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Utfallsmål i studien

• Retur til arbeid

• Effekter på

– helse

– funksjonsnivå

– mestring av plager



PASIENTENE ..…..



PASIENTENE …….

muskulære forhold,  triggerpunkter og atrofisk muskulatur, 
prognostiske faktorer, etiologi og årsakssammenhenger,  
fysiske egenaktivitet, KONFLIKTNIVÅ, , stretching, bare 

muskulært,  bekkentilt, arbeidstilpasning,  lumbal lordose, 
MR-thoracalcolumna, SLITASJE ,  prolaps og bukende
mellomvirvelskiver, sensibilitetsutfall,  sammensatte 
helseproblemer, myalgisk betingede smerter, GLIDNING 
,tilretteleggingstilskudd, hjemmesituasjon, egenomsorg, 

alexithymi, hekseskudd, lumbago,  fastlegekontroll, 
AVDRAMATISERING, medarbeidersamtale, henvisning til 
spesialisthelsetjenesten spontanhelbredelse, barn med 
adferdsvansker, vedlikeholdsfaktorer, allodyni
arbeidsavklaringspenger, NAV-tiltak, friskverntiltak og 
egeninnsats,  NAV-rådgiver, overfølsomhet , sjefen, 
arbeidsplassrelatert,oppvekst, stressfaktorer,  

katastrofetanker, kontroll,    KOGNITIVT, MINDFULLNESS 



Arbeidsuførhet

«Når en arbeider ikke er i stand til å være på jobb eller 
returnere til jobb pga. sykdom, skade eller lyte».

Paradoks at arbeidsuførhet oftest skyldes personlige, 
arbeidsrelaterte, sosiale, ytelsesmessige eller helsevesen-
betingede årsaker:  Work Disability Paradigm

Loisel P., Côté P. (2013) The Work Disability Paradigm and Its 
Public Health Implications. In: Loisel P., Anema J. (eds) Handbook 
of Work Disability. 



Hva hadde vi gjort så langt?

• Brief Intervention
– Indahl A, Velund L, Reikeraas O. Good prognosis for low back pain when left 

untampered: a randomized clinical trial. Spine. 1995;20(4):473-7.

– Hagen EM, Eriksen HR, Ursin H. Does early intervention with a light mobilization 
program reduce long-term sick leave for low back pain? Spine. 2000;25(15):1973-
6.

To-faglig

Non-injury model

Edukativ

Mer biomedisinsk enn biopsykososial

Lite orientert mot arbeidet



Hva ble vår nye tilnærming?

• Tverrfaglig utredning:  3 fagpersoner

• Kartlegging/behandling i henhold til en

biopsykososial sykdomsforståelse

diagnostisk avklaring

psykososiale forhold 

vedlikeholdende faktorer – pågående belastninger

arbeid som behandling

ressurser og begrensninger i rehabiliteringsprosessen 

• Bruk av et pedagogisk, visuelt kommunikasjonsverktøy: ISIVET

pasient edukasjon – involvering - medvirkning



Pasientflyt gjennom studien

Inkluderte pasienter til 
randomisering 

Intervensjons-
gruppen (MI)  

Kontroll gruppen 
(BI)

Baseline konsult. Baseline konsult.

2 uker follow-up 2 uker follow-up

3 mnd. follow-up 

n=141 n=143

5,5 timer 3,5 timerTidsbruk:

n= 534

Spørreskjema: 0 mnd., 3 mnd. og 12 mnd.
Registerdata fra NAV: 0-24 mnd. kontinuerlig

Lege og 
fysioterapeut

Fysioterapeut

Lege, sosionom, 
fysioterapeut

Fysioterapeut

Lege, sosionom, 
fysioterapeut



Fysiske
forhold

Psykiske
forhold

Søvn

Energi/
overskudd

Fysisk
aktivitetsnivå

Sosiale
forhold

Yrkesdeltage
lse

Arbeids-
innhold

Arbeids-
mengde

Grad av
stress

Grad av
utfordringer

Kollegiale
forhold

Ledelse

Yrkesdeltage
lse

To stjernediagram

• A: Arbeidsforhold

• Syv akser – syv faktorer

• B: Livskvalitet

• Syv akser – syv faktorer

• Pasient skårer seg selv 1-10

• Figuren/arealet visualiserer 

• status 

• ressurser

• forbedringsområder

• Utgangspunkt for planlegging av 

tiltak 

• Arealendringer - læring

Pedagogisk verktøy i MI



ISIVET: Stjernediagram yrkesforhold





Pasientene i studien

• 284 pasienter, henvist til spesialisthelsetjenesten med 
muskelskjelett smertetilstander, sykemeldt minst 50%

• Alder: 41.3 år
• Kjønn: 54% kvinner
• Skolegang/utdannelse: 12.3 år

• Sykemelding varighet: 147 dager
• Sykemeldingsgrad: 63% full SM
• Hovedproblem: smerter

i aktivitet, rygg, nakke, utbredte

• Fysisk krevende jobb: 54%
• Skiftarbeid: 36%
• Ville foretrekke en annen jobb: 45%



Resultater - ARBEID
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Effekt på helse, funksjon, mestring

• Begge intervensjoner: Signifikante bedringer i psykiske symptomer, 
fysiske funksjon, SHC og smerte ved 12 mnd., men MI-pasientene hadde 
en raskere bedring (interaksjonseffekt) av

- angst p<0.05

- depresjon p<0.01

- somatisering p<0.01

- fysisk funksjon p<0.01

• MI-pasientene:

– mindre bruk av helsetjenester (fastlege) både ved 3 og 12 mnd. (p<0.05)

– bedre selvevaluert evne til å ta vare på egen helse (p<0.001) og 

– til å mestre helseproblemer (p<0.001)  samt 

– større tilfredshet med behandling (p<0.001) 

ved 12 mnd. sammenliknet med BI



Avsluttende kommentarer

• Den biopsykososiale modellen: Gyldig for vår pasientgruppe

• Fortsatt behov for mer kunnskap om: 
– pasientgruppens BEHOV

– subgrupper for skreddersøm

– effektive tiltak for at flere skal RT

• Spesialisthelsetjenesten: 
– Kommer for sent inn i forløpet?

– Får henvist «feil» pasienter?

– Dog GEVINST i avklaring

• Kanskje befinner de mest virksomme tiltakene seg tidligere i 
behandlings/pasientforløpet?
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Fritt etter Shakespeare, Waddel og Burton 

Takk for oppmerksomheten!


