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Arbeid og smerte: Fra statistikk til praksis 
 
•  Et tema med relevans for både klinikk og forskning 

 v/Karen Walseth Hara 
 
•  Smerte som årsak til sviktende fungering og sykefravær. Hva er 

status i Norge i dag.  
 v/Søren Brage 

 
•  Deltagelse på tross av smerte, er det mulig? 

 v/Hilde Nitteberg Teige 
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Relevans  

1.  Smerte  

2.  Sykefravær 

3.  Arbeidets betydning for helsen 

4.  Forskningens og klinikkens rolle  
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Arbeid og smerte 
1.  1 av 4 av i befolkningen (HUNT) rapporterer kronisk 

smerte. 
 
2.  1/3 av de med kroniske smerter mottok uførepensjon 

(HUNT, Landmark et al 2013) 
 
3.  Mange tusen nordmenn går hver dag på jobb på 

tross av kroniske smerter.  
•  Lite kunnskap om den store del av befolkningen som har 

smerter og som fortsetter å arbeide på tross av dette.  
•  Hvordan kan vi forebygge at flere faller ut av                

arbeidslivet pga smerter ?  
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Muskel/skjelettlidelser:  
•  Størst gruppe totalt 
•  1/3 av alt sykefravær 
•  Hovedsymptom: smerte* 
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Psykisk lidelse 
•  15% av alt sykefravær (NAV)  
•  3 av 4 ved DPS rapporterte kronisk smerte. 
     83% av de på AAP rapporterte kronisk smerte  
    (Løvås 2013) 
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Sykmeldinger  – fordeling  
•  3, 79 mill. 

sykmeldinger  
•  87 % fra 

allmennpraktiserende 
•  Ca 12 % fra 

sykehusleger/ 
spesialister                                             

•  1,2 % (46 661 sykm.) 
fra kiropraktorer 

•  0,2 % (7 443 sykm.) fra 
manuellterapeuter 

•  Tannleger - minimalt 

Tall: NAV, 2011 
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Deltakelse i 
arbeidslivet er 
for de fleste 

en viktig kilde 
til god helse 
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Work for sick and disabled people:  
There is a broad consensus across multiple disciplines, disability groups, employers, unions, insurers and all 
political parties, based on extensive clinical experience and on principles of fairness and social justice. When 
their health condition permits, sick and disabled people (particularly those with ‘common health problems’) 
should be encouraged and supported to remain in or to (re)-enter work as soon as possible because it:  
 

–  is therapeutic;  
–  helps to promote recovery and rehabilitation;  
–  leads to better health outcomes;  
–  minimizes the harmful physical, mental and social effects of long-

term sickness absence;  
–  reduces the risk of long-term incapacity;  
–  promotes full participation in society, independence and human 

rights;  
–  reduces poverty;  
–  improves quality of life and well-being.  

 
From:  “IS WORK GOOD FOR YOUR HEALTH AND WELL-BEING?” - 2006 
•  Gordon Waddell, CBE DSc MD FRCS  
•  Centre for Psychosocial and Disability Research, Cardiff University, UK  

 



10 

Utfordring nr. 1 

Usynlige plager 
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”Er du halt, kann du ride, 	

handlaus gjæte, 	

er du dauv, kann du 
duga i strid. 	

Blind er betre 	

enn brend å vera; 	

daud mun ein lite duga.” 	


Arbeidsevnevurdering fra gammel tid  
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KanSanser Lite Middels MyeIngen
vansker

Kan

Bruke bil som passasjer

Har du hatt vansker med å utføre følgende aktiviteter den siste uken:  

Middels
vansker

Ingen
vanskerMestre

Bruke kollektivtransport som passasjer

Ingen
vansker

2

Norsk funksjonsskjema (utdrag)* 

*Les mer om skjemaet: Brage, 2004,Tidsskrift Dnlf 
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Sjekkliste: FUNKSJONSVURDERING 
Er funksjonsnivået beskrevet? NB! Glemmes ofte! 
 
Hvem beskriver funksjon, pasienten selv eller behandler?  
 
Hva er behandlers observasjonsgrunnlag? 
•  1 x 40 min. samtale? Dagliglivets gjøremål observert gjennom 4 ukers 

rehabilitering? Faste samtaler på 20 min. hver måned over flere år? 

Er det gjort en breddevurdering (funksjon beskrevet over flere dimensjoner) 
•  fysisk – psykisk – sosial  
•  ressurser og begrensninger 
 
Er det samsvar mellom funksjonsnivå og diagnose(r)?  
•  Hvis nei, hva er andre mulige forklarende årsaker?                    
      NB! TENK BIOPSYKOSOSIALT 
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Utfordring nr. 2:  

søvnmangel 

psykisk ubalanse 

Arbeidskonflikt 

Kronisk utmattelse 
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Den biopsykososiale smertemodellen 

Psykososiale faktorer 

-ute av jobb 

-sosial isolasjon 

-dårlig økonomi 

Livsstilsfaktorer 

- Inaktivitet/ hyperaktivitet 

- dårlig ernæring 

- kaffe/tobakk/alkohol 

- aktivitetsregulering 

Livshendelser/ 
Påkjenninger 

Bivirkninger. medikam/
andre somatiske 
sykdommer. 

            
 
 
 
 
 

SMERTE 
 
 
 
 
 
 

MUSKELSPENNINGER 

ANGST/ DEPRESJON 
SØVNPROBLEMER 

Kroppslig 
ubalanse 

Kognitive vansker: 

- Hukommelse 

- Konsentrasjon 

I 
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Hva sier NAV om sykdomsbegrep og 
hva som er ”godkjent” behandling? 

•  vitenskapelig basert  
•  alminnelig anerkjent i klinisk 

praksis i Norge 

NAV ser til:  
Fagekspertise innen forskning og 
klinikk  
- Nasjonale (og internasjonale) 
retningslinjer 
- Kunnskapsoppsummeringer 
 
 
 
 

UTDANNING  

April 2012 



19 

Er uførepensjon en midlertidig løsning?  
  
•  Varig inntektssikring ved varig nedsatt arbeidsevne.  

Men kan jeg ikke prøve meg i jobb igjen når jeg blir 
bedre?  
•  Reaktivisering av uførepensjonerte (Friintekt 1G etter 

ventetid på 1 år. Hvilende pensjonsrett. Varsle NAV! ) 
 
Kommer de uførepensjonerte tilbake I jobb I Norge 
idag?  
•  0,5% kommer tilbake i jobb (OECD 2010). For 

Storbritannia er tallet 7%. I Norge ca 1500 
uførepensjonister som kommer tilbake i jobb per år.  
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Fra Eyr 6. sept 2013 

Jeg skal henvise en pasient til et rehabiliteringsopphold 
i østlandsområdet. Problemstillingen er kroniske 
nakkesmerter og pasienten er ung (30-35 år) og har nå 
vært ute av arbeidslivet i mange år pga dette. Jeg 
tenker at hovedfokus bør være smertemestring mer enn 
arbeidsrettet rehabilitering. Det står jo masse fint og flott 
på hjemmesidene til de forskjellige 
rehabiliteringssenterne og jeg syns det er vanskelig å 
vite hva man skal satse på. 
 
•  Noen som har noen erfaringer? 
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Arbeidrettet rehabilitering (ARR) i Norge 

Oversikt over ARR- program og Raskere tilbake tilbud 
innen spesialisthelsetjenesten ligger på hjemmesiden til 
nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta 
rehabilitering: www.arbeidsoghelse.no 

•  Helse Nord: 7  
•  Helse Midt Norge: 8 
•  Helse Vest: 5 
•  Helse Sør-Øst: 25 
 
 


