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Forord 

Jobbfast, poliklinikk for psykososiale belastninger i arbeidslivet tilbyr utredning og 

behandling til mennesker med redusert helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell 

trakassering eller varsling i arbeidslivet. Målet er at pasientene får bedre helse og kan 

fungere godt i arbeidslivet.  

Denne rapporten gir den første systematiske gjennomgang av innsamlete opplysninger 

om og tilbakemeldinger fra pasientene for å se om tilbudet ved Jobbfast bidrar til bedre 

helse og yrkesdeltakelse. Den er utarbeidet av Øystein Hoprekstad og enhetsleder for 

Jobbfast Nils Magerøy. I første omgang er den beregnet på ledelsen ved Haukeland 

universitetssykehus. Etter at ledelsen har fått tilgang til den vil den også bli gjort 

tilgjengelig for offentlige myndigheter og i undervisningssammenheng.  

 

Finansiering av rapporten ble sikret via tildelte stimuleringsmidler fra Fagsenter for 

medisinske register i Helse Vest til lokale og regionale kvalitetsregistre. Det ble søkt om 

midler til Register for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet (Jobbfast). 

Prosjektet ble tildelt 150 000 kroner brukt til utarbeidelsen av rapporten. 

Kvalitetssikringsprosjektet er godkjent av Personvernombudet for Helse Bergen 

15.1.2016. Dataene som inngår i rapporten er brukt etter skriftlig samtykke fra 

pasientene. 

 

Bergen 14.9.2016 

 

Marit Grønning 

Klinikkdirektør 

Yrkesmedisinsk avdeling 

Haukeland universitetssykehus 
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Jobbfast –  
Status og utfordringer etter 4 års drift   

Resyme 
Rapporten gir den første systematiske gjennomgang av innsamlete opplysninger med 

tilbakemeldinger fra pasientene for å se om tilbudet ved Jobbfast bidrar til bedre helse og 

yrkesdeltakelse. Del 1 tar for seg den informasjonen som ble samlet inn da pasientene var på 

Jobbfast. Basert på pasientrapporterte data har 95 % blitt utsatt for mobbing som for rundt 75 % har 

vært høyintensiv. Etter klinisk vurdering ble 60 % diagnostisert med en eller flere akse-1 psykiske 

lidelser i ICD-10 systemet og 72 % med myalgi. Av hoveddiagnosene ble 91 % vurdert som sannsynlig 

knyttet til arbeidsbelastningen. Oppsummert tyder disse resultatene på at de pasientene som har 

vært på Jobbfast så langt er i den tiltenkte målgruppen for tilbudet.  

I del 2 er fokuset på hvordan det har gått med pasientene på oppfølgingstidspunktene 4 uker, 6 

måneder og 1 år etter at de var på Jobbfast. Vi fant at hele gruppen fikk en bedret symptomatologi i 

forhold til mental helse, men for de som fortsatt ble mobbet etter ett år var effekten forbigående. En 

betydelig andel av de som var sykemeldt da de var på Jobbfast kom tilbake i arbeid innen ett år, 

mens det ikke gjaldt for de som var på arbeidsavklaring. De som var i arbeid da de var på Jobbfast var 

som hovedregel også i arbeid ett år seinere. 

Del 3 tar for seg svarene på spørreskjemaet 1 år etter Jobbfast om hvordan pasientene selv har 

opplevd Jobbfasttilbudet. De kvantitative evalueringsspørsmålene etter ett år viser at 87 % av 

pasientene rapporterer at Jobbfast har ført til positive endringer i psykisk helse. Videre rapporterer 

73 % om positive endringer i fysisk helse, 63 % om positive endringer i arbeidsdeltagelse og 67 % om 

positive endringer i arbeidsevne. I de skriftlige tilbakemeldingene fra pasientene forteller 60 % av 

pasientene eksplisitt at Jobbfast har hatt en positiv effekt, og her trekker pasientene frem både 

psykiske faktorer og økt arbeidsdeltakelse. Samlet sett gir resultatene som er presentert i rapportens 

del 2 og del 3 tydelige indikasjoner på at Jobbfast gir et tilbud til pasientgruppen som kan føre til 

bedring både i mental helse og i arbeidsdeltakelse. Framtidig forskning er likevel nødvendig for å 

belyse effekten av tilbudet med tanke på helse og arbeidsdeltakelse. 

Det er likevel en forholdsvis høy andel pasienter som fortsatt sliter med psykiske problemer eller ikke 

er i jobb ett år etter Jobbfast. Blant disse rapporteres det pågående mobbing ett år etter dagene på 

Jobbfast. Vi vet fortsatt ikke nok om hvordan disse pasientene bedre kan hjelpes.  Man bør vurdere 

andre tilnærmingsmåter for disse pasientene enn den Jobbfast gjør i dag. Det kan dreie seg om 

ytterligere oppfølging ved Jobbfast, men også om andre instanser kan komme til ytterligere hjelp for 

disse pasientene/arbeidstakerne.  

Den generelle ventetiden ved Jobbfast har økt og var 3,9 måneder i 2015. Jobbfast har fra 2016 

utvidet kapasiteten fra 30 til 42 pasienter årlig som er det maksimale antall man kan ta imot med 

dagens ressurser. Til tross for dette, og at vi i 2016 har avvist pasienter fra andre regioner ser 

ventetiden ut til å øke ytterligere i 2016. Et team nummer 2 vil kunne avhjelpe denne situasjonen og 

bør etableres. Det vil også kunne gi mulighet for å etablere et oppfølgingstilbud for den andelen av 

pasientene som fortsatt sliter ett år etter Jobbfast. 
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Om Jobbfast  
Jobbfast ble fast etablert i 2012 og skal utrede, behandle og rehabilitere pasienter med nedsatt helse 

som følge av psykososiale konflikter i arbeidslivet, mobbing, seksuell og annen trakassering og 

varsling. Forskning tilknyttet poliklinikken skal gi kunnskap som senere kan være til hjelp for å oppnå 

bedre helse og fortsatt yrkesdeltakelse i denne pasientgruppen. Kunnskapen skal formidles til andre 

aktører i helsevesenet og arbeidslivet.  

Jobbfast tilbyr tre dagers utredning/behandling og en tilbakemeldingssamtale med pasient og 

henviser 4 uker seinere. Klinikken tar ikke stilling til om det har foregått mobbing eller lovbrudd etter 

arbeidsmiljøloven. Opplysninger om eksponering for mobbehandlinger og andre belastninger i 

arbeidslivet er pasientrapporterte.  

Jobbfast ble etablert som et svar på at man hadde lovverk, retningslinjer og kampanjer på plass i 

Norge, men ikke et klinisk tilbud som ivaretok de med redusert helse som følge av mobbing, varsling 

og konflikt (1). Helse Bergens beslutning om å etablere Jobbfast ved Yrkesmedisinsk avdeling ble tatt 

9/3-2011 av administrerende direktør Stener Kvinnsland, Helse Bergen.  Forut for dette hadde vi i 

møte med Divisjon psykiske helsevern avklart at tilbudet som var planlagt ved Jobbfast, naturlig 

hørte under Yrkesmedisinsk avdeling siden det var knyttet til eksponering på jobb. Et tilbud med 

lokalisering her ble også vurdert som mindre stigmatiserende for pasientene enn ved en lokalisering 

innen psykiatrien. Et tilbud knyttet til psykiatrien kan oppfattes som at det er pasienten og ikke 

arbeidsmiljøet det er noe galt med.  

Drift 
Tilbudet ved Jobbfast går over 3 dager og kapasiteten har vært 30 pasienter årlig, men er fra 2016 

utvidet til 42 pasienter årlig. Pasientene møter et bredt sammensatt team med legespesialist i 

arbeidsmedisin, psykologspesialist, psykomotorisk fysioterapeut, arbeidskonsulent og enhetsleder 

(lege). Det blir lagt vekt på at pasienten får fortalt sin historie og det gjøres en bred klinisk utredning. 

I denne inngår vurdering av mental status, arbeidsmedisinsk anamnese, fysioterapivurdering og 

utvalgte blodprøver med tanke på differensialdiagnoser som stoffskiftesykdom. Arbeidskonsulenten 

går gjennom pasientens situasjon i forhold til arbeid, NAV og personlig økonomi. Ekspressiv skriving 

knyttet til det de har opplevd og undervisning med samtale knyttet til lovgivning i arbeidslivet, 

mobbing og helsekonsekvenser inngår som behandlingselementer i de tre dagene. I det tverrfaglige 

møtet på dag tre deltar et medlem fra Forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK), 

Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen i diskusjon av 

anonymiserte kasus. Som avslutning drøfter vi med pasienten veien videre med tanke på arbeid og 

helse. Disse temaene inngår i notatet som pasient og henviser mottar. Fire uker etter Jobbfast følger 

telefonisk tilbakemeldingssamtale (45 minutter) hvor pasienten sitter hos henviser (oftest fastlege) 

og de nevnte temaene blir tatt opp i dette møtet. Etter dette er henvisende instans ansvarlig for 

videre oppfølging. Pasientene bes svare på spørreskjema med tilbakemelding til pasient og henviser 

etter 4 uker, 6 måneder og 1 år. I ett års skjemaet får pasientene anledning til å uttrykke sin mening 

om Jobbfasttilbudet. 
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Mobbing, helse og arbeidsdeltakelse 
Til tross for omfattende forskning på mobbefeltet og økt fokus på problemet er mobbing fortsatt 

utbredt og vi regner med at 5 % av arbeidstakerne i Norge utsettes for mobbing og 2 % for 

høyintensiv mobbing (2).  

Det foreligger mest dokumentasjon av de mentale negative helsemessige konsekvenser av mobbing, 

men det er også vist slike sammenhenger når det gjelder det kroppslige (3). I den refererte artikkelen 

ble det vist sammenheng mellom mobbing og redusert mental helse i 11 av 12 longitudinelle studier 

og ingen andre psykososiale belastninger på jobb viste en så sterk sammenheng med mental helse. 

Det er også i tverrsnittstudier vist en klar sammenheng mellom mobbing og post-traumatiske 

stressymptom (4). I en tysk langtidsstudie så man at de som ett år etter at de for første gang hadde 

rapportert mobbing særlig utviklet depresjon, men i noe mindre grad også andre mentale og 

kroppslige lidelser (5). I en del av studiene er det også vist at å være deprimert og kroppslig syk 

medfører at man rapporterer mer mobbing på et seinere tidspunkt. 

Mobbing medfører også utstøting av arbeidslivet dels ved at den som utsettes for mobbing forlater 

arbeidsplassen (6), dels ved sykefravær (6, 7), langtidsfravær (8), og større forekomst av 

rehabilitering og uførepensjon (6). Imidlertid ser det ut til at de fleste som utsettes forblir i jobben 

(6).  

Rapportens oppbygging  
Den foreliggende rapporten er delt inn i tre hoveddeler.  

Del 1 tar for seg den informasjonen som ble samlet inn da pasientene var på Jobbfast, og forsøker å 

belyse hva pasientene har opplevd i arbeidslivet, hvordan pasientenes helse er og i hvor stor grad de 

er i arbeid når de kommer til Jobbfast.  

I del 2 er fokuset på hvordan det har gått med pasientene på oppfølgingstidspunktene 4 uker, 6 

måneder og 1 år etter at de var på Jobbfast. Spørsmålet i del 2 er i all hovedsak hvorvidt pasientenes 

helse og arbeidsdeltakelse endres til det bedre etter at de har vært på Jobbfast.  

Del 3 tar for seg svarene på spørreskjemaet 1 år etter Jobbfast om hvordan pasientene selv har 

opplevd Jobbfasttilbudet. Ved bruk av både kvantitative og kvalitative data er målet i denne delen å 

belyse pasientenes opplevelser av hva som virker, hva som kan bli bedre og hvilke effekter 

Jobbfasttilbudet har hatt.  

Datagrunnlag 
Datagrunnlaget for den foreliggende rapporten er 102 pasienter som alle hadde gått gjennom 

Jobbfastopplegget i perioden august 2011 – oktober 2015. Alle disse pasientene har gitt sitt 

samtykke til å inkluderes i Register for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, som er 

helseregisteret hvor dataene om Jobbfastpasientene lagres.  

I den foreliggende rapporten er hovedfokuset på de variablene som kan belyse pasientenes 

selvrapporterte eksponering for belastninger i arbeidslivet, pasientenes helse og pasientenes 

arbeidsdeltakelse.  
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Den største datakilden i Register for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet er 

spørreskjemadata som pasientene besvarer ved 4 ulike tidspunkt – når de er på Jobbfast (T1), og 4 

uker (T2), 6 måneder (T3) og 1 år (T4) etter Jobbfastoppholdet. I registeret inngår også resultatene 

fra fysioterapiundersøkelsen og det diagnostiske intervjuet om psykiske lidelser som pasientene 

gjennomgår når de er på Jobbfast. I tillegg samler Jobbfastteamet systematisk inn informasjon når 

pasienten er på Jobbfast, som blant annet detaljer rundt mobbe- eller konfliktsaken, pasientens 

diagnoser og medikamentbruk.  

Statistikkbruk i rapporten 
Den foreliggende rapporten er i hovedsak deskriptiv, og bruken av hypotesetestende statistikk har 

bevisst blitt begrenset. Antall observasjoner varierer noe i de ulike fremstillingene, avhengig av hvilke 

måletidspunkt og hvilke underutvalg av pasienter som analyseres.  Som hovedregel presenteres ikke 

data for små grupper (n < 6). Med mindre det påpekes noe annet i teksten, er prosentandeler som 

oppgis et uttrykk for prosentandelen blant de pasientene som hadde gyldige verdier på en gitt 

variabel, og ikke nødvendigvis prosentandelen blant hele pasientgruppen. I de tilfellene 

hypotesetestende statistikk har blitt anvendt, er signifikansnivået satt til 0.05. 
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Del 1 - 
Pasientenes status da de var på Jobbfast 

Hvem er Jobbfastpasientene? 
Pasientgruppen besto av 85 kvinner (83.3 %) og 17 menn (16.7 %), og det er dermed tydelig at 

kvinnelige arbeidstakere er overrepresentert i dette utvalget. Hva dette skyldes vet vi ikke, men 

tidligere forskning har vist at det i Norge ikke er signifikante forskjeller i andelen menn og kvinner 

som blir mobbet (9). Gjennomsnittsalderen i pasientgruppen var 49.6 (SD = 8.62), og de største 

aldersgruppene var 40-49 år (31 %) og 50-59 år (50 %). Jobbfastpasientene er dermed noe eldre enn 

den gjennomsnittlige arbeidstaker i Norge.  Størsteparten av pasientene oppga Norge som 

opprinnelsesland (85.3 %). 

I tabell 1 vises en oversikt over andre bakgrunnsvariabler for Jobbfastpasientene.  

Tabell 1. Bakgrunnsvariabler for Jobbfastpasientene 

Variabel n % 

Sivilstatus (n = 101) 

       Enslig 21 20.8 

     Gift eller samboende 59 58.4 

     Separert, skilt, enke/enkemann 21 20.8 

Utdanningsnivå (n = 100) 

       Ufaglært 7 7.0 

     Faglært/fagbrev/fagskole 20 20.0 

     Universitet/høyskole 73 73.0 

Stillingsandel (n = 91) 

       Under 50 % 5 5.5 

     50-74 % 6 6.6 

     75-99 % 9 9.9 

     100 %  71 78.0 

Lederansvar (n = 94) 

       Ja, med personalansvar 12 12.8 

     Ja, uten personalansvar 10 10.6 

     Nei, ikke lederansvar 72 76.6 

Tillitsvalgt/verneombud? (n= 96) 

       Ja 9 9.4 

     Nei 87 90.6 

Sektor (n = 101) 

       Offentlig 75 74.3 

     Privat 26 25.7 

 

Rundt 2/3 av pasientene kom fra egen helseregion. I den aktuelle perioden har den generelle 

ventetiden økt og var 3,9 måneder i 2015.  
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Arbeidsdeltakelse da pasientene var på Jobbfast 
Om lag halvparten av pasientene var 100 % sykemeldt da de kom til Jobbfast (n = 46, 45.5 %). I 

underkant av en fjerdedel gikk på arbeidsavklaringspenger eller var ikke yrkesaktive (n = 22, 21.8 %), 

mens en større andel var i arbeid helt eller delvis (n = 33, 32.7 %).  

Sykefravær og AAP knyttet til arbeidsbelastningene 
Vel halvparten av pasientene (62.2 %, 56 av 90) hadde en samlet sykmelding- og AAP-periode på 6 

måneder eller mer knyttet til saken de var på Jobbfast for. Bare 16.7 % av pasientene (15 av 90) 

hadde vært sykmeldt mindre enn 3 måneder i forbindelse med saken. Det Jobbfastpasientene har 

opplevd på arbeidsplassen har medført et betydelig fravær fra jobb. 

Hvilke belastninger hadde pasientene opplevd på arbeidsplassen? 
Basert på et veletablert måleinstrument for selvopplevd eksponering for mobberelaterte handlinger 

(Negative Acts Questionnaire – Revised (NAQ-R) (10, 11), finner vi at 95.0 % av pasientene kan 

klassifiseres som å ha blitt mobbet, og 74.3 % har blitt utsatt for høyintensiv mobbing. Til 

sammenligning har man basert på de samme klassifiseringene i et representativt utvalg av den 

norske arbeidsstokken (2) funnet en forekomst på 2 % utsatt for høyintensiv mobbing.  Videre har 

90.0 % av Jobbfastpasientene selv satt merkelappen «mobbing» på de belastningene de har opplevd 

på arbeidsplassen. For omtrent halvparten av disse hadde mobbesakene vart over 2 år. Over 

halvparten, 55 %, av Jobbfastpasientene hadde tatt på seg rollen som varsler ved minst én anledning, 

og halvparten av de varslerne som fikk spørsmålet oppga at varslingen var knyttet til saken de var på 

Jobbfast for. 

Hvem ble pasientene mobbet av?  
I figur 1 ser vi hvor stor andel av pasientene som ble mobbet av egen leder, annen leder, kolleger, 

underordnede eller andre.  
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Figur 1. Samlet sett - hvor stor andel av pasientene har blitt 

mobbet av... flere svar mulig (n = 81)
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Som vi kan se i figur 1 opplevde et stort flertall av pasientene (79.0 %, 64 av 81) at deres nærmeste 

leder var involvert i mobbingen. Videre er det interessant at det bare var en litt større andel som 

opplevde å bli mobbet av kollega(er) (55.6 %, 45 av 81) enn som ble mobbet av andre ledere i 

virksomheten (45.7 %, 37 av 81). Det var sjelden at pasientene opplevde mobbing fra underordnede, 

kunder/klienter og lignende eller andre uspesifiserte personer. Oppsummert ser vi at de som oftest 

er involvert i mobbingen av pasientene er pasientenes nærmeste leder, andre ledere i virksomheten 

eller kolleger. Det er verdt å merke seg er at det var forholdsvis sjelden at kolleger aleine sto bak 

mobbingen (vel 10 %). 

Hvordan var pasientenes mentale helse da de var på Jobbfast? 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (12) brukes ved alle måletidspunkt, og består av 14 

ledd som måler ikke-vegetative symptomer på angst (HADS-A, 7 ledd) og depresjon (HADS-D, 7 ledd). 

HADS-leddene skåres fra 0 til 3, der 3 indikerer høyest symptomtrykk. En totalskåre på >= 8 på HADS-

A eller HADS-D indikerer henholdsvis mulig angst- eller depresjonsdiagnose (13). Blant 

Jobbfastpasientene skåret 68.3 % over kriteriet for angst, mens 56.1 % av pasientene skåret over 

kriteriet for depresjon. Samlet sett skåret 76.5 % av pasientene over terskelverdiene på enten HADS-

A eller HADS-D, og 48.0 % skåret over terskelverdiene både på HADS-A og HADS-D. 

The Impact of Event Scale – Revised (IES-R) (14) brukes ved alle måletidspunkt for å kartlegge 

Jobbfastpasientenes posttraumatiske stressymptomer (PTSS). IES-R består av 22 ledd som skåres fra 

«Ingen grad» (0) til «Ekstremt mye» (4). En totalskåre >= 33 på IES-R indikerer et symptomtrykk som 

sannsynliggjør posttraumatisk stress lidelse (PTSD) (15). Rett over to tredjedeler av pasientene (68.3 

%, 69 av 101) hadde IES-R-skårer over terskelverdien for PTSD da de var på Jobbfast. De får likevel 

ikke diagnosen PTSD fordi traumet i de fleste tilfellene ikke er anerkjent av diagnosesystemene som 

årsak til PTSD. Blant disse 69 pasientene som hadde IES-R-skårer over terskelverdien for PTSD var det 

en høy andel som også hadde skårer over terskelverdiene på HADS-A (81.2 %) og HADS-D (72.7 %).  

Hvilke ICD-10-diagnoser fikk pasientene da de var på Jobbfast? 
I figur 2 vises de vanligste diagnosene pasientene fikk da de var på Jobbfast, sortert etter forekomst. 

Diagnosene bygger på en klinisk vurdering av pasienten knyttet opp mot Verdens helseorganisasjon 

sin ICD-10 manual. Jobbfastteamet kan føre inn opptil 6 diagnoser per pasient i databasen, og i figur 

2 skilles det ikke mellom hoveddiagnoser og bidiagnoser. Diagnoser som færre enn 6 pasienter fikk er 

utelatt fra denne oversikten.  
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Den aller vanligste diagnosen blant Jobbfastpasientene var knyttet til smerter i muskulaturen 

(myalgi), og hele 71.6 % av pasientene (73 av 102) fikk denne diagnosen etter 

fysioterapiundersøkelsen. Rett over halvparten av pasientene (51.0 %, 52 av 102) fikk diagnoser i 

kategorien tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning, og blant disse fikk flest 

diagnosen F43.8 Andre spesifikke reaksjoner på alvorlig belastning (posttraumatiske stressymptom) 

(76.9 %, 40 av 52), etterfulgt av F43.2 Tilpasningsforstyrrelser (19.2 %, 10 av 52). Videre ser vi at 39.2 

% av pasientene (40 av 102) ble diagnostisert med ikke-organiske søvnforstyrrelser. Andre hyppig 

forekommende diagnoser blant pasientene var ulike depressive lidelser og angstlidelser. Depresjon 

var den vanligste blant hoveddiagnosene og 40 % av pasientene fikk diagnosen depressiv 

episode/tilbakevendende depresjon. 

 

Tilknyttet hver diagnose som settes av Jobbfastteamet følger også en vurdering av hvor sannsynlig 

det er at diagnosen er arbeidsrelatert. For hoveddiagnosene ble det i 91 % av tilfellene vurdert at 

disse sannsynligvis var arbeidsrelatert. For de ulike bidiagnosene ble 82-83 % av disse vurdert som 

sannsynlig arbeidsrelaterte. 
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Figur 2. Hvilke diagnoser fikk pasientene da de var på 

Jobbfast? (ICD-10; N = 102) 
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Del 2 – hvordan gikk det med 
pasientene 4 uker, 6 måneder og 1 år 
etter at de var på Jobbfast? 

I fortsettelsen skal vi se nærmere på hvordan det har gått med pasientene etter at de var på 

Jobbfast, med spesielt fokus på pasientenes arbeidsdeltakelse og mentale helse. I henhold til 

konsesjonen til å behandle personopplysninger i Register for traumer og psykososiale belastninger i 

arbeidslivet (Jobbfastdatabasen) sendes det ut spørreskjema til pasientene 4 uker, 6 måneder og 1 år 

etter at de var på Jobbfast. Det er pasientenes svar i spørreskjemaene som er datakilden til de 

resultatene som presenteres i fortsettelsen 

Ettersom vi i denne delen er opptatt av å spore eventuelle endringer etter at pasientene var på 

Jobbfast, signifikanstester vi i denne delen flere forskjeller over tid. T-tester for repeterte målinger 

benyttes for å undersøke endringer i kontinuerlige variabler der vi bare tar for oss to tidspunkt, mens 

enveis-ANOVAer for repeterte målinger benyttes for å undersøke endringer i kontinuerlige variabler 

på tvers av de fire tidspunktene. Der vi ser på endringer i dikotome variabler brukes McNemars test 

for å undersøke forskjeller mellom to tidspunkt, og Cochranes Q for å undersøke forskjeller på tvers 

av tidspunktene.  

Svarprosent og gjennomføring av tilbakemeldingssamtalene 
I tabell 2 vises svarprosenten på spørreskjemaene ved de ulike tidspunktene.  

Tabell 2. Svarprosent for spørreskjemaene  

Tidspunkt n % 

T1 - Jobbfast 102 

 T2 - 4 uker 89/101* 88,1 

T3 - 6 måneder 75/88* 85,2 

T4 - 1 år 57/73* 78,1 

* Det maksimale antallet skjema som kunne vært returnert på tidspunktet. 

Vi ser at det jevnt over er en forholdsvis høy svarprosent på spørreskjemaene som sendes til 

pasientene etter at de har vært på Jobbfast. Det er altså 57 pasienter som har svart på spørreskjema 

både da de var på Jobbfast og 1 år etterpå. Vi har ingen indikasjoner på at disse 57 skiller seg 

systematisk fra de 16 pasientene som ikke svarte på spørreskjemaet etter 1 år, og t-tester for 

uavhengige grupper viste ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i helsemålene ved T1. 

Så å si alle pasientene (97.1 %, 99 av 102 pasienter) gjennomførte tilbakemeldingssamtalen som 

planlagt etter at de var på Jobbfast. Gitt at selve tilbakemeldingssamtalen vanligvis varer i cirka 45 

minutter, er det positivt å se at både pasientene og de henvisende instanser har tatt seg tid til å 

gjennomføre tilbakemeldingssamtalen.  

I siste del av tilbakemeldingssamtalen diskuteres det også hvorvidt saken skal meldes til 

Arbeidstilsynet, og i en stor andel av sakene (76.5 %, 78 av 102 pasienter) har de blitt meldt.  
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Arbeidsdeltakelse over tid 
I figur 3 ser vi hvor stor andel av pasientene som var i arbeid helt eller delvis, 100 % sykmeldt, eller 

som gikk på AAP på tvers av de fire måletidspunktene. 

 

Den generelle trenden er at andelen av pasienter som er i arbeid helt eller delvis øker med tiden, 

andelen sykmeldte reduseres kraftig, mens andelen som går på AAP øker noe. Mens 32.7 % av 

pasientene var i arbeid da de var på Jobbfast, er den tilsvarende andelen 55.8 % 1 år etterpå. 

Andelen 100 % sykmeldte synker fra 45.5 % da pasientene var på Jobbfast til 7.7 % 1 år etterpå. 

Samtidig ser vi en økning i andelen som går på AAP, fra 20.8 % ved Jobbfast til 36.5 % 1 år etterpå.  

Som hovedregel var de som var i jobb da de var på Jobbfast også i jobb ett år seinere. Blant de 

pasientene som var sykmeldt da de var på Jobbfast ser vi imidlertid større endringer – om lag tre 

fjerdedeler av disse pasientene var i jobb ett år seinere, mens en fjerdedel gikk på AAP. Når vi tar for 

oss de pasientene som gikk på AAP da de var på Jobbfast, ser vi at disse i stor grad går på AAP også 1 

år seinere.  

Mental helse over tid  
Fire uker etter at pasientene var på Jobbfast var det en signifikant nedgang i andelen av pasienter 

som skåret over terskelverdien på HADS-D eller HADS-A, og derfra holdt andelen seg stabil opptil 1 år 

etter Jobbfast. Andelen med depresjonssymptomer over terskelen ble redusert fra 56.1 % ved T1 til 

38.6 % ved T4, og andelen med angstsymptomer over terskelen ble redusert fra 68.3 % ved T1 til 47.4 

% ved T4. Til tross for en signifikant nedgang, hadde altså en betydelig andel av Jobbfastpasientene 

symptomer på angst og depresjon også 1 år etter at de var på Jobbfast. Vi finner tilsvarende 

resultater for de andre målene på mental helse.  
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Ble pasientene mobbet også etter at de hadde vært på Jobbfast? 
I figur 4 ser vi fordelingen av mobbestatus 6 måneder og 1 år etter Jobbfast, basert på 

terskelverdiene for NAQ-R. I figuren vises også andelen av pasienter som svarte på spørreskjemaet, 

men ikke på NAQ-R.  

 

Som vi ser var fordelingen av mobbestatus blant pasientene forholdsvis lik etter 6 måneder som etter 

1 år. Mens rett over 40 % av pasientene oppga en eksponering for negative handlinger som er 

tilstrekkelig lav til at vi ikke regner det som mobbing, oppga om lag 25 % av pasientene en 

eksponering som tilsvarer lav- eller høyintens mobbing. En fjerdedel av Jobbfastpasientene befant 

seg altså fortsatt eller på nytt i en mobbesituasjon på jobb ett år etter at de var på Jobbfast. Det er 

også verdt å merke seg at en betydelig gruppe på om lag en tredjedel av pasientene besvarte 

spørreskjemaene etter 6 måneder og 1 år uten å besvare spørsmålene i NAQ-R – disse gikk i all 

hovedsak på AAP da de besvarte spørreskjemaet, og har således ikke hatt et grunnlag for å besvare 

NAQ-R.  

Mobbeeksponering etter 1 år og mental helse 
Når vi vet at en fjerdedel av pasientene fortsatt eller på nytt blir utsatt for mobbehandlinger på jobb 

også 6 måneder og 1 år etter at de var på Jobbfast, er det naturlig å se nærmere på hvordan disse 

pasientenes helse har utviklet seg over tid sammenlignet med de som ikke befinner seg i 

mobbesituasjoner på oppfølgingstidspunktene. 

Både for den gruppen som ble mobbet og den gruppen som ikke ble mobbet etter 1 år var det en 

signifikant effekt av tid på angstsymptomene. Utviklingen over tid var imidlertid forskjellig for de to 

gruppene. De pasientene som ikke ble mobbet etter 1 år hadde signifikant lavere angstskårer både 

etter 6 måneder og 1 år sammenlignet med da de var på Jobbfast. Til motsetning hadde de 

pasientene som ble mobbet etter 1 år lavere angstskårer 4 uker etter Jobbfastdagene, mens 

angstskårene steg igjen og var tilbake på samme nivå som da de var på Jobbfast ved 6 måneders- og 

1 årstidspunktet. På 4 ukers tidspunktet hadde de derimot angstskår på samme nivå som de som ikke 
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ble mobbet til tross for at de hadde signifikant høyere angstskår enn disse da de var på Jobbfast. En 

mulig tolkning er at de hadde en forbigående effekt av dagene på Jobbfast, men effekten holdt seg 

ikke når mobbingen fortsatte.  

Disse resultatene indikerer at det er svært viktig å ta i betraktning hvilken eventuell 

mobbeeksponering pasientene befinner seg i 1 år etter at de var på Jobbfast når man skal undersøke 

endringer i mental helse. De som ikke ble mobbet etter 1 år hadde signifikant lavere angstsymptomer 

på dette tidspunktet sammenlignet med da de var på Jobbfast. Motsatt hadde de som ble mobbet 

etter 1 år like mye angstsymptomer da som på Jobbfast. De samme trendene finner vi også for de 

andre målene på mental helse som ikke er tatt med i denne rapporten.  

Fysisk aktivitet over tid  
Ettersom pasientene vanligvis får flere råd om fysisk aktivitet og forebyggende øvelser når de er på 

Jobbfast, er det interessant å se om vi kan se noen endringer i fysisk aktivitet over tid. ANOVA for 

repeterte målinger viste ingen signifikante effekter av tid på antall timer brukt på mosjon eller idrett 

når vi fulgte pasientene over 1 år. Derimot så vi at pasientene i større grad gjorde forebyggende 

øvelser eller trening ved T4 enn ved T1. Andelen av pasienter som gjorde øvelser 1 gang i uken eller 

oftere steg fra 58.6 % da pasientene var på Jobbfast, til 78.9 % 1 år etter Jobbfast. Andelen som aldri 

gjorde slike øvelser falt fra 24 % til 12 %. 
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Del 3 – pasientenes evalueringer av 
Jobbfast og selvopplevd nytteverdi 

I denne delen av rapporten presenteres pasientenes egne vurderinger av Jobbfasttilbudet. I siste del 

av spørreskjemaet som pasientene får mulighet til å besvare 1 år etter at de var på Jobbfast, inngår 8 

spørsmål som omhandler pasientenes evaluering av Jobbfasttilbudet og opplevd nytteverdi. De 

første 5 spørsmålene besvares på en skala fra -5 til 5, mens de 3 siste spørsmålene besvares i fritekst. 

I hvor stor grad rapporterer pasientene selv positive endringer som 

følge av Jobbfast? 
Alle de 56 pasientene som besvarte spørsmålet «Hvordan opplevde du dagene ved Jobbfast?» 

krysset av på +3 eller høyere på en skala fra -5 til 5 hvor -5 var «Svært negativt», 0 var «Nøytralt» og 

5 var «Svært positivt». Hele 69.6 % av disse pasientene krysset av for 5 «Svært positivt».  

Videre ble pasientene bedt om å angi hvorvidt Jobbfast hadde ført til endringer i deres fysiske helse, 

psykiske helse, arbeidsevne og arbeidsdeltakelse, på en skala fra -5 «Negativ endring» via 0 «Ingen 

endring» til 5 «Positiv endring».  I tabell 3 vises en inndeling av pasientenes svar.  

Tabell 3. Pasientrapporterte endringer som følge av Jobbfast (n = 49-53) 

Har Jobbfast ført til endring i… Negativ endring (-1, -5) Ingen endring (0) Positiv endring (1-5) 

…psykisk helse 4 % 9 % 87 % 

…fysisk helse 2 % 25 % 73 % 

…arbeidsdeltakelse 4 % 33 % 63 % 

…arbeidsevne 4 % 29 % 67 % 

 

Pasientene rapporterte altså i størst grad at Jobbfast hadde ført til positiv endring i deres psykiske 

helse. Samtidig var andelene som rapporterte om positive endringer i fysisk helse, arbeidsdeltakelse 

og arbeidsevne også betydelige. 

Hva forteller pasientene om deres opplevelse av Jobbfasttilbudet i 

sine skriftlige tilbakemeldinger 1 år etter at de var på klinikken? 
Mens tallene i tabell 3 ovenfor er verdifulle indikatorer som sier noe om i hvor stor grad pasientene 

selv har opplevd positive effekter av Jobbfastoppholdet, sier det oss ingenting om hvordan 

pasientene har opplevd Jobbfasttilbudet. Vi skal nå se nærmere på det pasientene svarte i fritekst-

feltene på slutten av spørreskjemaet de fikk tilsendt etter 1 år. For å strukturere og gi mening til disse 

kvalitative dataene har en form for tematisk analyse blitt benyttet (16). 

Den desidert største kategorien i pasientenes tilbakemeldinger handlet om at det var en positiv 

opplevelse å bli hørt, akseptert, forstått, trodd og tatt på alvor på Jobbfast. Det å få anledning til å 

fortelle sin historie og å bli lyttet til og bli trodd var noe mange pasienter opplevde som verdifullt, og 

flere av pasientene ga også uttrykk for at de på Jobbfast hadde møtt en forståelse for det de hadde 
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opplevd på arbeidsplassen som de ikke hadde opplevd tidligere.  En annen tematikk som svært 

mange pasienter trakk frem, er det vi kan kalle hjelp til refleksjon og ansvarsplassering. Det å få satt 

ord på opplevelsene sine var viktig for mange, og flere av pasientene verdsatte å få en bevissthet om 

at deres egne reaksjoner på belastningene var normale. Videre var den tverrfaglige tilnærmingen ved 

Jobbfast noe mange pasienter satte pris på.  

Om lag en fjerdedel av pasientene ytret i sin tilbakemelding et ønske om mer oppfølging i etterkant 

av Jobbfastoppholdet. Forslagene om hvor langt frem i tid og i hvilken form oppfølgingen skulle ha 

vært varierte noe, men flere pasienter foreslo en oppfølging etter ett års tid. 

En annen tematikk som dukket opp underveis i analyseprosessen handlet om pasientenes 

opplevelser av endringer i arbeidssituasjonene etter Jobbfast. Det var store variasjoner i hva 

pasientene fortalte. Flere opplevde at arbeidssituasjonen var den samme som før Jobbfast, og mens 

noen følte seg bedre rustet til å takle situasjonen etter Jobbfast, ga andre uttrykk for at det var like 

vanskelig på jobb som tidligere. Andre fortalte om bedringer som gjorde arbeidssituasjonen lettere. 

Samtidig ytret en liten andel et ønske om at Jobbfast i større grad kunne ha bidratt til å forandre på 

deres arbeidssituasjon.  

Hvilke effekter av Jobbfast forteller pasientene om i sine skriftlige 

tilbakemeldinger? 

Om lag 60 % av pasientene har eksplisitt sagt at de har opplevd positive effekter av å ha vært på 

Jobbfast, mens ingen har skrevet om negative effekter av Jobbfastoppholdet.  

Hva pasientene trekker frem av positive effekter varierer. Mens flere pasienter i generelle vendinger 

forteller om at Jobbfast har hjulpet, forteller andre mer spesifikt om endringer av psykologisk 

karakter: «Jobbfast har utvilsomt hjulpet i å gi motstandskraft» og «jeg dro fra dere med økt selvtillit, 

selvfølelse og selvrespekt». Flere pasienter forteller også om positive effekter av Jobbfastoppholdet 

for arbeidsdeltakelsen: «Å være på Jobbfast forandret livet mitt, og ga meg min store lidenskap i livet 

- jobben min, tilbake» og «Takk til dere på Jobbfast. Jeg har dere å takke, samt fastlegen min, for at 

jeg er i jobb, 100 %, og trives veldig bra.».  
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Avsluttende kommentarer 

Bakgrunnen for den foreliggende rapporten var et ønske om å kvalitetssikre og dokumentere 

arbeidet som gjøres ved Jobbfast. Vi har i den foreliggende rapporten gjort rede for en rekke 

indikatorer som kan belyse kvaliteten i tilbudet.  

På Jobbfasts informasjonssider heter det at Jobbfast skal tilby utredning og behandling til mennesker 

med redusert helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell trakassering eller varsling i 

arbeidslivet. En naturlig første del av kvalitetsvurderingen av Jobbfast, er dermed å avklare i hvor stor 

grad Jobbfasttilbudet faktisk treffer den tiltenkte målgruppen.  

Basert på pasientrapporterte data, har vi i del 1 av rapporten sett at 95 % av pasientene som har 

vært på Jobbfast har blitt mobbet, og om lag 75 % har blitt utsatt for høyintensiv mobbing. Over 

halvparten av Jobbfastpasientene har tatt på seg rollen som varsler ved minst én anledning, og 

halvparten av de varslerne som fikk spørsmålet oppga at varslingen var knyttet til saken de var på 

Jobbfast for. Pasientene skåret gjennomgående høyt på symptomer på depresjon, angst og 

posttraumatisk stress da de var på Jobbfast, og etter kliniske vurderinger ble 60 % diagnostisert med 

én eller flere akse-1 psykiske lidelser og 72 % diagnostisert med myalgi. Alle pasientene fikk minst én 

diagnose i ICD-10-systemet, og 91 % av hoveddiagnosene ble vurdert som sannsynlig knyttet til 

arbeidsbelastningen. Oppsummert tyder disse resultatene på at de pasientene som har vært på 

Jobbfast så langt er i den tiltenkte målgruppen for tilbudet.  

En sentral målsetning med Jobbfasttilbudet er å bidra til at pasientene får bedre helse og i større 

grad deltar i arbeidslivet. Det er imidlertid utfordrende og potensielt problematisk å skulle fastslå 

eventuelle effekter av Jobbfast på disse to utfallsmålene, ettersom de i stor grad kan påvirkes av en 

rekke andre forhold, såkalte tredjevariabler. Samtidig er det en essensiell del av 

kvalitetssikringsarbeidet å kartlegge indikatorer som kan si noe om slike potensielle effekter av 

Jobbfasttilbudet.  

Samlet sett gir resultatene som er presentert i rapportens del 2 og del 3 tydelige indikasjoner på at 

Jobbfast gir et tilbud til pasientgruppen som kan føre til bedring både i mental helse og i 

arbeidsdeltakelse. I del 2 har vi sett at de kvantitative spørreskjemadataene indikerer at pasientene 

får signifikant bedre helse etter at de har vært på Jobbfast, og at de i signifikant større grad er i 

arbeid ett år etterpå. I del 3 har vi for de kvantitative evalueringsspørsmålene etter ett år sett at 87 % 

av pasientene rapporterer at Jobbfast har ført til positive endringer i psykisk helse. Videre 

rapporterer 73 % om positive endringer i fysisk helse, 63 % om positive endringer i arbeidsdeltagelse 

og 67 % om positive endringer i arbeidsevne. I de skriftlige tilbakemeldingene fra pasientene forteller 

60 % av pasientene eksplisitt om at Jobbfast har hatt en positiv effekt, og her trekker pasientene 

frem både psykiske faktorer og økt arbeidsdeltakelse.  

Den generelle ventetiden ved Jobbfast har økt og var 3,9 måneder i 2015. Jobbfast har fra 2016 

utvidet kapasiteten fra 30 til 42 pasienter årlig som er det maksimale antall man kan ta imot med 

dagens ressurser. Til tross for dette, og at vi i 2016 har avvist pasienter fra andre regioner ser 

ventetiden ut til å øke ytterligere i 2016. Etablering av et team nummer 2 vil kunne avhjelpe denne 

situasjonen. 
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Samtidig ser vi at det fortsatt er en betydelig andel av pasientene som har mentale helseplager etter 

ett år (36-48 % for ulike mål på angst, depresjon og PTSD-symptomer) eller som ikke er i arbeid etter 

ett år (44 %). En fjerdedel av pasientene etterlyste også et oppfølgingstilbud fra Jobbfast. Man bør 

søke å få en bedre forståelse av disse pasientenes situasjon, for eksempel hvilken type oppfølging de 

har fått i etterkant av Jobbfasttilbudet. I Prosjektplan for Jobbfast hadde man lagt opp til en 

behandlingsmodul som skulle følge etter tredagerstilbudet. Forslaget innebærer gruppebehandling 

som man har god erfaring med i Tyskland og som man senere har startet i Italia. Et slikt tilbud bør 

rettes mot de som fortsatt sliter og veies mot en økning av kapasiteten til det eksisterende tilbudet.  

En betydelig andel av pasientene med redusert helse ett år etter Jobbfast rapporterer fortsatt om 

mobbing. Kan man finne noe mer ut om hva som skjer på arbeidsplassene deres? Kan andre 

instanser kobles inn? I Sverige har man nylig startet opp med en uavhengig gransking av mobbesaker 

på yrkesmedisinske avdelinger. Det gjøres en kontradiktorisk tilnærming som er prinsipielt og 

praktisk svært annerledes enn den terapeutiske tilnærmingen Jobbfast gjør. Disse to tilnærmingene 

krever uavhengige fagpersoner/grupper fordi en gransking vanskelig kan gi en terapeutisk relasjon. 

Granskingen kan derimot gi tilbakemelding til arbeidsgiver og arbeidstaker fra en ekstern instans om 

mobbing har forekommet, noe den terapeutiske tilnærmingen ikke gir. 

 

Konklusjon 
Pasientene ved Jobbfast hører til i den målgruppen man ønsker å nå. Basert på kombinasjonen av 

oppfølgingsdata og pasientenes tilbakemeldinger ser tilbudet ut til å ha positiv betydning for helsen 

og yrkesdeltakelsen til en betydelig andel av pasientene. Det er derfor god grunn til å mene at 

tredagersdagers programmet fungerer etter hensikten. Framtidig forskning er likevel nødvendig for å 

belyse effekten av tilbudet med tanke på helse og arbeidsdeltakelse.  

Det er likevel en forholdsvis høy andel pasienter som fortsatt sliter med psykiske problemer eller ikke 

er i jobb 1 år etter Jobbfast. Blant disse rapporteres det pågående mobbing ett år etter dagene på 

Jobbfast. Vi vet fortsatt ikke nok om hvordan disse pasientene bedre kan hjelpes.  Man bør vurdere 

andre tilnærmingsmåter for disse pasientene enn den Jobbfast gjør i dag. Det kan dreie seg om 

ytterligere oppfølging ved Jobbfast, men også om andre instanser kan komme til ytterligere hjelp for 

disse pasientene/arbeidstakerne, som NAV og Arbeidstilsynet. En mulighet kan være å etablere en 

uavhengig instans i forhold til arbeidsgiver og arbeidstaker, et mobbeombud for arbeidstakere eller 

et granskingstilbud slik man når etablerer i Sverige.  

Pasienttilgangen til Jobbfast er økende med til dels lang ventetid. Et team nummer 2 vil kunne 

avhjelpe denne situasjonen og bør etableres. Det vil også kunne gi mulighet for å etablere et 

oppfølgingstilbud for en mindre andel av pasientene. 

Jobbfast ble etablert som et svar på at man i Norge ikke hadde et klinisk tilbud som ivaretok de med 

redusert helse som følge av mobbing, varsling og konflikt. Tilsvarende tilbud bør vurderes etablert i 

alle regioner i Norge, men tilbudets innhold må utvikles videre. 
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