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// NAV



NAV = gode intensjoner. 



Arbeidsrettede tiltak 

Virkemidler 

Hjelpemidler

Tilrettelegging

Behandling



// NAV





Epikriser og erklæringer 

som redskap for økt inkludering



// NAV

Skriv sånn at mannen i gata 
forstår 



// NAV

For på bakgrunn av 
informasjonen du gir, skal 

hjelpeapparatet sette inn sine 
tiltak 



// NAV

Avklaringstiltak

Oppfølging

Midlertidig 
lønnstilskudd

Jobbspesialist 

Utdanning 
Arbeids-

forberedende 
tiltak (AFT)

MentorDialogmøter

Arbeidstrening

Varig 
lønnstilskudd

Opplæring

Jobbsøkerkurs

Individuell 
jobbstøtte

Varig 
tilrettelagt 

arbeid
Tiltak for å komme i jobb - nav.no

https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb


// NAV

NAV bruker 8 milliarder kroner på 
arbeidsrettede tiltak hvert år



// NAV

Tilpasse 
omgivelser/
redusere krav

Støttesystemer/
hjelpemidler

Indre strategier/
prosesser

Tilrettelegging

Hjelpemidler,
teknologi

Manuelle 
systemer

Tilpassing av arbeidstid, 

oppgaver, tempokrav, 

informasjons- og 

læringskrav, fysiske 

endringer etc.

Skriftlige 

støttesystemer, 

personressurser, 

som mentor, 

individuell plan. 

Smarttelefon, 

tidsstyring, 

kalender, 

varslinger.

Teknikker, terapi, 

støttesamtaler, økt 

innsikt. 



// NAV

Formidling av resultater til de 
som skal bruke dem





// NAV

Vår kunnskap må ikke bli liggende i en arkivskuff 



// NAV

Tenk om PPT sendte sluttrapporter 
som dokumenterte behov for videre 
oppfølging, til NAV? 



// NAV

Uføretrygd



// NAV



// NAV

Særlig sårbare brukergrupper

Overrepresentert blant mottakere av sosialhjelp
- hvor flere har rett på uføretrygd



// NAV

Svak kognitiv 
fungering

Langvarig og alvorlig 
rusmisbruk

Innvandrere med 
liten skolegang og 

lave norskferdigheter



// NAV

Svak kognitiv 
fungering

• Trenger bistand i sin 
kontakt med NAV

• Obs: Redusert 
sykdomsinnsikt

Langvarig og alvorlig 
rusmisbruk

• Rusmisbruk regnes 
ikke som sykdom i 
folketrygdloven

• Viktig å 
dokumentere 
sekundære 
følgetilstander, som 
ervervede 
hjerneskader, og 
andre komorbide 
lidelser

Innvandrere med 
liten skolegang og 

lave norskferdigheter

• Strever med tilgang 
på helsetjenestene

• Avansert regelverk

• Krever tilpassede 
kartleggingsverktøy  
og kultursensitiv 
forståelse



// NAV

Psykologer kan bidra med viktige erklæringer 

som dokumenterer «sykdom, skade eller lyte», 
og som sikrer tilpasset oppfølging fra nav 



Så, hvordan gjør 
vi alt dette, da?



// NAV

Harmonisering av lovverk

Sikre nødvendig finansiering

Opplæring

Avklare ansvarsområder mellom helsevesenet og NAV



Definisjonen av nødvendig helsehjelp inkluderer i 

liten grad aspekter ved arbeidsevne



// NAV

Mange tilstander som NAV 
innvilger helserelaterte ytelser 
for, mangler tilbud i 
helsevesenet.



// NAV

Lettere psykiske lidelser som ikke 
kvalifiserer for behandling hos DPS 

Følgetilstander etter hjerneskader 
og medfødte utviklingsforstyrrelser

Psykiske vansker i relasjon til 
somatisk sykdom 



// NAV

Angst og depresjon + lærevansker

Men tar DPS’et en WAIS?



Enten endre bestemmelsene i 
folketrygdloven, eller øke 

kapasiteten og arbeidsfokuset i 
helsevesenet.  



Hva gjør NAV selv av psykologarbeid? 



// NAV

Rett under 100 psykologer ansatt i NAV

Arbeidsrådgivningskontoret (ARK) 

Senter for jobbmestring 

Nevropsykologisk tjeneste 

Helseavklaringsteam/lokale NAV-kontor



Millionbeløp på erklæringer fra privatpraktiserende 
psykologer, mens det knapt er midler til å ansatte 
psykologer internt…



// NAV

Vi trenger en samlet og styrket
psykologtjeneste i NAV



// NAV

Behov for opplæring om NAV

• NAV som pensum i 

grunnutdanningen

• Sakkyndighetsarbeid for NAV 

i spesialistprogrammene

• Vedlikeholdskurs



// NAV

10 bud 
- ved spørsmål om arbeidsevne



// NAV

10 bud 
- ved spørsmål om arbeidsevne

1. Les rundskriv til Lov om folketrygd (folketrygdloven) - Lovdata

2. Avklar om det foreligger sykdom, skade eller lyte

3. Redegjør for hvordan funksjonsevnen er påvirket

4. Skill mellom kliniske funn og hva som faktisk reduserer arbeidsevnen 

5. Vurder om hensiktsmessig behandling eller tilrettelegging kan gis

6. Beskriv alltid ressurser ved og muligheter for pasienten

7. Si noe om antatt utvikling og prognose

8. Bruk flere kilder enn selvrapport og oppgi kildene

9. Vurder validitet og faren for simulering/aggravering 

10. Overlat vilkårsvurderinger, som rett til ytelser, til NAV 

https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/


// NAV

NAV har egen telefonlinje 
for veiledning, 
til psykologer og leger. 

55 55 33 36

Lege- /behandlertelefonen - nav.no

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/relatert-innhold/lege-behandlertelefonen


// NAV

Les mer på… 

• Leger og andre behandlere - nav.no

• Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l –
Lovdata

• Trenger hjelp til å komme i jobb - nav.no

• Kunnskapsbanken | Om hjelpemidler, tilrettelegging og tolk

• Tilstand og utfordringer på arbeid - helseområdet.pdf 
(helsedirektoratet.no)

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486
https://www.nav.no/komme-i-jobb#stotte
https://www.kunnskapsbanken.net/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/tilstand-og-utfordringer-pa-arbeid-helseomradet/Tilstand%20og%20utfordringer%20p%C3%A5%20arbeid%20-%20helseomr%C3%A5det.pdf/_/attachment/inline/cd5288e1-b92c-4756-b225-319c8f11c4b8:abd1e25e6df74d9bead6b5905ca59ef7b041c9f3/Tilstand%20og%20utfordringer%20p%C3%A5%20arbeid%20-%20helseomr%C3%A5det.pdf


// NAV

Lykke til, og takk for meg!


