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Forord 

Konflikter, mobbing, seksuell trakassering og varsling i arbeidslivet er årsak til redusert helse 

hos arbeidstakere. Virkningen av mobbing best dokumentert. Tidlig på 1990-tallet ble 8-9 % 

av arbeidstakere mobbet, mens det heldigvis var redusert til omkring det halve i 2005. Selv 

om dette er en gledelig utvikling, lider også mange arbeidstakere i dag under mobbing. Vi vet 

også at et betydelig antall kvinner blir utsatt for seksuell trakassering. Følgetilstander etter 

konflikter, mobbing og trakassering blir registrert av Arbeidstilsynet som en egen kategori. 

I norsk offentlig helsevesen er det ikke etablert et spesialisert behandlings- og 

rehabiliteringstilbud for som har fått redusert helse etter konflikter, mobbing, seksuell 

trakassering og varsling. Internasjonalt mangler det forskning på hva som kan hjelpe i 

forhold til behandling av sykdom og tilbakeføring til arbeid. I Tyskland finnes det derimot et 

over ti år gammelt tilbud ved AHG Klinik Berus med erfaring fra behandling og rehabilitering 

av 2000 mennesker som har vært utsatt for mobbing. Lignende tilbud er etablert andre 

steder i Tyskland. I Milano, Italia har de fra 1996 hatt et utredningstilbud for de som har 

redusert helse etter konflikter og mobbing på jobben og har utredet 5-6000 pasienter. Slike 

klinikker finnes nå flere steder i Italia. I Danmark har de hatt prosjekter i Århus, men det er 

ikke etablert noe fast tilbud. 

Denne planen er utarbeidet med sikte på å etablere et helhetlig tilbud til de som har fått 

redusert helse etter konflikter, mobbing, seksuell trakassering og varsling i arbeidslivet. 

Utredning har pågått i ett år og planen er utarbeidet av Nils Magerøy med solide innspill fra 

en prosjekt- og referansegruppe. I tillegg har vi blitt møtt med åpenhet fra en rekke 

internasjonale institusjoner og norske miljøer som vi har møtt som et ledd i planleggingen.   

Vi ønsker å etablere Jobbfast med en utredningsenhet og en behandlings- og 

rehabiliteringsenhet ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.  Samtidig 

skal vi skal utvikle kunnskap om hva som er til best hjelp for pasientene både når det gjelder 

helsen og arbeidsdeltakelse. Denne kunnskapen ønsker vi å utvikle i samarbeid med 

pasientene og faginstanser. Et samarbeid med Det psykologiske og Det medisinsk-

odontologiske fakultet ved Universitet i Bergen, bedriftshelsetjenester og 

brukerrepresentanter er allerede etablert. 

 

Bergen 24/2-2011 

 

Tor Aasen  

Avdelingsdirektør 

Yrkesmedisinsk avdeling 

Haukeland universitetssjukehus 
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1. Bakgrunn for arbeidet og hovedkonklusjoner 

Denne utredning skal danne grunnlag for å etablere et offentlig klinisk arbeid som integrerer 

utredning, behandling, rehabilitering og forskning – for personer som er blitt syke etter 

mobbing eller som følge av konflikter, seksuell trakassering og varsling i arbeidslivet. 

Jobbfast skal være et klinisk arbeid som går hånd i hånd med forskning for å utvikle gode 

behandlings- og rehabiliteringsformer for disse pasientene. 

Det er i dag nasjonalt og internasjonalt mangel på kunnskap om behandling og rehabilitering 

av pasienter med redusert helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell trakassering og 

varsling. I Norge utsettes 3-5 % av arbeidstakerne for mobbing(1) og minst like stor andel 

kvinner for uønsket seksuell oppmerksomhet.(2) Selv om flertallet av de som varsler ikke 

opplever represalier i form av mobbing, blir en mindre gruppe utsatt for dette.(3) Det er 

grunn til å tro at disse psykososiale belastningene på arbeidsplassen er viktige årsaker til 

sykemelding og uføretrygd.  

Det har vært mye oppmerksomhet rundt mobbing i Norge, men de som får redusert helse 

som følge av mobbing har til dels falt utenom behandling og rehabilitering. Etter 

statsminister Bondeviks nyttårstale 2004 ble den landsomfattende aksjonen Jobbing uten 

Mobbing iverksatt i regi av Arbeidstilsynet. Avslutningskonferansen i 2007 hadde 700 

deltakere fra en rekke institusjoner og organisasjoner. Konferansen ble avsluttet ved 

bokstavelig talt å slippe flere hunder ballonger opp i været med påskriften ”Rehabilitering” – 

fordi det var ingen som hadde tatt tak i dette for de som var utsatt for mobbing. 

 

Det er forsket mye på forekomst av mobbing og dens negative konsekvenser for helsen. Det 

er derimot publisert svært lite om virkning av behandling og rehabilitering. For finne 

kunnskap som finnes i form av praksis, har vi derfor valgt å besøke noen av de få 

institusjonene som har spesialisert seg på utredning og behandling av personer som er blitt 

syke etter mobbing. Det vi fant av kunnskap og praksis ved disse institusjonene, har vi søkt å 

tilpasse et tilbud vi mener kan etableres ved Yrkesmedisinsk avdeling (YMA) Helse Bergen. 

1.1 Initiativet 

I juni 2009 utarbeidet prof. Ståle Einarsen og lege Nils Magerøy, notatet ”Utredning av 

Poliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet”, som ble sendt til 

avdelingsdirektør Tor Aasen, YMA. Etter innspill fra prof. Ståle Einarsen, Jarle Eid og 

Bente Moen ved Universitet i Bergen og overlege Jens Tore Granslo og andre ved 

Yrkesmedisinsk avdeling ble et nytt brev sendt 10.9.2009. I skrivene begrunnet man 

hvorfor en slik poliklinikk burde etableres og etableres som en forskningspoliklinikk. 

Skrivene dannet bakgrunn for et møte avholdt 27/10-09 mellom YMA og Psykiatrisk 

divisjon, Helse Bergen HF, hvor Ståle Einarsen og Nils Magerøy innledet om etablering av 

Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger. Fra Psykiatrisk divisjon 

var klinikkdirektørene Hans Olav Instefjord og Jan Inge Gauperaa, overlege Ann Christin 
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Rivenes og senterleder Dag Ø. Nordanger til stede. Det var enighet i møtet om å gå 

videre med en utredning av forskningspoliklinikken. På forhånd hadde direktør for Helse 

Bergen HF, Stener Kvinnsland, stilt seg positiv til initiativet. Nils Magerøy utarbeidet etter 

møtet ”Plan for prosjektperioden for etablering av: Forskningspoliklinikk for traumer og 

psykososiale belastninger i arbeidslivet”. Denne dannet basis for planarbeidet som 

startet 1.3.2010. 

1.3 Mandat og sammensetning av prosjekt- og referansegruppe 

I Plan for prosjektperioden ble det foreslått å etablere en prosjektgruppe og en 

referansegruppe for etablering av forskningspoliklinikken som seinere fikk navnet 

Jobbfast. Prosjektleder skulle drive den daglige utredningen og ha et nært samspill med 

prosjektgruppen og jevnlige møter med referansegruppen i det året utredningen skulle 

vare. 

Prosjektgruppens medlemmer: 

Jørn E. Bødtker – Psykiatridivisjonen Helse Bergen 

Hege S. Imsen – Statoil 

Ståle Einarsen – Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen (UiB)  

Nils Magerøy – Yrkesmedisinsk avdeling (YMA), prosjektleder. 

Prosjektgruppen møtte også sammen med referansegruppen. 

Referansegruppens medlemmer:  

Geir Høstmark Nielsen – Det psykologiske fakultet, UiB 

Tine Eidsvaag – Det juridiske fakultet, UiB 

Bente E. Moen – Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB 

Asgeir Askeland – Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS   

Eric Nonseid – Hjelp 24 AS 

Dordi Høivik – HMS Statoil 

Knut Bråtane – Stopp JobbMobben 

Jorunn M Bakke – Brukerutvalget Helse Bergen HF 

Arve Bang – Helsevernetaten Bergen kommune 

Bjørn Erikson – Arbeidsmiljøavdelingen LO (var med våren 2010) 

Rune Raudeberg – YMA 

Tor Aasen – YMA, leder for referansegruppen. 

1.4 Hovedkonklusjoner 

• Jobbfast lokaliseres til YMA og integreres i den eksisterende poliklinikken ved 

avdelingen. 

• Pasientene som mottas ved klinikken skal ha redusert helse som følge av konflikter, 

mobbing, varsling og seksuell trakassering i arbeidslivet. 

• Det kliniske tilbudet ved Jobbfast skal kombineres med forskning knyttet til den 

kliniske virksomheten. 

• I den kliniske virksomheten inngår utredning, behandling og rehabilitering til arbeid. 
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• Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid skal vektlegges i tråd med 

Samhandlingsreformen.  

•  Jobbfast skal samarbeide med pasientene og andre partnere, herunder Universitet i 

Bergen, for å få til en god kompetanseutvikling og etablere et kunnskapssenter og en 

kompetanseenhet.  

1.5 Mål for Jobbfast  

Jobbfast – forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet 

skal utrede, behandle og rehabilitere pasienter med redusert helse som følge av 

konflikter, mobbing, seksuell trakassering og varsling. Jobbfast skal i samarbeid med 

pasienter, forskningsinstitusjoner, andre aktører i helsevesenet og arbeidslivet få til en 

god kompetanseutvikling på dette området. Forskning tilknyttet poliklinikken skal gi 

kunnskap om hva som skal til for at pasientene får bedre helse og står lengre i 

arbeidslivet.  

2.0 Føringer 

Etablering i Bergen 

Et viktig argument for å legge Jobbfast til Bergen er de forskningsmiljøene som allerede 

eksisterer i byen, til dels med betydelige internasjonale meritter. Det psykologiske fakultet 

ved Universitetet i Bergen er et slikt miljø med Forskningsgruppe for arbeidsliv, ledelse og 

konflikthåndtering (FALK) som har mange års erfaring innen mobbe- og arbeidslivsforskning. 

Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for klinisk medisin og Psykiatridivisjonen 

Helse Bergen HF har betydelig forskningserfaring innen psykisk lidelse. Ved Arbeids- og 

miljømedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag har psykososiale aspekter i arbeidslivet 

vært framme i flere doktoravhandlinger de siste årene. 

Etablering ved yrkesmedisinsk avdeling 

Jobbfast bør etableres ved YMA, Haukeland universitetssjukehus. En yrkesmedisinsk 

utredning av personer som har fått redusert helse pga. psykososiale belastninger i 

arbeidslivet, slik som mobbing, seksuell trakassering, varsling og personkonflikter, vil kunne 

bidra til en kunnskapsutvikling omkring følger av belastningene. Utredningen vil også kunne 

gi grunnlag for et bedre helsetjenestetilbud på behandlings- og rehabiliteringssiden, samt 

forebyggende arbeid. Pasientene med slike belastninger vil ha et sammensatt bilde av 

lidelser som depresjon og angst og psykosomatisk plager(4) og muskel- skjelett plager.(5) En 

ren psykiatrisk tilnærming vil kunne fungere sosialt stigmatiserende, fokusere primært på de 

psykiske lidelsene og i mindre grad ha fokus mot forhold på arbeidsplassen. En 

organisasjonspsykologisk tilnærming bør knyttes til generell forebyggende arbeid i en 

virksomhet og ikke til individbehandling. Disse momentene taler for å etablere Jobbfast ved 

YMA.  

Ved hjelp av midler fra programmet ”Raskere tilbake”, ble det fra 2008 av bevilget 20 mill 

kroner årlig til styrking av utrednings- og utdanningskapasiteten ved de yrkesmedisinske 



  4 

avdelingene i Norge. Dette gjorde det mulig å sette fokus på betydningen av psykososialt 

arbeidsmiljø for arbeidstakernes helse ved YMA ved Haukeland universitetssjukehus og satse 

på utredningen av Jobbfast. Det er bevilget midler til 80 % videreføring av 

prosjektleder/legestilling med noen driftsmidler for 2011.  I tillegg er 20 % av en 

psykologstilling allokert til arbeidet. Øvrige midler må skaffes utenom YMA sine rammer.  

2.1 Jobbfast og pasientrettighetsloven 

Spørsmål om pasienter som henvises til Jobbfast kommer inn under 

pasientrettighetsloven har vært reist. Jurist Gry Kolås, spesialrådgiver, 

Foretakssekretariatet, Helse Bergen HF ble konsultert og konkluderte med det følgende: I 

innledningsfasen vil Jobbfast ha karakter av å være en forskningspoliklinikk 

(forskningsprosjekt) med særskilt selekterte/utvalgte pasienter og ikke en vanlig 

poliklinikk. Rekrutteringen vil skje ved invitasjon til fastleger/bedriftsleger om å henvise 

aktuelle kandidater. I denne sammenhengen kan man se bort fra pasientrettighetslovens 

regler om vurdering og prioritering av henvisninger. Disse reglene vil ikke gjelde i et slikt 

tilfelle. 

Et annet poeng er at Jobbfast ennå ikke tilbyr et etablert behandlingstilbud. Etter 

pasientrettighetsloven § 2-1 skal det legges vekt på pasientens forventede nytte av 

behandlingen. Forventet nytte av helsehjelp defineres i prioriteringsforskriften § 2 som 

at ”det foreligger god dokumentasjon for at aktiv medisinsk eller tverrfaglig spesialisert 

behandling kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at 

tilstanden kan forverres uten behandling eller at behandlingsmuligheter forspilles ved 

utsettelse av behandlingen”. Etter som Jobbfast ennå ikke tilbyr et etablert 

behandlingstilbud, vil pasientene i målgruppen ikke være rettighetspasienter, men vil 

tilhøre gruppen av pasienter som ikke får juridisk bindende tidsfrist for oppstart 

utredning/behandling. De skal i svarbrevet få informasjon om ca ventetid før de kan 

påregne at utredning starter, men det må tydelig framgå at pasienten ikke er 

rettighetspasient og at ventetiden kan bli justert, slik at pasient/fastlege er inneforstått 

med premissene. Helse Bergen har imidlertid fastlagt at alle henviste pasienter skal være 

vurdert innen ett år. 

2.2 Jobbfast og Samhandlingsreformen 

 Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008-2009) kapittel 3.4.3 sier:  

”God samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre sektorer er vesentlig for 

å lykkes med målsettingene i samhandlingsreformen. En stor del av befolkningen og 

brukerne av helsetjenestene er i yrkesaktiv alder. Dimensjonen helse – arbeid er svært 

viktig både for å forebygge og motvirke strømmen inn i helsetjenesten og i neste omgang 

komme raskere ut og tilbake til arbeid. Erfaringer, bl.a. fra «Raskere tilbake» viser at 

innsatsen både fra arbeids- og velferdssiden og helsesiden i sykefraværsoppfølgingen er 

av vesentlig betydning for å kunne lykkes. I den grad det er mulig bør en fokusere på 
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parallelle tjenester framfor sekvensiell behandling, slik at uhensiktsmessige ventetider 

kortes ned og effektive løp sikres. En helhetlig og målrettet prosess forutsetter god 

samhandling mellom de involverte aktørene. Samspillet innen helse – arbeid 

dimensjonen er komplekst fordi det involverer mange aktører med ulike roller (bruker, 

arbeidsgiver, fastlege, NAV-kontor, spesialisthelsetjenesten, kommunen mv.).”  

Selv om samarbeid med arbeidsgiver er nevnt i Samhandlingsreformen, er den ressurs 

bedriftshelsetjenesten (BHT) kan være for pasienten ikke nevnt. For den spesialiserte 

tjenesten ved Jobbfast vil også BHT være en viktig samarbeidspartner for oppfølging av 

behandling og tilbakeføring til jobb. 

3.0 Eksisterende tiltak og vurdering av behovet for Jobbfast 

I Norge finnes det ikke tilbud som spesielt retter seg mot utredning, behandling og 

rehabilitering for de som er blitt syke etter konflikter, mobbing, seksuell trakassering eller 

varsling. Arbeidstilsynets meldesystem for Melding om arbeidsrelatert sykdom har 

”Følgetilstander etter mobbing/trakassering/konflikt på arbeidsplassen” som en egen 

kategori. Det årlig antall meldte tilfelle i perioden 2005-2010 har svingt mellom 59 og 81 (tall 

fra Arbeidstilsynet), men Arbeidstilsynet regner generelt med at bare 3-5 % av 

sykdomstilfeller relatert til arbeidsforhold blir rapportert. Et forsiktig anslag på 

sykdomstilfeller i den aktuelle kategorien vil da være 2000 tilfeller per år i Norge. På grunn 

av det sosiale stigma er underrapporteringen antagelig større for den aktuelle kategorien 

etter referansegruppens vurdering. Vi har ingen nærmere dokumentasjon på dette, men et 

tall på 10.000 har vært nevnt.  

Når det gjelder spesielt mobbing, har langtidsstudier vist økt sykefravær (6,7) og økt 

forekomst av depresjon.(8) I et representativt utvalg av norske arbeidstakere intervjuet i 

2005 og 2007, rapporterte i underkant av 5 % at de ble mobbet ved begge tidspunkt.(9) De 

som var på attføring eller uføretrygd ved intervjuet i 2007, hadde i større grad vært utsatt 

for mobbing i 2005 enn de som fortsatt var i jobb eller var sykemeldt i 2007. Det å bli 

mobbet ledet til utstøting av arbeidslivet selv om de fleste som ble mobbet ikke sluttet i 

arbeid. 

I Danmark har man kjørt to prosjekter for folk med redusert helse etter mobbing (se seinere, 

Specular). Når det gjelder andre land i Europa, har man i Italia, Milano, siden 1996 tatt imot 

pasienter som har blitt syke etter stress på jobben/mobbing. De tar imot 5-600 pasienter 

årlig, cirka halvparten av tilfellene er relatert til mobbing (se seinere, Clinica del Lavoro). 

Flere slike sentre er kommet til i Italia. I Tyskland, Saarland, ble den første enheten som 

spesialiserte seg på behandling av de som har vært utsatt for mobbing etablert i 1998 (se 

seinere, AHG Klinik Berus). Den har til nå på hatt 2000 pasienter og tar imot 200 årlig. I 

tillegg finnes det selvstendige konsulenter og konsulenter for firma i land som Australia, 

England, Frankrike, Nederland og USA som behandler folk som har blitt utsatt for mobbing.  

Referansegruppens vurdering er at behovet for Jobbfast er til stede. Dette synet er også 

basert på den brede kliniske erfaringen gruppen representerer og i tråd med at 

rehabilitering ble etterlyst ved avslutningskonferansen for Jobbing uten Mobbing. 
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4.0 Modeller for drift av Jobbfast  

Jobbfast kan drives etter ulike modeller; fra en rent klinisk virksomhet, der man kobler på 

forskning i enkelte prosjekter, til der man kun driver forskningsprosjekter. Et alternativ til 

disse er å drive en forskningsklinikk hvor en skal bruke alle pasientdata i en 

forskningssammenheng. Når det gjelder den kliniske virksomheten, kan den bestå av 

utredning av pasienter, eller behandling og rehabilitering eller en kombinasjon av disse. For 

å vurdere de ulike tilnærmingene har vi besøkt de enhetene i Europa vi mener har mest 

erfaring med behandling av de som har vært utsatt for mobbing, men også sett på 

virksomheter som driver på tilgrensende områder.  

4.1 Ideer til klinisk virksomhet 

Vi valgte å besøke tre enheter som var spesialisert i forhold til mobbing og ble drevet 

institusjonelt. Her presenteres de ideene som vi har valgt å ta med videre i vurderingen 

for driften av Jobbfast på den kliniske siden (se 4.2 for forskningsdelen). En nærmere 

beskrivelse av virksomhetene finnes som et eget dokument. 

Clinica del Lavoro, Italia 

Clinica del Lavoro ved Universitetet i Milano ble grunnlagt i 1902 og er verdens eldste 

yrkesmedisinske klinikk.(http://www.cdldevoto.it/) Den hører til Fakultetet for medisin og 

kirurgi. Den kliniske virksomheten vi besøkte var en del av den generelle yrkesmedisinske 

poliklinikken og utredet årlig 5-600 pasienter henvist for stress/mobbeproblematikk. 

Virksomheten startet i 1996 med et lite antall pasienter. 

Ved klinikken ble det gjort en to dagers utredning av pasientene. Pasientene skrev på 

forhånd et brev til klinikken om det de hadde gått gjennom. Dette brevet ble lest på 

forhånd av psykologen ved klinikken. Utredningen ble gjort ved en kombinasjon av 

kliniske intervju, klinisk undersøkelse, strukturerte intervju og bruk av spørreskjema som 

pasientene til dels fylte ut selv og ved spørreskjema og tester fylt ut av ansatte. 

Utredningen var tverrfaglig med arbeidsmedisiner/lege, psykolog og sykepleier. På 

slutten av utredningen ga psykologen ofte en kort oppsummering og råd. Epikrisen ble 

sendt pasienten og man konkluderte diagnostisk og ga råd videre på veien. Det var ingen 

behandling ved klinikken, men 20 % ble henvist til et behandlingstilbud tilknyttet 

Universitetet i Milano. 

Specular, Århus, Danmark 

Specular er drevet av en gruppe privatpraktiserende kliniske 

psykologer.(http://www.specular.dk/) Deres behandling av de som er utsatt for mobbing 

er drevet som prosjekt finansiert av det offentlige. De har hatt to prosjekt. 

Det første prosjektet (2002 – 2004), ”Titijob”, ga tilbud til mennesker som var falt helt ut 

av arbeidslivet som følge av mobbing. Målsetting var å få folk tilbake til arbeid. Før 

inkludering i prosjektet ble det holdt en evaluerings- og avklaringssamtale med klienten. 

De som valgte å ikke gå inn i prosjektet ble brukt som kontrollgruppe. Intervensjonen 
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gikk over to år med til dels stor intensitet med vekt på undervisning og 

gruppebehandling, fysioterapibehandling, bruk av kunstterapi og oppfølging på 

arbeidsplass når klienten igjen begynte i arbeid. Klientene fikk også en vurdering hos lege 

med mulighet for oppfølging ved starten av prosjektet. Selv om virksomheten brukte 

begrepet ”Specularmetoden”,(10) hadde behandlingen klare elementer av kognitiv 

terapi.  

Det ble gjort en ekstern evaluering av prosjektet med tre måletidspunkt fra start til slutt. 

Av 15 deltakere ble 13 av 15 rehabilitert til arbeid på heltid, deltid eller til aktiv 

jobbsøkning. Data som foreløpig ikke er publisert, viser en klar bedring av psykiske plager 

over de to årene klientene deltok. Bedringen var større enn for kontrollgruppen som i 

utgangspunktet hadde mindre plager. 

Det andre prosjektet ”Rehabilitering af mobningsramte – en tidlig indsats” ble startet 

opp i 2009 og er fremdeles pågående. Suksesskriterier er at arbeidstakerne forblir i 

arbeid, får mindre sykefravær og mindre symptom enn kontrollgruppen. De har med 12 

arbeidstakere ansatt i Sundhed og Omsorg i Århus som får kurs og individuell terapi i 

første fase. Parallelt med dette kurses mentorer på arbeidsplassen omkring mobbing og 

forebygging av dette. Tillitsvalgte og ledere som skal håndtere sakene (dialogmøter) gis 

opplæring og supervisjon.  

AHG Klinik Berus 

AHG (Allgemeine Hospital Gesellschaft) er en privat sykehuskjede med avdelinger i hele 

Tyskland. De etablerte seg i Berus i Saarland i 1986 som et psykosomatisk 

senter.(http://www.ahg.de/berus) I sitt arbeid ved klinikken oppdaget Josef Schwickerath 

(JS) at mange av pasientene som kom dit med posttraumatisk stressymptom og andre 

tilstander, var blitt utsatt for mobbing. Han spurte sin sjef om å få prøve ut et prosjekt 

for disse pasientene innen klinikkens rammer og fikk det i 1998. Infrastruktur med 

lokaler og drift, gruppebehandlingstilbud for posttraumatisk stress syndrom, depresjon, 

ergoterapiavdeling, treningslokaler etc. var allerede på plass. Man gikk i gang med et 

pilotår.  

I 2010 behandlet man 200 pasienter med to mobbeteam. Pasientene fikk 

behandlingsopphold for å kunne distansere seg fra de situasjonene de sto i. 

Behandlingsoppholdet var i utgangspunktet 6 uker, men man ønsket å kunne tilby 8 

uker. Basis i behandlingen var gruppeterapi med opplæring og individualterapi.(11) I 

sistnevnte ble mer følsomme tema tatt opp enn det som kunne tas opp i gruppene. 

Behandlingen ble gjort med en kognitiv tilnærming. Opplæring om rollene i 

mobbesituasjoner (virksomhetens, mobberens og til slutt den mobbedes) var vesentlige 

element. Videre ble pasienten oppmuntret til å orientere seg mot hva de ville videre i 

livet generelt og med yrkeskarriere spesielt.  

Maksimalt antall pasienter i mobbegruppene var 13. Gruppene var samlet to ganger per 

uke og hvert enkelt medlem fikk i tillegg 1-2 individualtimer per uke. Gruppene gikk 

kontinuerlig og man tok inn nye en dag per uke. ”Erfarne pasienter” fungerte som 

faddere for nye. I tillegg til mobbegruppene kunne pasientene benytte seg av gruppene 
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for traumer, depresjon, avspenning med flere. Pasienter med rettssak/forsikringssak 

gående var ikke aktuelle for gruppeterapi fordi disse ble opplevd som kontraproduktive i 

gruppene, men fikk individualterapi. 

I 2010 besto det tysktalende mobbeteamet (hadde og et fransktalende) av ledende 

psykolog, to leger, en psykolog og to terapeuter med sykepleierbakgrunn. For å støtte 

pasienten i tilbakeføring til arbeidslivet var også sosialterapeuten viktig. Denne 

terapeuten sto utenfor teamet, men kom på ukentlig supervisjonsmøte og hadde ansvar 

for kontakt med pasientenes arbeidsgivere. Fysioterapi og ergoterapi var sentrale 

fellesfunksjoner. Ergoterapi var viktig både for bedømmelse av arbeidsevne og for 

opptrening. Et vanskelig tema i behandlingen var tilfeller hvor pasientene ”kan jobbe, 

men vil ikke jobbe”. Klinikken avga uttalelse om pasienten var arbeidsfør eller ikke i 

forhold til sitt eksisterende arbeid og arbeid generelt. 

Det var klare krav til pasientene ad røyking, alkohol og rusmidler. Overtredelse av 

reglene medførte avsluttet behandlingsopphold.  

4.2 Ideer til forskningsvirksomhet 

Her presenteres de ideene som vi har valgt å ta med videre i vurderingen for driften av 

Jobbfast når det gjelder forskningsvirksomheten. I tillegg til de tre nylig omtalt 

utrednings- og behandlingsenhetene (se 4.1 for den kliniske delen) har vi også besøkt en 

forskningsenhet for kronisk tretthetssyndrom (KTS) og tatt med erfaringene fra oppstart 

av Senter for odontofobi ved Universitetet i Bergen. 

Clinica del Lavoro 

Det er et professorat tilknyttet enheten og en gruppe yngre forskere samt sekretariat. 

Det meste av forskningen er prosjektbasert med midler fra firma som bestiller en 

undersøkelse. En endring i EU 2008 har gjort at virksomheter er pålagt å kartlegge 

psykososiale arbeidsforhold og de har fått oppdrag knyttet til dette. Tilknyttet den 

kliniske virksomheten har de hatt retrospektive studier av data basert på journalene i 

stress/mobbepoliklinikken.(12)  

Specular, Århus, Danmark 

Den kliniske virksomheten var prosjektbasert og forskningsvirksomheten var finansiert 

gjennom de samme prosjektene, men med ekstern evaluering. Ansvaret for analyse, 

vurdering og publisering av de innsamlete data var lagt til eksterne personer i forhold til 

Specular. 

AHG Klinik Berus 

Det var gjennomført flere enkeltstudier, særlig ved Josef Schwickerath. Han hadde gjort 

en cost-benefit analyse av virksomheten som viste besparelsesfaktor på 2.6.(13) Videre 

viste en studie med oppfølging av pasienter over tid at pasientene fikk symptomatisk 

bedring under behandlingsoppholdet, men at de som ikke klarte å komme tilbake i 

arbeid slet ett år etter behandlingen.(14) Det ble ikke forsket innen klinikken til daglig. 
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Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Research and Treatment Unit, Mapother House, Kings 

College London 

CFS enheten er en nasjonal spesialist helsetjeneste for vurdering, behandling og 

forskning på kronisk fatigue syndrom (ME).(http://www.kcl.ac.uk/projects/cfs) Den 

startet opp som et forskningsprosjekt med et randomisert kontrollert forsøk. Etter hvert 

ble enheten tatt inn som en del av National Health Service (NHS). I tillegg drives eksternt 

finansiert forskning. Lederen for enheten, Trudie Chalder, har en 50/50 

stillingskombinasjon som henholdsvis NHS ansatt og universitetsansatt professor. ”Alle” 

ansatte er på samme gang enten de er sekretærer, klinikere eller forskere. Unntaket er 

psykiaterne som kommer til enheten. Det var viktig for klinikerne å få tilbakemelding på 

forskningen slik at de ikke bare følte at de var ”leverandører” til forskerne og en fordel å 

være samlokalisert.  

CFS enheten får henvist pasientene fra allmennpraktikere og spesialister på 

leddgiktssykdommer. Ved den første kliniske vurderingen får pasientene utlevert 

spørreskjema med bakgrunnsopplysninger. Pasienten får velge om de skal få gradert 

trening eller kognitiv individualterapi. I starten ble det gitt 22 behandlinger, så 8 og nå 12 

behandlinger. Det er 8-10 ukers ventetid for kognitiv terapi. I ventetiden får pasienten 

med seg selvhjelpsmateriell for egenbehandling. 

Staben er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, psykologer, psykiatere, ergoterapeut, 

fysioterapeuter med kognitiv terapiutdanning og noen som kun er kognitive terapeuter. 

Trudie Chalder fortalte at hun lot folk få arbeide med ting de brant spesielt for og forske 

på dette. Staben får supervisjon i gruppe (1-2 ganger per måned) og individuelt (2 ganger 

per måned). De veileder hverandre, men har også eksterne veiledere. 

En dataansvarlig følger opp om spørreskjema knyttet til den enkelte pasient blir fylt ut. 

For å lette oppfølgingen for behandlerne har de nettopp innført fargekodete skjema på 

de ulike stadier av behandlingen. Utfallsvariabler i spørreskjemaene har vært ganske 

konstante, men annet hvert år har forklaringsvariabler blitt noe endret. Et stort antall 

publikasjoner kommer fra denne enheten, både populærvitenskapelige(15) og 

tidsskriftspublikasjoner.(16,17) 

Senter for odontofobi, Universitetet i Bergen 

Senteret ble etablert 1992 som et samarbeidsprosjekt mellom Det odontologiske og 

psykologiske fakultet ved UiB og Tannhelsetjenesten i Hordaland.(18,19) Det var første 

spesialklinikk/kompetansesenter for pasienter med odontofobi i Norge, inspirert av 

lignende klinikker i utlandet, som i Gøteborg og Seattle. Relasjonsbygging med 

pasientene ble vektlagt fordi dette - i lys av behandlingsforskningen generelt – var og 

fortsatt er å anse som den sentrale terapeutiske faktoren uavhengig av 

behandlingsteknikk. Klinikken ble bygget opp slik at de kliniske oppgavene ikke tok 

overhånd på bekostning av forskning. Det var kontinuerlig fokus på datainnsamling, og 

det var nødvendig at enkeltpersoner hadde dette som dedikert oppgave. Entusiasme 

blant alle deltagerne i prosjektet var viktig å opprettholde, og rask publisering av 
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resultater et godt virkemiddel i så måte. Det var også viktig å lage gode avtaler om 

tilgangsrettigheter for bruk av data. 

Det var avgjørende at forskningen var utformet slik at en fikk ny kunnskap om hvilke av 

de ulike tiltakene som hadde effekt og i hvilken grad. For eksempel sammenlignet en ved 

senteret effekten av å ta hele behandlingen over en sesjon som varte i mange timer, 

versus et tilsvarende antall timer, men fordelt på mange sesjoner à 30 minutter.(20) 

Andre spesifikke prosjekter ved senteret kom tydeligere fram etter at man begynte å få 

stipendiater inn i arbeidet. I et eget vedlegg til denne prosjektplanen finnes Råd ved 

oppstart av Jobbfast av Geir Høstmark Nielsen. 

5.0 Vurderinger fra Referansegruppen 

Referansegruppen har gjennom fem møter i perioden april 2010 til januar 2011 deltatt med 

innlegg og diskusjon i utviklingen av Jobbfast. Prosjektgruppen har deltatt i disse møtene 

som en del av referansegruppen. Det har vært en utvikling av synspunkter blant gruppens 

medlemmer og man har søkt å komme til en felles forståelse av hvorledes Jobbfast skal 

drives. 

5.1 Kriterier for valg av driftsmodell 

Pasientene som henvises til klinikken skal henvises på grunn av redusert helse som følge 

av konflikter, mobbing, varsling og seksuell trakassering. Andre pasientkategorier med 

liknende behov kan komme i bildet når man har et veletablert tilbud for de i første 

omgang prioriterte kategorier.  

Jobbfast vil utvikle kompetanse på utredning, behandling og rehabilitering på individnivå. 

Det er mangelfull kunnskap om hva som kan være til hjelp for pasienter med redusert 

helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell trakassering og varsling. Et klinisk tilbud 

ved Jobbfast skal derfor kombineres med forskning på samme tema. For å sikre god 

sammenheng mellom klinikken og forskningen skal disse to elementene integreres  i 

driften fra starten av.  

Pasienten skal både gis et utredningstilbud og et behandlings- og rehabiliteringstilbud. 

Målet for behandlingen og rehabiliteringen skal være symptomlette og tilbakeføring til 

arbeid for de som er falt ut av dette.  

Det er kjent at et dårlig psykososialt arbeidsmiljø fører til redusert helse. En 

tilbakemelding til en virksomhet om et dårlig arbeidsmiljø kan likevel ikke skje uten 

samtykke fra pasienten. I tillegg må Jobbfast vurdere hensiktsmessigheten av en slik 

tilbakemelding og utarbeide en systematisk og bevisst tilnærming til hvordan eventuelle 

tilbakemeldinger skal gis.  

Tilbudet legges opp slik at det er mulig for pasienter fra hele regionen å benytte seg av 

tilbudet. Henvisningskompetent er den som har et ansvar for videre medisinsk oppfølging 

etter opphold ved Jobbfast. Tilbakemelding til henvisende lege vil bli gitt i samspill med 
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pasienten, og tilbakemeldingssamtale med henvisende lege og pasient etter utredning og 

behandling er viktig. 

Jobbfast er avhengig av samarbeid med andre for å få til en god kompetanseutvikling for 

sin egen del og for samarbeidspartnernes del. Etablering av et kunnskapssenter og en 

kompetanseenhet for å oppnå dette vil være en del av Jobbfasts virksomhet. 

5.2 Startfasen 

Det er flere forhold som gjør at Jobbfast vil bli drevet i et avgrenset omfang fra starten 

av. Faglig sett vil det være viktig med en pilotperiode der man etablerer virksomheten, 

ser at man får tilstrekkelig med pasienter, at virksomheten fungerer driftsmessig og at de 

utrednings-, behandlings- og rehabiliteringsmetoder man bruker er de rette. Videre vil 

driften avhenge av at man får en tilstrekkelig finansiering og tak i de rette fagfolkene. I en 

startfase vil en systematisk evaluering av Jobbfast være viktig for utviklingen. Denne 

evalueringsprosessen må samtidig fungere slik at man får til datainnsamling med tanke 

på vitenskapelig arbeid. 

5.3 Videreutvikling 

Når man ser at grunnleggende deler av virksomheten fungerer, vil det være et mål å få en 

utvidelse til full drift. Det vil si at man har en utredningsmodul, en behandlings- og 

rehabiliteringsmodul, datainnsamling og databearbeiding med publisering av 

forskningsarbeid og en kompetanseenhet.  

6.0 Jobbfast 

6.1 Grunnlaget for Jobbfast 

Jobbfast skal gi et utrednings-, behandlings- og rehabiliteringstilbud for pasienter med 

redusert helse som følge av psykososiale belastninger i arbeidslivet, nærmere bestemt 

etter konflikter, mobbing, seksuell trakassering og varsling. Tilbudet inngår som en del av 

det regionale helsetjenestetilbudet ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 

universitetssjukehus – Helse Bergen for Helse Vest. Jobbfast skal drives i tråd med Helse 

Bergen sin foretakside og verdigrunnlag ved å:  

- Gi et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til pasienter og pårørende som sikrer 

effektive pasientforløp, målrettet opplæring og behandling av høy internasjonal 

kvalitet  

- Ha forskning, utviklingsarbeid og utdanning av helsepersonell som en integrert del 

av sin virksomhet  

- Spre kunnskap om befolkningens helse til myndigheter, fagmiljøer og til samfunnet 

for øvrig 

De ansatte ved Jobbfast skal møte pasienter og pårørende med omsorg, respekt og 

forståelse. Arbeidet skal utvikles i samarbeid med andre interesserte parter. 
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6.2 Klinikk og forskning 

Ideer til den kliniske tilnærmingen ved Jobbfast har blitt hentet fra flere steder. 

Utredningsarbeidet er inspirert av ideer fra ”Clinica del Lavoro” ved Universitetet i 

Milano. Behandlings- og rehabiliteringstilbudet som skal gis er basert på de prinsipper 

man har lagt til grunn ved utviklingen av tilbudet ved AHG Klinik Berus i Saarland, 

Tyskland. Når det gjelder og kombinasjonen av klinikk og forskning, har ideene i særlig 

grad blitt hentet fra ”CFS Research and Treatment Unit, Kings College” i London og Senter 

for odontofobi ved Universitetet i Bergen. Vi har tilpasset ideene til norske forhold. 

6.3 Hvilket tilbud skal gis ved Jobbfast   

Tilbudet ved Jobbfast bygges opp i moduler slik at man kan utvikle tilbudet gradvis. 

Søknadene skal vurderes i tråd med de henvisningskriterier som er satt for å motta 

pasienter ved Jobbfast. I det vi kaller ”utredningsmodulen” inngår orientering om 

virksomheten ved Jobbfast og invitasjon til deltakelse i forskning, utredning og korttids 

terapi med rådgivning. I ”behandlings- og rehabiliteringsmodulen” tas det sikte på både 

individuell behandling, gruppeundervisning, gruppebehandling og tilbakeføring til arbeid. 

Behandlings- og rehabiliteringsmodulen kan utvikles til et behandlingsopphold med 

varighet fra tre til åtte uker. En tid etter et tilbud ved Jobbfast skal det innhentes 

oppfølgingsdata. 

Behandlingen ved Jobbfast bygger fra starten av på kognitiv terapi prinsipper i individ- og 

gruppeundervisning/behandling. I tillegg er det aktuelt med fysisk aktivisering, 

psykomotorisk behandling, arbeidsevnevurdering og tilretteleggelse for tilbakeføring i 

arbeid. Deler av tilbudene som for eksempel arbeidsevnevurdering trenger ikke 

nødvendigvis skje på Jobbfast, men ved at Jobbfast bidrar til at pasientene får et slikt 

tilbud. Det samme prinsippet vil også gjelde i de situasjoner der pasientene vurderer 

søknad om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Når det gjelder rettslige skritt i 

forhold til arbeidsgiver og sakkyndig oppgaver, ansees dette utenfor Jobbfast sitt 

arbeidsområde, men pasientene må få tilgang til hvor de kan hente informasjon og hjelp i 

slike sammenhenger.  

Ved utvikling av ressurssenteret vil det være aktuelt å utvikle nettbaserte program for 

behandling og rehabilitering. For de som ikke er tilknyttet Jobbfast skal det gis en 

generell informasjon. De pårørende skal tas med i behandlingsløpet i den grad pasienten 

ønsker det, men det kan også være aktuelt å etablere særskilte kurs for pårørende uten 

at det er en del av et behandlingstilbud.  

Spørsmål som må tas opp i framtiden er om Jobbfast skal utvikle tilbud for spesielle 

grupper. Dette kan gjelde de som selv bidrar til mobbing, eller mennesker utsatt for 

mediekjør og for eksempel pasienter med post traumatisk stresslidelse. 
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 6.4 Målsettinger ved utrednings-, behandlings- og rehabiliteringstilbudet 

Utrednings- og behandlings- og rehabiliteringstilbudet har et todelt mål: pasienten skal få 

det bedre og skal primært tilbake i jobb. Utredningen skal gi svar på hva slags lidelse 

pasienten har og om denne lidelsen kan sees i sammenheng med arbeidsbelastninger 

pasienten har vært utsatt for. Dersom det ikke finnes en slik sammenheng skal pasienter 

som trenger det bli informert om andre relevante behandlingstilbud. Behandlings- og 

rehabiliteringsløpet kan følge ulike veier både når det gjelder valg av behandlingstilbud, 

dets lengde og på hvilken måte pasienten kommer tilbake til gammel eller ny jobb. 

 6.5 Jobbfasts plass i tiltakskjeden 

Jobbfast vil i tråd med Samhandlingsreformen vektlegge et tett samarbeid med fastlegen 

med oppfølgingssamtale etter utredningsmodulen og etter behandlings- og 

rehabiliteringsmodulen. Dette vil skje med pasienten til stede. På tilsvarende måte 

ønsker Jobbfast å samhandle med bedriftshelsetjenesten tilknyttet pasientens 

arbeidssted når bedriftslegen henviser til Jobbfast. Samarbeidet med NAV vil være 

aktuelt både med tanke på eventuell arbeidsevnevurdering hos pasienten og mulighet for 

å få et nytt arbeid i de situasjonene hvor det er nødvendig. I enkelte tilfeller kan et 

samarbeid med Arbeidstilsynet være aktuelt. I den kliniske hverdagen vil det også være 

aktuelt å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt i prosjektperioden med Psykiatrisk 

divisjon, Klinikk for psykosomatisk medisin.  Andre aktuelle instanser innen Haukeland 

universitetssjukehus er laboratorie- og prestetjenesten.  

 6.6 Samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre instanser 

Det må inngås avtaler med de forskningsinstitusjoner som peker seg ut som naturlige 

samarbeidspartnere for Jobbfasts forskningsvirksomhet innen Helse Vest. Aktuelle 

kandidater her er Det medisinsk-odontologiske fakultet med Forskningsgruppe for 

arbeids- og miljømedisin og Institutt for klinisk medisin og Det psykologiske fakultet med 

Avdeling for samfunnspsykologi og spesielt forskningsgruppen FALK. Andre instanser som 

Det juridiske fakultet, kan være aktuelle, men det er begrenset plass til aktører innefor en 

begrenset forskningsarena som Jobbfast vil være. Dersom et tilsvarende klinisk tilbud 

etableres ved andre yrkesmedisinske avdelinger kan faglig utviklingssamarbeid og 

forskningssamarbeid være aktuelt. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil bli informert 

om den planlagte forskningsvirksomheten ved Jobbfast. 
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7.0 Drift av Jobbfast 

 
I denne delen av planen presenteres drift av Jobbfast med et fullt behandlingsteam. En 

ekspansjon til nivå med AHG Klinik Berus ligger utenfor denne planens rammer, men kan 

være et framtidig mål. Hva som skal til for å komme i gang, skisseres seinere. 

7.1 Organisasjonen 

Jobbfast er en del av Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus Helse 

Bergen. Lederen for Jobbfast rapporterer til direktøren for YMA og inngår i ledergruppen 

ved YMA. Utredningsmodulen blir etablert som en poliklinikk med en kompetanseenhet 

ved YMA. Behandlings- og rehabiliteringsmodulen etableres i forlengelsen av 

poliklinikken ved at de ansatte ved Jobbfast driver et behandlings- og 

rehabiliteringsopplegg i lokaler tilknyttet Haukelandsområdet eller et annet sted med 

egnete lokaler.  

7.2 Jobbfast – arbeidsoppgaver og aktiviteter 

Jobbfast vil ha en todelt funksjon klinisk utredning, behandling og rehabilitering og 

kompetanseutvikling med forskning. Informasjon om Jobbfast sine tilbud og 

henvisningskriterier med ønskete opplysninger vil finnes på domenet Jobbfast.no. 

7.2.1 Klinikk 

Pasientgrunnlaget for Jobbfast er personer bosatt i Helse Vest regionen. I en 

pilotperiode kan det være aktuelt å avgrense grunnlaget til man har fått på plass 

behandlings- og rehabiliteringsmodulen. Ved en etablert drift kan det også tenkes at 

pasientgrunnlaget kan være nasjonalt dersom det ikke utvikles tilsvarende tilbud i 

andre helseregioner. Henvisningsinstans er lege med medisinsk oppfølgingsansvar, i 

utgangspunktet fastleger eller bedriftsleger. 

Henvisningskriterier er redusert helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell 

trakassering og varsling knyttet til arbeidslivet. Pasienten kan være sykemeldt eller 

stå i fare for å bli det. Pasienter som er midt i en rettssak eller i et uavklart forhold til 

ytelser hos NAV blir ikke avvist, men i utredningsmodulen blir det vurdert om slike 

forhold vil være et hinder i et videre meningsfullt behandlings- og 

rehabiliteringstilbud.  

Utredningsmodulen består av fire ledd. For å spare pasienter med lengre reisevei for 

tidsspille kan de tre første leddene i modulen legges opp for eksempel mandag til 

onsdag. 

Orienteringsdagen har man samtale med pasienten og gir informasjon om forskning 

ved Jobbfast. Ved samtykke skal pasientene skriftlig tillate lagring av dataene i 

helseregisteret og biobank til bruk i forskning. Et nei til samtykke om forskning har 
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ingen konsekvenser for tilbudet pasienten får ved Jobbfast. Videre gis en orientering 

gis om utredningsmodulen og hensikten med denne. I tillegg fyller pasienten ut 

enkelte spørreskjema som ”Stroop test” med tanke på oppmerksomhet og 

konsentrasjon. Testen vil også kunne avsløre lese- og skrivevansker. Testresultatene 

brukes også i den forskningsmessige delen når pasienten har tillatt dette. På slutten 

av samtalen får pasienten som oppgave til neste dag å skrive en strukturert fortelling 

om det vedkommende har vært igjennom som bakgrunn for henvisningen til 

Jobbfast. Ved samtalen deltar to ansatte ved Jobbfast. 

Utredningsdagen har de ansatte lest gjennom pasientens fortelling og svar på 

spørreskjema. Dette danner grunnlaget for en bakgrunnssamtale der pasientens 

utdannelse og arbeidshistorikk gjennomgås. Videre tas følgende forhold opp i denne 

samtalen: familie/sosialt, tidligere kriser i livet og takling av disse, sykehistorie og 

aktuell problematikk. Pasienten blir vurdert hos psykomotorisk fysioterapeut også 

med tanke på å kartlegge fysisk aktivitetsnivå. Standard blodprøver tas og det gjøres 

et strukturert psykiatrisk intervju. Til neste dag får pasienten litteratur eller en DVD 

som skal danne bakgrunn for en undervisningstime. Videre skal pasienten ta stilling 

til om vedkommende ønsker å ha med seg en pårørende ved avslutningssamtalen på 

oppfølgingsdagen. 

Oppfølgingsdagen begynner med en strukturert undervisningstime for en eller flere 

pasienter om et aktuelt tema, for eksempel mekanismer knyttet til mobbing i en 

organisasjon og om alminnelige rettigheter og plikter for arbeidstakere og i forhold 

til NAV. Det blir anledning til diskusjon for deltakerne. En vurdering etter behov i 

forhold til NAV og arbeidsstatus vil bli gjort hos arbeidskonsulent. Etter at 

terapeutene har gjennomgått innsamlete data og vurdert pasienten oppsummerer 

man det hele sammen med pasienten (og eventuell pårørende). Denne samtalen 

inkluderer råd og tiltak videre foreslått av Jobbfast og skal danne grunnlag for de 

valg pasienten vil ta videre, og hvilke tema som skal tas opp med henvisende lege på 

tilbakemeldingsdagen. 

Tilbakemeldingsdagen skal være et møte mellom pasienten, henvisende lege og 

Jobbfast. En avtale med henvisende lege må være gjort før pasienten er ferdig 

utredet. Pasienten skal på tilbakemeldingsdagen befinne seg hos sin lege og formen 

er et telefonmøte med Jobbfast. I møtet med en ramme på 45 minutter er målet å 

komme til enighet i en videre plan for pasienten. Dette kan handle om alt fra ”ingen 

videre tiltak” til ”dialogmøte med NAV og arbeidsgiver”, ”kontakt med NAV for 

”arbeidsevnevurdering”, ”henvisning til psykiatrisk helsetjeneste”, ”henvisning til 

familierådgivning” eller til ”behandling og rehabilitering hos Jobbfast”. Rett etter 

samtalen fyller legen og pasienten ut et kort spørreskjema knyttet til 

evaluering/forskning ved Jobbfast. Epikrisen fra Jobbfast blir sendt henvisende lege 

og pasient. 

Behandlings- og rehabiliteringsmodulen vil i en pilotperiode bestå av et tre ukers 

opplegg over fire dager per uke. Viktige poeng med behandlings- og 
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rehabiliteringsmodulen er at pasientene blir tatt ut av sin konfliktfylte situasjon, blir 

introdusert for en gruppe som en del av en sosial reintegrasjon og får mulighet for å 

ha kontakt med gruppen etter endt dagsprogram. Den terapeutiske prosessen for 

behandlingen ved Jobbfast kan illustreres på følgende måte modifisert etter 

Schwickerath & Zapf.(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingen av et eget personlig motto er et ledd i den endringsprosessen pasientene 

vil gå gjennom under behandlingsoppholdet. Spørsmålsstillinger som kan lede fram 

til et slikt motto er: ”Hvor lenge kan jeg forvente å leve sett i lys av gjennomsnittlig 

levealder” og ”Hva vil jeg med framtiden min?” Dette kan videreutvikles med tanke 

på gjenstående tid i arbeidslivet og hva man vil yrkesmessig framover.  

I den tre ukers behandlings- og rehabiliteringsmodulen skal det inngå 

gruppeundervisning/behandling og individualsamtaler. I tillegg skal pasienten få et 

individuelt tilpasset aktivitetsprogram og psykomotorisk behandling i gruppe eller 

individuelt. En arbeidskonsulent vil tilrettelegge for kontakter med andre 

institusjoner som NAV ved behov for tiltak på egen arbeidsplass eller med tanke på å 

finne nytt arbeidssted. En arbeidsevnevurdering kan også være aktuelt hos NAV, 

men helst ved Jobbfast. Videre skal det være en kontakt tilbake til arbeidsgiver for å 

avtale oppstart på jobb når dette er besluttet. Det kan også være behov for 

psykiatrisk konsulttjeneste eller annet tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Det skal 

også samles inn data spesifisert i en forskningsprotokoll. 

Gruppesamlingene skal ledes av to terapeuter. Det legges opp til en klar struktur 

med undervisningstema de første samlingene. Etter hvert utfordres det enkelte 

gruppemedlem på å analysere sin egen situasjon med innspill fra de andre 

deltakerne i gruppen og lederne. Aktuelle regler for gruppemøtene er: ”det man 

snakker om forblir i gruppen” og ”det er lov til å gå ut hvis det blir for tøft.” En 

Skape distanse til konfliktfylt 

arbeidssituasjon ved 

behandlingsopphold 

Gjennom undervisning, gruppe- og 

individualterapi få en forståelse for 

den situasjonen man befinner seg i  

Ta beslutning i forhold til 

framtidig arbeid 

Konkretisere beslutningene 

Utvikle sitt eget 

motto for framtiden  
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gruppe bør starte opp med 12 individer og skal møtes to ganger per uke. Som et 

supplement til gruppesamlingene skal pasienten få to individualtimer per uke, også 

for å kunne ta opp mer følsomme tema. 

Selv om det legges opp til en behandlings- og rehabiliteringsmodul med 

gruppeterapi, kan det tenkes at en del pasienter ikke får tilbud om gruppeterapi, 

men bare om individualterapi. Etter gjennomgått behandling og rehabilitering skal 

det som i utredningsmodulen være en tilbakemeldingsdag. Et flytdiagram for 

utredning, behandling og rehabilitering ved Jobbfast er presentert på neste side. 
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Særskilte tema 

Juridiske aspekter: Psykiske belastninger i arbeidslivet, herunder mobbing, kan 

utløse juridiske rettigheter for arbeidstakerne. Slike belastninger kan medføre plikt 

for arbeidsgiver til å gripe inn for å verne arbeidstaker, og erstatningsansvar dersom 

de psykiske belastningene ikke opphører. Videre kan psykiske belastninger i 

begrensede tilfeller gi grunnlag for yrkesskadeytelser. Jobbfast skal ikke drive juridisk 

rådgivning. Likevel er det viktig at ansatte har en viss oversikt over rettstilstanden på 

området, i tilfelle en får spørsmål fra pasienter som vurderer å fremme krav om 

individuell tilrettelegging, erstatning eller yrkesskadeytelser. Det vil også være 

naturlig at Jobbfast har en oversikt over hvilke instanser pasientene kan henvende 

seg for å få hjelp. I et eget vedlegg til denne prosjektplanen finnes en nærmere 

orientering om juridiske aspekter ved psykiske belastninger i arbeidslivet ved Tine 

Eidsvaag.  

Tilbakemelding til arbeidsgiver:  

En yrkesmedisinsk avdeling får henvist og utreder enkeltmennesker med tanke på 

helseeffekter på grunn av arbeidsmiljøet. Enkeltsakene danner ofte grunnlag for 

tilbakemelding til virksomhetene som deretter kan sette inn tiltak som har 

forebyggende effekt. På den måten kan seinere skader forebygges via det man har 

funnet gjennom utredning av enkeltindivid, og individet kan tilbys forebygging av 

ytterligere sykdomsutvikling og behandling av tilstanden. I prinsippet vil en 

yrkesmedisinsk utredning av pasienter som er blitt syke som følge av dårlig 

psykososialt arbeidsmiljø medføre den samme oppfølgingen. To forhold gjør likevel 

at det kan være vanskeligere med tilbakemelding til virksomhetene. Det ene er at 

det kan dreie seg om konfliktforhold med fastlåst kommunikasjon mellom 

arbeidstaker og virksomhet. Det andre er at helsekonsekvensene ofte er psykisk 

sykdom noe som er tabubelagt. Disse forholdene kan gjøre det vanskelig for 

individene å komme tilbake til jobben, og noen ganger kan løsningen være å vurdere 

annet arbeid. 

Dersom pasienten ønsker at det skal gis en tilbakemelding til virksomheten om 

dårlige arbeidsforhold, kan Jobbfast bidra til dette gjennom BHT som kjenner 

forholdene i bedriften. Et alternativ kan være i dialogmøte mellom pasienten, 

Jobbfast, arbeidsgiver, NAV og fastlegen. Noen ganger kan det også bli aktuelt for 

Jobbfast å ta direkte kontakt med arbeidsgiver.  

Å gå inn med en organisasjonskartlegging av arbeidsmiljøet i en virksomhet knyttet 

ved et enkelt tilfelle av mobbing har ofte vist seg å være lite nyttig. Jobbfast har ikke 

en oppgave i denne sammenhengen, men skal primært være pasientens terapeut.  

7.2.2 Kompetanseutvikling 

Når uttrykket ”kompetanseutvikling” brukes til forskjell fra ”kompetansespredning” 

er det med den bevissthet at Jobbfast er avhengig av samarbeid med andre for å få 

til en god kompetanseutvikling for sin egen del og for samarbeidspartnernes del. Det 
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kan også være naturlig å utfordre samarbeidspartnere på hvilke forskningsspørsmål 

som det vil være viktig å få svar på. 

7.2.2.1 Ressurssenter  

Ressurssenteret vil ha en funksjon rettet mot allmennheten og en del rettet mot 

fagpersonell. Det vil under Jobbfast.no bli laget ressurssider med informasjon om 

de tematiske områdene som Jobbfast arbeider med både for allmennhet og 

fagpersonell. En modell for et slikt nettsted er http://www.sovno.no/.  Det må gå 

klart fram av nettsidene på Jobbfast.no hva som knyttet til henvisning og klinisk 

tilbud ved Jobbfast til forskjell fra allmenne ressurser. 

Ressurssenteret vil også stå ansvarlig for kursprogram som er utenom 

behandlings- og rehabiliteringsopplegget ved Jobbfast. Dette gjelder kurs for 

pårørende og kurs utviklet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og andre 

faggrupper. Det vil bli lagt vekt på å utvikle meritterende kurs for ulike 

yrkesgrupper.  

Et forum for individrettete tiltak ved redusert helse etter psykososiale 

belastninger i arbeidslivet vil tilknyttes ressurssenteret. Målgrupper er 

bedriftshelsetjenesten, HMS personell for øvrig, kommunehelsetjenesten, 

yrkesmedisinske avdelinger, fagforeninger og HR personell. Ved Senter for 

odontofobi ble det etablert en nasjonal interesseforening (Norsk forening for 

odontofobi), som i dag står for en stor del av opplærings- og 

utdanningsaktiviteten vedrørende odontofobibehandling. Forumet ved Jobbfast 

kan fungere som ansvarlig for nasjonale konferanser og nettverk for 

helsepersonell og andre med interesse for behandling og rehabilitering av 

aktuelle pasientgrupper. 

7.2.2.2 Kompetanseenhet  

Kompetanseenheten skal stå for gjennomføringen av forskningen ved Jobbfast 

integrert og i samarbeid med den kliniske virksomheten. Klinikerne ved enheten 

skal bidra til datainnsamling og oppmuntres til å gå inn i forskningsprosjekt med 

allokerte ressurser til dette. Det skal også inngås avtaler med eksterne 

forskningsinstitusjoner med tanke på bruk av data innsamlet ved Jobbfast. 

Forskere som kommer til Jobbfast fra andre institusjoner, skal om mulig bidra i 

det kliniske arbeidet som en del av forskningsvirksomheten. Dette er for å unngå 

at klinikerne skal oppleve seg som ”forskningsleverandører” og forskerens 

kliniske bidrag skal klart spesifiseres i hvert prosjekt.  

Jobbfast vil drive individrettet utredning, behandling og rehabilitering og 

forskning tilknyttet dette. Dette skiller seg fra den virksomheten STAMI 

(www.STAMI.no) og de andre yrkesmedisinske avdelingene i Norge driver i dag. 

Etablering av et norsk forskningsforum med nevnte tema som formål vil være 



  21 

naturlig å knytte til Jobbfast. Videre vil det være mulig å engasjere seg i et nordisk 

forskningsforum og det er mulig å søke Nordisk råd til opprettelse av et slikt 

forum.  

7.2.2.3 Forskning 

Forskning ved Jobbfast må tilfredsstille kravene i helseforskningsloven. Det skal 

være en forskningsansvarlig institusjon, her Haukeland universitetssjukehus, og 

forskningsansvarlig prosjektleder under institusjonen. I møte med Arne Salbu fra 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK 

Vest), 27/1-2011 ble det enighet om at Jobbfast bør søke om å få opprette et 

helseregister. Oppretting av helseregistre sorterer under Helseregisterloven og 

tillatelse søkes hos Datatilsynet (NSD). Generell forskningingsbiobank (for 

biologisk materiale som blodprøver) søker man REK om da dette hører inn under 

Helseforskningsloven.  

Pasientene ved Jobbfast kan, når de blir spurt om det, samtykke til at 

opplysningene som blir lagret i helseregister og biobank, blir benyttet til 

forskning. En kan da senere gå tilbake og bruke de data som er der til forskning 

som en ikke så for seg da data ble samlet inn. Hvert prosjekt må meldes til REK 

uten at pasientene trenger samtykke. På tross av samtykke til at 

helseopplysninger/biologisk materiale kan inngå i henholdsvis helseregister og 

generell biobank, må det hentes inn nytt samtykke dersom det tilkommer nye 

prosjekter som krever aktiv deltakelse fra pasientens side.  

For å sikre at datainnsamling skal være en integrert del av virksomheten vil denne 

gjøres fra starten av og det vil være viktig å få pasientenes aksept for oppfølging 

over lengre tid i studier. Et godkjent helseregister krever at innsamlete data 

legges i en database. Oppretting og vedlikehold av databasen krever særskilte 

ressurser i form av personell med informasjonsteknologisk og statistisk 

kompetanse.  

For forskningen ved Jobbfast vil det vil være to hovedendepunkt:  

Symptomendring og yrkesdeltakelse. Som mål på symptomer vil veletablerte 

psykometriske instrument kunne anvendes som for eksempel Becks skalaer som 

måler grad av angst og depresjon. For yrkesdeltakelse vil sykemeldingsdata og 

andre data fra Forskningsdatabasen FD trygd være viktige. 

Det første året vil man konsentrere forskningen om prosjekter som beskrivelser 

av virksomheten, enklere data og kvalitative studier. Evaluering med utvikling av 

virksomheten ved Jobbfast også stå i fokus i denne tiden. Etter hvert vil man 

kunne følge pasienter over tid med langtidsdata.  

Når man har etablert en fastere form på virksomheten, vil man kunne prøve ut 

studier med alternative behandlings- og rehabiliteringsmodeller og 

kontrollgrupper. En mulig forskningsmodell for å se på effekten av 

gruppebehandling sammenlignet med individualbehandling kan være: Etter 
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diagnostisering og matching av henviste pasienter vil de bli randomisert til en av 

to behandlingsarmer. Den ene gruppen får en kombinasjon av individuell kognitiv 

terapi med gruppeterapi, og den andre får like mye individuell kognitiv terapi som 

den andre gruppen får samlet individuelt og i gruppe. På grunne av den kjente 

effekten av fysisk aktivitet på depresjon og angst får begge gruppene tilbudet 

kombinert med fysisk aktivitet. Videre vil gruppene få samme tilbud fra 

arbeidskonsulent. Etter en behandlingspause får begge gruppene kombinasjonen 

av individ- og gruppeterapi. Dette krever en longitudinell tilnærming med en 

rekke målepunkt, også en tid etter at behandlingen er avsluttet. En mulig 

forskningsmodell er illustrert her:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre studier som vil være av interesse å gjennomføre, er ”Cost-benefit” 

analyser for å se om behandlingstilbudet ved Jobbfast er regningssvarende 

samfunnsøkonomisk og hvor godt tilbudet ved Jobbfast er sammenlignet med 

andre behandlingstilbud når det gjelder symptomendring og tilbakeføring til 

arbeid. 

7.3 Personell  

Det blir etablert et tverrfaglig team ved Jobbfast. Teamet skal fungere slik at det framstår 

samordnet i møte med pasienten og i de tiltakene og rådene som gis. Dette gjelder også 

overfor ytre samarbeidspartnere.  

Funksjoner/kompetanseområder som må dekkes i eller tilknyttet Jobbfast er: 

Medisinsk ledelse og forskningsledelse   

Bred medisinsk kompetanse innen arbeidsmedisin, psykiatri og allmennmedisin 

Kognitiv terapi og gruppeterapi  

Fysikalsk kompetanse også med henblikk på psykomotorisk behandling og fysisk 

aktivisering 

Kompetanse knyttet til vurdering av arbeidsevne og tilbakeføring i arbeid 

Kompetanse på virksomheter og BHT 

Koordinasjon av tilbudene til pasienten og ivaretakelse av eventuelle pårørende 

Diagnose 
Matche 
Rando-
misere 

Ventetid 

Ventetid 

Kognitiv terapi 
- Individuell x 1 
- Gruppe 
Fysisk aktivitet 

Kognitiv terapi 
- Individuell x 2 
Fysisk aktivitet 

Behandlings-
pause 

Behandlings-
pause 

Kognitiv terapi 
- Individuell x 1 
- Gruppe 
Fysisk aktivitet 

Kognitiv terapi 
- Individuell x 1 
- Gruppe 
Fysisk aktivitet 
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Klinisk veiledning 

Forskningskompetanse 

Datainnsamling og databaseoppbygging 

      For å dekke disse funksjonene trengs: 

Lege, kliniker, med ledererfaring og forskningskompetanse  

To terapeuter, en lege og en psykolog med kompetanse innen kognitiv 

terapi/gruppeterapi 

Arbeidskonsulent som kan være en sosionom/attføringskonsulent/ergoterapeut med 

erfaring fra NAV og evt. BHT 

Fysioterapeut fortrinnsvis med psykomotorisk utdannelse 

Sekretær 

Kliniske veiledere 

Forskere med veiledningskompetanse  

Kandidater på PhD nivå (minimum masternivå) 

Person med kompetanse innen datainnsamling og databasehåndtering 

For utredningsmodulen vil det være med to terapeuter ved informasjonssamtalen slik at 

tre pasienter starter utredningen samme dag. De to neste dagene går det med en 

terapeut per 1,5 pasientdag, og på tilbakemeldingsdagen blir det med to terapeuter ved 

tilbakemeldingssamtalen. I tillegg kommer vurdering hos fysioterapeut og 

arbeidskonsulent. Dette vil si at tre pasienter utredes over 4 dager. For å få tilstrekkelig 

med pasienter til en behandlings- og rehabiliteringsmodul må utredningen gå over 6 uker 

fordi en del ikke vil være aktuelle for denne modulen. Lederen for Jobbfast vil møte alle 

pasientene til en kort samtale i løpet av utredningsmodulen. 

I behandlings- og rehabiliteringsmodulen vil behovet for psykoterapeuter ved 

individualterapien baseres på måltall ved psykiatriske poliklinikker som er 500 

konsultasjoner per år.  Dette vil si 2-2.5 konsultasjoner per dag. Det legges til grunn at 

konsultasjonstiden skal være 60 min, videre skal forberedelse og etterarbeid legges 

utenom denne tiden. Psykomotorisk behandling skal tilbys en gang ukentlig individuelt. 

Arbeidskonsulenten skal parallelt jobbe med tilbakeføring til arbeid. De ansatte skal også 

ha kapasitet til å være med i fagutviklingen og evalueringen av Jobbfast. Det er her ikke 

beregnet tid til akademisk arbeid, men bidrag til datainnsamling som en del av rutinene.  

I gruppebehandlingen med psykoterapeuter skal det inngå maksimum 12 pasienter. Til 2 

ukentlige gruppesamlinger medgår 2 terapeutdager fordi gruppene skal ledes av to 

personer. Med 2 ukentlige individualtimer per pasient blir det behov for 24 

konsultasjoner, mens det er kapasitet til 16-20 konsultasjoner. Lederen for Jobbfast går 

inn i behandlingen slik at behovet dekkes. I tillegg tilkommer ukentlig psykomotrisk 

gruppebehandling og tilrettelegging for fysisk aktivitet. Behandlings- og 

rehabiliteringsmodulen skal gå fra 3 til 8 uker. I tillegg vil det gå med 12 

tilbakemeldingssamtaler med pasienten og Jobbfast vil årlig kunne tilby 

utredningsmodulen til 72 pasienter og behandlings- og rehabiliteringsmodulen til 48 

pasienter dersom man setter et arbeidsår til 44 uker. Dette forutsetter en ukes 
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utredningsmodul i perioder på 6 uker og behandlings- og rehabiliteringsmoduler med en 

gjennomsnittlig varighet på 5 uker.  

Det skal gis individualveiledning annenhver uke til terapeutene – spesielt er dette viktig i 

en startfase. Videre skal gruppeveiledning gis for hele terapeutteamet minst en gang per 

måned. 

I startfasen kan være aktuelt ”å kjøpe” noen av tjenestene, men man bør starte med et 

fast tverrfaglig team med lederen, to psykoterapeuter, en fagperson med kompetanse 

innenfor BHT, NAV og attføring og dertil en dataansvarlig. 

7.4 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning er en rett som er innført i helsevesenet så vel som i andre offentlige 

tjenester de siste årene (St.meld. nr. 34 (1996-97)) og som ble lovpålagt i 2001 § 3-1 i 

Pasientrettighetsloven: ”Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av 

helsehjelpen.” Videre heter det også at ”[m]edvirkningens form skal tilpasses den 

enkeltes evne til å gi og motta informasjon.” Det handler om at pasienten skal ha større 

påvirkning på forhold som angår ham eller henne og at tjenestene skal bli mer tilpasset 

behovene.  

Brukerne sin innflytelse og rettigheter blir styrket når det blir utarbeidet individuelt 

tilpassede planer der det måtte være aktuelt. Dette inkluderer også familie/pårørendes 

rett til informasjon og mulighet til å legge fram sitt syn. Jobbfast legger opp råd for 

behandling og rehabilitering i samarbeid med pasienten i løpet av den polikliniske 

utredningen. Dersom pasienten ønsker det vil pårørende kunne være med på den 

avsluttende samtalen på poliklinikken. 

For brukeren er det viktig at det er en sammenhengende tiltakskjede, uansett hvor 

ansvaret for helsetjenesten ligger, om det er mellom 1. og 2. linjetjenesten eller/og 

andre aktører. Ved Jobbfast vil det bli avtalt en tilbakemeldingssamtale etter 

utredningen som en del av tilbudet (se punkt 7.2.1.).  

For brukere av helsetjenester er det viktig med brukerundersøkelser for å kunne heve 

kvaliteten og gjøre tjenesten bedre. Brukerundersøkelser og evalueringer er også viktig 

for at brukerne og eventuelt deres pårørende skal ha reell innflytelse på tilbudet som gis. 

Ved Jobbfast vil en evaluering av pasientenes syn på virksomheten være sentral i 

utviklingen av arbeidet både gjennom å måle endringer i deres tilstand ved 

spørreundersøkelser og få tilbakemeldinger om hvilken nytte de har av de ulike 

tilbudene ved kvalitative intervjuer.  

7.5 Lokalisering 

Poliklinikken lokaliseres til YMA og integreres i den eksisterende poliklinikken ved 

avdelingen. Forskere og kliniker skal lokaliseres samme sted(er). Man kan også tenke seg 

muligheten av at behandlings- og rehabiliteringsmodulen blir utviklet i samarbeid med en 

rehabiliteringsinstitusjon. Dette er fortsatt under utredning, men Haugland 



  25 

rehabiliteringssenter i Sunnfjord er en aktuell institusjon i denne sammenhengen og har 

et pågående samarbeid med Helse vest. 

7.6 Fagråd 

Fagrådet skal fungere som diskusjonspartner for Jobbfast, både når det gjelder klinisk 

virksomhet og forskningsvirksomheten. En offentlig person som er ute av aktiv politisk 

virksomhet og som har engasjert seg i forhold til arbeidsmiljøets betydning for helsen, vil 

bli invitert med i fagrådet. Videre vil aktører fra BHT, brukerorganisasjon og 

brukerrepresentant tilsvarende Jobbfast sitt funksjonsområde (Helse Vest) inngå i 

Fagrådet for Jobbfast. Fagrådet bør møtes en gang årlig, gjerne i tilknytning til en 

fagkonferanse, men med tid avsatt til innspill og diskusjon om utviklingen i arbeidet ved 

Jobbfast. 

8.0 Økonomi 

 
Yrkesmedisinsk avdeling Helse Bergen har stilt med økonomiske ressurser i 

utredningsfasen. Det arbeides på forskjellig hold for å få midler til drift av virksomheten. 

8.1 Kostnader  

Kostnader over ett år for et fullt klinisk team:  

Lønn til et ordinært team med leder (lege/forsker), to terapeuter (en psykiater og en 

psykolog), arbeidskonsulent, psykomotorisk fysioterapeut og 50 % sekretær: 

4.1 mill. kr.  

Dette inkluderer ikke husleie, andre driftsutgifter og veiledningstjenester for den 

kliniske virksomheten. 

 

Det er neppe realistisk med en full finansiering av et team fra starten av. En oppstart 

med et begrenset team med leder 80 %, psykiater 50 %, psykolog 100 %, psykomotorisk 

fysioterapeut 50 %, arbeidskonsulent 50 % og sekretær 25 %: 

2.9 mill.kr.  

 

Ved en offisiell oppstart 15. juni med tilsettinger i et begrenset team må det i 2011 for å 

få virksomheten i gang tilføres utover det YMA allerede bidrar med:  

1.1 mill. kr.  

 

Forskningsvirksomhet med en fast tilknyttet forsker vil måtte finansieres eksternt, på 

årsbasis:  

1.0 mill. kr. 
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8.2 Finansiering 

Yrkesmedisinsk avdeling finansierer for 2011 en 80 % stilling til prosjektledelse/ledelse av 

Jobbfast. Videre er 20 % av en psykologstilling satt av til Jobbfast. Det vil si at for 

inneværende år har Yrkesmedisinsk avdeling finansiert: 

0.95 mill. kr  

 

Basert på drift i ett år med et fullt team vil innsatsstyrt finansiering ved et konservativt 

anslag gi en inntekt på: 

1.1 mill. kr  

Det arbeides med å få finansiering fra andre kilder – også til forskningsprosjekt. 

9.0 Framdriftsplan 

 
Mars 2011: Endelig beslutning om oppstart. Planen sendes ut på høring også med tanke på å 

utfordre til økonomisk støtte. 

April utlysning av stillinger  

Søknad om etablering av helseregister til Datatilsynet 

Utvikling websider 

Mai/juni tilsettinger 

Søknad om prosjektgodkjenning og forskningsbiobank Regional etisk komité – Vest  

Offisiell åpning 15. juni 2011 med åpningsseminar 

Forberedelse til inntak av pasienter og utredningsmodulen 

Utredningsmodulen starter 15. august 2011 

Evaluering av utredningsmodulen og forberedelse av behandlings- og 

rehabiliteringsmodulen 

Samarbeid med NAV søknad FARVE midler 

Behandlings- og rehabiliteringsmodulen starter 1. oktober 2011 

Evaluering av behandlingsmodulen og nytt inntak i utredningsmodulen 

Utredningsmodul to starter 15. november  

Publikasjonsarbeid 

Behandlings- og rehabiliteringsmodul to starter 2. januar 2012 

Evaluering og skriving og forberedelse for mer standardisert drift med forskningsprotokoll i 

2012.  
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11.0 Vedlegg 

11.1 Møter i Referansegruppen med tema presentert til diskusjon 

Første møte 8/4-10  

Status for prosjektet – Nils Magerøy 

Hvordan kan forskningspoliklinikken bidra konstruktivt til at bedriftene håndterer vanskelige 

personalsituasjoner der mobbing/harde konflikter er en del av problematikken? – Asgeir Askeland 

Hvor står forskningsfronten nå det gjelder håndtering av konflikter på arbeidsplassen hvor mobbing 

inngår, og behandling av mobbeoffer? – Ståle Einarsen 

Andre møte 16/6-10  

Reiser i mai og juni 2010 – Nils Magerøy 

Hvordan komme i gang med en klinisk forskningsenhet? – Geir Høstmark Nielsen 

SJM og håndtering av mobbesaker – Knut Bråtane fra Stopp JobbMobben 

Tredje møte 7/10-10  

Upåregnelig psykososiale belastninger i arbeidslivet – juridiske vurderinger – Tine Eidsvaag 

Avgrensning av Jobbfast sin rolle – Grensegangen mellom individ intervensjon og 

organisasjonspsykologisk intervensjon i virksomheter – Ståle Einarsen 

AHG Klinik Berus – til inspirasjon – Nils Magerøy 

Fjerde møte 25/11-10  

Jobbfast – suksessfaktorer i forhold til fastlegen – Arve Bang 

Clinica del Lavoro – til inspirasjon – Nils Magerøy 

Sentrale elementer i driften ved Jobbfast – et utkast – Nils Magerøy 

Femte møte 27/1-11  

Bredt samtykke og særlige forhold for godkjenning av prosjekter ved en forskningspoliklinikk – Arne 

Salbu, Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge  

Plan for Jobbfast – kort gjennomgang og innspill fra Referansegruppen – Nils Magerøy 

Det har vært avholdt 12 møter i Prosjektgruppen for Jobbfast i perioden 24/3-10 – 9/2- 11 
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11.2 Råd ved oppstart av Jobbfast av Geir Høstmark Nielsen 

• Unngå at påtrengende kliniske oppgaver ”stjeler” av forskningstiden 

• Sikre at staben som helhet opprettholder entusiasme og engasjement for forskning 

• Klargjøre tidlig hvilke typer forskningsspørsmål man ønsker å belyse 

• Implementere velprøvde og meningsfulle instrumentpakker for rutineregistreringer (”minste 

felles datasett”) 

• Supplere med andre instrumenter for mer spesialiserte prosjekter  

• Bygge opp en godt gjennomtenkt forskningsdatabase, slik at data kan legges inn fortløpende 

• Være nøye i beskrivelse og dokumentering av anvendte tiltak (behandlingsformer, 

prosedyrer, spesifikke teknikker) 

• Gjøre rutinemessig avtale med pas. om innkalling til etterundersøkelse(r) 

• Utpeke en dedikert vaktbikkje som ser til at alle pasienter fyller ut alt som skal fylles ut – og 

at alle medarbeidere leverer data fortløpende 

• Sikre god tilgang til statistisk assistanse og ekspertise 

• Lage gode avtaler om tilgangsrettigheter for bruk av data 

• Komme raskt i gang med publisering 

11.3 Juridiske rettigheter av Tine Eidsvaag 

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det psykiske arbeidsmiljøet skal være ”fullt forsvarlig”. 

Arbeidsmiljøstandarden er individuell. Dette innebærer at arbeidsmiljøet også skal være forsvarlig for 

arbeidstakere som er mer psykisk sårbare for arbeidsmiljøpåvirkninger enn gjennomsnitts-

arbeidstakeren, og at arbeidet skal tilpasses arbeidstakerens individuelle forutsetninger. Likevel vil en 

lang rekke sosiale belastinger i en jobbsituasjon være påregnelige og noe som dermed ikke utløser 

noen særlig tilretteleggingsplikt i seg selv. 

 En arbeidstaker som har utviklet en psykisk lidelse og som følge av denne fått redusert 

arbeidsevne, har rett til individuell tilrettelegging i arbeidssituasjonen. Retten til tilrettelegging 

gjelder uavhengig av årsaken til den psykiske lidelsen, men det er forutsatt at arbeidsgivers plikter er 

særlig omfattende hvor lidelsen har sammenheng med psykiske belastninger i arbeidsmiljøet. 

Dersom arbeidstaker blir sagt opp på grunnlag av den reduserte arbeidsevnen, må arbeidsgiver 

kunne vise til at tilrettelegging er forsøkt. 

 Psykiske belastninger i arbeidssituasjonen som går ut over det som er påregnelig i arbeidet 

eller yrket, kan etter forholdene utløse erstatningsansvar på det grunnlag at arbeidsgiver burde ha 

vernet arbeidstaker mot belastningene. Ut over saker som gjelder mobbing/trakassering, er det 

svært lite praksis på dette området.  

 Mobbing av arbeidstakere kan gi grunnlag for erstatningsansvar for arbeidsgiver. 

Arbeidsgiver kan bli ansvarlig på grunnlag av egen skyld, både for egen mobbing og på det grunnlag 

at han burde ha forhindret mobbing fra andre arbeidstakeres side. Arbeidsgiver kan også bli ansvarlig 

uten egen skyld, på grunnlag av objektivt arbeidsgiveransvar, hvor det er andre arbeidstakere som 

har stått for mobbingen.  
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 I høyesterettspraksis har det vært lagt til grunn at ikke enhver overtredelse av 

arbeidsmiljølovens normer er tilstrekkelig for erstatningsansvar. Et vilkår for erstatning er at de 

handlingene det skal knyttes ansvar til, har vært ”klanderverdig[e] på en måte som må ses på som 

erstatningsmessig uaktsom”. Det er arbeidstaker som må bevise at mobbingen har funnet sted og at 

mobberen kan bebreides, f eks at mobberen forstod at arbeidstaker følte seg mobbet. Denne 

bevisbyrden lettes noe for varslere, ved seksuell trakassering og der mobbingen ellers står i 

sammenheng med diskriminering, men også i disse tilfeller er det arbeidstaker som i første omgang 

må gjøre det sannsynlig at det har foregått mobbing og at gjerningspersonen kan bebreides. 

Upåregnelige psykiske belastninger kan i visse tilfeller utløse yrkesskadeytelser, dvs. yrkesskadetrygd 

og yrkesskadeforsikring. Ansvaret her er objektivt, det vil si at det ikke avhengig av at noen kan 

bebreides for forholdet. Skade som følge av psykiske belastninger over tid dekkes imidlertid ikke av 

yrkesskadetrygden eller yrkesskadeforsikringen. Her kreves som hovedregel at det foreligger en 

plutselig og uventet ytre hendelse, eventuelt en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som har utgjort 

en påkjenning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Vilkåret er 

normalt ikke oppfylt for psykiske lidelser som følge av mobbing, som typisk er en prosess som pågår 

over tid.  

 For pasienter som vurderer å fremme krav som følge av mobbing eller andre upåregnelige 

psykiske belastninger i arbeidssituasjonen, vil det være viktig å sikre bevis. Svært mange krav har ikke 

vunnet fram i praksis fordi det ikke er funnet bevist at hendelsene har funnet sted, eller at 

arbeidsgiver/mobber ikke forstod at arbeidstaker oppfattet handlingene som mobbing. Det er altså 

viktig at arbeidstaker/pasienten så tidlig som mulig tar opp hendelsene i samsvar med rutinene for 

behandling av slike saker på arbeidsplassen. Dette kan være overfor linjeledelsen, men også i forhold 

til verneombud eller andre tillitsvalgte samt bedriftshelsetjenesten. Det kan også være aktuelt for 

arbeidstaker å kontakte Arbeidstilsynet, som administrerer arbeidsmiljøloven. Datatilsynet kan 

veilede om personopplysningsloven, blant annet om arbeidstakers rett til innsyn i 

personopplysninger som arbeidsgiver har behandlet om ham/henne. Rett til innsyn og andre 

saksbehandlingsregler kan også følge av forvaltningsloven, hvor arbeidsgiver er et forvaltningsorgan.  
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11.4 Reiser, møter, foredrag, kurs 1/1-2010 – 15/2-2011 

Med mindre det er spesifisert er dette knyttet til prosjektleder Nils Magerøy sin virksomhet 

Reiser og møter  

Brukardeltaking i referansegruppe for prosjekt forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale 

belastninger i arbeidslivet. Brukarutvalet i Helse Bergen NR. 05  2010. Sak 46/10, 26/5-2010. 

Møte med NHO og LO. Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet.  

Til stede: Liv Ragnhild Teig og Unni Abusdal NHO, Wenche Thomsen LO og Tor Aasen og Nils 

Magerøy, YMA. Næringslivets hus, Oslo, 28/5-2010. 

Møte med Noreen Tehrani psychologist with chartered status in Occupational, Counseling and Health 

Psychology. Møtested ”Child Exploitation and Online Protection Centre” (CEOP), 33 Vauxhall Bridge, 

Victoria, London, kl 10-12, 1. juni 2010 

 Besøk ved Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Research and Treatment Unit , Mapother House, Kings 

College,  London, 7-8/6-2010. 

Møte med Specular, Århus sammen med Jørn Bødtker. Presentasjon av Specular sine to prosjekt 

tilknyttet mobbing i arbeidslivet. Til stede fra Specular: Hanne Thorup, Anny Haldrup, Astrid og Inger 

Lise Eriksen-Jensen, 10/6-2010. 

Møte med Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg sammen med Jørn Bødtker. Arbejdsmedicinsk Klinik 

Aalborg sitt prosjekt knyttet til sykefravær på grunn av stress på jobben var hovedfokus. Til stede var 

ledere og ansatte ved klinikken, 11/6-2010 

Samarbeidsmøte mellom Arbeidstilsynet Vestlandet og Yrkesmedisinsk avdeling, Jobbfast - 

forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet ett av flere tema, 8 

deltakere, Haukeland universitetssjukehus, 27/8-2010.   

Opphold på AHG Klinik Berus, Überherrn-Berus, Saarbrücken, Tyskland sammen med Ståle Einarsen 6 

-8/9-2010 

Møte med Bo Netterstrøm, COPESTRESS – Copenhagen stress treatment project oppstart august 

2010. Arbejds- og miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 15/9-2010. 

The fourth meeting in the Nordic Network on bullying at the workplace in Copenhagen, The Nordic 

council, 16-17/9-2010 

Besøk ved Clinica del Lavoro, Universitetet i Milan, Italia sammen med Tor Aasen 21-22/10-2010. 

Møte med John Gunnar Mæland, Koordinerende rådgivende overlege, ARK, NAV Hordaland 2/11-10. 

Møte med informasjonsdirektør, Helse Bergen, Mona Høgli sammen med Tor Aasen 3/11-10. 

Møte med Francesco Ambrigiosi, psykolog og konsulent i Milano, Italia, erfaring med 35 pasienter, 

for det meste mobbeutsatte som søker erstatning rettslig. Psykologisk fakultet Universitet i Bergen, 

23/11-2010.  
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Møte med Johan F. Kroepelien. Søknadsmuligheter for legater, Strandgt. 18, Bergen, 10/12-2010. 

Strategidag for arbeidsmedisinsk poliklinikk, Haukeland Hotell, Loftet, 5/1-2011. 

Møte med Senter for Jobbmestring, Bergen. Del av gjensidig informasjonsmøte. Jobbfast - 

forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. 18/1-2010. 

Møte med NAV Hordaland. Del av gjensidig informasjonsmøte. Jobbfast - forskningspoliklinikk for 

traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet deltok med Tor Aasen, Hege S. Imsen, Rune 

Raudeberg og Nils Magerøy, Bergen 26/1-2011. 

 Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS, 6968 Flekke, sammen Med Rune Raudeberg 7-8/2-

2011.   

Møte med økonomisk forvalter for Rebekka Ege Hegermanns legatene Fredrik Isdal, Strandgt. 18, 

Bergen, 10/2-2011. 

Planlagt reise: Rehabiliteringssenteret AiR as, N-3864 Rauland sammen med Rune Raudeberg 15-

16/3-2011. 

Foredrag  

Ny satsning: Etablering av Poliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 15 min.  

Yrkesmedisinsk avdelings jubileumsseminar. Auditoriet i Armauer Hansens bygg, Haukeland 

universitetssjukehus, 100 deltakere, 15/1-2010. 

Etablering av: Poliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 75 min. NAMF 

Hordaland, 8 deltakere, Kalfarveien 31, 4/2-2010. 

Mobbing i arbeidslivet. Åpent møte Y’s Men’s Club Åsane, 50 min 25 deltakere. Åsane kirke, Ulset, 

15/2-2010. 

The planning of a research clinic for people who have experienced traumatic events and psychosocial 

strain at work, 30 min, 12 deltakere. Arbeids- og miljømedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, 

Kalfarveien 31, Bergen, 16/2-2010. 

Etablering av: Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 1 t 30 min. 

Veiledningsgruppe for spesialiteten i arbeidsmedisin, Den norske legeforening. Kalfarveien 31, 

Bergen, 7 deltakere, 7/5-2010. 

Etablering av: Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 1 t. 

Sykehusprestenes avdelingsmøte, Haukeland universitetssjukehus, 3 deltakere, 10/5-2010. 

Status for Etablering av: Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. 

Personalmøte Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, 3min, ca. 25 til stede, 12/5-

2010. 

Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 2 timer. Ex-

veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31, 5 leger i 

arbeidsmedisinske stillinger fra Hordaland og Rogaland, 19/5-2010. 
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Etablering av – Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 30 min. 

Specular, Århus 10/6-10 og Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg, Danmark 11/6-10.  

Planning a clinical research unit: A possible intervention model for treating victims of bullying, 30 

min. The fourth meeting in the Nordic Network on bullying at the workplace in Copenhagen, 16-17/9-

2010. 

Mobbing i arbeidslivet, 60 min. Behandling ved AHG-Klinik Berus, 30 min. Teoretisk undervisning ved 

Yrkesmedisinsk avdeling. Møterommet Gamle medisin B, Haukeland universitetssjukehus, 21 

deltakere, 7/10- 2010. 

Etablering av Jobbfast – forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 

30 min. Høstmøte i Skien, ansatte ved arbeidsmedisinske avdelinger i Norge 18 -19 oktober 2010, 

Sykehuset Telemark, Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien, 57 deltakere, 18/10-10.  

Occupational medicine in a Norwegian University hospital Lecturer: Tor B. Aasen MD MHA, 

Director/Consultant respiratory physician Dep. of Occupational Medicine, Haukeland University 

Hospital, Bergen, Norway. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Università 

degli Studi di Milano – Facoltà di meciina e Chirurgia Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”, Aula Magna – 

Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”, 35-40 deltakere, 21/10-2010. 

Aggression from clients was not perceived as bullying among Norwegian nurses, 45 min. Lecturer: 

Nils Magerøy. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Università degli Studi di 

Milano – Facoltà di meciina e Chirurgia Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”, Aula Magna – Clinica del 

Lavoro “Luigi Devoto”, 35-40 deltakere, 21/10-2010. 

Aggression from clients was not perceived as bullying among Norwegian nurses, 45 min. Forskermøte 

Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, 5 deltakere, 3/11-2010. 

Etablering av: Jobbfast - forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 

30 min, Smågruppe i allmennmedisin, 5 deltakere 10/11-2010. 

Mobbing i arbeidslivet og Etablering av: Jobbfast - forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale 

belastninger i arbeidslivet, 60 min. Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin på besøk ved Yrkesmedisinsk 

avdeling, 10 deltakere, 16/11-2010.   

Jobbfast – Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 15 min. ARR 

åpen arena – Prekonferanse - med forskerblikk på arbeidsrettet rehabilitering. Union Scene, 

Drammen, 120 deltakere, 11/1-2011.  

Abstrakt 

Mageroy N, Notelaers G, Bjorvatn B, Pallesen S, Moen BE, Einarsen S. Aggression from clients was not 

perceived as bullying among Norwegian nurses. Abstract and oral presentation June 2. 2010, 7th 

International Conference on Workplace Bullying & Harassment, Cardiff, Wales 2nd – 4th  

Magerøy N, Einarsen S, Aasen T. Planning a clinical research unit: A possible intervention model for 

treating victims of bullying. The fourth meeting in the Nordic Network on bullying at the workplace in 

Copenhagen, 16-17/9-2010. 
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Magerøy N, Einarsen S, Aasen T. Jobbfast – Forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale 

belastninger i arbeidslivet. ARR åpen arena – Prekonferanse - med forskerblikk på arbeidsrettet 

rehabilitering. Union Scene, Drammen, 11/1-2011. 

 

Verv  
 

Convenor for Therapeutic Practitioners Special Interest Group of the International Association on 

Workplace Bullying & Harassment   

http://www.iawbh.com/therapeutic_practitioners 

 

Styremedlem i International Association on Workplace Bullying & Harassment  fra juni 2010 

http://www.iawbh.com/ 

 

Kurs   

Kognitiv adferdsterapi for allmennleger, kurs nr.: L-24872, Sykehuset Innlandet HF, divisjon psykisk 

helsevern. Trysil-Knut hotell, Trysil 22-24/1-2010.  Godkjent som emnekurs i allmennmedisin 15 t. 

Saman om opp, Regional konferanse i Midt-Noreg om opplæring av pasienter og pårørande, Helse 

Midt-Noreg, Britannia hotell, Trondheim, 17-18/2-2010. 

Kurs i faktaundersøkelse som metode i håndteringen av mobbing og trakassering i arbeidslivet.  

Kursledere Dr. Helge Hoel og prof. Ståle Einarsen, Hadeland Hotell, Gran, 14-16/4-2010 

Felleskonferanse mellom Arbejdsmedicinsk Klinik (AK), Aalborg sygehus, Århus Universitetssygehus 

og Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen, 22/4-2010. 

Folkehelsedagen 2010, Uni helse, Magnus Barfot kinosenter 29/4-2010. 

7th International Conference on Workplace Bullying & Harassment, Cardiff, Wales 2nd – 4th June 

2010.   

SUSSH/PUSSH seminar, Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Uni Research, Soltrand Fjord Hotel 

25-26/6-2010. 

Uni helse årlige samling, Solstrand Hotel & Bad Os, 24-25/8-2010. 

Hvordan kan kunnskap fra studien ”Change and Communication” anvendes i fysioterapi, Aud Marie 

Øien, can san, prøveforelesning for PhD ved UiB, Bygg for biologiske basalfag Aud 2, 1/9-2010. 

Generell innføring i kognitiv terapi, Jørn Bødtker. Innføringsseminar i Kognitiv terapi for leger og 

psykologer, VOP Betanien 2-3/9-2010.  

Aktuell arbeidsmedisin for bedriftsleger. Den norske legeforening, Bergen 23/3, 19/5 og 9/9-2010. 

Godkjent med 8 t som valgfrie kurs til spesialiteten arbeidsmedisin. 

Kurs i forskningsveiledning for ph.d.-veiledere. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i 

Bergen. Scandic Bergen City Hotel, 29/9-10. 
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Høstmøte i Skien 18 -19 oktober 2010, Sykehuset Telemark, Clarion Collection Hotel Bryggeparken i 

Skien. Godkjent med 9 t som valgfrie kurs til spesialiteten arbeidsmedisin og allmennmedisin, 11t for 

Samfunnsmedisin. 

Kognitiv terapi ved depresjon, del I, Torkil Berge. Innføringsseminar i Kognitiv terapi for leger og 

psykologer, VOP Betanien 11-12/11-2010 

Mona E Solberg Changes in bullying problems across age: what are they and what might drive them? 

Prøveforelesning for PhD ved Psykologisk fakultet, UiB 20/12-2010. 

Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse, konflikt og varsling (FALK), Avdeling for 

samfunnspsykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Deltatt ved 7 gruppemøter i 2010 

med diverse forskningstema. 

ARR åpen arena – Prekonferanse - med forskerblikk på arbeidsrettet rehabilitering. Nasjonalt 

kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. Union Scene, Drammen, 11/1-2011.  

ARR Åpen Arena 2011 – Tema 2011: Samhandling med brukeren – arbeid som mål. Nasjonalt 

kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. Union Scene, Drammen, 12-13/1-2011.  

Kognitiv terapi ved depresjon, del II, Torkil Berge. Innføringsseminar i Kognitiv terapi for leger og 

psykologer, VOP Betanien 24-25/1-2011. 

 


