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Hva er rehabilitering?



• Rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens
livssituasjon og  mål. Habilitering og 
rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser 
mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på 
relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved 
koordinerte, sammenhengende og 
kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene.

• Formålet er at brukeren, som har eller står i fare 
for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske eller 
sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å 
oppnå  best mulig funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse i  utdanning og 
arbeidsliv, sosialt og i samfunnet



Rehabilitation

• In the United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (16), the 
most rapidly negotiated human rights treaty 
of the 21st century, rehabilitation is again 
understood and characterized by its aim, i.e. 
“to enable persons with disabilities to attain 
and maintain maximum independence, full 
physical, mental, social and vocational ability, 
and full inclusion and participation in all 
aspects of life” (article 26, § 1).

Meyer et al 2014



• Tradisjonelt omfatter medisin diagnosesetting 
og behandling



Medisinsk opphav til rehabilitering

• Barnerehabiliteringen- 1800 tallet med 
ernæring, trening og disiplinære tiltak



• Verdenskrigene og polioepidemiene  medførte 
at hjelpemidler  ble satt på dagsordenen
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Trender i dagens  medisin

–Kortere liggetid og redusert 
institusjonalisering
–Kunnskap om at samvirke 

mellom tiltak bedrer effekt 
(intensivbehandling)

Tidlig rehabilitering



Rehabiliteringsbehovet i  kommunen 
er økende



Behov

• Behov for rehabilitering på alle nivåer

• Innhold og omfang  må  samsvare med 
brukernes behov og ønsker

• Det krever tilgjengelige og godt organiserte 
rehabiliteringstjenester



Rehabilitering og 
rehabiliteringstjenester

Gutenbrunner UEMS 2016



Rehabiliteringstjenesteforskning

• Flerfaglig vitenskapelig felt hvor man studerer 
hvordan sosiale faktorer, 
finansieringssystemer, organisatoriske 
strukturer og prosesser, helseteknologi og  
personellatferd påvirker tilgang til 
rehabiliteringstjenester, kvaliteten og 
kostnadene av disse tjeneste og endelig 
brukernes helse og velvære.

Modifisert etter NSGs helsetjenesteforskningsdefinisjon 2012



Rehabiliteringstjenesteforskning

• Makronivå (systemnivå) - f eks finansiering

• Mesonivå (organisatorisk) - f eks  etablering 
av  rehab. Avdelinger

• Mikronivå (tjenestenivå)- innhold













Hvorfor trenger vi et 
klassifiseringssystem for 
rehabiliteringstjenester?



• Beskrive dimensjonen i 
rehabiliteringstjenestene på tvers av 

– Helsetilstander

– Tjenestenivå og  organisasjonsstrukturer

– Land

– Kulturer

• Identifisere de viktigste elementene i 
tjenestene



• For å gjøre det trengs det et felles 
språk/nomenklatur!!

Helsetilstand

(sykdom eller lidelse)

Kroppsfunksjoner

og -strukturer
Aktiviteter Deltagelse

Miljøfaktorer Personlige faktorer







Hovedproblem

• Stor kunnskapsmangel  mhp hvordan 
tjenestene  best  skal organiseres  både  på 

– Sørge for  (provider)

– Leveranse (delivery)





Traumatisk hjerneskade

• 73 randomiserte kontrollerte  studies

• 0 som klart definerte  at de sammenliknet 
tjenesten

• 46 av dem hadde likevel  klare tjeneste 
aspekter til dels med  ulikheter  mellom 
intervensjonene



Alle diagnosegrupper

• 8685 treff på kontrollerte 
rehabiliteringsintervensjoner som potensielt  
dreier seg om tjenester

• I overkant av 100 sier faktisk noe om det
– Spesialist versus kommune

– Institusjon  versus hjemme

– Integrering av rehab og andre tiltak

– Profesjoner og team

– Tidlig versus senere



• Få diagnoser og få land

• Mange faktorer varierer samtidig

• Stor variasjon i terminologi og kategorier



Fremtiden

• ICF 4049 hits

• ICSO-R 3 hit



ICSO-R v 2

• Provider Dimension
– Context
– Owner
– Location
– Leadership
– Quality assurance
– Human resources
– Technical resources
– Funding of provider

• Delivery Dimension
– Health strategy
– Service goals
– Target groups
– Mode of referral
– Location
– Facility
– Setting
– Integration of care
– Patient centeredness
– Aspects of time
– Reporting
– Funding
– Source of payment



• 1.1. Context 

• Context describes whether the provider is 
independent or embedded in a parent or larger 
organisation and how the context is organised

• Inclusions: Independent unit, hospital, university, 
community, network of organisations, or another 
umbrella organisation  

• Exclusions: Ownership (1.2), location of provider 
(1.3)





• 2.7. Setting
• Levels of care, mode of service delivery, and phase of health care 

under which rehabilitation interventions take place
• Inclusions: levels of care (2.7.1); mode of service delivery (2.7.2); 

phase of healthcare (2.7.3.)
• Exclusions: Location of provider (1.3.); location of service delivery 

(2.5.).
• 2.7.1. Levels of care
• The degree of specialization of care provided by rehabilitation 

health professionals 
• Inclusions: Primary, secondary, and tertiary levels of specialization
• Exclusions: Mode of service delivery (2.7.2); phase of healthcare 

(2.7.3.); aspects of time and intensity (2.10.) 



Veien videre

• Benyttes og justeres mhp ordbruk

• Utvikling av  et nøkkelsett av kategorier som  
skal rapporteres i  vitenskapelige studier

• Studere hvordan ulike kategorier påvirker 
effekten av intervensjonene



Innhold i rehabiliteringstjenestene



Åpne black box i  
rehabiliteringsprogrammene



Hart et al, Archives Phys Med Rehabil 2014, 95, Suppl 1

Behandlings teori 



Whyte, Archives Phys Med Rehabil, 2014, 

Behandlingsteori



Enablement theory

• Fokuserer på relasjonen mellom 
kroppsfunksjoner, aktivitet og deltakelse

Basis for ICF utviklingen



The relationship between treatment theory and 
enablement theory 

teory
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Meulenbroek, Turkstra, & Bowers, 
2016



International classification of Health 
Interventions-ICHI

• Target_the entity on which Action is carried out

• Action_what is done by an actor on the Target

• Means_the processes and methods by which the 
Action is carried out

Could combine medical and rehabilitation treatment approaches



Hvorfor er  klasifiseringsutviklingen på 
meso og mikro nivå viktig?

• Felles språk og benevnelse

• Mulighet for å sammenlikne effekt på tvers av ulike 
intervensjoner og vurdere betydningen av;
– Tjenestenivå
– Faggrupper og kompetanse
– Organisering og tilgang…….

• Muligheter for metaanalyser!!!

• STYRKET EVIDENS GRUNNLAG





Implementering!



Implementering  må studeres!



CBR (community based rehabilitation) - WHO 
perspektivet

• “INCLUDE” is an online learning community for CBR that 
aims to inform and support CBR managers and interested 
stakeholders around the world. 

https://www.who.int/disabilities/include/en/

• WHO guidelines on CBR promote a comprehensive system 
addressing Health, Education, Livelihood, Social 
functioning and Empowerment of people with 
disabilities.

WHO (2010)
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https://www.who.int/disabilities/include/en/


CBR matrix



CBR key indicators, 2015 
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British Society of Rehabilitation Medicine 2014



Konklusjon

• Økt behov for rehabiliteringsinnsats i spesialist 
og i kommunehelsetjenesten

• Kunnskapsbehov  mhp hvilke nivå og hvilket 
innhold i tjenestene

• Felles språk og mulighet for å sammenstille 
meso og mikronivå samt aggregere data

• Felles språk spesialist versus kommune  på 
tvers av diagnosegrupper og tjenestenivå


