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Erfaringer i fra primærhelsetjenesten   
Oddvar Knutsen 

Manuellterapeut, Lia terapi, Trysil 
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Egen bakgrunn og erfaring 

 Primærkontakt siden 2006 

 Deleier i BHT 

 Arbeidsplass vurderinger siden  2004 

 Levert «raskere tilbake» tjenester  

 I referansegruppen  til helsedirektoratet                       

Faglig veileder for sykemelder 

 Kursholder i fagutviklingsprogrammet med NAV, 

NMF, NFF og Kiropraktor foreningen 

 Underviser ved UIO i Trygdefaglige emner        

siden 2012 til d.d. 

 I arbeidsgruppen  til H. dir. og AV.dir. 

Diagnosespesifikk besluttningstøtte 2016 

 

 

Gjør stor suksess med bedriftshelsetjeneste  

I Trysil har lege Johan Wictorin og  

manuellterapeut Oddvar Knutsen opprettet 

bedriftshelsetjenesten Lia HMS. En av deres 

kunder, entreprenørfirmaet L.L. Hanstad, har 

redusert sjukefraværet betraktelig. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=xIaXN3btTmI


Hovedbudskap 

Benytt de virkemidlene som er tilgjengelig for 

å få arbeidstakere tilbake til arbeidslivet! 



Unntak av arbeidsgiverperioden                            

ved kronisk sykdom 

Hjelpemidler og tilrettelegging på  

arbeidsplassen 

Arbeidsrettet Rehabilitering 

Avklaring 

Oppfølging 

Arbeidsplassvurdering 

 

 

Aktuelle Muskel Skjelett virkemidler 

http://www.digidexo.com/s/3.html
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Kortintervensjon-bedre-enn-tverrfaglig-arbeidsrettet-rehabilitering
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Kortintervensjon-bedre-enn-tverrfaglig-arbeidsrettet-rehabilitering
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Kortintervensjon-bedre-enn-tverrfaglig-arbeidsrettet-rehabilitering
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Kortintervensjon-bedre-enn-tverrfaglig-arbeidsrettet-rehabilitering


Ulike former for sykemelding 

• Egenmelding 

• Avventende 

sykemelding 

• Gradert sykemelding 

• Enkeltstående 

behandlingsdager 

 

 



Arbeidsplassvurdering 

• NAV virkemiddel som dekker 

utgifter til ekstern 

fysioterapeut/ergoterapeut som 

foretar arbeidsplassvurdering.      
(4 timer. a 677 kr.) 

– Funksjonsundersøkelse 

– Besøk på arbeidsplassen 

– Rapport til NAV, arbeidsgiver, 

arbeidstaker, sykemelder 

– Alle kan ta initiativ. 

– NAV rekvirerer 



Eksempel på arbeidsplassvurdering 

Journalist i NRK  

Skulder smerter i 4 uker               

Arbeider i bil og på hjemmekontor. 

Forsøkt medikamentell behandling 

med NSAID og henvist til fysioterapi. 

 

2. Arbeidsplassbeskrivelse: 

80 % stilling er inndelt i 3 hovedområder. 

1. Arbeid foran skjerm , ca. 50-60 % av tiden. 

Dette skjer på hjemmekontor og i bilen. 

2. Ute på reise med bil, kan kjøre opp til 50 

mil på en dag. 

3. Intervjuer og opptakssituasjoner som 

journalist,  fysisk mest variert. 

 

 

https://radio.nrk.no/direkte/p2




Eksempel på enkeltstående 

behandlingsdager 

• Aktuelt:  

Håndverker 60 år, fall på skulder 

og total ruptur av rotator cuff. jan.-15 

 

Nøkkelperson i lite firma 

 

Konklusjon: Forsøke intensiv 

konservativ rehabilitering med 

styrketrening samt tilrettelegge 

arbeidsoppgaver, ”supervisor” rolle 

 

Mål: nå AFP alder. 

http://twineiendom.no/handverkstjenester/
http://spacecoastdaily.com/2014/02/dr-richard-harrison-management-of-rotator-cuff-tears/


       Ukjent ordning «reddet» yrkeskarrieren  
 BEHANDLING: Helene og Kjell har gått til enkeltstående 

behandlingsdager  hos Oddvar. På den måten har de unngått å bruke 

sykemelding. Publisert: 14. november 2016 

 En forholdsvis ukjent ordning har reddet yrkeskarrieren til flere tryslinger. 

Det er nesten for godt til å være sant, sier Helene. 

 
Kjell har jobbet som 

håndverker siden han var 15 

år. Og slitt med en 

skulderskade, og gått delvis 

sykemeldt. 

 

– Jeg hadde en plan om å gå 

av med AFP da jeg ble 62 år, 

og det er viktig å verne om 

det året i forhold til å være 

sykemeldt, noe som ville 

stoppet planene mine om å 

gå av med tidlig pensjon. Jeg 

ville heller ikke klart å jobbe i 

dette yrket fram til jeg blir 67, 

forteller han. 

 

For min del har dette gitt meg 

muligheten til å fortsette i 

jobben min, sier Helene.  

  

64-åringen er lærer på Trysil 

barneskole og har i perioder 

gått delvis sykemeldt på grunn 

av nakkesmerter. 

– Jeg ønsker å stå på noen år 

til, og med slike dager får jeg ro 

på meg til å gjøre det jeg skal 

og fokusere på helsen. I tillegg 

slipper jeg å bruke sykemelding 

over lengre tid, sier hun. 

 



Diagnosebasert Beslutningstøtte 

• Bruk av beslutningstøtte i 

primærhelstjenesten 

 



Mål – med beslutningsstøtten 

• kvalitet  

– Større forutsigbarhet 

– Mer likebehandling 

• Kunnskapsbasert 

• Sykmelder  - > arbeidsgiver  

• Helseeffekter ved arbeid 

• Faglig støtte for sykmeldinger 

 

 



Målgrupper  

• Fastlegene  

• Sykehuslegene 

• Studenter – nye leger 

• Manuelle terapeuter – spesielle 

diagnosegrupper 

• Kiropraktorer – spesielle 

diagnosegrupper 

 

• NAV – veiledere 

• Generell befolkning 

 

 



 

 

Hva betyr beslutningsstøtte?  

 Informasjon om medisinske forhold under 
beslutningsprosessen :  

• Kontraindikasjon for tilstedeværelse på arbeid  

• Arbeidsaktivitet og prognose ifht. normalforløpet 

• Arbeidsaktivitet og yteevne/toleranse  

• Avlastningsbehov, utvikling og lengde - 
tilrettelegging  

• Vanlig medisinsk forløp  

• Når det er et avvikende forløp?  

• Diskusjon av sykmeldingslengde i forskjellige 
scenarier  

Beslutningsstøtten er konkret m.h.t. diagnoser. 

http://9gag.com/gag/aPw5MwQ/taking-sick-leave


Beslutningstøtte i praksis 

 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder 

 Eks.  Isjas operert  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2293029/Mac--sick-leave.html


Nytten 

• Hjelp for sykmelder i kommunikasjonen med 

pasienten  om sykmelding 

• Hjelp for sykmelder med melding til arbeidsgiver 

• Økt kvalitet i sykmeldingsarbeidet 

• Informasjon til sykmelder om egen praksis i 

forhold til egen utvikling, kollegaer og 

anbefalingene (delprosjekt statistikk) 

• Beslutningsstøtten skal oppdateres fortløpende 

 



Kritiske suksessfaktorer  

 Utvikles i tett samarbeid med brukerne av systemet  

 

Faglige forsvarlige og hensiktsmessige anbefalinger 

 

Fokus på medisinske premisser for redusert 

arbeidsevne ved ulike diagnoser  

 

Baseres seg på mest mulig på dokumentert kunnskap  

 

Beslutningsstøtten skal integreres i  eksisterende  

veileder for sykmelder og i EPJ  

 

Anbefalingene må ikke bidra til å svekke  

arbeidsplassens betydning og innsats i  

prosessen med tilbakeføring til arbeid.  

 

http://malbevisst.no/5-nokler-til-suksess-og-maloppnaelse/


Min mening: 

”Vi må gjøre mer av det som virker” 

Graderte sykemeldinger 

Aktivitetsplikten 

Teamwork. Dialog sykemelder - AT - AG - NAV 

Digitale løsninger på ful fart inn 

Sykefraværet er ingen privatsak, åpenhet 

 



Spørsmål? 

Diskusjon? 

Refleksjon? 



Takk for oppmerksomheten. 

Nyt sommeren i fjellet 

https://www.skistar.com/no/om-skistar/Sommer-i-fjellet/

