
Ekspertbistand 
Friskfaktorer og økt nærvær



Hvorfor bruke ekspertbistand?

Redusere sykefravær

Ivareta eget omdømme
ved å ta vare på 

sykemeldte på en god 
måte

God 
sykefraværsoppfølging gir

synergieffekter som et 
tryggere og bedre

arbeidsmiljø

Bistand som rådgivning, 
dialog og 

konflikthåndtering. 
En samtalepartner i 

“Den vanskelige samtalen”



Hvem er Eksperten?

Eksperten har en godkjent 
utdanning eller autorisasjon 

Eksperten har 
tilretteleggingskompetanse

Eksperten har kompetanse 
på endring i arbeidslivet

Eksperten har 
arbeidsgiverkompetanse



Krav til søknad

Arbeidsgiveren må søke før ekspertbistand 
iverksettes. 

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av 
den ekspertbistanden som planlegges 
gjennomført 

I søknaden må det dokumenteres at 
arbeidsgiveren, Arbeids- og velferdsetaten 
og den enkelte arbeidstakeren er enige om 
at det er hensiktsmessig med ekstern 
ekspertbistand, og hvilken tilrettelegging 
som er vurdert, igangsatt eller gjennomført

Tilsagn om tilskudd må være innvilget av 
Arbeids- og velferdsetaten før arbeidsgiver 
anskaffer ekspertbistanden



Hva gjør eksperten

Beskriver årsaken til
sykefraværet

Foreslår tiltak for 
tilbakeføring til samme 
arbeid 

Foreslår tiltak til annet
arbeid hos samme, eller
annen arbeidsgiver

Er en god samtalepartner i 
vanskelige situasjoner både 
for arbeidsgiver og 
arbeidstaker



Vilkår

Bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige 
støtteordninger er utprøvd eller vurdert.

Arbeidsgiveren, Arbeids- og velferdsetaten 
og den enkelte arbeidstakeren må være 
enige om at det er hensiktsmessig med 
ekstern ekspertbistand.



Tilskudd

Maksimalt tilskudd er 20 000,-

Tilskuddet gis i form av en refusjon av arbeidsgivers utgifter til 
eksperten

Tilskuddet dekker arbeidsgivers utgifter til ekspertens timepris 
inkludert mva., kilometergodtgjørelse, reiseutgifter, kost- og losji 
når dette er aktuelt. I tillegg kan også de nevnte utgiftene dekkes 
når de påløper i forbindelse med forberedelse og rapportering.

Ekspertens utgifter må dokumenteres



Hva koster det bedriften din å ha 
høyt sykefravær? 

Prøv DNB sin sykefraværskalkulator



Kontakt vår fysioterapeut
Ina Lønningen 
for mer informasjon

Mobil: 932 85 812
E-post: inl@beredt.no

mailto:inl@beredt.no
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