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Fakta om RKR
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) 

ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. 

Kompetansetjenesten skal formidle kunnskap og 

kompetanse til fagmiljøer i hele rehabiliteringsfeltet i 

Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, 

helseforetak og institusjoner, og gjennom faglige nettverk 

stimulere til god fagutvikling. 

RKR drifter tre fagnettverk som skal sørge 

for kompetansebygging og enhetlig utvikling 

av fagkunnskapen innen lungerehabilitering, 

kreftrehabilitering og hjerneskaderehabilitering. I tillegg 

er kompetansetjenesten ansvarlig for Ledernettverk for 

rehabilitering. Kompetansetjenesten har i 2019 hatt et 

lederskifte hvor Mari Klokkerud i august tok over etter Jan 

Egil Nordvik, som har ledet kompetansetjenesten siden 

etableringen. I 2019 sluttet også Ingvild Grimstad som 

har hatt stillingen som kommunikasjonsrådgiver siden 

2013. De fortjener begge stor takk for innsatsen med å 

bygge opp tjenesten. 

Vi er organisert under Samhandlingsavdelingen på 

Sunnaas sykehus sammen med Regional koordinerende 

enhet for rehabilitering (RKE). RKR har sine kontorer på 

Aker helsearena.

Vårt mandat og oppgaver
• Initiere fagutvikling innen rehabiliteringsfeltet 

• Formidle kunnskap og erfaringer innen 

rehabilitering

• Være pådriver for etablering og følge opp de 

faglige nettverkene 

• Formidle og koordinere forskning innen 

rehabilitering

Jan Egil Nordvik
+47 97712091 

Mari Klokkerud 
+47 93085556

Leder

Ingvild Grimstad
+47 97013617 

Kommunikasjonsrådgiver

Stein Arne Rimehaug
+47 48010145

Julia Aneth Mbalilaki
+47 901 33 257

Jenni Moore
+ 1 773 5921840

Helsefaglig rådgivere
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Lederen har ordet
«Mind the gap!» er et skilt som møter oss på t-baner og 

togstasjoner i mange av verdens hjørner. Gapet varsler 

om en potensielt farlig avstand mellom perrong og tog.  I 

kunnskapsbasert praksis refererer vi ofte til at det er et gap 

mellom forskning og praksis, og at også denne avstanden er 

potensielt farlig eller uønsket. Vi ønsker at pasientene får den 

rehabiliteringen og de tiltakene som til enhver tid, i henhold 

til gjeldende kunnskap er trygg, gir resultat og er tilpasset 

den enkeltes situasjon. Kanskje kan vi bruke perrong- og tog 

som en illustrasjon på forskning og praksis i rehabilitering, 

der forskning kommer med tog til stasjonen med jevne 

mellomrom, og hvor klinikken er på perrongen?  

RKR sin oppgave blir da å bidra til at gapet mellom 

forskningstoget og rehabiliteringsperrongen blir smalt 

nok til at det kan bli gjensidig kunnskapsutveksling. Ja, for 

om gapet skal bli mindre må vi få til bevegelse fra begge 

sider! Forskning blir bedre av nærhet til klinikk, og klinikk 

blir bedre av nærhet til forskning. I denne sammenheng er 

kommunikasjon et helt sentralt nøkkelelement. 

Ordet kommunikasjon kommer fra det latinske ordet 

«communicare» som betyr «å gjøre felles». Når RKR skal 

bidra til å gjøre gapet mellom forskning og praksis mindre, 

må vi finne metoder som gir opplevelse av felles mål, 

som anerkjenner ulike ståsted og som tar sikte på å styrke 

forståelsen for hverandres perspektiv. Det ønsker RKR å bidra 

til gjennom å oppsummere og tilgjengeliggjøre forskning, 

dele god klinisk praksis og mest av alt skape møteplasser. 

Møteplasser mellom klinikere, brukere og forskere, og 

mellom helsepersonell fra ulike nivå i helsetjenesten, der 

forskning kan diskuteres, analyseres og gjøres relevant.  

På tross av at 2019 har vært et år med store utskiftninger 

og redusert bemanning har RKR invitert til mange slike 

møteplasser. Det har vært avholdt seks nettverkssamlinger i 

fagnettverkene for lunge-, hjerneskade- og kreftrehabilitering. 

Fagnettverkene er arenaer hvor det legges til rette for 

fremlegg av forskning, retningslinjer, anbefalinger og 

pakkeforløp. I møtene diskuteres gjeldende praksis og 

brukerstemmene er viktige og sentralt tilstede. Målet er å 

jobbe sammen for å løfte rehabilitering til beste praksis i 

hele regionen. Verktøykasse for lungerehabilitering er et godt 

eksempel der Lungerehabiliteringsnettverket sammen med 

nettverksleder, Martijn Spruit fra forskningsmiljøet CIRO 

i Nederland, har hentet forskning og erfaringskunnskap 

og sammen utviklet en kunnskapsbasert verktøykasse for 

klinikk. Verktøykassen kan tas i bruk av helsepersonell som 

møter lungepasienter i hele regionen, og til bruk i både 

spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
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En annen stor årlig møteplass der RKR og Sunnaas er 

vertskap, er den regionale rehabiliteringskonferansen. 

Den ble i 2019 avholdt i Oslo i september, og samlet 

rett i underkant av 400 deltakere. Cirka en tredjedel av 

deltakerne var helsepersonell fra kommunene, ca en 

tredjedel representerte spesialisthelsetjenesten og den 

øvrige tredjedelen inkluderte brukere eller representanter 

fra øvrige sektorer som undervisning, NAV og private 

aktører.  Rehabiliteringskonferansen er godt evaluert og er 

en arena både for nettverksbygging, kompetanseløft, faglig 

oppdatering og diskusjoner.

Gjennom Kunnskapstranslasjonsprosjektet har RKR 

jobbet systematisk over mange år, med å øke kunnskap 

blant helsepersonell om hvordan oppsummere og kritisk 

vurdere forskning. De som har deltatt i dette kalles 

kunnskapseksperter. I 2019 skrev kunnskapsekspert 

Elisabeth Gundersen fra Unicare Fram en oppsummering 

med tittelen, High-Intensity Gait Training - Adults with 

Subacute and Chronic Stroke. Egil Hovland fra Unicare 

Bakke har vurdert oppsummert kunnskap om LCI-5, et 

funksjonsskjema for amputerte, og Cathrine de Groot fra 

Sykehuset Telemark HF, har oppsummert forskning på Short 

Physical Performance Battery (SPPB) til personer i alder 65+. 

Det har vært nedlagt et stort arbeid med å systematisere 

og presentere oppsummeringene, og alle de andre aktive 

kunnskapsekspertene fortjener stor takk for jobben de gjør 

for å fremme kunnskapsbasert praksis og for at resultatene 

deles med alle via nettsiden til RKR. Nå er det opp til RKR å 

jobbe videre med å oversette, formidle og spre budskapene 

på en lett forståelig måte. Dette vet vi at vi må jobbe mer 

med i 2020.

Det publiseres store mengder vitenskapelige artikler hver 

eneste uke, og om vi ser tilbake på forskningstoget som 

ankommer stasjonen så er tiden og muligheten praksisfeltet 

har for å tilegne seg og filtrere den nye kunnskapen 

begrenset. Vi på RKR ønsker å være et bindeledd mellom 

tog og perrong, kanskje kan vi stoppe toget akkurat 

lenge nok til å sikre at viktig forskning når over til 

rehabiliteringsperrongen og at viktige problemstillinger på 

perrongen formidles til de som er på toget.  Felles mål er at 

pasientene skal få rehabilitering som er trygg, gir resultat og 

er tilpasset den enkeltes situasjon! 

Mari Klokkerud, leder RKR
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Høyintensiv gangtrening  
–  i ferd med å bli ny standard
Prosjektet for implementering av høyintensiv gangtrening 

for hjerneslagpasienter FIRST (Focused Intensive 

Repetitive Step Training) ledet av Jenni Moore har i 

2019 både fått godt fotfeste og godt fraspark i region 

Sør-Øst.  Helt på tampen av året ble resultatene fra 

runde 1 publisert i en vitenskapelig artikkel i Stroke 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31884902. 

Resultatene som er hentet fra datainnsamling ved Oslo 

Universitetssykehus og Forsterket rehabiliteringsenhet i 

Oslo kommune, viser at økt intensitet i trening har positiv 

effekt på gangdistanse og balanse. Prosjektet gjøres i 

tett samarbeid mellom RKR, kliniske rehabiliteringsmiljø 

i Norge og forskningsmiljøer ved Indiana University og 

Rehabilitation Hospital of Indiana.  Gjennom FIRST Oslo 

(Runde 1) satsningen har både Aker Helsearena som 

samhandlingsprosjekt og RKR som implementerings-

pådriver fått vist sin styrke.

På basis av resultatene fra Runde 1 har FIRST-

prosjektet iverksatt veiledet implementering og 

systematisk evaluering av intensiv gangtrening ifølge 

felles evidensbasert protokoll også på Sykehuset 

Innlandet HF (Ottestad og Gjørvik), Sykehuset 

Vestfold HF (Kysthospitalet Stavern), Skogli helse og 

rehabiliteringssenter, Sunnaas sykehus, Unicare Bakke, 

og siste inkluderte er et helseforetak utenfor regionen; 

Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31884902
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Implementeringsmetode som virker
Implementering betyr ikke bare å «sette i gang», men 

å systematisk drive en endringsprosess og både måle 

og monitorere underveis og på lang sikt, for å sikre at 

ny praksis faktisk «setter seg».  Nå er nye praksissteder 

i gang med å implementere intensiv gangtrening 

i rett forstand, og både flere sykehus og private 

rehabiliteringssentre er nå i gang med prosessen.
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Oppfølging av retningslinje  
og pakkeforløp
RKR gjennomførte høsten 2018 til våren 2019 

en undersøkelse av hvorvidt helseforetak- og 

rehabiliteringsinstitusjoners rehabiliteringspraksis 

er i tråd med anbefalingene i revidert retningslinje 

for hjerneslag. Alle regionens enheter med tilbud til 

slagpasienter deltok. Resultatene ble presentert i forrige 

årsrapport samt i en egen rapport. Hovedfunnet var at de 

fleste anbefalingene var godt kjent og fulgt i praksis, men 

ikke alle var like godt implementert. De som ikke var godt 

implementert og dermed krevde oppmerksomhet fra RKR 

var ESD - Early Supported Discharge, anbefalinger knyttet 

til selve rehabiliteringsprosessen, utredning av svelgevansker 

og svelgetrening, Intensiv gang- og utholdenhetstrening, 

CIMT og speilterapi ved nedsatt armfunksjon, psykoterapi 

ved depresjon, sosiale aktivitets- og fritidstilbud i grupper og 

handikapidrett og anbefalinger relatert til sansetap. 

Resultatene med gapene fra undersøkelsen ble i 2019 

formidlet til deltakende institusjoner og til regionalt 

fagråd for rehabilitering. For å jobbe videre med å 

minske gapene, ble resultatene presentert og diskutert 

i nettverk for hjerneskaderehabilitering i to samlinger. 

På vårsamlingen var det dybdepresentasjoner om 

intensivitet i rehabilitering, kognitiv terapi mot depresjon, 

CIMT og språkterapi av fagfolk med god kompetanse om 

de temaene. På høst-samlingen fokuserte vi spesielt 

på kognitive rehabilitering i praksis, og stimulering for 

pasienter med oppmerksomhetsvansker.  

Stein Arne og Julia har ledet dette arbeidet

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/nyheter-rkr/rapport-om-bruk-av-retningslinjer-for-hjerneslag-i-hso
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Strukturerte måleverktøy  
- effektmål og kjernesett
RKR hadde opprinnelig i oppdrag å anbefale en felles 

måte å måle effekt av pasientbehandlingen i rehabilitering, 

på tvers av diagnosegrupper i Helseregion Sør-Øst. 

Oppdraget iverksatte bl.a. RKRs arbeid med å teste ut 

norske versjoner av det pasientrapporterte settet av 

spørsmål i PROMIS. Arbeidet med analyser av PROMIS 

fortsetter (se under), men arbeidet med felles effektmål 

er avsluttet da Helsedirektoratet har igangsatt et prosjekt 

for et felles nasjonalt utfallsmål og kvalitetsindikator for 

rehabiliteringsfeltet. RKR har deltatt i arbeidsgrupper til 

dette nasjonale prosjektet både med tidligere leder Jan Egil 

Nordvik og ny leder Mari Klokkerud.

RKR jobber videre med å tilgjengeliggjøre kunnskap om 

strukturerte måleverktøy i rehabilitering. Det gjør vi på flere 

måter:

Kjernesett for lungerehabilitering
RKR-nettverket for lungerehabilitering har blitt enige om 

et kjernesett av måleskjema som skal brukes til å måle 

effekten av lungerehabilitering. Nettverkets medlemmer 

har fått en 3 års lisens på EQ-5D som livskvalitetsmål, 

og bruker også CAT (COPD Assessment Test) og mMRC 

(Medical Research Council lungetestskjema) til å måle 

lungesymptomer, 6 minutters gang test for utholdenhet 

og PSFS (Patient Specific Functional Scale) til å måle 

individuell måloppnåelse. HADS (Hospital Anxiety and 

Depression Scale) eller PROMIS angst/depresjon brukes 

til å måle psykisk helse. (HADS er blitt lisensbelagt, mens 

RKR har mulighet for å distribuere PROMIS).

Kjernesett for nevrologisk rehabilitering
RKR-ansatt Jenni Moore har tidligere vært med å utarbeide 

anbefalt kjernesett for å måle effekt av nevrologisk 

fysioterapi, som er publisert. A Core Set of Outcome 

Measures for Adults With Neurologic Conditions 

Undergoing Rehabilitation: A CLINICAL PRACTICE 

GUIDELINE. 

Arbeidet med PROMIS 
RKR har tidligere stått for norsk oversettelse av deler av 

spørreskjema-systemet PROMIS, etter anbefaling fra 

internasjonale eksperter på måling av effekt. Det ble utpekt 

som et nytt og lovende verktøy til effektmåling innen 

rehabilitering.

Hva er PROMIS?
PROMIS er et sett med ulike PROM-skjema, det vil si 

pasientrapporterte spørreskjema som med høy validitet 

måler funksjon, livskvalitet og symptomtrykk både i 

befolkningen generelt og for ulike pasientgrupper. RKR 

har oversatt en liten del av PROMIS, kortversjonsskjema 

for fysisk funksjonsevne, angst, depresjon, fatigue, 

søvn, sosial deltakelse og smerte, dessuten skjemaene 

PROMIS 29 og PROMIS 57, som inneholder alle disse sju 

områdene. Dette er viktige livsområder å måle i alle typer 

rehabilitering.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29901487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29901487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29901487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29901487
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Fagnettverkene
RKR driver tre regionale fagnettverk innen henholdsvis 

kreft-, lunge- og hjerneskaderehabilitering. Nettverkene 

har medlemmer fra sykehus, rehabiliteringssentre 

og kommuner som har den typen tilbud, samt 

representanter for brukere og forskning.

Oppgavene til fagnettverkene
• Være et felles fagmiljø i regionen

• Ha oversikt over tjenester og faglige  

utfordringer innen fagfeltet

• Være pådriver for at nasjonale retningslinjer 

gjennomføres

• Bidra til standardisering av rehabiliteringstilbudet 

i regionen

• Identifisere områder med kunnskapsmangel  

med tanke på fagutvikling og forskning

• Forskning og innovasjon: Samarbeide der  

det er aktuelt, samt implementere ny forskning

Nettverk for hjerneskaderehabilitering
Hjernenettverket har i 2019 vært ledet av RKR, og det 

har vært fokusert hovedsakelig på videre arbeid med 

anbefalingene i Nasjonal retningslinje for behandling 

av hjerneslag. I tillegg ble pakkeforløp for hjerneslag 

fase 2 lansert i 2019, og nettverket fikk innføring i hva 

dette innebærer fra Helsedirektoratet. Sjekklister og 

«hvilke pasienter-skal-hvor» kriterier i pakkeforløp vil 

kreve videre implementeringsinnsats og deling av gode 

ideer.   Nettverket vil fortsette å jobbe med dette, samt 

bedre implementering av anbefalingene. For å styrke 

prosessene med implementering og lokalt eierskap til 

prosessene i nettverket ønsker RKR å legge ledelse og 

fasilitatoransvaret i nettverket til en av de deltakende 

enheter og institusjoner. Oppgaven ble utlyst på tampen 

av 2019.
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Nettverk for lungerehabilitering
Nettverket har vært ledet av Martijn Spruit, fra 

forskningsmiljøet CIRO i Nederland, som hadde 

sin siste av fire samlinger høsten 2019. Nettverket 

har jobbet videre med felles innsamling av data 

og lansering av kjernesett for lungerehabilitering. 

Nettverket hadde to samlinger i 2019, og har videreført 

arbeidet med å lage en nettbasert Verktøykasse for 

lungerehabilitering. Verktøykassen var også tema for 

åpen prekonferanse om lungerehabilitering før den 

regionale rehabiliteringskonferansen.  Verktøykassen 

er tilgjengelig på https://www.sunnaas.no/fag-og-

forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-

kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-

lungerehabilitering/verktoykasse-for-lungerehabilitering 

Det ble besluttet på siste nettverkssamling at nettverket 

skulle ledes videre av to av nettverkets deltakere LHL ved 

Anita Grongstad og AHUS ved Gunnar Einvik.

Nettverk for kreftrehabilitering
 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation ved 

livstruende tilstander, fra Nyborg i Danmark, har ledet 

kreftnettverket. De har delt sine erfaringer med å knytte 

palliasjon og rehabilitering tettere sammen. Dessuten gitt 

en innføring i bruk av «programteori» prosessvurdering 

for komplekse intervensjoner, med sikte på å anvende 

både pasienterfaringer og forskningsevidens i prioritering 

blant behandlingsmetoder.  Nettverket hadde også 

en egen prekonferanse i forkant av den regionale 

rehabiliteringskonferansen med tittel Styrke og lindre - 

kreftrehabilitering møter palliasjon

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-lungerehabilitering/verktoykasse-for-lungerehabilitering
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-lungerehabilitering/verktoykasse-for-lungerehabilitering
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-lungerehabilitering/verktoykasse-for-lungerehabilitering
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-rehabilitering-rkr/fagnettverk-for-lungerehabilitering/verktoykasse-for-lungerehabilitering
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Ledernettverk i rehabilitering
Dette nettverket ble etablert fordi implementeringsteori 

og forskning understreker viktigheten av ledelses-

forankring når ny kunnskap skal implementeres  

i helsetjenestene. 

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi 

gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Derfor er ledernettverket med fokus på ledelse og 

kompetanseutvikling viktig. Kontakten med lederne 

gjør det enklere for oss i RKR å ta kontakt med de ulike 

sykehusene og private sentrene for å diskutere viktige 

prosjekter og samarbeid på tvers av feltet.

Det har vært gjennomført to samlinger i ledernettverket 

i 2019. Vårsamlingen ble avholdt 21.mars og tema var 

«Teknologi og innovasjon i rehabilitering». Dagen bød 

på inspirerende foredrag om veien fra den gode idè til 

produksjon og implementering, faktorer som må til for å 

lykkes, brukerinvolvering og helsedata. Tema som «er vi 

flinke nok på innovasjon i rehabilitering? Hva hindrer og 

hva forløser nye ideer og utvikling? Hvordan kan vi som 

ledere bidra? ble luftet og diskutert.

Høstsamlingen ble gjennomført 21.november og tema var 

«Arbeid som mål og middel i rehabilitering». Et tettere 

samarbeid mellom arbeids- og helseområdet har stått 

høyt på den politiske agendaen siden strategidokumentet, 

«Arbeid og helse et tettere samvirke» kom i 2016.

I rehabilitering har deltakelse i 

samfunn- og arbeidsliv alltid vært 

et viktig mål, og likevel har det nok 

aldri vært så spesifikt etterspurt som 

nå. På samlingen fikk deltakerne en presentasjon av 

de to direktoratene, Helsedirektoratet og arbeid- og 

velferdsdirektoratets ønsker og mål med et tettere 

samarbeid og vi fikk eksempler fra praksisfeltet på 

hvordan ulike deler av spesialisthelsetjenesten har rigget 

sine tilbud for å inkludere arbeidsliv som mål og middel i 

rehabilitering.

Tilbakemeldingene i etterkant antyder at deltakerne har 

vært fornøyd med innholdet i begge samlingene og at 

nettverket oppleves som en viktig møteplass for lederne i 

rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst.

Medlemmer
Det er RKRs ønske at samlingene skal inkludere 

både ledere fra helseforetak og private 

rehabiliteringsinstitusjoner, noe begge samlingene 

i 2019 gjorde. Antall deltakere på samlingene i 2019 

var henholdsvis 59 (vår) og 70 (høst). Med stadige 

utskiftninger i lederposisjoner og strengt lovverk for 

oppbevaring av e-postlister (GDPR) er det utfordrende 

å nå ut med informasjon om samlingene til alle aktuelle 

ledere. Hvis man er i målgruppen til ledernettverket og 

ønsker invitasjon til fremtidige samlinger så send en 

e-post til rkr@sunnaas.no

mailto:rkr@sunnaas.no
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Brukermedvirkning
RKR’s hovedmålgruppe er helsepersonell og ledere som 

jobber med rehabilitering i helsetjenesten og målet 

er at pasienter skal få et mest mulig kunnskapsbasert 

rehabiliteringstilbud i hele regionen. Innspill fra 

brukere og brukerorganisasjoner er viktige for å sikre at 

kompetansetjenesten er på rett vei.

Vi tilstreber god kontakt med brukerorganisasjonene, 

og har brukerrepresentanter med i alle våre fagnettverk. 

Disse er representanter fra Kreftforeningen, LHL, Astma- 

og allergiforbundet, Landsforeningen for slagrammede og 

fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst. 

 

RKR jobber også aktivt for å øke bruk av, kvaliteten på, 

og kjennskap til pasientrapporterte utfallsmål (PROM). 

PROM er instrumenter/måleparametre hvor pasienten 

selv rapporterer og vurderer egen helse, funksjon eller 

livskvalitet. Gjennom ulike implementeringsprosjekter 

og ved deltakelse i ressursgruppen PROMiNET jobber 

vi for økt bruk av slike selvrapporterte måleparametre i 

forskning og praksis.

http://www.prominet.no


14 Årsrapport 2019

Kommunikasjon og digital læring
Kommunikasjon og kunnskapsdeling er kjerneoppgaven 

til kompetansetjenesten. Gjennom formidling av 

kunnskapsbasert kompetanse, forskning og praksis i ulike 

kanaler og arenaer ønsker RKR å bidra til faglig utvikling 

som skal løfte kvaliteten på tilbudet og gi likeverdige 

rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst. Digitale 

plattformer gir muligheter til å nå et bredere publikum 

i ulike fagmiljø og brukergrupper og er avgjørende for 

å lykkes som en kompetansetjeneste med begrensede 

ressurser.

Nettsiden
RKRs viktigste kommunikasjonskanaler er videomøter, 

e-post, og hjemmesiden til RKR: www.sunnaas.no/rkr.

Her finner du faglig informasjon og nyhetsartikler 

som omfatter hele rehabiliteringsfeltet, fra kreft til 

hjerneskade. Nettsiden er fortrinnsvis rettet mot klinikere 

og nettverksmedlemmer i de ulike fagnettverkene, men 

har også relevans for brukere.   

Nyhetsbrevet
Vårt elektroniske nyhetsbrev formidler det aller siste 

innen forskning, arrangementer og konferanser, 

og ellers alt nytt som skjer innen rehabilitering. I 

store deler av 2019 var vi en periode uten dedikert 

kommunikasjonsmedarbeider og nyhetsbrevet gikk 

ut bare fire ganger.  Det ble distribuert til abonnenter 

i spesialisthelsetjenesten, ansatte i kommuner og 

læresteder, samt brukerrepresentanter, også utenfor 

vår helseregion. Vi opplevde også tekniske utfordringer 

ved at nyhetsbrevet i desember ble SPAM-blokkert i alle 

Helseforetak. 

Sosiale medier
Dette er supplerende kanaler hvor stort og smått om 

rehabilitering, nasjonalt og internasjonalt, blir formidlet. 

RKR har en egen Facebook-side som favner hele bredden 

i feltet. I tillegg har vi opprettet tre Facebook-nettverk for 

fagnettverkene, henholdsvis Hjerneskaderehabilitering, 

Kreftrehabilitering og Lungerehabilitering. Facebook er 

også godt egnet til å skape blest om egne og andres 

arrangementer og konferanser. En begrensning her er at 

sykehusansatte ikke har Facebook og Twitter-tilgang på 

jobb, med sperrede PC-er og private mobiler nedlåst av 

hygienehensyn.

http://www.sunnaas.no/rkr.
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YouTube
Sunnaas RKR har egen YouTube kanal med 

egenproduserte videoer om Kunnskapstranslasjon, 

teasere i forbindelse med aktiviteter og konferanser, samt 

opptak av foredrag og debattmøter i regi av RKR.

WikiRehab
https://Wikirehab.no er et søkbart digitalt 

kunnskapsforum som benyttes inn mot 

kompetansetjenestens ulike nettverk, brukergrupper 

og prosjekter. Informasjonen som ligger der er åpent 

tilgjengelig for alle for bidrag, tillegg og korrigering av 

innholdet.

Presse og media
2019 har vært et omstillingsår for RKR. Det har gått ut 

over engasjementet utad, men RKR har fortsatt en rolle  

i Sunnaas sitt samfunnsengasjement og som bidragsyter 

i helsedebatt. 

Personlig formidling og foredrag
Den muntlige formidling i form av foredrag og rådgivning 

på ulike arenaer i løpet av året er viktig for å forankre 

kunnskapsbasert praksis og faglig utvikling i feltet. 

I 2019 har RKR deltatt på en rekke konferanser og 

møter og fremmet bruk av standardiserte måleverktøy, 

kunnskapstranslasjon og gitt råd og veiledning om 

rehabilitering. Vi har formidlet metodikk i hvordan 

man lager kunnskapsoversikter og implementerer 

kunnskap i klinisk praksis, og ikke minst hvordan vi kan 

samarbeide om felles kvalitetsindikatorer/måleverktøy 

og kvalitetsregistre for å måle og gjøre sammenligninger 

blant annet på effekten av nye intervensjoner.

Webinar og digital læring
Webinar er et godt egnet digitalt verktøy for å formidle 

dybdekunnskap på ulike temaer. Fageksperter kan enten 

inviteres i studio for å gjøre opptak, eller vi kan formidle 

live-streaming med direkteoverføring fra fagseminar.

 

RKR har ellers utarbeidet en omfattende pakke 

med e-Læringskurs for kunnskapseksperter, og 

eLæringskurs for innføring i rehabilitering for ansatte i 

kommunehelsetjenesten, på Helse sørøst sin digitale 

Læringsportal (LINK). Den er tilgjengelig ved å logge 

seg på Læringsportalen som «ekstern Sunnaas sykehus» 

bruker, og søke opp kurs med «RKR» i tittelen.

https://Wikirehab.no
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Rehabiliteringskonferansen i Oslo
Hvert år arrangeres regional rehabiliteringskonferanse 

av Sunnaas, for Helse Sør-Øst, og for femte år på rad, 

har RKR står for planlegging og gjennomføring av 

konferansen. 2019-utgaven ble avholdt på Radisson Blu 

Plaza i Oslo, og hadde ca 400 deltakere. Deltakerne kom 

fra alle deler av rehabiliteringsfeltet; sykehus, kommune, 

private institusjoner, brukere og brukerorganisasjoner. 

Det er en omfattende jobb å finne egnede lokaler i stadig 

nye byer, lage programmet, kontakte og følge opp talere 

og tilstrebe et knirkefritt arrangement. Det er tid- og 

ressurskrevende for hele teamet å få til et så omfattende 

arrangement, som involvere så mange nasjonale og 

internasjonale talere og parallellspor. En spesielt stor takk 

fortjener Ingvild Grimstad som i løpet av 2019 sluttet i 

RKR. Hun har lagt ned stor innsats i konferansen de siste 

par årene.

Deltakerne ga oss mange gode tilbakemeldinger på 

konferansen og kom med gode innspilling som vi tar i 

betrakting for forbedringer til neste års konferanse. Vi 

takker for alle innspill vi får og ønsker å ta de med for å 

gjøre kommende konferanser enda bedre. I årsrapporten 

finner du bilder som gir en situasjonsrapport fra 

konferansen.

I forkant av konferansen ble det avholdt  
fire pre-konferansearrangement: 

• Lungerehabilitering - verktøy for  

å vurdere funksjon og måle effekt

• Styrke og lindre - kreftrehabilitering  

møter palliasjon

• Brukermedvirkning i forskning med  

James Lind Alliance

• Emosjonsregulering ved alvorlig  

hjerneskade (TBI)

Det kom i vurderingen av 2019-konferansen fram et 

overveldende ønske om en fortsatt årlig konferanse, 

fremfor annethvert år. Vi håper å kunne opprettholde 

denne enestående regionale møteplassen, også i 2020, 

og planlegger spennende og vitenskapelig baserte 

temaer, og planen er å avholde konferansen i september 

2020 på Lillehammer. 
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Vitenskapelige publikasjoner  
fra RKR i 2019
Hasvik E, Haugen AJ, Haukeland-Parker S, Rimehaug SA, 

Gjerstad J, Grøvle L

 Cross-cultural Adaptation and Validation of the 

Norwegian Short-form McGill Pain Questionnaire-2 in 

Low Back-related Leg Pain. Spine (Phila Pa 1976) 2019 Jul 

01;44(13):E774-E781.

Johansen I, Klokkerud M, Anke A, Børke JB, Glott T, 

Hauglie U, Høyem A, Klovning A, Lande KA, Larsen M, 

Nordvik JE, Wigers SH, Øyeflaten I, Hagen KB, Kjeken I 

A quality indicator set for use in rehabilitation team care 

of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; 

development and pilot testing. BMC Health Serv Res 

2019 Apr 29;19(1):265. Epub 2019 apr 29

Walle KM, Nordvik JE, Becker F, Espeseth T, Sneve MH, 

Laeng B

Unilateral neglect post stroke: Eye movement frequencies 

indicate directional hypokinesia while fixation 

distributions suggest compensational mechanism. Brain 

Behav 2019 01;9(1):e01170. Epub 2018 des 12.

Ansatte ved RKR har bidratt med review på: 
• 2 manuskript i Archives of Physical Medicine  

and Rehabilitation

• 2 manuskript i Topics in Stroke Rehabilitation 

• 1 manuskript i Journal of Neurologic Physical 

Therapy 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=31205173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=31205173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=31036000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=31036000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=31036000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=30548825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=30548825
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Aktiviteter 2019

• Årsplanlegging -avdelingssamling på Jeløy

• Gjennomgang av spørreundersøkelse om reviderte 

retningslinjer for hjerneslag – Unicare Jeløy, 

Lovisenberg og Vestre Viken

• Nyhetsbrev januar

JANUAR

• Oppstartsmøte med Asker kommune  

for kunnskapstranslasjon prosjekt og rekruttering  

av kunnskapseksperter

• Avslutning kunnskapstranslasjonprosjekt med 

Vikersund bad og rehabiliteringsenter AS

• Nyhetsbrev februar

FEBRUAR
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• Samling nettverk for hjerneskaderehabilitering

• Første veiledningssamling for kunnskapseksperter – 

Asker kommune

• Presentasjon - Rehabiliteringsforum Sykehuset 

Innlandet

• Samling for Early Career gruppe

• Veiledning i rehabklassifisering for Virke FOU-nettverk

• Nettverk samling for leder i rehabilitering  

Helse-Sør-Øst

• Spørreundersøkelse om reviderte retningslinjer for 

hjerneslag – Unicare, Steffensrud AS

• Nyhetsbrev mars

MARS

• Samling for «kunnskapsambassadør» i KT prosjekt

• Nyhetsbrev april

• PROMiNET nettverk

APRIL

Aktiviteter 2019
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Aktiviteter 2019

• Nettverk samling for lungerehabilitering

• Nettverk samling for kreftrehabilitering

• Innlegg på turnusseminar for fylkesmann

• Hvordan planlegger vi RKR v 2.0? møte

• «Journal club» for intensiv gangtrening oppstart

• Nyhetsbrev mai

MAI

• Programkomite for Helse Vest konferanse

• Litteratur søk med bibliotekar på OUS 

• Training on the Dysphagia Disorder Survey, RKR/LIFT

• Intensiv språktrening –  Fagutvikling prosjekt,  

Unicare Steffensrud AS

JUNI
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Aktiviteter 2019

• Gait prosjekt uke – kurs og informasjonsdag

• Oppstartsmøte Nordic Telerehab network

• Samarbeidsmøte med Ressurssenter for 

hjerterehabilitering LHL

• Veiledningssamling for kunnskapseksperter  

– Asker kommune

• Møte med Helsedirektoratet om datainnsamling  

på Kvalitetsindikatorer i RehabNytte-prosjektet

AUGUSTJULI
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• Faggruppemøte - Generisk 

funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten i Helsedirektoratet

• Regional rehabiliteringskonferanse i Helse-Sør-Øst 

2019, Oslo 

• Veiledningssamling for kunnskapseksperter  

– Asker kommune

• Møte i Fagråd rehabilitering Helse Sør-Øst

SEPTEMBER

• Virke FOU samling prosesstøtte

• Innleder på Helse Vest rehabforskningskonferanse

• To innlegg på rehabkonferanse for Østfold

• Innlegg på Seminar på LHL-sykehuset med Health Tec 

«Utvikling av pasientorienterte rehabiliteringsforløp».  

• Samling i Nettverk for lungerehabilitering

OKTOBER

Aktiviteter 2019
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Aktiviteter 2019

• ACRM 2019 Chicago

• Nettverk samling for hjerneskaderehabilitering

• Nettverk samling for ledere i rehabilitering  

Helse-Sør-Øst

• Møte med Senter for pasientmedvirkning og 

samhandlingsforskning OUS (nytt navn fra 01.01.20- 

Avdeling for Digital Helseforskning)

• Møte i Fagråd rehabilitering Helse Sør-Øst 

NOVEMBER

• Informasjon og Idemyldringsmøte for 

Rehabiliteringskonferanse Helse-Sør-Øst 2020

• Nyhetsbrev desember

• Møte med Regional kompetansetjeneste for 

habilitering og rehabilitering av unge (RHABU)

DESEMBER



Kontakt oss
Besøksadresse
Aker helsearena 

Trondheimsveien 235, Oslo

Bygg 6, 2 etg

E-post: rkr@sunnaas.no

Nettside: www.sunnaas.no/rkr

mailto:rkr@sunnaas.no
http://www.sunnaas.no/rkr
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