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Om oss Om oss 

 

 

Hva vi gjør 
 

• Undersøker, utvikler og 
formidler kunnskap om 
rehabilitering av 
revmatiske sykdommer 
 

• Styrker 
rehabiliteringstilbudet 
nasjonalt for mennesker 
med revmatiske 
sykdommer 

 

Våre målgrupper 
 

• Helsepersonell  
• Pasienter 
• Beslutningstakere 

 

 

Hvem vi er 
 
• Tverrfaglig  forskergruppe 

 
• Ca 35 ulike 

forskningsprosjekter 
pågår pt. 



3 fokusområder for forskning 3 fokusområder for forskning 

ARTROSE 

• Tiltak i primærhelsetjenesten (SAMBA) 

• Effekt av ikke-medikamentelle tiltak 

• Overvekt, livsstil og artrose  

• Håndartrose 

FYSISK AKTIVITET ved revmatisk sykdom 

• Trening som behandling ved Spondyloarritt 

• Retningslinjer og kvalitetsindikatorer for fysioterapibehandling 

• Utvikle kunnskap om aktivitetsnivå, fysisk funksjon, hindringer, facilitatorer 
for trening ved revmatisk sykdom 

REHABILITERING, LÆRING OG MESTRING 

• Pasient og pårørendeopplæring 

• overvåke rehabiliteringsforløp (BRO, ROS) 

• Evalueringsmetodikk og instrumenter 

• Kvalitetsindikatorer for rehabilitering 

• Innovasjon i helsetjenesten (MOSKUS) 



 

 
 

En av kjerneoppgavene som kompetanse-
tjeneste er å overvåke og formidle kvalitet av 

rehabiliteringsresultater 
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Muskel- og skjelettskader, sykdommer  
og plager rammer flest og koster mest 
Muskel- og skjelettskader, sykdommer  
og plager rammer flest og koster mest 

 

 
 

 

• Utgjør en stor andel av de som mottar 
rehabilitering 

 

• Årlige kostnader til rehabilitering i  
spesialist- og kommune-helsetjenesten 
beregnet til totalt 14.3 milliarder kroner 

 
   (Lærum m. fl. 2013) 

 



Rehabilitering for denne gruppen Rehabilitering for denne gruppen 

 

 
 

 

Mottar gjennom livsløpet rehabilitering på ulike institusjoner 
og nivåer i helsetjenesten 



Bakgrunn Bakgrunn 

 

 
 

 

Rapport 02/2012 fra Helsedirektoratet: ”Avklaring av ansvar...” 

• Lite samarbeid og kontinuitet på tvers av nivåer;  
spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste 

• Lite systematisk dokumentasjon av og kunnskap  
om nytten av rehabilitering over tid 

 

 
Riksrevisjonen undersøkelse om  

rehabilitering i helsetjenesten 2012 

 Det er potensial for forbedrede og mer  
helhetlige pasientforløp ved at kommunikasjon  
og kunnskap mellom nivåene økes 



Vi tenkte... Vi tenkte... 

 

 
 

 

• Dokumentasjon ved bruk av samme instrumenter bedrer 
kommunikasjon og kontinuitet  

• Er en forutsetning for pålitelig evaluering av rehabiliterings- 
forløp over tid og nivåer i helsetjenesten  

 

 



Overordnede mål med prosjektet Overordnede mål med prosjektet 

 

• Å utvikle et kjernesett med utfallmål/helsevariabler som kan 
brukes for å overvåke rehabiliteringsforløp og dokumentere 
nytte av slike forløp 

 

• Benytte kjernesettet til et samhandlingsverktøy mellom primær- 
og spesialisthelsetjenesten; hvordan sikre gode pasientforløp? 
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Kjernesettet skal... Kjernesettet skal... 

• kunne brukes på tvers av pasient/diagnosegrupper innen 
revmatologi- / muskelskjelettsykdommer  

• kunne brukes på tvers av institusjoner og nivåer i helsetjenesten, 
inkludert primærhelsetjenesten og i pasientens hjem 

• kunne brukes av ulike helseprofesjoner og brukere 

• kunne gjennomføres på maks 20 minutter 

• omfatte vurdering av maks 10 ulike utfall/helsevariabler 

• ikke være ressurskrevende i forhold til opplæring  
og anskaffelse av utstyr 

 

 



To hovedprosesser To hovedprosesser 

 

1. Hvilke 10 aspekter ved helse og funksjon mener vi 
det er viktig å måle?  

 

2. Hvilke instrumenter skal vi velge som måler disse 
aspektene? 

 

 
Nasjonal ekspertgruppe med 45 deltagere : 
brukerrepresentanter 
ulike helseprofesjoner 
alle helseregioner 
alle nivåer i helsetjenesten 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PJPyYfg6SZI


Prosess 1 Prosess 1 

 

Oppstart-
seminar 
med 
brainstorm 
ASPEKTER 
            

Sortering og 
avstemning 
Fra ca 200 til 
10 aspekter 

Mai 2013 Juni 2013 

•Daglige aktiviteter  
•Fatigue  
•Fysisk form  
•Livskvalitet  
•Mestring  
•Motivasjon  
•Måloppnåelse  
•Psykisk helse  
•Smerte  
•Sosial deltakelse  

Des - 2013 



Inklusjon/ 
eksklusjon ihht 
psykometri og initiale 
inklusjons- 
eksklusjonskriterier  

Inklusjon/ 
eksklusjon ihht 
psykometri og initiale 
inklusjons- 
eksklusjonskriterier  

Prosess 2 Prosess 2 

Foreslåtte instrumenter 
fra gruppen + 
litteratursøk  
= 172 instrumenter 
/spørsmål 

Foreslåtte instrumenter 
fra gruppen + 
litteratursøk  
= 172 instrumenter 
/spørsmål 

Des.-13 Jan.-feb 14 mars-mai 14 

150 instrumenter ekskludert 

22 med  

videre 

10 aspekter 
•Daglige  
  aktiviteter  
•Fatigue  
•Fysisk form  
•Livskvalitet  
•Mestring  
•Motivasjon  
•Måloppnåelse  
•Psykisk helse  
•Smerte  
•Sosial  
  deltakelse  



Forts. prosess 2 Forts. prosess 2 

 

Delphi-

Seminar 2 
            

Mai 2014 Juni 2014 – sept 2014 Sept 2014 – des 2014 

Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ) 
Hannover Functional Ability Questionnaire (FFbH) 
Fatigue Severity Scale (FSS) 
NRS Fatigue 
COOP WONCA 
Life Satisfaction Questionnaire (LiSat-9) 
European Quality of Life Scale 5D (EQ5D-5L) 
The Patient Generated Index (PGI) 
Effective Musculoskeletal Consumer Scale (EC-17)  
Generalized Self-Efficacy Scale (GSES)  
 

 

 

 

Patient-Specific Functional Scale (PSFS) 
NRS Måloppnåelse 
Hopkins Symptom Checklist (HSCL-5)  
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD(S))  
Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) 
Brief Pain Inventory (BPI) 
NRS Pain 
Community Integration Questionnaire (CIQ) 
WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) 
6-min gangtest 
Sette og reise seg-test 
Motivasjon NRS 
 

 

 

 
Ny av-
stemning 

            

 
Ny av-
stemning 

            



12 instrumenter valgt videre 12 instrumenter valgt videre 
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PILOT PILOT 

Anvendbarhet 

Responsivitet 



Tidsperiode Tidsperiode 

START: 1. SEPTEMBER 

STOPP: 24. DESEMBER 

Forespurt: 436  
Deltok: 387 (89%) 

http://expertelevation.com/wp-content/uploads/2014/04/FinishLine.jpg


Hvilke steder deltok? Hvilke steder deltok? 

Kommune-
helsetjeneste 

Rehabiliterings-
institusjoner 

Sykehus 

1. Melhus kommune 

2. Skedsmo kommune 

3. Aktiv Eiker 
(Frisklivssentral) 

1. Vikersund kurbad 

2. Jeløy kurbad 

3. Meråker kurbad 

4. Nord-Norges kurbad 

5. Rehabilitering Vest 

1. Sykehuset Innlandet 
Kongsvinger 

2. Revmatismesykehuset 
på Lillehammer 

3. Martina Hansens 
hospital 

4. Betanien hospital 

5. Sørlandet sykehus 

6. Haugesund 
revmatologisk avd. 

35 pasienter 194 pasienter 
 

158 pasienter 



Ekspertgruppen avgjorde til slutt Ekspertgruppen avgjorde til slutt 

 

1. Kafèdialog og diskusjoner 

2. Avstemning  
 

 

 



Endelig kjernesett    < 20 min Endelig kjernesett    < 20 min 

 

 

Instrument (tilfeldig rekkefølge) Måler aspekter  
30 sek reise- og- sette seg test Fysisk form  
Patient Specific Functional Scale Måloppnåelse (og 

funksjon/aktivitet 
NRS Motivasjon knyttet til aktiviteter i 
PSFS 

Motivasjon  

Hannover Functional Scale Daglige aktiviteter  
NRS Fatigue/utmattelse Fatigue / utmattelse 

NRS Smerte Smerte  
EuroQual-5D Livskvalitet (gen helse) 
Effective Consumer Scale (EC17) Mestring  
Hopkins Symptom Checklist Psykisk helse  
Sosial deltakelse fra COOP/WONCA Sosial deltakelse  



Veien videre Veien videre 



 
 
 
 

BRObygging i rehabilitering 

Samhandling og monitorering 



 
 
 
 

BRObygging i rehabilitering 

Hvordan kan kjernesettet 
brukes som stafettpinne? 



 
 
 
 

BRObygging i rehabilitering 

Hva skjer etter rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten?  



Brobygging i rehabilitering Brobygging i rehabilitering 

• Hvordan kan kjernesettet brukes som stafettpinne? 

 

• Hva skjer etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten?  

 
 

 

 

Nasjonal multisenter observasjonsstudie blant pasienter med 
behov for rehabilitering ved muskel/skjelettsykdommer,  
-skader og –plager.  



Brobygging i rehabilitering Brobygging i rehabilitering 

Delmål: 

• Beskrive hvilken oppfølging pasienter som har vært innlagt 
til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten får i 
kommunehelsetjenesten de første 12 mnd etter utskriving   

• å overvåke og evaluere endringer i helse, funksjon og 
livskvalitet hos pasienter som har vært inne til 
rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten de første 12 
mnd etter oppholdet 

• å sammenligne oppfølgingsløp på tvers av ulike institusjoner  

• å sammenligne endringer i helse, funksjon og livskvalitet på 
tvers av ulike institusjoner og pasientgrupper 

 

 

 

 



To hoveddeler To hoveddeler 

Kjernesett 
 

Fylles ut ved: 
Innkomst 
Avreise 

Etter 4,8 og 12 mnd 

 

Kjernesett 
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Spørsmål om 
oppfølging og planlagt 

egeninnsats 
 

Fylles ut ved: 
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Etter 4,8 og 12 mnd 

 

Spørsmål om 
oppfølging og planlagt 
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Takk for oppmerksomheten! 

Kontakt: Mari.Klokkerud@diakonsyk.no 


