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Styresak 150-2011 Ordning ”Raskere tilbake” – status og 

prioritering av kronikergruppene 
 

 

Formål/sammendrag 
Under behandling av styresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 i styremøte, den 28. 

september 2011 ba styret i Helse Nord RHF om en oppdatering på status for arbeidet med 

”Raskere tilbake”. Styret ba administrasjonen spesielt vurdere om kronikergruppene blir 

ivaretatt i ordningen.  

 

Problemstillingen er relevant, og det er viktig å vurdere om ordningen ”Raskere tilbake” i 

Helse Nord oppfyller kravene i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.  

 

I fremlagte styresak beskrives profilen på ordningen ”Raskere tilbake”. Ordningen skal være 

på fagområder hvor vi vurderer å ha lav kapasitet, og hvor det er forholdsvis lang ventetid for 

store grupper sykmeldte. Helse Nord RHF har fra starten av arbeidet trukket inn fagmiljøer 

innen fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi i arbeidet.  

 

De vanligste diagnoser ved sykmeldinger er knyttet til muskel‐ og skjelettsmerter og lettere 

psykiske lidelser. Ventetiden innen enkelte ortopediske lidelser har vært lang. 

Kronikergrupper har vært fokusert i satsingen. De ulike satsingsområdene i hvert HF er 

beskrevet i saksfremlegget.  

 

På grunn av at oppsamlede midler nå, er forbrukt gjennom høy aktivitet, vil det bli 

gjennomført en gradvis reduksjon i aktiviteten i 2012 og 2013. Helse Nord RHF vil beholde 

profilen på tiltakene. Dette for å sikre ivaretakelse av kronikergruppene. 

      

Bakgrunn/fakta 
Ordningen ”Raskere tilbake” ble startet i 2007 som en oppfølging av Sykefraværsutvalgets 

(Stoltenbergutvalgets) rapport fra november 2006. Målsettingen var å redusere sykefraværet 

og redusere presset på Folketrygdens utgifter. Det var et generelt krav om at pasientene som 

ble søkt til ordningen skulle være helt eller delvis sykmeldt. Dette er fortsatt gjeldende.  

 

De regionale helseforetakene er gjennom oppdragsdokumentene fra og med 2007 tillagt et 

betydelig ansvar for ordningen ”Raskere tilbake”, men det er også tiltak innen denne 

ordningen i NAV’s regi. Det forventes at ordningen blir videreført i den inneværende 

perioden for IA-avtalen, det vil si til og med 2013, men det er ikke gitt noen garantier for 

dette.  

 

Prioritering av kronikergruppene 

De aller fleste arbeidstakere som opplever akutte plager/tilstander, ønsker å bli helt eller 

delvis i arbeid. Det store flertallet av arbeidstakere som blir sykmeldt returnerer raskt tilbake i 

arbeid, selv om de fortsatt kan ha plager eller symptomer.   



Mange pasienter vil kunne benytte fritt sykehusvalg til å finne et raskere behandlingstilbud. 

Ordningen ”Raskere tilbake” skal være på fagområder hvor vi vurderer å ha lav kapasitet, og 

hvor det er forholdsvis lang ventetid for store grupper sykmeldte.      

 

Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet i Norge. I 2008 stod 12,4 % av landets 2,38 

millioner sysselsatte for 80 % av de legemeldte fraværsdagene. Dette innebærer at tiltak bør 

målrettes mot de med særlig stor risiko for lange fravær
1
.  Langtidsfravær innebærer en stor 

risiko for utstøting fra arbeidsmarkedet.  

 

De vanligste diagnoser ved sykmeldinger er knyttet til muskel‐ og skjelettsmerter og lettere 

psykiske lidelser. Ventetiden innen enkelte ortopediske lidelser har vært lang, særlig innenfor 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s opptaksområde. Typen lidelser og ventetiden har 

vært viktige premisser for etablering av behandlingstilbud innenfor ordningen ”Raskere 

tilbake”.  

 

Helse Nord RHF har fra starten av arbeidet i 2007 trukket inn våre aktuelle fagmiljøer innen 

fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi i arbeidet.   

 

Dagens behandlingstilbud  

Helgelandssykehuset HF har etablert tverrfaglig poliklinikk for sykmeldte med 

sammensatte lidelser, tilbud for sykmeldte med fibromyalgi/generalisert smertesyndrom. I 

2012 oppstartes et tilbud om utredning og igangsetting av mestringsopphold for ME-

pasienter.    
 

Nordlandssykehuset HF har tilbud for pasienter med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade, 

samt innen fagområdet ortopedi.   

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et meget bredt tilbud. Dette helseforetaket 

har vært ”motoren” i ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord. Det er åtte ulike tilbud innen 

revmatologi, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrokirurgi, plastikk- og 

håndkirurgi, radiologi, og kognitiv terapi for pasienter med psykiske lidelser.  

 

UNN har også etablert prosjektet iBedrift i nært samarbeid med NAV Troms. Dette er et 

modellutviklingsprosjekt basert på tidlig intervensjon av pasienter med muskel-

/skjelettlidelser. Prosjektet har fått betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og i egen region.    

    

Det er videre inngått avtaler med Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad og Valnesfjord 

Helsesportssenter om arbeidsrettet rehabilitering. Avtalene omfatter fire ukers opplegg for 

bistand til livsstilsendring, samt kortvarige opphold på ca en uke for funksjonsvurdering.  

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 Tiltak for reduksjon av sykefravær – ekspertgruppe ledet av professor Arnstein Mykletun, Nasjonalt 

folkehelseinstitutt, Bergen. Rapport til AiD 01.02.10.    
 



Opptreningssenteret i Finnmark har for øvrig en lignende avtale på arbeidsrettet rehabilitering 

gjennom den ordinære avtalen med Helse Nord – utenom ordningen ”Raskere tilbake”.   

I tillegg har Helse Nord en avtale med Aleris Helse AS om ortopediske undersøkelser og 

dagkirurgi.  
 

Raskere tilbake i 2011:     Prognose (ca) kr: 

Rehabilitering (Valnesfjord, Kurbadet):    10 000 000 

Ortopedi, Aleris Helse AS     10 000 000 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF    32 000 000 

iBedrift         8 000 000 

Helgelandssykehuset HF       7 000 000 

Nordlandssykehuset HF       4 000 000  

Helse Finnmark HF        9 000 000 

 

Estimat for 2011 utgjør totalt 80 mill. kroner. Dette er 24 mill. kroner høyere enn mottatt 

tilskudd til ordningen. Dette skyldes ubrukte midler fra oppstartårene 2007 og 2008 som nå 

benyttes i ordningen. Det vil gjenstå ca 20 mill. kroner av ”gammelpengene” i 2012. Dette 

innebærer at Helse Nord må redusere driften noe i 2012. Det har vært en prosess på dette i 

helseforetakene. Det vil igjen bli nødvendig med en ytterligere nedtrapping i 2013. 

 

Helse Nord RHF vil beholde samme profilen på tilbudene. Det er behov for et et bredt tilbud 

på UNN, fortsatt prioritering av tilbud til kronikergruppene i alle helseforetak, og fortsatt 

satsing på ortopedisk dagkirurgi.            

 

Helse Nord RHF samarbeider med de øvrige regionale helseforetak og Helsedirektoratet om 

en nasjonal konferanse om Raskere tilbake våren 2012. Dette for å presentere 

helseforetakenes erfaringer og resultater.        

 

Vurdering 
Tilbud for kronikergruppene er høyt prioritert i ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord. 

Dette fordi det er her man kan forvente å nå den gruppen som er i størst fare for 

langtidssykemelding og utstøting av arbeidslivet.  

 

Konklusjon 
Aktiviteten innen ordningen ”Raskere tilbake” har vært stor, og fokuset har vært på 

kronikergrupper. I 2012-13 vil tilbudet måtte reduseres. Dette på grunn av at overførte 

ressurser fra tidligere år i stor grad er forbrukt. Innretningen på behandlingstilbudene bør i 

hovedtrekk videreføres.    

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret tar informasjonen om status for ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord til 

orientering. 

 



2. Styret ber adm. direktør om å sikre et fortsatt godt tilbud til kronikergruppene for å bidra 

til kortere sykemeldingsperioder og forhindre utstøting fra arbeidslivet. 

 

 

Bodø, den 2. desember 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 


