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Arbeidsrettet rehabilitering

• Effekter av tilbud
• Målgrupper
• «Tidlig intervensjon»
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Ifølge de regionale helseforetakene er det ikke et tilstrekkelig 
forskningsgrunnlag til å trekke entydige konklusjoner om hvilken 
organisering av de arbeidsrettede tilbudene som gir best resultat 
for pasientene.
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Tilbudene spenner fra tradisjonell poliklinisk utredning og behandling, 
til tverrfaglig sammensatt avklaring/utredning/behandling og 
langvarige døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. 
Helseregionene leverer både pasienttilbud med et arbeidsfokus fra 
egne helseforetak innen flere fagområder og arbeidsrettet 
rehabilitering fra institusjoner med avtale. Et bredt og differensiert 
tilbud skal møte pasientenes mange ulike problemstillinger og legge til 
rette for at pasientene selv kan medvirke i valg av behandling. Mens 
langvarig døgnbehandling er det riktige for noen, er det andre som 
ønsker et dagtilbud, som enklere lar seg forene med familie og å stå 
helt eller delvis i arbeid.  



Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: 
en systematisk oversikt. FHI. 2021



Samme tiltak i meta-analysen?

• Alle er tverrfaglige med arbeids- og helsekomponent

• Poliklinisk/dagbasert/døgnbasert er forskjellig
• Omfang/varighet er forskjellig



Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: 
en systematisk oversikt. FHI. 2021
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Myhre 2014



Gismervik 2020 og Aasdahl 2021
3,5 uker vs 12 timer



Samme målgruppe i meta-analysen?

• Alle er langvarig sykmeldte ved henvisning

• Poliklinisk/dagbasert/døgnbasert er forskjellig
• Omfang/varighet er forskjellig
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Is there really a “golden hour” for work disability interventions? A narrative review
Lene Aasdahl & Marius Steiro Fimland, Disability and Rehabilitation 2020
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Screening instrument

• Examination by physiotherapist
• 15 Questions on work ability, pain, personal control and expectations

on RTW



Dagtilbud 5 uker

Kort poliklinisk tilbud

Vanlig oppfølging
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Oppmerksomhetspunkter

• Finn de med dårlig prognose tidligere: 
• NAV-veileder, fastlege, screeningsverktøy, tverrfaglig kartlegging

• Bruk polikliniske kartleggingstilbud etter 2-4 mdr fravær
• Bruk døgnbasert langvarig ARR etter 4-6 mdr
• Bruk ARR til sykmeldte med rehabiliteringspotentiale
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