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Undersøkelse vedr rehabiliteringstjenester i Østre 
Agder 

Om undersøkelsen 
 
Undersøkelsen er en del av prosjektet ”Styrking av helsetjenestene i Østre Agder, kartlegging av behov 
for habiliterings- og rehabiliteringstjenester”. Det vises til egen rapport fra prosjektet. Denne 
undersøkelsen er et supplement til rapporten. Undersøkelsen ble sendt ut 20.12.12 og avsluttet 21.1.13. 
Opprinnelig svarfrist var 8.1.13 

Hendelseslogg: 
 
20.12.2012 07:11: Undersøkelsen ble opprettet. 
20.12.2012 10:20: Undersøkelsen ble publisert. 
20.12.2012 10:22: 16 respondenter ble invitert via e-post. 
08.01.2013 13:17: 1 respondent ble invitert via e-post. 
10.01.2013 15:42: 11 respondenter fikk påminnelse 1 via e-post. 
21.01.2013 13:21: Undersøkelsen ble avsluttet. 
 

Respondenter og besvarelser (spørsmål 1 og 2) 
Kommuneoverlegene og ansvarlige for rehabiliteringsvirksomheten i kommunen ble invitert til å svare på 
undersøkelsen. Det har kommet besvarelse fra rehabiliteringsansvarlige i alle kommuner. I tillegg har det 
kommet besvarelse fra kommuneoverlegen i Arendal og kommuneoverlegen i Åmli. Totalt har 10 personer 
besvart undersøkelsen. 
 
I spørreskjemaet er det bedt om at undersøkelsen primært besvares på grunnlag av det samlede 
rehabiliteringstilbud som gis i kommunen, inklusiv tilbud som gis av privatpraktiserende helsepersonell, 
men det ble også gitt anledning til å  besvare undersøkelsen kun med utgangspunkt i kommunens eget 
tilbud. I 4 av besvarelsene er det krysset av for sistnevnte. 
 
På de følgende sider følger en oppsummering av svarene på hvert av de 5 hovedspørsmålene. 
 
Det er store variasjoner fra kommune til kommune, men generelt tyder undersøkelsen på et godt tilbud i 
forhold til målgruppen ”Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi”.  
 
Undersøkelsen understøtter kartleggingsrapportens konklusjon om å styrke innsatsen i forhold til 
lungelidelser. Det synes imidlertid også å være behov for å styrke tilbudet overfor andre grupper som 
kreftpasienter, slagpasienter og pasienter med komplekse og sammensatte lidelser. 
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Spørsmål 3: Har kommunen gitt rehabiliteringstilbud til persone r i noen av 
følgende diagnosegrupper de siste 12 mndr?

Oppsummering 
 
Kommunene gir tilbud til de fleste målgrupper ved 
kommuner gir tilbud til lungepasienter og slagpasienter ved eget personell og disse har i tillegg et privat 
tilbud i 6 kommuner. 2 kommuner har ikke gitt tilbud til målgruppen ”revmatologiske sykdommer” sis
og det tilbudet som gis til denne målgruppen gis i stor grad av privatpraktiserende. 
 

Svarfordeling 
 

Totalt antall svar: 10 
 
Kommentarer fra respondentene:
− Arbeidsrettet rehabilitering besvares ikke i undersøkelsen, da det er uklart hva som legge
− Barn med behov for rehabilitering, MS, CP, BPPV, og Downs syndrom
− Personer med livsstilssykdommer eller som står i fare for å få livsstilssykdommer
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Har kommunen gitt rehabiliteringstilbud til persone r i noen av 
følgende diagnosegrupper de siste 12 mndr?  

Kommunene gir tilbud til de fleste målgrupper ved eget personell og/eller privatpraktiserende. Alle 
kommuner gir tilbud til lungepasienter og slagpasienter ved eget personell og disse har i tillegg et privat 
tilbud i 6 kommuner. 2 kommuner har ikke gitt tilbud til målgruppen ”revmatologiske sykdommer” sis
og det tilbudet som gis til denne målgruppen gis i stor grad av privatpraktiserende. 

Kommentarer fra respondentene: 
Arbeidsrettet rehabilitering besvares ikke i undersøkelsen, da det er uklart hva som legge
Barn med behov for rehabilitering, MS, CP, BPPV, og Downs syndrom 
Personer med livsstilssykdommer eller som står i fare for å få livsstilssykdommer
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Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel

utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte 

funksjonstap.
Arbeidsrettet rehabilitering
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Har kommunen gitt rehabiliteringstilbud til persone r i noen av 

eget personell og/eller privatpraktiserende. Alle 
kommuner gir tilbud til lungepasienter og slagpasienter ved eget personell og disse har i tillegg et privat 
tilbud i 6 kommuner. 2 kommuner har ikke gitt tilbud til målgruppen ”revmatologiske sykdommer” siste år, 
og det tilbudet som gis til denne målgruppen gis i stor grad av privatpraktiserende.  

 

Arbeidsrettet rehabilitering besvares ikke i undersøkelsen, da det er uklart hva som legges i begrepet 

Personer med livsstilssykdommer eller som står i fare for å få livsstilssykdommer 

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og 

utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte 

funksjonstap.
Arbeidsrettet rehabilitering
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Spørsmål 4: Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
følgende gruppe r mht kompetanse? 

Oppsummering 
Alle respondentene vurderer at kommunen har høy kompetanse (score 4 eller høyere) når det gjelder ”
brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi
har høy kompetanse når det gjelder hjertesykdommer og kreft. 
 
4 av respondentene vurderer kompetansen som lav (score 3 eller lavere) innen 
respondentene vurderer kompetansen som
muskel- og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander (CFS/ME)

Svarfordeling 
 

Totalt antall svar: 10 
 
Kommentarer fra respondenter: 
− Har svaret på vegne av meg selv og mine tilbud 
− Det er kort geografisk avstand og et tett samarbeid mellom de ulike faggruppene i kommunen.Vi har 

inntrykk av at der man ikke har kompetanse,så skaffer man seg den,evt henviser videre.
− Det er det intrykken en sitter med i forhold til skårene.
− Eksl private tjenester 
− Bra kompetanse hos kommunalt ansatte som gir rehabiliteringstilbud til personer med hjerneslag i 

akuttfasen. Mindre kompetanse hos privatpraktiserende som gjerne gir behandlingstilbud i kronisk fase.
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Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
r mht kompetanse? (1 = svært mangelfullt, 6 = svært bra)

Alle respondentene vurderer at kommunen har høy kompetanse (score 4 eller høyere) når det gjelder ”
rudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi”. Ca halvparten av respondentene vurderer også at kommunen 

har høy kompetanse når det gjelder hjertesykdommer og kreft.  

4 av respondentene vurderer kompetansen som lav (score 3 eller lavere) innen revmatologi
respondentene vurderer kompetansen som lav når det gjelder hjerneslag, lungesykdom, 

og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander (CFS/ME). 

 
Har svaret på vegne av meg selv og mine tilbud - IKKE kommunens!  
Det er kort geografisk avstand og et tett samarbeid mellom de ulike faggruppene i kommunen.Vi har 
inntrykk av at der man ikke har kompetanse,så skaffer man seg den,evt henviser videre.
Det er det intrykken en sitter med i forhold til skårene. 

Bra kompetanse hos kommunalt ansatte som gir rehabiliteringstilbud til personer med hjerneslag i 
akuttfasen. Mindre kompetanse hos privatpraktiserende som gjerne gir behandlingstilbud i kronisk fase.

DICE#3 DICE#4 DICE#5 DICE#6 Vet ikke

Brudd og slitasjeskader i 

skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel

utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte 

funksjonstap.
Arbeidsrettet rehabilitering
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Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
(1 = svært mangelfullt, 6 = svært bra) 

Alle respondentene vurderer at kommunen har høy kompetanse (score 4 eller høyere) når det gjelder ” 
”. Ca halvparten av respondentene vurderer også at kommunen 

revmatologi. 3 av 
, lungesykdom, og Kroniske 

 

Det er kort geografisk avstand og et tett samarbeid mellom de ulike faggruppene i kommunen.Vi har 
inntrykk av at der man ikke har kompetanse,så skaffer man seg den,evt henviser videre. 

Bra kompetanse hos kommunalt ansatte som gir rehabiliteringstilbud til personer med hjerneslag i 
akuttfasen. Mindre kompetanse hos privatpraktiserende som gjerne gir behandlingstilbud i kronisk fase. 

Brudd og slitasjeskader i 

skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og 

utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte 

funksjonstap.
Arbeidsrettet rehabilitering
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Gjennomsnittsvar 
 
Beregner vi gjennomsnittlig tallverdi av alle svar pr målgruppe får vi følgende (”vet ikke” svar er ikke 
medregnet): 
 

 
  

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser (herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte funksjonstap.

Arbeidsrettet rehabilitering

Gjennomsnittssvar kompetanse
(1 = svært mangelfullt, 6 = svært bra)
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Spørsmål 5: Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
følgende grupper mht kapasitet?

Svarfordeling 

Når det gjelder brudd og slitasjeskader innen skjelett/ortopedi 
respondentene at kapasiteten er bra (score 4 eller høyere)
kapasitet når det gjelder pasienter med hjerneslag, hjertesykdommer, lungesykdommer og kreft. 4 av 
respondentene vurderer kapasiteten lav i forhold til gruppen med 
utmattelsestilstander (CFS/ME). 
 

Totalt antall svar: 10 
 
Kommentarer fra respondentene:
− Med nedskjæringer i budsjett og økt fokus og forventninger til rehabiliteringsfeltet er det bekymring mht 

kapasitet.Kapasitet har med prioriteringer å gjøre. Vi prioriterer ikke etter diagnose,men vurderer 
individuelt og ifht et helhetsperspektiv.Vi kunne også ønske økt kapasitet til 
f.eks.målavklaring,tverrfaglige vurderinger og dokumentasjon
samhandling.Har inntil årets budsjettkutt ikke hatt lang ventetid på igangsetting av tiltak.

− Kapasiteten er der bare ikke 
− Eksl private tjenester 
− Personer med akutte tilstander får rehabiliteringstilbud. F. eks så får personer med brudd 

mens personer med slitasjeskader ofte ikke får tilbud (kronisk). Ved kreftsykdommer, hjerneslag, 
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Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
følgende grupper mht kapasitet?  (1 = svært mangelfullt, 6 = svært bra)

brudd og slitasjeskader innen skjelett/ortopedi vurderer, med ett unntak, alle 
respondentene at kapasiteten er bra (score 4 eller høyere). Mange kommuner synes også å ha bra 
kapasitet når det gjelder pasienter med hjerneslag, hjertesykdommer, lungesykdommer og kreft. 4 av 
respondentene vurderer kapasiteten lav i forhold til gruppen med Kroniske muskel

. Det samme gjelder tilbudet til pasienter med revmatologiske sykdommer.

Kommentarer fra respondentene: 
Med nedskjæringer i budsjett og økt fokus og forventninger til rehabiliteringsfeltet er det bekymring mht 

t.Kapasitet har med prioriteringer å gjøre. Vi prioriterer ikke etter diagnose,men vurderer 
individuelt og ifht et helhetsperspektiv.Vi kunne også ønske økt kapasitet til 
f.eks.målavklaring,tverrfaglige vurderinger og dokumentasjon- kontinuerlig forbedring
samhandling.Har inntil årets budsjettkutt ikke hatt lang ventetid på igangsetting av tiltak.

Personer med akutte tilstander får rehabiliteringstilbud. F. eks så får personer med brudd 
mens personer med slitasjeskader ofte ikke får tilbud (kronisk). Ved kreftsykdommer, hjerneslag, 

DICE#3 DICE#4 DICE#5 DICE#6 Vet ikke

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel

utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte 

funksjonstap.
Arbeidsrettet rehabilitering
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Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
(1 = svært mangelfullt, 6 = svært bra) 

vurderer, med ett unntak, alle 
Mange kommuner synes også å ha bra 

kapasitet når det gjelder pasienter med hjerneslag, hjertesykdommer, lungesykdommer og kreft. 4 av 
Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og 

Det samme gjelder tilbudet til pasienter med revmatologiske sykdommer. 

 

Med nedskjæringer i budsjett og økt fokus og forventninger til rehabiliteringsfeltet er det bekymring mht 
t.Kapasitet har med prioriteringer å gjøre. Vi prioriterer ikke etter diagnose,men vurderer 

kontinuerlig forbedring av koordinering og 
samhandling.Har inntil årets budsjettkutt ikke hatt lang ventetid på igangsetting av tiltak. 

Personer med akutte tilstander får rehabiliteringstilbud. F. eks så får personer med brudd tilbud (akutt), 
mens personer med slitasjeskader ofte ikke får tilbud (kronisk). Ved kreftsykdommer, hjerneslag, 

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og 

utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte 

funksjonstap.
Arbeidsrettet rehabilitering
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hjertesykdommer og luftveisproblemer får personene rehabiliteringstilbud i akutt fase, men et begrenset 
tilbud (eller ikke tilbud) i kronisk fase. 

Gjennomsnittsvar 
 
Beregner vi gjennomsnittlig tallverdi av alle svar pr målgruppe får vi følgende (”vet ikke” svar er ikke 
medregnet): 

 
 
  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser (herunder diabetes) med behov for rehabilitering etter 

behandling/ akutte funksjonstap.

Arbeidsrettet rehabilitering

Snittsvar kapasitet
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Spørsmål 6: Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
følgende grupper mht kvalitet? 

Svarfordeling 

Når det gjelder brudd og slitasjeskader innen skjelett/ortopedi 
respondentene at kvaliteten er bra (score 4 eller høyere)
det gjelder pasienter med kreft. 4 av respondentene vurderer kvaliteten mangelfull i forhold til gruppen 
med revmatologi. Det samme gjelder gruppen 
utmattelsestilstander (CFS/ME). 
 

Totalt antall svar: 10 
 
Kommentarer fra respondentene:
− Fram til nå tror vi at det har vært høy kvalitet på kommunens rehabiliteringstilbud når det gjelder 

tjenester.Nødvendig med kontinuerlig forbedring, også når det gjelder koordinering og samhandling.Se 
også pkt 4. 

− Savner mere tverrfagllighet i samarbeidsformene, de fleste forbedrer sitt potensiale så det må jo være 
en god kvalitetsindikator 

− Eksl private tjenester 
− Gjelder for de som får et tilbud 
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Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
følgende grupper mht kvalitet?  (1 = svært mangelfullt, 6 = svært bra)

brudd og slitasjeskader innen skjelett/ortopedi vurderer, med ett unntak, alle 
respondentene at kvaliteten er bra (score 4 eller høyere). De fleste vurderer også at kvaliteten er bra når
det gjelder pasienter med kreft. 4 av respondentene vurderer kvaliteten mangelfull i forhold til gruppen 
med revmatologi. Det samme gjelder gruppen lungesykdommer, kroniske muskel-

 

Kommentarer fra respondentene: 
Fram til nå tror vi at det har vært høy kvalitet på kommunens rehabiliteringstilbud når det gjelder 
tjenester.Nødvendig med kontinuerlig forbedring, også når det gjelder koordinering og samhandling.Se 

Savner mere tverrfagllighet i samarbeidsformene, de fleste forbedrer sitt potensiale så det må jo være 

Gjelder for de som får et tilbud - i akuttfasen... 

DICE#3 DICE#4 DICE#5 DICE#6 Vet ikke

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel

utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte 

funksjonstap.

Arbeidsrettet rehabilitering
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Hvordan vurderer du kommunens rehabiliteringstilbud  i forhold til 
(1 = svært mangelfullt, 6 = svært bra)  

vurderer, med ett unntak, alle 
De fleste vurderer også at kvaliteten er bra når 

det gjelder pasienter med kreft. 4 av respondentene vurderer kvaliteten mangelfull i forhold til gruppen 
- og bløtdelssmerte og 

 

Fram til nå tror vi at det har vært høy kvalitet på kommunens rehabiliteringstilbud når det gjelder 
tjenester.Nødvendig med kontinuerlig forbedring, også når det gjelder koordinering og samhandling.Se 

Savner mere tverrfagllighet i samarbeidsformene, de fleste forbedrer sitt potensiale så det må jo være 

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og 

utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ akutte 

funksjonstap.

Arbeidsrettet rehabilitering
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Gjennomsnittsvar 
 
Beregner vi gjennomsnittlig tallverdi av alle svar pr målgruppe får vi følgende (”vet ikke” svar er ikke 
medregnet): 
 
 

 
  

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser (herunder diabetes) med behov for rehabilitering etter 

behandling/ akutte funksjonstap.

Arbeidsrettet rehabilitering

Gjennomsnittsvar kvalitet
(0 = svært mangelfull, 6 = svært bra)
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Spørsmål 7: Hvor viktig mener du det er å øke innsatsen innen r ehabilitering for 
følgende grupper? (1= ikke viktig, 6 = svært viktig

Svarfordeling 

 
8 av respondentene (score 5 eller 6) mener der er viktig å øke innsatsen i forhold til lungesykdommer og 8 
respondenter mener det er viktig (score 4, 5 og 6) mener det er viktig å øke innsatsen i forhold til 
hjerneslag. 7 respondenter (score 4, 5 og 6) mener det er viktig å 
kreft.  
 

Totalt antall svar: 10 
 

0

1

2

3

4

5

DICE#1 DICE#2 DICE#3

A
n

t
a

ll
Undersøkelse vedr rehabiliteringstjenester i Østre Agder

       

Hvor viktig mener du det er å øke innsatsen innen r ehabilitering for 
(1= ikke viktig, 6 = svært viktig ) 

(score 5 eller 6) mener der er viktig å øke innsatsen i forhold til lungesykdommer og 8 
respondenter mener det er viktig (score 4, 5 og 6) mener det er viktig å øke innsatsen i forhold til 
hjerneslag. 7 respondenter (score 4, 5 og 6) mener det er viktig å øke rehabiliteringsinnsatsen i forhold til 

DICE#4 DICE#5 DICE#6 Vet ikke

Brudd og slitasjeskader i 

skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte 

og utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ 

akutte funksjonstap.
Arbeidsrettet rehabilitering
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Hvor viktig mener du det er å øke innsatsen innen r ehabilitering for 

(score 5 eller 6) mener der er viktig å øke innsatsen i forhold til lungesykdommer og 8 
respondenter mener det er viktig (score 4, 5 og 6) mener det er viktig å øke innsatsen i forhold til 

øke rehabiliteringsinnsatsen i forhold til 

 

Brudd og slitasjeskader i 

Revmatologiske sykdommer

og bløtdelssmerte 

og utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser 

(herunder diabetes) med behov for 

rehabilitering etter behandling/ 

akutte funksjonstap.
Arbeidsrettet rehabilitering
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Gjennomsnittsvar 
 
Beregner vi gjennomsnittlig tallverdi av alle svar pr målgruppe får vi følgende (”vet ikke” svar er ikke 
medregnet): 

 
 
 
 
Generell kommentar fra Tvedestrand kommune: 
I tillegg til de kommentarene som er lagt inn i spørreundersøkelsen kommentarfelter har vi fått følgende 
kommentar fra Tvedestrand kommune: 
 
”Hei! 
 Har nå sendt inn skjema, og ber om at denne kommentaren tas med: 
 Det er med stor skepsis vi besvarer denne spørreundersøkelsen, da vi ikke har gode nok lokale data å 
hente. Svarene må tas med mye forbehold. 
Grunnlaget for våre vurderinger er basert på kapasitet,kompetanse og kvalitet fram til siste budsjettkutt, og 
basert på oppfølging av de henvendelser og tilbakemeldinger vi får.Det er svært mange 
usikkerhetsmomenter her,som f.eks konsekvenser av  reduksjon i sykehusenes innsats, budsjettkutt i 
egen kommune etc. 
Iforbindelse med fastlegereformen,så pågår det sentralt et arbeidet med å lage system for å hente ut data 
lokalt fra fastlegene- noe vi mangler idag.” 
 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Brudd og slitasjeskader i skjelett/ortopedi

Revmatologiske sykdommer

Kreftsykdommer

Hjerneslag

Hjertesykdommer

Lungesykdommer

Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander (CFS/ME)

Komplekse og sammensatte lidelser (herunder diabetes) med behov for …

Arbeidsrettet rehabilitering

Gjennomsnittsvar prioritering
(1 = ikke viktig, 6 = svært viktig)


