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Nasjonal 
kompetansetjeneste

for arbeidsrettet 
rehabilitering

Bidra til kompetanseutvikling i hele 

behandlingskjeden og kunnskap om:

• målgrupper innen fagfeltet ARR

• hva som er best mulig innhold 

• effekter av ARR 

• optimal samhandling med øvrige 

aktører

arbeidoghelse.no

HOVEDMÅL



Hvorfor er arbeid 

spesielt viktig for 

personer med 

kreft? 

• Tilbake til en «normal» 

hverdag - arbeid 

representerer «det friske»

• Arbeid er terapeutisk, 

fremmer rekonvalesens og 

rehabilitering – gir således 

bedre helse!



Hvor mange 
kommer 
tilbake 
i jobb?

Kreftdiagnose

• 40% i arbeidsfør alder

• 60% er tilbake i arbeid etter 2 år

• 30% går over på AAP

• 7% er uføre etter 2 år

Kreftforeningen, fakta om kreft og arbeidsliv 2019, 

Proba Samfunnsanalyse, 2015.



Hvordan 
opplever 

kreftpasienter
prosessen 

tilbake i jobb?

Proba Samfunnsanalyse, 2015



Når?

Hvem?

Hvordan? 



«Jeg mistet håret, men ikke 
arbeidslysten og gleden over å 

være arbeid!
Det holdt tunge tanker unna

- i hvert fall mange av dem …»

-Svein, 60 år-

Arbeidoghelse.no - søk på:  «svein kreft»



Fastlege
Kommune

- helsetj.

Spesialist

- helsetj./

poliklinisk

Diagnose-spesifikk

rehabilitering

Arbeidsrettet

rehabilitering

Utredning og

behandling 

4 uker 7-8 uker 26 uker 1 år AAP ?

Oppfølgingsplan

Sykmelding Aktivitetskrav

Dialogmøte 1 Dialogmøte 2 Dialogmøte 3

Rehabilitering
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Arbeidsrettet 

tiltak under 

kurativ 

behandling

i sykehus

• Individuell arbeidsrettet veiledning 

kombinert med trening 

• utholdenhet og styrke 

• moderat til høy intensitet

• Bedring i fatigue, livskvalitet og 

arbeidsevne

• Retur til arbeid

• 6 mnd: 59%

• 12 mnd: 86%

• 18 mnd: 83%

Leensen et al. 2017



”Tidsavgrensede, planlagte prosesser med 

klare mål og virkemidler og deltakelse i 

arbeidslivet som definert hovedmål,

hvor flere aktører samarbeider om å gi 

nødvendig bistand til brukerens egen 

innsats for å oppnå best mulig funksjons-

og mestringsevne, selvstendighet og 

deltakelse i arbeidslivet.”

Fagrådet for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

- basert på: HOD, forskrift lovdata Kap.2 §4 2011



CARF
2017

PROGRAM BESKRIVELSE 

Arbeidsrettet 

rehabilitering 

skal gi omfattende og koordinerte 

tjenester for å løfte frem 

atferdsmessige, funksjonsmessige, 

medisinske, fysiske, psykologiske 

og yrkesmessige komponenter av 

betydning for arbeidsdeltakelse og 

retur til arbeid

CARF - Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, 2017



Helseforetaket

Raskere tilbake 

=

Helse og Arbeid

Private m/ avtale

om arbeidsrettet 

rehabilitering (ARR)

Helseforetak/

sykehus med 

avtale

Arbeidsrettet 

tverrfaglig 

avklaring 

muskel/skj.

Arbeids-fokusert

individuell

poliklinisk beh.

psykisk helse

Private 

rehabiliterings-

institusjoner

Regional 

koordinerende 

enhet (KE)
Rehabiliteringstilbud 

inndelt i 

«diagnosegrupper»

Sykehus med 

rehabiliterings-

tilbud

• Kreftsykdommer

• Rehabilitering med arbeid 

som mål (ARR)

• …



Diagnose-spesifikk

rehabilitering 

= rehabilitering der arbeid 

kan være ett av flere delmål. 

• Arbeid er ofte tema hvis 

deltakeren selv ønsker dette. 

• En fagperson i det 

tverrfaglige teamet, f.eks. 

sosionom eller  

arbeidskonsulent har 

hovedansvar.

Arbeidsrettet 

rehabilitering (ARR)

= rehabilitering med arbeid 

som mål.  

• Arbeid er hovedmål.

• Alle i det tverrfaglig teamet 

har fokus på arbeid.

• Alle delmål er tenkt å skulle 

påvirke deltakeren 

arbeidsevne.



Deltakere i 
ARR har ofte 
komplekse 

utfordringer

• Langvarig sykefravær

• Omgivelsene

• Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

• Hjemmesituasjonen

• Helse og funksjonsevne

• Sammensatte helseplager

• Muskelskjelett og mental helse

• 10% andre diagnoser

• Opplever lite mestring og kontroll 

Øyeflaten, PhD 2016



nedsatt arbeidsevne

grubling
bekymring

nedstemthet

søvnvansker

unngår sosiale settinger

problemer med grensesetting

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=sick+person+image&source=images&cd=&cad=rja&docid=fSqHQatzwTGRKM&tbnid=dzWj-IBG6he_nM:&ved=&url=http://www.123rf.com/stock-photo/sick_person.html&ei=-tlnUfI2xoLgBKyRgdgG&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNFD3cntU-_1Mot7-Habw8BY1s1w6Q&ust=1365846906411571
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=sick+person+image&source=images&cd=&cad=rja&docid=fSqHQatzwTGRKM&tbnid=dzWj-IBG6he_nM:&ved=&url=http://www.123rf.com/stock-photo/sick_person.html&ei=-tlnUfI2xoLgBKyRgdgG&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNFD3cntU-_1Mot7-Habw8BY1s1w6Q&ust=1365846906411571


Veileder i 
arbeidsrettet 
rehabilitering

•Kartlegging

•Kognitiv tilnærming

•Fysisk aktivitet

•Arbeidsplass

NK-ARR, 2017

arbeidoghelse.no



Effektive 
intervensjoner 
ved komplekse 

årsaker

Tverrfaglighet som inkluderer

1. Koordinering 

- behandling + arbeidsplass

2. Arbeidsplassen 

– tilpasning + tilrettelegging

3. Gradert økning i aktivitet og jobb 

– basert på kognitive tilnærminger

Loisel et al. 1997, Anema et al. 2007, Bültman et al. 

2009,  Vermeulen et al. 2011, Lambeek et al. 2010

http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=tverrfaglig+samarbeid&source=images&cd=&cad=rja&docid=wZ7DhwfIdWpxuM&tbnid=zaczA5h_Hsx5FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ndla.no/nb/node/25757&ei=o3NeUfjxH6qj4gSRhYGoDA&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNFSc5tkoY7Dz_7YDdkPJpIIh5kOTw&ust=1365230865432244
http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=tverrfaglig+samarbeid&source=images&cd=&cad=rja&docid=wZ7DhwfIdWpxuM&tbnid=zaczA5h_Hsx5FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ndla.no/nb/node/25757&ei=o3NeUfjxH6qj4gSRhYGoDA&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNFSc5tkoY7Dz_7YDdkPJpIIh5kOTw&ust=1365230865432244


Hva er viktig for 
å lykkes i ARR?

• Få forståelse av deltakernes 

livsverden 

• Bygge en terapeutisk 

allianse

• Initiere endringsprosesser 

Eftedal M, Kvaal A, Ree E, Øyeflaten I og Mæland S, 2017



Effekt av arbeidsrettede intervensjoner for kreftpasienter

METODE / RESULTAT

• 19 RCTer - 1835 kreftpasienter

• 12 mnd. oppfølging på arbeid

• Moderat effekt på arbeid 

• Ingen effekt på livskvalitet

«REHABILITERINGEN»

• Tverrfaglige intervensjoner 

som kombinerte:

• yrkesmessig rådgivning

• pasient opplæring

• kognitive tiltak 

• fysisk aktivitet

De Boer et al. 2015, Cochrane Review



• Sykmeldingslengde

• Funksjonsevne

• Sykdomsforståelse

• Egne tanker om retur til arbeid

• Sosial ulikhet

• Lav utdanning

• Manuelt arbeid



Prognostiske faktorer for arbeid hos kreftpasienter

Kreftspesifikke

• Krefttype

• Behandling

• Senvirkninger

• Fatigue

Generiske

• Kvinner

• Sivilstatus

• Høy alder

• Lav utdanning

• Økonomiske problemer

de Boer et al. 2011; Mehnert et al. 2011; 2013; Thorsen et al. 2016 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=puslespill&source=images&cd=&docid=X9iVPePjgGqobM&tbnid=urbQ0HeZIyU_2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.forskning.no/artikler/2009/juli/225123&ei=LmwzUeKxGMeM4AS2p4Fg&psig=AFQjCNHd1_e4Fa9lgCXweM7sSHl9FnYzbw&ust=1362410893405323
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=puslespill&source=images&cd=&docid=X9iVPePjgGqobM&tbnid=urbQ0HeZIyU_2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.forskning.no/artikler/2009/juli/225123&ei=LmwzUeKxGMeM4AS2p4Fg&psig=AFQjCNHd1_e4Fa9lgCXweM7sSHl9FnYzbw&ust=1362410893405323


Sårbarhet og 
usikkerhet 

påvirker tanker 
om arbeid

• Mental forberedelse

• Er det verdt det?

• Vil jeg klare det?

• Hvordan vil jeg bli tatt imot på 

arbeidsplassen?

• Forventninger og krav fra 

omgivelsene

Tiedke et al. 2012



Feuerstein et al. 2010: Work in cancer survivors: a model for practice and research



Oppsummering 
og tanker videre

• Arbeidsdimensjonen er ofte 

forsømt!

• Løsningen?

• Tverrfaglig lokal kompetanse

• Kartlegging av arbeidsrettede 

behov

• Innsøkingskompetanse til 

spesialisthelsetjenesten

• Koordinering helse og arbeid



Takk for oppmerksomheten!


