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Det kommer til å handle om psykisk helse 
Psykisk helse og arbeidsevne henger nøye sammen. Hver femte tapte ar-

beidsdag, ved  legemeldt sykefravær, skyldes lettere psykiske plager.(1) 

Statistikk fra NAV viser at sykefraværet på grunn av psykiske plager, økte 

med 20% fra 2000 til 2011. Hele økningen skyldes at flere arbeidstakere 

blir sykmeldt av psykiske årsaker, ikke at det er mer psykisk sykdom i be-

folkningen.         1: Arbeid og velferd nr. 3 , 2012. 
Arbeidsklinikken bistår godkjente be-

driftshelsetjenester med legespesialist i 

psykiatri og arbeidsmedisin.  Daglige 

oppgaver klarer en godkjent BHT alene. 

Men av og til  kommer utfordringer som 

krever mer spesifikk kompetanse og er-

faring.  Med en enkel avtale kan  man 

hele tiden kontakte spesialist for veiled-

ning og praktisk bistand. Ansatte hos 

kunder kan raskt få et behandlingstilbud 

hos spesialist uten henvisning.  Som lege 

kan en psykiater gi mer omfattende utredning og behandling enn hva man får i 

et tilbud som er begrenset til samtaler.   

Tilrettelegging og vanlig sykefra-

værsarbeid er ikke nok for mange 

som er sykmeldte med psykiske pla-

ger. De ønsker og trenger noe mer. 

Mange bedrifter er villige til  å betale 

for behandling til ansatte for å få 

dem raskere tilbake.   

De fleste godkjente bedriftshelsetje-

nester i Oslo har ikke tilbud om be-

handling av psykiske lidelser. Det 

kan føre til at man settes på sidelin-

jen og taper de viktige anbudene.  

Vi tror at man bør forberede seg til 

at flere bedrifter i større grad vil 

ønske en blanding av forebyggende 

HMS-tjenester og behandlingstilbud.  

De vil foretrekke en godkjent be-

driftshelsetjeneste som kan levere 

begge deler.  

For å møte den utfordringen bør 

man inngå avtaler med ekstern fag-

kompetanse som brukes etter be-

hov.  

Med en psykiater i nettverket stiller 

man sterkt. For det kommer til å 

handle om psykisk helse.  

I løpet av den korte tiden Arbeidsklinikken har vært i markedet har flere 

godkjente bedriftshelsetjenester inngått avtale for å sikre seg rask bi-

stand fra psykiater og spesialist i arbeidsmedisin. Det gir god respons fra 

kundene og gir et fortrinn i konkurransen om de nye.  

God alene - bedre sammen 
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