UTGIFTER TIL SYKEPENGER 1994 - 2005 
 
Kilde: www.nav.no

Utgifter til sykepenger. Hovedtall. 1994-2005. Millioner kroner

År I alt

Til 
arbeidstaker
e m.v. 1)

Til selvstendig 
næringsdrivende Pleiepenger

Tilrettelegging
s-tilskudd

Honorar til 
bedriftshelse-
tjeneste

Feriepenger 
av 
sykepenger

1994 10 442 9 066 820 556
1995 11 377 9 994 822 561
1996 13 220 11 677 929 614
1997 14 788 13 029 2) 1 048 711
1998 16 600 14 685 1 142 773
1999 18 795 16 687 1 270 838
2000 21 775 19 470 1 408 897
2001 23 697 21 169 1 469 1 059
2002 26 117 23 325 1 610 21 1 161
2003 29 122 25 631 1 790 261 155 15 1 270
2004 26 869 23 567 1 626 272 43 17 1 342
2005 24 509 21 379 1 494 288 71 17 1 258
1) Inklusive det sentrale oppgjør for statsansatte i tiden før år 2000. Fom 2000 er den sentrale oppgjørsordningen for statsansatte opphevet.
2) Fom 1997 ble oppgjøret foretatt på grunnlag av sykefraværsstatistikken i staten. Tidligere ble den relative sykefraværshyppigheten
hos arbeidstakere utenfor staten lagt til grunn. I 1997 gikk også Posten og NSB ut av det sentrale oppgjøret.  
 
 

Antall sykepengedager betalt av folketrygden. 1996-2005. I tusen dager
I Alt Menn Kvinner

1996 21 045 9 179 11 866
1997 23 772 10 222 13 550
1998 25 488 10 851 14 637
1999 26 050 11 457 14 592
2000 30 001 13 002 16 999
2001 31 007 13 267 17 740
2002 32 579 14 016 18 562
2003 34 106 14 780 19 326
2004 31 069 13 214 17 855
2005 28 239 11 795 16 444  
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Antall sykefraværsdagsverk 4 kv 2001-2005. Diagnose og kjønn.

2001 2002 2003 2004 2005
I alt 6 949 082 7 127 671 7 723 674 5 839 754 6 094 385
Allment og uspesifisert 316 116 325 197 344 205 264 018 294 976
Sykdom fordøyelses organene 296 415 313 503 306 352 273 387 266 772
Hjertekar sykd. 338 896 350 425 371 751 287 677 296 393
Muskel/skjelett-lidelser 3 119 007 3 144 397 3 362 541 2 440 052 2 564 655
... herav rygglidelser 954 052 950 399 976 298 687 455 698 727
... herav nakke/skulder/arm 780 588 780 460 846 431 585 993 637 989
Sykdom nervesystemet 290 206 308 158 341 620 275 920 297 418
Mentale lidelser 1 168 674 1 217 831 1 338 719 1 027 246 1 069 832
... herav lettere psykiske lid 301 696 328 300 383 966 332 478 406 760
... herav angst/depressive lid 807 896 840 312 905 439 650 968 618 867
Sykdommer i luftveiene 525 095 570 265 680 147 428 320 435 232
Svangerskaps-sykdommer 254 747 300 078 340 009 309 441 326 638
Andre lidelser 639 927 597 817 638 329 533 692 542 468

Menn I alt 3 161 344 3 239 982 3 486 360 2 594 995 2 647 078
Allment og uspesifisert 133 408 138 743 146 885 115 017 126 652
Sykdom fordøyelses organene 152 933 159 037 156 506 139 185 133 959
Hjertekar sykd. 222 611 229 786 243 850 186 725 188 739
Muskel/skjelett-lidelser 1 526 335 1 558 975 1 658 220 1 204 442 1 241 130
... herav rygglidelser 524 204 520 111 534 215 370 370 376 701
... herav nakke/skulder/arm 327 472 335 377 364 509 252 506 272 813
Sykdom nervesystemet 129 730 138 372 146 628 120 982 123 597
Mentale lidelser 482 075 500 817 550 368 413 166 417 476
... herav lettere psykiske lid 117 546 130 769 153 839 128 218 148 724
... herav angst/depressive lid 327 941 339 201 365 464 257 412 242 458
Sykdommer i luftveiene 242 955 261 526 314 772 197 491 197 489
Svangerskaps-sykdommer 979 892 925 432 703
Andre lidelser 270 319 251 835 268 207 217 556 217 331

Kvinner I alt 3 787 738 3 887 689 4 237 314 3 244 758 3 447 307
Allment og uspesifisert 182 708 186 454 197 320 149 001 168 323
Sykdom fordøyelses organene 143 482 154 466 149 846 134 202 132 813
Hjertekar sykd. 116 285 120 639 127 902 100 952 107 654
Muskel/skjelett-lidelser 1 592 672 1 585 422 1 704 321 1 235 610 1 323 525
... herav rygglidelser 429 848 430 288 442 083 317 085 322 026
... herav nakke/skulder/arm 453 116 445 083 481 922 333 487 365 176
Sykdom nervesystemet 160 476 169 786 194 992 154 938 173 821
Mentale lidelser 686 599 717 014 788 352 614 080 652 357
... herav lettere psykiske lid 184 149 197 531 230 127 204 260 258 036
... herav angst/depressive lid 479 955 501 111 539 975 393 557 376 410
Sykdommer i luftveiene 282 139 308 740 365 375 230 829 237 743
Svangerskaps-sykdommer 253 768 299 186 339 084 309 009 325 935
Andre lidelser 369 608 345 982 370 122 316 136 325 137

Dagsverk
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Sykefraværsdagsverk 4 kv 2001-2005. Diagnose og kjønn. Prosent.

2001 2002 2003 2004 2005
I alt 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,5 4,6 4,5 4,5 4,8
Sykdom fordøyelses organene 4,3 4,4 4 4,7 4,4
Hjertekar sykd. 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9
Muskel/skjelett-lidelser 44,9 44,1 43,5 41,8 42,1
... herav rygglidelser 13,7 13,3 12,6 11,8 11,5
... herav nakke/skulder/arm 11,2 10,9 11 10 10,5
Sykdom nervesystemet 4,2 4,3 4,4 4,7 4,9
Mentale lidelser 16,8 17,1 17,3 17,6 17,6
... herav lettere psykiske lid 4,3 4,6 5 5,7 6,7
... herav angst/depressive lid 11,6 11,8 11,7 11,1 10,2
Sykdommer i luftveiene 7,6 8 8,8 7,3 7,1
Svangerskaps-sykdommer 3,7 4,2 4,4 5,3 5,4
Andre lidelser 9,2 8,4 8,3 9,1 8,9

Menn I alt 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,2 4,3 4,2 4,4 4,8
Sykdom fordøyelses organene 4,8 4,9 4,5 5,4 5,1
Hjertekar sykd. 7 7,1 7 7,2 7,1
Muskel/skjelett-lidelser 48,3 48,1 47,6 46,4 46,9
... herav rygglidelser 16,6 16,1 15,3 14,3 14,2
... herav nakke/skulder/arm 10,4 10,4 10,5 9,7 10,3
Sykdom nervesystemet 4,1 4,3 4,2 4,7 4,7
Mentale lidelser 15,2 15,5 15,8 15,9 15,8
... herav lettere psykiske lid 3,7 4 4,4 4,9 5,6
... herav angst/depressive lid 10,4 10,5 10,5 9,9 9,2
Sykdommer i luftveiene 7,7 8,1 9 7,6 7,5
Svangerskaps-sykdommer 0 0 0 0 0
Andre lidelser 8,6 7,8 7,7 8,4 8,2

Kvinner I alt 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,8 4,8 4,7 4,6 4,9
Sykdom fordøyelses organene 3,8 4 3,5 4,1 3,9
Hjertekar sykd. 3,1 3,1 3 3,1 3,1
Muskel/skjelett-lidelser 42 40,8 40,2 38,1 38,4
... herav rygglidelser 11,3 11,1 10,4 9,8 9,3
... herav nakke/skulder/arm 12 11,4 11,4 10,3 10,6
Sykdom nervesystemet 4,2 4,4 4,6 4,8 5
Mentale lidelser 18,1 18,4 18,6 18,9 18,9
... herav lettere psykiske lid 4,9 5,1 5,4 6,3 7,5
... herav angst/depressive lid 12,7 12,9 12,7 12,1 10,9
Sykdommer i luftveiene 7,4 7,9 8,6 7,1 6,9
Svangerskaps-sykdommer 6,7 7,7 8 9,5 9,5
Andre lidelser 9,8 8,9 8,7 9,7 9,4

Dagsverk
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