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Hva viser forskning om arbeidshelse 

• Det er en sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og helsefremmende 

ressurser som opplevelse av helse, føle seg sterk, passe arbeidsmengde 

og ha kontroll over eget arbeid (Sivertsen H, 2013) 

• Hos mennesker med muskel/skjelettsykdom kan livskvalitetsdimensjonen 

fysisk helse være en prediktor for hvem som ender med uføretrygd. Dårlig 

fysisk helse kan ha opptil 22 ganger så stor risiko for uføretrygd. (Labriola 

M, 2007).  

• Mestringstro kan være en prediktor for hvem som kommer tilbake til arbeid 

(Labriola M, 2007).  

• Andre viktige prediktorer for arbeidsevne kan være alder, søvnløshet, 

kognitiv funksjon, generell helse, smerte og angst (Lillefjell M, 2007) 

•  Kognitive intervensjoner kan bidra til redusert sykefravær (Odeen M, 

2013) 



Evaluering av Raskere Tilbake 

Kvantitativ evaluering 

• Spørreskjema ved oppstart, etter avsluttet behandling 

og etter 6 og 12 måneder (ca 450 pasienter inkludert) 

 

Kvalitativ evaluering 

• Få kunnskap om pasientenes erfaringer etter 

deltakelse i RT-gruppe som gikk over tid 



Spørreskjema 

• Demografiske data 

• Arbeidshelseindeks (Work Ability Index) 

– Arbeidsevne 

– Egenvurdering av helsestatus/sykdom 

– Sykefravær 

– Egen oppfatning om 2 år fram i tid 

• Fysisk aktivitet 

• Røyking 

• Bruk av helsetjenester 

• Mestringstro 

 



Kvalitativ evaluering  

 

Spørsmål: 

 

• Hvilke erfaringer har deltakerne etter å ha vært med i 
RT-gruppe? 

• Skjer det noen atferdsendring? 

• Har deltakelse i RT-gruppe hatt betydning for 
arbeidsevne, mestringstro og livskvalitet? 

 

 

 



Kvalitativ metode 

• Fenomenologisk tilnærming 

• Fokusgruppeintervju 

• Seminstrukturert intervjuguide 

• Ett individuelt intervju 

• Frivillig deltakelse 

• Skriftlig og muntlig informasjon om evalueringen 



Utvalg 

 

• To grupper med informanter som hadde deltatt på 

gruppeopplegg over tid for personer med artrose og 

fibromyalgi 

• En gruppe med informanter som hadde deltatt på 

mestringsopphold i RT-ordningen (5+3 dager), her 

ulike revmatiske diagnoser 

• Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervju. 

• Deltakerne var i intervjugruppe sammen med 

deltakere de kjente fra da de var på sykehuset 

 



Intervju 

• Intervjuet ble gjennomført samtidig som det ble 

arrangert en oppfølgingssamling et halvt år etter 

avsluttet intervensjon 

• Intervjuguide basert på kunnskap om arbeidshelse og 

erfaringer i møte med pasienter med muskel- 

skjelettsykdom som strever i arbeidslivet. 

• Åpne spørsmål 

– Erfaringer med deltakelse i RT 

- Arbeidsevne, Mestringstro, Livskvalitet 

• Intervjuguiden brukt som sjekkliste  

• To intervjuere 



Analyse 

• Gjennomlesing av materialet gjentatte ganger  

• Koding av materialet i NVivo10 

• Tematisk analyse 

– Deduktiv tematisk analyse basert på  

 definerte temaer  

    (arbeidsevne, mestringstro og livskvalitet) 

– Induktiv tematisk analyse, studerer  

 materialet på langs og på tvers.   
 

 (Braun V, 2006) 



• Tre fokusgruppeintervjuer og ett individuelt intervju 

med til sammen 17 informanter. Alle var kvinner i 

alderen 28-57 år, gjennomsnitt 47 år.  

• Intervjuene varte ca. 90 minutter (individuelt 60 min) 

• Ved starten av intervensjonen var 8 informanter 

sykemeldt eller på arbeidsavklaringspenger, dette var 

redusert til 4 da de ble intervjuet 

 

Resultater 



Resultater 

• Funnene viser fem hovedtemaer hvor deltakelse i  

    RT-grupper har hatt betydning: 

– Å være i arbeid 

– Endret tankemønster 

– Verdivalg   

– Balanse i hverdagen 

– Endret livsstil 

 



Viktig å være i arbeid 

  

«Den erfaringen jeg sitter med pr. i dag er at jeg tror for 

mitt vedkommende at hadde ikke jeg kommet med på 

RT og fått lov til å være med på hele løpet her, så 

hadde ikke jeg vært i jobb i dag.» 

 

Hva var det som hadde hatt betydning?  

Skjedde det noen form for endringer? 

 

 



Endret tankemønster 

• «Smertene mine er ikke mindre, jeg tar ikke mindre 

smertestillende tabletter. Men jeg har fått en 

bevissthet inni hodet på hvordan jeg skal takle det.  

Hvordan jeg skal møte hverdagen og gå inn i meg 

selv.... Altså det å få en annen synsvinkel på livet enn 

at alt er bare slitsomt. Og det har jeg fått hjelp til her, 

altså.»  

• «Hvis du klarer å begynne å rydde i hodet ditt så er 

mye gjort. Du blir ikke bedre, du blir ikke friskere, 

men du lærer deg noen grep som du kommer videre 

med.» 

 



Endret tankemønster 

• «Ja, jeg har bare lyst til å nevne en ting til jeg. Og det 

var tankens kraft. Hva du fyllet hodet ditt med. Det 

gjør at du får en sånn veldig aha-opplevelse. Så det 

går an å snu tankene hvis du vil. Så den var veldig 

lærerik for meg.»  

 

• «Det hjalp å være med i de gruppene og de 

enkeltsamtalene vi hadde. Så det har hjulpet meg til 

å se det positive. Tenker at du kan bli friskere eller at 

du kan bli bedre.» 

 



Verdivalg 

• «Når jeg kom på kurset her hadde jeg 100 % jobb, og 

var veldig innstilt på at det skulle jeg ha til jeg ble 

pensjonist. Og det var vel den største bøygen for 

meg å innse att jeg kanskje ikke klarte det. Det er vel 

det kurset har hjulpet meg mest med. Å få meg selv 

til å skjønne at hvis ikke jeg bremser nå så kanskje 

jeg ikke blir arbeidsfør helt til jeg blir pensjonist». 

 

  



Verdivalg 

• «Det viktigste for meg er nå ikke å jobbe så mye at 

jeg ikke har energi til noe annet enn jobb. Fordi at du 

går så på bakbeina at det, ja. Så det er vel der jeg 

har gjort den største endringen kanskje.» 

 

• Flere var opptatt av at nå ville de bruke livet til å 

oppnå livskvalitet. De ville ivareta egne behov uten å 

få dårlig samvittighet. For å oppnå det måtte de sette 

grenser i hverdag og arbeidsliv og prioritere seg selv.  

 



Balanse i hverdagen 

• «Jeg har blitt flinkere til å 

balansere hverdagen, liksom 

ikke ta sånne skippertak, men ta 

litt og litt. Ikke ta på meg for mye 

sånn, og så litt med det at jeg 

må ikke være sånn 

supermamma. Det går an å 

holde igjen og gjøre litt og holde 

igjen hvis en er i dårlig form.» 



Endret livsstil  

 

• «Men at livet er lengre enn akkurat dette året som vi 

driver nå, i alle fall for meg, så vart det lære for livet. 

For at det sitter i. Jeg har det på netthinna, det sitter i 

meg hele tida, at sånn skal vi gjøre det.» 

 

• Selge huset, flytte i leilighet 

• Selge bedriften, finne annet arbeid 

 



Endret livsstil, trening 

• «Ja, jeg har begynt å skru litt i hodet mitt selv, jeg ser 

det som altoverveiende at jeg kommer meg på 

trening så ofte jeg kan. Springer i hoppbakken 

oppover. Nei, jeg springer ikke, jeg går.» 

 

•  «Altså når sirkulasjonen kommer i gang, så kjenner 

jeg at jeg får mindre smerter.»  



Endret livsstil, kosthold 

 

• «Folk sier til meg « har du slanka deg?» Nei, jeg har 

ikke slanka meg, jeg har lagt om maten og begynt å 

mosjonere. Og jeg kommer ikke til å endre på det.»  

• Motivasjon: 

– Smerter 

– Overvekt 

 



Tematisk kart 



Konklusjon 

• Deltakelse i RT hadde stor betydning for den enkelte 

• Intervensjonen ga økt bevissthet om eget ansvar og 

hva de kunne gjøre for fortsatt å holde seg i arbeid. 

• Gjennom endret tankemønster og bevisstgjøring av 

egne verdier ble det tatt valg som ga en bedre 

balanse mellom arbeid og sosialt liv og bidro til økt 

livskvalitet. 

• Endret livsstil ga reduserte smerter, mer overskudd 

og vektreduksjon. 

• RT kan være et godt tilbud til pasienter med 

muskel/skjelettlidelser som strever i jobb  

 

 



Spørsmål 

 

 


