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Spørsmål fra Sykehuset Østfold: 

«Du, Stein Arne, finnes det noe 
beslutningsstøtte eller eLæring om hvordan 
man vurderer om pasientene vi sender hjem 
fra sykehuset har behov for rehabilitering?»

sa Odd Petter.  Samhandlingssjef



Det finnes mange gode eLæringskurs

rehabilitering mestring



Læringsportalen i Helseforetak



• Sykehuset Sørlandet og
Lister-kommunene:

Geriatrisk rehabilitering

• Sunnaas Sykehus:

Innføring i rehabilitering

• Helsekompetanse.no:
Aktivitet og mestring

• Ingen av disse gir god innføring i hvordan 
behov for rehabilitering kan fanges opp

• Her var det behov for å 
lage noe nytt!

Gode kurs



Fikk prosjektmidler

… og samarbeidspartnere



Hva er behov?

Maslow

Trygghet, 
Ernæring, bolig

Anerkjennelse 
og selvrealisering

Rehabilitering  - et bidrag til å oppnå behov?

http://ndla.no/sites/default/files/images/img_maslows_nb.jpg


Hva er behov?   Et eksempel på selvrealiseringl:

- å komme inn på medisinerstudiet:

Må være motivert
(fullføre) 

Har behov for mer 
kunnskap

Har evne til å lære
(karakterer)

- Ikke nok at man «føler et behov» for å bli lege



Hva er behov?   

Rehabilitering:

Må være motivert 

Må ha funksjonstap

Må være mulig å 
forbedre eller kompensere



Kunnskapsinnhenting fase 1: 
finne begreper og søkeord 

Hva er «behov» ?

Egen opplevelse av behov:

Fagperson forventer at det er
sannsynlig at funksjon kan forbedres

NEDSATT FUNKSJON
- praktisk
- fysisk
- sosialt
- kognitivt

Rehab potential
Outcome prediction



Kunnskapsinnhenting fase 1
hjelpeverktøy for vurdering av behov  - finnes det?

Hva finnes fra før

i Norge

Google søkeord:

I utlandet:

Google
Søkeord:

Retningslinje
Prosedyre
Rutine
Inntakskriteria
Behov 
Vurdering
rehabilitering

Guideline
tool
Admission criteria
Needs assessment
Outcome prediction
Expect recovery
Functional improvement
Rehabilitation / rehab



Kunnskapsinnhenting fase 1

Resultat:

Fant en del artikler og dermed tilgang til bedre søkeord

Fant noen norske lokale retningslinjer både i HF og kommuner

Fant internasjonale verktøy som IKKE er publisert i artikler og dermed ikke 
ville kommet fram på Pubmed søk og lignende



Kunnskapsinnhenting fase 2: 
artikkelsøk

Hjelp av    bibliotekar   ved Sykehuset Østfold til å sette opp søkestrategier 

Gode forslag på strenger med søkeord i kombinasjon

Prognostisk strategi    - noe  annerledes enn PICO søkestrategi



• Rehabilitation[Majr] OR Rehabilitation[sh] OR rehabilitation[tiab] OR ((multidisciplinary[ti] 
OR interdisciplinary[ti]) AND (rehabilitation [ti] OR team [ti] OR approach[ti]))

• outcome [ti] OR treatment outcome [mesh] OR Patient Outcome Assessment [majr] OR 
effect [ti] OR effects [ti]

• ((Rehabilitation[Majr] OR Rehabilitation[sh] OR rehabilitation[tiab] OR ((multidisciplinary[ti] 
OR interdisciplinary[ti]) AND (rehabilitation [ti] OR team [ti] OR approach[ti])))) AND 
(outcome [ti] OR treatment outcome [mesh] OR Patient Outcome Assessment [majr] OR 
effect [ti] OR effects [ti])

• ((inpatient [ti] OR outpatient [ti] OR primary health care [tiab] OR community based [ti] OR 
home [ti] OR rehabilitation centers [mesh] OR secondary care [tiab] OR "Inpatient 
rehabilitation" [tiab] OR “outpatient rehabilitation” [tiab] Home Care Services [majr] OR 
Community Health Services [majr] OR secondary care centers [mesh] OR in-hospital [ti])) 
AND (((Rehabilitation[Majr] OR Rehabilitation[sh] OR rehabilitation[tiab] OR 
((multidisciplinary[ti] OR interdisciplinary[ti]) AND (rehabilitation [ti] OR team [ti] OR 
approach[ti])))) AND (outcome [ti] OR treatment outcome [mesh] OR Patient Outcome 
Assessment [majr] OR effect [ti] OR effects [ti]))

• stroke [tiab] OR poststroke [tiab] OR  stroke [majr] OR copd [tiab] OR Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease [tiab] OR Pulmonary Disease, Chronic Obstructive [majr] OR traumatic 
brain injury [ti] OR brain injuries [majr] OR cancer [ti] OR neoplasms [majr] OR geriatric* [ti]

Hovedsøkestrategi som ble brukt:



Kunnskapsinnhenting fase 2: 
artikkelsøk

Gjorde søk på ulike kombinasjoner av søkeord i ulike verktøy 



Kunnskapsinnhenting fase 2: 
artikkelsøk

Gjorde søk på ulike kombinasjoner av søkeord i ulike verktøy 

Rayyan oppsummeringsverktøy
https://rayyan.qcri.org/



Kunnskapsinnhenting fase 3: 
seleksjon og kvalitetsvurdering

RAYYAN 
Nettbasert
Gratis
fin app på mobil

Rayyan oppsummeringsverktøy
https://rayyan.qcri.org/



Kunnskapsinnhenting fase 4: 
Hente innsikt direkte fra hovedforfattere

Dr Allen Brown, 
Mayo Clinic, MN, USA
Link:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25712941

Dr. Susan Hillier, 
University of South Australia
Link:
http://australianstrokecoalition.com.au/projects/a
ssessment-for-rehabilitation-pathway-and-
decision-making-toolnual-and-decision-making-

tool/



Tre alternativer:

Kartleggings-skjema
Status: - har utviklet et skjema sammen med Sykehuset Telemark 

og dessuten samlet skjema spesifikt for ulike pasientgrupper
Jobber nå med nettside.

Samvalgsverktøy
Status: - har samarbeidet med Øystein Eiring og Simone Kienlein,

men ikke kommet helt i mål her

eLæring
Status:   - ferdig! Ligger på internett og i Læringsportalen

NESTE FASE:  Utvikling av beslutningstøtteverktøy
for å vurdere et individs behov for rehabilitering



• Intensjon ved oppstart:

• Dataspill-lignende elementer
• Lekende
• Kreativt
• Lekkert
• Interaktiv læring

• Valg av verktøy:
• Mohive vs.   Storyline

Utvikling av eLæring basert på innhentet kunnskap



Articulate Storyline



http://www.bit.ly/2m1cB5L









Eksempel: en av mange sider som forklarer ulike rehabiliteringstilbud:



Interaktiv læringsøvelse



Grunnkonsept «hva er behov» forklart i 8 bilder



Grunnkonsept «hva er forutsetningene» i 3 bilder



Kontraindikasjoner – interaktiv øvelse



Utdypning av «de tre forutsetningene»



Diagnosespesifikke hensyn



Interaktive case oppgaver

Illustrerer og sjekker hva som er lært









Til slutt i kurset
Hvordan henvise til rehabilitering
Hvordan melde fra til kommunen







Behov skal vurderes, sier loven:



Behov for rehabilitering

Hvordan sikre at kurset blir tatt i bruk?

I sykehus: 
Må med i retningslinjer,  ny-ansattopplæring, og 
kompetansekrav for ansatte.  Må finnes i interne og eksterne 
Læringsportaler

Kommune:
Inn i kompetanseplan for ansatte.  Tildelingskontor!! 



Behov for rehabilitering

hvor finner jeg kurset?

I sykehus:
Læringsportalen

– finn «Behov for rehabilitering»

Hvis det ikke finnes- kontakt eLæringsansvarlig
som kan legge det inn

Internett:  
«Behov rehabilitering»



Læringsportaler i Helseforetak  - mange ulike

Intern 
kurskatalog

Ekstern 
kurskatalog

Helse VEST
Helse MIDT
Helse Nord

Nettside med 
kurs



Hva kan du gjøre?

Kompetanseplaner
Gjør kurset kjent
Gjør kurset obligatorisk

Ekstern læringsportal i sykehuset der du bor:
Hvis det ikke finnes- kontakt eLæringsansvarlig
som kan legge det inn



Takk for meg!

Stein Arne Rimehaug

www.sunnaas.no/rkr

stein.arne.rimehaug@sunnaas.no

Direkte link kurs:  http://www.bit.ly/2m1cB5L


