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Veileder i 
arbeidsrettet 
rehabilitering

arbeidoghelse.no

•Kartlegging

•Plan for arbeid

•Kognitiv tilnærming

•Fysisk aktivitet

•Arbeidsplass



Prosjekt kognitiv 
fungering (KOFU):

Undersøke i 
hvilken grad…

• kognitiv fungering viser 

sammenheng med retur til 

arbeid

• et arbeidsrettet 

rehabiliteringsopphold gir 

endring i kognitiv fungering

• endringene vedvarer i 3 og 12 

måneder



Sykmeldingslengde 
ved start 
rehabilitering

og 

Registerdata 
(sykepenger, AAP, uføretrygd)

• 0-4 mnd (14 %)

• 5-8 mnd (33 %)

• 9-12 mnd (28 %)

• >12 mnd (25 %)

• Registerdata fra NAV på 318 

deltagere



Samarbeidspartnere i KOFU

Kontrollgruppe 1

ARR dagtilbud

Kontrollgruppe 2

Personer i jobb



David Broadbent 

Cocktail Party Effect

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01gvkw7
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Resultat 1

(T = bedring i responstid, 
K = bedring i antall 
korrekt)

• Fokusert oppmerksomhet (T)

• Vedvarende oppmerksomhet (K)

• Korttids/arbeidshukommelse (T)

• Fleksibilitet (T)

• Ansiktsgjenkjenning (K)



Resultat 2 Bedring i fokusert og vedvarende 

oppmerksomhet viser 

sammenheng med senere 

arbeidsdeltakelse

70% flere deltagere i bedring 

gruppen kom tilbake i jobb 

sammenlignet med ikke bedring 

gruppen 



Tilrettelegging ved 
oppmerksomhets-
vansker

• Tilpasse lys og lyd

• En beskjed av gangen

• Mange repetisjoner for å lære rutiner

• Strukturer arbeidsdagen

• Stopp i tide, balanse aktivitet-hvile

• Øve på å gjøre ferdig en ting av gangen 
(det halvgjorte søker oppmerksomhet)

• Bevisstgjøre kolleger

Karlsson & Rönneberg, 2014. Den hjärnvänliga arbetsplatsen



Tilrettelegging ved 
hukommelses-
vansker

• Ikke utsette oppgaver

• Korte arbeidsøkter

• Unngå mange mennesker

• Lære via tankekart og visualisere 

• Få bedre tid til å utføre oppgaver

• Redusere antall valg

• En og en oppgave av gangen, del 

store oppgaver opp i deloppgaver

Øie, 2018. Kognitive funksjonsvansker



Kognitive tiltak innen 
arbeidsrettet rehabilitering: 
Endring i oppmerksomhet, 
hukommelse og fleksibilitet

https://arbeidoghelse.no/bed
ring-av-oppmerksomhet-oker-
sjansene-for-retur-til-jobb/

https://www.nav.no/540612/
kognitive-tiltak-innen-
arbeidsrettet-rehabilitering


