
 

 

Inndeling av sykefraværsstatistikken i næringsgrupper 

Her følger en oversikt over hvordan sykefraværsstatistikken for kommuner og fylkeskommuner som 

publiseres av KS, er inndelt i næringsgrupper. Inndelingen følger Standard for næringsgruppering, 

som man kan lese mer om her: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace   

I oversikten er det tatt med noen eksempler på kommunale og fylkeskommunale tjenester som faller 

inn under den enkelte næringsgruppe der hvor betegnelsen ikke er selvforklarende.  

Nærings-  
kode 

Beskrivelse 

00-99 Alle næringer 

84-88 Sum av utvalgte næringsgrupper i kommunene.  

Omfatter følgende næringsgrupper: 

84 Off. administrasjon mv. 

85 Undervisning 

86 Helsetjenester 

87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 

Tjenester som ikke er inkludert her, er f.eks. drift og forvaltning av eiendom, tjenester 
innen vann, avløp og renovasjon, drift av parkeringsplasser og p-hus, havner og 
kaianlegg. Drift av bibliotek og idrettsanlegg faller også utenfor. Alle er likevel 
inkludert i gruppa 00-99 Alle næringer.  

84-91  Off. adm., undervisning, helse- og omsorg samt kulturell virks. Denne gruppen brukes 
bare for Oslo kommune, som også har fylkeskommunale oppgaver. 

84-85, 
86.23, 
90-91 

Sum av utvalgte næringsgrupper i fylkeskommunene. 

Off. administrasjon, undervisning, tannhelsetjeneste og kulturell virksomhet 

85 Undervisning. Grunnskole og alle andre undervisningsformål i kommunene. Bl.a. PPT, 
kulturskole, leirskole og undervisning på grunnskolenivå for voksne.  

85.2 Grunnskoleundervisning.  

Også inkludert i gruppe 85 Undervisning for kommunene 

 
85 
 

 
Undervisningsformål ekskl. videregående opplæring i fylkeskommunene, hovedsakelig 
fagskoler.  

 
85.31 

 

Videregående opplæring, allmennfaglig 

 
85.32 

 

Videregående opplæring, yrkesfaglig 

 
86 

 
Helsetjenester: Legetjenester, hjemmesykepleie, fysioterapi, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

 
86.23 

 
Tannhelsetjeneste 

 
87.1 
 
 

 
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon:  

• Somatiske sykehjem og spesialsykehjem 
 

https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace


 

 

 
87.2-87.9 

 
Andre omsorgsinstitusjoner samt bofellesskap: 

• Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, 
psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg. 

• Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede, 
bl.a. aldershjem og andre bofellesskap med fast tilknyttet personell. 

• Avlastningsboliger/-institusjoner 

• Barneboliger 

• Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 
 

88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud, ekskl. 
barnehager: 

• Barneparker, SFO, fritidsklubber. 

• Hjemmehjelp, eldresentre, aktivitets- og dagsentre for eldre og funksjonshemmede, 
BPA. 

• Arbeidstrening, varig tilrettelagt arbeid, asylmottak, sosiale tjenester for 
rusmisbrukere. 

Næringsgruppe 88 inkluderer også 88.991 Barnevernstjenester og 88.998 Kommunale 
sosialkontortjenester selv om disse også er spesifisert på egne linjer. 

88.911 Barnehager 

88.991 Barnevernstjenester, inkl. fosterhjem 

88.998 Kommunale sosialkontortjenester 

90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 

91 Drift av biblioteker, arkiver, muséer m.m. 

 


