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Hva blir vi langtidssykemeldt for og 
uføre av? 
 Gastrointestinal

Cardiovascular

Muscle

Nervous

Mental

Airways

Other

Langtidssykefravær 

Uføretrygd  



Alminnelige helseplager 

• Muskelskjelett og lettere psykiske 
lidelser er de hyppigste årsakene til 
langvarig sykemelding og uførhet 

• De preges til dels av mange forskjellige 
og sammensatte plager og blir ofte 
beskrevet som komplekse lidelser 

• Dette er i stor grad subjektive 
helseplager som er utbredt i 
normalbefolkningen, men hos disse 
pasientene er plagene sterkere og flere 



Alminnelige helseplager 

• Mange har mye plager 
• Mange forskjellige teorier, men ingen 

vet egentlig 
• Mange plager øker faren for uførhet 
 



Subjektive helseplager 

• Ingen objektive funn, eller sterkere 
plager enn det som tilsvarer de 
objektive funn 

• Muskelsmerter, mage-tarm-plager, 
tretthet, humørsvigninger, utmattelse, 
urogenitale plager, allergi og 
intoleranse 



Baseline  
Number of subjective health complaints 

% 









Subjektive helseplager 

M
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ns
 



Nakkesmerter – lokalisert eller som ledd i 
utbredte smerter? 

Ukesprevalens N=3325 % av befolkningen 
(2004) 

Alle med 
nakkesmerter 1144 34,4 % 

Kun nakke 45 1,4 % 
Regionale sm. 529 15,9 % 
Nakke + perif.sm 79 2,4 % 
Utbredte smerter 491 14,8 % 



Funksjonsevne og uførhet – det er de 
som har vondt overalt som blir uføre  

Antall 
smertesteder i 
1990 

n % arbeidsuføre i 2004 (av de 
som var i arbeid i 1990) 

0 184 4,4 % 

1-2 335 8.7 % 

3-4 359 10.6 % 

5-6 296 15.9 % 

7-8 132 25.0 % 

9-10 48 43.8 % 



Når behandling ikke nytter – hva da? 

• Det er regelen 
• Et utall av behandlinger, og flere kommer til 
• Det er ikke vist at noen behandling kan gi 

bedring utover den naturlige utviklingen 
• Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at 

noen behandling for rygg eller nakkesmerter 
har klart å forkorte det naturlige forløp med 
en eneste dag 

• Som å blåse på et sår, føles godt, men gror 
ikke fortere 

 



  
Arbeid og helse 

 
 Å stå utenfor arbeidslivet er forbundet med økt 

sykelighet og økt dødelighet (Paul & Moser 2009, Belánd et al. 2002,  
                   Gerdtham & Johannesson 2003, Borgan 2004) 

Arbeid er viktig for: 
God helse  
For å bli fortere bra 
Identitet 
Selvfølelsen 
Sosial tilhørighet 
 

 
 
 
 
 



Alminnelige helseplager 

Muskel- og skjelettplager                 
 

Mage-tarm-plager 

Tretthet  

 Humørsvingninger 
Lettere psykiske plager  
    

Svimmelhet 

Utmattelse 

 Allergi  

Intoleranse 



Depresjon eller nedstemthet 

• Trist, nedstemt og manglende evne til å 
føle lyst eller glede. 

• Manglende initiativ 
• Negative tanker 
• Selvkritisk 
• Ulike kroppslige symptomer som 

mangel på energi, søvnforstyrrelser og 
appetittforstyrrelser, kvalme, 
svimmelhet og ulike smerter er vanlig 

 

 Rammer de fleste av oss en eller annen  
 gang i løpet av livet 



Angst 
• Angst er en naturlig reaksjon når vi 

opplever fare og usikkerhet 
• Varierer fra mildt ubehag til 

skrekkfølelse 
• Ulike kroppslige reaksjoner som 

klamme hender, tørr munn, eller føle 
deg syk. Du kan oppleve pitring i 
armene, hjertebank, hodepine eller føle 
deg kortpustet.  

• Kroppslig reaksjoner oppleves ofte 
ubehagelig, men er ikke farlig! 

• Bruker mye krefter på å skjule /dempe 
angstsymptomer 
 



 Stress 
 

•Stress oppleves når det er 
en ubalanse mellom krav 
og ressurser for å mestre 
kravene 
 

•Opplevelsen hos den 
enkelte er avgjørende 



Stimulus expectancy 

Plassman et al., 2008; PNAS January 22, 2008 vol. 105 no. 3 1050-1054   

The Orbitofrontal cortex 



Ulike stressnivåer  

•Positivt stress 
- Engasjert 
- Motivert 
- mestrende 

Entusiasme 

Stagnasjon 

Frustrasjon 

Apati 

Negativt stress 
- Aggressiv 
- Trett, depressiv 
- Fysiologisk aktivert 

Utbrent 
- Emosjonelt utmattet 

- Deprimert, isolert 
- Skyldfølelse 

- Kynisk TID: Måneder og år 
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Det er vanlig å skille mellom psykiske 
plager og psykiske lidelser 

Psykisk lidelse 
= diagnose 

Psykiske 
plager Frisk 

                                                           
Trist/nedstemt     Depresjon  
 
Sjenert       Sosial fobi  
 
Overtro      Tvangstanker/-  
      handlinger   
    
Urolig og uoppmerksom    ADHD 
 
Forsiktig/engstelig    Angstlidelse 
 
Ta en øl      Alkoholavhengig  
  
Personlige trekk               Personlighetsforstyrrelse 
    



Om grubling og bekymring 

Utfordring, 
tanke eller 
symptom 

Grubling 
og 

bekymring 

 Kontroll 
overvåkning 

 
Overfølsomhet  

 
Løsning 

 

       Nyttig   
 
Kunnskap 



To viktige spørsmål 
 

1. Er grublingen og bekymringen 
konstruktiv eller ødeleggende? 

 Konstruktiv = Stå på 
 Ødeleggende = Stå på?                              
   
2. Trenger du å gruble og bekymre deg 

videre? 

Dette må du finne ut av               



Hva er unødvendig grubling og 
bekymring? 

• Resirkulering av et problem uten 
at dette fører til noen løsning  

 
• Unødvendig grubling og 

bekymring  er som kvikksand, der 
den ene negative tanken tar den 
andre. Jo lengre dette pågår, desto 
vanskeligere er det å løfte seg utav 
det   



 Hva kan man gjøre for å stoppe 
unødvendig grubling og bekymring? 

• Grubling og bekymring er ofte verst når vi er 
alene  

• Prøv ikke å presse det vekk, da blir det gjerne 
sterkere – avsett kontortid til grublingen 

• Aksepter at det er tilstede, samtidig som du retter 
oppmerksomheten over på noe annet  

• Bruk all aktivitet som får deg bort fra det når det 
er på sitt verste   

• Husk at øvelse gjør mester 



Hva skal tankene fokusere på? 

• Husk at tanker 
bare er tanker og 
de kommer og 
går 

 
• Vi kan påvirke 

hva tankene skal 
fokusere på  
 



Om det å gå i stå 

Grensen for hva vi takler og klarer 
er forskjellige 

• Individuelle faktorer 
– Handler om individuelle 

livsforutsetninger   
– Hvor mye man er plaget og hvilke 

utfordringer man står overfor  
– Hvor godt man er skodd til å takle 

situasjonen og hvor trygg man er 
– Det er normalt å gå i stå av og til 

 



Om det å gå i stå 

• Fellesfaktorer: Arbeidsmiljøet 
– Hvor godt kollegaer trår 

støttende til 
– Hvor trivelig arbeidsmiljøet er 
– Ledelsens holdning til det å 

være på jobb med plager 
– De ansattes holdning til å være 

på jobb med plager 
 



Alminnelige helseplager 

Muskel- og skjelettplager                 
 

Mage-tarm-plager 

Tretthet  

 Humørsvingninger 
Lettere psykiske plager  
    

Svimmelhet 

Utmattelse 

 Allergi  

intoleranse 



Alminnelige helseplager 
 

• Det er normalt å ha litt vondt her og der 
• Å lytte til kroppens signaler kan være en risikosport 
• Jo mer man lytter jo mer hører man 
 - Fjerner kroppens naturlige støydemping 
• Men det kan være symptomer på noe farlig 
• Når skal man ta kroppens signaler på alvor? 

• Når du føler at noe er alvorlig galt 
• Hvis du hatt noe ondartet tidligere 
• Er du usikker, få det avklart 

 

 



Spesifikt: Brudd, prolaps m.m. Uspesifikt: Rygg og 
nakkesmerter, hekseskudd, 
bekkenløsning, fibromyalgi, m.m. 

Ca. 5-15 % Ca. 85 - 95 % 
Vi vet hvor det sitter og vet hva det er Vi vet ofte hvor det sitter, men vi vet 

ikke hva det er 

Funn på røntgen/MR/CT Smerter og forstyrret funksjon som 
hovedsymptom 
 

Vi kan ofte behandle det Det tilbys mange forskjellige 
behandlinger 

Muskelskjelett plager kan deles i to 



Hva vet vi om slike plager? 

o 1: Det er ingen ting som er gått i stykker eller glidd ut 
– selv om det kan kjennes slik ut  

  
o 2: Det er heller ikke psykisk – selv om det kan gå 

utover humøret  
 

o 3: Det ligner mest på en hodepine 
 

  
 



Ryggsøylen  
 

 Kan ryggen gå ut av ledd?   
• Holdes sammen av sterke leddbånd 
• Tåler store belastninger 
• Knoklenes fasong bestemmer om vi 

er rett eller krum i ryggen – det er 
det ingen ting å gjøre med 

• Det er aldri noe som plutselig  
forskyver seg eller glir ut – det bare 
kjennes slik ut 



Mellomvirvelskivene  

 Kan de skli ut ved for stor belastning? 
• Tåler stor belastning, sterkere enn 

knoklene 
• Får rifter uten at vi vet hvorfor – men 

ikke på grunn av feilbelastning 
• Ingen yrker eller sportsaktiviteter gir  
 øket risiko for prolaps 
• Blir sterkere jo mer vi belaster og beveger 

oss 
 
 



Aldersforandringer  
 Er det viktig med et MR for å få 

svar på hvorfor jeg har vondt i 
ryggen? 

• Får vi rynker på utsiden får vi det 
også på innsiden 

• Noen får flere rynker enn andre 
• Ryggsmerter har lite eller ingen 

sammenheng med det vi ser på MR 
og røntgen 

• Tidlig MR fører til lengre sykemelding 
og unødvendige operasjoner  

 
  



Muskulatur  
  Er det musklenes oppgave å 

holde ryggen på plass? 
• Det er utrolig mange muskler rundt 

ryggsøylen, nesten 70 på de 5 nederste 
virvlene  

• Klarer ikke langvarig statisk arbeid 
• Beveger og finfordeler belastning uansett 

hva vi gjør 
• Samspill viktigere enn styrke? 

 



Dette vet vi  

• At det er en del arbeidsoppgaver og 
arbeidsstillinger som gir oss vondt i ryggen 

• De fleste går over av seg selv i løpet av et par 
uker, men noen få opplever langvarige plager 

• Noen er plaget mer enn andre  
• Det vi får er smerter og nedsatt funksjon 



Dette vet vi 

• Du kan misbruke ryggen hver dag i 30 
år og du får ikke økt slitasje 

• Du får ikke prolaps i ryggen av å belaste 
ryggen 

• Ergonomiske råd føre ofte til at vi 
bruker ryggen for stivt/statisk og 
dermed får mere vondt 

• Du kan løfte og sitte som du vil – det er 
det beste 

• Det farligste vi gjør er å være forsiktig 

 
 
 

http://bp2.blogger.com/_JeAsht6pqZc/RjngfBQDvjI/AAAAAAAAAHU/gLn4nT2rljs/s1600-h/Back+pain.bmp


Når vi vet hvor det sitter, hvorfor 
kan man ikke finne ut hva det er? 

• Smertene kjennes oftest  
andre steder enn der de  
virkelig kommer fra 
•Som hjertesmerter som 
ofte kjennes ut i venstre 
arm 
•Desto dypere smerten 
sitter, jo vanskeligere å 
finne ut hvor den kommer 
fra 
 



Hva kan det så være? 

• Finner stivhet og 
muskler som ser ut for å 
spenne seg for mye 

• Ser ut som om det er 
blitt kaos i samspillet og 
muskler som ”knyter” 
seg 

• Når det blir surr i 
musklene blir det også 
surr i mye annet 

 



Hvorfor krangler musklene?   

   

• Når muskler blir brukt på en uvant måte 
• Når muskler må jobbe statisk 
• Når ”sur” muskulatur får en brå bevegelse kan 

de gå i krampe – kink/hekseskudd 
• Når muskler må gjøre ting de ikke kan 
• Når vi forandrer oss må musklene jobbe litt 

annerledes 
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Hva påvirker plagene? 



Hva kan du gjøre? 
• Det er ingen tegn på skade – det er ingen ting du 

trenger å være spesielt forsiktig med 
• Smerten kan være en naturlig begrensning – men 

hold deg i gang så godt du klarer 
• Gjøre det beste ut av situasjonen mens du venter på 

at det gir seg. Mist ikke motet selv om det tar tid 
• Det farligste du gjør er å være forsiktig . Da strammer 

du musklene enda mer og går som på glatt is  
• På sikt blir du raskere bra ved å være på jobb 
 
 



På jobb, hva så? 

• Prøv deg ut – finn ut hva som 
fungerer  

• Få hjelp til det du trenger 
• Trenger du mer – snakk med din leder 

om tilrettelegging 
• Det skal være ok å si fra at man sliter    

 



Konsekvenser for 
behandlingen 

Ha en trivelig 
dag! 
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