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Ingen hadde tidligere undersøkt effekten på retur til arbeid

40 årig tradisjon med 3-4 ukers opphold

http://www.vest-telemark.no/OPPLEV/AiR-fyller-25-aar



I-MORE

(3.5 uker)

Deltakere invitert via 

NAV

(randomiserte studier)

Kort rehabilitering 

(4+4 dager)

Deltakere henvist fra 

fastlege 

O-ACT

(6 uker)

POLIKLINISKINNELIGGENDE PÅ HYSNES

+ 

Arbeidsplassbesøk

(randomisert)

+ 

Telefon-

oppfølging

(randomisert)

I-MORE = Inpatient multimodal occupational rehabilitation (3.5 uke lang)

O-ACT = Outpatient acceptance and commitment therapy (6 uker gruppeterapi, 2.5 timer x1 per uke)

Ulike kontekster for studiene som presenteres I
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I-MORE = Inpatient multimodal occupational rehabilitation (3.5 uke lang)

O-ACT = Outpatient acceptance and commitment therapy (6 uker gruppeterapi x1 per uke)

Ulike kontekster for studiene som presenteres II



Deltakere (invitert via NAV)

Sykmeldt
2-12 måneder

(minst 50%)

18-60 år
Muskelskjelett plager

Psykiske plager
Allment (slapphet)
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ACT integrert i alle intervensjoner 

I am…

Here & now

Noticing 

my

thoughts

Accepting 

my 

emotions/ 

sensation

While doing

What 

matters

ACT – Acceptance and Commitment Training / Theraphy



ACT 
Utarbeide retur til arbeid 

PLAN

(koordinere aktører)

FYSISK 

TRENING

REHABILITERINGSMODELL (I-MORE)

ARBEIDSPLASS

FAMILIE

FASTLEGE

NAV



https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=bbfececb-560d-4a84-afc7-aea500806970

https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=bbfececb-560d-4a84-afc7-aea500806970
https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=bbfececb-560d-4a84-afc7-aea500806970




249 dager (IQR 103-379)

159 dager (IQR 59-342)

Aasdahl et al JOOR 2021



Aasdahl et al JOOR 2021

Cox regression analysis: 

Unadjusted HR was 1.59  [95% CI 1.04–2.42, p = 0.03]

Adjusted HR was 1.77 (95% CI 1.14–2.75, p = 0.01)



Deltakere invitert via 

NAV

(randomiserte studier)

Kort arbeidsrettet rehabilitering

(4+4 dager)

O-ACT

(6 uker)

POLIKLINISKINNELIGGENDE PÅ HYSNES



Kort rehabilitering
(4+4 dager)

Ingen holdepunkt for….
• Reduksjon av sykefravær

• Bedring av helse

(sammenliknet O-ACT)



I-MORE

(3.5 uker)

Deltakere invitert via 

NAV

Deltakere henvist fra 

fastlege 

INNELIGGENDE HYSNES

+ Arbeidsplassbesøk

(randomisert)

I-MORE 

2+1 uker 

• en hjemmeuke 

m/ randomisert 

arbeidsplass-

intervensjon





Cox regression analysis

Unadjusted HR of 0.74 in favor of I-MORE

[95% confidence interval (CI) 0.48–1.16, P=0.192]

Median number of sickness absence days

• I-MORE+WI: 130 days (IQR 81–212) 

• I-MORE: 115 days (IQR 53–183) 

(Mann-Whitney U test, P=0.084).

No statistically significant difference between groups 





I-MORE

(3.5 uker)

Deltakere invitert via 

NAV

Deltakere henvist fra 

fastlege 

INNELIGGENDE HYSNES

Kvalitativ 

forskning







Noen hovedpoenger fra de kvalitative studiene

• Deltakernes opplevelser reflekterte alle ACT spesifikke prosesser som 
forventet. Det kan være behov for å videreutvikle og bedre operasjonalisere 
deler av ACT modellen for implementering, spesielt ‘selv’ prosessene i ACT 
modellen fremsto utfordrende. Ulike diagnosegrupper i samme gruppe kan 
ha bidratt positivt til mer ‘åpenhet’.

• Til å være deltakere i et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram snakket 
intervjuobjektene overraskende lite om ‘forpliktende handlinger’ i retning 
umiddelbar retur til arbeid. Prosessen med retur til arbeid ble generelt 
beskrevet som diffus og usikker for de fleste deltakerne.

• Terapeutene opplevde ACT som en meningsfull måte å jobbe med 
deltakerne på. Det å understøtte det som var meningsfult for den enkelte 
deltaker og samtidig opprettholde fokuset på retur til arbeid kunne imidlertid 
gi noen dilemma. Individfokus i ACT versus aktørperspektiv i retur til arbeid 
prosessen ble påpekt som et annet mulig dilemma.



I-MORE

(3.5 uker)

Deltakere henvist fra 

fastlege 

INNELIGGENDE HYSNES
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“Mekanismer” for effekt av langt opphold 
på Hysnes?

? ? ? 

Ikke mulig med sikker kunnskap ut fra 
forskningsdesignet i studiene…

Spekulasjoner?



I-MORE (3.5 uker)

(vs. O-ACT 6 uker)

Er effekten av det 

lange oppholdet

primært gyldig for 

subgruppen av 

pasienter med 

søvnforstyrrelser?

I-MORE = Inpatient multimodal occupational rehabilitation (3.5 uke lang)

O-ACT = Outpatient acceptance and commitment therapy (6 uker gruppeterapi x1 per uke)
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Artikler i pdf

• https://ntnu.box.com/v/

Hysnes-artikler-PDF

• https://ntnuopen.ntnu.

no/ntnu-

xmlui/handle/11250/26

85756

https://www.ntnu.no/ism/forskning/arbeid-helse

https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-
og-utdanning-fiu/regional-fou-enhet-for-helse-og-arbeid
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