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https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Leger+og+andre+behandlere

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Leger+og+andre+behandlere


Hvilke opplysninger trenger NAV - ved 

arbeidsavklaringspenger (AAP)

 Det må framgå hvilke konsekvenser helsetilstanden har for pasientens 

funksjonsevne, og hvordan den nedsatte funksjonsevnen påvirker pasientens 

muligheter for å være i arbeid. Det er viktig at du beskriver hvordan sykdom, 

skade eller lyte påvirker pasientens muligheter til å stå i et inntektsgivende arbeid, 

og ikke i hvilken grad vedkommende har en svekket helsetilstand. 

 Beskrivelsen bør relateres til pasientens konkrete situasjon. Det er ønskelig at du 

opplyser om hva pasienten kan utføre av eget arbeid eller arbeidsoppgaver, 

alternativt om pasienten kan utføre annet arbeid, i dag eller i nær framtid. 

 Beskriv hvilken behandling, eventuelt utredning, som iverksettes og som tar sikte 

på å bedre utsiktene til å komme i arbeid. Beskriv konkret behandlingens art, 

omfang og varighet. 

 For å belyse helsetilstandens varighet må det framgå hvordan du antar at 

sykdommen kan komme til å utvikle seg og påvirke arbeidsevnen framover. 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Leger+og+andre+behandlere/Arbeidsavklaringspenger+-

+informasjon+for+leger/hvilke-opplysninger-trenger-nav-arbeidsavklaringspenger

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nav.no/no/NAV%2Bog%2Bsamfunn/Samarbeid/Leger%2Bog%2Bandre%2Bbehandlere/Arbeidsavklaringspenger%2B-%2Binformasjon%2Bfor%2Bleger/hvilke-opplysninger-trenger-nav-arbeidsavklaringspenger&data=02|01|Maria.Leer-Salvesen@nav.no|9ff615b714624f88c85e08d75dfbf3b9|623665341ec3496288699b5535279d0b|1|0|637081209013037125&sdata=J7U/tqKmFxR4VLCvqE6icbVuoGp9aIvLvp4WwjVt5wE%3D&reserved=0
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Konkrete råd om tilrettelegging kan være:

- Lag gode strategier for å holde orden og system

- Hjelp til planlegging og organisering; ferdig planlagte oppgaver, hensiktsmessig rekkefølge og bruk av 

skriftlig arbeidsplaner/dags/uke-kalender, forutsigbarhet og fast struktur.

- Lag agendaer og referater fra møter, eventuelt lydopptak. 

- Begrens mengden informasjon om gangen

- Lage struktur for å se over og evaluere egen oppgaveutførelse. Stopp opp underveis og kontroller. 

- Lag egne sjekklister som kan krysses av på underveis som ting blir gjort. Smarttelefon har mange verktøy 

til organisering og planlegging

- En oppgave av gangen

- Reduser krav til fysisk tungt og finmotorisk krevende arbeid

- Utvidet tid til oppgaveutførelse

- Faste pauser. Hyppige små pauser er ofte bedre enn lange og få. 

- Legg krevende oppgaver til tider hvor en er mest uthvilt 

- Unngå/reduser krav til kundekontakt og andre oppgaver som krever hurtig respons. 

- Å beholde noe av overskuddet til å delta i det sosiale arbeidsmiljøet er viktig, og må også prioriteres. 

- Redusert stillingsprosent slik at han har tid og krefter til å utføre trening som er en viktig del av å 

opprettholde funksjonsnivå generelt.

- Fleksibilitet slik at varierende dagsform kan tas hensyn til. 

- En fast kontaktperson/ressursperson i arbeidsmiljøet



Oversikt, plan og struktur 

Klar oversikt over når noe skal gjøres, hvor og med hvem, samt hva som skal gjøres. 

Lag system som hjelper til å holde orden på utstyr, som faste plasser for ting, fargekoder o.l., 

Påminnelser (som alarmfunksjon på mobil), huskelister over gjøremål og skriftlig beskrivelse av fremgangsmåter. Sjekklister som en kan bruke 

underveis hvor en krysser av for ledd som skal ha blitt utført. På smart-telefoner finnes mange nyttige verktøy for organisering. Beskjeder og 

instrukser kan med fordel gis både skriftlig og muntlig.

Fleksibilitet 

Det må tas hensyn til hennes økte tretthet når det gjelder arbeidsmengde og arbeidstid. Erfaringsmessig vil konsentrasjons- og 

hukommelsesvansker forsterkes som følge av at man er sliten. Pauser og kortere arbeidsøkter er således anbefalte tilretteleggingstiltak. Det kan 

være hensiktsmessig å innarbeide rutiner for pauser på fastsatte tidspunkt i løpet av arbeidsdagen. Små hyppige pauser er generelt bedre enn lange 

og få pause. Fleksibilitet som gjør at hun kan arbeide dagene hun har kapasitet og slippe stress dagene hun ikke har overskudd vil fungere best og 

kunne styrke hennes mestringsfølelse samt arbeidsevne på sikt. I dette ligger også at hun ikke bør ha oppgaver med stort ansvar, som krever at hun 

løser dem på bestemte tidspunkt.

Pauser

Hun er pliktoppfyllende av natur, men har et stort behov for pauser og hvile. Hun trenger hjelp til å sette grenser for seg selv, og ta de nødvendige 

pausene. Påminnelser om pauser og faste rutiner for pauser, vil være til hjelp. 

Ro og skjerming

Ved konsentrasjonskrevende oppgaver, som skrivearbeid, trenger hun minst mulig støy og forstyrrelser. For henne er det vanskelig finne tråden i 

oppgaven igjen dersom hun blir avbrutt. Hun trenger generelt et rolig arbeidsmiljø. 

Utvidet tid

Som følge av trettbarhet samt nedsatt tempo og effektivitet trenger hun noe lengre tid på å gjennomføre oppgavene. Lønnstilskudd fra NAV 

kompenserer for produksjonstapet. 

Trygghet og forståelse 

Arbeidsgivere og oppfølgere bør få tilstrekkelig informasjon slik at hennes vansker blir forstått. I oppstartsfasen vil det være sentralt å etablere 

trygghet, tillit og forutsigbare rammer. Erfaringsmessig vil vansker som hun har medføre sårbarhet for stress i forbindelse med ukjente og 

komplekse situasjoner. Arbeidstid og arbeidsmengde bør derfor begrenses innledningsvis, med gradvis opptrapping. 

Det er viktig at hennes trettbarhet og kognitive vansker forstås som følgetilstander etter sykdom, og ikke tillegges andre forklaringer som lite 

motivasjon eller vond vilje. For en person med epilepsi er det store svingninger og variasjon i dagsform. Graden av kognitive vansker varierer 

likedan. 

Det vurderes som viktig at man i en arbeidssituasjon legger til rette for mestringsopplevelser som kan fremmer hennes selvtillit og tiltro til egne 

ferdigheter. Det vil være hensiktsmessig med en åpen og regelmessig dialog der både mestring og utfordringer/vanskeligheter tematiseres. Hun bør 

ha en fast kontaktperson på arbeidsplassen å forholde seg til.

Arbeidsgivere, oppfølgere og andre er velkommen til å kontakte undertegnede eller avdelingen for spørsmål i saken. Telefonveiledning kan gis 

senere i løpet uten at saken henvises på nytt. 



Kognitive hjelpemidler

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med/kognisjon

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med/kognisjon
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Jobbsøker
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Dialogmøter Avklaring
Varig 

tilrettelagt 
arbeid

Arbeidstrening
Arbeidsforberedende 

trening (AFT)

Opplæring Jobbspesialist
Varig 

lønnstilskuddMidlertidig 
lønnstilskudd

Utdanning

Oppfølging Praksisplass

Mentor Mentor

Mulige attføringstiltak

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+kom

me+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb


Sigrun Vågeng er: 

… trygg på at brukerne sendes på rett tiltak til rett tid

I følge hennes kronikk i Fevennen 24.01.18 

 Del din vurdering av egnethet for utdanning, 

praksisplasser og yrkesvalg. Gi tilretteleggingsråd! 



Sant 



Sant! 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arbeid-og-helse-et-tettere-samvirke

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arbeid-og-helse-et-tettere-samvirke


Psykologer i NAV

100 psykologer

Nevropsykologisk

tjeneste

Arbeidsrettet 

veiledningstjeneste

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Ar

beid+og+utdanning/arbeidsrettet-veiledningstjeneste--537933

Arbeids-

rådgivningskontoret 

(ARK)
https://www.nav.no/no/Lokalt/Oslo/Relatert+informasjon/nav-

arbeidsr%C3%A5dgivning-oslo

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Arbeid+og+utdanning/arbeidsrettet-veiledningstjeneste--537933


Vi må sørge for grundige utredninger med konkrete 

tilretteleggingsråd, som er godt kommunisert til både system 

og pasient, så tidlig i attføringsforløpet som mulig

Foto: Henrik Mærsk

Fokuser mer på muligheter og ressurser i tillegg til 

funksjonsvanskene


