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Innhold på foredraget 

• NBRR-teamet  

• NBRRs oppgaver 

• Henvisningskriterier 

• Typer opphold 

• Kompleks rehabilitering Z50.80, krav 

• Hele pasientpopulasjonen-noen tall 

• Den unge pasientpopulasjonen-hvem er de? 

• Den biopsykososiale modell 

• Individrettede tiltak 

• Kasuistikk 

 

 

 

 

 



6 faggrupper 

Ergoterapeut 

Fysioterapeut 

Psykolog 

Revmatolog 

Sosionom 

Sykepleier 

Klinisk farmasøyt 

Konstituert leder av NBRR 

Tanja Blanck Eeg 



•Yte helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle  

     høyspesialiserte behandlingen 

 
•Overvåke og formidle behandlingsresultater  

 

•Delta i forskning og etablering av forskernettverk 

 

•Bidra i relevant undervisning 

  

•Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre 

tjenesteytere og brukere 

  

•Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang  til den nasjonale tjenesten 

 

•Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis 

 

•Etablere faglige referansegrupper 

 

•Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer. 

 
 

Nasjonale behandlingstjenester skal 
ivareta følgende oppgaver:  



5 senger 



Henvisningskriterier 
Alle 5 kriterier skal være oppfylt 

 
 

1) Inflammatorisk revmatisk sykdom, medisinsk behandlet etter 

       gjeldende faglige retningslinjer 

2) Alder >=18 år 

3) Rehabilitering kommunalt og regionalt er prøvd og/eller vurdert utilstrekkelig 

4) Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med 
samtidige tiltak fra 6 faggrupper 

5) Komplekse sykdomsutfordringer, skal inkludere minst 3 av pkt`ene: 

 # Smerter og/eller utmattelse 

 # Overforbruk av analgetica 

                       # Fysisk funksjonstap grunnet revmatisk sykdom 

                       # Psykiske utfordringer, f.ex. Angst og/eller depresjon 

                       # Komorbid somatisk lidelse 

                       # Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie og hverdagsliv, fritid) 

 
                                                      



Ulike rehabiliteringsopphold 

Innledende rehabilitering, 7 (-10) dager 
Tverrfaglig utredning og parallell igangsetting av rehabiliteringstiltak.  

Oppholdet videreføres gjennom et rehabiliteringsopphold hos NBRR eller 

rehabilitering lokalt eller regionalt.  

 

 

Rehabiliteringsopphold, 2-3 uker  
Dette er et tilbud til pasienter som har behov for kompleks rehabilitering med 

en bred tverrfaglig tilnærming. 

 

 

Oppfølgingsopphold, inntil 1 uke 
Aktuelt for noen, for opprettholdelse av endringer og rehabiliterings-effekt 

 

 

 



Kompleks rehabilitering: Z50.80 

Tverrfaglig team med min. 6 faggrupper 

Tverrfaglig dokumentasjon 

Individuell behandlingsplan 

Involvering og samhandling etater utenfor institusjonen 

Foregår store deler av døgnet minst 5/7 

Funksjonstrening, trening kompenserende teknikker, 
tilpasning av hjelpemidler og miljø 

Vurdering av tiltak i forhold til personlig mestring i hjem, 
skole, arbeid og fritid 

Teamet ledet av lege med spesialitet innen revmatologi 
eller annen godkjent spesialitet 



NBRRs pasientpopulasjon 2012-2017 
-utvalgte tall 
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Diagnosegrupper nyhenviste 2012-17 
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Livskvalitet (SF-36) 
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Årlige innleggelser (n)  fordelt på kjønn fra år 2000 til 2017: 
   Sum alle år: 1388 innleggelser  
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Fordeling alder og kjønn  
på nyhenviste 2012-2017 (n=322) 
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          73 nyhenviste <30 år 





Sivilstand & utdanning 

Alder 18-29 år (n=73) Alder 18-20 år (n=16) 

Sivilstand 

Gift/samboer (n/%) 20 (27%) 2 (12.5%) 

Ugift/singel (n/%) 51 (70%) 14 (87.5) 

Skilt (n/%) 2 (3%) - 

Utdanning 

Ingen gj ført utdanning (n/%) 2 (2.7%) 1 (6.3%) 

Grunnskole som eneste (n/%) 33 (45.2%) 12 (75%) 

Vg-skole fullført (n/%) 16 (21.9%) 1 (6.3%) 

Vg-skole påbegynt, ikke f.ført 2 (12.5%) 

>= 3 år høyskole (n/%) N=8 (11%) - 



Arbeid & NAV-stønad 

18-29 år (n=73) 18-20 (n=16) 

Yrkesaktivitet 

Ikke i arbeidsforhold (n/%) 58 (79.5%) 12 (75%) 

Fulltidsarbeid (n/%) 5 (6.8) 

Deltidsarbeid (n/%) 10 (13.7) 4 (25%) 

NAV-stønad 

Ingen stønad 14 (19.2%) 7 (43.8%) 

100% sykepenger (n/%) 6 (8.2%) 2 (12.5%) 

%-andel sykepenger (n/%) 38 (52.1%) 4 (25%) 

100% AAP (n/%)   5 (6.8%) 

100% uføretrygd (n/%)   4 (5.5%) 1 (6.3%) 

Andel uføretrygd (n/%)   6 (8.2%) 2 (12.5%) 
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Komorbiditet (tilleggslidelser i epikrise) 
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Inflammatorisk aktivitet målt med SR 



Effekt av 3 ukers rehabilitering? 18-29 år n=50 

  

Start rehabilitering 
Mean (95% CI) 

Etter 3 uker rehabilitering 
Mean (95% CI) 

RAID smerte (0-10) n=35 5.4 (4.6-6.3) 4.9 (3.9-5.9) 

RAID utmattelse (0-10)n=35 6.8 (5.9-7.7) 6.3 (5.5-7.2) 

Total RAID (0-10) n=35 5.6 (4.9-6.2) 4.9 (4.2-5.7) 

HAD angst (0-21) n=38 9.9 (8.2-11.7) 9.0 (7.4-10.6) 

HAD depresjon (0-21) n=38 7.2 (5.7-8.6) 7.1 (5.4-8.9) 

RD-IPQ skalert (0-100) N=38 66.8 (62-72) 60 (55-66) parret  t-test, p 0.012 
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Utbytte vurdert ved tidspunkt for telefonoppfølging 
Telefonoppfølging 3-6 mnd etter utskrivning av unge pas. innlagt til rehabilitering 3 uker 

2013-halve 2017 
Pasientene er bedt om å gradere utbyttet innenfor 6 områder  

24 respondere av 46; 52% respondere 

Upliserte data fra NBRRs kvalitetsprosjekt 



www.nbrr.no 



En biopsykososial forståelse 

 

Biologiske 
faktorer 

 

Sosiale 
faktorer  

Psykologiske 
faktorer Eksempler 

• Betennelsesaktivitet 
• Leddstruktur 
• Muskelstyrke 
• Kondisjon 
• Ernæring 
• Søvn 
• Andre sykdommer 

Eksempler 
• Livssituasjon 
• Familie/venner  
• Bolig  
• Arbeid/skole  
• Økonomi 
• Lover/reguleringer og 

tjenester 

Eksempler 
• Sykdomsforståelse 
• Aktivitetsnivå  
• Stress  
• Bekymring  
• Grubling 
• Angst  
• Depresjon 
• Perfeksjonisme 



Tverrfaglighet og faglighet 
• To tverrfaglige møter i uken 

• Krever stor faglig trygghet og dyktighet hos den enkelte fagperson 

• Å vite når andre har større eller annen nyttig kompetanse 

• Kunnskap om hva som kartlegges av ulike faggrupper.  
 

• Eksponert som kliniker; 

• Å gi uttrykk for og begrunne egne faglige vurderinger og forslag til 
tiltak overfor det tverrfaglige teamet.  

– Beskrive utredningsmetoder, kliniske verktøy; spørreskjema, 
kartleggingstester  

 

 

 

 



Individrettet opphold 

Innledende opphold  
Oppholdet innebærer en grundig tverrfaglig kartlegging og avklaring av pasientens utfordringer og 
rehabiliteringsbehov. Innledende tiltak iverksettes. Innledende rehabilitering avklarer om rehabilitering 
på dette nivået er nødvendig og hensiktsmessig på det aktuelle tidspunktet. Og tydeliggjør fokus i en 
eventuell påfølgende rehabilitering.  

 

Rehabiliteringsopphold 
Tett tverrfaglig samarbeid der pasienten inngår som medlem i teamet, er utgangspunktet for 
organiseringen og møtestrukturen på NBRR. En individuell skreddersydd rehabiliteringsplan med 
tydelige mål og tiltak, er utgangspunktet for pasientens rehabilitering.  

  

Innkomst og oppstart på oppholdet  

Første dag har pasienten innkomstsamtale med lege og psykolog eller sykepleier. I løpet av de tre-fire 
første dagene har alle faggruppene gjennomført sine kartleggingssamtaler. Hensikten er å gjøre en 
grundig faglig vurdering, og samtidig bli kjent med pasientenes egen forståelse av sine utfordringer, 
ønsker og ressurser.  

 



Rehabiliteringsopphold 
Målsettingsmøte  

Etter den faglige kartleggingen møtes pasienten og det tverrfaglige teamet for å komme frem til 
en individuell rehabiliteringsplan med konkrete mål og tiltak, og tydelig ansvarsfordeling. 
Rehabiliteringsplanen evalueres jevnlig sammen med pasienten, i individuelle samtaler med 
primærsykepleier, eller i møter sammen med deler av teamet.   

 

Pårørende  

Pårørende kan delta på møter med enkelte faggrupper eller hele teamet når dette er hensiktsmessig og 
ønskelig fra pasientenes side. 

 

Møter med eksterne samarbeidsparter  

For å bidra til en god samhandling med eksterne / lokale samarbeidsparter og ressurssteder, tar vi 
initiativ til samarbeidsmøter når det er behov dette. Hensikten er å sikre kontinuitet og nødvendig 
oppfølging i pasientens rehabiliteringsprosess, både på kort og lang sikt. 

 

Sluttevalueringsmøte  

Under siste del av oppholdet møtes teamet og pasienten igjen for å evaluere rehabiliteringen og gjøre 
nødvendige avtaler i forbindelse med utskriving. 

 

 



Fortsettelse 
Tverrfaglig epikrise  

• Det utarbeides en tverrfaglig epikrise som beskriver mål, vurderinger og gjennomførte tiltak under 
oppholdet. I samråd med pasienten, sendes epikrisen til henvisende revmatolog og andre aktuelle 
fagpersoner som inngår i videreføringen av pasientens rehabiliteringsprosess.   

• Der hvor det er hensiktsmessig, kan det i etterkant av et rehabiliteringsopphold avtales et 
oppfølgingsopphold .  Formålet vil være å styrke en positiv utvikling og forebygge tilbakefall, og for 
å sikre videreføring av nødvendige tiltak på kommunalt og regionalt nivå.   

 

 

 

Langsiktig mål: Klare å bestige Preikestolen 

  

Kortsiktig mål Tiltak Ansvar Evaluering 

Kontakt med 

lokalt 

hjelpeapparat 

Teamet Alle - Kontakt fastlege 01.01.18 

- Kontakt DPS 02.01.18 

  

Har en plan for 

uken- der jeg 

opplever mindre 

utmattelse 

Aktivitetsreguleri

ng  

Fylle ut skjema 

Pasienten 

Ergo. 

Ved utreise 

Jeg har fått 

utarbeidet et 

individuelt 

tilpasset 

styrkeprogram 

Trening med 

fysioterapeut ute 

og inne 

Fysioterapeut 03.01.18 Trening med fysio 

04.01.18 egentrening 

  



Fokus: Unge voksne i arbeid 
• Arbeid kan være en kilde til sosiale relasjonar, identitet, personlig vekst og økonomisk 

trygghet. Derfor kan arbeid være helsefremmende. Men arbeid og arbeidsmiljø kan òg 
være årsak til helsevansker, blant annet gjennom skader og belastninger i 
arbeidsmiljøet.  

 

• Psykiske helseplager er vanligere blant arbeidsledige enn blant de som er i arbeid. En 
rekke studier viser at å miste arbeidet gir økte psykiske helseplager, mens den psykiske 
helsen kan bli bedre når man kommer i arbeid (McKee-Ryan, 2005; Murphy, 1999; 
Paul, 2009; Reneflot, 2014). 

 

• Tiltak for å hindre lange sykemeldinger kan være viktig for å forebygge overgang til 
uføretrygd. 

 

 

 



Unge voksne i arbeid 
• De som er i arbeid, har i gjennomsnitt bedre helse enn de som står utenfor arbeidslivet. Dette 

skylder både at sviktende helse fører folk ut av arbeidslivet, og at de med større helsevansker 
møter flere hindringer på vei inn i arbeidslivet. 

 

• Regjeringens folkehelsearbeid skal fremme helse og trivsel, forebygge sykdom og utjevne sosiale 
forskjeller i helse i befolkningen. Det er godt folkehelsearbeid å tilrettelegge for at personer med 
psykiske helseproblemer og somatiske utfordringer skal kunne delta i arbeidslivet. 

 

• Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og arbeids- og velferdsforvaltningen er viktig for å gi 
et godt tilbud til personer med psykiske helseproblemer som har behov for samordnet bistand. 
Rask psykisk helsehjelp fra helse- og omsorgssektoren, kombinert med arbeidsrettet oppfølging 
med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv er en viktig del av dette samarbeidet. 

• Forsøkene med individuell jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging er eksempler på denne 
typen samarbeid 



Livssituasjon og sosiale faktorer 

Individuelt 

Egenskaper ved nærmiljø; familie, hjem og 
bolig, arbeid, skole, materielle forhold, 
økonomi  

 

 



Livssituasjon og sosiale faktorer 

Samfunnet 

Systemer og tjenester, lover og regler, 
transportforhold, holdninger og ideologier 
mv.  

 



Kartlegging  

Det blir derfor veldig viktig å kartlegge 
pasientens : 

• Utdanningsnivå 

• Arbeidssituasjon (nåværende/sist 
arbeidsplass) 

• Erfaringer knyttet til arbeid/utdanning 

 

 



Tiltak 

• Veiledning – MI (for og imot, informasjon, 
utforskning) 

• Samarbeid om muligheter (pasientens 
ønsker, behov) 

• Kontakt og samarbeid med arbeidsplass, 
NAV og lokalt hjelpeapparat 

• Individuell plan, samarbeidsmøter, plan for 
oppfølging og/eller veiledning 

 



Kasus 

• Mann 31 år 

• Spondyloartritt 

• Gift 

• Uføretrygdet  

• Dårligere fysisk funksjon i daglige 
aktiviteter og mindre sosial omgang 

 

 

 



Utfordringer: 

- Utmattelse  

- Smerter 

- Angst 

- Skam forbundet med å være ufør 

- Utenforskap (dårlig økonomi) 

 

 

 



Ressurser: 

- Livssyn, en menighet der pasienten kan 
hente sosial støtte 

- Glad i å være i naturen med kona 

- Har hatt en jobb tidligere der han fikk mye 
positivt tilbakemelding 

 

 

 

 



Tiltak 

• Smerte 

 

Forslag ny smertemedikasjon (revmatolog) 

Forståelse av smerte – smerteportteorien 
(revmatolog og/eller psykolog) 

 

 

 



Tiltak 

• Utmattelse 

- Fysisk aktivitet: hvordan bruke naturen med 
kona for mulighet til å være ute 
(fysioterapeut) 

- Aktivitetsregulering – hvordan regulere 
aktivitet og hvile i hverdagen (ergoterapeut) 

 

 

 

 

 



Tiltak 

• Angst og depresjon 
Arbeidssulykke som lå til grunn for angst 

Skam knyttet til uføretrygd 

 

 - Henvisning og kontakt lokal DPS 

- Hvordan snakke om at man er uføretrygdet (en måte å 
ordlegge seg knyttet til dette). 

 



Tiltak: 

• Veiledning og informasjon knyttet til 
fordeler og ulemper med uføretrygd  

 

 

 

 

Fordeler Ulemper 

1. Erstatning for tapt arbeidsinntekt 

(innteksgrunnlag inntekt siste fem år) 

2. Forutsigbart (kontra AAP) 

3. Kan få lån (kontra AAP) 

4. Kan få strøket deler eller hele studielån 

5. Kan jobbe  ved siden  av 

  

  

1. Lavere enn en lønnsutbetaling 

2. Størrelse på ytelsen er avhengig om du er 

enslig eller gift 

3. Ytelsen er ikke i like raskt stigende som 

lønnsjusteringer 

4. Anerkjennelse, fellesskap og 

selvrealisering (Maslows behovspyramide) 

5. Ekstra inntekt 

 



Tiltak: 

• Kontakt tidligere arbeidsgiver 

• Veiledning knyttet til arbeidskontrakt 
veiledning 

• Behov for samarbeidsmøter, bistand i 
overgang til arbeid, og behov for 
evaluering 

 



• Pasienten fikk en deltidsstilling, opplevde å 
bli tatt på alvor og få rettet hjelp og tiltak 
for sine utfordringer 

 

 


