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Sammendrag: 
Velferdsprogrammer utgjør et sikkerhetsnett for personer som av ulike grunner ikke kan delta i 
arbeidsmarkedet. Slik bidrar velferdsstaten til å redusere fattigdom og ulikhet. Samtidig er en 
bærekraftig velferdsstat avhengig av høy arbeidsdeltakelse. Siden høye ytelser kan gi svakere 
insentiver til å jobbe er det krevende å forrene generøse ytelsesordninger og høy arbeidsdeltakelse. 
Denne avhandlingen undersøker hvordan endringer i inngangskriteriene til helserelaterte ytelser 
påvirker ytelsesopptak og senere arbeidsmarkedsdeltakelse blant personer som er på marginen av 
slikt opptak. Videre ser avhandlingen på hvordan (mangel på) overvåkningstiltak påvirker 
overgangen fra helserelatert trygdemottak til arbeid.  
 
Gjennom de siste tjue årene har bruken av midlertidige helserelaterte ytelser blant unge økt kraftig i 
Norge. Dette fremstår som paradoksalt i et samfunn der både utdanningsnivå og levealder øker, og 
kan tyde på at det har skjedd en endring i hvordan tildelingen av ytelser praktiseres. I den første 
artikkelen har jeg benyttet registerdata for perioden 1994-2010 til å undersøke konsekvensene for 
unge i alderen 18-30 år av å bli innvilget arbeidsavklaringspenger i stedet for dagpenger eller 
sosialhjelp. Jeg finner at det å bli gitt denne helserelaterte ytelsen framfor ett av de to alternativene 
fører til en klart svakere arbeidsmarkedstilknytning i flere år etter innvilgelsestidspunktet. Jeg finner 
også en økt sannsynlighet for å bli uføretrygdet, noe som ofte ender med at mottaker forlater 
arbeidsmarkedet for godt.  
 
En annen grunn til å stramme inn på bruken av helserelaterte ytelser i Norge er den observerte 
korrelasjonen mellom foreldres og barns mottak av uføretrygd. Barn med uføretrygdede foreldre har 
større tilbøyelighet til selv å bli uføretrygdede enn barn med ikke-uføretrygdede foreldre. Den tredje 
artikkelen undersøker hvorvidt vi her står overfor et årsaksforhold, eller om den observerte 
korrelasjonen skyldes andre felles kjennetgn ved foreldre og barn som kan påvirke tilbøyeligheten til 
å ta opp uføretrygd. Et eksempel på et slikt kjennetegn kan være helse. Resultatene våre tyder på at 
en eventuell årsakssammenheng er svakere enn det tidligere forskning anslår.   
 
En måte å redusere innstrømningen til arbeidsavklaringspenger og uføretrygd på er å hjelpe 
langtidssykemeldte tilbake i jobb. I den andre artikkelen i avhandlingen evaluerer vi et dialogmøte 
hos NAV som et verktøy for dette. På dialogmøtet diskuterer den sykemeldte, arbeidsgiver, en 
saksbehandler hos NAV og fastlegen om tilrettelegging er mulig for å få den sykemeldte fullt eller 
delvis tilbake i jobb. Vi finner at selv et så vidt lite «dytt» som det å motta et brev med inkalling til et 
slikt møte, fører til økt tilbøyelighet til å gå tilbake i jobb. Også møtedeltakelse har en positiv effekt på 
denne tilbøyligheten.   
 
I den fjerde artikkelen ser vi på hvordan sykemelding i det første trimesteret av svangerskapet 
påvirker helsen til fosteret. Vi studerer utfall blant kvinner der leger er uenige om sykemelding er 
nødvendig eller ikke. Resultatene våre er preget av stor usikkerhet, men gir ingen holdepunkter for at 
sykemelding av kvinner med uklart behov for fravær påvirker fosterets helse.  
 

 


