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Hovedfunn
(FHI)

• Det er usikkert om det er noen 

forskjell mellom arbeidsrettede 

rehabiliteringstiltak og andre 

aktive tiltak eller vanlig praksis i 

retur til arbeid etter 12 måneder. 

• Det er trolig ingen forskjell 

mellom tverrfaglig rehabilitering 

og andre aktive tiltak i retur til 

arbeid etter 24 måneder. 







Samme 
intervensjon 

i alle studier ?

Land (lovgivning)

NAV/sykehus

Poliklinisk/døgnbasert

Omfang/varighet

Sykefravær varighet

Alle er tverrfaglige med 

arbeids- og helsekomponent



Enkle problemer 
krever enkle tiltak

Sammensatte 
problemer krever 

større tiltak

• Varighet av sykefravær er 

en indikator på kompleksitet 

av årsaker til fravær

• Lengere fravær krever mer 

omfattende tiltak
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Enkle polikliniske 
intervensjoner på 

norske sykehus

• Brendbekken

• Myhre (to intervensjoner)

• Indahl (kontrollgruppe)
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Kontrollgruppen

Brief Intervention

Clinical examination and reassuring advice-
medical doctor

Examination and reassuring advice-
physiotherapist



Brief Intervention

Low back patients

Sick leave: 4-12 weeks

2-3 hours with a medical doctor and a 

physiotherapist

Positive effect on Return to Work (RTW)

Indahl 1995, 1998, Hagen 2000
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Work focus in specialist
health care

Neck and back patients

Mean sick leave duration: 
5 months

Outpatient treatment, on average 5,5 hours during 

3 months

Physician, physiotherapist and caseworker

Compared with «Brief intervention»

Physician and physiotherapist. 

Small initial effect, no effect on RTW at 12 months

Brendbekken 2017



Work focus in specialist

health care

Neck and back patients

Mean sick leave duration: 

4 months

Outpatient rehabilitation at two major hospitals with

and without work focus, 

Physician, physiotherapist and caseworker

Adding 2-3 sessions with case worker to 

rehabilitation

No effect on RTW

Myhre 2014





Clinical and work-focused

examination

Musculoskeletal pain

Mean sick leave duration: 

6 months

Dag Brekke

PhD dissertation 2017, UiO

Multidisciplinary one-day intervention by 

multidisciplinary team

Compared with control-group from national register

No effect on RTW



Brendbekken og Myhre (og 
Brekke) viste ingen effekt

Støttes av tilsvarende danske 
studier (Jensen, Moll)

Hvorfor ?

• Forskjell mellom tiltak er kun 

få ekstra timer (Trondheim, 

Innlandet)

• Tiltak sammenliknes med 

annet tiltak som virker (Oslo, 

Innlandet)

• Tiltaket kommer for sent 

eller er for enkelt



Omfattende dag 
og døgnbaserte 

kliniske 
intervensjoner 

i Norge

• Aasdahl

• Gismervik

• Haldorsen (ikke med i FHI)
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Inpatient work rehabilitation

Musculoskeletal and mental health

problems

Mean sick leave duration: 

7 months

Aasdahl 2018, Gismervik 2020, Aasdahl 2021

Physician, physiotherapist, sports educator, 

psychologist and work consultant.

4 days + 4 days program

No effect on RTW

3.5 weeks program

Effect on RTW

Compared with weekly short outpatient sessions for 6 

weeks (based on acceptance and commitment

therapy)







3,5 ukers døgnbasert 
intervensjon viste effekt

Støttes av nederlandsk studie 
(Lambeek)

Hvorfor ?

• Tiltaket er intensivt og 

tilpasset langtidssykmeldte 

med sammensatte årsaker 

til fravær 

• (4+4 dager var ikke intensivt 

nok)









Screening instrument:

-Examination by physiotherapist

-15 Questions on work ability, pain, personal control and 
expectations on RTW 





Enkle problemer 
krever enkle tiltak

Sammensatte 
problemer krever 

større tiltak

• Varighet av sykefravær er 

en indikator på kompleksitet 

av årsaker til fravær

• Lengere fravær krever mer 

omfattende tiltak



«Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak» 
kan utføres på mange måter. 

Ikke alle er riktige for alle sykmeldte



Hovedfunn
(FHI)

• Det er usikkert om det er noen 

forskjell mellom arbeidsrettede 

rehabiliteringstiltak og andre aktive 

tiltak eller vanlig praksis i retur til 

arbeid etter 12 måneder. 

• Det er trolig ingen forskjell mellom 

tverrfaglig rehabilitering og andre 

aktive tiltak i retur til arbeid etter 24 

måneder. 

Oppdatert: • Det er usikkert om det er 

noen forskjell mellom tverrfaglig 

rehabilitering og andre aktive tiltak i 

retur til arbeid etter 24 måneder. 


