
 

 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Institutt for samfunnsmedisinske fag 
Forskningsgruppe i fysioterapi 

 

 

Informasjon om prosjektet “Muskel-skjelettplager, – funksjon, aktivitet og 
arbeid (FAktA).” 
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), Institutt for samfunns-
medisinske fag (ISF), ved Forskningsgruppen i fysioterapi og Byrådsavdeling for helse- og 
inkludering i Bergen kommune.  
 

Samarbeidspartnere  
Forskere fra UiB/ISF, Det psykologiske fakultet, NAV Arbeidslivssenter, Allmennmedisinsk 
forskningsenhet, Uni helse, Haukeland Universitetssjukehus, Curtin University, Perth, 
Australia. 
 

Målgruppen  
Ansatte som enten arbeider på alders- og sykehjem eller i hjemmesykepleien i Bergen 
kommune. Det er 10 soner i hjemmesykepleien og 22 kommunale alders- og sykehjem, med 
tilsammen 4500 ansatte.  
 

Bakgrunn  
Utfordringer knyttet til sykefravær har de siste årene ført til økt fokus på arbeidsplassen som 
hovedarena for sykefraværsarbeid. Det er avgjørende at man forstår individuelle risikofaktorer 
i forhold til funksjonsproblemer og sykefravær hos arbeidstakere med muskel-skjelettplager, 
og det trengs prosjekter som knytter arbeidslivet tettere til rehabiliteringskjeden. For 
arbeidstakere med ryggplager vil vi kombinere arbeidsmessige tiltak med enten individuell 
tilpasset klassifikasjonsbasert fysioterapi eller kurs i smertemestring.  
   
Mål med studien(e)  
Del 1) Øke kunnskap om muskel-skjelettsystemet og retningslinjer for behandling blant 
arbeidsledere ansatt i hjemmesykepleien og ved alders- og sykehjem i Bergen Kommune. 
 
 

Del 2) Få erfaringer med funksjonsvurderinger av den enkelte arbeidstaker med muskel-
skjelettplager.  
 

Del 3) Belyse tilleggseffekt av klassifikasjonsbasert fysioterapi (CB-CFT) sammenlignet med 
pasientundervisning om smertemestring kombinert med fysioterapi, hos ryggpasienter mht. 
sykefravær, funksjon og livskvalitet. 
 
Del 4) Få innsikt i forventninger til og erfaringer med aktiv tilnærming på arbeidsplassen, 
behandling og samhandling mellom aktører, mht. muskel-skjelettplager og arbeidssituasjon.  
 
 

Langsiktig mål: Finne/utvikle gode helsefremmende tiltak på et tidlig tidspunkt som kan 
hindre utvikling av langvarige muskel-skjelettplager, hjelpe arbeidstakerne til å opprettholde 
et optimalt funksjonsnivå til tross for noe plager, samt fremme kunnskap om dette feltet blant 
ledere og ansatte. 
 

Metode  
Del 1) Avdelingslederne i alders- og sykehjem og gruppelederne i hjemmesykepleien deltar 
på kurs: “Aktiv tilnærming i møte med arbeidstakere med muskel-skjelettplager”,-  2,5 t x2 
(med oppfriskningskurs en gang i året). En erfaren lege og fysioterapeut vil ha hovedansvaret 
for undervisningen. NAV Arbeidslivssenter vil bli trukket inn.  
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Del 2) Ansatte med sykefravær eller med uttalte muskel-skjelettplager får skriftlig 
informasjon med invitasjon til å delta i prosjektet av sin avdelingsleder/gruppeleder. De som 
ønsker å delta tar direkte kontakt med Institutt for samfunnsmedisinske fag og vil få time til 
undersøkelse hos fysioterapeut 4 uker etter første sykefraværsdag/”meldt problem”.  Fra 
fysioterapi-undersøkelsen vil deltakerne som ikke går videre i ryggprosjektet få med seg et 
kort skriv som oppsummerer funksjonsvurderingen. Arbeidstakerne kan velge å bruke dette i 
samtale med avdelingsleder og/eller fastlege i forbindelse med oppfølgingsplanen. 
 

Del 3) Pasienter med ryggplager som fortsatt har betydelige plager blir identifisert og invitert 
til å delta i en randomisert studie der halvparten vil bli trukket til klassifikasjonsbasert 
kognitiv funksjonell fysioterapi og den andre halvparten til pasientundervisning om 
smertemestring kombinert med fysioterapi.  
 

Del 4) Et utvalg av deltakerne vil bli invitert til intervju 
1. For avdelingsledere/gruppeledere: Tre grupper med 7-8 deltakere i hver gruppe. Hver 
gruppe intervjues to til tre ganger à 1-2 timer i løpet av en 3 års periode. Hensikten med 
intervjuene er å få innblikk i arbeidsledere/gruppelederes erfaringer med sykefraværsarbeid 
for arbeidstakere med muskel-skjelettplager, hvordan de opplever nytten av undervisnings-
pakken og funksjonsvurderingene og hvordan de har opplevd samhandlingen mellom de ulike 
aktørene rundt den sykemeldte.  
 

2. For arbeidstakere med ryggplager: Tre grupper med 7-8 deltakere i hver gruppe. To til tre 
intervjuer à 1-2 timer. Hensikten er å få innblikk i hvilke forventninger, innstillinger og 
ønsker pasientene har til intervensjonsprosjektet de har valgt å delta i, samt hvordan de selv 
ser på sine helseproblem, arbeidsevne og arbeidssituasjon i forkant av at behandlingstiltak 
settes i verk. En vil også kartlegge hva som er barrierer for å fortsette å arbeide med noe 
plager. 
  
3. I tillegg vil det bli et intervju med opptil 20 arbeidstakere som har erfaring med muskel-
skjelettplager om hva som er avgjørende for beslutningen om å gå på jobb eller ikke ved 
muskel-skjelettplager. 
 

Prosjektet evalueres også gjennom standardiserte og validerte spørreskjema, funksjonstester, 
og sykemeldingsdata. De som inngår i behandling evalueres etter endt behandling, samt 3 og 
12 måneder senere.  
 

Dersom du har spørsmål til studien kan du kontakte prosjektleder Alice Kvåle eller stipendiat 
Tove Ask ved Universitetet i Bergen. 
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