
Avslag på grått papir?

- kvalitet, koordinering og tverrfaglig rehabilitering ved 
langvarige muskelskjelettsmerter – får vi det til?
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Fra: Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på 

rehabiliteringsområdet, (Helsedirektoratet 2012)



En vanlig begrunnelse…

…bør pasienten være tilstrekkelig utredet, og gitt 
relevant aktivisering og rehabilitering i 
primærhelsetjenesten…



Hva er tilstrekkelig rehabilitering 

i kommunehelsetjenesten??

Fysioterapi?

Frisklivstilbud?
Lærings- og 

mestringstilbud?

Aktiv på dagtid?



Hva er rehabilitering?

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients 

og brukers livssituasjon og mål. 

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike 
arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere.

Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og 
kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har 
eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale 
funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons og 
mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og 
i samfunnet»

Forskrift for habilitering , rehabilitering, individuell plan og koordinator.





Eksempler på kvalitetsindikatorer 
(fra Johansen et al 2019)

• Rehabiliteringsplan 

• Målsetningsarbeid

• Tverrfaglighet med samtidige møter og interaksjon

• Brukermedvirkning

• Systematisk evaluering av funksjon, helserelatert livskvalitet og 
målsetningsoppnåelse med valide og reliable måleverktøy

• Tilbud om pårørendeinvolvering

• Tilbud opp involvering av oppfølgende støttepersoner

• Plan for oppfølging



Hva skjer med pasientene etter «avslag» fra 
spesialisthelsetjenesten?

Silje Aukrust Ingelin Vilde Moe 
Masterstudenter, Master rehabilitering og habilitering, OsloMet

Noen preliminære resultater fra studien ble presentert under konferansen men deles ikke da de ikke er publisert enda



«Pasienter med kroniske smertetilstander nevnes som en 
gruppe hvor tilbudet ikke samsvarer med brukernes 
behov for habilitering og rehabilitering. Dette er en stor 
andel av unge uføre, hvor man ikke har en bestemt 
lokasjon for smerten. Det ble bestemt i faglige veiledere i 
2015 at disse skal utredes i spesialisthelsetjenesten, og 
behandles i kommunen. Dette er en tjeneste som man 
sliter med å få på plass i kommunene, med den 
konsekvens at spesialisthelsetjenesten kjøper plasser til 
brukergruppen for å gi et forsvarlig tilbud. Det oppleves 
at disse unge pasientene glipper for 
kommunehelsetjenesten, og at de har fokus på eldre 
pasienter.»



Hvorfor glipper disse pasientene i 
prioriteringene i kommunen? 



Hverdagsrehabilitering

• En organisering der effekten av tiltakene tas direkte ut i gevinst i de 
tjenestene som selv driver tiltakene

- Altså det lønner seg….

- For muskelskjelettssmerte-populasjonen ligger kostnadene for 
tiltakene i kommunen, mens eventuelle kostnader tilføres 
kommunene.



Global estimates of the need for rehabilitation based on the 

Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis 

for the Global Burden of Disease Study 2019
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Figure 2 
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Figure 3 
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Store samfunnsgevinster

«Vi beregner en øvre samfunnsgevinst av at en AAP-mottaker kommer i 
arbeid, fremfor å motta uføretrygd, på i gjennomsnitt 4,7 millioner 
kroner per person. Samfunnsgevinsten er størst for unge mottakere, 
siden de har potensielt flere år igjen i arbeidslivet enn eldre. Blant 
mottakere 20-29 år beregner vi en øvre samfunnsgevinst på i 
gjennomsnitt 6,4 millioner kroner per person. Anslagene må tolkes med 
varsomhet, da slike beregninger alltid vil være forbundet med betydelig 
usikkerhet»

Ref: Mulig samfunnsgevinst av arbeid fremfor uføretrygd, Eirik Lamøy og Andreas Myhre, Arbeid og velferd , 2 -
2021. 





Eksempler på sentrale kjennetegn ved gode pasientforløp innen 
habilitering og rehabilitering, uavhengig av typen behov
Kap 10.2. i Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

• Brukers mål om best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i 
samfunnet må ivaretas i alle ledd av kjeden. Overføringsverdi til pasientens hjemmesituasjon må ha 
fokus fra tidlig fase

• Aktiv brukermedvirkning

• Samhandlingen mellom aktørene er konkretisert

• Tiltakene er tuftet på kunnskap om effekt av tiltak

• God kompetanse med tilstrekkelig tverrfaglig bredde

• Kontinuitet i forløpet uten unødig tidsavbrudd

• Tidlig intervensjon

• Gode overganger mellom nivåer og sektorer

• Ambulante tjenester og veiledning

• Helhetlig tilnærming basert på ICF

• Individuell plan og koordinator er verktøy for god samhandling og brukermedvirkning

• Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er sentral ressurs

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene/habiliterings-og-rehabiliteringsfaglig-kompetanse-i-kommunene


https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov
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Digital tankesmie - deltakere
•Daglig leder og fysioterapeut, 

Centerklinikken Kløfta

•Har erfaring innen rehabilitering 
(Sunnaas sykehus HF), Arbeidsrettet 
rehabilitering (Friskgården) og 
fysioterapi i privat praksis.

Ine Thorkildssen 
Bøhn

•Spesialrådgiver i enhet  for 
Samhandling og brukermedvirkning 
Helse Sør-Øst

•Leder regionalt PKO-nettverk i Helse 
Sør-Øst RHF

•Fastlege i Asker i 38 år

•Vikarlege Godthaab Helse- og 
rehabiliteringssenter

Jan Morten 
Engzelius

•Avdelingsoverlege PhD. Fysikalsk 
medisin seksjon, NRH-avdeling, 
Drammen sykehus, Vestre Viken HF, 
Idrettslege NIMF

•Landslagslege håndball

•Sitter i styret i Landsforeningen for 
kvinner med kroniske 
bekkenleddsmerter

Anne Froholt

•Fagsjef i Norsk revmatikerforbund

•25 år som bruker med erfaring fra 
muskel-skjeletthelse

Anna Fryxelius

•Professor/overlege Dr. med. 
Spesialist i allmennmedisin og 
psykiatri NOSF

•Leder av norsk forening for 
smertemedisin

Egil Fors

•Avdelingsleder rehabilitering, Helse, 
rehabilitering og mestring i Asker 
kommune

Ingvild Lilleheie

•Spesialist i allmenn- og 
samfunnsmedisin

•Fastlege ved Storbyen legesenter, 
Sarpsborg

•PKO leder SØ siden 2014, og 
«mannen bak» Fastlegeportalen

Benny Adelved

•Direktør Skogli Helse og 
Rehabiliteringssenter AS

Alf Magne Foss

•Representerer Norges 
Fibromyalgiforbund

•Styremedlem Akerhus
Fylkesstyre/interimstyre Viken

•Brukerutvalget ved Martina Hansens 
hospital

Helga Mevær

•Avdelingssjef, prof. Dr. med. 
Avdeling for amertemedisin, Oslo 
Universitetssykehus NOSF

Audun 
Stubhaug

•Teamkoordinator og ergoterapeut 
tverrfaglig vurderingsteam Indre 
Østfold

•Ass. Prosjektleder prosjekt Innovativ 
rehabilitering

Carina Kolnes

•Fastlege, Bystranda legesenter 
Kristiansand

•Deltatt i knutepunktmodellen i 
Agder

Anders Kind

• Overlege, spesialist fysikalsk 
medisin og rehabilitering, Sunnaas 
Sykehus HF

• Arbeider ved poliklinikk Sunnaas 
Sykehus HF med  blant annet 
tverrfaglige vurderinger av 
pasienter med nedsatt funksjon og 
livskvalitet grunnet langvarige 
smerter

Siri Grøtt
Helland

• Brukerrepresentant for brukerråd 
for Regional koordinerende enhet 
(RKE) Sunnaas Sykehus HF

• Brukerrepresentant i det regonale
brukerutvalget i Helse Sør-Øst (6 år)

• Tidligere brukerrepresentant i 
brukerutvalget for Sykehuset 
Vestfold (6 år)

Kari Melby

• Forsker (20%) på Nasjonal 
Kompetansetjeneste for 
Revmatologisk Rehabilitering

• Hovedstilling som fagdirektør på 
område for hgelsetjenester på 
Folkehelseinstituttet

Kåre Birger 
Hagen

• Spesialist i fysikalsk medisin og 
rehabilitering

• Medisinskfaglig rådgiver ved 
Regional koordinerende enhet (RKE) 
i Helse Sør-Øst

• Overlege Sunnaas Sykehus 
poliklinikk, Helse og arbeid ved Aker 
helsearena

• Møteleder Gruppe 2

Lars Nysether



Følgende fem av forslagene til grep som vil 
forbedre rehabiliteringsforløpene fikk høyest 
oppslutning (i rekkefølge etter rangering):

1. Tidlig innsats med fokus på hele bildet

2. Styrke tverrprofesjonell samhandling og samhandling på tvers av 
organisasjonsstrukturer

3. Poliklinisk tverrfaglig tilbud i team tidlig i forløpet med fokus på 
«frisk faktorer» fremfor monofaglig tilbud

4. Styrke kompetanse, kunnskap og kulturforståelse om smertemedisin 
og langvarige smerter

5. Digitale løsninger for elektronisk samhandling





Vi trenger…

• Klarere krav og forventninger til kommunene om prioritering fulgt av 
økonomiske insentiver

• Klarere forventninger til kommunene om innhold og kvalitet i 
rehabilitering til denne gruppen

• Forskning på effekt av rehabilitering i kommunene inkl. forskning på 
samfunnsøkonomiske gevinster

• Rehabilitering må vurderes iverksatt tidligere i forløpene



Scandic hotell Lillehammer (13.) 14. og 15. september

www.sunnaas.no/rkr

NB! «Early bird-priser» til 15.juni

http://www.sunnaas.no/rkr

