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Studieplan nr. 1104: Arbeid og helse 
 

Minst 4 deltakere 

8–20 timer 

Inntil 100 % elektronisk kommunikasjon 

Mål/læringsmål 
Læringsmål: Kunnskapsmål (K), ferdighetsmål (F) og/eller holdningsmål (H) 

 

K – deltakerne skal etter endt kurs ha fått kunnskap om de rettigheter og muligheter de har 

som arbeidstakere ved sykdom og de trygderegler som gjelder når inntekts- og arbeidsevnen 

reduseres som følge av sykdom 

Deltakerne skal også få kunnskap om vanlige følelsesmessige reaksjoner som følger ved tap 

av helse eller trussel om tap av helse, og hvordan disse kan påvirke deltakerne i deres 

samspill med omgivelsene 

F – deltakerne skal bli i stand til å bruke kunnskapen de har tilegnet seg til å påvirke egen 

livssituasjon i møte med arbeids- og samfunnsliv 

Deltakerne vil også lære om hvordan de ved å ta del i organisasjonens likemannsarbeid kan 

hjelpe og støtte hverandre og hvilke konsekvenser dette kan ha for egen livssituasjon 

H – økt forståelse for og et mer avklart forhold til egne, følelsesmessige reaksjoner når helsa 

har satt eller kan komme til å sette begrensinger i forhold til deltakelse i arbeidslivet 

Et annet holdningsmål er å skape engasjement hos deltakerne for organisasjonens 

samfunnspolitiske arbeid 

Målgruppe 
Hjerte- og lungesyke som er helt eller delvis yrkesaktive, sykmeldte, i en attføringssituasjon 

eller uføretrygdede 

Kursinnhold 
Erfaringsutveksling om hverdagen som hjertesyk/lungesyk: 

Rettigheter, tilrettelegging av arbeidssituasjonen ved sykdom, rettigheter etter 

arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven, sluttvederlagsordningen 

Forholdet til trygdede a-etat sykepenger, aktiv sykemelding, rehabilitering og 

rehabiliteringspenger 

Forholdet til trygdede og NAV 

Inkluderende arbeidsliv, yrkesrettet attføring, uførepensjon, offentlige og private 

tjenesteordninger, samordningsregler og fripoliser 

Hva kan hjerte- og lungesyke gjøre for hverandre?. Samfunnspolitisk arbeid og 

likepersonsarbeid  

Veien videre: hvordan gjøre bruk av kunnskapen vi har fått på kurset? 

Formulering av egen handlingsplan. Individuell rådgivning og veiledning 

Andre ressurser 
LHL bruker eget utarbeidet studiemateriell i tillegg til andre offentlige brosjyrer og materiell 
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Arbeidsmåter og organisering 
Fellesundervisning 

Gruppearbeid 

Andre arbeidsmåter/organisering 
Foredrag, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid/samtaler, individuell rådgivning og veiledning 

Nettbasert undervisning 

Tilpassing av lokaler, studiemateriell og annet etter deltakernes behov 

Evaluering underveis og/eller ved kursslutt 

Kursbevis 

Krav til lærer/instruktør 
God kjennskap til og kunnskap om juridiske spørsmål knyttet opp til arbeid og helse 

I tillegg må kursledelsen ha god kjennskap til og kunnskap om følelsesmessige reaksjoner i 

forbindelse med akutt og kronisk sykdom og hvordan leve med sykdom kan arte seg for 

mennesker som befinner seg i denne aktuelle livsstilsituasjonen 

Kunnskap om aktuelle samfunnspolitiske forhold samt organisering av likemannsarbeid er 

også nødvendig 

 


