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Implikasjoner for praksis

Er Thomas Johansen 
VR-industriens utsendte?



Dette er ikke en randomisert studie

Arbeidsrettet rehabilitering + VR
• Snittalder: 46.5 år

• 72 kvinner, 33 menn

• Arbeidsevne, forventning retur 
til jobb, demografi, angst, 
depresjon

• Tre kognitive tester

Vanlig arbeidsrettet rehabilitering
• Snittalder: 46.4 år

• 66 kvinner, 12 menn

• Arbeidsevne, forventning retur 
til jobb, demografi, angst, 
depresjon

• Tre kognitive tester



Sykmeldte har ofte nedsatt oppmerksomhet 
og hukommelse

•Personer som er sykmeldt eller går på 
arbeidsavklaringspenger har kognitive 
utfordringer relatert til oppmerksomhet 
og hukommelse (Aasvik mfl., 2015, 2017, 2018; Eskildsen mfl., 2015, 2016; 
Johansen mfl., 2019, 2021; Landrø mfl., 2013)



Et bilde på hva kognisjon er



Oppmerksomhet, hukommelse og arbeid

• De som får AAP og som gjennom rehabiliteringen får bedret 
oppmerksomheten, har lavere sykefravær ett år etter

• De som er på sykmelding og viser høy skåre på hukommelse 
ved ankomst rehabilitering, har lavere sykefravær ett år etter

Johansen mfl. 2021. Journal of Occupational Rehabilitation





Det tar tid å trene opp oppmerksomheten (i arbeid)

Funksjonsnivå

Tid

Stemningsleie
Kognisjon
Normalt nivå

Louise Meldgaard Bruun, 2018



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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